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Medalles de la Vila: Parets s’estrena, enguany, en l’atorga-
ment d’aquesta distinció. De forma unànime, el consistori
va aprovar ara fa uns mesos un Reglament de distincions
que preveu la concessió de la Medalla de la Vila com a únic
guardó que es concedirà en reconeixement i agraïment del
municipi envers aquelles persones o entitats per una actu-
ació o conjunt d’activitats que hagin tingut un extraordinari
relleu i transcendència d’enaltiment de la vila, de servei i de
dedicació al progrés i benestar del municipi i de la seva ciu-
tadania, amb ampli ressò més enllà de l’àmbit paretà.
Aquest reconeixement a la trajectòria personal i professio-
nal; al compromís amb el poble, amb el país, amb la demo-
cràcia i amb les llibertats; a la projecció; als mèrits; i a les

Parets atorga les Medalles de la Vila
Joan Clos, Josep Ribas i el Club Bàsquet Parets, primers distingits amb les noves insígnies

L’acte de lliurament de les Medalles de la Vila tindrà lloc el  9 de desembre, a les 7 de la tarda, al teatre Can Rajoler

qualitats, recau aquest 2008 en dues persones i una enti-
tat: Joan  Clos Matheu, Josep Ribas Fàbregas i el Club Bàs-
quet Parets. Clos s’ha convertit en una personalitat política
de gran rellevància tant a Catalunya com a la resta de l’Es-
tat espanyol. Josep Ribas continua destacant per la seva
activitat permanent en àmbits tan diversos com l’art, l’es-
port i la cultura i el Club Bàsquet Parets, que amb 75 anys
d’història, és una entitat, que dia a dia, durant tota aquesta
llarga trajectòria, ha esmerçat esforços per fer de Parets una
vila apassionada per aquest esport, per la convivència i pels
valors. El reconeixement a la seva tasca es farà en forma
de medalles. El lliurament tindrà lloc al teatre Can Rajoler,
el proper 9 de desembre, a les 19 hores. (Pàg.3)
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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

Parets al dia
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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

La crisi
Des del trencament del cordó umbilical

fins que la mort ja se’ns emporta al «mai més»,
els pobres tenim crisi com si estigués
feta a la nostra mida especial.

Per als rics perdre un euro o bé un ral
o cent milions!, els hi representa que és,
com si de mil arques, una se’ls desfés
i tornar-la a refer ja no els hi cal.

Si només Espanya, les duquesses d’Alba
no pensessin sols en «ampliar la taula»
i donessin les fortunes a repartir,

ens podríem afluixar la nostra faixa
i respirar, quan el benestar encaixa,
puix ara sols els rics ho poden resistir.

Antoni Bertran

Mans Òrfenes
En aquests moments de tristesa
no puc fer altra cosa que donar la mà.
Primer a mi mateixa,
que molta falta em fa.

I caminar  per la riba
i també pel muntanyà.
Arribar al cim i estendre,
com un ram de flors la mà.

Aixecar-la ben enlaire
I com a ofrena orejar;
tots els sentiments nobles
que puguin en mi quedar.

També recollir ginesta
i un ram als meus morts portar.
I així imaginar una festa íntima i celebrar,
com de bo avui seria, agafar-los fort la mà.

Tornar amb mil rams al poble,
que tothom pugui olorar;
les flors que aquestes mans òrfenes
els ha pogut regalar.

Maria Pujol i Ciurans

Cançó a Mahaltaz
Hi ha un esclat de rosa badant-se en el somriure

que em deixes quan te’n vas,
i un moviment de branca entre dos aires, lliure,

en l’últim zenit del teu braç.

Per això quan ets lluny, i el meu desig et pensa,
el teu adéu en mi

m’atansa al teu record amb la dolça temença
d’entrar tot sol en un jardí.

Màrius Torres

Màriu Torres, poeta i llicenciat en Medicina. Lleida,
1910-Sant Quirze de Safaja 1942.
Poema extret del llibre “Màrius Torres, poesies” Prò-
leg de Pere Gimferrer, col·lecció Classics catalans.
Els seus poemes han estat musicats per cantautors
com Lluis LLach, “I si canto trist 1974”, i d’altres.
La seva obra està traduïda al castellà i al anglès. Fou
un dels pioners en començar a trencar amb la poe-
sia de la Renaixença, buscant noves formes “Poesia
Moderna”.
Aquesta publicació es pot trobar a la Biblioteca Can
Rajoler. Lectura recomanada pel Niu d’Art Poètic.

Comiat
Estimada família, tota!
Estimats amics i amigues
i demés paretans.
El meu canvi de vida
m’ha allunyat de tots vosaltres,
el destí de cadascú
sabem quan comença
però mai com acaba.
Ni tant sols
el que la vida ens depara.
Avui ja sóc mataronina
però el meu cor
serà sempre de paretana!
La meva parròquia!
La meva coral Art i Unió!
I l’Art poètic, la meva il·lusió!
Els meus dissabtes de perruqueria,
totes elles bones amigues
jo els estic molt agraïda
per la seva constància
i la seva atenció, que
ja és molt per a una xerraire
com sóc jo! però
sempre, sense mala intenció.
Bé, família, amics i amigues
perdoneu si amb algun
mal fet jo us he ofès.
Disculpeu-me, no ha estat pas
amb cap mala intenció.
Arreveure Paretans
I una abraçada per tothom.

Joaquima Guasch

Dimarts 2 de desembre
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Rajo-
ler, hora del conte: contes de Nadal, a
càrrec de Carme Brugarola.
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler,
taller d’escriptura creativa, a càrrec
d’Elvira Compte.
Dijous 4 desembre
-A les 20 h, al Teatre Can Rajoler, vere-
dicte del Premi Escobar de còmic 2008.
Divendres 5 desembre
-A les 19.30 h, al Centre Cultural Can Ra-
joler, inauguració de l’exposició Les llen-
gües a Catalunya, juntament amb la con-
ferència Mares, filles i germanes: famílies
lingüístiques del món que viuen a casa
nostra, a càrrec d’Eva Monrós.
-A les 23 h, al Teatre Can Butjosa, con-
cert a càrrec dels grups Klaudia i Gain.
Dissabte 6 desembre
-A les 21 h, al Teatre Can Butjosa, balls
de saló amb The Choffers.
Diumenge 7 desembre
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, es-
pectacle de dansa Monkeys.
Dimarts 9 desembre

-De 18 a 20.30 h, al Teatre Ca n’Oms,
Seminari sobre l’Alzheimer i persones
amb dependència.
-A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, lliura-
ment de les Medalles de la Vila 2008.
Dimecres 10 desembre
-De 18 a 20.30 h, al Teatre Ca n’Oms,
Seminari sobre l’Alzheimer i persones
amb dependència.
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler,
taller de poesia, a càrrec de Sílvia
Llorente.
Divendres 12 desembre
-A les 19 h, a l’Observatori Astronòmic
del CEIP Pau Vila, sessió d’astronomia
amb l’observació de Venus, Júpiter i la
Lluna.
Dissabte 13 desembre
-A les 12 h, a la plaça de la Vila, Fira
d’intercanvi.
-A les 16.30 h, a l’Equipament Municipal
Asoveen, aniversari de l’Asoveen.
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler,
expectacle de playback.
-A les 22.30 h, al Teatre Can Butjosa, es-
pectacle Monólogos con guasa-bi, a càr-

rec de Toni Cano.
Diumenge 14 desembre
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, es-
pectacle El conte de la lletera, a càr-
rec de la Cia. Xip Xap.
Dilluns 15 desembre
-A les 20.30 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, presentació de l’espai Crei-
xem llegint amb la xerrada Donar i re-
bre amb equilibri: els regals de Nadal.
Dimarts 16 de desembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa. presentació de novetats lite-
ràries a càrrec de Pep Duran.
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Ra-
joler, taller de Nadal: tions i fanalets a
càrrec de La Censada.
Dimecres 17 de desembre
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajo-
ler, taller d’escriptura creativa, a càrrec
d’Elvira Compte.
Dijous 18 desembre
-A les 18.30 h, al Teatre Ca n’Oms, re-
cital poètic a càrrec del Niu d’Art i pe-
tits lectors de Can Butjosa.

La fotografia corresponent a l’espectacle Secrets
del Mag Lari, publicada en el número 73 d’aquest
butlletí, és propietat de Miquel Raya.
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

Joan Clos, Josep Ribas i el Club Bàsquet Parets
seran distingits amb les Medalles de la Vila

Distincions honorífiques a dues perso-
nes i una entitat. Joan Clos Matheu,
Josep Ribas Fàbregas i el Club Bàsquet
Parets seran els primers a rebre les Me-
dalles de la Vila, un reconeixement que
atorga l’Ajuntament de Parets a aque-
lles persones o entitats que per la seva
trajectòria, actuació, mèrits, valors cí-
vics i democràtics honoren el municipi
de Parets del Vallès.
La Medalla de la Vila reprodueix l’escut
de la població i la façana de la Casa de
la Vila, una insígnia que confereix a qui
la rep el tractament de paretà o
paretana il·lustre.

L’acte de lliurament de les
distincions tindrà lloc el 9 de
desembre, a les 19 hores, al

teatre Can Rajoler.

El consistori reconeix la
trajectòria de dues persones i
una entitat després d’aprovar
el Reglament de distincions.

Les Medalles de la Vila són
honorífiques i reconeixen el

treball de persones en els més
diversos àmbits.

