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El Nadal torna a totes les llars i, malgrat la crisi, arriba
amb les mans plenes de màgia, d’esperança, d’il·lusió
i de bons propòsits, perquè el Nadal és molt més que
una festa, és un esperit que omple les nostres cases,
els carrers del poble i els somnis de petits i grans i ens
fa mirar amb certa nostàlgia l’any que estem a punt de
deixar enrere. Són dies de reflexió però també d’optimis-
me, moments per reunir-nos amb la família i els amics,
per regalar coratge i seguretat per enfrontar-nos a tot
allò que ens espera durant el nou any i per compartir
amor amb aquells a qui estimem. Hem d’embolicar els
nostres millors sentiments en paper daurat i posar-hi un
gran llaç de tendresa, paciència i comprensió, aquest

El Nadal arriba a Parets ple d’il·lusions
Enguany, Parets celebrarà de nou un Nadal solidari i respectuós amb el medi ambient

L’encesa dels llums de Nadal no es farà fins avui 19 de desembre, a les 18 hores, com a mesura d’estalvi energètic

serà l’autèntic obsequi. Parets espera impacient l’arri-
bada dels personatges que representen tots aquests
desitjos. El Tió, el pare Noël, Ses Majestats els Reis
Mags de l’Orient i el carter reial trepitjaran les nostres
places i avingudes per acompanyar-nos en aquesta
màgica època de l’any carregada de simbolisme.
Parets aposta novament per fer del Nadal una celebra-
ció en què els autèntics valors siguin ofrenes veritable-
ment importants. Les tradicions, la solidaritat i el res-
pecte amb l’entorn són alguns dels eixos. Precisament
amb la voluntat de reduir la despesa i la contaminació,
els llums de Nadal no s’encenen fins avui i part d’ells
s’han canviat per sistemes de baix consum.  (Pàg.3)



19 de desembre de 20082

SERVEIS

Horaris de visita del consistoriHoraris de visita del consistori

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

LINIA OBERTA

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,
adreça, telèfon i número del DNI. Els escrits hauran de lliurar-se per correu o en mà a l’Ajuntament de Parets, C/Major 2-4, 08150, Parets del Vallès
adreçat al Gabinet de Premsa o bé per correu electrònic a l’adreça paretsaldia@parets.org

Brindis nadalenc
Brindis com de floresta,
brindis que ja ens ha arribat,
vivim-ne aquest goig de festa,
d’un món festiu constelat.
Gaudim-ne de la pau aquesta
que amb encanteri ha esclatat.

Esclat arreu de fe serena,
avantguarda d’un goig jovial,
troballa de pau que’ns ofrena
el missatge i observança del Nadal.
Plenitud propicia de joia plena,
melòdica llum, d’amor universal.

Josep Malla

La meva Nadala
   Voldria que’l butlletí «Parets al dia»
rebés ben aviat la felicitació
d’aquest poeta, que amb inspiració,
el Nadal el té amb un xic d’ironia.

   Només dos dies són els que fan la tria
en aquest llistat de falsa satisfacció,
després retorna tot el que és destrucció
entre els homes d’un món de melangia.

   Si la «Pau al dia» tingués un butlletí
com el que col·laboro, tot fent el que puc,
seria senyal que es fongués el mesquí...

   Amics periodistes: traieu-li el suc
i seguiu informant per aquest bon camí
que el Nadal ja seguirà amb el seu truc.

Antoni Bertran

Si jo fos marxant a Prades
Si jo fos marxant a Prades
-A les boires de tardor-
per guardar-vos de glaçades
us donaria flassades
i caperons de castor.
I, per guarnir la pallissa,
les figures de terrissa
on Vós vestiu de Pastor.
           (...)
Però no ho só! Tinc cabana
i llibres, pertot, en feu;
faig el sord a la campana
-O bé escric a l’altra plana
de la llei que Vós dicteu.
Us duc només l’esperança
que, contrast de la balança,
alceu els ulls i em mireu.

J.V. Foix

J.V. Foix, Barcelona 1894-1987, poeta. Premi d’Ho-
nor de les Lletres Catalanes (1973).
Poema extret de En el dia més clar de l’any. Publica
també els llibres de prosa poètica, Gertrudis (1917)
i KRTU (1932). Aquesta publicació es pot trobar a
la Biblioteca Can Rajoler.
Lectura recomanada pel Niu d’Art de Poètic.

Mestre
-Al meu amic Vicens Ramon-

Tenia un mestre que era un Savi.
Jo, tenia un mestre que era un Gran Savi.
Ara tinc un mestre que és un Gran Savi Gran.

Maria Pujol

Dissabte 20 desembre
-A les 17 h, a la Biblioteca Can Butjosa, es-
trena de l’espai Creixem llegint en família.
-A les 19.30 h, a Can Rajoler, inauguració
de l’exposició Roig, a càrrec de CREA.
Diumenge 21 desembre
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, Mag-
nòlia Cafè, a càrrec del grup Som i Serem.
-A les 19 h, al Pavelló Municipal d’Esports,
espectacle a càrrec d’Elite Dance.
Dilluns 22 desembre
-A les 17 h, al Teatre Can Rajoler, concert de
nadales a càrrec de les corals Club Sant
Jordi de Vic, Sant Jordi de Blanes, Sant Jordi
de Parets i Coral Jaume Nualart de Cornellà.
-A les 17 h, a l’Èscola de Música, signatura
dels contractes de lloguer dels HPO de l’Es-
pai Central.
Dimarts 23 desembre
-A les 12 h, a la Biblioteca Can Butjosa,
compartim poemes i cançons de Nadal.
Dimecres 24 desembre
-A la sortida de la Missa del Gall, a sota la
plaça de la Vila, inauguració del 22è Pesse-
bre Monumental. Visites: festius i vigílies del
24 de desembre al 6 de gener.
Dijous 25 desembre
-A les 11.30 h, a l’església de Sant Esteve,

concert de Nadal a càrrec de la Coral Art i
Unió.
-A les 12.30 h, al Pessebre Monumental,
concert de Nadal a càrrec de la Coral Art i
Unió.
Divendres 26 desembre
-A les 12 h, al Pavelló, caga tió a càrrec de
la Companyia.
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, especta-
cle Pitos a dojo, a càrrec de la Cia la Bot-
zina.
Dissabte 27 desembre
-De 10.30 a 13 h, a la plaça Dr. Trueta,
carter reial.
Diumenge 28 desembre
-A les 9 h, al Pavelló Municipal d’Esports,
IX memorial Francesc Alsina d’escacs.
Dilluns 29 desembre
-A les 17 h, al Pavelló d’Esports, ball de
Nadal per als avis a càrrec de l’orquestra
Liberty.
Dimarts 30 de desembre
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler,
Club de lectura per adults, tertúlia al vol-
tant de Crim i càstig, de F. Dostoievski.
Dimecres 31 desembre
-A la 1 h, al Pavelló, Revetlla de Cap d’Any,
a càrrec de l’orquestra Maravella.

Dijous 1 gener 2009
-A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, con-
cert de Cap d’Any: Missa de la Coronació
i Simfonia núm. 29 de Mozart, a càrrec
de l’Orquestra de Cambra de Granollers,
Coral Renaixença i Estoc de Veus, de
Mollet.
Divendres 2 gener
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa,
hora del conte.
Dilluns 5 gener
-A les 17.30 h, a Can Vila sortida de la
Cavalcada dels Reis Mags. A les 18 h,
arribada a la plaça Marcer i a les 19 h,
arribada al Pavelló d’Esports.
Dijous 8 gener
A les 19.30 h, a Can Rajoler, lliurament
de premis del II Concurs de disseny de
Festa Major d’Hivern.
Divendres 9 gener
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa,
hora del conte.
Diumenge 11 gener
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espec-
tacle Click, a càrrec de la Cia. La Tal.

Mireu quin pessebre més bonic!
Els àngels, els pastors, la Mare de Déu, Sant Josep,
el nen Jesús i els animalons fets pels nostres in-
fants, cobren vida en aquest pessebre tan especial
que les famílies de la nostra escola ens han fet amb
gran esforç i paciència. Tots plegats us volem de-
sitjar un bon Nadal i un feliç any nou.
Que tots els bons desitjos es facin realitat.

CEIP Vila Parietes
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

Llum, música, teatre, tradicions... Tot a punt
per a l’arribada de les festes de Nadal a Parets

Queden pocs dies per a l’arribada de
les festes de Nadal. Enguany, amb
l’objectiu de reduir la contaminació llu-
minosa i alhora fer una contenció efec-
tiva de les despeses, s’ha endarrerit
l’encesa dels llums que guarneixen els
carrers que, finalment, tindrà lloc
aquesta mateixa tarda. Entre les acti-
vitats programades per als propers dies
podrem veure l’espectacle organitzat
per l’escola de ball Èlite Dance que es
durà a terme el diumenge 21, a les 19
h, al Pavelló d’Esports. L’endemà, a
les 17 h, el Teatre Can Rajoler, acolli-

El pessebre monumental,

amb 230 m2 , esdevé
el més gran de Catalunya
muntat sobre una taula.

Concert de Nadal amb la
Coral Art i Unió i Revetlla

de Cap d’Any amb
l’Orquestra Maravella.

Com a mesura d’estalvi
energètic, fins avui, 19 de
desembre, no s’encendrà
l’enllumenat de Nadal.

