
Tot és a punt per celebrar el Nadal. Parets s’ha en-
galanat per a aquestes festes tradicionals. L’enllu-
menat nadalenc llueix des del passat 5 de desem-
bre i les activitats al voltant d’aquesta celebració
ja han començat amb la Festa del Carter Reial.
Prop d’una quinzena d’actes s’inclouen a la progra-
mació específica d’aquestes dates, entre els quals
destaquen el pessebre monumental, el més gran
de Catalunya fet sobre taula, la revetlla de Cap
d’Any a càrrec de l’Orquestra Maravella i el concert
del dia 1 de gener, “Lo misteri de Nadal” amb
Quico el Cèlio, el noi i el mut de Ferreries. Les

entitats de Parets també protagonitzen algunes de
les activitats. La Societat Coral Art i Unió oferirà dos
concerts el dia de Nadal i Élite Dance se suma a
la programació amb un espectacle de ball. No fal-
taran propostes per als més menuts, com ara el
Caga Tió o el teatre infantil organitzat per Rialles
Parets. Es complementa amb el casalet, els tallers
de nadal i fanalets i el campionat de ping pong que
organitza el Casal de Cultura Can Butjosa. Un dels
més esperats, la Cavalcada de Ses Majestats els
Reis de l’Orient posarà el punt i final a les Festes
de Nadal. (Pàg.3)
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Parets s’il·lumina per Nadal
L’encesa de l’enllumenat de Nadal, el passat 5 de desembre, va donar el tret de sortida
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La programació nadalenca es perllongarà fins al 5 de gener, amb la tradicional Cavalcada de Reis
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Horaris de visita del consistori

L’educació és un dels
pilars bàsics de qualse-
vol societat. És per això
que l’Ajuntament de
Parets compta amb el
servei d’educació com
a mitjà per tal que
qualsevol del seus ciu-
tadans puguin gaudir
d’una educació de qua-
litat.
És a través d’aquest
servei que els ciutadans
poden resoldre tots els seus dubtes, inquie-
tuds i demandes referents a qualsevol tema
educatiu, a més de trobar la informació i l’as-
sessorament necessaris referent a l’oferta
educativa de la ciutat. Una altra de les fun-
cions del servei consisteix a establir canals
de comunicació amb les diferents entitats
ciutadanes de representació social vincula-
des al món educatiu per tal d’aportar aque-

Dinamització de l’educació a Parets

2

lles millores que poden
facilitar l’adaptació als
canvis constants que
experimenta la nostra
societat tot vetllant pel
bon funcionament del
sistema. A més d’im-
partir educació en el
centres propis, gestio-
nar el centres de titu-
laritat municipal i coor-
dinar els centres edu-
catius del municipi,

també es duen a terme les següents tasques:
participació en la programació de l’ensenya-
ment en el procés de matriculació; coopera-
ció en la creació, la construcció i el mante-
niment de centres docents; intervenció en els
òrgans de participació en l’àmbit educatiu;
participació en la vigilància del compliment
de l’escolarització obligatòria i dinamització
educativa a nivell de ciutat.
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SERVEI D’EDUCACIÓ
C/ Travessera 1
Tel. 93 573 98 00

             HORARI
De 9:00 a 13:00 h

de dilluns a divendres

SERVEIS

Horaris de visita del consistori
ALCALDIA

Joan Seguer i Tomàs
Dilluns i dissabte a convenir

ÀREA SERVEIS GENERALS I
ECONÒMICS

Serveis Generals, Hisenda,
Recursos Humans, Promoció
Econòmica, Ocupació, Comerç i
Consum, i Comunicació
Sergi Mingote Moreno
Horari a convenir

Seguretat Ciutadana
Josep Castells i Espinasa
Dimar ts tarda a convenir

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS

Serveis Urbans, Via Pública,
Activitats Comercials i
Industrials, i Obres Menors
Josep Llacuna Alonso
Horari a convenir

Urbanisme (Planejament i Gestió
Urbanística), Habitatge i Obres
Majors
Lucio Gat Lavado
Dimar ts i dijous tarda a convenir

Medi ambient i Sostenibilitat
Josep M. Tarrés Massaguer
Horari a convenir

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

Educació, Cooperació, Sanitat i
Cultura (Can Rajoler)
Antonio Torío Fernández
Horari a convenir

Joventut i Par ticipació
Ciutadana (Can Butjosa)
Raquel García Mesa
Dimecres tarda a convenir

Serveis Socials i Igualtat
(L. Companys)
Ana Fernández Espiñeira
Dimar ts i dijous a convenir