9 de desembre, acte de lliurament
L’acte se celebrarà el dia 9 de desem-
bre, al teatre Can Rajoler, a les 7 de
la tarda. Amb motiu de l’esdeveni-
ment, s’ha editat un llibre que recull,
entre d’altres, les dades biogràfiques
i els mèrits pels quals es concedeixen
les tres condecoracions.
A Joan Clos, metge i polític, se’l reco-
neix per la seva llarga trajectòria i pro-
jecció política. Entre d’altres, ha des-
tacat com a alcalde de Barcelona, mi-
nistre d’Indústria, Comerç i Turisme
durant la passada legislatura i actual-
ment és ambaixador a Turquia.

Un poble i la seva gent són
inseparables, perquè és justament la
gent la que dóna sentit al Poble. Un
poble, una vila, una ciutat... no són
res sense les persones que hi viuen.
Al llarg del temps, són moltes les que
han contribuït a fer de Parets la vila
que és avui. Per això, enguany iniciem
la tasca de promoure, valorar i
reconèixer els mèrits de la seva gent.
Per primera vegada, l’Ajuntament
lliura la Medalla de la Vila, l’únic
guardó reconegut dins del nou
Reglament de distincions per tal de
premiar qualitats, mèrits personals i
serveis rellevants per a la nostra vila.
A proposta de la Junta de Portaveus,
enguany concedim la Medalla de la
Vila a dues persones i a una entitat
que han destacat pels seus
mereixements i la seva trajectòria.
Ens sentim profundament satisfets de
poder guardonar dues persones ben
conegudes i estimades com en Joan
Clos i en Pepet Ribas, així com una
entitat històrica, el Club Bàsquet
Parets. A Joan Clos, un paretà
il·lustre, li reconeixem la seva
trajectòria i projecció política, ja que
ha estat alcalde de Barcelona,
ministre d’Indústria i ara ambaixador
espanyol a Turquia. D’en Pepet Ribas
en destaquem la seva qualitat
humana, l’altruisme i la seva activitat
permanent a favor del poble, ajudant
diverses entitats locals. Al Club
Bàsquet Parets li arriba el premi pels
seus 75 anys d’història, una llarga
vida plena d’esforços i sacrificis que
han permès assolir un bon palmarès
esportiu.
Són persones i col·lectius amb els
quals compartim vides i espais, que
contribueixen a aconseguir un Parets
millor amb el seu esforç quotidià. És
gent compromesa amb el seu poble,
que han desenvolupat la seva tasca
en àmbits ben diferents i posen de
relleu la pluralitat i la diversitat de la
nostra vila. A tots, el nostre agraïment
i reconeixements públics.

Després de la recent aprovació del Reglament de Distincions de Parets del Vallès, a
partir d’aquest any, la Corporació Municipal concedirà les Medalles de la Vila, una con-
decoració merament honorífica creada per premiar el mèrits notables dels conciuta-
dans i conciutadanes.
El reconeixement o la distinció s’acompanya d’una peça de plata de forma circular, de
55mm  de diàmetre que conté la façana de la casa consistorial al revers i l’escut de
Parets en relleu a l’anvers. Es lliura dins un estoig que conté una reproducció de l’es-
cut de Parets en forma d’insígnia per tal que els guardonats puguin lluir aquesta dis-
tinció, que els confereix el tractament de paretà o paretana il·lustre. Cada any es po-
den concedir un màxim de tres medalles i l’elecció de les persones a qui es farà el
reconeixement s’acorda de forma unànime per la Corporació Municipal.

Josep Ribas, ar tista local, mereix la
Medalla de la Vila per la seva dedica-
ció a la cultura i a l’associacionisme
locals. La dedicació a la pintura l’ha
portat a desenvolupar un estil molt pro-
pi, que ell mateix anomena surrealis-
me místic. Destaca també pel seu vin-
cle amb entitats del municipi i pel seu
caràcter altruista.
Pel que fa al Club Bàsquet Parets, es
distingeix per la seva trajectòria com a
entitat esportiva, amb 75 anys d’histò-
ria. En els darrers anys, aquesta dis-
ciplina espor tiva ha estat referent a
Parets.

La Medalla de la Vila
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I tu, on compres? Enlloc com a casa

I tu, on compres? Enlloc com a casa és
el lema de la campanya de Nadal dels
comerços de Parets.
Davant la situació econòmica actual,
comerciants i Administració local unei-
xen esforços per promoure la millora de
la situació comercial de Parets. La
suma d’esforços i la col·laboració dels
paretans en el vessant de consumidors
poden reduir els efectes d’aquesta eta-
pa en què l’activitat econòmica no tra-
vessa un bon moment.
El comerç local és una activitat fona-
mental per al desenvolupament dels
municipis que contribueix a generar
activitat econòmica, crea ocupació i

cohesiona la població. El comerç de
Parets destaca per la varietat, per la
qualitat dels seus productes, la garan-
tia i el tracte personalitzat.

Foment del comerç de proximitat
Amb la voluntat de contrarestar els
efectes de la crisi, la Regidoria de Co-
merç de l’Ajuntament de Parets del
Vallès juntament amb el teixit comercial
del municipi desenvoluparan una cam-
panya totalment personalitzada, que

pretén jugar amb dos missatges.
D’una banda “I tu, on compres?” que
vol crear reflexió entre els consumidors
i de l’altra, “Enlloc com a casa”, que
hi dóna resposta. D’aquesta manera,
es fa una crida als paretans i paretanes
per tal que fomentin els seus hàbits de
compra en els establiments comercials
de Parets del Vallès.

Campanya de prevenció de residus
Comerç respectuós amb el medi ambi-
ent. Amb aquesta premissa, l’Ajunta-
ment de Parets a través de les àrees
de Medi Ambient i Comerç, ha presen-
tat una campanya de prevenció de re-
sidus adreçada al petit comerç que con-
sisteix en la reducció de bosses de
plàstic i el foment de l’ús de bosses bi-
odegradables i de paper reciclat.
Tots els comerços de Parets que s’ad-
hereixin a la iniciativa rebran una quan-
titat d’aquest material, de forma gratu-
ïta, però hauran de mantenir posterior-
ment aquestes bones pràctiques. D’al-
tra banda, la subscripció a aquest
acord, els pot atorgar beneficis econò-
mics, a més de l’aportació en pro del
medi ambient. També està previst
instituir un premi anual a la millor ini-
ciativa mediambiental desenvolupada
pel comerç local. La campanya comen-
çarà properament, coincidint amb les
festes nadalenques.

Comerciants i Ajuntament preparen una
campanya comercial de Nadal per fomentar els
hàbits de consum en els establiments locals

El comerç local se suma a una iniciativa de
prevenció de residus que potencia l’ús de
bosses biodegradables i de paper reciclat

Amb la campanya de Nadal,
Parets fomenta el comerç local
respectuós amb el medi ambient

Amb el títol Propostes per a la cri-
si, Parets celebra la tercera edició
de la Fira d’Intercanvi. Dissabte, 13
de desembre, la plaça de la Vila
acollirà un seguit d’activitats relaci-
onades amb el consum responsa-
ble. Entre les 12 i les 14.30 h, hi
haurà parades d’intercanvi d’objec-
tes amb la intenció de fomentar un
consum responsable, ètic i consci-
ent. La fira pretén fer una reflexió a
l’entorn del consum desmesurat,
donar una oportunitat a l’intercanvi
i fer, alhora, una valoració més acu-
rada i racional de l’ús i la necessi-
tat dels objectes per sobre de l’im-
puls consumista. En aquesta fira hi
pot participar tothom qui vulgui por-
tant materials per intercanviar amb
d’altres participants.

Espectacle solidari
A les 12 h tindrà lloc l’espectacle Al
teu cau quin cacau cau? una activi-
tat sobre consum responsable pro-
gramada per l’organització no gover-
namental SETEM.
L’espectacle és de caràcter musical
i interactiu i gira al voltant de la pro-
blemàtica del comerç injust del ca-
cau. L’actuació contribueix a donar
a conèixer les propostes del comerç
just i el consum responsable a par-
tir de contes, històries, balls i jocs
gegantins, alhora que combina
l’element sensibilitzador i de denún-
cia amb la diversió i l’entreteniment.
Els actes han estat organitzats pel
servei de Joventut i per l’SCAC.

Tercera Fira de l’Intercanvi;
propostes per a la crisi
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Encesa dels llums de Nadal
Reduïr el consum energètic i la con-
taminació lumínica ha estat un dels
objectius del canvi de part de l’enllu-
menat nadalenc que guarnirà els car-
rers de la nostra vila. El proper 19 de
desembre tindrà lloc l’encesa de
llums de Nadal amb la novetat d’in-
cloure el canvi de llums, per altres de
baix consum, en el tram que corres-
pon a l’avinguda de Francesc Macià.
Enguany, es guarniran també amb
llums l’eix principal de l’avinguda de
Catalunya, la plaça de Josep Marcer,
el carrer Major, el Raval i l’avinguda
Francesc Macià. Està previst que,
durant els propers anys, tot l’enllume-
nat es substitueixi per aquests nous
dispositius.

Considera que la crisi afectarà les compres de Nadal? Creu que es reduiran les despeses? Quan pensa que remuntarà la crisi?

VOX POPULI

Crec que no. Qui està acostu-
mat a gastar molt ho farà
igual. Jo per Nadal no faig una
inversió excessiva i la meva
intenció és poder fer el mateix.
Em sembla que la crisi no du-
rarà gaire.