Ses Majestats els Reis Mags de l’Orient tornen de nou a Parets per visitar les cases
de tots els infants del municipi. La sortida tindrà lloc a dos quarts de sis de la
tarda des de Can Vila i a les sis arribaran a la plaça de Marcer on hi haurà una
recepció oficial i es recolliran les cartes amb les peticions dels petits. La caval-
cada continuarà per l’avinguda de Catalunya i arribarà al Pavelló Municipal d’Es-
ports a les set de la tarda. L’alcalde de Parets, Joan Seguer, farà la recepció i el
lliurament de la clau màgica que obre totes les portes de les cases del poble.
Després, els nens i nenes podran donar en mà les seves cartes a Melcior, Gas-
par i Baltasar. En tot aquest desplegament d’imaginació i fantasia organitzat per
l’Ajuntament de Parets i l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume, hi col·laboren
també la Comissió de Festes, l’entitat Mil·lènium Colla, la Colla de Ball de Gita-
nes de Parets i l’Associació Mixta d’Il·lusions compartides.

Cavalcada de Ses Majestats els Reis Mags de l’Orient

rà un concert de nadales a càrrec de
les corals del Club Sant Jordi de Vic,
Club Sant Jordi de Blanes, Club Sant
Jordi de Parets i Coral Jaume Nualart.
La Biblioteca Infantil i Juvenil Can
Butjosa ens convida, el dimarts 23, a
partir de les 12 h, a compartir poemes
i cançons de Nadal sota l’atenta mira-
da del follet. Un dels moments més ce-
lebrats del calendari festiu és la inau-
guració del pessebre monumental que,
amb 230m2, esdevé el més gran de
Catalunya muntat sobre taula. Com ja
és tradicional, la inauguració tindrà lloc

el dimecres 24, a sota la plaça de la
Vila, immediatament després de fina-
litzar la Missa del Gall. El 25 de de-
sembre, la Coral Art i Unió ens oferirà
dos concerts vocals que podrem escol-
tar a l’església Sant Esteve i a l’espai
del pessebre monumental.
El dia 27, entre les 11 i les 13 h, el
carter reial s’aturarà a la plaça del Dr.
Trueta, on s’encarregarà personalment
de recollir les cartes adreçades als SS.
MM. Reis Mags de l’Orient.

Música i festa per acomiadar l’any
La Comissió de Festes serà l’encarre-
gada d’ajudar al Tió a repartir regals a
tots els infants que s’acostin al Pave-
lló d’Esports a partir de les 12 h del
26 de desembre i l’Entitat Rialles ens
ha preparat, per al mateix divendres, a
les 18 h, l’espectacle Pitos a dojo de
la companyia la Botzina.
Ja a les portes del nou any, el 29 de
desembre, el pavelló acollirà el ball de
Nadal per als avis amb el grup Liberty
i, el 31 de desembre, la Revetlla de
Cap d’Any amb l’Orquestra Maravella.
I ja entrats de ple en el 2009, el Tea-
tre Can Rajoler acollirà el Concert de
Cap d’Any amb dues grans obres de
Mozart que interpretarà l’Orquestra de
Cambra de Granollers acompanyada
de la Coral Renaixença de Santa Per-
pètua i Estoc de Veus de Mollet.

Torna el Nadal. Un temps per celebrar
el fet cristià, el canvi de solstici o sim-
plement unes festes de caire familiar i
de retrobament. Per tant, és el moment
idoni per aprofundir en la cultura de la
pau, enfortir els lligams que ens unei-
xen i fer palesos valors tan essencials
com la convivència, el civisme i la soli-
daritat. Igualment, és una bona oportu-
nitat per gaudir d’una àmplia ofer ta
d’activitats a Parets ja que, com sem-
pre, l’agenda nadalenca manté vives
les nostres tradicions i costums per tal
d’apropar la cultura popular al conjunt
de la ciutadania i intensificar-hi el sen-
timent de pertinença.
A més, aquest Nadal unim esforços
amb les associacions de botiguers per
fomentar els hàbits de compra als es-
tabliments de casa nostra. Sota el lema
I tu on compres? Enlloc com a casa,
volem crear les condicions més favora-
bles perquè la gent valori la importàn-
cia d’utilitzar el comerç local per fer les
compres: per la proximitat, pel vincle
amb el poble, per l’atenció personalit-
zada i per la qualitat i la varietat de
productes que ofereix.
Amb la col·laboració del comerç local
també endeguem, en aquestes dates,
una campanya per fomentar l’ús de
bosses biodegradables i de paper reci-
clat, amb la finalitat de reduir residus i
ser més respectuosos amb el nostre
entorn. Amb aquesta mateixa premissa,
aquest any hem canviat part dels llums
de Nadal per sistemes de baix consum
i contribuïm també a l’estalvi energètic
retardant el dia de l’encesa, que es
farà avui, 19 de desembre.
Cal afegir que al 2009 commemorarem
una sèrie d’esdeveniments rellevants,
com ara el 160 aniversari de la nostra
independència com a municipi o els
trenta anys d’ajuntaments democràtics,
un període en el qual hem viscut una
intensa evolució que ens ha permès
assolir uns alts nivells de progrés i
benestar. Gaudim ara de les festes amb
esperit renovat i il·lusió.

Bon Nadal i feliç 2009!
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Les Medalles de la Vila distingeixen Joan
Clos, Josep Ribas i el Club Bàsquet Parets

Parets ha atorgat per primera vegada
les Medalles de la Vila, una distinció
honorífica que ha reconegut Joan Clos,
Josep Ribas i el Club Bàsquet Parets.
El compromís amb el municipi, la pro-
jecció que han fet de la població arreu
on han estat, la implicació amb la vila
i l’estima envers Parets i la seva gent
ha quedat palesa en les respectives
trajectòries. Tots aquests motius els
han fet mereixedors de la medalla de

plata, amb el relleu de l’escut i la fa-
çana de la casa de la vila, que els re-
coneix com a paretans il·lustres.

Identitat de poble
L’acte de lliurament de les medalles es
va celebrar el passat 9 de desembre,
al Teatre Can Rajoler, davant un audi-
tori ple. Imatges i l’acompanyament
musical del jove compositor local, Adrià
Aguilera, van despertar moments de la

història de Parets. Tothom va poder
rememorar temps passats amb una
forta càrrega de nostàlgia i sentiment
d’orgull. “Com el Vallès no hi ha res”:
Joan Clos, actualment ambaixador a
Turquia, cloïa el seu parlament recitant
les Corrandes d’exili de Pere Quar t,
després d’haver recordat passatges de
la seva infantesa, com ara el Parets
agrícola, que el traslladava en tartana
des de la torre de Malla fins a Cal Gosc
(Can Guasch).
Josep Ribas, pintor i dinamitzador cul-
tural, conegut com en Pepet de Can
Cot, va recollir el seu guardó. En un
emocionat discurs, el va compartir
amb tots els ar tistes de Parets del
passat, present i futur, i va assenyalar
el sacrifici que suposa treballar per
amor a l’art. Dídac Cayuela, actual pre-
sident del CB Parets, va voler dedicar
la medalla a totes les persones que
han passat pel club durant els 75 anys
d’història i que, amb el seu esforç, han
aconseguit fer del bàsquet un esport
de referència a Parets.
Al web www.parets.org podeu trobar una
galeria fotogràfica amb imatges de la ce-
rimònia de lliurament de les medalles.

L’aposta municipal de promoure una
mobilitat sostenible i segura es tra-
dueix amb una nova acció: la recent
adquisició de sis bicicletes elèctri-
ques que podran utilitzar els treba-
lladors de l’Ajuntament de Parets en
els seus desplaçaments laborals
entre equipaments municipals.
La iniciativa s’ha dut a terme conjun-
tament per dues regidories, Esports
i Medi Ambient, i contribuirà en la
reducció de CO

2 
i de partícules però

també en vetllar per hàbits més sa-
ludables.

Funcionament amb bateria de liti
Les noves bicicletes, que ja es van
poder veure en el marc de la Fira
EcoVallès, funcionen amb una bate-
ria de liti, tenen una autonomia d’uns
50 quilòmetres i una velocitat màxi-
ma de 25Km/h. Disposen de tots
els elements de seguretat necessa-
ris i estan equipades amb cistelles
per traslladar paquets. Per a la seva
posada en marxa s’estan habilitant
diferents espais d’estacionament.

Adquisició de bicicletes
elèctriques per promoure
la mobilitat sostenible
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La Generalitat assumeix
el cost total del Polibús

Com celebra el Nadal? Quin significat tenen per a vostè aquestes festes?

VOX POPULI

Ho celebrem en família de la
millor manera que podem. Són
dates per reunir-se amb els
qui no veus habitualment.
Quan jo era petita era diferent,
el Nadal tenia un altre sentit,
ens reuníem més sovint. Ara
cal esperar a dates especials
com aquesta.

Maria
Soler

64 anys

Angeles
García

75 anys

En família, a casa, d’una ma-
nera molt tradicional. Ens ajun-
tem tots i anem a veure el pes-
sebre plegats. També partici-
pem en les activitats que es
fan al poble. El Nadal és ger-
manor, solidaritat:
Obre les por tes del cor per
Nadal, deixa-les obertes, que
tothom hi pugui entrar.

Joan
Navarro
68 anys

Normalment en família. Anem
de casa en casa per dinar ple-
gats. Seguim les tradicions,
fem el Tió, el pare Nöel, els
reis... Són festes per gastar.
En aquestes dates fem una
despesa innecessària i cada
any m’agrada menys. Ho cele-
bro perquè tinc nens petits, si
no fos així, no ho faria.

