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El ministre d’Indústria, Joan Clos, farà l’obertura ins-
titucional de la Festa Major d’Hivern 2008 amb la in-
auguració del Centre de Recursos Empresarials La
Marineta. L’exalcalde de Barcelona i actual ministre,
nascut a Parets del Vallès, ja ha visitat en altres oca-
sions l’equipament municipal, quan encara no havia
entrat en funcionament. A més d’inaugurar les instal·-
lacions, durant la visita també tindrà lloc la presen-
tació del projecte del futur Institut Universitari de
Parets. L’acte, que se celebrarà el dissabte 26 de
gener, a les 12 hores, a la masia La Marineta, al
polígon industrial Llevant, està obert a tota la ciuta-
dania i també al sector empresarial i industrial del

El ministre Joan Clos inaugura La Marineta
En el marc de la Festa Major d’Hivern tindrà lloc la inauguració de l’equipament municipal

El ministre d’Indústria ja va visitar La Marineta abans de la seva posada en marxa com a Centre de Recursos Empresarials
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municipi. La programació cultural i festiva esdevindrà
durant tot el cap de setmana. Tot i que amb baixes
temperatures, Parets celebra amb ambient càlid i
confortable la tradicional Festa Major d’Hivern. En-
guany, del 25 al 28 de gener, tindran lloc un munt d’es-
deveniments de caire cultural, tradicional, festiu i de
lleure, amb una vintena d’activitats pensades per a
tots els públics. La Festa Major d’Hivern es va recu-
perar ara fa 14 anys i, des d’aleshores, ha esdevin-
gut una de les festes més atractives i participatives
gràcies a la implicació de les associacions i entitats
municipals així com de tots els ciutadans i ciutada-
nes de Parets.  (Pàg.3)
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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

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

Any Nou

Any nou, ja estàs aquí
amb abraç de pau i alegria,

convidant-nos a fruir
avui, demà, cada dia.

Curull d’esperances,
puncell d’inquiet brogit,

clar batec en que t’atanses
al bell punt de mitja nit.

Any nou que ens asserenes
amb clam nou de to prudent,
clam avant, el que’ns ofrenes

amb missatge consistent.

Has sorgit com cant de fada,
com en regal ara endolcit,
amb cantúria d’arribada,
en el moment escollit.

Arribes com pom de roses,
com un òrgan ressonant,

allunyant-ne destorbs i noces.
Any nou, promeses d’encant.

Benestar en tot moment,
do d’esplai, goig sens falsia,
ens sigui el nou any plaent,

degotell, sols d’alegria.

Josep Malla

Un arbre de dos nius

Ara resulta que a Parets del Vallès
hi ha un duet que porta el mateix nom...

mentre uns tenen ben guanyat el seu cognom
uns altres a falsificar ells han après.

Segur que potser no estarà ben comprès
per una part, quasi composta de tothom,
però els que com rates tenen el renom

aquests, amb la falsedat, ells s’han compromès.

La poesia no té cap culpa de l’afer
si hi han persones que no són poetes,
ni nobles, ni amb el cor lleial i sincer.

Els verdaders artistes tenen per metes
la noblesa i l’entrega, fet verdader,

que no pas, altres, amb consciències poc netes.

Antoni Bertran

On és l’Agrupament?

Dia de Nadal. Veig que la meva àvia té el Parets al
dia a mà (edició del 21 de desembre) i, encuriosida,
l’agafo i el fullejo. M’aturo a la pàgina 3 perquè par-
len de la cavalcada de Reis i m’interessa. La imatge
del Rei Baltassar amb els seus patges em porta
bons records. Em transporta a la meva infància i
adolescència. M’ajuda a retornar a moltes tardes de
fred intens a Can Vila, de joveneta, amb els amics i
pares de l’Agrupament Escolta muntant les carros-
ses i deixant-ho tot a punt perquè el dia 5 de gener a
la tarda tot sortís perfecte.
N’estic segura que no sóc l’única paretana que sent
el mateix quan veu una fotografia com aquesta. Hi ha
hagut moltes generacions d’escoltes que han tingut
cura de l’organització de la cavalcada, amb moments
per a tot. Fa més de 40 anys que l’Agrupament Es-
colta i Guia Sant Jaume fa possible la cavalcada dels

Reis al nostre poble. Sempre ho ha fet amb veu bai-
xa, sense estridències, sense ganes de posar-se
medalles. I, aquests dos últims anys, amb la parti-
cipació de dues entitats més: Mil·lènium i la Comis-
sió de Festes.
Quan llegeixo la pàgina 3 del Parets al dia m’estra-
nyo moltíssim. A l’explicació de la cavalcada no hi
apareix l’Agrupament. Senzillament no hi és. Obvi-
at. Com si s’hagués esvaït amb un buferut de vent.
És per això que escric aquestes línies. Per deixar clar
que l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume conti-
nua estant al darrera de l’organització de la cavalca-
da, com sempre. Hi ha moltes persones que s’hi
deixen la pell i sacrifiquen les seves escasses va-
cances de Nadal perquè tot surti bé. Aquesta gent
es mereix tota mena de reconeixements. Tant petits
com grans.
Marta Ramon

Fe d’errades
En la passada edició del Parets al dia, en l’espai Retalls..., dedicada al Pessebre monumental, s’afirmava
que l’actual president de l’Agrupació és Esteve Mas quan, en realitat, exerceix el càrrec Joan Olivé, que
també fou un dels fundadors i impulsors del projecte.

Panera de Nadal

Els nens i nenes de l’escola Bressol La Cuna, vo-
lem donar les gràcies a totes les entitats, comerços
i associacions que han participat en la panera de
Nadal de la nostra escola i volem desitjar-vos un BON
ANY NOU. Gràcies de tot cor.
Alumnes de l’escola bressol La Cuna

Divendres 18 gener
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 19 h, a l’Escola de la Natu-
ra, projecció d’audiovisual i obser-
vació pel telescopi de la Lluna, les
Plèiades, la nebulosa Orion i la
galàxia Andròmeda.
Hi haurà xocolata amb melindros
per als participants.
Dimarts 22 gener
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, hora del conte, especial
11è aniversari, Grimpar, a càrrec
de Titelles Naip.
Dijous 24 gener
-A les 20 h, a la sala d’exposici-
ons de Can Rajoler, entrega de
premi al guanyador del I Concurs
de disseny de la Festa Major d’hi-
vern 2008.

Del 25 al 28 gener
FESTA MAJOR D’HIVERN 2008
(consulteu el programa)
Dimarts 29 gener
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, hora del conte: Un passeig
per la plaça del Diamant, a càrrec
d’Anna Carné (violoncel) i Gemma
Sangerman (veu), amb motiu de
l’Any Rodoreda.
Dimecres 30 gener
-A les 15 h i a les 19 h, a la Biblio-
teca Can Rajoler, Club de lectura
per a adults, tertúlia al voltant de la
lectura La plaça del Diamant, de
Mercè Rodoreda.
-A les 16 h, al Club Sant Jordi, fes-
ta de Carnestoltes.
-A la Biblioteca Can Butjosa, expo-
sició de llibres i fotos sobre Gandhi,
amb motiu del Mes de la Pau.

Dijous 31 gener
-A les 21 h, a la sala d’exposicions
de Can Rajoler, xerrada sobre el
consum, la salut i l’educació, a càr-
rec de la psicòloga i pedagoga, M.
Jesús Comellas i la infermera de pe-
diatria, Guille Prior, dins del projec-
te Família i municipi.
EXPOSICIONS
-Fins al 3 de febrer, al Centre Cultu-
ral Can Rajoler, exposició Festa de
la Pedra del Diable i d’obres partici-
pants al I Concurs de disseny de la
Festa Major d’hivern.
-Tot el mes, a la Biblioteca Can Ra-
joler, exposició “Mercè Rodoreda,
literatura universal”, i exposició vir-
tual “Mercè Rodoreda, joc de mi-
ralls”, amb motiu de l’Any Rodoreda.
-Tot el mes, a sota la plaça, 21è
Pessebre Monumental.
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Tot a punt per a la Festa Major d’Hivern 2008

Ja tenim aquí la Festa Major d’hivern
2008. Des del proper divendres 25 i
fins al dilluns 28, tindran lloc tot un
seguit d’activitats que complauran el
públic de totes les edats. El tret de
sortida, però, es donarà el dijous, 24
de gener, amb el lliurament del premi
del I Concurs de disseny per a la imat-
ge de la Festa que ha guanyat el paretà
Pere Vilardebo. Dissabte 26, al Pave-
lló d’Esports, se celebrarà el Parets
Rock ‘08 en el qual actuaran els grups
Último grito, Innombrables, Camaleón
i Speakers i finalitzarà amb l’actuació
del DJ Retako.