M. Dolores
Berman
55 anys

David
Padillo
32 anys

Una mica sí que ens afectarà,
a tot arreu es parla del que
costa arribar a final de mes.
Hi ha molta gent que no té fei-
na, encara que vulgui no té per
gastar. Encara no hem tocat
fons a la crisi, potser a partir
del 2009 es comenci a remun-
tar una mica.

Gloria
González

57 anys

No ho sé, mentre es té feina
no hi penses gaire en la crisi.
Pel que escolto, no es parla
molt de reduir despeses, sinó
de fer el mateix que en nadals
anteriors. Tot i que el qui vagi
just, no pensarà igual. Se-
gons el govern, a partir de
l’any vinent tot anirà millor.

Àlex
Barrero
25 anys

Dora
Fernández

55 anys

Sí. Si la gent no té per pagar
la hipoteca o els préstecs,
tampoc hi haurà per les com-
pres de Nadal. Tot i que pen-
so que tothom intentarà cele-
brar-ho segons les seves pos-
sibilitats, però ens ho mira-
rem més. Jo encara li veig un
llarg any a la crisi.

A tots els que estem passant
la crisi ens afectarà. Evident-
ment no es gastarà tant. No-
saltres sempre feien regals
per a tots, aquest any farem
un de sol, és una manera de
reduir despeses. Desitjo que
s’acabi ràpid però abans de
dos anys llargs no es resoldrà
aquesta situació al país.

Inauguració de l’estació
meteorològica de Parets
Demà dissabte s’inaugurarà la nova
estació meteorològica situada a la
coberta superior del el CEIP Pau Vila.
L’estació està integrada a la xarxa
d’equipaments meteorològics de
Catalunya (Meteocat) i permet obte-
nir dades climàtiques a temps real
que gestionarà el Servei Meteorolò-
gic de Catalunya. També s’ha recupe-
rat l’observatori astronòmic que
compta amb un nou telescopi i s’ha
habilitat una sala sota la cúpula per
dur a terme classes teòriques i
audiovisuals. Aquests equipaments
es podran visitar a través del progra-
ma de sortides que l’Escola de la Na-
tura realitza al llarg de l’any.

Breus
Més d’una seixantena de represen-
tants d’ajuntaments adherits a l’AMTU
(Agrupació de Municipis amb Transport
Urbà) assisteixen avui, 28 de novem-
bre, a l’assemblea general de l’asso-
ciació amb la finalitat de presentar el
Programa d’actuació per al 2009. Joan
Seguer  també pren part en aquesta
jornada, en representació de Parets.

Enquesta de mobilitat interurbana
El programa d’actuació preveu que l’any
2009 es dugui a terme la segona en-
questa de mobilitat interurbana, amb
l’objectiu d’obtenir informació sobre la
mobilitat dels habitants de l’àmbit
AMTU, les principals destinacions i
motius dels viatges. A més, durant el
2009 s’iniciarà el mòdul escolar “Viat-
jo amb tu” a 45 aules de primària, un
programa d’educació per a la promoció
del transport urbà.
Entre els projectes innovadors per al
2009 també hi ha la creació de  l’en-
caminador “Vull anar”, un aplicatiu que
s’instal·larà a la pàgina web de l’AMTU
i que donarà informació de preus, ho-
raris i recorreguts a totes aquelles per-
sones que visquin en algun dels 184
municipis de l’àmbit AMTU i que
vulguin traslladar-se amb transport pú-
blic a qualsevol facultat de les univer-
sitats de la regió metropolitana de
Barcelona.  També es redactarà un
manual recopilatori de conceptes de
mobilitat pensat per a facilitar la feina
dels tècnics municipals de mobilitat.

Projectes ferroviaris
L’AMTU seguirà de prop durant l’any
vinent els grans projectes de mobilitat,
entre els quals hi ha la línia ferroviària
orbital i el desdoblament de la línia R-
3 en el tram Montcada-Vic, fent les
aportacions que consideri necessàries
per al desenvolupament adequat
d’aquestes infraestructures i d’acord
amb les necessitats dels municipis.

Accions per promoure la
mobilitat interurbana

La consellera de Salut, Marina Geli,
ha visitat avui el CAP Parets

En el marc de la visita s’ha fet la presentació del Pla Funcional del
Centre d’Assistència Primària, tenint en compte la futura ampliació

En el marc d’una visita a diversos mu-
nicipis i equipaments sanitaris del
Vallès Oriental, la consellera de Salut,
Marina Geli, ha visitat avui, 28 de no-
vembre, el CAP Parets. Geli ha iniciat
a Parets el seu recorregut, amb l’objec-
tiu de veure les obres de remodelació
del centre assistencial que s’han dut
a terme recentment i que han permès
l’adequació de l’ambulatori a les ne-
cessitats més imminents dels usuaris.
Aquesta actuació, que s’ha de veure
complementada amb l’ampliació futu-
ra del CAP, ha consistit en l’ampliació
de la zona d’admissions i la dotació de
quatre noves sales destinades consul-
ta mèdica.

Ampliació futura del CAP
Inicialment està previst que a partir de
2009 es comenci a treballar en la re-
dacció del projecte d’un edifici annex,
plantejat amb de tres plantes i que es
construirà a la part posterior de les
actuals instal·lacions, a tocar del car-
rer de Mercè Rodoreda.
El CAP disposarà aleshores de 1.200
metres quadrats més, amb noves con-
sultes que podria arribar a atendre a
una població de fins a 25.000 habi-
tants, tot i que el sostre potencial del
creixement de Parets està per  sota
d’aquesta xifra. El 2010 podrien co-
mençar les obres d’aquesta segona

fase, que s’executarien en un any i
mig, Així doncs, el 2011 entraria en
funcionament.
Aquesta és la previsió inicial, però les
dades concretes han estat exposades
avui al centre sanitari, on ha tingut lloc
la presentació del Pla funcional del CAP.

Compromisos del govern autonòmic
El passat mes de maig, ja vàrem avan-
çar alguns dels trets d’aquest docu-
ment segons els compromisos adop-
tats per la conselleria de Salut.
Aleshores, la Generalitat va donar el
vist i plau a un esborrany de projecte
-confeccionat per tècnics del consisto-
ri de Parets- que preveia l’ampliació de
les dependències segons el pla funci-
onal. És així que es dotava l’equipa-
ment amb set noves consultes de me-
dicina general i set d’infermeria, dins
l’àrea de medicina general. Pel que fa
a l’àrea de pediatria, quatre consultes
més, una àrea polivalent amb una con-
sulta d’odontologia, una sala de treball
també d’odontologia, sis consultes po-
livalents i una de serveis socials. El pla
també incorporava una àrea d’atenció
continuada i altres espais, com una
aula d’educació sanitària, sala de reu-
nions, biblioteca, despatxos i serveis
generals. Els detalls concrets de l’am-
pliació els avançarem en la propera
edició d’aquest butlletí.

Nova edició de l’EcoVallès
Aquest diumenge, 30 de novembre,
inclòs en el marc de la celebració
dels 25 anys de l’Escola de Natura,
el carrer Galende, on s’ubica aquest
equipament municipal, acollirà una
jornada lúdica i sensibilitzadora al vol-
tant del medi ambient i l’ecologia.
Des de les 10 del matí fins a les 7
de la tarda la fira EcoVallès, que en-
guany arriba a l’onzena edició, mos-
trarà elements relacionats amb l’ener-
gia solar, el reciclatge, els sistemes
de recuperació d’aigües pluvials, ve-
hicles elèctrics i oferirà també tallers
i activitats lúdiques i gastronòmiques
al voltant del medi ambient.
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Clúster de Ciències de la Vida al Vallès
Oriental: probablement el terme sona
estrany fora de l’àmbit industrial. Es
tracta d’una iniciativa basada en la in-
vestigació i la innovació en el sector
empresarial dedicat a la química fina,
farmàcia, biologia i biotecnologia –
àmbits que milloren la qualitat de vida-
que permeten millorar la seva
competitivitat. Fent una diagnosi ràpida
del sector industrial del Vallès Oriental,
es detecta la magnitud d’empreses
dedicades a aquest àmbit. És per això
que Parets, centre estratègic amb em-
preses de gran importància, juntament
amb l’Institut Universitari de Ciència i

Anàlisi de les propostes del
Projecte Educatiu de Parets

Parets i l’Institut Universitari de Ciència i Tecnologia proposen
liderar un projecte comarcal en l’àmbit de les ciències de la vida

L’any 2006 es va posar en marxa el
Projecte Educatiu de Parets (PEP).
La primera fase del projecte va consis-
tir en l’elaboració d’un diagnòstic de la
situació educativa del municipi per iden-
tificar de quina manera calia actuar per
fomentar l’aprenentatge i el coneixe-
ment de la ciutat, la cultura i l’entorn.
Aquesta proposta es va plantejar com
un projecte de ciutat que s’ha de
construir amb la implicació de tots els
ciutadans i ciutadanes.
Els resultats de les taules de debat van
ser exposats i prioritzats per les més
de 140 persones que van assistir a la
I Jornada del PEP i, finalment, es van
agrupar i analitzar en diferents àmbits
de debat.