Espor ts (Pavelló Municipal)
Josep M. Guzmán Hermoso
De dilluns a divendres a convenir

REGIDORS SENSE DELEGACIÓ

Rosa Martí Conill

Josep Anton Morguí Castelló

Lluís Cucurella Monreal

Joan Martorell Mompart

Anna de Agustín de Oro

Domingo Cepas Muñoz

Paulí Rigol Vallejo

Horari a convenir

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 30 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 88
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
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
Taxis (barri Antic)
93 562 04 04
Taxis (Eixample)
93 562 13 16
Farmàcia Barja (barri Antic)
93 562 37 41
Farmàcia Isern (Eixample)
93 562 19 18
Farmàcia Sans (Eixample)
93 573 08 08
Farmàcia Garcia (Escorxador)
93 562 04 72
Ambulància i Bombers
080
Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de Parets
629 307 631

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

Gràcies, moltes gràcies, NÉSTOR
El passat dia 25 de novembre vaig anar a la festa del lliu-
rament dels premis d’Òmnium Cultural. Vaig anar-hi per
casualitat, com acompanyant  del meu fill Ricard, que
anava a recollir el Premi de Narrativa Josep Saperas i
Martí, dins les Lletres  Catalanes del Vallès Oriental dotat
amb 6.000 euros i que va guanyar el seu amic i company
del Institut del Teatre, Elies Barberà i Bolinches, amb el
recull de relats Blanquita’s Magic Power. (L’Elies no va
poder recollir el premi, perquè estava actuant a Girona amb
Els Joglars, representant la Torna de la Torna.)
Entre molts coneguts i amics granollerins, hi havia la
doctora Margarita Tintó, paretana de naixement, (que ella
no deixa pas de dir-ho en totes les ocasions; i que tots
coneixem a Parets per la Margarita de Can Pardalero ).
La Margarita no hi era pas per casualitat com jo,  ella  va
rebre durant aquest acte el Premi Xammar a la gent de
la Cultura.
Bé, segurament us preguntareu: A què ve el títol d’aques-
tes ratlles? Què hi té a veure Néstor Luján amb tot això?
Doncs ara ho explico: Com a detall d’Òmnium Cultural, i
molt especialment amb la preparació que va fer Joan Sala,
secretari d’Òmnium i conegut a Parets per moltes col·-
laboracions amb el poble, i especialment amb la poesia i
el Festival de la Poesia, hi havia un lot de llibres per a
cada assistent. Un d’ells es d’una edició d’Enric Vila, ti-
tulat Néstor Luján, L’art de citar.
A Néstor Luján li he d’agrair moltes coses , primer que
vaig passar-ho molt bé llegint els seus articles. També el
vaig conèixer personalment durant la presentació del seu
Llibre de Dites a la Belle Epoque del carrer Muntaner, ara
Luz de Gas.
Principalment,  li dono  les gràcies perquè un  article seu
va fer feliç a la meva germana Elvira. Era carnissera, molt
bona amb la seva feina i per descomptat excel·lent per-
sona com saben els que la van conèixer. Abans de deci-
dir-se per aquest ofici, dubtava amb el de perruquera.
Moltes vegades, per que s’enfadés, jo li deia : Has triat
malament, perquè una perruquera és artista i una carnis-
sera no. Ella amb contestava rient com sempre i dient:
és que et penses que de tallar carn en sap tothom?
En un article de Néstor Luján, es lamentava de que els
gustos de les coses de menjar haguessin canviat tan a
pitjor. Deia: (i jo penso que es veritat, dons ja tinc una
edat per a constatar-ho ) els  préssecs ja no tenen el gust
d’altres temps, els tomàquets tampoc i tantes i tantes
menges; i continuava dient: L’únic que encara és bo, si
està ben tallada és la carn de be.
Vaig portar aquest article a la meva germana, i al llegir-
ho, tota cofoia em deia: Ho veus, ho veus, ets tu que no
hi entens res. Va marxar i jo vaig donar gràcies a aquell
home simpàtic i bonachón -que dirien en castellà- perquè
havia fet feliç a l’Elvira, la meva preciosa i estimada ger-

mana. Espero que allà dalt s’hagin trobat i parlin d’aques-
tes i de moltes altres coses divertides. Eren prou aguts
i intel·ligents per a això.