Un dels esdeveniments més esperats
és la tradicional calçotada popular que
se celebrarà dissabte 26 i que enguany
arriba a l’11a edició. Al voltant d’aquest
dinar popular, s’han organitzat tota
mena d’activitats com tallers, un es-
pectacle de gegants, un espectacle
infantil, màgia còmica i exhibicions de
tota mena de balls. El preu del tiquet,
que inclou calçots i botifarra, és de 7
euros i es poden adquirir al Casal Can
Butjosa. Ja a la tarda, tindrà lloc la XII

DDDDDesesesesesfffffilililililaaaaaddddda ia ia ia ia innnnnferferferferfernnnnnalalalalal

La XI Calçotada Popular
inclourà tallers,

exhibicions de màgia
i balls d’arreu

Moncho i Emma Vilarasau
seran els protagonistes del

XI aniversari del Centre
Cultural Can Rajoler

El parc infantil comptarà
amb jocs, inflables,

un globus captiu
i una tómbola solidària

La Calçotada popular és un dels esdeveniments més esperats de la festa

El foc tornarà a ser el protagonista de
la XII Desfilada Infernal de la Festa
Major d’Hivern.
El dissabte 26, a les sis de la tarda,
tindrà lloc la concentració de les co-
lles de diables i l’exposició del bes-
tiari en les quals també participaran
les colles convidades, els Diables de
Granollers i els Diables de Sta. Per-
pètua, a la plaça de la Vila,  mentre
es reparteix xocolata i cremat de rom
als assistents.
El toc d’inici i la sortida de la desfi-
lada, serà a les 19.15 h  i recorrerà
el carrer Major, el de Barcelona, Fer-
rer i Guàrdia, Via Piquer, Sant Antoni
i Sant Esteve i arribarà al parc La
Linera on tindrà lloc un espectacle
pirotècnic i es repartirà brou a tot-
hom. Per participar al correfoc, cal
anar convenientment equipats amb
roba de màniga llarga, mocador de
coll, barret i calçat flexible, lleuger i
tancat.

EEEEEspspspspspeeeeeccccctttttaaaaacccccllllles des des des des de fese fese fese fese festttttaaaaa

Desfilada infernal que recorrerà els
carrers del barri Antic fins arribar al
parc La Linera.

Festa d’aniversari
Dins els actes de celebració del XI ani-
versari del Centre Cultural Can Rajoler
es podran veure, fins al 3 de febrer,  els
treballs presentats per al concurs de
disseny del cartell d’enguany, així com
una exposició sobre la Festa de la Pe-
dra del Diable que mostrarà la història
i els protagonistes d’aquest esdeveni-
ment. La biblioteca Can Rajoler ens
oferirà un Passeig per la Plaça del dia-
mant, amb la violoncelista Anna Carné
i la veu de Gemma Sangerman. La nit
de dissabte, el Pavelló d’Esports aco-
llirà el concert Urban Night 08 amb el
grup Arangu i l’orquestra La Tribu.
El diumenge 27, a la plaça de la Vila,
podrem comprar tota mena de produc-
tes naturals a la XIII Fira d’Artesans on,
durant el matí, també tindrà lloc la pas-
sejada de de gegants i una audició de
sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat de
Manresa. La festa finalitzarà el dilluns
28 amb la celebració del Parc Infantil
amb inflables i jocs per als més petits
i la tómbola solidària que organitza
l’entitat Parets contra el càncer.

D u r a n t
aquests dies
de Festa Ma-
jor, el Centre
Cultural Can
Rajoler, cele-

brarà el seu XI aniversari amb un car-
tell d’excepció. Dissabte 26, els bo-
leros i cançons de Moncho ocuparan
l’escenari del teatre acompanyat del
pianista Toni-Olaf Sabater.
El punt final, el posaran, el dilluns
28, les actrius Emma Vilarasau, Àn-
gels Bassas,
Ivana Miño i
Carlota Olcina
amb la repre-
sentació de
l’obra Car ta
d’una desconeguda, d’Stefan Zweig.

Fa pocs dies hem donat la benvinguda
al nou any i ara ens disposem a rebre
amb entusiasme una nova edició de la
nostra Festa Major d’hivern. Enguany
ens hi ha volgut acompanyar un paretà
il·lustre, el nostre amic, veí i company
Joan Clos, actual ministre d’Indústria.
Dissabte, 26 de gener, inaugurarà el
Centre de Recursos Empresarials La
Marineta, a la qual tothom hi està con-
vidat. A més, aprofitarem l’avinentesa
per a presentar el projecte del futur
Institut Universitari de Parets.
Aquest any, tornarem a viure un esde-
veniment lúdic com n’hi ha pocs i que
és una excel·lent ocasió per sortir al
carrer, desafiant el fred per passar-ho
bé i compartir uns dies d’alegria i sana
convivència. D’ençà que vam recuperar
la festa d’hivern, hem anat adoptant un
model propi que aposta clarament per
una festa popular i participativa, que
combina la tradició i la modernitat, i
que es fa realitat gràcies a la implica-
ció i la il·lusió de tots. Precisament,
una de les notes més destacades és
la positiva acollida de la ciutadania que
registra cada edició de la festa. En
aquesta ocasió, el grup de treball de
la Taula d’Entitats ens ha preparat un
programa amb moltes propostes d’in-
terès per als diferents gustos i pú-
blics, que permeten participar-hi de for-
ma activa. No hi faltaran l’esperada
calçotada popular, que sempre reuneix
un gran nombre de comensals en una
jornada d’activitat intensa a Can
Butjosa, o l’espectacular desfilada in-
fernal i la tradicional passejada de
gegants, amb la participació de diver-
ses colles convidades.
Igualment, podem gaudir a Can Rajoler
dels espectacles protagonitzats per
artistes força coneguts com el cantant
Moncho i l’actriu Emma Vilarasau.
L’oferta festiva es completa amb la fira
d’ar tesans, el parc infantil, els con-
certs de rock i els balls al pavelló, jun-
tament amb altres activitats de caire
ben divers. Us encoratjo, doncs, a par-
ticipar a la festa, per fer-la encara més
nostra i perquè sigui un nou èxit.
Que tinguem tots una bona Festa Ma-
jor d’hivern!

Tallers, música i màgia
durant la XI

Calçotada popular
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Es poden consultar aquestes i altres ofertes a la pàgina web de l’Ajuntament www.parets.org o  www.parets.cat

PLANIFICADOR/A
DE PRODUCCIÓ

ADMINISTRATIU/VA
RRHH

 RESPONSABLE CONTROL
ZONES INDUSTRIALS

Llocs de treball: 1
Contracte: sis mesos.
Horari: jornada completa amb dis-
ponibilitat absoluta inclòs cap de
setmana.
Tasques: responsable de la zona
industrial
Requisits: experiència en gestió
empresarial.

Llocs de treball: 1
Contracte: sis mesos + indefinit
Horari: jornada partida de 9 a 14 i
de 15 a 18 h
Tasques: responsable de disseny
publicitari i desenvolupar el pla de
marketing de nous productes.
Requisits: formació relacionada
amb RRPP, publicitat i marketing.
Experiència en disseny gràfic.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb
opcions de continuïtat.
Horari: jornada partida de 8.15 a
17.30 h.
Tasques: col·laborar en dep. de
RRHH en matèria de contracta-
ció, formació i selecció.
Requisits: Diplomatura en RRLL
o similar. Nivell d’anglès alt.
Valorable idioma francès.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: jornada completa de 8.15
a 17.30 h.
Tasques: responsable de planifi-
car la producció en funció de les
comandes.
Requisits: Diplomatura en Cièn-
cies Empresarials. Nivell d’anglès
alt.

TÈCNIC/A EN
MARKETING

AUXILIAR
ADMINISTRATIU

NETEJADORA TELEFONISTA
RECEPCIONISTA

Llocs de treball: 1
Contracte: 4 mesos per suplència.
Horari: jornada partida de 8 a
13.30 i de 15.30 a 17 h.
Tasques: atenció als clients, centra-
leta telefònica i suport administra-
tiu bàsic.
Requisits: habilitat comunicativa i
nocions d’ofimàtica.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: jornada rotativa matí/tarda
Tasques: manteniment cadena de
producció d’empresa d’automoció.
Requisits: formació i experiència
en resolució d’incidències mecàni-
ques i elèctriques industrials.
Coneixements de CNC.