Ana
García

32 anys

Ouang
Da Wang

28 anys

És una celebració normal.
L’avantatge que jo tinc és que
la meva família és petita i ens
reunim molt sovint, així que el
Nadal no és un motiu especial
per estar junts. El veritable sig-
nificat del Nadal és, principal-
ment, commemorar el naixe-
ment de Jesús.

Fem un sopar especial amb
cava i envoltats d’amics i fami-
liars, tots units. Celebrem so-
bretot la nit de Cap d’Any,
amb el raïm i tot plegat, hem
agafat la tradició d’aquest
país i acostumem a fer-ho. El
Nadal em fa molt feliç, són
moments per riure, fer bromes
i sobretot per compartir.

El proper dilluns, 22 de desembre, a
les 17 h, a la sala d’actes de l’Escola
Municipal de Música, tindrà lloc la sig-
natura dels contractes de lloguer dels
habitatges de protecció oficial (HPO)
de l’Espai Central.  A les 18 h, un cop
finalitzats els tràmits derivats de la sig-
natura, es procedirà a l’acte oficial de
lliurament de claus, que presidirà l’al-
calde de Parets, Joan Seguer.
Prèviament a aquest acte, els adjudi-
cataris dels 15 habitatges ja han fet la
selecció del pis en funció de l’ordre del
sorteig i disposen d’un esborrany del
contracte de lloguer que determina el
cost econòmic. Els habitatges, tots de
dues habitacions, tenen una superfície
d’entre 61 i 68 metres quadrats. L’im-
port del lloguer és d’entre 348 i 383
euros, en funció de la superfície. Els
adjudicataris han de cobrir les despe-
ses derivades del manteniment de la
comunitat de veïns, l’Impost de Bens
Immobles (IBI) i les assegurances. Cal
dir també que disposen de l’ajut de llo-
guer just que pot arribar a uns 240
euros.

60 HPO a Can Fradera
Durant aquesta setmana, l’empresa
pública HabitaParets convoca els pro-
pietaris dels 60 habitatges protegits
en règim de venda que s’estan
construint a Can Fradera per mantenir
reunions entre els dies 12 i 15 de ge-
ner. En aquesta trobada se’ls mostra-
rà els plànols definitius, el cost final,
la forma de pagament, l’estat de les
obres i el termini d’execució. A partir
d’aleshores, els adjudicataris podran
escollir  l’habitatge en funció de l’ordre
que van obtenir en el sorteig i se sig-
naran els contractes d’adjudicació amb
la cooperativa Llar Catalònia i Qualitat
Habitatge, l’empresa que executa
l’obra fruit d’un conveni entre l’ajunta-
ment i el sindicat UGT.

Lliurament de claus dels
pisos protegits de lloguer
de l’Espai Central

Pressupost municipal per a 2009:
auster, responsable i compromès

El pressupost s’ha elaborat en base a tres aspectes: contenció de la
despesa, ampliació dels ajuts socials i inversions per generar ocupació

A Parets, el compromís polític amb l’ac-
tual situació de crisi econòmica i finan-
cera s’evidencia amb el pressupost
municipal per a 2009. El plantejament
per elaborar el pressupost s’ha centrat
en tres aspectes fonamentals: la con-
tenció de la despesa, l’ampliació dels
ajuts socials i les inversions per gene-
rar llocs de treball.
Si comparem el pressupost de 2008 i
2009, les xifres són molt similars. El
pressupost consolidat per a 2009 –in-
clou la despesa de l’Ajuntament i del
Patronat Municipal Pau Vila- és de
25.264.314 euros. Respecte a 2008,
té un increment d’un global del 0.84%.

Pla de contenció de la despesa
Amb la voluntat d’elaborar un pressu-
post respectuós i auster, s’ha treballat
en la confecció d’un pla de contenció
de la despesa que afecta diversos
àmbits. Entre ells, destaca la congela-
ció de sous dels representants polítics
i la contenció de la despesa del perso-
nal de l’Ajuntament; el foment de l’es-
talvi energètic; la reducció de la despe-
sa en publicitat, comunicació i atenci-
ons protocol·làries i també la reducció
o eliminació d’algunes activitats com
ara la Festa de les Entitats, la Fira
mediambiental EcoVallès o, entre d’al-
tres, aquest butlletí municipal, Parets
al dia, que passarà a editar-se un cop

al mes en comptes de quinzenalment.

Increment de les polítiques socials
Si bé es redueix la inversió i la despe-
sa en alguns àmbits, en un cas concret
cal parlar d’ampliació. Es tracta de les
partides destinades a polítiques soci-
als. Hi ha menys ingressos però s’am-
plien els ajuts socials. Es mantenen
els que ja s’atorgaven fins ara i s’am-
plia la partida tenint en compte que la
situació de crisi pot afectar part de la
ciutadania i hauran de requerir ajuts de
Serveis Socials. La teleassistència
domiciliària gratuïta, la gratuïtat bus
urbà a majors de 60 anys, la gratuïtat
del rebut de taxa mediambiental a pen-
sionistes i jubilats amb escassa capa-
citat econòmica o els ajuts en el rebut
de l’IBI a a pensionistes i jubilats amb
pocs recursos són algunes de les ac-
cions que s’inclouen en el programa
d’ajuts socials per a la gent gran. Tam-
bé hi ha programats diversos ajuts
envers els col·lectius d’infància i per-
sones amb discapacitats.

Inversions en serveis
El capítol d’inversions és de 4.937.000
euros, xifra inferior a 2008. La residèn-
cia 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.

El passat 15 de desembre va entrar
en vigor la reestructuració de la línia
d’autobusos que connecta els polí-
gons industrials de Montmeló,
Montornès i Parets. La modificació
ha permès ajustar els serveis a la
demanda, de manera que ara s’ofe-
reixen 21 expedicions diàries que es
coordinen amb els horaris laborals
de les empreses ubicades en aques-
tes zones. El Govern català finança-
rà la totalitat del servei durant el
2009 aportant un total de 200.000
euros, uns 60.000 euros més del
previst inicialment.
Aquest servei va ser posat en mar-
xa l’any 2005 mitjançant un acord
entre el Departament de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques i els ajun-
taments de Montmeló, Montornès i
Parets, amb la voluntat de facilitar
els desplaçaments dels treballadors
amb transpor t públic als diferents
sectors industrials ubicats en aques-
tes àrees.

Reajustament dels horaris
La revisió de les condicions de pres-
tació del servei ha permès modificar
l’oferta amb l’objectiu d’ajustar-la a
les necessitats de mobilitat concre-
tes, per tal de garantir la mobilitat
dels usuaris i la competitivitat del
servei. Les 21 sortides diàries s’han
concentrat entre les 6.00 i les 21.20
hores, tenint en compte especial-
ment els horaris d’entrada i sortida
de treballadors d’aquestes àrees
d’activitat empresarial.
Aquesta actuació respon a la volun-
tat del Govern de facilitar l’accessi-
bilitat del transport públic a zones
amb una concentració important de
treballadors, en compliment de
l’Acord Estratègic per a la internaci-
onalització, la qualitat de l’ocupació
i la competitivitat de l’economia ca-
talana 2008-2011.



19 de desembre de 2008
PUBLICITAT

6



19 de desembre de 2008
ACTUALITAT

7

Es referma el compromís, amb dates
establertes al calendari, per fer l’am-
pliació del Centre d’Assistència Primà-
ria de Parets. El 2010 s’iniciaran les
obres i el 2011, coincidint amb el 25è
aniversari del centre sanitari, entraran
en funcionament les noves dependèn-
cies. Així ho manifestava Marina Geli,
consellera de Salut de la Generalitat de
Catalunya, durant la seva visita al CAP
Parets, a finals del mes passat. La
seva estada va permetre comprovar les
actuacions de millora desenvolupades
a l’equipament entre l’estiu i el mes de
novembre, per un import de 80.000
euros, que han consistit en l’habilita-

Es reparteixen 4.000 bosses
de roba per anar a comprar

Les obres d’ampliació del CAP
Parets començaran l’any 2010“A la compra, amb el cistell” és el

lema d’una campanya mediambiental
que vol fomentar la reducció de bosses
de plàstic d’un sol ús i que s’engloba
en el programa municipal per a la pre-
venció i la reducció de residus.
En el marc d’aquesta acció, l’Oficina
d’Informació Ambiental, ubicada a l’Es-
cola de la Natura, ha iniciat la distribu-
ció de 4.000 bosses de roba. L’objec-
tiu és promoure l’ús de materials
reutilitzables en el comerç que substi-
tueixin les bosses de plàstic, un pro-
ducte altament agressiu amb l’entorn
i de difícil reciclatge. Les bosses de
roba es poden recollir a la seu de l’ofi-
cina de dilluns a divendres, de 10 a
13.30h i de 16 a 20 h.
L’actuació s’inclou en el conjunt de
mesures que l’Ajuntament de Parets
està duent a terme per la prevenció i
la reducció de residus, amb especial
incidència en el sector del comerç. Les
regidories de Medi Ambient i de Co-
merç estan treballant conjuntament
amb les associacions de botiguers així
com els comerciants no associats amb
la voluntat de fomentar l’ús de cabas-
sos, bosses reutilitzables i bosses bi-
odegradables que promoguin les bones
pràctiques ambientals.

ció de quatre noves consultes, la
remodelació i ampliació de la zona d’ar-
xiu, una nova sala d’espera i l’adequa-
ció de l’espai d’admissions.

