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L’hivern ens fa pensar en vent, fred, pluja, dies més
curts i, fins i tot aquest any, ens ha portat gel i neu a la
porta de casa nostra. Però Parets espera amb impaci-
ència l’hivern perquè, per a nosaltres, també és sinònim
de festa, de diversió, de cultura, de música i de tradici-
ons. La Festa Major d’Hivern 2009 inclou tots aquests
components i els amaneix amb il·lusió, originalitat i en-
tusiasme. L’aposta d’enguany torna a ser per una fes-
ta de carrer, participativa, solidària, lligada a la nostra
vila, que impliqui a les entitats i els ciutadans a títol par-
ticular, una festa on tothom té cabuda. El paretà Gerard
Rosell ha sabut copsar tot aquest esperit de festa i això
l’ha fet mereixedor del primer premi de disseny de la

Benvinguts a la Festa Major d’hivern 2009
Des d’avui, 23 de gener, i fins al dia 27, Parets celebra la tradicional Festa Major d’Hivern.

Parets es prepara per un dels esdeveniments festius més tradicionals i participatius.

Festa Major d’hivern 2009, que li va ser lliurat el pas-
sat 8 de gener. A partir d’avui, 23 de gener, i durant
quatre dies, podrem gaudir d’una programació plena
d’actes de tota mena i per a totes les edats. Comença-
rem amb el concert Parets rock’09 i clourem amb l’obra
teatral Germanes, guanyadora de tres premis Butaca
2008. Entremig: música, parc infantil, contes...
La part més tradicional i entranyable de la celebració,
la protagonitzaran els actes festius més arrelats com la
calçotada popular, la desfilada infernal, la ballada de
sardanes, la Fira d’Artesans o la passejada de gegants.
Preparats? Comença la Festa Major d’hivern 2009.
(Pàg.3)
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Línia Oberta és un espai d’opinió obert al lector. Les cartes no podran excedir els 1100 caràcters i és imprescindible que els autors indiquin el seu nom,
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adreçat al Gabinet de Premsa o bé per correu electrònic a l’adreça paretsaldia@parets.org

De dilluns a dissabte
de 8 a 13.30
i de 14.30 a 20 h
Parades: plaça de la Vila,
CAP, Casal Sant Jordi, Es-
tació, passeig de Ronda,
piscina Can Butjosa, Medi-
terrani, Pau Casals, l’Es-
corxador, Policia Local,
Mn. Jaume Urgell, Ca
n’Oms, La Cuna i col·legi
Ntra. Sra. de Montserrat.
Freqüència de 15 minuts

Horari

De dimarts a divendres
de 10 a 13 h
i de 16 a 19 h
Dissabte de 10 a 14 h
i de 16 a 19 h
Diumenge de 10 a 14 h

C. del Tenes
Tel. 93 573 14 54

Bus Urbà Deixalleria
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Telèfons d’interès
Ajuntament
93 573 88 88
Ajuntament. Serveis Personals
93 573 98 00
Ajuntament. Servei de Premsa
93 573 88 90
Policia Local
93 562 14 04
RAP 107. Ràdio Parets
93 573 81 81
Servei d'Esports
93 562 52 06
Ca n'Oms. Casal dels Avis
93 562 14 02
Can Butjosa. Casal de Cultura
93 562 35 53
Can Butjosa. Biblioteca
93 562 23 53
Can Butjosa. Piscina
93 562 06 02
Can Rajoler. Teatre
93 573 98 00
Can Rajoler. Biblioteca
93 573 98 01
Equipament ASOVEEN
93 573 14 29
Escola de la Natura
93 562 17 94
Escola Bressol El Cirerer
93 562 51 75
Escola Bressol El Petit Cirerer
93 562 20 05
Escola Bressol La Cuna
93 562 49 54
Escola Municipal de Música
93 562 40 02
Oficina de Català
93 573 98 00

Oficina de Recaptació
93 562 33 09
Patronat Pau Vila
93 562 12 03
CEIP Lluís Piquer
93 562 16 03
CEIP Pompeu Fabra
93 562 06 16
CEIP Vila Parietes
93 573 86 57
Col. M. de D. de Montserrat
93 562 03 56
Acadèmia Comercial de Parets
93 562 16 24
IES Parets
93 562 32 03
CAP Parets
93 562 16 89
Jutjat de Pau
93 573 03 04
ASEPEYO Parets
93 573 09 52
Taxi Javier Gené
600 639 664
Taxis Cooperativa Transradio
93 593 74 01
Farmàcia Barja (barri Antic)
93 573 75 12
Farmàcia Isern (Eixample)
93 562 19 18
Farmàcia Sans (Eixample)
93 573 08 08
Farmàcia Garcia (Escorxador)
93 562 04 72
Ambulància i Bombers
112
Voluntaris de Protecció Civil
93 573 93 16

ALCALDIA

Joan Seguer i Tomàs
Dissabtes i horari a convenir

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I
TERRITORIALS

Organització i Recursos Humans
Comunicació
Sergi Mingote
Horari a convenir

Par ticipació Ciutadana
Ciutadania
Raquel Garcia
Tardes a convenir

Seguretat Ciutadana
Josep Maria Guzman
Dimecres 19.30 a 21h

Urbanisme
Habitatge
Lucio Gat
Tardes a convenir

Serveis, Obres i Via Pública
Ricard March
Dimar ts tarda i horaris a
convenir

Medi Ambient i Mobilitat
Josep Maria Tarrés

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS I
ECONÒMICS

Educació
Serveis Socials
Promoció Econòmica
Antonio Torío
Horari a convenir

Cultura
Hisenda
Sònia Lloret
Tardes a convenir

Ocupació
Comerç
Joventut
Susanna Villa
Dilluns 19 a 20.30h
Tardes  convenir

Espor ts
Sergi Mingote
Horari a convenir

Sanitat
Gent Gran
Igualtat i Dona
Amèlia Marquino
Dimecres 10 a 13h i horari a
convenir

Cooperació
Lucio Gat
Horari a convenir

REGIDORS SENSE DELEGACIÓ

Rosa Martí

Josep Anton Morguí

Lluís Cucurella

Joan Martorell

Francisco Pulido

Susana Rueda

Horari a convenir

Horaris de visita

Corrandes d’exili
Una nit de lluna plena
tramuntàrem la carena,
lentament, sense dir re...
Si la lluna feia el ple
també el féu la nostra pena.

(...)

A Catalunya deixí
el dia de ma partida
mitja vida condormida:
l’altra meitat vingué amb mi
per no deixar-me sens vida.

(...)

En ma terra del Vallès
tres turons fan una serra,
quatre pins un bosc espès,
cinc quarteres massa terra.
“Com el Vallès no hi ha res”.

Joan Oliver (Pere Quart)
(Sabadell 1899-Barcelona 1986) Poema extret de
“Poemes escollits”, BCN Edicions 62.
Poeta, dramaturg, narrador, traductor i periodista.
Aquest publicació es pot trobar a la Biblioteca Can
Rajoler. Lectura recomanada pel Niu d’Art Poètic.

PARETS
Poble bell i mil·lenari, situat a l’Oriental Vallès
-Com el Vallès no hi ha res!- Diu el poeta corprès-.

Ara tu pots habitar-hi, perquè rebem bé els forasters.
A l’octubre donem albergaria a un Festival de Poesia
celebrat arreu! -I... no es poeta el que no em creu!

Riem amb Som i Serem. Tenim bones biblioteques.
Teatres, parcs, una propera Residència... i uns Avis
que són uns Savis.

En l’esport tenim figures de primera. -I no és dir res!-
Ciclistes, tenis de taula, futbol, handbol, neden, corren,
dansen i pugen a l’Everest.

Tenim la Pedra del Diable. -Diables a tort i a dret!-.
Les Festes Majors celebren i, si vols pots apropar-t’hi,
si en la d’hivern passes fred.

Som catalans d’avantguarda, tenim castells i coberts.
Restaurem velles masies... i oferim els cors oberts.

Maria Pujol i Ciurans

Festa i frescor
    A Parets ja s’apropa la Festa Major d’Hivern.
Ella ho serà cap al final del mes de gener
quan ja té a prop el mes més curt de l’any, el febrer
i encara el fred entra amb poderiu etern.

    Però el calor de l’ambient festiu és com matern
i fa revifar tot l’entorn amb un goig rialler
que sembla que’l fred es comporti molt més llaminer
i la festa en sigui com d’un deliri intern.

    Després hi haurà una pausa esperant l’estiu,
però primer la gentil i verda primavera,
perquè oblidem la necessitat de cap caliu.

    Mentre, el fred refrescarà la nostra fal·lera
i el pentagrama serà alegre i festiu
i tot Parets gaudirà de festa verdadera.