Llocs de treball: 1
Contracte: obra o servei
Horari: jornada parcial de 6.30 a
10.30 h dl, dx i dv.
Tasques: neteja d’oficines i zones
comuns.
Requisits: experiència en neteja
industrial.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: jornada partida de 8 a
13.30 i de 15.30 a 17 h
Tasques: suport administratiu en
emmagatzematge, logística i dis-
tribució.
Requisits: formació administrati-
va i bon nivell d’ofimàtica.

TÈCNIC
ELECTROMECÀNIC

Repartiment de contenidors per
a la recollida d’olis domèstics

Durant el mes de desembre, s’han recollit més de 70 litres
d’oli que serviran per a l’elaboració de biocombustible

Des del passat mes de novembre,
Parets compta amb dos contenidors
per a la recollida d’olis domèstics
instal·lats al Camp de les Peces i a la
benzinera de l’avinguda de Catalunya.
Aquesta actuació forma part de la cam-
panya de foment de l’educació i sensi-
bilització mediambiental que l’Ajunta-
ment està duent a terme a través de
l’Oficina d’Informació Ambiental.
Dins les accions previstes, els dies 21
i 23 de gener, coincidint amb els mer-
cats municipals, s’instal·laran carpes
d’informació i distribució de conteni-
dors domèstics per a la recollida de l’oli

En un acte celebrat el passat 10 de
gener, la delegada territorial del Govern
de la Generalitat, Carme San Miguel,
l’inspector en cap de Mossos d’Esqua-
dra de l’ABP Mollet, Josep Garcia, el
cap de la Policia Local de Parets, Joan
Pérez, l’alcalde, Joan Seguer, i el regi-
dor de Seguretat Ciutadana, Josep
Maria Guzmán, van formalitzar la Jun-
ta Local de Seguretat de Parets.

Coordinació en matèria de seguretat
La Junta Local de Seguretat és un òr-
gan de col·laboració i coordinació dels
diversos cossos de policia i altres ser-
veis de seguretat que operen al territo-
ri, i que, alhora, constitueix un sistema
de seguretat global obert a la partici-
pació de la ciutadania. La finalitat és
millorar en efectivitat gràcies a la suma
d’esforços i recursos en matèria de
seguretat. Durant l’acte, al qual van
assistir membres de la Policia Local i
de Protecció Civil, el comissari de Mos-
sos d’Esquadra, Joan Miquel Capell, va
oferir una xerrada sobre la coordinació
dels diversos cossos de seguretat i al-
gunes actuacions conjuntes dutes a
terme al municipi.

Es formalitza la Junta Local
de Seguretat de Parets

de cuina que serà reciclat i posterior-
ment convertit en biocombustible.

Taller de sabó artesanal
En aquest mateix context, el proper 8
de febrer, a l’Escola de la Natura, es
durà a terme un taller d’elaboració de
sabó artesanal a partir d’aquests olis
de rebuig. La inscripció es podrà forma-
litzar a les mateixes carpes, és gratuï-
ta i les places són limitades.
Aquestes accions són fruit del conve-
ni signat durant el mes d’octubre, en-
tre l’empresa Recicloil SL i l’Ajunta-
ment de Parets.

BrBrBreuseuseus
Detenció per robatori
La Policia Municipal ha detingut dos
homes per robatori a l’interior d’un
domicili a Parets. Es tracta de M.M.H,
de 23 anys d’edat i J.R.G, de 21, de
nacionalitat xilena i residents a
Barcelona i el Prat del Llobregat.
Els fets van succeir dimarts passat
quan un veí va alertar la policia mit-
jançant una trucada al 112 d’un pos-
sible robatori. Els lladres van ser de-
tinguts abans d’abandonar l’edifici,
quan ja havien aconseguit entrar en
un dels habitatges i intentaven entrar
en un segon domicili. El modus
operandi respon al procediment ano-
menat radiografia, consistent a forçar
la porta principal del domicili amb un
objecte plàstic. Els dos detinguts ja
han passat a disposició judicial.

Imputada una dona per
conducció temerària
La Policia Local ha obert diligències
a una dona, M.A.R., de 26 anys, per
un presumpte delicte de conducció
temerària. Dilluns passat, la conduc-
tora va infringir les normes de circu-
lació, saltant un senyal d’stop i con-
duint a gran velocitat. Agents polici-
als van seguir el turisme. La perse-
cució va tenir lloc des de l’av. de
Catalunya fins a l’entrada de
Granollers, on va ser immobilitzat tant
el vehicle com la conductora, que vi-
atjava amb un menor d’edat. El judi-
ci ràpid s’ha celebrat aquesta matei-
xa setmana.
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Compromisos educatius amb
la Generalitat de Catalunya

L’ampliació i reforma del CEIP Pompeu Fabra és la prioritat
 en matèria educativa a Parets del Vallès

La presentació de les bases per a  la
Llei d’educació de Catalunya ha estat
el motiu principal de la visita del con-
seller d’Educació, Ernest Maragall, di-
lluns passat, a Parets del Vallès. El
Teatre Can Rajoler va acollir al voltant
de 300 representants de les comuni-
tats educatives del territori. Tot i que la
xerrada es va desenvolupar sense in-
cidents, les protestes no van quedar-
ne al marge, diversos manifestants van
mostrar el seu desacord amb les bases
de la proposta de Llei. Maragall va ex-
plicar els eixos que vertebren les bases
de la nova Llei i va reiterar la necessi-
tat d’implicació de tota la comunitat
educativa. Segons el conseller “pretén
ser una Llei facilitadora concebuda
com a sistema per fer possibles can-
vis que obrin noves possibilitats i vies
d’actuació partint de les ja existents,
basada en tres conceptes bàsics: do-
cents, centres i territori”.

L’educació a Parets del Vallès
Un cop finalitzada la presentació,
Ernest Maragall va mantenir una reunió
amb l’alcalde de Parets, Joan Seguer,
els regidors Antonio Torío i Sònia Lloret,
i el director de Serveis Territorials
d’Educació, Camil Fortuny, en la qual
es van abordar quatre qüestions de
l’àmbit educatiu de Parets del Vallès.
En primer lloc i com a matèria

prioritària, es va parlar de l’ampliació i
reforma del CEIP Pompeu Fabra. En
aquest sentit, es va informar el conse-
ller que a finals d’aquest mes, el con-
sistori lliurarà a la Generalitat el projec-
te d’ampliació tan necessària i reivin-
dicada. Un projecte que, d’altra banda,
ha estat supervisat pel propi departa-
ment d’Educació.
Maragall es va comprometre, tan bon
punt s’hagi lliurat, a tramitar-ne l’apro-
vació, tan ràpidament com es pugui, a
través d’acord de govern.

Altres demandes locals
La voluntat de fer un nou institut a l’Es-
pai Central, d’ampliar els horaris i els
mòduls de formació professional amb
nous programes formatius adaptats a
les necessitats i realitat industrial de
Parets del Vallès i de dotar l’Escola
d’Adults d’un nou emplaçament amb
millors condicions per a la prestació
d’aquest servei educatiu van ser altres
de les qüestions que també van ser
posades de manifest durant la reunió
privada entre membres de l’Ajunta-
ment i el conseller Ernest Maragall.
Així mateix, van manifestar la voluntat
del consistori de continuar la seva im-
plicació en matèria educativa, com ho
ha fet recentment amb l’ampliació i
millora del CEIP Lluís Piquer i del CEIP
Patronat Municipal Pau Vila.

Propera ampliació i
reforma del CAP Parets
Representants de l’Ajuntament de
Parets, del Servei Català de la Salut
i de l’Institut Català de la Salut han
mantingut una reunió recentment per
detallar aspectes sobre l’ampliació
del Centre d’Assistència Primària de
Parets del Vallès.
Fruit de la reunió, es va establir que
properament s’iniciarà l’ampliació de
les dependències amb quatre des-
patxos nous per a oferir consulta mè-
dica també a la primera planta i es
començarà a treballar en la redacció
del projecte d’ampliació del CAP,
amb la construcció d’un edifici annex,
a més de la remodelació de les
instal·lacions ja existents.
Així mateix, està prevista la substitu-
ció del mobiliari actual per un altre
més modern i operatiu.
Actualment, el CAP atén una pobla-
ció de 16.801 habitants i segons
l’estudi de viabilitat elaborat pel Ser-
vei Català de Salut es preveu que el
condicionament del centre permetrà
atendre fins a una població de
25.000 habitants, molt per sobre del
sostre de creixement de Parets.
Aquest fet  comportarà una millora im-
portant en el servei als usuaris del
centre mèdic.