Grup impulsos del projecte
Actualment, el grup impulsor del PEP,
format per una comissió de ciutadans
i ciutadanes, estudia la creació de co-
missions de treball per analitzar aquell
percentatge de propostes que depenen
dels diferents sectors associatius i ciu-
tadans i que cal implicar per desenvo-
lupar aquests propòsits. Aquest grup
actuarà també com a interlocutor entre
els habitants o les entitats i associa-
cions i les diferents administracions
traslladant les propostes.

Segona jornada del PEP
Durant el primer trimestre de 2009, es
durà a terme la 2a jornada del PEP on
es convidarà novament a tota la pobla-
ció a fer les seves aportacions per mi-
llorar la convivència en tots els àmbits.

Tecnologia, l’Escola Sant Gervasi i amb
l’aval del Consell Comarcal del Vallès
Oriental, han presentat un primer docu-
ment d’aproximació que proposa la cre-
ació d’aquest clúster -o estructura de
treball- basat en la cooperació entre
agents públics i privats.

Premis als joves investigadors
Fomentar les noves iniciatives, la inno-
vació i la investigació dels joves estu-
diants no universitaris en aquestes
matèries és altra de les propostes en
les quals s’està treballant i que d’aquí
a uns mesos es donarà a conèixer amb
més detall.

Es presenta el programa formatiu adaptat a les necessitats territorials  que l’Institut Universitari de
Ciència i Tecnologia desenvoluparà al Centre de Recursos Empresarials La Marineta

En el marc de la presentació del pro-
jecte de clúster es va presentar tam-
bé el programa formatiu per l’any vi-
nent que desenvoluparà l’Institut Uni-
versitari de Ciència i Tecnologia al
Centre de Recursos Empresarials La
Marineta.

Programa adaptat a les necessitats
Mentre es construeix l’edifici de
l’IUCT a Parets, les accions formati-
ves es desenvoluparan en aquest
equipament municipal. S’han progra-
mat 16 activitats formatives especi-
alitzades en programes tècnics, de
caràcter intensiu, que volen donar
resposta a les necessitats empresa-
rials de l’entorn. La prevenció de ris-
cos, la integració de sistemes o la
qualitat farmacèutica són algunes
de les matèries dels itineraris forma-
tius que s’imparteixen a La Marineta.

Accions formatives de l’IUCT
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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

`

L’Alzheimer és un dels tipus més fre-
qüents de demència que afecta un ele-
vat nombre de gent gran.
Es tracta d’una malaltia degenerativa
irreversible d’origen desconegut que
consisteix en la degradació de les neu-
rones i en una pèrdua progressiva de
la memòria que, amb el temps, incapa-
cita la persona per dur a terme qualse-
vol activitat. Aquesta malaltia neurolò-
gica s’està convertint en un dels pro-
blemes sanitaris més importants de la
nostra societat. Es creu que més del
30% dels pacients més grans de 85
anys tenen algun tipus de demència
relacionada amb l’Alzheimer.
Els Serveis Socials de l’Ajuntament,
conscients del problema, han organit-
zat un seminari que es durà a terme els
dies 9 i 10 de desembre al casal d’avis
de Ca n’Oms entre les 18 i les 20.30
h. Les jornades estan adreçades a fa-

Ca n’Oms acollirà un seminari sobre
l’Alzheimer adreçat a familiars i cuidadors

Novena edició del premi
Josep Escobar de còmic
El Teatre can Rajoler serà l’escenari
del veredicte de la novena edició del
premi Josep Escobar de Còmic, or-
ganitzat conjuntament per l’Ajunta-
ment de Parets i l’Ajuntament de
Granollers.
El proper 4 de desembre, a les vuit
del vespre, es donarà a conèixer el
guanyador de la convocatòria de
l’edició d’enguany.
Aquest guardó té com a finalitat es-
timular 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
homenatge al dibuixant i ninotaire,
Josep Escobar, creador de populars
personatges de còmic com Petra,
Carpanta o Zipi i Zape.

Els premis s’han dividit en dues ca-
tegories.  La categoria A és per a
concursants de 12 a 15 anys i pre-
miarà la millor obra amb un curs de
còmic, el millor guió amb un lot de
llibres valorat en 120 euros i la mi-
llor il·lustració, amb un lot de mate-
rial valorat en 120 euros.
La categoria B és per a participants
a partir de 16 anys, els premis inclo-
uen la publicació de les millors obres
en un llibre recull commemoratiu i un
premi a la millor obra, dotat amb
750 euros.
També hi ha un premi especial al
Foment de la Pau, que s’atorgarà a
l’obra que millor potenciï els valors de
la pau, la solidaritat, la cooperació o
la difusió dels drets humans. Aquest
premi té una dotació de 600 euros o
bé la quantitat equivalent en materi-
al d’il·lustració en el cas que l’obra
premiada sigui de la categoria A.

La Unió de Germandats ja té publicacióNova escola bressol Els petits gegants

Prop d’un centenar de persones van
assistir a la presentació del llibre so-
bre la Unió de Germandats de Previsió
Social de Parets del Vallès, el tercer de
la col·lecció d’estudis locals editat per
l’Ajuntament i dedicat a les entitats i
associacions del municipi. La publica-
ció recull la història de les tres associ-
acions paretanes dedicades al mutua-
lisme -el Montepío San Sebastián
Mártir, el Montepío El Jardín i el
Montepío de San Isidro Labrador- i de
la seva unió l’any 1960. Durant l’acte
es va lliurar una edició especial als pre-
sidents que l’entitat ha tingut al llarg

La sisena escola bressol del munici-
pi ha obert les seves instal·lacions
per donar a conèixer el centre.
Els petits gegants s’afegeix, des del
curs 2008-2009, a l’oferta d’escoles
bressol de Parets que ja compta amb
tres d’àmbit municipal, El Cirerer, El
Petit Cirerer i La Cuna i dues de pri-
vades, La Xana i l’escola Tom i Jerry.
Els petits gegants va néixer l’any
2005 com a ludoteca i, amb el temps,
ha ampliat les seves funcions i ofe-
reix també el servei de llar d’infants
en un nou local situat al carrer de
Torres i Bages, número 6. El passat

Més de dues-centes
per-sones van assistir
a la inauguració.

Moment de la presenta-
ció del llibre, a la sala
annexa a la Cooperativa.

miliars, cuidadors i a qualsevol perso-
na interessada a obtenir informació
sobre la malaltia.

Conscienciació i suport
Les xerrades  giraran al voltant del co-
neixement de l’Alzheimer com a afec-
ció i de l’impacte que té a la família i
explicaran els recursos i serveis exis-
tents així com la importància de la re-
lació emocional amb els pacients.
Les jornades comptaran amb la presèn-
cia de dues professionals vinculades a
l’AFAB -Associació de Familiars amb
Malalts d’Alzheimer de Catalunya-, la
farmacèutica i cap de projectes de l’as-
sociació, Imma Fernàndez, i la psicòlo-
ga Noemí Bueno. L’AFAB es dedica
des de l’any 1987 a Informar i sensi-
bilitzar la societat i a millorar la quali-
tat de vida dels malalts d’Alzheimer i
de les famílies afectades.

La jornada es durà a terme els dies 9 i 10 de desembre amb
l’objectiu d’oferir orientació i ajut a les famílies dels malalts

dissabte 22 de novembre, la direcció
del centre va organitzar la primera jor-
nada de portes obertes a fi que els
pares dels nens i nenes matriculats i
altres persones interessades, pogues-
sin visitar l’equipament. A la inaugura-
ció oficial van assistir el regidor d’Edu-
cació, Antonio Torío, i la regidora de
Cultura, Sònia Lloret.
L’escola compta amb diferents aules
per als infants -que es distribueixen en
funció de les edats- cuina, menjador i
prop de 200 metres de pati per a jocs.
Enguany, Els petits gegants va oferir
45 places d’escola bressol.

d’aquests anys així com als membres
fundadors. També es va obsequiar
amb un exemplar l’actual pressiden de
l’entitat, Pascual de Manuel, que va
agrair a l’Ajuntament el seu suport a
l’entitat que esdevé la més antiga del
municipi. Alícia Pozo, autora del tre-
ball, va assegurar durant la presenta-
ció que «l’ajut i la col·laboració dels
socis, havia estat determinant per a
l’elaboració de l’estudi». Per la seva ban-
da l’alcalde de Parets, Joan Seguer, va
anunciar que proposarà que l’entitat rebi
la medalla de la ciutat l’any 2010, en
complir-se el seu cinquantè aniversari.

Un dels símptomes de l’Alzheimer és viure el present com si fos el passat

El paisatge lingüístic del nostre país està
en plena transformació, pels carrers de
Parets podem sentir parlar mandinga,
wolof, romanès, àrab, amazic, xinès…
Quantes llengües, doncs, es deuen par-
lar a Catalunya? No hi ha resposta pos-
sible perquè, entre altres raons, les xi-
fres varien constantment. Tanmateix
podríem dir  que, pel cap baix, se n’hi
deuen parlar  unes 300. És a dir, perso-
nes procedents de més de 300 comuni-
tats lingüístiques d’arreu conviuen amb
nosaltres. Conèixer aquesta realitat fa
possible la reciprocitat i la cooperació.
De fet, el nostre futur s’està construint,
com ha passat sempre, amb les aporta-
cions d’altres llengües, sobretot en el
camp de l’alimentació com el kebab o el
sushi o d’altres camps ben diversos que
ni tan sols imaginem, perquè les sentim
ben nostres, com gatzara, xarop, buta-
ca, pissarra, iogurt i tantes d’altres.
Cada llengua conté uns coneixements
únics que només els seus parlants po-
den transferir i que es perdrien si tots
tinguéssim la mateixa mirada.
L’exposició Les llengües a Catalunya,
que es podrà veure del 5 al 17 de de-
sembre a Can Rajoler, té com a tema
central la diversitat i la seva riquesa
inherent. El focus d’atenció, però, no és
a la situació a Catalunya, sinó una pa-
noràmica global tant en l’espai com en
el temps. Es podrà veure per què la di-
versitat és riquesa, fins a quin punt són
diverses les llengües del món i què cal
fer per preservar un bé tant preuat.
El mateix dia 5 a les 19.30 a Can Rajo-
ler, Eva Monrós, del Departament  de
Lingüística General de la Universitat de
Barcelona, ens parlarà de  Mares, filles
i germanes: famílies lingüístiques del
món que viuen a casa nostra que ens
aclarirà el contingut i els diversos con-
ceptes de l’exposició.