Antoni Bertran

Del 23 al 26 de gener
FESTA MAJOR D’HIVERN
Dimarts 27 gener
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Ra-
joler, hora del conte a càrrec de Carme
Brugarola.
Dimecres 28 gener
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler,
club de lectura per adults, ter túlia al
voltant del llibre Lleó l’africà d’Amin
Maalouf.
Dissabte 31 gener
-De 10 a 14 h, al Casal Sant Jordi,
acapte de sang.
Diumenge 1 febrer
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler,
teatre: Contra el progrés.
Dilluns 2 febrer
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Butjosa,
espai de lectures.
Dimecres 4 febrer
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler,
taller d’escriptura creativa a càrrec
d’Elvira Compte.

Divendres 6 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
Dissabte 7 febrer
-A les 22.30 h, al Teatre Can Butjosa,
Los ángeles no tienen hélices, a càr-
rec de Dani Pérez dins del cicle Cafè
Teatre a Parets.
Diumenge 8 febrer
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, es-
pectacle infantil: Inventari, a càrrec
de la Cia. Marcel Gros.
Dimarts 10 febrer
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, hora del conte a càrrec de
Mon Mas.
Dimecres 11 febrer
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajo-
ler, taller de poesia a càrrec de Sílvia
Llorente.
Divendres 13 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 19 h, a la sala d’exposicions

de l’Escola de la Natura, inaugura-
ció de l’exposició El moble fos, de
Joan Condal. Es pot visitar fins al 8
de març.
Dissabte 14 febrer
-A les 17 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, Creixem llegint en família.
Organització: Biblioteca Can Butjosa
-A les 21 h, al Teatre Can Butjosa,
balls de saló amb el grup Estel.
Diumenge 15 febrer
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajo-
ler, concert El Café de las Niñas a
càrrec de D’Callaos.
Dimecres 18 febrer
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Ra-
joler, taller d’escriptura creativa a
càrrec d’Elvira Compte.
Dijous 19 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Ra-
joler, cloenda del club de
superlectors amb Pilarín Bayés, il·-
lustradora de literatura infantil.

Broll Matinal
L’albada es desclou
assenyalant dia nou

dia òbviament creixent, minsa claror encara,
és just bon matí
avenç vers el camí

escampall de matolls, de joncs i atzavara.

Fullatge que es mou,
batec també nou,

flueix sense mesura, guspireig floral al camí,
camí tot serenor,
baptisme de claror,

constant anhel i ànim fent-me enfortir.

La meva mirada,
cerca adelerada

la brisa insinuant que’m gronxola el pensament,
de l’hora nocturna,
en resta una espurna,

com les aus, també ha fet el vol lliurement.

Clam d’esperança,
regal de bonança,

bellugueig d’ocells volant amb gran tragí
primícia sentida,
rauxa amorosida,

el cim aprop, ja deixant-se pressentir.

Fet camí amunt,
indici i conjunt,

regal gegantí d’un clarivident anhel,
goig de matinada,
galop de baixada,

iniciant-se el dia, s’ha fos ja l’últim estel.

Josep Malla
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

Es programen una trentena d’activitats
per celebrar la Festa Major d’hivern 2009

Parets del Vallès enceta avui una nova
edició de la Festa Major d’hivern.
Aquesta celebració té els seus orígens
a mitjan segle XV arran d’un vot religi-
ós que la gent de Parets va fer a Sant
Sebastià per tal que els lliurés de la
pesta. Amb el temps, s’ha consolidat
com un dels esdeveniments més es-
perats del patrimoni festiu del nostre
municipi.

XII edició de la Calçotada popular
El tret de sortida es donarà avui, a les
23 h, al Pavelló d’Esports, amb el con-
cert Parets rock’09 a càrrec dels grups
Jikangai, El Último grito, Los Innombra-
bles, Speakers i Johnny Shepherd &
The Hurricanes. Prèviament, els més
petits podran escoltar els Contes d’hi-
vern que la Biblioteca Infantil i Juvenil
Can Butjosa ha preparat especialment
per a la festa.
Dissabte, 24 de gener, el Casal de Cul-
tura Can Butjosa pararà taula per ce-
lebrar la 12a edició de la Calçotada po-
pular amb el menú: tallers infantils, ex-
hibicions de tai-txi, kungfu, dansa del
ventre, balls de saló, sevillanes, fla-
menc i funky, tot a càrrec dels alum-

El grup de treball de La
Taula d’Entitats de Parets

ha elaborat una programació
pensada per a tots els públics.

Els concerts Parets rock’09,
Urban Night’09 i el Ball de

Festa Major afegiran la nota
musical a la celebració.

El teatre Can Rajoler
celebrarà els seu 12è
aniversari amb l’obra

Germanes i el concert HOC.

DDDDDesesesesesfffffilililililaaaaaddddda Ia Ia Ia Ia Innnnnferferferferfernnnnnal ial ial ial ial i
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nes del centre. Les postres vindran de
la mà dels nostres gegants, de l’enti-
tat Rialles -amb l’espectacle infantil
Visca la Festa- i del muntatge per a
adults que interpretarà El sobrino del
Diablo. Continuarem amb la Desfilada
Infernal, la música del grup Franc Albir,
i acabarem de nou al pavelló on, a les
23.30 h, tindrà lloc el concert Urban
Night’09 amb el Dj local Àngel Jordà i
la formació Hotel Cochambre.

Cultura, música i tradicions
Diumenge, 25 de gener, serà el dia per
gaudir de les tradicions. La plantada
de gegants iniciarà les activitats. A par-
tir de les 10 h, podrem veure la 14a
Fira d’Artesans, la passejada de ge-
gants i l’audició de sardanes, a càrrec
de la Cobla Ciutat de Terrassa, tot ple-
gat a la plaça de la Vila. A la tarda, a
partir de les 18 h, tindrà lloc, al teatre
Can Rajoler, l’espectacle infantil La
bella i la bèstia, organitzat per l’entitat
Rialles i, novament al pavelló, a les
18.00 h, el Ball de Festa Major amb
l’orquestra Setson.
Dilluns, 26 de gener, a partir de les
11.00 h, els més petits podran gaudir

Els gegants i els diables són ele-
ments tradicionals a les festes d’ar-
reu. A Parets, a més, comptem amb
colles excepcionals que fan possible
aquests espectacles.  La XIII Desfi-
lada Infernal tindrà lloc dissabte, 24
de gener, a les 18 h. Començarà
amb la concentració de les colles i
exposició del bestiari a plaça de la
Vila. A les 19.30 h, es donarà el toc
d’inici i sortida de la desfilada que
enguany compta amb diverses colles
convidades. El recorregut es farà
pels carrers de la Fàbrica, Ponent,
Sant Esteve, Empordà, Major i clou-
rà amb ball i un espectacle pirotèc-
nic. La passejada de gegants es farà
diumenge, 25 de gener. Començarà
a les 9 h amb la plantada i l’esmor-
zar al Camp de les Peces i a les
10.45 h iniciarà el recorregut pel
passatge de l’Alguer, el carrer de
Víctor Català, Mn. Josep M. Carulla,
Mn. Pere Batlle, plaça de Josep Pla,
avinguda de Francesc Macià avingu-
da deCatalunya, Racó, Raval, Sant
Antoni, Santa Irene, Sant Josep i
Major. La passejada acabarà a la
plaça de la Vila amb el ball.

del Parc Infantil que s’instal·larà al Pa-
velló d’Esports amb jocs, inflables, ta-
llers i una tómbola solidària organitza-
da per l’associació Parets contra el
càncer. Ja a la tarda, a les 18 h, el te-
atre Can Rajoler celebrarà el seu 12è
aniversari amb l’obra Germanes.
Però les activitats no acaben aquí i, di-
marts 27, la biblioteca Can Rajoler ha
preparat una edició especial de contes.
Durant aquests dies, també es podrà
visitar l’exposició sobre la Festa de la
Pedra del Diable que el Centre Cultu-
ral Can Rajoler ofereix amb motiu del
seu 12è aniversari.