Construcció d’un edifici annex
La propera fase de millora del centre
mèdic requereix una ampliació de les
instal·lacions la qual preveu la cons-
trucció d’un edifici annex amb 27 con-
sultes -14 de medicina general, 4 de
pediatria i sales polivalents-. També, hi
haurà més espai per prestar atenció
continuada i immediata als usuaris. El
pressupost per aquesta actuació és d’1
milió 200 mil euros.

La consellera de Salut, Marina Geli, manifesta el compromís de la
Generalitat d’acomplir les millores socials i sanitàries ja previstes

L’Ajuntament de Parets i el Servei
Meteorològic de Catalunya han po-
sat en funcionament una estació
meteorològica automàtica que ofe-
reix les dades en temps real. La
nova estació, emplaçada a la teula-
da del CEIP Pau Vila, ha estat incor-
porada a la Xarxa d’Estacions Mete-
orològiques Automàtiques de la Ge-
neralitat de Catalunya (Xemec).
La presentació de l’estació meteoro-
lògica de Parets va coincidir amb
l’acte inaugural de l’Observatori As-
tronòmic Pau Vila, instal·lat al mateix
espai. Les noves instal·lacions es
van estrenar el passat 12 de desem-
bre amb la primera sessió d’astrono-
mia per observar Venus, Júpiter i la
Lluna, una activitat programada per
l’Escola de Natura de Parets.

L’estació meteorològica de
Parets, ja en funcionament
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Oficina de Catala

Oficina de Català

de Parets del Vallès
Centre Cultural Can Rajoler

Travessera, 1
Tel. 93 573 98 00

parets@cpnl.cat
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La jugada fosca, de l’alacantí Marc
Llorens  i  Serrano, ha estat l’obra
guanyadora de la novena edició del
cer tamen Josep Escobar de còmic,
organitzat conjuntament per l’Ajunta-
ment de Parets i l’Ajuntament de
Granollers. El premi té com a finalitat
estimular noves promeses en la crea-
ció de còmic amb guions escrits en
llengua catalana a través de l’edició i
divulgació de l’obra, així com retre ho-
menatge al dibuixant i ninotaire Josep
Escobar, creador de populars personat-
ges com Carpanta o Zipi y Zape.
Llorens, de 38 anys, va rebre el premi,
valorat en 750 euros, durant la cerimò-
nia que va tenir lloc el passat dia 4 al
teatre Can Rajoler. El premi especial
Foment de la Pau,  valorat  en  600
euros, ha correspost  a Joaquin Carro
González, de Tarragona, amb l’obra El

L’alacantí Marc Llorens guanya la 9a
edició del premi Josep Escobar de còmic

Resseguint la petjada de
Johann Sebastian Bach
La Fundació Universitària Martí l’Hu-
mà organitza, al seu centre de la
Garriga, un curset per conèixer l’obra
i la trajectòria de Johann Sebastian
Bach. El curs consta de dues sessi-
ons i un posterior viatge a les ciutats
i paratges més significatius en la vida
d’aquest músic i compositor. Les
inscripcions es poden formalitzar
fins al 30 de gener de 2009 al web
www.fumh.cat o trucant al telèfon
938 60 50 60.

Breus

El passat dissabte, la plaça de la Vila
va acollir la tercera edició de la Fira de
l’Intercanvi, un esdeveniment organit-
zar pel Servei de Joventut i el Servei de
Comerç i Atenció al Consumidor amb
l’objectiu d’oferir una alternativa de les
compres nadalenques i amb la inten-
ció de provocar una reflexió a l’entorn
del consum desmesurat i fomentar un
consum responsable, ètic i conscient.
Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament de
Parets va habilitar un espai amb taules
per tal que tothom que hi volgués par-
ticipar pogués intercanviar objectes
amb d’altres persones. La trobada va

Els alumnes de l’escola ACESCO,
Germán Arranz i Luisa López, dirigits
pel seu professor de ciències, Hug
Blanchart, han estat els guanyadors
d’un dels 70 premis CIRIT, valorats en
750 euros, que concedeix el Consell
Interdepartamental d’Investigació i
Innovació Tecnològica de la Generali-
tat de Catalunya.  L’àmbit d’investiga-
ció que ha merescut el premi als dos
joves ha estat la sedimentologia, una
disciplina de la geologia. Els alumnes
han estudiat sota quines condicions
es formen les diferents estructures
sedimentàries per mitjà d’un tanc

joc de les cadires. Aquestes dues i set
històries més, premiades en la catego-
ria a partir de 16 anys, configuraran el
llibre que  Brau  Edicions  publicarà
coincidint amb la diada de Sant Jordi.

Premis per als més joves
En la categoria de 12 a 15 anys han
resultat premiades dues obres, una de
les quals pertany a la jove de Lliçà
d’Amunt Esther  Romero  Cané, que va
presentar la història Salvatges, consi-
derada millor obra i millor il·lustració.
En aquest cas, el premi consisteix en
un curs  de còmic de l’Escola Joso i un
lot de material d’il·lustració valorat en
120 euros. En aquesta categoria, el
jurat va concedir dues mencions espe-
cials que van recaure en Marc Allande
de Granollers, i Ferran Vilchez de
Martorelles.

L’obra La jugada fosca va ser seleccionada com guanyadora
entre les vint-i-dues històries presentades a concurs

Guanyadors del premi Josep Escobar de còmic d’enguany

Alumnes d’ACESCO, guardonats amb el CIRIT Fira de l’intercanvi: propostes per a la crisi

d’experimentació que van construir ells
mateixos i que reproduïa les condicions
del fons d’un riu.
Des de l’any 1982, es convoquen el
Premis CIRIT amb l’objectiu de fomen-
tar l’esperit científic del jovent. Els
guardons pretenen estimular la creati-
vitat científica i l’esperit de recerca de
l’alumnat d’ensenyament secundari de
Catalunya, perquè s’animin a exercitar
les qualitats que caracteritzen la recer-
ca científica. També es premia l’esforç
dels centres d’ensenyament secunda-
ri en el foment de la participació de les
persones tutores i l’alumnat.

comptar amb conjunt de gent que va
bescanviar tota mena d’objectes com
ara roba, CD, guarniments o parament
de la llar que ja no feien servir, per d’al-
tres que els van resultar més atractius
o útils. En el marc de la fira també va
tenir lloc l’espectacle Amb el cafè, dei-
xa’t d’històries, una activitat sobre
consum responsable programada per
l’organització no governamental
SETEM que mitjançant balls, jocs,
música va intentar sensibilitzar el pú-
blic sobre els problemes que compor-
ta el comerç injust i l’explotació dels
països del tercer món.

S’instal·len sis nous
plafons per pintar grafits
El joves de Parets ja compten amb
espais adequats per pintar grafits, tal
com recollien les bases del projecte
“Grafits Art Urbà” desenvolupat pel
servei de Joventut amb l’objectiu de
posar a disposició dels escriptors de
grafits llocs adients per expressar-
se. Segons s’havia previst, s’han
col·locat 3 plafons de 3x2 m i 1 de
4x2 m al parc del Cementiri i 2 pla-
fons de 6x2 m al parc de Cal Jardiner.
Els espais estan senyalitzats amb el
distintiu ‘Aquí pots’ i compten amb
contenidors per a l’abocament de re-
sidus específics. Properament, a
l’espai de Cal Berenguer es posarà
un plafó 6x2 m i 2 de 3x2 m. Tots els
punts disposaran de cartells informa-
tius amb recomanacions d’ús i de
cura de l’entorn. Per dur a terme
aquest projecte, la Diputació de
Barcelona ha posat a disposició de
l’Ajuntament una dinamitzadora de
l’espai públic que s’encarregarà, en-
tre d’altres tasques, de fer un estudi
sobre la utilització de l’espai públic
per part dels joves i fer les propostes
oportunes d’intervenció que afectin
aquest col·lectiu.

La fira de
 l’Intercanvi ha

arribat enguany a
la tercera edició

Germán Arranz i
Luisa López,

acompanyats del
seu professor
Hug Blanchart

El tió, inicialment, era un tronc que
cremava a la llar de foc, que donava
béns tan preciosos com l’escalfor i la
llum, i que de forma simbòlica oferia
presents als de la casa: llaminadures,
neules, torrons. De fet, la paraula tió
vol dir tros de soca o branca gruixu-
da, especialment el destinat a ésser
cremat. Als pobles, encara hi ha ca-
ses en les quals el tió és un gran tronc
que es posa a cremar al foc, uns dies
abans de Nadal. Més tard, es conver-
teix en un tronc triat pels nens, un
ésser viu màgic que cal alimentar,
que viu durant uns dies a la cuina o
al menjador de casa i que dóna els
seus regals per Nadal. Ben aviat,
aquesta característica d’animal fan-
tàstic es reforça a partir d’afegir al
tronc unes potes, aprofitar la forma
de la fusta per figurar la cara, posar-
hi una llengua,… i, sobretot, quan els
infants veuen, matí rere matí, que el
tradicional aliment del tió  —garrofes
o pa sec i aigua— ha desaparegut. El
misteri està servit.
El tió, a diferència d’altres personat-
ges nadalencs, no ha estat mai una
màquina de por tar regals, sinó que
proveeix de dolços, neules, torrons i
de tot allò que es necessita per ce-
lebrar la festa. El tió és fa cagar, se-
gons el costum de cada casa, la Nit
de Nadal - tradicionalment, després
de la Missa del Gall - o el mateix dia
de Nadal en tot un ritual o cerimònia
domèstica que consisteix en el cant
d’una o més cançons característi-
ques per acabar colpejant-lo. Actual-
ment, a ciutat,  aquesta festa famili-
ar s’ha reconvertit en una festa públi-
ca a l’aire lliure presidida per una
gran soca que la canalla bastoneja a
canvi d’un regal.