BrBrBreuseuseus
Exposició pública del
Cens Electoral
Del 21 al 28 de gener de 2008, a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
de l’Ajuntament de Parets, ubicada al
carrer Major, núm.2-4, estaran expo-
sades al públic les llistes del Cens
Electoral per a les properes elecci-
ons generals, convocades per al pro-
per 9 de març.
Totes les persones majors d’edat
podran comprovar si hi estan inscri-
tes i formalitzar la corresponent re-
clamació en cas que sigui necessa-
ri. Qualsevol reclamació caldrà fer-la
personalment, presentant el DNI,
passsaport o permís de conduir.
Les persones que no constin inscri-
tes en el cens no podran exercir el
dret a vot.

BrBrBreuseuseus

Recital poètic i sessió
informativa del Niu d’Art
L’entitat local Niu d’Art ha convocat
una reunió informativa, oberta a tota
la ciutadania, que se celebrarà el pro-
per dia 24 de gener, a les 18 hores,
al Casal Ca n’Oms. En el decurs de
la trobada es donarà a conèixer el
nou format d’aquesta associació cul-
tural i poètica de Parets del Vallès,
que el mes vinent acomplirà el seu
quinzè aniversari. Així mateix,
després de la sessió informativa,
tindrà lloc un recital poètic.

Joan Seguer i Ernest Maragall, durant la visita de dilluns passat a Parets del Vallès

Concurs per a l’ampliació
del CEIP Vila Parietes
L’empresa GISA de la Generalitat de
Catalunya, encarregada de gestionar
la construcció d’equipaments pú-
blics al territori català, ha tret a
concurs la redacció del projecte
d’ampliació de les noves aules de
primària del centre Vila Parietes.
Aquest tràmit arriba després que el
Consell Executiu de la Generalitat
hagi confirmat la consignació de 2,9
milions d’euros per fer possible la
construcció de les noves aules de
primària.
Posteriorment, es licitaran les obres
que s’encarregaran a l’empresa
constructora que correspongui.

Projecte de reforma per a
l’escola bressol La Cuna
Fruit de l’acord entre l’Ajuntament,
l’equip docent del centre i l’arquitec-
te responsable del projecte David
Lladó, i un cop identificades les ne-
cessitats que l’espai requeria, ha
estat elaborat el projecte executiu
per a les obres de remodelació i
millora de l’escola bressol municipal
La Cuna.
L’execució tindrà un cost aproximat
de 237.000 euros i preveu l’elimina-
ció de barreres arquitectòniques, el
tancament d’espais exteriors, la re-
forma de la cuina i patis interiors,
els lavabos i altres espais
educatius. Per tal de fer possible la
remodelació del centre, l’Ajuntament
compta amb una subvenció del
Govern català que finançarà gairebé
la totalitat del cost dels treballs.

Què n’opina de la situació econòmica actual? Creu que darrerament els preus han sofert molt increment?

VOX POPULI

Estem en una situació peno-
sa. El que més ens afecta és
la pujada de les hipoteques, si
baixessin, tots aniríem millor.
Crec que part de la culpa la té
l’euro.
És vergonyós que una barra de
pa et costi 90 cèntims, és a
dir, 150 pessetes.

Paqui
Paredes
29 anys

Jesús
Delgado
45 anys

Estem en un moment crític,
crec que hi ha menys feina ara
que temps enrera, jo per
exemple m’he quedat sense
feina ara. Tot ha pujat
moltíssim, el que no puja són
els sous. L’habitatge és un
exemple de que els preus
pugen desmesuradament.

Isisdro
Gómez
59 anys

Passem per un mal  moment,
potser no pèssim, però sí
dolent. Abans pensaves en
estalviar una mica i ara es
pensa en com arribar a final
de mes. Les hipoteques es-
tan fent molt mal a l’econo-
mia, el menjar ha fet una pu-
jada molt forta.

Rosa M.
Borrego
38 anys

Quim
López

40 anys

La gent té por de l’economia,
la pujada de les hipoteques fa
que estiguem en alerta cons-
tant i no gastem tant. Jo tinc
un negoci i ho he notat, els
clients s’ho pensen més. On
més es nota és en els produc-
tes del dia a dia: el pa, la llet
i la benzina per exemple.

Crec que depèn de les perso-
nes, de les famílies. He sen-
tit a dir que Barcelona és la
ciutat més cara d’Espanya,
això preocupa a la gent. Les
hipoteques només fan que
pujar, els salaris no. Penso
que l’euro que ha estat una
excusa per pujar els preus.



18 de gener de 2008

PUBLICITAT
6



18 de gener de 2008 7

Ses Majestats els Reis Mags de l’Orient van visitar de nou la nostra població per tal de recollir la clau màgica que obre les portes de totes les cases dels infants
del municipi i ho van fer, com sempre, amb un gran desplegament de llum i color. Milers de persones es van citar pels carrers de Parets i els van acompanyar fins
al Pavelló d’Esports on l’alcalde, Joan Seguer, els esperava per donar-los la benvinguda. Per segon any consecutiu, les carrosses de l’entitat Mil·lènium Colla i de
la Comissió de Festes, juntament amb la dels organitzadors de l’esdeveniment, l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume, escortaven els màgics personatges que
van distribuir, entre el públic que es va aplegar al seu voltant, més d’una tona de caramels que, enguany i com a novetat, no contenien gluten. Nens i nens de totes
les edats van poder lliurar als reis les cartes a la plaça de Josep Marcer o al mateix Pavelló. Uns dies abans, l’enviat especial de Ses Majestats, el Carter Reial
Oficial, havia recollit cartes a la plaça del Doctor Trueta i a la plaça de la Vila, en ambdues ocasions hi va haver tallers, música i xocolata.

Parets acomiada les festes de Nadal amb la tradicional cavalcada

El passat 24 de desembre, tot just a la sortida de la Missa del gall, va tenir
lloc la inauguració del 21è Pessebre monumental de Parets, que enguany ocu-
pa una superfície de 230 metres quadrats i esdevé el pessebre sobre taula més
gran de Catalunya. Per elaborar-lo, els membres de l’agrupació pessebrista
Parets treballen durant mesos i busquen combinacions cada cop més originals
i innovadores. El pessebre es podrà visitar fins al proper 3 de febrer. Un altre
dels esdeveniments més esperats pels petits va ser la festa del Caga Tió, on
el Tió, animat pel grup la Companyia, va repartir regals i joguines a tots els
infants que es van aplegar al pavelló.

Enguany, el comerç i l’intercanvi tam-
bé han estat protagonistes de les
festes de Nadal. La plaça de la Vila
va ser l’escenari de la II Fira de
Nadal, durant la qual es va sortejar
la panera, valorada en 2.000 euros,
que va guanyar el veí de Parets,
Antonio Do Nascimento. La solidari-
tat va ser protagonista amb la recap-
tació de més de 500 euros en dona-
tius per a la Marató de TV3. També
hi va haver qui va decidir adquirir els
regals sense diners i va anar “a
comprar” a la I Fira d’Intercanvi on es
van poder desfer d’objectes i fer
tractes d’allò més interessants. Lli-
bres, roba, eines de tota mena... Du-
rant el matí, centenars d’objectes del
més variat estil van canviar de mans.

La fira d’intercanvi
d’objectes i el mercat de

Nadal van aplegar un
gran nombre d’assistents

Més de sis mil persones
han visitat el Pessebre

Monumental que romandrà
obert fins al mes de febrer

El Caga Tió de la
Comissió de Festes

va repartir centenars
de regals als infants

Melcior, Gaspar i Baltasar
van il·luminar els carrers

de Parets durant
la cavalcada de Reis

CULTURA
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Jordi Seguer

Pedro Contreras, de 31 anys, és president de l’Associació Paretana d’escacs des
del setembre del 2006 quan va rellevar en el càrrec Mario Parra. La nova junta està
formada, també, per Joaquim Fernández (vicepresident), Josep Fradera (tresorer),
Jaume Monteis, Carles Amat, José L. Alcáraz (vocals) i Carles Batallé (secretari).
Contreras juga als escacs des que tenia 11 anys, quan es va incorporar a l’antic
Club Escacs Parets i, més tard, el 1993 va fitxar per la Paretana. Coincidint amb
l’inici de la nova temporada, l’entitat tornarà a la categoria de 1a divisió en el Cam-
pionat de Catalunya per equips d’escacs que enceta el 27 de gener  a casa davant
del SCC Sabadell “C”. La resta de rivals: Sant Boi de Lluçanès, Canovelles, Terras-
sa “C”, Centelles-Taradell “B”, Sant Pere de Torelló, Granollers, Caldes de Montbui
i Castellar. El club va organitzar amb èxit de participació -més de 60 inscrits-, el passat
30 de desembre, la 8a edició del Torneig d’escacs actius Memorial Francesc Alsina
que va guanyar el mexicà José González. D’altra banda, el club manté les sessions
de l’Escola d’Escacs que s’organitzen el divendres a partir de les 18.30 hores a la
seu ubicada al Pavelló d’Esports i disposa del web www.paretana.com

eeeeel pll pll pll pll plaaaaannnnntttttererererer

CARLA PÉREZ PETIDIER
CLUB PATÍ PARETS

“L’escola d’escacs funciona millor que mai”