En aquest 2009 es compleixen quin-
ze anys d’ençà que Parets va recu-
perar la Festa Major d’hivern, una
celebració plenament consolidada
en el nostre calendari festiu que sap
combinar bé la tradició i la moderni-
tat i que registra una creixent par ti-
cipació ciutadana en cada edició.
Vull subratllar el paper destacat de
les entitats en aquest esdeveniment,
tant a l’hora de dissenyar el progra-
ma com en el protagonisme que te-
nen a la festa. Les associacions en-
riqueixen profundament la realitat
present de qualsevol poble, doten de
solidesa i vida el teixit social i refor-
cen la capacitat per fer front a qual-
sevol contratemps, ja sigui l’econò-
mic que actualment ens preocupa -i
que, amb esforç i confiança, estic se-
gur que superarem- o qualsevol altre
que ens pugui sobrevenir.
Tant de bo el programa de la festa
serveixi per reabastir el nostre cabal
d’optimisme, per plantar cara a l’ad-
versitat i també per adquirir consci-
ència de la vitalitat i el talent de la
nostra gent, com tindrem l’opor tuni-
tat de comprovar tant aquests dies
festius com al llarg de la programa-
ció estable dels nostres teatres, se-
guint l’aposta de promoure el plan-
ter de músics i artistes locals.
Parets de festa convida a la convi-
vència i a la par ticipació. El progra-
ma, pensat per a tots els públics,
continua girant al voltant de quatre
grans eixos: la calçotada popular a
Can Butjosa, la desfilada infernal
dels diables, la passejada dels ge-
gants i les actuacions al pavelló i a
Can Rajoler.
Permeteu-me que us animi a celebrar
com es mereix aquesta tradició, a
participar-hi activament, a sortir al
carrer i a gaudir dels espectacles.
Rebeu els millors desitjos de salut i
felicitat per a la festa que arriba i per
al temps que vindrà després, que
serà tan positiu com entre tots
vulguem.
Bona Festa Major d’hivern!
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L’ús de la deixalleria atorga descomptes d’un 15%
en el rebut de la taxa de serveis mediambientals

Tothom qui, al llarg de 2008, hagi uti-
litzat la deixalleria municipal un mínim
de vuit vegades i tingui les correspo-
nents caselles del carnet segellades
pot sol·licitar la bonificació del 15% en
el proper rebut de la taxa de serveis
mediambientals. El termini per dema-
nar el descompte finalitza el proper 31
de gener de 2009.
Per obtenir la bonificació cal adreçar-se
a l’Ajuntament, al carrer Major, o a l’Ofi-
cina d’Atenció Ciutadana emplaçada a
l’avinguda de la  Pedra del Diable. A
més del carnet de la deixalleria sege-
llat, és necessari  portar una còpia del
darrer rebut pagat de la taxa.
D’altra banda, en els propers dies es
distribuirà a totes les bústies de Parets

La Marineta presta servei a
més de 2.100 usuaris
Tot just fa un any de la inauguració de
l’equipament. L’aleshores ministre
d’Indústria Joan Clos, paretà il·lustre,
presidia l’acte inaugural de La
Marineta com a Centre de Recursos
Empresarials. De llavors ençà, s’han
desenvolupat més de 160 activitats
i s’ha prestat servei a més de 2.100
usuaris procedents d’una cinquante-
na d’empreses i sectors de diversa
activitat econòmica.

Formació contínua, eix central
La formació ha estat l’activitat més
important duta a terme, amb més de
140 accions i cursos. La formació
contínua i el reciclatge, amb una des-
tacada orientació cap a l’especialitza-
ció dels recursos humans de les
empreses i el desenvolupament del
personal amb la premissa de facilitar
la competitivitat de la indústria de
l’entorn. La gestió i direcció, la comp-
tabilitat i les finances, els recursos
humans o  la producció i logística han
estat alguns dels àmbits abordats en
el cursos. També ha pres una espe-
cial rellevància la prevenció de riscos
laborals, amb la creació de dues
instal·lacions formatives específi-
ques com el camp de foc i l’escola de
carretoners. El camp de foc és una de
les quatre instal·lacions d’aquestes
característiques que existeixen a
Catalunya, en el qual han participat
més de 700 persones. Consisteix a
donar formació pràctica sobre extin-
ció d’incendis. L’escola de
carretoners ha comptat amb més de
dos centenars d’alumnes.

Danone col·labora amb el
Centre Obert Arco Iris

Mor Antonio Durán, exregidor
de l’Ajuntament de Parets

Danone, ubicada a Parets, ha signat
un acord amb l’Ajuntament pel qual
l’empresa estableix una  col·-
laboració econòmica de 10.500
euros amb el Centre Obert Arco Iris
per aquest any 2009. El Centre
Obert, inaugurat el maig de 2007,
ofereix un servei educatiu destinat a
l’atenció d’infants i joves que treba-
lla aspectes socials i integradors.
L’activitat es desenvolupa en unes
instal·lacions cedides per la Parrò-
quia de Sant Esteve i, darrerament,
el servei ha crescut d’una manera
notable. La tasca que es duu a ter-
me a través del Centre Obert poten-
cia hàbits, l’educació integral dels in-
fants i dels joves per afavorir les ha-
bilitats socials, l’autonomia, la soli-
daritat, la sociabilitat i el treball en
equip.

Antonio Durán González, conegut a
Parets del Vallès per la seva dedica-
ció professional com a practicant i
també per la seva faceta política com
a regidor de l’Ajuntament de Parets
entre els anys 1971 i 1979, va morir
el passat 10 de gener, a l’edat de 86
anys.
Els funerals es van celebrar el 13 de
gener a l’Església de Sant Jaume, a

l’Eixample.

el carnet de la deixalleria corresponent
a l’any 2009. Segons les ordenances
fiscals, a finals d’any es podrà sol·licitar
un descompte de 6 euros en la taxa de
serveis mediambientals si s’han sege-
llat les deu caselles de la nova targe-
ta.

Fraccionar el pagament de l’IBI
Enguany també és possible sol·licitar
el fraccionament en quatre pagaments,
sense interessos de demora, en l’im-
port de l’Impost sobre Béns Immobles
Urbans.
El termini per sol·licitar-ho davant l’Or-
ganisme de Gestió Tributària de la Di-
putació de Barcelona finalitza el dia 28
de febrer.

Els paretans poden sol·licitar, fins al proper 28 de febrer, el fraccionament
en quatre pagaments de l’Impost sobre Béns Immobles Urbans

Breus
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Contenció de la despesa, ajuts socials i creació
d’ocupació: eixos del pressupost municipal 2009

Els prop de 3 milions d’euros provinents del Fons Estatal d’Inversió Local perme-
tran finançar una desena d’actuacions que es projectaven per a propers anys i
que podran executar-se durant el 2009 i contribuir, alhora, a la creació d’ocupa-
ció i la dotació de nous equipaments necessaris per a la població.
El Fons Estatal, creat com a instrument per estimular l’economia i generar ocu-
pació, en el cas de Parets, serà destinat a obres municipals i espais públics ur-
bans. Les actuacions més destacades seran la urbanització de l’espai exterior
de la residència i centre de dia per a la gent gran, que s’està construint a l’espai
de Can Serra, l’adequació d’un centre cívic a la sala annexa de la Cooperativa,
amb un import de més de 600.000 euros, i la reforma i millora del carrer de Sant
Antoni –des de l’avinguda de Catalunya fins al carrer Badalona, desenvolupat en
2 fases-, que requerirà un import de més de 620.000 euros.

• Adequació del Centre cívic de la Cooperativa
• Urbanització de l’espai exterior de la residència-centre de dia per a la gent gran
• Adequació de les voreres del carrer de Sant Antoni des del carrer de Badalona

fins al de Sant Valerià
• Millora de la urbanització del carrer de Sant Antoni des de l’avinguda de Lluís

Companys fins a la de  Catalunya
• Millora de la urbanització de l’entorn de l’aparcament del carrer de la Fàbrica
• Millora de la urbanització de l’avinguda de Catalunya des del carrer del Dos de

Maig fins a l’avinguda de l’Estació
• Millora Urbanització de l’avinguda de l’estació i dels accessos de l’estació de

RENFE
• Millora de l’enllumenat públic en diferents carrers del municipi
• Millora de la coberta de l’escola bressol La Cuna
• Millora de l’accés a poliesportiu de l’escola Pau Vila

Per quart any consecutiu, els paretans i paretanes han decidit algunes de les inversions que es
desenvoluparan al municipi durant aquest 2009. En total, més de 1.070 persones han intervingut
en el procés participatiu “Amb els diners, tu hi comptes”. Arran del procés han sorgit 4 actuaci-
ons que s’executaran aquest exercici.

• Pista poliesportiva de Can Butjosa
• Arranjament Ca n’Oms
• Millora eficiència energètica enllumenat públic
• Tancament i arranjament circuit bicis BMX

Com a resultat del procés “Amb els diners, tu
hi comptes 2008” també s’efectuaran les actuacions següents:

• Millora de la urbanització de l’avinguda de Catalunya fins al CAP
• Millora de camins rurals

El capítol d’inversions del pressupost municipal 2009 de l’Ajuntament de Parets és de 4.937.000
euros, xifra inferior a 2008. La residència per a la gent gran, la construcció d’una  nova escola bressol
municipal i infraestructures i via pública centren les millores en serveis a la ciutadania.
Si bé es redueix la inversió i la despesa en alguns àmbits, s’amplien les partides destinades a
polítiques socials. Es mantenen els ajuts socials que ja s’atorgaven fins ara i s’amplia la partida
tenint en compte que la situació de crisi pot afectar part de la ciutadania i requeriran ajuts de Serveis
Socials. La teleassistència domiciliària gratuïta, la gratuïtat del bus urbà per a majors de 60 anys,
la gratuïtat del rebut de la taxa mediambiental a pensionistes i jubilats amb escassa capacitat
econòmica o els ajuts en el rebut de l’IBI a pensionistes i jubilats amb pocs recursos són algunes
de les accions que s’inclouen en el programa d’ajuts socials per a la gent gran. També hi ha programats
diversos ajuts envers els col·lectius d’infància i persones amb discapacitats.