El tió de Nadal
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Jordi Seguer

L’equip sènior del Club de Rugbi Parets ha debutat per primer cop aquesta temporada
a la lliga de Primera Catalana. Diumenge passat el conjunt entrenat per Paco Jiménez
va finalitzar la primera volta de la competició amb una derrota a casa (0-20) davant
del Gòtics. En 9 jornades el CRP ha obtingut dues victòries i set derrotes. Els paretans
han guanyat davant del Torroella de Montgrí (16-15) i l’INEF Lleida (10-15), mentre
que han perdut amb el Químic (12-30), GEiEG (36-7), Tarragona (29-3), Cornellà (5-
25), Universitari (10-23) i Gòtics (0-20). La segona volta de la lliga s’iniciarà el proper
11 de gener amb el desplaçament del CRP al camp del Químic.
Aquesta és la tercera temporada de Paco Jiménez com a entrenador del primer equip
del Parets de rugbi, tot i que anteriorment va ser ajudant del tècnic Daniel Domènech.
Com a jugador va militar al Poble Nou de Barcelona i al Sitges. En aquest últim club
va entrenar el primer equip durant sis temporades i va aconseguir l’ascens del sèni-
or fins a la 1a Catalana. També amb el Parets ha viscut dos ascensos de categoria
en 3 temporades, el club ha pujat de Tercera a Primera Catalana.

“El futur del club passa per la recuperació del sènior B”

PACO JIMÉNEZ
Entrenador del sènior del Club Rugbi Parets

L’Associació Paretana d’escacs or-
ganitzarà, el proper diumenge, 28 de
desembre, el novè Torneig d’Escacs
Actius Memorial Francesc Alsina.
La competició es jugarà al Pavelló
Municipal d’Esports de Parets entre
les 10 del matí i les 7 de la tarda.
El sistema de joc serà suís amb nou
rondes de partides de 20 minuts de
durada per cada un dels jugadors i
caiguda de bandera.
Les inscripcions resten obertes al
preu de 15 euros per a la categoria
sènior i 10 per la categoria sub-16.
Els jugadors de la Paretana i els que
tinguin ELO FIDE o ELO Català supe-
rior o igual a 2300 tindran la partici-
pació gratuïta. Les inscripcions es
poden formalitzar a través dels cor-
reus contreraspedro@gmail.com o
paretana@gmail.com o bé per telè-
fon al 93 562 01 60.  El Torneig re-
partirà 1.300 euros de premis en
metàl·lic. El campió de l’any passat
va ser el gran mestre mexicà Jorge
González i l’any 2006 va vèncer la
jugadora alemanya Elisabeth
Paehtz, mestre internacional.

Quin balanç fas de la primera volta que
va finalitzar el passat diumenge?
Segurament esperava alguna victòria
més, però podem estar satisfets. No
vaig calcular la quantitat tan alta de
jugadors que s’han lesionat en els 9
partits. Gairebé el 50% de la plantilla ha
tingut una lesió i això ens ha perjudicat.
Crec que el Parets té qualitat suficient
per treure millors resultats. Haig de
lamentar la retirada del sènior B, tot i
que hi havíem dipositat moltes
esperances.
En el darrer partit l’equip va perdre a
casa 0-20 contra el Gòtics...
No podem estar descontents del resultat
contra un dels equips més forts de la
1a Catalana. El Gòtics va haver de

recórrer a cops de càstig per anotar els
primers punts i, en el descans només
perdíem per 0-3. La majoria de derrotes
que hem patit en el campionat no han
estat escandaloses, malgrat les moltes
lesions i el debut  a la nova categoria.
Quines diferències hi ha amb la 2a?
L’ascens a Primera implica enfrontar-te
a rivals més forts. Encara som en el
procés d’adaptació. Hem detectat
moltes diferències en la preparació
física. Caldria treballar millor aquest
aspecte, ja que així s’evitarien lesions
musculars. Diumenge passat, contra el
Gòtics tenia entre 6 i 7 jugadors de
baixa.
Què n’esperes de la segona volta?
Confio a repetir les victòries davant dels

La Paretana organitza el 9è
Torneig d’Escacs Actius

rivals directes que com el Parets
intenten eludir el descens de categoria
(Torroella i INEF Lleida). No hem de
descartar que donem la sorpresa
davant d’equips de la zona mitjana com
el Químic, rival amb qui jugarem l’11 de
gener. A la primera volta vam perdre a
casa tot i portar la iniciativa.
Dos ascensos de categoria en 3 anys.
No es pot demanar més. Quan vaig arri-
bar al CRP teníem 23 jugadors i actual-
ment hem doblat la plantilla. Han arribat
molts jugadors nous, alguns amb quali-
tat contrastada, però d’altres sense ex-
periència s’han adaptat molt bé. El fu-
tur del club passa per la recuperació del
sènior B i per l’escola de base.
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El FC Barcelona i el GEiEG guanyen el
quart Torneig de bàsquet Vila de Parets

Ivan Limia obté el tercer lloc a la Jean Bouin

32 equips preinfantils de Catalunya, Aragó, País Valencià i
La Rioja van disputar 96 partits del 6 al 8 de desembre

L’atleta paretà del CA Montornès
Ivan Limia va quedar en tercera
posició a la categoria open en la
85a edició de la Jean Bouin. Limia
va ser el primer català a creuar la
línia d’arribada i només el va supe-
rar Guillem Adell, de Castelló, i
Mario Mola, de Mallorca.
Tot i que no arribava en el seu mi-
llor moment de forma, l’atleta nas-
cut el 1980 va repetir podi ja que
l’any passat va ser 2n. A par tir

d’ara l’esportista centrarà la seva preparació en la temporada de camp a tra-
vés. L’objectiu del 2009 serà fer un bon paper als Mundials de Policies i Bom-
bers que es disputaran a Vancouver (Canadà).

Aquest dissabte, Festival
de Patinatge Artístic
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Trenta-sis nedadors de l’equip de compe-
tició del Club Natació Parets van partici-
par el passat dissabte a la Marató de
Relleus per equips organitzada a la pis-
cina del Centre de Millora del Rendiment
de Calella (Maresme).
L’activitat es va convocar amb l’objectiu
de recaptar fons per a la Marató de TV3,
dedicada enguany a les malalties men-
tals. La marató de relleus va tenir el su-
port d’esportistes d’alt nivell com Melcior
Mauri, Roberto Heras, José L. Blanco,
Enric Masip i Andrei Xepkin.
TV3 va emetre un reportatge de l’activi-
tat en el TN Migdia del passat dissabte.

D’altra banda, demà dissabte, la Piscina Can Butjosa acull un trofeu per aconseguir marques míni-
mes de cara als propers Campionats de Catalunya d’hivern per a les categories aleví, infantil i júni-
or. A més del CN Parets també participaran el Cornellà, Vic i Sant Adrià del Besòs. Actualment, el
CN Parets té garantides 20 mínimes per les finals catalanes d’hivern.

Dissabte 20 i 21 Desembre
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CF Parets-Vilassar de Dalt (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 3a CATALANA Grup 2:
B.Parets A-CN Badalona (Dissabte, 19 h)
BÀSQUET 2a FEM. Grup 1:
Rubí-B. Parets A (Dissabte, 17.30 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
Pradenc-FS Parets (Dissabte, 19 h)
TENNIS TAULA 2A ESTATAL Gr 6:
Inca (Mallorca)-TT Parets(Diumenge 10 h)

Dissabte 10 i 11 Gener
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
EC Granollers-CF Parets (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 3a CATALANA Grup 2:
L’Ametlla-B.Parets A (Diumenge, 12 h)
BÀSQUET 2a FEM. Grup 1:
B. Parets-Roses (Dissabte, 19 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
FS Parets-Bosco Rocafort (Dissabte, 17.30 h)
HANDBOL 1A CATALANA Grup 2:
H.Parets-Pardinyes (Lleida) (Dissabte, 19.30 h)
RUGBI 1a CATALANA: Químic-CR Parets
TENNIS TAULA 2A ESTATAL Grup 6:
Falcons Sabadell-TT Parets (Dissabte, 16.30 h)

Breus

El Club Patí Parets organitza ,demà
dissabte, a les 18 hores, al Pavelló
d’esports, un festival de patinatge
artístic dedicat enguany a les músi-
ques de Madonna.
A més del club organitzador, també
hi participaran el Rubí, Cubelles,
Santa Perpètua, Palau de Plega-
mans i Ciutat de Terrassa. Amb el
festival, el club presidit per Matilde
Gamero posarà el punt final a la tem-
porada 2008.