Quantes llengües
es parlen a Parets?

El jurat atorgarà premis
per valor de més
de 1.500 euros
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Jordi Seguer

El Bàsquet Parets organitzarà del 6 al 8 de desembre la 4a edició del Torneig Vila
de Parets de categoria preinfantil. El torneig que es disputarà als dos pavellons
d’esports comptarà amb la participació de 32 equips dividits en 4 grups de 4 equips
cadascun. La segona fase de la competició -que començarà el diumenge 7 a les
11 del matí- consistirà en eliminatòries a partit únic fins a arribar a les finals pre-
vistes el dilluns 8 a les 12 del migdia. Els equips confirmats en categoria masculi-
na són: FC Barcelona, B. Parets, JAC Sants, Lleida, UE Mataró, Sant Josep (Badalona),
Alierta Augusto, SJ de Girona, Joventut Badalona, CB Zaragoza, Amics Castelló,
AECAM, Maristes Ademar, Cornellà, El Salvador i Vila-real. En categoria femenina
prendran part al Vila de Parets: Cornellà, Calella, Alboraya (València), Compañía de
María, L’Hospitalet, Sant Adrià, IES Cosme Garcia, Alierta Augusto, Joviat Salle
Manresa, Uni Girona, SR Lima-Horta, SESE, B.Parets, GEiEG, Stadium Casablanca
i Sarrià. El torneig es completarà amb diversos concursos on participaran tots els
jugadors. L’any passat Joventut i Cornellà van guanyar el Vila de Parets.

“Cada any la competició agafa més prestigi”

ENRIC NÚÑEZ
Director del 4t Torneig Vila de Parets

El Club Patí Parets ha obtingut 40
podis en el decurs de la temporada
2008 que és a punt de finalitzar.
L’entitat que presideix Matilde
Gamero prepara el Festival de Pati-
natge Artístic que tindrà lloc al Pave-
lló d’Esports el dissabte 20 de de-
sembre, a les 18 hores. Serà la dar-
rera activitat de la temporada 2008
i enguany es dedicarà a la cantant
Madonna. Entre els clubs que han
confirmat la participació hi ha: Rubí,
Cubelles, Santa Perpètua i Palau
Solità i Plegamans. Properament, la
patinadora Paula Muñoz prendrà part
en el Campionat de Debutants, pas
previ per competir l’any 2009 a la
categoria cadet. El Parets tanca la
temporada amb un total de 45 pati-
nadores i una llista d’espera d’una
desena que s’hi aniran incorporant de
manera progressiva. D’altra banda,
membres del cos tècnic han partici-
pat al Mundial de patinatge que s’ha
fet a la Xina. Carles Gasset va ser el
13è en figures obligatòries, 6è en
lliure i 3r en combinada. Òscar Mo-
lins i la parella de dansa Ayelen
Morales 5ns i la monitora Sara
Millán subcampiona en ball de grup.

Com es presenta el 4t Torneig Vila de
Parets de bàsquet preinfantil?
Tenim moltes ganes que comenci, cada
any la competició agafa més prestigi i
experiència. Això fa que tinguem un
dels millors torneigs de la categoria
preinfantil de l’Estat.
Quines són les novetats d’enguany?
La dinàmica del torneig serà la matei-
xa, tot i que vindran equips que  no hi
han participat mai com el GEiEG, Amics
de Castelló, Vila-real, Lleida, AECAM
Malgrat, Calella, Joviat, Sarrià, Cosme
Garcia (Logronyo) i Stadium
Casablanca de Saragossa. No hi falta-
ran altres equips punters com el FC
Barcelona, Joventut, Sant Josep o
Cornellà.
Continueu apostant per la categoria

preinfantil. Per quins motius?
És una categoria no gaire explotada pel
que fa a l’organització de torneigs. A
més, si la mantenim ens assegura que
tots els nostres equips hi podran parti-
cipar en les futures edicions.
Quin és el paper que pot fer el BP?
Cada any busquem que els nostres ju-
gadors puguin competir contra equips
de molt nivell o puguin aprofitar l’expe-
riència. Lluitarem per ser entre el 10è i
el 14è lloc en les dues categories.
Hi ha favorits clars aquest any?
En categoria masculina com sempre els
favorits són el Joventut de Badalona
que va ser campió de l’any passat i el
FC Barcelona, tercer classificat el
2007. En preinfantil femení cal desta-
car el potencial del Sant Adrià.

El Club Patí Parets tanca
la temporada 2008

,

A més de partits també heu preparat
activitats paral·leles al torneig?
Farem novament els concursos del
super KO, two-ball i 4X4 mixt que tenen
molt bona acceptació, serà el 6 i 7 de
desembre de 15 a 16 hores.
Com s’ho fa el BP per tenir tants
equips de fora de Catalunya?
Amb alguns ja fa anys que tenim molta
relació. El club ja pren part en torneigs
que ha celebrat el Compañía de María
i l’Alierta Augusto de Saragossa o amb
l’IES Cosme Garcia de Logronyo. Els
equips de fora només s’han de buscar
el transport ja que el BP s’encarrega de
gestionar-ne l’allotjament.
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L’Handbol Parets finalitza la primera
volta de la lliga de 1a Catalana

Ravet Bike participa al festival BikePark La Clau

El secretari del CHP, Eduard Serra, rebrà avui a Barcelona la
distinció com a millor dirigent de club de l’any 2008

El Club Ravet Bike-Parets va prendre
part el cap de setmana del 16 de no-
vembre al festival La Clau BikePark
que es va celebrar a la localitat de
Sant Llorenç de Savall. En l’apartat
competitiu cal destacar el bon paper
dels riders de RB, així Xavi
Passamonte va obtenir el triomf en la
categoria PRO BMX davant de corre-
dors d’alt nivell com Manel Ibars i

Iñigo Yanci. En el Dual Slalom de categoria PRO, Luca Leonardi va ser 2n i
David Belio el 4art. En el festival es van donar cita centenars de riders arri-
bats des de diverses localitats de l’Estat i de l’estranger. Al llarg de la tem-
porada ciclista el Club Ravet Bike ha seguit la majoria de competicions fede-
rades de BTT.
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El sènior A de l’Handbol Parets juga
demà dissabte (19 hores) a la pista del
BM Barberà en la darrera jornada de la
1a Volta de Primera Catalana grup 2.
L’equip entrenat per J.M.Herrero és
vuitè a la classificació amb 5 punts
després de 8 partits. L’HP necessita
guanyar a la pista del cuer, Barberà,
que suma 1 punt, si vol mantenir les
opcions d’acabar entre els 4 primers
del grup. Fins ara els paretans només
han guanyat a la pista del Cardedeu,
han empatat a casa davant del Gavà B
i han derrotat en l’últim partit el líder
Llagostera pel contundent 42-29. L’HP
es troba a 6 punts del quart lloc que
ocupa el Pardinyes de Lleida amb 11

El primer equip del Club de Futbol Parets
visita aquest diumenge el camp de la UE
Vic (16.30 h) en la 12a jornada de la lli-
ga de Preferent grup 1. El conjunt entre-
nat per José Miguel Astasio comparteix el
8è lloc de la taula amb 15 punts empa-
tat amb el V.Dalt i l’EC Granollers. Els
paretans han sumat 7 dels últims 9 punts
en joc amb victòries davant Sant Hilari (1-
3) i Roses (1-0), i empat a casa davant de
l’Olímpic Can Fatjó (0-0). En la darrera jor-
nada contra el Roses el CFP va fer debu-
tar al davanter Antonio Carmona
“Antoñito” que ha incorporat procedent del
Cerdanyola Mataró. El rival d’aquest diu-
menge, el Vic, és un dels candidats a l’as-
cens. Els osonencs, setens amb 17

punts, van vèncer en la passada jornada al camp del Palau Solità per 0 a 1. Després del desplaça-
ment a Vic el CFP rebrà el Canovelles (7-12), anirà  Lloret (14-12) i rebrà el Vilassar de Dalt en el
darrer partit del 2008, el diumenge 21 de desembre.

Dissabte 29 i Diumenge 30 novembre
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
UE Vic-CF Parets (Diumenge, 16.30 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 3a CATALANA Grup 2:
B.Parets A-Argentona “B” (Dissabte, 19 h)
BÀSQUET 2a FEM. Grup 1:
Mollet-B. Parets A(Dissabte, 17.30 h)
HANDBOL 1a CATALANA Grup 2:
Barberà-Handbol Parets (Dissabte, 19 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
FS Parets-Mataró (Dissabte, 17.30 h)
RUGBI 1A CATALANA: INEF Lleida-CR Parets (Dis. 17 h)
TENNIS TAULA 2A ESTATAL Gr 6:
Sants-TT Parets(Diumenge 11 h)
JOCS ESCOLARS 2a jornada: Dissabte 29 novembre,
a les 10 h Bàsquet per a 2n i 3r primària.