PEDRO CONTRERAS
President de la Paretana d’escacs

La patinadora del Club Patí Parets
Carla Pérez Petidier, de 8 anys, par-
ticiparà en el programa d’Alt Rendi-
ment de la Federació Catalana de
patinatge ar tístic després d’haver
superat, el setembre passat, l’exa-
men d’iniciació A celebrat a Cubelles
(Garraf). Pérez patina des que tenia
5 anys al CP Parets, durant la darre-
ra temporada va ser 12a al Trofeu de
Solsona, 3a al Trofeu Roquetes, 16a
al de Mollet i 12a al Trofeu Mediter-
rani. A més va quedar 7a en figures
obligatòries i al programa lliure
d’Interclubs.
D’altra banda, el proper dissabte 26
de gener, a les 18 hores, tindrà lloc
al Pavelló d’Esports el Festival de
patinatge artístic que cada any orga-
nitza el club. Enguany està dedicat al
musical de Grease i entre els clubs
convidats hi ha el Sant Vicenç de
Montalt, APA Granollers, Sta Coloma,
Castelldefels, Solsona, Palau i
Santa Perpètua.

Quin balanç fas de l’any i mig com a
president de la Paretana d’escacs?
Estic molt orgullós d’aquest període de
gestió ja que el club ha tingut èxit en
totes les seves activitats. Esportiva-
ment vam aconseguir l’ascens a 1a
amb els jugadors de la casa. També vam
registrar una participació alta a la Dia-
da de l’Esport, al torneig de Festa Ma-
jor i a la Festa de les entitats. La major
part d’aquest èxit es deu al treball de
tots els membres de la junta directiva.
Quins reptes us vau marcar?
Quan vaig acceptar la presidència, la
Paretana travessava un mal moment,
malgrat els esforços duts a terme pels
anteriors presidents del club.
D’entrada ens vam marcar l’objectiu de

mantenir un mínim d’activitats però que
eren habituals. Volíem que els socis i
veïns de Parets poguessin continuar
gaudint d’aquest esport.
Com ha començat la nova temporada?
Molt bé, no tan sols per l’alta participa-
ció al Memorial, sinó perquè han tornat
els jugadors de tota la vida que seran
els primers taulers de l’equip al Cam-
pionat de Catalunya. Aquest any hem
promogut un campionat social que feia
10 anys que no organitzàvem i que ha
servit per preparar els propers tornejos.
Com es presenta el proper Campionat
de Catalunya a 1a Categoria?
Aquest 2008 hi mantindrem un sol
equip, però la voluntat és que, indepen-
dentment del paper que fem en la nova

categoria, es pugui crear de cara al
2009 un segon equip. Sempre tenim
discussions internes sobre si els nens
de l’escola haurien de jugar par tides
oficials amb els jugadors més adults.
Què destacaries de la vostra escola?
L’escola d’escacs base funciona millor
que mai. Ara mateix tenim 20 jugadors
d’entre 8 i 14 anys que reben classes
el divendres a la tarda. El professor és
Roberto Villa, que sap combinar molt bé
la diversió i l’aprenentatge. Fins i tot els
jugadors de l’escola ja han començat a
destacar en tornejos escolars que aca-
ben de començar.
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L’AC Parets organitzarà la primera
Marxa Cicloturista Vila de Parets

El CF Parets tanca la primera volta de la lliga

El sènior A de l’Handbol Parets rep
aquest dissabte el Banyoles, a les
19.30 h, en el darrer partit de la pri-
mera fase de la Lliga Catalana, grup
A. L’equip dirigit per Josep Manel
Herrero necessita la victòria per sor-
tir amb més punts a l’eliminatòria de
descens que disputarà a partir de fe-
brer. Els paretans són cuers del seu
grup amb 8 punts -empatats amb
Banyoles- i van perdre el cap de set-
mana passat a Palautordera (38-24).

La prova de 93 km de recorregut es disputarà el diumenge 16
de març i servirà d’homenatge a Pere Pujol

L’equip que prepara José Miguel
Astasio rebrà diumenge el Vilassar de
Dalt (12 hores) en el darrer partit de la
1a volta de Preferent grup 1. Els
paretans són segons de la lliga -amb
29 punts- empatats amb Vic i
Canovelles. En el primer partit del
2008 el CFP va empatar al camp del
Bellavista Milán (0-0). El de diumenge
que ve serà el primer de dos partits a

casa ja que el 27 de gener el CFP rebrà el Taradell. L’objectiu de l’equip conti-
nua sent assegurar la permanència al més aviat possible tot i que es manté a
només 3 punts del líder, Olesa de Montserrat. D’altra banda, el Parets B a 2a
Territorial, tercer per la cua amb 13 punts, visita diumenge el camp del
Martorelles (12 hores) després de perdre davant l’UE Lourdes (1-5).

El mexicà José González
guanya el 8è Escacs actius
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La Federació Catalana de Ciclisme ha
concedit a l’Associació Ciclista Parets
l’organització de la primera prova del
calendari de la Xallenge Catalana de
marxes de cicloturisme del 2008. La
cursa tindrà lloc el 16 de març, amb
sortida i arribada al Pavelló Municipal
d’Esports. El recorregut, d’uns 93 km,
passarà per Lliçà de Vall, Lliçà
d’Amunt, Caldes de Montbui, Gallecs,
Circuit de Catalunya, Montmeló,
Montornès, Vilanova, la Roca, Alt de
Sant Bartomeu, Argentona, Dosrius,
Cardedeu, Cànoves i Samalús, la
Garriga, l’Ametlla, Santa Eulàlia de
Ronçana, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall
i Parets.
La primera Marxa Cicloturista Vila de

Unes 170 persones van assistir el passat
22 de desembre al sopar de Nadal
organitzat pel Club Natació Parets al Teatre
de Can Butjosa.
Durant la vetllada es va fer un
reconeixement a tots els nedadors que
formen part de l’equip de competició que
preparen Dani Pagés i Sandra Carreras.
D’altres assistents van ser l’alcalde de
Parets, Joan Seguer, l’exregidor d’Esports,
Josep M. Guzmán, l’actual regidor d’es-
ports, Sergi Mingote, i el secretari general
de la Federació d’Esportistes Disminuïts
Físics. El nedador paralímpic Miquel Luque,

que des d’aquesta temporada està federat pel CNP, va rebre un homenatge. Actualment, el Club
Natació presidit per Toni Garcia Soto compta amb uns cinquanta nedadors que estan preparant els
Campionats de Catalunya d’hivern que es disputaran pròximament. Ja s’ha confirmat la presència de
la nedadora júnior Marta Carreras a la final catalana que es farà a Granollers el 2 i 3 de febrer en les
modalitats de 50, 100 i 200 braça, i 200 i 800 crol.

Dissabte 19 i Diumenge 20 Gener

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 2a CATALANA Grup 2:
Fuster (Sta Coloma)-B.Parets A (Diumenge, 18.15 h)
BÀSQUET 3a FEM. Grup 4:
B. Parets A-Llinars Montmeló (Dissabte, 19 h)
HANDBOL LLIGA CATALANA Grup A:
Handbol Parets-Banyoles (Dissabte, 19.30 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
Gironella-FS Parets (Dissabte, 18.30 h)
RUGBI 2a Catalana: Reus-CR Parets (Diumenge, 11 h)
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3:
CN Mataró-TT Parets (Dissabte, 18 h)

Dissabte 26 i Diumenge 27 Gener

FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CF Parets-Taradell (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 2:
Sant Josep “B”(Badalona)-B.Parets A (Diumenge, 17 h)
BÀSQUET 3a FEM. Grup 4:
Escola del Carme (Sabadell)-B. Parets A (Diumenge, 12 h)

Breus

El jugador mexicà José González,
del Club Escacs Colón, ha estat el
guanyador del 8è Torneig Escacs
Actius Memorial Francesc Alsina
celebrat el passat 30 de desem-
bre. El torneig -organitzat per la
Paretana d’escacs- va batre rècord
de participació amb 76 inscrits.
El segon lloc va ser pel colombià
Jaime Cuartas, del Montcada, i el
tercer, per l’alemanya Elisabeth
Paehtz, guanyadora de l’edició an-
terior.
El primer classificat local va ser
Raul Castro de la Paretana, 30è de
la general amb 4,5/8 i la primera
classificada local sub 12, Claudia
Amat amb 1/8.