• Nova escola bressol
• Continuació de l’edificació

de la residència centre de
dia

• Millora dels accessos al
barri de Can Riera

• Millora de la urbanització
de l’aparcament Lluís Pi-
quer-Pavelló municipal.

El pressupost de l’Ajuntament de Parets per a l’exercici 2009 respon a un compromís polític per contrarestar l’actual situació de crisi econòmica. Davant d’aquesta
situació, que ha donat lloc a un creixement de l’atur i que està suposant dificultats econòmiques en alguns sectors de la població, el consistori ha aprovat un
pressupost centrat en tres aspectes: la contenció de la despesa, l’ampliació dels ajuts socials i les inversions per a generar llocs de treball.
El total del pressupost és de 25.264.314 euros, un 0.84% superior al de 2008.

Inversió per crear ocupació
Any de crisi, però també any d’inversions. L’aportació de gairebé 3 milions d’euros del Fons Estatal d’Inversió Local, procedent del govern central, se sumen als 5
milions d’euros del capítol d’inversions del pressupost municipal de l’Ajuntament per a aquest exercici 2009 i als 300.000 euros del procés de participació ciuta-
dana “Amb els diners, tu hi comptes”. La suma de totes les partides ascendeix a prop de 8 milions d’euros que es veuran traduïts en l’habilitació de nous equi-
paments i serveis per a la població de Parets i que generaran ocupació.

FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL
Inversió: 2.959.244 euros

“AMB ELS DINERS, TU HI COMPTES” 2009
Inversió: 300.000 euros

CAPÍTOL INVERSIONS PRESSUPOST MUNICIPAL
Inversió: 4.937.000 euros

CONTENCIÓ DE LA DESPESA
La crisi econòmica i financera ha
derivat en un pressupost de
contenció de la despesa amb
afectació en diversos àmbits. La
congelació de sous dels
representants polítics i la contenció
de la despesa del personal de
l’Ajuntament; el foment de l’estalvi
energètic; la reducció de la despesa
en publicitat, comunicació i
atencions protocol·làries; i també la
reducció o eliminació d’algunes
activitats com ara la Festa de les
Entitats i la Fira Mediambiental
EcoVallès.
La contenció també afecta el butlletí
municipal, Parets al dia, que durant
tot l’any 2009 s’editarà un cop cada
mes.
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La Setmana dels Barbuts

`

Els teatres de Parets estrenen nova
temporada d’espectacles i ho fan en to
festiu. L’espectacle HOC de la forma-
ció Franc Albir serà l’encarregat de
donar el tret de sortida.
Enguany, la regidoria de Cultura, ha
elaborat una programació pensada per
a tot tipus de públic, marcada per la
presència d’artistes locals als quals
es vol donar un major protagonisme.
Entre aquest planter d’artistes de casa
nostra podem trobar figures ben conso-
lidades com és el cas de Paco Heredia
que, el 15 de març, posarà sobre l’es-
cenari del teatre Can Rajoler El niño de
la bella sonrisa.
El mateix teatre acollirà l’espectacle
audiovisual Parets rere el pentagrama,
del paretà Adrià Aguilera, i la posada
en escena En Narcís s’ha tornat boig,
de la companyia local Som i Serem.

Els teatres de Parets comencen
la  nova temporada d’espectacles L’entitat Rialles Parets

celebra el 15è aniversari
La tradició popular catalana ha batejat
el període de temps que acabem de
passar, entre  el cicle de festes de
Nadal i el de Carnestoltes, com la Set-
mana dels Barbuts, perquè hi ha tota
una munió de sants posseïdors de llar-
gues i espesses barbes que celebren la
seva onomàstica durant la segona quin-
zena de gener, en el decurs de la matei-
xa setmana.

Les principals diades que inclou la Set-
mana dels Barbuts són les dedicades a
tres sants que es representen tradicio-
nalment amb barba: Sant Pau ermità (15
de gener), Sant Antoni Abat (17 de ge-
ner) i Sant Maur (18 de gener). També
hi ha qui inclou dins aquests sants a
Sant Vicenç màrtir (22 de gener) i altres
sants barbuts menors, com Sant Benet
i Sant Efigi (15 de gener), Sant Faci (18
de gener) i Sant Canut (19 de gener).

Tot i que la celebració de Sant Sebastià
s’escau dins aquest període (20 de ge-
ner), no s’acostuma a incloure dins
d’aquest període perquè popularment no
es representa al sant amb barba, sinó
com a un jove afaitat i més aviat esca-
nyolit. Tampoc és un dels sants barbuts
Sant Pau Apòstol, la diada del qual se
celebra el 25 de gener.

Hi ha moltes creences associades a
aquesta setmana que algunes dites re-
cullen:

Quan venen els tres barbuts, venen els
freds cascarruts
Per la setmana dels barbuts governen
els tres germans, tos, moquina i
amagamans
La setmana dels barbuts, setmana d’es-
ternuts
La pluja de la setmana dels barbuts,
cada raig val cinc escuts
Els qui neixen a la setmana dels barbuts
són molt peluts

Informació extreta de www.festes.org

L’entitat Rialles Parets va començar
la nova temporada d’espectacles el
passat 11 de gener. La programació
prevista per aquest semestre   acull
un total de 8 espectacles. Un dels
caps de cartell és l’actuació de la
companyia Marcel Gros que interpre-
tarà l’espectacle guanyador a la
mostra de teatre infantil i juvenil. Les
obres es duran a terme el segon i el
quart diumenge de cada mes.
Coincidint amb la diada de Sant Jordi,
Rialles Parets complirà enguany 15
anys d’existència i de treball per fo-
mentar i posar a l’abast de tothom el
teatre infantil i juvenil.

Breus

La temporada s’enceta avui, 23 de gener, amb el concert
HOC, inclòs als actes de la Festa Major d’Hivern 2009

Els components de la companyia Yllana portaran el seu nou espectacle Brokers.

ParParParets acomiada un Nadal ple de màgia i d’il·lusionsets acomiada un Nadal ple de màgia i d’il·lusionsets acomiada un Nadal ple de màgia i d’il·lusions

Hem acomiadat el 2008 i hem donat la benvinguda
a un 2009 ple d’esperances, de desitjos i de bons
propòsits. SS MM els Reis Mags de l’Orient van re-
collir les nostres peticions juntament amb les cartes
de tots els infants que s’hi van acostar, el Tió va des-
carregar la seva panxa plena de regals i, tots plegats,
vàrem poder gaudir de les belles imatges del pesse-
bre monumental. Unes festes, sens dubte, inoblida-
bles. Si voleu veure més imatges de les activitats
celebrades aquest Nadal, ho podeu fer a la galeria
fotogràfica del web municipal www.parets.org

Durant els mesos de gener a maig,
també podrem veure Contra el progrés,
un muntatge provocador basat en el
ritme de vida del nou segle. Altres ac-
tuacions previstes són: el Café de la
Niñas, de la banda de nou flamenc
D’Callaos o Brokers, de la companyia
Yllana. Lo cerebro o La fàbrica de la
felicitat seran també alguns dels títols
que complementaran la programació
d’aquesta temporada.
Pel que fa al Cafè Teatre, l’obra
Sketchofrenia programada pel dissab-
te, 7 de febrer, ha estat substituïda pel
nou espectacle del monologuista Dani
Pérez que porta per títol Los ángeles
no tienen hélices. Dins d’aquest mateix
espai, es por taran al teatre Can
Butjosa els muntatges La tieta... i jo de
Mayte Carreras i Canvi Climàtic Circus
de Xavi Castillo.

Foto: Miquel Raya

L’Escola de Natura acull un
curs sobre ocells fringíl·lids
L’Escola de la Natura acollirà els
propers dies 29 i 30 de gener un
curs d’identificació d’ocells fringíl·-
lids, organitzat per l’associació na-
turalista Miloca – Amics del Centre
de Recuperació de Fauna Salvatge
de Torreferrussa.
El curs consta de dues sessions
teòriques i d’una matinal de camp i
està adreçat a agents rurals i trac-
tarà aspectes com la identificació
de les diferents espècies i els as-
pectes legals de la seva captura i
tinença.
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Jordi Seguer

El secretari del Club Handbol Parets, Eduard Serra Pascual, ha rebut dos reconei-
xements en els darrers mesos. La Federació Catalana d’Handbol li va lliurar el 26
de setembre la insígnia d’or per la seva àmplia trajectòria a l’entitat esportiva. L’ac-
te va tenir lloc en el marc de la Festa de l’Handbol Català que es va fer a Balsareny
(Bages). Posteriorment el 28 de novembre Serra, de 83 anys, va rebre a l’Hotel
Avenida Palace de Barcelona la distinció que l’acredita com a millor dirigent de club
esportiu del 2008 i que va atorgar l’Associació Catalana de Dirigents de l’Esport.
Eduard Serra forma part de la junta directiva de l’Handbol Parets des del 1971.
Es va incorporar al club quan el seu fill, Joan, va començar a practicar aquest es-
port. Ha estat en les juntes presidides per J.M. Cristòfol, Josep Garcia , Joan Anfruns,
Francisco Moreno i amb l’actual màxim responsable Joan Volart.
La vinculació de la família Serra amb l’handbol s’ha ampliat en els darrers anys.
Així actualment fins a 4 néts juguen a l’HP: l’Albert Ramos i l’Axel Serra, al sènior
de la 1a Catalana, i l’Edgar Serra i l’Eduard Ramos al juvenil.