Maria Pujol i Ciurans

Apunteu-vos a la Coral Art i Unió
La Coral  Art i Unió és una entitat que té com a finalitat
oferir concerts de cant coral. Per formar-hi part no cal tenir
estudis musicals, simplement  sentir la música i disfrutar
cantant, ja que durant els assajos s´aprén  cant coral, i
alhora es passa una hora distreta .
Per tal que l’entitat pugui anar endavant i fer nous reper-
toris fa  falta gent com  tu, que tingui inquietuts musi-
cals i ganes de fer aquesta activitat,  qualsevol edat és
bona, ja que estem faltats de gent.
Durant el curs  fem diversos concerts, amb alguna que
altra sortida per cantar a  altres pobles i només assagem
dues hores per setmana, i és totalment gratuït.

Vine a Ca n’Oms qualsevol dilluns de 8 a 10 del vespre
o bé trucar a aquests telèfons per infomar-te:
938436596
938436168
e-mail: coralparets@hotmail.com
Àngel Serra,
Coral Art i Unió

Exposició 25è aniversari RAP 107

La ràdio municipal de Parets, Rap 107 està preparant una
exposició amb motiu del 25è aniversari de l’emissora. Per
tal de completar la mostra necessitaríem que qualsevol
veí de Parets o excol·laborador de l’emissora ens cedís
fotografies antigues que utilitzariem per a l’exposició. Si
teniu alguna fotografia antiga podeu portar-la a l’avingu-
da Lluís Companys, 19, 4a planta (Parets del Vallès) o
trucar al telèfon 93. 562 14 10.
L’exposició es farà al Centre Cultural Can Rajoler a par-
tir de l’11 de gener del 2006.

RAP 107
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

Àmplia programació per les festes nadalenques
L’encesa de l’enllumenat de Nadal, el passat 5 de de-
sembre, va donar el tret de sortida a la campanya na-
dalenca a Parets del Vallès, que es perllongarà fins al 5
de gener. La programació inclou prop d’una quinzena
d’activitats, que van començar diumenge passat amb la
Festa del Carter Reial al Sot d’en Barriques. Altres dels
actes programats per aquestes festes són l’espectacle
a càrrec d’Élite Dance, el Pessebre Monumental a sota
la plaça de la Vila, els concerts a càrrec de la Societat

Coral Art i Unió, el tradicional caga tió i una representa-
ció de teatre infantil. La nit del 31 de desembre se cele-
brarà la gran revetlla de Cap d’Any, a càrrec de l’Orques-
tra Maravella, al Pavelló Municipal d’Esports. El nou any
s’estrenarà amb el concert “Lo misteri de Nadal” amb
de Quico el Cèlio, el noi i el mut de Ferreries, al Teatre
Can Rajoler. Les activitats al voltant de les festes de
Nadal clouran el dijous, 5 de gener, amb la cavalcada de
Ses Majestats els Reis Mags de l’Orient.

23 de desembre de 2005
20h Espectacle Élite Dance
Pavelló Municipal d’Esports

24 de desembre de 2005
Inauguració Pessebre Monumental
Sota la plaça de la Vila

25 de desembre de 2005
11.30h Concert coral Art i Unió
Església de Sant Esteve
12.45h Concert coral Art i Unió
Pessebre Monumental

26 de desembre de 2005
12h Caga Tió
Pavelló Municipal d’Esports
18h Teatre Infantil: Els tres pèls
del diable, Cia. Toc de Retruc
Teatre Can Rajoler

31 de desembre de 2005
1h Gran Revetlla de Cap d’Any
Pavelló Municipal d’Esports

Preu:15 euros anticipada/20 euros taquilla
Venda anticipada: Piscina Can Butjosa, Pavelló
Municipal d’Esports i Can Rajoler

1 de gener de 2006
19h Concert: “Lo misteri
de Nadal”amb Quico el Cèlio,
el noi i  el mut de Ferreries
Teatre Can Rajoler

5 de gener de 2006
17.30h Calvacada de Reis
Recorregut: can Vila, pl.Marcer,
COREFO, plaça de la Vila

L’encesa de l’enllumenat de Nadal i la
Festa del Carter Reial han donat el tret
de sortida a les festes nadalenques a
Parets del Vallès. Una variada progra-
mació, amb més d’una quinzena d’ac-
tes, es perllongaran fins al 5 de gener,
dia en què es clourà amb la Cavalcada
de Reis.