Dissabte 6 i Diumenge 7 desembre
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CF Parets-UE Canovelles (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
Teià-FS Parets (Dissabte, 17 h)
BÀSQUET 4t TORNEIG VILA DE PARETS PREINFANTIL
(Del 6 al 8 de desembre)

Breus

         CF PARETS PREFERENT GRUP 1  e  e  e  e  eqqqqquuuuuiiiiippppp

Breus

L’Handbol Parets va presentar els 9 equips en competició el passat 15 de novembre

Els nedadors de categoria júnior i ab-
soluta del CN Parets prendran part
aquest dissabte 29 de novembre a la
competició comarcal que es farà a la
piscina del CN Gramenet. Recent-
ment els nedadors júniors van parti-
cipar al Trofeu del CE Mediterrani
aconseguint 14 mínimes en proves
de mig fons per participar al Campi-
onat de Catalunya d’hivern. El més
destacat va ser Javier Chacón, amb
6 mínimes en 2 proves diferents.
L’equip benjamí del CNP  es va estre-
nar en Lliga el 8 de novembre a San-
ta Coloma i tornarà a nedar el 20 de
desembre -juntament amb els
prebenjamins- a la piscina del Badia.
L’objectiu de l’equip aleví a la lliga
d’enguany serà millorar el 19è lloc de
la general obtingut l’any passat. En
la 1a jornada el CNP va destacar tant
en proves individuals com en relleus.
Pel que fa a la Lliga infantil, el Parets
ocupa el 1r lloc després de la prime-
ra jornada i 19è al rànquing català.
Fins ara el club ha assolit 11 mínimes
per la final catalana d’hivern i 1rs
llocs en els relleus masculí i femení.
D’altra banda, el proper 20 de de-
sembre la Piscina Can Butjosa aco-
llirà una nova competició de catego-
ria júnior i absoluta. El mateix dia es
celebrarà el sopar de nadal del Club
Natació Parets.

El CN Parets prepara les
finals catalanes d’hivern

El Rugbi Parets viatja a Lleida
Els paretans buscaran la segona vic-
tòria a la lliga de 1a en la seva visi-
ta (dissabte 17 h) al camp de l’INEF
Lleida. Ara mateix el CRP és cuer
amb 4 punts i l’INEF en suma 6. En
la darrera jornada l’equip va perdre
per 10-23 davant l’Universitari, amb
marques de David Sánchez i Jaume
Torrents.

Jesús Cerdán, segon a
l’Estatal de canicross
L’esportista del CEP va aconseguir
una segona posició en la categoria
CM del Campionat d’Espanya de
canicross celebrat el passat cap de
setmana a Alcoi (Alacant). Jesús
Cerdán va fer un temps de 35:54:03
i va quedar a 58.95 del primer clas-
sificat Jorge Garcia. Anteriorment va
obtenir un 2n lloc en categoria sèni-
or a la 3a cursa de la Lliga Catalana
que va tenir lloc a Castellgalí el 15 i
16 de novembre.

L’Associació Ciclista Parets celebra-
rà durant l’any que ve el 30è aniver-
sari de la seva fundació. El president
del club, Josep Lluís Mingote, ha
avançat que ja estan pensant en el
programa d’activitats. Va ser el 21 de
gener de 1979 quan es va fundar
l’Agrupació Ciclista Parets que més
tard passaria a dir-se Associació.
Entre els actes que es podrien orga-
nitzar hi ha alguna cursa de ciclocros
puntuable per a la Copa d’Espanya
o la Copa Catalana. En l’actualitat 2
corredors del club, Sergi Mingote i
Jordi Amorós, estan seguint el calen-
dari català de ciclocros.
També s’ha confirmat l’organització
de la 9a Marxa Cicloturista Vila de
Parets Memorial Pere Pujol que tindrà
lloc el proper 15 de març de 2009.
La marxa que obrirà la nova tempo-
rada mantindrà el mateix recorregut
així com el tram lliure. En l’edició
d’aquest any la marxa de Parets va
ser la més participativa del calenda-
ri amb 240 persones.

Dissabte, a les 17.30 h, l’equip sè-
nior A dirigit per Juan C. Sánchez s’en-
fronta al Mataró en la 10a jornada de
Territorial grup 1. Tots dos equips
comparteixen el 3r lloc de la taula
amb 19 punts, a un dels líders Pine-
da i La Union B. El FSP ha guanyat
fins ara 6 par tits n’ha empatat 1 i
n’ha perdut 2. En la darrera jornada
l’equip va vèncer a la pista del Pre-
mià Esportiu (1-5) amb gols d’Ivan
Lacal (2), Carlos Bernal, Joan i Pitu.

AC Parets celebrarà el 30è
aniversari durant el 2009

El FS Parets rep el Mataró

punts. Els 3 primers llocs són per la
Salle Montcada (14), Llagostera (13) i
Sarrià (12). Després de la visita a
Barberà el 14 desembre l’HP jugarà a
la pista del líder Salle Montcada.

Reconeixement a Eduard Serra
El secretari de l’Handbol Parets rebrà
avui divendres la distinció que l’acredi-
ta com a millor dirigent de club del
2008 i que atorga l’Associació Catala-
na de Dirigents de l’Esport.
L’acte tindrà lloc a l’Hotel Avenida
Palace de Barcelona. Eduard Serra
Pascual, de 83 anys, porta 37 anys
com a secretari de l’HP i recentment la
FCH ja li va concedir la insígnia d’or.
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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

Com cada any per aquestes dates és
temps de preveure econòmicament allò
que l’equip de govern municipal vol des-
envolupar i ha de desenvolupar durant
l’any següent. Cal elaborar, doncs, un pres-
supost que atengui els compromisos de
l’equip de govern amb els ciutadans del
nostre poble i faci realitat els projectes,
per continuar fent de Parets una comuni-
tat acollidora, ben estructurada i capaç de
millorar la dotació de serveis, sense obli-
dar que els comptes municipals també han
de recollir el funcionament ordinari d’una
organització dinàmica, tan eficaç com efi-
cient, que amb un equip de professionals
doni servei als ciutadans i les ciutadanes
del municipi.
Però enguany, l’elaboració dels pressupos-

tos esdevé més complicada que en d’altres
ocasions. I és lògic que ho sigui, perquè
complicada també és la situació econòmi-
ca d’un país com el nostre, que pateix els
símptomes d’una crisi global que fa que
els recursos de tothom, també els dels
ajuntaments, es vegin minvats.
Cal, però, ser conseqüents amb la realitat
que vivim i administrar els comptes públics
de l’any 2009 amb coherència, amb sen-
tit comú, amb responsabilitat i sobretot
amb molta sensibilitat, malgrat que les de-
cisions que s’hagin de prendre, no siguin
ni populars ni del gust de tothom.
Per als socialistes, la contenció és la mi-
llor fórmula que se’ns acut a l’hora d’ela-
borar uns pressupostos condicionats per
aquesta situació. Una mesura que ha de

poder prescindir d’un seguit d’activitats
municipals i/o conceptes de segon nivell
a fi de poder mantenir i augmentar, si cal,
les polítiques d’ordre social i aquelles in-
versions que ajudin i mantinguin una direc-
ció cap a la cohesió territorial del nostre
poble.
En aquest sentit, és desitjable que tots els
grups municipals siguem capaços de
consensuar una proposta que aviat com-
partirem i puguem evitar aquelles actituds
que fan que els ciutadans i les ciutadanes
de Parets es confonguin.

Per evitar que les conseqüències de la greu
situació econòmica i la crisi estructural del
capitalisme que estem vivint, amb impli-
cacions socials, energètiques i alimentà-
ries, recaiguin sobre els sectors més fe-
bles de la societat, des d’ICV exigim acci-
ons de calat.
La crisi no pot ser l’excusa per retallar
prestacions socials i per això necessiten
uns pressupostos més socials que mai.
Enlloc de propiciar retallades de salaris,
inestabilitat laboral i abaratiment d’acomi-
adaments, el que cal és impulsar mesures
per a la inserció laboral, la formació i la
creació de nova ocupació. No acceptem els
acomiadaments indiscriminats i reclamem
al govern una actitud de fermesa davant
els expedients de regulació d’ocupació,

que no poden ser un xec en blanc per a les
empreses. Els diners no han de ser només
per als bancs sinó també per a les perso-
nes. Apostem per mesures de sanejament
financer i de suport a la liquidesa però a
través d’organismes públics que garantei-
xin l’estabilitat del sistema i alhora tam-
bé l’accés de la ciutadania al crèdit.
Un del orígens de la crisi és la dependèn-
cia del petroli i la superació de la crisi no
es pot fer en contra del medi ambient sinó
amb la modernització ecològica. Cal lluitar
contra el canvi climàtic i apostar per l’ener-
gia renovable, pel transport sostenible i
per la sobirania alimentària, deixant enre-
ra una economia basada en l’especulació
immobiliària i el turisme, apostant per
augmentar la productivitat, obrir el teixit

industrial a l’exterior i millorar les
infraestructures de transport públic.
S’ha de controlar l’economia i el mercat.
L’esclat de la bombolla financera ha evi-
denciat el fracàs de la globalització neoli-
beral, que prioritza els interessos econò-
mics per davant dels de la gent i que nega
la intervenció dels poders públics. Recla-
mem una refundació de les institucions in-
ternacionals que han estat responsables
de les polítiques de reducció la despesa
pública, privatitzacions, reducció dels im-
postos, liberalització dels moviments de
capital i que ens han por tat a aquesta
situació.