El primer equip del CRP ha obert la
2a volta de la lliga de 2a Catalana
amb una nova victòria a casa da-
vant l’Alella (13-6).
Els paretans acumulen 6 victòries,
5 de les quals són consecutives.
Davant l’Alella, el Parets va remun-
tar un marcador advers i, en el des-
cans, guanyava per 5-3 gràcies a
una marca de David Guri. En el se-
gon temps un nou cop de càstig va
situar per davant als maresmencs,
però una marca de Toni Fedenich i
una transformació de Tarra van do-
nar el triomf al CRP. L’equip, 3r a
la lliga amb 12 punts, aquest diu-
menge es desplaçaal camp del
Reus. D’altra banda, el CRP orga-
nitza el proper dissabte 26 de ge-
ner, al camp de rugbi, de 10  a 13
h, una trobada d’escoles de rugbi
de Catalunya que es repetirà el 8 de
març.

Acaba la primera fase de
la Lliga Catalana d’handbol

 Sopar de Nadal 2007 del Club Natació Paretsnnnnnaaaaatttttaaaaacccccioioioioio

Breus

L’equip de competició del Club Atle-
tisme Parets va prendre part el pas-
sat dissabte al cros de Sant Celoni.
Entre els resultats més destacats hi
ha el 2n lloc de Carla Menes (benja-
mí), 3r d’Ingrid Andrés (aleví), 5è
d’Alba Quirós (infantil) i el 3r lloc de
Roger Subirón en benjamí. Aquest
dissabte, el CAP participa en dos
controls de pista que es fan a
L’Hospitalet i Vilafranca del
Penedès. D’altra banda, els corre-
dors de la secció de veterans Vicenç
Mompart, Josep M. Guzmán, Cesar
Arranz, José A. Revelles i Miguel
Angel López van participar el cap de
setmana passat a la Mitja Marató de
Sitges (Garraf).

Sisena victòria a la lliga
del Club de Rugbi Parets

El CAP participa al cross
comarcal de Sant Celoni

Primera victòria a casa del
sènior masculí “A” del BP
L’equip dirigit per David Borrell va
sumar el primer triomf a casa i el se-
gon de la lliga de 2a Catalana grup 2
davant de l’Igualada B (69-58). El
Bàsquet Parets finalitza la primera
volta aquest diumenge a la pista del
Fuster de Santa Coloma (18.15 h).
Jordi Pavón, amb 12 punts, en va ser
el màxim encistellador. L’objectiu del
BP, cuer amb 2/12, és eludir les dues
places de descens directe.
D’altra banda, el sènior femení A, que
entrena Chema Moreno, va guanyar el
passat dissabte (65-58) el Vic en
partit pendent de la 3 “A”. Les
paretanes són quartes amb 9/3.

Parets servirà d’homenatge a l’exco-
rredor del club Pere Pujol Ciurans que
va morir en un accident laboral el
passat 21 d’octubre. Pujol era membre
de l’equip de cicloturisme de
l’Associació Ciclista Parets i s’havia
proclamat campió de la Xallenge
Catalana en edicions anteriors.

Sopar d’inici de la temporada
El proper dissabte, 23 de febrer, tindrà
lloc al Restaurant Llevant Park el sopar
d’inici de la nova temporada de l’ACP
que va quedar ajornat el novembre
passat a causa de la mort de Pere
Pujol. Durant l’acte es repartiran els
trofeus de la passada temporada dels
diferents campionats socials.

Oliver Avilés (esquerra) i Pere Pujol (dreta) en un acte celebrat per l’AC Parets

,,,,,
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GRUPS MUNICIPALS

Grup Municipal  del
Partit Popular de Catalunya

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

parets@iniciativa.cat

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

Després d’unes sempre ben rebudes fes-
tes nadalenques i l’entrada del nou any
2008, els socialistes de Parets trobem
molt encertat aprofitar aquest espai per
fer un petit balanç de la legislatura que
acaba, ja que el proper mes de març tots
i totes haurem de decidir, mitjançant les
eleccions generals, qui governarà els pro-
pers 4 anys l’Estat espanyol.
En aquest sentit creiem que és oportú re-
cordar fets com la retirada de l’Iraq, una
sòlida gestió econòmica del país, el reco-
neixement de més drets i llibertats i l’am-
pliació de les polítiques socials. No és
anodí recordar també que s’han creat tres
milions de llocs de treball; que un milió i
mig de treballadors han passat de tenir
una ocupació precària a una ocupació es-

table; que un milió dues-centes mil perso-
nes es beneficiaran de la llei de la depen-
dència; que tres milions de persones es be-
neficiaran de l’Estatut del treballador au-
tònom; que el salari mínim interpro-
fessional ha arribat als 600 euros (en 4
anys s’ha apujat més que en els 8 anteri-
ors); que, malgrat tot, la despesa en edu-
cació ha crescut un 122% i que la inversió
en infraestructures ha estat de 42.500 mi-
lions d’euros; que la despesa en recerca
ha crescut un 260%; que la inversió en
habitatge protegit ha crescut un 60% cada
any; i que l’increment de les pensions
mínimes ha estat el triple que en la legis-
latura anterior.
Per al socialisme català els reptes de la
propera legislatura (2008-2012) són clars:

volem desenvolupar plenament el nou Es-
tatut (assolir entre d’altres el traspàs de
la gestió del servei de Rodalies i esdeve-
nir decisius en la gestió de l’aeroport de
Barcelona) i pactar un nou sistema de fi-
nançament autonòmic solidari que no
penalitzi les comunitats més dinàmiques
i emprenedores. Per assolir aquests rep-
tes necessitem una nova derrota del PP en
les properes eleccions generals, un nou go-
vern presidit per Zapatero i un reforçament
de les posicions federalistes en el si de
l’esquerra espanyola. Aquest és el sentit
de fer confiança als socialistes novament.

Recordant fets

Amb la recent posada en marxa de la re-
collida d’olis domèstics per part de la re-
gidoria de Medi Ambient, en mans d’ICV,
hem fet una nova passa endavant pel que
fa al reciclatge.
Era un compromís polític i un repte ciuta-
dà. A hores d’ara les dades relatives a les
quantitats obtingudes en les primeres re-
collides d’olis dipositats en els dos con-
tenidors habilitats són satisfactòries. I en-
cara més, el fet que un gran nombre de
persones s’hagin apropat a l’Oficina d’In-
formació Ambiental a demanar el bidó per
poder recollir-lo, ens fa ser optimistes. Tot
plegat evidencia que molta gent del nos-
tre poble està compromesa a impulsar el
reciclatge en general i a la recuperació
dels olis domèstics en particular.

El grup municipal d’ICV a l’Ajuntament es-
tem convençuts que en la mesura que es
va disposant de més i millors mitjans, tam-
bé és cada vegada més fàcil per a tothom
engrescar-se en el compromís col·lectiu de
reduir, reciclar i recuperar. Si volem un Pa-
rets més sostenible, l’administració no es
pot estar de braços plegats esperant el
canvi d’hàbits de la ciutadania, sinó que
té l’obligació de posar-hi els mitjans i do-
nar el màxim de facilitats.
El nostre govern municipal està treballant
en aquesta direcció i de mica en mica es
van assolint nous objectius. És positiu per
a tothom i el que és més important, ho és
per a les generacions futures.
Per altra banda i atès que som novament
a les portes de la Festa Major d’Hivern, el

nostre grup aprofita l’ocasió per a desit-
jar a tothom uns dies d’alegria i felicitat.
Bona Festa Major!

El reciclatge
avança

Parets comença l’any 2008 amb els ma-
teixos problemes importants per resoldre
que l’any passat. El pressupost del 2008,
recentment aprovat, és un document que
gasta tot el que ingressa per fer funcionar
la maquinària existent. Per fer qualsevol
cosa nova o arreglar les que s’espatllen
s’aplica l’endeutament i anem tirant de
beta. Mentrestant...