19è Pessebre Monumental a Parets
El Pessebre Monumental de Parets del
Vallès gaudeix de tradició i renom, i fins
i tot l’any 1996 va ser inscrit al Llibre
dels Rècords Catalans per haver mun-
tat cada any el pessebre sobre taula
més gran de l’estat espanyol amb di-
mensions fins a 300 metres quadrats.
Parets compta amb gran tradició pes-
sebrista. Ja als anys seixanta, a sota
l’Església de Sant Esteve, es van fer
els primers pessebres monumentals
d’estil popular. Després d’un temps
sense activitat, l’any 1986 es va repren-
dre la tasca. És així que enguany
s’acompleixen ja 19 anys consecutius
d’ençà que es va reinstaurar el Pesse-
bre Monumental, un dels grans re-
clams de les festes nadalenques a

Parets. Són més de 10.000 persones
les que cada any fan visita a les instal·-
lacions, per contemplar la varietat de
pessebres que s’hi exposen. El pesse-
bre d’enguany és similar al que es va
realitzar amb motiu del milcentenari de
Parets. S’han fet servir 12000 quilos
de sorra fina i rocalla, 3000 quilos de
pedra natural, 1500 de suro, més de 25
sacs de guix i prop de 900 figures. Es
combina amb simulacions de pluja,
soroll d’aigua i trons i efectes de neu.

La inauguració d’aquest muntatge, el
pessebre sobre taula més gran de
Catalunya, amb 230 metres quadrats,
tindrà lloc el proper 24 de desembre de
2004, a la sortida de la missa del Gall,
a sota la Plaça de la Vila. El pessebre
romandrà obert tots els dies del 25 de
desembre al 8 de gener, d’11.30 a
13.30 h i de 17 a 21h, i els dissabtes
i diumenges, del 14 de gener al 5 de
febrer de 2006, de 17 a 21 hores.

El Pessebre Monumental de Parets és el més gran de Catalunya fet sobre taula

PROGRAMACIÓ NADAL 2005

Parets compta amb el
pessebre sobre taula

més gran de Catalunya

Nadal en diumenge, totes les festes
es menja, assenyala la dita, i, cer-
tament, aquest és un temps que a
Parets vivim intensament gràcies a
la programació d’activitats que ens
preparen la Comissió de Festes i
diverses entitats locals. L’agenda
nadalenca està farcida d’interes-
sants propostes destinades prefe-
rentment al públic familiar que com-
binen la cultura i el lleure, com ara
els concerts corals, el teatre infan-
til, el caga tió o la cavalcada de
Reis, entre d’altres. M’agradaria
destacar el Pessebre Monumental
que, per dinovè any consecutiu, ha
portat a terme l’Agrupació Pesse-
brista Parets. Es tracta d’un muntat-
ge excepcional, de molta tradició i
prestigi, que contribueix a projectar
el nom de Parets per tot arreu i que
us convido a visitar, juntament amb
l’exposició de diorames. Un altre
dels moments significatius serà el
comiat de l’any amb la gran revetlla
que amenitzarà l’orquestra
Maravella al Pavelló i, a l’endemà,
podrem donar la benvinguda al
2006 amb el concert que ens oferi-
ran Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de
Ferreries.
Val a dir que en aquest període fes-
tiu tancarem les pàgines de l’Any
del Llibre i la Lectura, que hem
emplenat d’activitats i d’estimació
per la lletra impresa, i obrirem
l’agenda de 2006, un any durant el
qual tindrem l’oportunitat de com-
memorar una sèrie d’esdeveni-
ments centenaris a casa nostra.
Gaudim de les festes però també
aprofitem aquestes dates per refle-
xionar sobre alguns aspectes que
ens envolten, ja que el Nadal és una
bona oportunitat per aprofundir en
la cultura de la pau, la convivència,
el civisme i la solidaritat. Parem-hi
una mica d’atenció. Si treballem per
millorar el nostre poble, també
contribuirem a fer un món millor.

Bones festes a tothom!
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L’alcalde de Parets, Joan Seguer, jun-
tament amb altres representants polí-
tics del Vallès Oriental, Vallès Occiden-
tal i Osona, han mantingut recentment
una reunió amb el Director General de
Ferrocarrils, Luis de Santiago Pérez, i
amb el sotsdirector, Eduardo Molina,
per tractar qüestions relacionades amb
el desdoblament de la línia R-3 de
Rodalies RENFE des de Montcada i
Reixach fins a Vic.