Iniciatives
contra
la crisi

L’últim Ple de l’Ajuntament va aprovar
inicialment l’increment dels impostos mu-
nicipals.
Nosaltres, segona força municipal, hi
vàrem votar en contra i vàrem anunciar que
presentaríem al·legacions. Per què? Per-
què en un moment de crisi com el que vi-
vim hem de pensar sobretot a gastar
menys, no pas a recaptar més, si de veri-
tat volem ajudar les famílies del nostre
poble. Evitar dispendis prescindibles és la
clau per afrontar la crisi.
L’impost anomenat IAE, que paguen fona-
mentalment les empreses, van aprovar
congelar-lo, en canvi, tots els altres (aigua,
IBI, escombraries, vehicles, guals, cemen-
tiri,...) que afecten a tots i cada un dels
ciutadans del poble perquè generen un

Els impostos
municipals,

amunt

Ciutadans, a CiU sabem què suposen les
ordenances fiscals per a la nostra malmesa
economia familiar i per a les nostres but-
xaques. Tots som molt conscients que per
donar la majoria de serveis que rebem és
necessari recaptar diners per la via dels
impostos, que queden recollits en les or-
denances fiscals que cada any, per aques-
tes dates, actualitzem aplicant-hi un deter-
minat augment en funció del famós IPC.
Aquest any CiU ha treballat per aconseguir
que en el nostre municipi, a diferència
d’altres poblacions, com ara l’ajuntament
de Mollet del Vallès que ha aplicat aug-
ments que van des del 4,2% fins al 5%,
no s’apliqui un augment tan considerable,
sinó un de més raonable i es valori la si-
tuació excepcional de crisi que tenim i que

tindrem ja que encara serà més important
el 2009. Hem treballat perquè és trenqui
la dinàmica d’aplicar augments lineals que
es basen tan sols en l’índex que marca
l’IPC, que, com tots ja sabeu, a Catalunya,
és més alt que a la resta de l’Estat espa-
nyol i, per la via del consens, s’ha acon-
seguit que s’apliqui un increment del 3,6%
en la majoria de taxes. Alhora, hi ha una
sèrie d’actuacions excepcionals que han in-
corporat propostes que vàrem presentar,
per exemple, la possibilitat de fraccionar
el pagament de l’IBI en 4 vegades i d’al-
tres que compartim amb l’equip de govern
sense cap altre criteri que procurar fer una
pressió fiscal continguda perquè el ciuta-
dà tingui els impostos com més ajustats
millor. A CIU som conscients de l’època de

crisi que patirem el 2009 i, per això, hem
treballat per ajustar les taxes a la realitat
que ens tocarà viure. En el darrer Ple or-
dinari del dia sis de novembre d’enguany,
vàrem votar a favor de l’augment de les
taxes perquè s’han estudiat molt curosa-
ment les nostres ordenances, capítol per
capítol, per definir el tant per cent d’aug-
ment més adequat. Creiem que hem actu-
at amb responsabilitat, que hem fet els
deures correctament i que aquest estudi
i vot afirmatiu significa haver fet un esforç
per ajustar-nos a la realitat actual, recap-
tem menys, però incrementem els ajuts als
més desfavorits, fet que es veurà traduït
en el pressupost de 2009.

Vot a favor
de les

Ordenances
Fiscals

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.

Pressupostos
i contenció

padró, tenen increments, com a mínim, del
3’6 % i alguns per sobre com les escom-
braries, l’aigua i l’IBI, que pugen al voltant
del 5 %.
Nosaltres estem d’acord que l’IAE es con-
geli per ajudar les empreses, però cal, en
atenció als ciutadans, avui poc organitzats
corporativament i preocupats per arribar a
final de mes, que al menys un dels impos-
tos que afecten a totes les famílies tam-
bé es congeli. Aquesta és la nostra propos-
ta, juntament amb la necessitat d’incre-
mentar i for t les sancions per embrutar,
de la forma que sigui, la via i els espais
públics. Si això s’esmena i un dels impos-
tos que afecta a tothom es congela, per
exemple el de vehicles o qualsevol altre,
nosaltres votarem a favor de les ordenan-

ces municipals, perquè llavors considera-
rem justa la proposta i les càrregues re-
partides.
Ens sembla poc progressista congelar els
impostos a les empreses i incrementar-los
a les famílies. A vosaltres veïns i veïnes
de Parets, què us sembla?
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Amb la liberalització del mercat energètic, a partir de l’1 de juliol d’enguany, els usuaris de gas natural varen passar al mercat lliure, ja que va
desaparèixer el sistema de tarifes regulades. El mateix succeirà amb el procés de liberalització del mercat elèctric, a partir de l’1 de gener de
2009. Desapareixen les tarifes regulades.
Davant el pas del mercat regulat al mercat lliure, s’ha creat la tarifa d’últim recurs, que és el preu màxim que les empreses comercialitzadores
d’últim recurs podran cobrar a les persones usuàries.
Tenint en compte aquest fet, hem de saber que podem triar entre pactar lliurement el preu amb una empresa comercialitzadora, o bé contractar
la tarifa d’últim recurs amb una de les empreses designades que presten aquest servei, si bé aquestes empreses, encara estan pendents de
designar.
Si l’1 de gener de 2009, encara no hem dut a terme el canvi, passarem automàticament a rebre el subministrament de l’empresa comercialitzadora
d’últim recurs que pertany al grup empresarial de l’empresa distribuïdora amb qui hem estat fins aleshores.
Per tant, la situació ens obliga a estar alerta si rebem una trucada telefònica o bé una visita inesperada al domicili per canviar de companyia.
En tot moment, hem de saber amb qui estem parlant, és a dir, s’ha d’identificar i informar clarament de la finalitat comercial i de les caracte-
rístiques essencials del servei que ens ofereix (preus, descomptes de tots els serveis...), i comparar amb d’altres ofertes.
I, sobretot, no ens hem de precipitar a l’hora de contractar, no hem de facilitar les dades personals, dades bancàries ni dades de factures
anteriors, si no estem segurs de contractar-la. Hem de llegir detingudament el contracte, que sempre hade ser per escrit i en exemplar doble.
No hem de signar mai cap document en blanc. Un cop signat el contracte, tenim set dies per desdir-nos-en sense haver de donar cap justifica-
ció. Per últim, volem recordar-vos que totes les empreses disposen de fulls oficials de reclamació/denúncia, i que, si contractem una empresa
adherida al sistema arbitral de consum és una garantia.

Llum:
Mercat

lliure

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

Enlloc com a casa

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 mutm mutm mutm mutm mutuuuuualialialialialismsmsmsmsmeeeee

Pepi Volart

Les dades utilitzades per a l’elaboració d’aquest article han estat extre-
tes dels documents custodiats a l’Arxiu Municipal i de les publicacions
que es poden trobar a les biblioteques municipals.

“Som una entitat petita però efectiva, del poble i per al poble”

Pascual de Manuel
President de la Unió de Germandats de Previsió SocialQuè significa per a la vostra entitat l’edició d’un llibre

que en reculli la història?
El fet que l’Ajuntament de Parets ens hagi fet el llibre
que explica, a grans trets, els avatars de la Unió de
Germandats, és un reconeixement clau i clar del que
representa la nostra entitat en el nostre poble. Som, sens
cap mena de dubte, l’entitat més antiga de la població i
la que, de ben segur, té més associats. Som una entitat
petita, però efectiva, del poble i per al poble.
Què destacaria de la història de la Unió de Germandats?
No podem parlar d’un sol fet cabdal en la trajectòria de
la nostra entitat, perquè més de 200 anys  d’història no
tenen un punt màxim, en tenen molts, des dels nostres
avantpassats que començaren amb les germandats de
Sant Sebastià, Sant Isidre i de la Verge del Remei, pas-
sant per les vicissituds que pateixen per tirar-les enda-
vant fins a arribar al moment actual, amb una fusió d’en-
titats, precursora en el temps del que avui dia en diuen
“globalització” i que representa la idea que sumar sem-
pre és positiu quan hi ha ganes de fer bé les coses. No
hem pas d’oblidar el tema de la permuta de terreny que,
en certs moments, fins i tot alguns membres de la Jun-