EL CN PARETS COL·LABORA AMB LA MARATÓ DE TV3NNNNNaaaaatttttaaaaacccccioioioioio

Breus

A la fotografia, els equips campions del 4t Torneig Vila de Parets preinfantil

L’equip sènior masculí A, entrenat
per Jordi Pavón, s’enfronta demà a
les 19 h el CN Badalona, rival direc-
te en la lluita per no baixar.
Després de 12 jornades el BP acu-
mula 3 victòries i 9 derrotes a la 3a
Catalana. En la darrera jornada els
paretans van caure a la pista del Teià
(65-61) que van patir un mal arbitrat-
ge. Al Bàsquet Parets li van assenya-
lar 5 faltes intencionades i 3 tècni-
ques en contra. El sènior femení A de
2a s’enfronta al Rubí.

L’equip format per Miquel Molina,
Ricardo Jiménez i Juan Ortega mar-
xa, demà dissabte, cap a Inca
(Mallorca) per disputar, diumenge a
les 10 del matí, el darrer partit de la
primera volta de la 2a Estatal grup 6.
Els palistes paretans van sumar el
passat dissabte la segona victòria de
la lliga (4-0) davant del Gimnàstic de
Tarragona i han marcat distàncies
amb la zona de descens.
El Tennis Taula Parets i l’Inca estan
separats per una sola victòria.

L’atleta del CA Parets Ingrid Andrés
Bocanegra va quedar en segona po-
sició en la cursa de categoria infan-
til femení del 42è Cros Internacional
Ciutat de Granollers disputat el pas-
sat diumenge. Andrés, nascuda el
1997,  va quedar 1a classificada en
categoria aleví femení en el Cros de
Montornès celebrat el 29 de novem-
bre. En la mateixa prova de la Lliga
Comarcal Alba Quirós va ser la 2a en
infantil femení. Altres resultats del
Cros de Granollers van ser: Julia
Quintana (5a en aleví femení i 2a
comarcal), Laura Menes (10a en ca-
det femení i 1a comarcal) i Alba
Quirós (16a en cadet femení i 3a
comarcal). La propera cursa serà el
10 de gener a Sant Celoni.

Ingrid Andrés, segona
al cros de Granollers

Jornades d’iniciació a
l’esquí de muntanya
El Centre Excursionista Parets orga-
nitzarà tres jornades gratuïtes d’ini-
ciació a l’esquí de muntanya. Les
sortides tindran lloc durant els me-
sos de gener, febrer i març del 2009.
Els interessats en participar poden
trucar al telèfon 628 57 94 36 o bé
consultar el web www.ceparets.com.
El club, presidit per Francisco
Segovia,  ha previst una sortida a la
neu pel cap de setmana del 6 i 7 de
febrer. Hi ha 63 places disponibles
per anar cap a l’estació de La Moli-
na. Els preus són de 36 euros per
als adults i de 27 euros per als nens.

Ajornat el partit d’hand-
bol Parets-Pardinyes
L’Handbol Parets ha ajornat el partit
de l’11a jornada de 1a Catalana grup
2 contra el Pardinyes (Lleida) que ha-
via de jugar demà dissabte en pista
pròpia. L’enfrontament es disputarà
el proper 10 de gener de 2009 a les
19.30 hores. L’equip dirigit per
Josep Manel Herrero avança les va-
cances de Nadal. Després de 10 jor-
nades l’HP suma 7 punts i diumen-
ge va obrir la segona volta amb una
derrota a la pista de La Salle
Montcada, líder del grup 2 de Prime-
ra, per 33 a 30.

El Tennis Taula Parets
viatja a la ciutat d’Inca

El FC Barcelona, en categoria preinfan-
til masculí, i el GEiEG Tot Treball, en
preinfantil femení, han estat els cam-
pions del 4t Torneig de bàsquet Vila de
Parets. Durant 3 dies es van disputar
96 partits i es van celebrar activitats
paral·leles com els concursos del KO,
two ball i el 4X4 mixt. En la final mas-
culina el FC Barcelona va derrotar el
Joventut de Badalona -campió del
2007- per 51-42. En el partit per deci-
dir el 3r i 4t lloc, el Maristes Ademar va
superar el Siemens Cornellà per 50-43.
El 5è lloc va ser pel Sant Josep de
Badalona i el 6è pel CB Zaragoza. El
preinfantil masculí del Bàsquet Parets
-organitzador del torneig- va ser 16è

després de perdre contra el Mataró (65-
55). El GEiEG Tot Treball de Girona ha
estat el guanyador en categoria
preinfantil femení després de derrotar
l’Stadium Casablanca de Saragossa
per 57-41. El Femení Sant Adrià -un
dels favorits- va ser 3r després de gua-
nyar el Calella (59-30), l’Uni Girona va
ser 5è i el Sarrià 6è. El preinfantil fe-
mení del BP va acabar en 16è lloc des-
prés de perdre amb l’IES Cosme Garcia
de Logronyo per 44-28.
Durant el lliurament de trofeus va tenir
lloc un homenatge als jugadors de bàs-
quet paretans Jordi Mas, actualment al
júnior A del FC BCN, i Cristina Moliner,
de l’equip sènior femení A del BP.

El BP rep el CN Badalona

,
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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

S’ha de reconèixer que, el decret llei apro-
vat durant el Consell de Ministres del pas-
sat dia 28 de novembre, en el qual s’apro-
vava un paquet de mesures per ajudar els
ajuntaments, no ha deixat indiferent nin-
gú. Des del mateix president Zapatero fins
a la immensa majoria dels alcaldes i alcal-
desses dels municipis d’arreu del territo-
ri, han coincidit a qualificar la decisió com
a pertinent, generosa i sense precedents.
Dintre del Pla per a l’estímul de l’econo-
mia i l’ocupació, el Govern socialista d’Es-
panya ha creat un fons extraordinari d’in-
versió pública per als ajuntaments amb una
dotació de més d’11.000 milions d’euros,
dels quals uns 1.200 milions serviran per
finançar obres públiques dels municipis ca-
talans i, d’aquests, quasi 3 milions rein-

vertiran directament sobre les
infraestructures i l’obra pública del nostre
poble. Diners amb els quals l’equip de
govern municipal pensa intervenir
majoritàriament en la via pública a fi i efec-
te d’avançar alguns projectes d’arranja-
ments importants que ja tenia programats
per anys posteriors.
És una mesura que els socialistes de Pa-
rets qualifiquem de valenta, hàbil i incisi-
va, tant per la quantitat de diners aporta-
da, com pel fet que, els ajuntaments, en
són els canalitzadors i principals protago-
nistes. Una decisió ben encertada que pre-
tén crear uns 300.000 llocs de treball a
tot l’Estat i que posa de relleu, una vega-
da més, la vocació municipalista i la sen-
sibilitat per les polítiques socials i de pro-

ximitat del govern de Zapatero. Una mesu-
ra per la qual ens felicitem, alhora que ce-
lebrem, conscients que aquesta iniciativa
és de caràcter extraordinari i que caldrà
continuar treballant per implantar un nou
model de finançament local més just i so-
lidari per a tots els ajuntaments, malgrat
que en una situació de crisi els marges són
més estrets. El compromís del govern
Zapatero, juntament amb el del finança-
ment de Catalunya, també és protegir els
més febles.

Ahir es va aprovar el pressupost municipal
per al 2009. Per ICV i pel conjunt de l’equip
de govern reflecteix la voluntat de reacci-
onar, davant la crisi econòmica que estem
patint, amb un increment de la despesa
social, mesures de contenció de la despe-
sa corrent i manteniment de la inversió
pública.
Són les millors eines que podem desple-
gar des de l’Ajuntament. La voluntat de re-
acció es manifesta en tres fronts:en pri-
mer lloc, reforçant les polítiques socials,
és a dir, incrementant els recursos desti-
nats a ocupació, educació i de manera
especial, a atenció social; en segon lloc,
aplicant un pla de contenció de la despe-
sa, amb reduccions significatives en as-
pectes com la publicitat, comunicació,

atencions protocol·làries, activitats pres-
cindibles i també consums, amb l’elabo-
ració d’un Pla d’estalvi i eficiència ener-
gètica; i per últim, mantenint una xifra sig-
nificativa d’inversió en obra pública, que
fa de l’Ajuntament un dels motors de trans-
formació de la vila, especialment si tenim
en compte que enguany comptarem, a
més, amb un fons extraordinari que incre-
mentarà notablement allò que el pressu-
post ja recull.
En l’actual conjuntura s’han reduït les pers-
pectives d’ingressos i, com a conseqüèn-
cia, augmentarà l’endeutament municipal,
just quan en els darrers anys havíem acon-
seguit una reducció molt important del deu-
te. Per afrontar les inversions s’ha hagut
de recórrer al deute, però a ICV, entenem

que això és excepcional i que l’any vinent
s’ha d’evitar. Volem destacar que l’apos-
ta per les polítiques socials es concreta
en una dotació de més de mig milió d’euros
dedicats a mesures relacionades amb la
gent gran, infància i famílies, persones
amb discapacitat física o psíquica i perso-
nes amb escassa capacitat econòmica, en
un context pressupostari que donarà prio-
ritat a les polítiques de suport a l’habitat-
ge, les de formació i orientació adreçades
a les persones aturades i altres de clar
contingut social.