1) El CAP congestionat, cues, esperes i
dificultats per ser atesos. Prometen que
faran quatre consultes noves, però, men-
tre s’espera l’ampliació, qui hagi de pagar
els metges no ho ha pressupostat.
2) Habitatges de Protecció Oficial, sense
partida pressupostària. Els adjudicataris
del sorteig de l’any passat, han de posar

els diners fins i tot per la primera pedra.
3) A l’avinguda de Catalunya, cada dia hi
ha més cues sense plantejar ni tan sols el
projecte de desdoblament en el pressupost
d’enguany. Manca de previsió total.
4) Neteja viària, cap millora respecte a
l’any passat.
5) Bus per als estudiant de l’UAB, ni ras-
tre.

L’equip de govern de l’Ajuntament es dei-
xarà notar, això sí, quan rebreu els rebuts
de l’aigua, de l’IBI, l’impost de béns im-
mobles que puja com l’escuma i de la taxa
ambiental (assimilable a la recollida d’es-
combraries). Tots els rebuts s’incrementen
per sobre de l’IPC i del percentatge que
pugen els sous.

L’estratègia política de l’equip de govern
ens condueix a una situació poc sosteni-
ble.

Any nou,
problemes vells

La manca que tenim des de fa molt de
temps en el nostre municipi d’un cinema,
de sales de lleure per a la gent jove entre
altres alternatives, avui, després de les
promeses electorals de l’actual equip de
govern de posar fil a l’agulla, avui, no te-
nim cap solució a curt termini i, tot i que
comença una nova legislatura i que ence-
tem un nou any 2008 aquesta greu man-
ca torna a ser un problema per a tots el
pares i mares que veuen amb molta preo-
cupació com els seus fills adolescents han
de marxar del poble o s’han de reunir en
les nostres places, equipaments espor-
tius, etc. en condicions deplorables, que
fomenten indirectament actes vandàlics.
El cas d’aquesta manca d’equipaments és
la punta visible d’un gran iceberg que fa

molt temps que navega  a la deriva espe-
rant una solució. Aquest  retard conside-
rable és fruit del fet que no ha estat una
prioritat dels diferents mandats socialistes
disposar  d’un local d’oci per als nostres
joves com un equipament més del nostre
municipi.
Ja en tenim prou de promeses volem rea-
litats! Els pares diem prou, no podem es-
perar ni un dia més que la iniciativa priva-
da resolgui el problema sense que l’admi-
nistració local s’hi impliqui.
La paciència ha fet explotar aquesta bom-
ba i la metralla que porta aquest mal es-
tat és la denuncia, la reivindicació, la ne-
cessitat que tenen els joves de la nostra
població de poder gaudir d’espais d’oci de
qualitat per compar tir amb companys i

amics.
En el seu dia ja vàrem resoldre a empen-
tes i rodolons l’oferta esportiva, ara toca
resoldre aquesta assignatura i cal recor-
dar que aquesta necessitat ha de cobrir
moltes franges d’edat i que cada franja té
unes necessitats determinades no és el
mateix un adolescent de 14-15 anys que
un de 16-17 anys.

L’oci cultural;
una assignatura

pendent

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.
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EL CALAIX

Ja ha arribat la tan esperada, per a molts de nosaltres, època de rebaixes. I és per això, que en aquest exemplar, volem parlar sobre aquest
tema i donar-vos alguns consells a l’hora d’efectuar les vostres compres.
La campanya de rebaixes d’hivern és entre els dies 7 de gener i 6 de març.
És decisió de cada comerciant fer-la o no i, fins i tot, la durada, que ha de ser com a mínim d’una setmana i com a màxim de dos mesos.
Els productes que es venen durant l’època de rebaixes han de tenir les mateixes garanties que abans d’aquest període.
Els productes han d’haver estat a la venda amb anterioritat a l’època de rebaixes.
Tal com recomanàvem, per dur a terme les vostres compres nadalenques, ara hauríem de fer un procés similar, és a dir, fer una llista de tot allò
que necessitem d’acord sempre amb el nostre pressupost. I, evidentment, hem de comparar preus.
Tingueu en compte que el preu rebaixat sempre ha d’aparèixer al costat del preu habitual, tant a l’aparador com a l’interior de l’establiment.
També hem de fixar-nos en el sistema de pagament ja que si un establiment admet targetes de crèdit com a sistema habitual, durant l’època
de rebaixes també ho ha de fer. Examineu el producte que adquiriu, perquè ha de tenir la mateixa qualitat i garantia que té a preu no rebaixat,
sense cap tara ni defecte.
En un establiment poden haver-hi, al mateix temps, productes rebaixats i d’altres que no ho estan. En aquest cas, el comerciant ha de procurar
que estiguin ben diferenciats els uns dels altres per evitar qualsevol confusió del consumidor. Si un producte es vol bescanviar i no té cap
mena de defecte o de deteriorament, el comerciant no té obligació de fer-ho, llevat que prèviament hagi anunciat el contrari. Si ho fa fora d’aquest
període i no ho vol fer durant les rebaixes, també ho ha d’especificar clarament, per tal que els clients n’estiguin ben informats. Com sempre
diem, la publicitat és vinculant. Per tant, procureu conservar qualsevol catàleg comercial, publicitat, etc. on s’especifiquin les característiques
de l’article, el preu, etc. perquè se’n pot exigir el compliment. No oblidem tampoc mai, de demanar la factura o el tiquet de compra perquè són
la nostra garantia.

Rebaixes

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

Ara fa 25 anys, concretament el 10 d’abril de 1983,
naixia fruit d’un conveni entre la Generalitat i l’Ajun-
tament de Parets, la Biblioteca Infantil i Juvenil Can
Butjosa, una de les poques biblioteques especialit-
zades en literatura infantil que existeixen a
Catalunya. L’any 1995, va associar-se a la UNESCO
i passà a formar part de la UNAL i al Grup de Biblio-
teques Catalanes Associades a aquesta organitza-
ció. Des del curs acadèmic 2003-04 figura com a
centre adscrit a la Universitat de Vic per a l’obten-
ció del certificat d’especialització en la gestió de bi-
blioteques escolars i infantils. Va guanyar el premi
a la millor iniciativa de foment de la lectura 2004,
que atorga la Federació de Gremis d’Editors d’Espa-
nya, pel seu pla de lectura i posseeix el rècord ca-
talà del soci lector més precoç: un nadó de quatre
hores. Enguany, i amb motiu d’aquesta efemèride,
la biblioteca prepara tot un seguit d’activitats espe-
cials que inclouen exposicions, tallers i moltes sor-
preses. Amb grans dosis d’imaginació, tendresa i
molta implicació, el projecte de la biblioteca ha es-
devingut un dels motors culturals del poble per l’or-
ganització d’activitats d’animació a la lectura i d’al-
tres de caire cultural. A les pàgines de la seva his-
tòria s’han escrit noms tan importants com Joan Bros-
sa, Miquel Martí i Pol o Ramon Folch i Camarassa.
A les dependències, a més del personal que hi tre-
balla i dels centenars de lectors que hi passen ha-
bitualment, hi viuen uns éssers màgics i especials,
el més destacat dels quals és el follet, descobert
l’any 1988 quan, per culpa d’un xiclet, va quedar en-
ganxat sota una taula. Però, entre les seves parets,
també habiten altres bèsties fantàstiques com la
bèstia que encomana les ganes de llegir i que pot
adoptar la mida i la forma de qualsevol lletra, la Rín-
xols d’Or o la família d’óssos formada pel Bru, el seu
pare Conti, la seva mare, el seu germà petit i l’on-
cle Olaf vingut des del Pol Nord i que, l’any 1999,
va portar una amiga, blanca com ell. Però... aques-
ta i d’altres històries mereixen un capítol a part.

25è aniversari de la
Biblioteca Can Butjosa

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

“Al Jutjat de Pau practiquem la justícia de proximitat”

FFFFFFeeeeeem jm jm jm jm jm juuuuuussssssttttttiiiiiicccccciaiaiaiaiaia

Tomàs Espinasa
Jutge de pau

Tomàs Espinasa ha estat reelegit jutge de pau de
Parets per als propers quatre anys. El darrer Ple del
2007 va acordar la continuïtat en el càrrec
d’Espinasa i de Josep Guàrdia com a jutge suplent.
La reelecció s’ha acordat valorant l’experiència de-
mostrada en l’exercici del càrrec.
A més de la candidatura de Tomàs Espinasa i Josep
Guàrdia, a la convocatòria pública per cobrir els
càrrecs de jutge de pau titular i substitut, s’hi van
presentar dues persones més: Ramon Masip i Jordi
Paradís. Tots els grups municipals han agraït la pre-
disposició dels quatre aspirants.