La voluntat del Ministeri de Foment de
desdoblar la línia R3 de rodalies des
de Montcada fins a Vic respon al fet
que és l’únic tram de la xarxa de roda-

El CEDIAP entrarà en
funcionament el gener

Joan
Seguer i
Josep
Mayoral
en el
decurs de
l’acte de
signatura
del
conveni

El desdoblament de la línia R-3 de RENFE
afavorirà la freqüència de pas de trens per Parets

La consellera de Benestar i Família
de la Generalitat de Catalunya, Anna
Simó, ha confirmat que el mes de
gener entrarà en funcionament el
Centre de Desenvolupament Infantil
i d’Atenció Precoç de Parets del
Vallès. La consellera va fer aques-
tes declaracions en el decurs de la
inauguració del CEDIAP de Mollet,
un acte al qual també hi va assistir
el regidor d’Educació de l’Ajunta-
ment de Parets, Antonio Torío.

4500 hores d’assistència
El CEDIAP estarà operatiu a partir
del mes de gener, dotat amb 4.500
hores d’assistència gratuïta a in-
fants de 0 a 4 anys, un 40% de les
quals es destinaran a prevenció. El
centre estarà format per un
neuropediatre, un logopeda, un fisi-
oterapeuta i comptarà també amb el
servei de psicologia i d’assistència
social. D’altra banda cal dir que el
CEDIAP també es coordinarà amb
els centres escolars del municipi i
amb el servei de pediatria del CAP.
Aquest compromís respon a la sol·-
licitud realitzada per l’Ajuntament de
Parets del Vallès i permetrà descon-
gestionar els serveis que es presta
a altres municipis de la comarca.
D’altra banda, la Conselleria de
Benestar i Família ja havia manifes-
tat que la prioritat per als propers
anys és l’increment en el nombre de
places als Centres Ocupacionals així
com d’hores de servei als CEDIAP.

Més presència policial
a les zones comercials

lies que no disposa de doble via i això
provoca problemes de capacitat i regu-
laritat en el servei. El tram, de gairebé
60 quilòmetres, forma part de la línia
Barcelona-Ripoll-Puigcerdà. Un dels
beneficis del desdoblament serà l’aug-
ment de la freqüència de pas i la millo-
ra de les connexions.

Estudi d’impacte ambiental
El Ministeri de Foment ha adjudicat a
l’empresa SAITEC l’elaboració de l’es-
tudi d’impacte ambiental del projecte
de desdoblament de la línia ferroviària
de Vic, la R-3, que es realitzarà en un
termini de 18 mesos. Els ajuntaments
han decidit treballar conjuntament les
propostes tècniques referides a la línia
Barcelona-Vic.

Coincidint amb les festes de Nadal,
l’Ajuntament de Parets ha emprès una
campanya de seguretat i prevenció que
consisteix en l’increment de presència
policial a les zones comercials.
Així mateix, recentment s’ha dut a ter-
me una xerrada informativa sobre me-
sures de prevenció i seguretat als es-
tabliments comercials. Una quarante-
na de comerciants van assistir a l’ac-
te, en què es van abordar qüestions
diverses com ara mètodes per detec-
tar bitllets falsificats, targetes de crè-
dit duplicades i el comportament que
han de seguir els comerciants en cas
de detectar aquestes anomalies. En el
decurs de la xerrada es va donar a co-
nèixer el modus operandi dels robato-
ris que tenen lloc a la demarcació i els
darrers casos detectats al municipi.
Els comerciants van demanar poder
tramitar les denúncies a la Policia Lo-
cal en comptes de fer-ho a la comissa-
ria dels  Mossos d’Esquadra per tal
que el procés sigui més ràpid. El regi-
dor de Seguretat Ciutadana, Josep
Castells, va prendre el compromís
d’ampliar el nombre d’efectius de la
Policia Local l’any vinent per poder
prestar aquest servei.

L’estudi d’impacte ambiental
es realitzarà en 18 mesos

L’empresa SAITEC elaborarà l’estudi per al desdoblament de la línia R-3



23 de desembre de 2005 5
ACTUALITAT

Com celebraran aquestes festes de Nadal?

VOX POPULI

Com sempre, en família i a
casa. Per la nit de Nadal,
sopar familiar i caga tió. Són
festes en què ens agrada re-
unir-nos amb els familiars
que no veiem tant durant la
resta de l’any.

Susana
González

38 anys

Francisca
López

56 anys

Les festes les celebrem
sempre a casa i en família.
Penso que actualment la
gent ja no es reuneix tant
com abans, som més inde-
pendents i la festa ja no és
tant familiar sinó més lúdica.

Miquel
Crivillés
65 anys

No ho celebrem gaire, estem
només la meva dona i jo,
com una altra festa qualse-
vol. Creiem que hi ha molt
consumisme en tot el que
envolta les festes de Nadal i
no hi estem gens d’acord.