Pressupost
de contenció

Amb els llums de Nadal a mitges, sense
un veritable pla contingut i participat en-
tre l’Ajuntament i els botiguers, no avan-
cem gaire i menys quan l’equip de govern
va adjudicar, de manera inexplicable, l’en-
llumenat de Nadal per quatre anys i amb
un pressupost molt elevat. Quant es pa-
garà aquest any a aquesta empresa que
té un contracte per quatre anys? Ho sa-
brem i ho podrem comparar amb el que es
va pagar l’any passat. L’enllumenat
d’aquest any en els nostres carrers no
satisfà a tothom, a tots els botiguers,
tampoc.
Deixar passar oportunitats que afavoreixin
els botiguers locals és descuidar el teixit
del nostre poble. És el cas de les rebai-
xes a Mango. Com tothom sap, l’empresa

Els botiguers
del nostre poble

i Mango

En aquest article intentarem fer una refle-
xió important sobre el destí, a diferents
poblacions, dels pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya per al 2009 i en con-
cret el pressupost referent a inversions.
Començarem per veure la xifra que la Ge-
neralitat té destinada a Parets del Vallès.
Mireu, la xifra que surt en el projecte de
pressupostos per al nostre municipi és de
589.225,90 euros destinats a la construc-
ció del  nou CEIP Vila Parietes.
Aquesta és l’única inversió que, de mo-
ment, està reflectida en el projecte dels
pressupostos de la Generalitat. Però...
d’on ve la reflexió? Doncs, posem fil a
l’agulla, fem una ullada als pressupostos
i mirem, per exemple, un altre municipi.
A La Roca del Vallès, una població molt

més petita que la nostra, veiem que la xi-
fra en inversions de la Generalitat és de
6.027.933 euros, quasi deu vegades més
que per al nostre municipi. És cert que a
la Roca tenen una infraestructura que no-
saltres no tenim com els Túnels de
Parpers, però  tot i això la diferència en
inversions és molt gran. Posarem un altre
exemple: a Mollet del Vallès, la xifra és
de 32.769.021 euros. És evident que les
diferències són molt grans, també cal ma-
nifestar que dins d’aquesta pila de mili-
ons destinats a Mollet, 24.584.506 euros
són per al nou hospital. Encara posarem
un altre exemple, en aquest cas un muni-
cipi semblant al nostre, fins i tot més petit
en nombre d’habitants: les Franqueses del
Vallès. La Generalitat té previst fer-hi in-

versions per valor de 9.552.002 milions
d’euros. Veiem que la Generalitat  inver-
teix en remodelacions de barris, en reha-
bilitació de façanes de les cases consis-
torials, en habitatge, en escoles i molts
més projectes que presenten els munici-
pis. Resumint, la Generalitat fa inversions
en molts àmbits. La pregunta que formu-
lem i que deixem a l’aire és la següent:
per què en el nostre municipi la Generali-
tat inver teix tan  poc el 2009? Mereix o
no una bona reflexió aquest tema? Creiem
que sí, ja que ens hi juguem molt.
Molt bones festes de Nadal i millor any
2009.

Reflexió

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.

Zapatero amb
els ajuntaments

Mango es va ubicar al polígon de Can
Volart a partir d’unes generoses llicènci-
es urbanístiques. Aquest any, fa uns dies,
Mango va anunciar unes rebaixes (outlet)
que van tenir l’efecte crida i van causar el
col·lapse del polígon i de la carretera C-
17. La reacció de l’equip de govern: pro-
hibir les rebaixes sense pensar què podem
fer ni si estem davant una oportunitat per
aconseguir algun benefici local.
Nosaltres creiem que s’han d’estudiar
propostes entre Mango, botiguers i Ajun-
tament perquè enlloc de prohibir per pro-
hibir, aprofitem el reclam de la marca
Mango i intentem des de l’Ajuntament
liderar una acció conjunta. Per exemple, es
podrien fer unes rebaixes (outlet) un cop
al mes dins del poble (una vegada al bar-

ri antic i una altra a l’Eixample), una mena
de mercat al carrer amb Mango, aquesta
firma atrauria molta gent que beneficiaria
els botiguers del poble i segur que en cap
cas generaria competència, sinó que su-
maria efectes. La proposta que des del
NOPP hem elaborat, properament, la pre-
sentarem a les associacions de botiguers
perquè es pugui madurar un projecte defi-
nitiu que podria afavorir el comerç del nos-
tre poble. Volem contribuir a fer-ho perquè
és una necessitat pensar en aquest sec-
tor que pateix una veritable crisi. Entre tots
podem. Que tingueu unes bones festes.
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Ara que s’apropen les festes nadalenques, és bo tenir en compte alguns consells a l’hora d’adquirir una joguina per als nostres infants. El
primer i més important és  comprar de manera responsable durant aquesta època, no només les joguines, sinó qualsevol producte.
Hem d’intentar no ser impulsius en el moment de  comprar la joguina, no deixar-nos influenciar per les marques ni per la joguina que està de
moda en aquests moments. Les joguines fetes amb materials renovables com el cartró o la fusta tenen, usualment, un impacte ambiental
més baix en el procés de fabricació que les que es fan mitjançant processos industrials (plàstics...).
No ens hem de deixar enlluernar per les dimensions dels embalatges ni pel volum de les caixes perquè, de vegades, hi ha fabricants que les
il·lustren amb imatges o fotos de gran impacte, però, després, dins la caixa no hi ha exactament allò que sembla des de fora.
Les joguines han de portar una informació mínima ben visible a l’embalatge, a la mateixa joguina o, segons les joguines, en un fullet a banda.
El contingut mínim és el següent:

- La marca CE, el nom i la marca del producte, la raó social i l’adreça del fabricant o importador i les instruccions i advertències d’ús. Si
es tracta de joguines de funcionament elèctric, s’hi ha d’especificar la potència màxima, la tensió d’alimentació i el consum energètic.

Les sigles CE són en molts productes i ens indiquen que han estat fabricats seguint les directrius comunitàries de seguretat. El contingut
obligatori de l’etiquetatge de les joguines ha de ser en català i/o castellà.
Com en qualsevol producte de consum, quan volem comprar joguines hem de buscar una bona relació qualitat-preu. Cal que, per a un mateix
tipus de producte, comparem preus de diferents fabricants o diversos tipus d’establiments i que recordem sempre que cal conservar el tiquet
de compra o la factura. És la nostra garantia.

Joguines

RRRRReeeeetttttalalalalal lllllsssss............... Mercè Alcayna

La grossa de Nadal

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

FFFFFeeeeem trm trm trm trm traaaaadddddiiiiicccccioioioioio

Pepi Volart

Com autoregal de Nadal, permeteu-nos que fem un petit homenatge personal
al músic més gran de tots els temps, sempre des del nostre humil parer –que
no deu ser tan humil si gosem posar-lo negre sobre blanc–.
Dies enrere, buscàvem una documentació sol·licitada per una usuària entre la
correspondència dels anys 30. De sobte, ens va caure literalment de la carpe-
ta una mena de carnet de ball dels que es feien servir aleshores –tenia la ma-
teixa forma i grandària–, amb una imatge d’aire modernista de Johann Sebastian
en relleu, i, a sota, el nom de la Cooperativa Obrera La Progressiva.
En obrir la llibreteta, vam comprovar que es tractava de la publicitat de la Sec-
ció Coral de l’esmentada societat, que anunciava que els dies 15, 16 i 17 d’abril
donarien «conèixer el seu nou i exquisit repertori» a la població. Per facilitar
l’accés a tothom, es convidava a escollir un dels tres dies previstos per a la
demostració del seu ar t. A més, –ens van sorprendre les tècniques de
màrqueting– s’anunciava que una comissió d’integrants de la coral passarien,

no hem entès ben bé per on, per parlar del que podrien constituir nous projectes.
En uns temps en què la informació vola i es fan servir els SMS fins i tot per preveure les pluges, va bé recordar que
la tracte personalitzat funciona. I molt.

Les dades utilitzades per a l’elaboració d’aquest ar ticle han estat apor-
tades per la senyora Graziella Morelli i extretes de la consulta del web
oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

“El pessebre d’enguany convida a mirar-se’l amb calma i gaudir dels detalls”

Joan Olivé
President de l’Agrupació Pessebrista Parets

Quines són les característiques d’aquesta edició del
pessebre?
Aquest any està inspirat en paisatges típics catalans de
la zona de Vic i Olot. Els visitants veuran que hi ha molt
espai verd, moltes masies i molta profunditat. No hi pot
faltar l’aigua i per això també hi hem incorporat un sal-
tant. És un pessebre que convida a mirar-se’l amb cal-
ma. No hi ha els efectes especials d’altres anys, però
té encants diferents. Hi ha escenes de pastors amb els
seus ramats, el naixement i reproduïm com era la vida
abans a l’interior de les cases, de les botigues, l’activi-
tat dels pagesos. Hi ha detalls molt bonics. L’inaugura-
rem després de la Missa del gall i el dia de Nadal vindrà
la Coral a fer un recital de nadales i mossèn Iñaki el
beneirà.
Aquest any podrem veure diorames?
El muntatge del pessebre ens porta tanta feina que gai-
rebé no tenim temps de treballar el diorama, que són
petites escenes del pessebre dins d’una vitrina. Però
comptem amb la col·laboració d’agrupacions de pobles
veïns que ens en cediran alguns i que complementaran
el nostre treball.
Tot i que no està inaugurat ni obert al públic, sí que s’ha
obert per a les escoles...