Pepi Volart

Després de la Guerra Civil, durant els anys 1939 i 1940, es van publicar
centenars –no crec que sigui únicament una manera de parlar– d’ordres
governatives que instaven els ajuntaments i les institucions a fer llistes,
relacions, resums, inventaris, censos de... tot: bestiar, automòbils, indús-
tries, conreus, professionals –de tota mena–, quintos, bicicletes, ràdios,
armes, eines del camp, barberies, metges, carros... què sé jo! Probable-
ment, una mostra del total(itari) control que s’aniria instaurant.
Us il·lustrem aquesta pràctica amb la relació de les indústries de Parets
del Vallès en què treballaven «cinco o más obreros con carácter fijo». Com
veieu, la llisteta s’acabava aviat, perquè dins d’aquesta categoria només

se’n podien incloure cinc, d’empreses. Però és que, a més, empreses com les entenem avui dia, tan sols n’hi
havia dues: la gran –per nombre de treballadors, i per poder econòmic–, és a dir, la Industria Linera SA, i la
germana petita, la Tintorería Franco-Española, que més tard esdevingué TIPSA. Curiosament –o no tan curiosa-
ment–, el ram que ocupava més població activa era el del tèxtil, quan en aquests moments és difícil trobar algú
que s’hi dediqui i no visqui a la Xina. Per contra, el sector de la construcció –el de les altres tres indústries del
document de l’any 1940– sembla que no pari de créixer, aquí i arreu.

Les dades utilitzades per a l’elaboració d’aquest article han estat ex-
tretes de la pàgina web de la biblioteca i de les publicacions existents
a l’Arxiu Municipal i les biblioteques municipals.

,

Què suposa per a vostè la reelecció com a jutge de
pau per a quatre anys més?
Per a mi és tota una satisfacció perquè significa que
el poble confia en la tasca que s’ha portat a terme
en els darrers quatre anys des del Jutjat de Pau.
Quines característiques considera que s’han de re-
unir per ocupar aquest càrrec?
S’ha de ser una persona amb esperit conciliador, que
no se li coneguin conflictes ni antecedents de cap
tipus. S’ha de tenir capacitat d’escoltar als altres i
voluntat de trobar solucions. En el Jutjat de Pau prac-
tiquem la justícia de proximitat.
Quin tipus de problemàtiques es presenten al Jut-
jat de Pau?
Són de caràcter divers. Per citar-ne alguns exemples:
problemes de convivència de família, problemes en-
tre veïns per qüestions de soroll, crits, molèsties que
un veí pugui ocasionar a un altre per tinença d’ani-
mals... Davant d’aquestes situacions s’intenta con-
ciliar les dues parts, si no hi són personalment se’ls
localitza per via telefònica. Algunes intervencions es
fan de forma conjunta amb la Policia local.
Considera que la feina de jutge de pau està prou

reconeguda per les institucions?
Per l’Administració local de Parets està reconeguda
de manera satisfactòria, tant per part de l’alcalde,
com de les forces polítiques i la Policia local. Un dels
problemes al qual ens enfrontem als jutjats de pau
és la mobilitat del personal que hi treballa. Sovint hi
ha canvis i, de vegades, ens trobem que quan l’equip
funciona canvien alguna persona, com ha passat ara
amb la recent marxa del secretari judicial que ha
estat rellevat en el càrrec per l’actual secretària.
Com s’ha tancat el 2007 pel que fa a naixements,
defuncions, divorcis...
S’han comptabilitzat 200 naixements, 84 matrimo-
nis, 23 defuncions, 67 divorcis i 7 separacions, a
més de tots els exhorts civils i penals. L’estadística
és molt semblant a la corresponent a l’any 2006.



18 de gener de 200812
LA FINESTRA

Moncho, un dels millors intèrprets de boleros que hi ha al nostre país, actua el
dissabte 26 de gener, a dos quarts d’onze del vespre al teatre Can Rajoler. Ho
farà amb un concert més íntim i melòdic, ja que tan sols estarà acompanyat pel
pianista Toni-Olaf Sabater. Serà un Moncho molt més proper al públic, que po-
drà interactuar amb aquest cantant de 66 anys nascut al barri de Gràcia de
Barcelona. Moncho és el nom artístic de Ramon Calabuch Batista, a qui es co-
neix com a ‘El rei del bolero’ o ‘El gitano del bolero’, apreciat tant al nostre país
com a Llatinoamèrica, especialment a Cuba.
Moncho, tot i que és un aficionat al bolero, també interpretarà temes de Serrat,
Albert Pla i Rosana Pastor. En el seu darrer disc El tío Moncho. El arte del Bolero
hi col·laboren destacats artistes de la música flamenca com Diego el Cigala,
Lolita, Niña Pastori, Tomatito, Josemi Carmona, Parrita i molts altres.
Un artista a qui, a part dels boleros, també agraden altres gèneres com la rum-
ba catalana i la cançó d’autor.

Carles Font

El de Parets serà un concert més íntim?
Sí perquè com que és a piano i veu,
sempre es diu que és una actuació més
intimista. Quan ve orquestra, en canvi,
interpretem temes més moguts,
salseros, rumbetes... En aquests con-
certs més acústics m’agrada parlar amb
la gent i preguntar què volen escoltar. És
un concert ‘a la carta’ perquè els espec-
tadors podran triar alguns dels temes
que interpretaré. No faltaran tampoc les
adaptacions de cançons de Joan Manel
Serrat o fins i tot d’Albert Pla, a més
d’una antologia de boleros inoblidables.
Quin és el format de concert que més
t’agrada?
Cada actuació té la seva gràcia. En els
concerts més íntims ve gent més gran i
gaudeixen recordant aquell bolero amb
el qual van conèixer la seva parella o

Moncho
Cantant

“Serà un concert “a la carta” perquè els espectadors podran triar alguns dels temes que interpretaré” Ultima hora ...´

El passat diumenge, 13 de gener, co-
incidint amb la primera representació
de teatre infantil organitzada per l’en-
titat Rialles, va tenir lloc la presen-
tació de la nova temporada que l’as-
sociació portarà a Parets. La progra-
mació consta de nou espectacles
que es duran a terme el segon i
quart diumenge de cada mes, fins al
mes de juny.

Presentació dels nous
espectacles de Rialles

algun xicot o xicota que van tenir... En
les actuacions amb tota l’orquestra ja
ve un tipus de públic més heterogeni,
més joves i de mitjana edat a qui agra-
da més ballar.
Qui coneixes des de fa temps és el pi-
anista Toni-Olaf Sabater.
El conec des de fa anys. Fa molt temps
que toquem junts, igual que el meu
grup. El 2005 vaig gravar en català ‘I
tant que sí’, títol d’una cançó que el
Toni va fer en honor meu.
Estàs satisfet de l’acollida d’aquests
concerts?
Molt. Aquests concerts de vessant més
acústic duraran fins al mes de maig
perquè a partir d’aquí iniciaré la gira
nova basada en el darrer disc, també de
boleros, però on  col·laboren destacats
artistes de flamenc.

Què ens pots dir d’aquest darrer disc?
El tío Moncho. El arte del Bolero és un
disc que m’ha agradat molt gravar-lo ja
que hi participen destacats artistes del
gènere del flamenc. Tot i interpretar
boleros clàssics d’Armando Manzanero,
Benny Moré o Manuel Alejandro, reco-
nec que serà d’un estil més aflamencat
i de rumba catalana. Vaig presentar
aquest treball el passat 11 de desem-
bre al Teatro Calderón de Madrid on van
assistir els cantants que han col·laborat
en el treball a més d’Antonio Carmona
o Raúl Paz. D’aquest concert, també
se’n farà un DVD.

L’entitat paretana Terres d’Ëdeon,
amb el suport del Servei de Joven-
tut de l’Ajuntament, té previst orga-
nitzar la primera Festa KUMA de cul-
tura japonesa que es durà a terme el
23 de febrer al Casal Can Butjosa.
Les activitats inclouran jocs de tau-
la, estands i un taller de manga so-
bre paper i grafits.

Festa KUMA de cultura
japonesa a Can Butjosa

Jornada de portes obertes
al CEIP Patronat Pau Vila
Diumenge, 3 de febrer, tindrà lloc
una jornada de portes obertes a l’es-
cola CEIP Patronat Pau Vila. Durant
el dia, es podran visitar les instal·-
lacions i les millores realitzades du-
rant les obres d’ampliació i reestruc-
turació del centre. La reforma execu-
tada inclou, entre d’altres, un accés
sense barreres arquitectòniques i la
rehabilitació de la façana.