“Estic molt content de seguir col·laborant amb els
companys de l’actual junta”

EDUARD SERRA
Secretari del Club Handbol Parets

El Club Natació Parets ha obtingut
60 marques mínimes individuals per
als propers Campionats de
Catalunya d’hivern en les categories
infantil i júnior. L’equip que prepara
el tècnic Dani Pagès (a la foto) ha
treballat de valent des de principi de
temporada per superar els resultats
de l’any passat. Les finals catalanes
tindran lloc durant el mes de febrer.
Així el 6, 7 i 8 es farà a la Piscina
Sant Jordi de Barcelona la final infan-
til, l’aleví  serà a Igualada del 13 al
15 de febrer i la júnior a Granollers
el 21 i 22. Demà, dissabte 24 de ge-
ner, els nedadors prebenjamins i
benjamins del CNP participaran en
una competició a Rubí. Al llarg de la
temporada, el Parets ha millorat en
la classificació de totes les lligues i
actualment s’ocupa el 12è lloc en
alevins; el 18è, en infantils; i el 12è,
en la lliga comarcal. A més, la neda-
dora Marta Carreras va quedar en
segon lloc a la Travessa de Nadal
celebrada al Por t de Barcelona el
passat 25 de desembre.

Què signifiquen per a vostè els dos
reconeixements?
Estic molt satisfet pels dos actes, tant
el de la Federació Catalana d’Handbol
com el de l’Associació Catalana de Di-
rigents de l’Esport. Significa reconèixer
un treball dut a terme dia rere dia du-
rant més de 37 anys com a secretari del
Club Handbol Parets.
Es va incorporar a la junta el 1971?
Va ser el novembre d’aquell any quan
els amics Joaquim Esteve i Joan Olivé
van venir a casa a demanar-m’ho. La
junta s’havia quedat pràcticament sen-
se directius i vaig acceptar. Estic molt
content de seguir col·laborant amb els
companys de l’actual junta.
Què en recorda d’aquells inicis?

Ja aleshores l’HP feia un gran treball en
l’esport base. Cal destacar que entre el
1977 i 1980 tres jugadors nascuts i
formats al Parets van jugar a la Divisió
d’Honor amb el BM Granollers: Albert
Jordà, Joan Serra i Josep M. Cristòfol.
Esportivament quins han estat els
èxits del club en aquest període?
La temporada 1961/62 l’HP va ja ser
campió de la 2a categoria provincial.
Coincidint amb el 25è aniversari del
club (la temporada 79/80), el Parets va
assolir la fita esportiva més important:
l’ascens a la Primera Divisió Estatal. La
fase final per pujar de categoria es va
disputar a Cadis. Fins la temporada 83/
84 l’HP va militar a la categoria d’argent
de l’handbol espanyol.

.

El CN Parets obté 60 mínimes
per a les finals catalanes

Finalment es va renunciar a la catego-
ria per motius econòmics...
Una reestructuració de la RFEM l’estiu
de 1984 va suposar un increment del
nombre de desplaçaments i ens vam
veure obligats a renunciar a la catego-
ria ja que no vam aconseguir els recur-
sos per afrontar les despeses.
Quina ha estat l’evolució del club des
d’aleshores i fins a l’actualitat?
Des del 1985 i fins ara hem participat
en competicions de la FCH i el Consell
Esportiu. La major satisfacció de tota la
directiva en els darrers anys ha estat
l’increment de nens i nenes en les cate-
gories inferiors, això garanteix el futur.
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Parets del Vallès tindrà un
Consell de l’Esport Municipal

El CF Parets comença la segona volta de la lliga
L’equip entrenat per José Miguel
Astasio rebrà aquest diumenge el
líder Rubí en la 18a jornada de Pre-
ferent grup 1. Els paretans, que no
guanyen des del 23 de novembre,
tenen 18 punts i es troben molt a
prop del descens. El CFP ha comen-
çat el 2009 amb una derrota al
camp del Granollers (3-0) i amb un
empat a casa davant del Bellavista
Milán (0-0), partit jugat pels locals
amb només 10 homes al segon

temps. Davant del Rubí podria debutar el jugador José Ramon Chinchilla que
torna al primer equip, després de penjar les botes el juny del 2007.

Paula Muñoz assistirà al
Campionat de Debutants
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El jugador peruà del Club Escacs Terrassa,
Miguel Muñoz, es va proclamar, el passat
28 de desembre, campió del 9è Torneig
d’Escacs Actius Memorial Francesc Alsina.
La competició que organitzava la Paretana
d’escacs va comptar amb la participació de
71 jugadors. Muñoz va obtenir 7,5 punts
durant les 8 rondes, la segona posició va ser
pel peruà Filemón Cruz del 3 Peons i el ter-
cer classificat va ser el salvadoreny Carlos
Ernesto Burgos, del Jake amb 6,5. El cam-
pió del torneig es va endur 300 euros en
metàl·lic i trofeu, també es van repartir pre-
mis en metàl·lic per als 6 primers de la
general i per als 3 primers dels trams

d’ELO. El premi al primer classificat local va ser per Josep Fradera que va ocupar el 30è lloc de la
general amb 4,5 punts. El primer jugador local sub-16 va ser Vicente Baltasar.
Els guanyadors dels sis trams d’ELO van ser: Felipe Vera, Jaume Rosell, Albert Segarra, Francesc
Cordomí, Jaume Argemí i Roberto Cordano.

Dissabte 24 i Diumenge 25 Gener
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CF Parets-UE Rubí (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 3a CATALANA Grup 2:
B.Parets A-Tiana Snow Dreams (Dissabte, 17.30 h)
BÀSQUET 2a FEM. Grup 1:
B. Parets A-Quart (Diumenge, 12 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
Bar Casal Sant Pau-FS Parets (Dissabte, 18 h)
HANDBOL 1A CATALANA Grup 2:
H.Parets-Sarrià de Ter B (Dissabte, 19.30 h)
RUGBI 1A CATALANA Grup 2:
Torroella Montgrí-CR Parets (Diumenge, 12 h)

Dissabte 31 Gener i Diumenge 1 Febrer
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
Palafrugell-CF Parets (Diumenge, 16.45 h)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 3a CATALANA Grup 2:
Valldemia (Mataró)-B.Parets A (Dissabte, 18 h)
BÀSQUET 2a FEM. Grup 1:
B. Parets-Malgrat (Dissabte, 19 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
FS Parets-La Union B (Dissabte, 17.30 h)
HANDBOL 1A CATALANA Grup 2:
Gavà B-H.Parets
TENNIS TAULA 2A ESTATAL Grup 6:
Olesa-TT Parets (Diumenge, 11 h)

Breus

La patinadora del CP Parets, Paula
Muñoz, prendrà part el 31 de gener
i l’1 de febrer al Campionat de Debu-
tants de patinatge en categoria cadet
que tindrà lloc a Cerdanyola del
Vallès.
El club presidit per Matilde Gamero
va tancar el 2008 organitzant el Fes-
tival de Patinatge al pavelló d’es-
ports on van participar 120 patina-
dors procedents del clubs Santa Per-
pètua, Ciutat de Terrassa, Palau de
Plegamans, Parets i Cubelles. El fes-
tival es va completar amb l’actuació
de la parella de dansa formada per
Ayelen Morales i Oscar Molins, 5ns
en el Mundial 2008.

Breus

Aquest dimarts va tenir lloc una reunió prèvia del futur Consell de l’Esport Municipal

L’únic equip federat de la Paretana
d’escacs debutarà el proper 1 de fe-
brer en el Campionat de Catalunya
2009. La competició constarà de 9
rondes i finalitzarà el 29 de març.
En la primera jornada, el club presi-
dit per Pedro Contreras rebrà
l’Ullastrell. La resta de rivals en el
grup 2 de la 2a Provincial són:
Santcugatenca B, Cerdanyola D,
Sant Llorenç, Colón Sabadell F,
Barberà C, Caldes de Montbui, Lliçà
Ronçana B i Sant Quirze del Vallès.
D’altra banda, 7 jugadors de la
Paretana participen a la fase comar-
cal d’escacs dels Jocs Escolars, ini-
ciada el cap de setmana passat a
Llinars. En sub-8 prenen part Àlex i
Hugo López; en sub-10, Simón
Pérez, Vicente Baltasar, Adrià
Cirugeda i Pau Gómez; i en sub-14,
Clàudia Amat. La propera jornada
serà demà dissabte a Sant Feliu de
Codines.