Sembla estrany començar dient, «avui parlarem de
Parets» perquè, en definitiva, ja és habitual que ho
fem en aquesta secció. Però, permeteu-me que avui
la visió sigui molt més genèrica, més global... Du-
rant aquests 74 números hem tafanejat racons,
hem investigat el nostre entorn i hem conegut per-
sones i indrets. Curiositat que, de mica en mica,
hem satisfet en major o menor mesura. Hem après,
per exemple, que el Camp de les Peces pren el seu
nom de la zona on la fàbrica La Linera estenia el lli
i el cotó per blanquejar, o que la granja La Marineta
es diu així en honor a una de les dones de la famí-
lia Damm, els fundadors de la cervesa, o que el pont
de la Mandra és conegut com a tal perquè era el lloc
de trobada on, tradicionalment, la gent anava a fer
petar la xerrada i fer «el mandra»... Sens dubte, cal
ser curiós per conèixer un lloc a fons. Cal pregun-
tar, fer el tafaner, parlar amb els més ancians i, per
què no, amb els més joves, també ells tenen un punt
de vista diferent, innovador.
També hem mirat aparadors i hem conegut moltes
de les iniciatives dels nostres «intrèpids» comerci-
ants. Volem continuar «fent poble» i, per això, en
aquest número del butlletí, es presenta la campa-
nya I tu, on compres? Enlloc com a casa, que fomen-
ta el comerç de Parets, perquè aquí  es pot comprar
a les botigues de sempre, a les que ens han vist
créixer. Els botiguers et coneixen pel nom i saben
com et van les coses només de mirar-te. No és no-
més la compra habitual, pel mateix preu tindrem
també un bon consell i un enorme somriure. Som
així la gent de Parets! Tots, perquè tu que passeges
pels carrers del poble, tu que compres el diari, tu
que véns a visitar-nos... tu també ets de Parets.
Racons, indrets, objectes, llocs... persones en de-
finitiva. Tot això i molt més fa de Parets un lloc per
viure-hi perquè, qui de vosaltres, en tornar d’un vi-
atge, d’un cap de setmana o d’una sortida qualse-
vol i veure els carrers de la nostra vila, no ha sospi-
rat alleugerit i ha dit: enlloc com a casa!.

ta pensaven que demanàvem massa i al final ens vàrem
sortir amb la nostra.
Quina és la situació actual de l’entitat?
Actualment tenim uns 1.600 associats mutualistes, uns
dinerons al banc i un patrimoni en construccions que ens
permet tenir una salut econòmica ben palesa, però que,
amb tot, encara ens falta per acabar de “complir” el que
volen els estaments polítics, interessats a demanar-nos
els mateixos deures que a entitats amb 30 o 40 mil as-
sociats, cosa que ens dificulta la tasca.
Quin és el principal producte que ofereix la Unió de Ger-
mandats i pel qual més se us coneix?
El principal producte és el servei d’enterrament que, amb
unes quotes sensiblement més baixes que les de la com-
petència, ens permeten oferir als nostres mutualistes
uns serveis del mateix nivell o superior que els de la
competència mercantil.

La col·lecció Estudis Locals, editada per l’Ajuntament
de Parets, compta amb un nou volum. Aquest diumen-
ge s’ha presentat el llibre que recull la història de la
Unió de Germandats de Previsió Social de Parets. Les
113 pàgines del treball, elaborat per l’arxivera munici-
pal Alícia Pozo, se centren, en bona part, en la fusió
de les tres germandats de Parets que cap als anys
seixanta es van unir en l’actual Unió de Germandats.
Són el Montepío de Sant Sebastián Mártir, el Montepío
El Jardín, i el Montepío de Sant Isidro Labrador. El tre-
ball de recerca ha durat gairebé un any i les fonts con-
sultades han estat l’arxiu de la Delegació del Govern,
l’Arxiu Municipal de Parets i la documentació que ha
aportat la mateixa Germandat. Pascual de Manuel n’és
l’actual president.

De què parla la gent últimament, a tota hora, en les botigues, en els cafès, en el gim-
nàs i en mig del carrer? Del pre-president Obama? No! De la crisi? Encara menys! Del
Barça de Guardiola? I ara! Sí, senyors i senyores, com tothom sap, des de fa setmanes
no es parla de res més que del nou Reglament de distincions de l’Ajuntament de Pa-
rets del Vallès. L’any 1960, l’Ajuntament va iniciar l’expedient de tramitació d’un regla-
ment que permetés «premiar especiales merecimientos, beneficios señalados o servicios
extraordinarios» de veïns (i veïnes?) de la nostra població. En l’articulat, el Reglament
preveia la concessió –olímpica– de medalles d’or, de plata i de bronze; el nomenament
de fills predilectes; el nomenament de fills adoptius –en lloc es precisava la distinció
entre una figura i l’altra–, i, per fi, el nomenament de membre honorari de la Corpora-
ció. Si les anteriors consideracions eren ambigües, més vaga resultava aquesta últi-
ma, que no quedava, en cap cas, ben definida. Reproduïm, al costat, el disseny propo-
sat per a la Medalla de Parets. I diem proposat perquè el Ministerio de la Gobernación
va tombar-ne el disseny amb l’argument que s’havien fet servir incorreccions heràldi-
ques que no justificaven l’autorització. Segons qui ho miri, pot considerar que la histò-
ria va coartar l’art del disseny. Potser algú altre li ho agraí.
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El passat 16 de novembre, la cantautora barcelonina Lídia Pujol va presentar al tea-
tre de Can Rajoler l’espectacle Els amants de Lilith. Aquest darrer treball de l’artis-
ta catalana es va gravar en directe a la sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya
de Barcelona i és, de fet, el seu segon treball en solitari. Un disc que recull cançons
populars que parlen de dones maltractades i de dones que maltracten, dones que es-
timen fins a la mort i encara més enllà, sobre dones molt fortes i altres de dèbils.
Aquest treball dóna veu a moltes dones que al llarg de la història van estimar i van
anar més enllà dels límits de la raó. Lídia Pujol que es va formar al Taller de Músics
i al Col·legi del Teatre i els seus inicis van ser amb el grup de rock, Berlín Este. Tam-
bé ha participat en muntatges de música jiddisch, va fer dos àlbums amb Sílvia Co-
mes i ha col·laborat amb destacats artistes com Sopa de Cabra, Dani Nel·lo, Mayte
Martín, Pedro Guerra, Pat McDonald, Javier Muguruza, Miguel Poveda o Chicuelo, entre
altres.

Lídia Pujol
Cantautora

“Explico històries de diverses dones i tracto també la violència de gènere” Ultima hora...´

Com va anar la representació d’Els
amants de Lilith?
Vam quedar molt satisfets de la rebuda del
públic tant a Parets com a d’altres teatres
i sales on hem representat aquesta obra.
Cal tenir en compte que és una obra que
complementa molts gèneres i crec que
està agradant força a la gent que ens ve
a veure. A més, el disc ha sonat molt en
diverses emissores de ‘world music’ i per
això estem molt contents.
Què has volgut explicar en aquest disc?
He volgut posar en joc la part femenina.
Explico històries de diverses dones i un
dels temes que tracto és també la violèn-
cia de gènere. Afortunadament això ja s’ha
posat damunt la taula i en podem parlar.
Ja no és una cosa que queda silenciada
com ha succeït al llarg de la història.
Expliques situacions que encara passen
a hores d’ara. Carles Font

Sí. Com la de Caterina de Lió, una dona
que està rentant i uns galants la saluden.
Quan arriba a casa seva, el seu marit
l’apallissa. Però també puntualitzo que hi
ha una altra dona còmplice del poder que
és la sogra. Ella és qui li explica que ha
vist la seva dona saludant a altres homes
i, en certa manera, està d’acord amb l’ul-
tratge que fa a Caterina.
D’on ve el títol del disc?
Lilith és un mite hebreu: la primera dona
d’Adam, feta de fang, que habità el desert
i engendrà dimonis, després de ser expul-
sada del paradís per haver adoptat una
sexualitat activa i que fou substituïda des-
prés per Eva, més submisa i feta de la
famosa costella.
Quin estil de música t’ha influït més en
aquest treball?
M’agraden les músiques del món i sobre-
tot d’arrel. En aquest cas, el repertori ha

estat concebut a partir de fonts orals i de
cançons tradicionals dels Països Catalans,
on parlo de dones de l’estil de Lilith però
també d’Eva. Cal destacar que part de les
cançons són clàssics molt coneguts, però
d’altres crec que han estat veritables sor-
preses. Hi apareixen mares que assassi-
nen per traïció o per gelosia, violència
masclista, el desig irrefrenable d’adulte-
ri, el plany d’un amant davant la mort in-
esperada de la promesa, un sòrdid cas
d’abús sexual, traïció i venjança ambien-
tat a Reus,...

El polibus readapta l’horari
del servei als usuaris

S’inaugura l’exposició Les
llengües a Catalunya
El Centre Cultural Can Rajoler, aco-
llirà l’exposició Les llengües a
Catalunya,  elaborada pel Grup d’Es-
tudi de Llengües Amenaçades de la
Universitat de Barcelona. L’objectiu
d’aquesta mostra és reflectir la di-
versitat de llengües que es parlen a
Catalunya i plantejar-ho com un re-
curs per enriquir la societat catala-
na. La inauguració tindrà lloc el 5 de
desembre, a les 19.30 h.
Durant l’acte, Eva Monrós, del Depar-
tament  de Lingüística General de la
Universitat de Barcelona, oferirà la
xerrada Mares, filles i germanes: fa-
mílies lingüístiques del món que vi-
uen a casa nostra.

El servei de transport als polígons
industrials readaptarà, a partir de l’1
de desembre, la freqüència de pas
que es reduirà en les franges horàri-
es menys sol·licitades i es reforça-
rà a primera hora del matí, entre les
6.00 i les 8.30 h, i a última de la tar-
da, entre les 17.00 i les 19.30 h,
quan el servei té major demanda.

Concert de KLAUDIA + GAIN
La nit del 5 de desembre, el Casal
Can Butjosa serà l’escenari del con-
cert dels grups KLAUDIA -Indier rock-
i GAIN -rock-. L’audició començarà a
les 23 h i l’entrada és gratuïta.