Ja som al desembre. Si preguntem que us suggereix
aquest últim mes de l’any, segur que per a alguns es-
taria lligat amb els regals, per a d’altres amb els àpats
tradicionals, una bona colla diríeu que són dates de re-
unions familiars, de torrons... però, un grapat de vosal-
tres també ens diria que és temps de loteria. Sí, un dels
costums arrelats a la major part de les llars és la com-
pra de números, tot esperant arreplegar un pessic de
la grossa de Nadal. Per assabentar-nos bé dels hàbits,
pel que fa a la loteria, dels nostres veïns i veïnes, ens
hem posat en contacte amb Graziella Morelli, propietà-
ria de l’administració situada a l’avinguda de Catalunya.
L’any 2002, el seu establiment va vendre el segon pre-
mi de la loteria del nen que va recaure en el 49.498.
Ella ens diu que els paretans i les paretanes, sobretot
al Nadal, també tenim les nostres manies pel que fa
als números que escollim. A Parets ens agraden més
els números imparells, especialment el 5, el 7 i el 9.
Sembla que moltes de les persones que s’acosten de-
manen xifres –normalment seguint el paràmetre dd/
mm/a o dd/m/aa– lligades a casaments, aniversaris
o naixements. També se sol·liciten dates que coincidei-
xen amb esdeveniments de caràcter mundial o catàstro-
fes naturals. «L’any de l’atemptat contra les torres bes-
sones –ens comenta Graziella– el número més dema-
nat va ser l’11.901». Per cert, aquell any el primer pre-
mi va correspondre al número 47.996...
Per als supersticiosos i per als amants de les estadís-
tiques donarem unes dades curioses que publica el web
oficial de Loterias y Apuestas del Estado: la xifra final
que més vegades ha resultat premiada en la grossa de
Nadal ha estat el 5 (31 vegades), però mai ha acabat
en 25. El segueixen el 4 i el 6 (26 vegades cadascun).
Les xifres finals menys repetides han estat l’1 seguit
pel 2 i el 9. En quatre ocasions el primer premi ha cor-
respost a números acabats en tres xifres iguals i s’han
repetit en tres ocasions el 297, el 457 i el 515. Hi ha
altres dades històriques que segur també us resultaran
interessants. En tot cas, nosaltres preferim quedar-nos
amb un comentari de la Graziella que afirma que, «du-
rant el Nadal, tothom té més ganes de compartir per-
què és l’època de l’any en què més dècims es regalen
amb la intenció de fer feliç i repartir la sort als qui més
t’estimes». En fi, aquest Nadal us desitgem, de tot cor,
que sigueu feliços i, per què no, tant de bo la il·lusió
de la grossa arribi a casa vostra ni que sigui, com diem
tots, “per tapar algun foradet”.

Sí. Cap a uns 3.500 nens i nenes visiten el pessebre
abans d’iniciar les vacances de Nadal. Cada any enviem
cartes als col·legis de Parets i pobles propers convidant-
los a venir a veure la feina de l’Agrupació pessebrista.
A vegades han vingut fins i tot de Barcelona. També con-
certem visites fora d’hores habituals amb grups organit-
zats de gent gran, casals…
L’agrupació pessebrista també és present a la biennal
de pessebres que convoca la Federació d’Agrupacions
pessebristes de Catalunya…
Efectivament. Al maig se’ns va proposar participar a la
biennal que enguany té lloc a Tarragona i que Parets va
acollir el 2004 amb motiu dels 1.100 anys de la histò-
ria del poble. Ha suposat una feina extra però una sa-
tisfacció perquè el nostre treball es pugui conèixer més
enllà de l’àmbit local. Fins al mes de febrer es podrà
veure a Tarragona una petita representació, de cinc per
dos metres, del nostre pessebre.

El pessebre monumental de sota la plaça de la Vila és
a punt d’obrir portes. Enguany es compliran 22 anys del
muntatge del gegantí betlem organitzat per l’Agrupació
Pessebrista de Parets. Des de la seva inauguració,
després de la Missa del gall, i fins el primer diumenge
de febrer, tothom podrà contemplar i admirar la tradi-
ció de fer el pessebre convertida gairebé en un art.
L’estructura ocupa una superfície d’uns 230m2 damunt
d’una taula, dimensions que fa uns anys van valer el
reconeixement del llibre Guiness dels rècords catalans
com el pessebre més gran de Catalunya que es munta
sobre una taula. Joan Olivé és el president de l’Agru-
pació Pessebrista de Parets.

,
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LA FINESTRA

L’escriptor i periodista Martí Gironell va fer una xerrada el passat 27 de novembre a
la biblioteca Can Rajoler. Gironell, guanyador del premi Néstor Luján de novel·la his-
tòrica 2008 per ‘La venjança del bandoler’, va parlar d’aquesta darrera obra però també
de l’obra amb què es va donar a conèixer, ‘El pont dels jueus’. Aquest llibre va ser
un dels proposat pel Club de lectura de la biblioteca i Martí Gironell va explicar més
curiositats d’aquesta obra ambientada en l’Edat Mitjana i que gira al voltant de la
construcció del pont de Besalú, el poble natal de l’autor.

Martí Gironell
Escriptor i periodista

“M’agrada estar en contacte amb la gent i compartir relats” Ultima hora...´

‘El pont dels jueus’ ha estat una obra que
ha fet parlar molt.
Per sort per a mi, ‘El pont dels jueus’ en-
cara porta cua i em trobo en casos com el
de la Biblioteca de Can Rajoler de Parets
que em van convidar fa temps per fer
aquesta xerrada i resulta que ara he tret
un nou llibre. La gent encara em continua
preguntant coses de la primera obra, té im-
portants vendes i a més ja ha sortit en
edició de butxaca tant en català com en
castellà. Em va fer molta il·lusió que hi
havia interès a traduir-lo al castellà perquè
arribava a molt més públic. Però la sorpre-
sa va arribar quan em van dir que el voli-
en traduir a l’italià i al portuguès. Fa dos
anys a la Diada de Sant Jordi, un membre
del gremi de llibreters em va dir que ‘El
pont dels jueus’ no serà un best-seller sinó
un long-seller i no anava gens equivocat.
A més ha estat un dels llibres proposats
pel Club de lectura de Can Rajoler.
Una de les coses que més valoro és com
en algunes escoles o biblioteques es fan
treballs o xerrades sobre el meu primer lli-
bre. A vegades s’ajunten les classes de li-
teratura i d’història per fer un estudi so-
bre ‘El pont dels jueus’ ja que succeeix en
una època apassionant. Carles Font

Què ens dius del teu darrer llibre ‘La ven-
jança del bandoler’?
És una novel·la d’aventures, supervivència
i traïcions. Explica la història d’en Josep
Pujol ‘Boquica’, nascut a Besalú el 1778.
Ell era un traginer però per les circumstàn-
cies en plena Guerra del Francès acaba
convertint-se en un bandoler i un criminal.
És un personatge que té coses dels cone-
guts Curro Jiménez i una complicitat amb
el bosc que també tenia Robin Hood.
És clar que deu tenir coses també de
Serrallonga, però mai vaig tenir en ment
aquest personatge ni els altres que he
comentat perquè en Boquica corria pels
boscos de Besalú.
T’agrada la novel·la històrica?
M’agrada reviure moments en els quals ni
jo ni els lectors hem estat presents.
Per això vaig començar per l’època medie-
val perquè a més toca molt de prop ja que
sóc fill de Besalú.
Aquest sentiment medieval l’he viscut molt
des de petit. Pel que fa a ‘La venjança del
bandoler’ és una història que passa fa uns
200 anys en època de la Guerra del Fran-
cès i m’interessava molt perquè era una
història d’un personatge que va néixer al
meu poble.

Nova exposició al Centre
Cultural Can Rajoler

Som i Serem presenta l’obra
Magnòlia Cafè a Can Rajoler
La companyia paretana de teatre
Som i Serem presentarà el muntat-
ge Magnòlia Cafè el proper diumen-
ge 21 de desembre, a les 18.30h,
al Teatre Can Rajoler.
L’obra, d’Àngels Aymar, mostra el
poder evocador de les imatges, les
olors i els sons que defineixen les
influències que persisteixen en les
nostres vides.

La Societat Coral Art i Unió ens ofe-
reix els tradicionals concerts que tin-
dran lloc el 25 de desembre, a les
10.30h a l’Església de Sant Esteve
on podrem escoltar la missa canta-
da i un concert coral de Nadal. La
segona cita tindrà lloc el mateix dia
25 a les 12.30h, a les instal·lacions
del pessebre monumental. En
aquesta ocasió els membres de la
coral oferiran un concert de nadales.

Concert de Nadales de la
Societat Coral Art i Unió

Roig és el nom de l’exposició que
l’associació de dones artistes plàs-
tiques de Mollet CREA presenta
demà dissabte 20 de desembre, a
les 19.30h, a la sala d’exposicions
Can Rajoler.
La mostra es podrà visitar fins al pro-
per dia 11 de gener.

No has escrit sobre personatges de l’ac-
tualitat?
El que més m’agrada és plantejar històri-
es. Això arrenca ja de la meva feina com
a periodista. M’agrada estar en contacte
amb la gent i compartir relats. Això no vol
dir que no les pugui situar al nostre temps.
De fet, ara amb el llibre la Marató de TV3
em van demanar si podia fer un dels relats
que està basat en personatges actuals.
Tinc també una cosa començada sobre un
fet que avui en dia ocupa els diaris del
nostre país. M’agrada però, recular en el
temps i relatar com vivien els nostres
avantpassats sempre des d’un punt de
vista rigorós històricament parlant.