Comença el Campionat
de Catalunya d’escacs

Joaquim Rodríguez fixa
els objectius pel 2009
El ciclista professional de Parets
Joaquim Rodríguez Oliver de l’equip
Caisse d’Epargne ha anunciat que
els objectius del 2009 són molt
semblants als de la temporada an-
terior. Rodríguez vol arribar amb
molt bona forma a la Tirreno
Adriático que es farà al març i man-
tenir-la fins al Giro d’Itàlia. El direc-
tor del seu equip confia en el ciclis-
ta paretà per disputar les classifica-
cions generals del Giro d’Itàlia i de
la Volta Ciclista a Espanya, però no
descarta les Clàssiques del Nord.
Durant el 2008 “Purito” Rodríguez
va ser el 8è en proves com l’Amstel
Gold Race, la Fletxa Valona o la
Lieja-Bastonya-Lieja. La primera cita
de la nova temporada serà durant el
febrer a la Xallenge de Mallorca on
correrà unes quantes etapes, més
tard també anirà a la Volta a
Andalusia amb l’objectiu d’agafar el
ritme, sense forçar al màxim.
D’altra banda, el germà de Joaquim,
Albert Rodríguez, no continuarà
aquest any en l’equip del
Contentpolis Múrcia AMPO de cate-
goria continental professional.

El passat dimarts, 20 de gener, es va
reunir la comissió de treball que confor-
marà el futur CEM. Aquesta reunió, ce-
lebrada a la sala de plens de l’Ajunta-
ment, va servir per aprovar el reglament
de funcionament que regularà aquest
orgàn, una vegada constituït.
El Ple de l’Ajuntament de Parets, reu-
nit aquest darrer dijous, tenia previst
aprovar de forma definitiva la constitu-
ció del Consell de l’Esport Municipal.
El nou ens serà un òrgan de participa-
ció de caràcter consultiu i deliberatiu en
la gestió municipal i tindrà  les funci-
ons d’informar i proposar, no executa-
bles ni obligatòries amb els clubs, en-

El CAP participa al 48è
Cros federat de Sabadell

EEEEEssssscccccaaaaacscscscscs MIGUEL MUÑOZ GUANYA EL MEMORIAL FRANCESC ALSINA

El nou ens estarà format per representants dels clubs esportius, per
associacions de mares i pares i per la direcció dels centres educatius.

Entre els resultats més destacats
del Club d’Atletisme Parets hi ha la
primera posició de Ferran Corbera en
categoria prebenjamí masculí mentre
que Pablo Clemente va ser 10è. En
benjamí masculí, Roger Mompart va
ser 9è, en aleví masculí Roger
Subirón va ocupar el 7è lloc. En ale-
ví femení: Julia Quintana va ser 3a,
Paula Quiles 18a i Gemma Iglesias
19a. En infantil femení, 11è lloc per
Alba Martínez i 18è per Iris Quirós.
En cadet femení, Laura Menes va ser
la 8a classificada i en juvenil femení
Rocio Guerrero va ser la 6a al 48è
Cros de Sant Sebastià de Sabadell.
D’altra banda, Cesar Arranz és, des
de divendres passat, el nou president
del Club Atletisme Parets després de
l’assemblea de socis celebrada al
Pavelló Municipal d’Esports. Marta
Martín i Ivonne Konan continuaran
com a entrenadores del CAP.

titats i escoles que fomentin la pràcti-
ca de l’esport sense afany de lucre.

Entre les funcions que esmenta el re-
glament del Consell de l’Esport hi ha
el de fer propostes que millorin els ser-
veis esportius municipals i les instal·-
lacions, estructurar i organitzar les
activitats de caràcter popular o privat  o
formular propostes i plans d’actuació
municipals adreçats a la promoció de
l’esport per a tots els sectors de la
població.

El Consell de l’Esport
esdevindrà una nova
eina de participació
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Grup Municipal  del

Partit Popular de Catalunya

Grup Municipal d’ICV-EA
www.iniciativa.cat/parets

parets@iniciativa.cat

Grup Municipal del
Partit del Socialistes de Catalunya
www.socialistes.cat/ambit/parets

Després de veure i comprovar durant
aquests darrers dies com el grup de l’opo-
sició NOPP tracta de manipular pública-
ment la informació sobre el tema dels ha-
bitatges de protecció oficial de Can
Fradera, cal afirmar que no només es rati-
fica el nostre pressentiment sobre la seva
miopia política, sinó que es confirma la
seva actitud demagògica, patèticament
interessada, poc honesta i molt allunyada
de la veritat.
Avui, els complexos tràmits administratius
que s’han hagut de fer per a la promoció
municipal dels habitatges protegits a Can
Fradera i per aconseguir millores al projec-
te de caràcter general, com ara la possi-
bilitat de poder fer més habitatges prote-
gits en el futur, un nou institut d’educació

secundària en la zona, millors
infraestructures viàries i, a demanda
d’una majoria dels interessats, la reforma
quasi integral del projecte inicial dels ha-
bitatges per tal de transformar el màxim
de pisos de dos habitacions en pisos de
tres, han deixat pas a l’acció per encetar-
ne la construcció i per tractar al detall i
personalment amb cada agraciat, els
preus d’aquests pisos, la seva disposició
i distribució, els terminis de pagament, les
obligacions i tot allò que és necessari per
a l’adquisició d’un habitatge d’aquestes
condicions.
Suposem, doncs, que és aquesta realitat
la que no agrada a l’esmentat grup polí-
tic. Tot i intentar demostrar demagògica-
ment el contrari, (recordem allò del “sí

però no”), estan més preocupats pels
hortets dels amics que per les reformes
dels carrers del poble o per la revalorització
del patrimoni particular d’uns quants que
per l’interès general i les necessitats bà-
siques dels ciutadans de Parets. Els impor-
ta ben poc els perjudicis que puguin oca-
sionar amb les seves desinformacions i
mentides, si amb això poden gratar algun
rèdit electoral.

En el ple municipal celebrat ahir, vàrem
donar compte a l’oposició de la sol·licitud
de 2.959.244 euros al nou Fons Estatal
d’Inversió Local per  finançar diferents pro-
jectes de supressió de barreres arquitec-
tòniques, millora de vials, voreres i enllu-
menat, així com d’edificis i instal·lacions
públiques, distribuïts equilibradament en-
tre els diferents barris.
Amb aquest fons estatal, urbanitzarem
l’entorn de la residència-Centre de Dia; es
reformarà integralment el carrer de Sant
Antoni, amb substitució del clavegueram,
reasfaltament, reparació de voreres i reno-
vació de l’enllumenat; es reformaran els
vestuaris, serveis i accessos a la pista
esportiva de Can Butjosa; es repararà la
coberta de l’escola bressol La Cuna i

s’obrirà un nou accés a la pista de l’IES;
es substituiran els fanals en diverses vies
del municipi, en el marc d’un projecte d’es-
talvi i eficiència energètica; es desplega-
rà el projecte de Centre Cívic en l’edifici
de la Cooperativa, cedit per 50 anys a
l’Ajuntament; es milloraran les voreres del
carrer de Sant Antoni des del carrer de
Badalona fins a la rotonda de Lluís Com-
panys; es farà la reforma integral de les
voreres de l’Avda. de Catalunya des del
carrer del Dos de Maig fins a l’estació,
amb la millora dels accessos a la Renfe;
i es reurbanitzarà i millorarà l’aparcament
del carrer de la Fàbrica, davant l’Asepeyo.
La suma d’aquest fons extraordinari i les
inversions generals previstes en el pres-
supost ordinari per al 2009, a les que ja

ens vàrem referir en l’article anterior, fan
que Parets tingui enguany el volum d’inver-
sions més important de la nostra història.
Amb elles, tots i totes hi guanyarem però
a més, han de permetre que l’administra-
ció municipal, en l’actual conjuntura de
crisi, esdevingui un motor de dinamització
econòmica i una eina per estimular l’ocu-
pació. Hem d’ajudar a les persones que
més pateixen, que són les que s’han que-
dat sense feina, i podem millorar el muni-
cipi per que en puguem gaudir tots plegats.
Anem per feina!

2009,
inversions

 històriques!