Jordi
Azcona
60 anys

Per la nit de Nadal, ens agra-
da anar a la Missa de Gall, i
el dia de Nadal fem un dinar
familiar. Crec que les famíli-
es ja no es reuneixen tant, la
societat s’ha tornat més
egocèntrica i egoista i s’ha
perdut el sentit religiós
d’aquestes dates.

Margarita
Piera

38 anys

Ens reunirem en família per
la nit de Nadal i, no faltarà
el gall dindi com a plat prin-
cipal. El Cap d’Any ho cele-
brarem amb els amics,
aquesta nit sempre anem a
casa d’algú.

Pressupost amb implicació ciutadana

El pressupost municipal per al 2006 desti-
narà prop de 7 milions d’euros a inversions

El pressupost consolidat de l’Ajuntament de Parets del Vallès
per a l’exercici 2006 és de 23 milions d’euros

El pressupost consolidat de l’Ajunta-
ment de Parets per al 2006 és de
23.123.727 euros,  un 28,8% superi-
or al de l’any passat. L’increment més
notable recau en el capítol d’inversi-
ons, de prop de 7 milions euros. Per
a l’any vinent està previst l’inici de les
obres de la Residència per a la Gent
Gran de Parets i el Parc Fluvial, que
representen gairebé la meitat de la
partida d’inversions.

En el pressupost per al 2006 s’ha
donat un impuls a la despesa social i
cultural així com en l’àmbit de l’ense-
nyament. També s’incremeta amb un
10% la partida destinada a medi am-

bient, continuant amb la línia d’acció
empresa en els darrers anys d’implan-
tació de carrils bici i soterrament de
contenidors, accentuant la recerca de
qualitat del municipi.

Nous equipaments educatius
Està prevista la construcció de noves
places i espais públics, la millora de la
urbanització de carrers, la construcció
de nous equipaments escolars, com
ara la nova escola bressol municipal a
Can Berenguer, així com el centre
ocupacional de Cal Jardiner i el condi-
cionament dels dos pavellons d’es-
por ts, de la piscina municipal, del
camp de futbol i la biblioteca Can
Butjosa. També hi ha una previsió ini-
cial per a la urbanització del sector de
Can Fradera i els polígons industrials
de Can Volart i del Circuit.

El pressupost per a l’exercici 2006 destaca en primer lloc per l’as-
sumpció per par t de l’equip de govern de les conclusions d’un
procés de participació ciutadana i l’integració de les mateixes al
pressupost, i d’altra banda per l’augment de les inversions en un
133% respecte del pressupost 2005. La participació confereix al
pressupost 2006 un caràcter innovador, obert a la ciutadania i de
compromís. Volem destacar que el 2006 destinem de forma ex-
pressa 250.000 euros a prioritzar el que els ciutadans han deter-
minat com intervenció preferent: la millora de les voreres del
municipi. Entre les inversions destaquen especialment l’inici de
les obres tant de la Residència per a la Gent Gran de Parets com
del Parc Fluvial. La primera decididament de caràcter social i sa-
nitari i la segona com a element que juntament amb l’Espai de
Gallecs i el de Can Serra, ara protegit, li confereixen al nostre
municipi una personalitat urbanística de qualitat i molt singular.

La Residència per a la gent gran i
el Parc Fluvial, grans projectes

per a l’exercici 2006

SERGI
MINGOTE

Regidor
d’Hisenda

Amb els diners,
tu hi comptes

La participació ciutadana,
novetat en el pressupost
municipal per al 2006
La gran novetat del pressupost
municipal per al 2006 ha estat el
procés de par ticipació ciutadana
que s’ha desenvolupat des del se-
tembre fins al desembre. Amb el
nom “Amb els diners, tu hi comp-
tes”, l’Ajuntament de Parets del
Vallès ha obert a la participació ciu-
tadana una part del pressupost
municipal per al 2006, de 250.000
euros, destinada a inversions i ac-
tuacions de millora de l’espai públic
i/o de les infrastructures munici-
pals. És la primera vegada que s’ha
dut a terme aquest procés de parti-
cipació en els pressupostos i s’ha
fet com una experiència pilot, amb
la voluntat d’apropar i implicar de
forma activa als paretans en la pre-
sa de decisions municipals.

De les propostes sorgides arran
de les assemblees veïnals, final-
ment se n’ha triat una que està
inclosa al pressupost municipal
per al 2006. Es tracta de la millo-
ra de les voreres, aproximada-
ment uns 4000 metres quadrats.
La comissió de seguiment, forma-
da per representants de les tres
zones del municipi en què s’han
realitzat les assembles, tècnics
externs, una tècnica municipal i
la regidora de Participació Ciuta-
dana, van lliurar, el passat 15 de
desembre a la Junta de Govern,
el document en què es recullen
els resultats obtinguts.

Breus
Lluís Cucurella, nou regidor
de l’Ajuntament de Parets
Lluís Cucurella Monreal va prendre
possessió del càrrec de regidor a
l’Ajuntament de Parets en el ple ex-
traordinari celebrat el passat 1 de
desembre. Cucurella, número 4 de
la llista del partit Nova Opció per
Parets, substitueix Arcadi Roset,
que recentment va presentar la seva
dimissió. Lluís Cucurella va fer una
breu intervenció d’agraïment al su-
port que ha rebut per accedir a
aquest nou càrrec i també va fer re-
ferir-se a la bona tasca realitzada
per Arcadi Roset. L’alcalde, Joan
Seguer, va donar la benvinguda al
nou regidor, a la qual es van sumar
la resta de regidors del consistori.

Acords per evitar desborda-
ments a la Riera Seca
Els alcaldes de Parets i Mollet, Joan
Seguer i Josep Monràs, han man-
tingut recentment una reunió amb
el conseller de Medi Ambient, Sal-
vador Milà, per abordar els proble-
mes ocasionats arran del desborda-
ment de la Riera Seca i la Riera
Mardans. Fruit de la trobada,
l’Agència Catalana de l’Aigua s’ha
compromès a prendre mesures a
curt, mig i llarg termini per evitar
situacions similars.

Prospeccions als terrenys
de la Residència
Ja han començat les primeres pros-
peccions als terrenys on es
construirà la Residència per a la
Gent Gran de Parets.  Durant el pro-
per mes de gener es presentarà el
projecte bàsic i el març es farà l’ad-
judicació de les obres. La col·-
locació de la primera pedra i l’inici
de les obres està previst per al maig
de 2006.

Per primer cop a Parets, els veïns han participat activament en el pressupost municipal

La millora de les voreres és la
proposta veïnal per incorporar
al pressupost municipal 2006
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Una exposició mostrarà els 25 anys
d’història de la ràdio municipal RAP 107

La mostra conté fotografies antigues i material que s’ha utilitzat
en el decurs dels 25 anys de trajectòria de l’emissora

A la foto, l’estudi de la ràdio durant l’emissió de “1,2,3 Botifarra de pagès”  (1984)

Salva el teu llibre,
demana’l en préstec
L’Any Llibre i la Lectura a Parets arriba
a la seva fi. Durant tot el 2005, s’han
dut a terme activitats de caire divers al
voltant del foment de la lectura, com
ara la plantada del Bosc de Llibres,
Música i Lletra al Parc, recorreguts li-
teraris per carrers amb nom d’escrip-
tors, activitats a les dues biblioteques
i moltes altres. Per cloure la programa-
ció s’ha volgut retre homenatge als lli-
bres més estimats pels lectors de Pa-
rets. És per això que entre els dies 16
i 20 de gener de 2006, els lectors que
ho desitgin, podran escollir i demanar
en préstec a qualsevol de les bibliote-
ques aquell llibre que “salvarien” si vis-
quéssim en una societat on estigués ab-
solutament prohibida la lectura i s’orde-
nés la crema tots els llibres.
L’objectiu principal, és saber quins són
els llibres més estimats i valorats pels
paretans que, posteriorment, seran
exposats a les biblioteques.
El 23 de gener, durant la celebració del
parc infantil i dins les activitats de la
Festa Major d’hivern, es realitzarà un ta-
ller de recollida de desitjos relatius al
món del llibre que els participants po-
dran elaborar amb els materials que
tindran al seu abast i que es penjaran,
després, en un arbre simbòlic. Els mis-
satges hauran d’estar relacionats amb
el futur dels llibres, el plaer de la lec-
tura, la tria del llibre predilecte o l’Any
del llibre a Parets, entre d’altres.

Dins de la programació d’actes del
25è aniversari de RAP 107, l’emisso-
ra municipal prepara una exposició
retrospectiva que es podrà veure en-
tre l’11 i el 29 de gener al Centre
Cultural Can Rajoler. La mostra s’in-
augurarà el dimecres 11 de gener a
les 20.30 hores a càrrec del regidor
de Comunicació, Sergi Mingote.