El Síndic de Greuges s’ha pronunciat res-
pecte al tema de la vacuna contra el càn-
cer de coll d’úter. Ens dóna la raó a la pro-
posta que nosaltres vàrem fer el passat
8 de setembre a l’equip de govern, en el
sentit que cal vacunar, no només les ne-
nes de 12 anys, com ha decidit el Depar-
tament de Salut per una qüestió pressu-
postària, sinó també s’han de vacunar les
nenes de 13 i 14 anys.
Altres comunitats autònomes vacunen ne-
nes entre 12 i 14 anys, que és la recoma-
nació que ha fet el Consell Assessor de
Vacunes. Cada any a Catalunya moren 90
dones per culpa d’aquest càncer.
El NOPP, segona força política municipal,
vàrem proposar que l’Ajuntament financés
en tot o en part el cost d’aquesta vacuna,

La vacuna
contra el

càncer d’úter

És cert i així ho hem dit i ho hem expres-
sat públicament, que Convergència i Unió
està a favor de sumar i no restar en temes
importants del municipi, de fer una opo-
sició constructiva i no destructiva, però
que ningú s’enganyi, mai seguidisme de
ningú. Ara fa uns dies que hem aprovat el
pressupost municipal per a aquest any
2009,  un pressupost de contenció de les
despeses i d’un augment important en les
partides socials, ja que la situació econò-
mica de crisi fa imprescindible reforçar
aquestes partides per poder tenir cobert
l’augment que es preveu de gent que ne-
cessitarà d’aquests ajuts. S’ha de dir que
s’ha pogut consensuar amb el govern so-
cialista els conceptes bàsics del pressu-
post, però... què vol dir això? Això vol dir

que per confeccionar el pressupost abans
s’ha hagut de confeccionar un pla de con-
tenció de les despeses, en el qual nosal-
tres, Convergència i Unió, hem aportat pro-
postes que han estat recollides i
consensuades amb l’equip de govern.
Però no amb tot hem coincidit: hi ha ha-
gut partides en les quals hem discrepat i
la més significativa ha estat el capítol 1
en despeses de personal. Malgrat tot, el
nostre vot va ser una abstenció.
Un altre tema molt important és l’atur. En
aquest moment en la llista del nostre mu-
nicipi, el nombre d’aturats és de 1.014
persones aproximadament. Segurament
aquests dies heu escoltat com el govern
central ha creat un fons de diners públics
destinats exclusivament als municipis,

amb l’objectiu principal de fer obres per
crear ocupació. Nosaltres hem proposat
que les empreses del nostre municipi tin-
guin prioritat en l’adjudicació dels projec-
tes sempre que tinguin capacitat per po-
der-los desenvolupar i, sobretot, que les
persones que hagin de ser contractades,
evidentment, siguin del nostre municipi.
Creiem que en aquesta qüestió també ens
posarem d‘acord. El que no tenim tan clar
és si podrem consensuar les obres que
cal realitzar, segurament que en la majo-
ria coincidirem, però també s’ha de tenir
clar que en d’altres no, ja que som una
opció política que té altres prioritats dife-
rents a les de l’equip de govern.

Convergència
i la seva

col·laboració

Grup Municipal Nova Opció per Parets
www.nopparets.org
info@nopparets.org

Grup Municipal de Convergencia i Unió
www.ciu.cat/parets

L’article d’opinió del grup municipal del PPC no s’ha pogut publicar perquè no ha estat lliurat en el moment del tancament d’aquest
butlletí.

Miopia política
confirmada

perquè les nenes del nostre poble que te-
nen entre 13 i 14 anys es vacunin. Tam-
bé vàrem proposar que es reduïssin les ac-
tivitats lúdiques de celebració del dia de
la dona i  el pressupost es destinés a
aquesta finalitat
La regidora, que porta el tema de la dona,
va dir-nos que no corresponia a l’Ajunta-
ment pagar aquesta vacuna, si ve és veri-
tat, hi ha moltes coses que no correspo-
nen pagar a l’Ajuntament i aquest per ne-
cessitats òbvies ho fa.
Nosaltres volem que les nenes del nostre
poble entre 13 i 14 anys es vacunin con-
tra aquest càncer, perquè causa morts en
dones adultes. Només salvar una nena val
tot l’esforç de l’Ajuntament, encara que no
sigui competència d’aquesta institució.

Només que se subvencionés una par t
d’aquestes vacunes, permetria al CAP aler-
tar a tots els pares i mares de nenes en-
tre 13 i 14 anys, perquè es decidissin a
vacunar o no les seves filles.
Per altra part, nosaltres considerem que
aquesta és una mesura de gènere útil,
molt més útil que fer dinars, sopars i balls
a favor de les dones, que es poden fer tam-
bé si el pressupost ho permet, cosa que
avui no sembla possible. Vacunar nenes és
una mesura positiva de gènere molt útil per
a les nenes que demà seran les dones del
nostre poble.
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Pòlisses municipals
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Pepi Volart

Les dades utilitzades per a l’elaboració d’aquest ar ticle han estat extre-
tes de la documentació qustodiada a l’Arxiu Municipal i de les publicaci-
ons disponibles a les biblioteques municipals.

“Em fa molta il·lusió veure un disseny fet per mi penjat en cartells”

Gerard Rosell
Guanyador del concurs de disseny de la Festa Major d’hivern

En què et vas inspirar per fer el disseny del cartell
de la Festa Major d’hivern?
He decidit jugar amb tons més aviat freds per ser
justament la festa d’hivern. He conjugat liles i bla-
vosos i el negre que il·lustra un concert de música
i el públic gaudint-ne. De fet els concerts són part
dels actes que s’organitzen en aquests dies de festa.
De fons s’hi reflecteix la neu, per les baixes tempe-
ratures d’aquests dies, perquè ha nevat a Parets i
perquè sóc un gran amant de la neu. És l’única pro-
posta que vaig fer i l’única que vaig presentar.
És la primera vegada que et presentes a un con-
curs com aquest?
Sí. Sempre he tingut la intenció de presentar-me a
un concurs de disseny coincidint amb la Festa Ma-
jor d’estiu, però em coincidia amb èpoques d’exà-
mens i al final era impossible. Aquesta vegada m’ha
quadrat bé i he pogut presentar el treball que, de
veritat, no esperava que en fos el guanyador. Vull
donar les gràcies a la meva família i amics per tot
el suport que m’han donat. Em fa molta il·lusió veure
un disseny fet per mi penjat en cartells o il·lustrant
el programa d’actes.

Últimament, hi ha un tema del qual es parla arreu
perquè, en major o menor mesura, ens afecta a tots.
L’actual crisi econòmica és tema de debat a bars,
botigues i llars, tothom a la recerca de trobar la
millor solució per passar aquest període incert de
la millor manera possible. La forma com enfrontem
les dificultats econòmiques ha variat al llarg la de
la història, de la mateixa manera que ho ha fet la
forma dels diners: des dels intercanvis de la prehis-
tòria i el pagament dels sous mitjançant mesures de
sal, fins a les actuals targetes de crèdit també ano-
menades “diners de plàstic”. I de diners volem par-
lar o, més ben dit, de diners en forma de segell.
Fins a finals dels anys 90, l’Ajuntament de Parets
obtenia una petita part dels seus ingressos mitjan-
çant segells o pòlisses que “s’enganxaven” a dife-
rents documents administratius i que suposaven per
als usuaris l’abonament del cost del tràmit adminis-
tratiu. Cada color era d’un import diferent i es nu-
meraven de forma individual. L’import cobrat en
concepte de pòlisses així com les que es rebien o
lliuraven als departaments, era estrictament contro-
lat i anotat als llibres de comptes que cada mes es
quadraven amb els diners rebuts.
Aquestes pòlisses lluïen l’escut de l’Ajuntament i el
seu valor en pessetes. Com a curiositat, tot i que
acabem d’estrenar el nou escut municipal, podem
veure que l’escut d’aleshores ja era caironat, però,
contràriament a l’actual, els cavalls miraven cap a
la dreta.

D’on surt l’afició pel disseny?
Ja fa temps que m’agradava. De petit dibuixava molt.
A l’hora de triar la carrera també barrejava la possi-
bilitat d’estudiar disseny gràfic o industrial, perquè
vaig fer el batxillerat tecnològic. Finalment, però, em
vaig decidir per arquitectura tècnica.
Com viuràs la Festa Major d’hivern?
Doncs, és una festa que m’agrada molt i cada any
la visc molt intensament. Vaig als concerts i,a més,
alguns amics meus toquen en alguns grups que
actuen aquests dies. De fet, així també ho he volgut
plasmar en el disseny, ja que, a la part de sota, hi
ha un grup de gent gaudint d’un concert. També vull
dir que em va fer molta il·lusió l’acte de lliurament
de premis en el moment de conèixer que la meva pro-
posta havia estat seleccionada entre les vuit que s’hi
van presentar.

El jove de Parets Gerard Rosell és l’autor del dis-
seny que il·lustra els cartells i desplegables amb
els actes de la Festa Major d’hivern 2009. Rosell,
de 18 anys i estudiant de primer curs d’arquitectu-
ra tècnica, és la primera vegada que es presenta
a un concurs de disseny, tot i que feia temps que
s’ho estava plantejant. Haver aconseguit el primer
premi l’encoratja a preparar una altra proposta per
al concurs de disseny que també es convoca per
escollir la imatge del programa, banderoles, samar-
retes i altre material de la Festa Major d’estiu.

Després de totes les festes nadalenques, arriba l’esperat mes de gener i les rebaixes d’hivern, que varen començar el passat dia 7, i que
finalitzaran el dia 6 de març, ambdós inclosos. El comerciant és qui decideix dur-la a terme o no i, fins i tot, la durada, que pot oscil·lar entre
una setmana com a mínim i dos mesos com a màxim. Els productes que es venen durant l’època de rebaixes han de tenir les mateixes garan-
ties que abans d’aquest període. Els productes han d’haver estat a la venda amb anterioritat a l’època de rebaixes i han d’estar diferenciats de
la resta. Les recomanacions més adients per aquest període són les següents:

Fer una llista dels productes que ens interessen i que, realment, necessitem, sempre en funció del nostre pressupost.

Comparar els preus entre diversos establiments. Els preus han de constar sempre al costat del preu habitual, tant a l’aparador com a l’interior
de l’establiment.

Si l’establiment admet habitualment les targetes de crèdit com a sistema de pagament, també ha d’admetre-les durant el període de rebaixes.

Si un producte es vol bescanviar i no té cap mena de defecte o cap mena de deteriorament, el comerciant no té obligació de fer-ho, si no és que
prèviament hagi anunciat el contrari. I si admet els canvis fora d’aquest període i no ho vol fer durant les rebaixes, també ho ha d’especificar
clarament, per tal que els clients n’estiguin ben informats.

Hem de demanar i conservar el tiquet de compra o la factura, ja que és la nostra garantia. També cal que conservem els catàlegs comercials
i la publicitat del producte juntament amb les seves característiques, perquè la publicitat és vinculant.

I recordeu que és una garantia comprar en un establiment adherit a la Junta Arbitral de Consum.

Rebaixes

ARXIU MUNICIPAL
C/Travessera, 1. Parets del Vallès. Tel. 93 573 98 00

LLLLL’aaaaapppppaaaaarrrrraaaaadododododor dr dr dr dr de le le le le l’ArArArArArxxxxxiuiuiuiuiu Alícia Pozo Figueroa

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h / Dilluns, de 17 a 19.30 h

Aprofitem que avui hem atès un investigador que ens demanava una determinada docu-
mentació per parlar-ne: la «refundición del amillaramiento» que, traduït a un llenguatge més
comprensible, és una descripció exhaustiva de les finques d’un municipi, amb la indicació
dels propietaris, l’extensió, el tipus de sòl, el seu ús i, a més, els traspassos posteriors
(vendes i adquisicions). Podeu imaginar que aquests volums –habitualment enquadernats
per anys– constitueixen una font extraordinària per conèixer l’evolució de la terra d’un po-
ble, la riquesa rústica, el canvi a usos urbanístics; però també la història social de la seva
població, dels seus propietaris, dels seus conreus i, fins i tot, del canvi dels seus topò-
nims. A l’Arxiu Municipal de Parets, custodiem els amillaraments –permeteu-nos la llicèn-
cia de la catalanització– de 1918, 1933, 1941 i 1946, a banda d’uns apèndixs elaborats
entre 1947 i 1951.
Aquest que us mostrem correspon al de 1933, quan, amb la sistematització ordenada pel
govern republicà, es va recollir més informació que a l’any 1918: es descriu una peça de
terra propietat del senyor Alomar, de Barcelona, ubicada en el «Manso Molins», que podrí-
em situar actualment als voltants de can Fradera. Aquesta finca tenia terres de vinya, de
secà i de regadiu, que li comportaven, a l’any 1933, un líquid imposable de 188 pesse-
tes, cap tonteria –altre cop la llicència– per a l’època.
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Els Hotel Cochambre tornen a Parets per la Festa Major d’Hivern. Serà aquest
dissabte, a les 23.30h, que actuïn en el marc del Concert Urban Night al Pa-
velló d’Esports. El grup es va formar arran de la seva anterior feina. Ells eren
grums (botones) d’un hotel que es va enderrocar per temes d’especulació i
interpreten les cançons dels artistes que s’hi van allotjar. Un hotel
‘cotxambrós’ on estaven noms com Camilo Sesto, Mecano, Peret, i clàssics
del pop-rock espanyol. Una fórmula que està funcionant molt bé des de fa anys
com es demostra en la gran acceptació que tenen al nostre poble on ja van
estar a la passada festa major d’estiu al Parc de la Linera. Vam parlar amb
José Guerrero ‘Josito’, baixista del grup, de com serà aquest concert.

José Guerrero
Baixista del grup Hotel Cochambre

“Hotel Cochambre és sinònim de festa i diversió” Ultima hora...´

Esteu en plena Cucaracha Tour’09.
Com es presenta?
Molt bé. Estem en temps de crisi eco-
nòmica i això ho està notant tothom
però no ens podem queixar. Estem tre-
ballant força i amb molts projectes. Un
d’ells és  que hi ha canvis a la forma-
ció i l’altre és que farem un disc amb
temes propis.
Això sí que és una notícia.
És cert. Hotel Cochambre sempre s’ha
caracteritzat per fer versions de can-
çons de música espanyola i algunes ca-
talanes. I no patiu perquè els concerts
del grup continuaran sent el que són.
Però després de tant de temps fent ver-
sions, la gent fins i tot ens demanava
un canvi.
Voleu obrir-vos com a grup de temes
propis?
Tampoc diria això. A dia d’avui, gravar
un disc no és la millor forma d’intentar-
te guanyar la vida perquè tots sabem Carles Font

com està el món. Però tenim sort que
amb el format d’Hotel Cochambre po-
dem viure, teníem també el plaer de fer
un disc amb cançons pròpies que sor-
tirà aquest any.
Quins són els canvis de en la formació?
El que havia estat el teclista en els dar-
rers tres anys, ‘El Niño Ricardo’, ha de-
cidit fer un canvi de rumb a la seva vida
i ha deixat Hotel Cochambre. Ara ja en
tenim un de nou que és Diego Marín, un
músic bestial i a més ve del món de la
rumba. Això vol dir que ja ve del món de
la festa. Hotel Cochambre és sinònim
de festa i diversió.
Teniu molts seguidors a la comarca?
No ens podem queixar i estem merave-
llats de com s’omplen els concerts que
fem cada mes a la sala Piano Blau de
Granollers. També tenim molt públic a
les festes majors que fem al Vallès.
Recordo la de Montornès que fem al
pavelló, a Vallromanes, Vilanova del

Nous acaptes de sang del
Banc de sang i teixits
Sota el lema “Amb una vegada no
n’hi ha prou. Vine a donar sang”,
aquest mes de gener, el Banc de
sang i teixits organitza dos nous
acaptes a Parets del Vallès. El primer
tindrà lloc el proper dilluns, 26 de
gener, coincidint amb la Festa Major
d’Hivern de Parets. Es farà al Pave-
lló Municipal d’Esports, de les 11 del
matí a les 2 de la tarda i de 4 a 7 de
la tarda. El segon dels acaptes pro-
gramats es durà a terme el dissab-
te 31 de gener entre les 10 i les   14
hores al Casal Sant Jordi.

Vallès, la Garriga, les Franqueses... i
com no la de Parets.
Aquí ja heu actuat diverses vegades.
Sí. Recordo els concerts que fem a la
festa major d’estiu al parc de la Linera,
amb un escenari grandiós i espectacu-
lar i en el qual es reuneix moltíssima
gent. Crec que és una de les actuaci-
ons que s’aplega més públic i disfrutem
molt actuar-hi. També hem estat al Te-
atre de Can Rajoler amb ‘Hotel Dulce
Hotel’, un espectacle dedicat a Joaquín
Sabina, que també ha tingut força èxit
i bones crítiques. A Parets sempre hem
estat molt ben rebuts.

El Consorci Teledigital Mollet, al qual
també pertany Parets, ha inaugurat
la TDTeca!, una iniciativa que pretén
apropar la TDT als ciutadans i desco-
brir els seus avantatges. Es tracta
del primer punt d’informació sobre la
Televisió Digital Terrestre a
Catalunya i compta amb un espai per
experimental la TDT interactiva. El
punt informatiu es troba ubicat a la
masia Can Lledó de Mollet del
Vallès, seu del Consorci Teledigital
Mollet, del qual en formen par t 9
municipis del Baix Vallès. L’horari de
visita és de dilluns a divendres de 9
a 15 hores i properament es faran
visites concertades amb escolars i
gent gran.

TDTteca!:  primer punt informatiu
sobre TDT a Catalunya