S’incrementa la quota d’audiència
El mateix dia es presentarà el resul-
tat de l’estudi d’audiència de RAP
107 elaborat durant el novembre per
l’empresa Infortècnica.
Les dades que es faran públiques
constaten un increment de la quota
d’audiència de l’emissora municipal
que emet 140 hores de producció

Any del Llibre i la Lectura a Parets Ressenyes

Homenatge a la  la tasca
voluntària de Protecció Civil

Amb motiu del Dia Internacional del
Voluntariat, el passat 18 de desem-
bre, es va retre homenatge a tots els
membres de la Coordinadora de
Protecció Civil del Vallès. L’acte va
ser presidit per la consellera d’Inte-
rior, Montserrat Tura, i va comptar
també amb l’assistència dels alcal-
des i representants dels nou muni-
cipis que en formen part, entre els
quals s’inclou Parets del Vallès.
Efectius de Protecció Civil, Policia
Local, Mossos d’Esquadra i Guàrdia
Civil van participar de la celebració,
que enguany s’ha dut a terme a
l’Ajuntament de Montmeló. En el
decurs de l’acte, els prop de 100
voluntaris de protecció civil  van re-
bre una distinció per la tasca volun-
tària que realitzen diàriament, i
també es va agrair l’estreta col·-
laboració dels cossos policials.
L’any vinent, l’acte se celebrarà a
Parets del Vallès, al Teatre Can Ra-
joler.

Aquestes ressenyes literàries també les
podeu consultar al web www.parets.org

Vanessa Vicente
Historiadora de l’art

Xavi M. Piqueras
Programador informàtic

“...buscar en el lector o espectador una reacció de sorpresa...” “...com explica la Història (amb majúscules).”
Aprofito l’any del llibre, per recomanar
la lectura de l’obra poètica de Joan
Brossa. Aquesta es des-
plega en un ampli ventall
de llenguatges - la poesia
literària, la poesia visual,
escènica, els trucs de
màgia i la prestidigitació,
el cinema... - que neixen
de la branca comuna
d’una actitud vital: la del
poeta, i més concreta-
ment, la del poeta
d’avantguarda. Deia Bros-
sa: “En els moments eu-
fòrics seria guerriller; en
els passius, prestidigita-
dor. Ser poeta engloba les
dues coses .”
Serà constant en la seva obra el fet
de buscar en el lector o espectador
una reacció de sorpresa o estranya-
ment per fer-lo participar del desenvo-
lupament de la peça.  Alhora, però,
Brossa no oblidà mai el compromís
més absolut amb la realitat, i desen-
volupà abastament la temàtica soci-
al. Com a ofrena, us ofereixo aquest

Fa anys que vaig llegir El nombre de la
rosa però em va quedar
marcat per la forma amb
què Umberto Eco narrava
la història. No només la
història que envolta
l’abadia benedictina i com
un monjo franciscà, Fra
Guillem de Baskerville
(Sean Connery a la
pel·lícula) i el seu deixeble
Adso (que és qui relata en
el llibre el que succeïa)
investiguen què passa
allà, sinó com explica la
Història (amb majúscules).
Potser al principi es fa el
text una mica pesat de llegir (fins i tot
inclou nombrosos paràgrafs en llatí)
però t’enquadra per fectament
l’ambient polític i religiós de l’època
(allà pel segle XIV, crec), que en el fons
és del tot necessari per entendre com
es desenvolupen les diverses
situacions que es donen en el relat. I
per cert, una de les coses que més em

poema- endevinalla, Saltamartí, que
parla d’una manera molt bonica del po-

der de la col·lectivitat:
Ninot / que porta un / pes
a la base i que, / desviat
de la seva posició / verti-
cal, es torna a posar dret.
/ El poble.
I us deixo amb aquesta
sentència del poeta-pale-
ta, que molts de vosaltres
ben segur compartireu:
“Conec la utilitat de la in-
utilitat. / I tinc la riquesa
de no voler ser ric” (la po-
dreu trobar a “La memòria
encesa”). Veritat que us
heu quedat amb les ganes
de llegir-ne més?

Reculls: Brossa, J.: Poesia Rasa I. Edi-
cions 62, 1990.
Brossa, J.: Poesia Rasa II. Edicions 62,
1991.
Brossa, J.: Poemes de seny i cabell. Ed.
Ariel. Barcelona, 1977.
Antologies: A partir del silenci. Antologia
polimòrfica. Edició a cura de Glòria Bor-
dons. Galàxia Gutenberg/ Cercle de Lec-
tors. Barcelona, 2001.

van agradar del llibre és el seu títol.
Anava passant full darrera
full i no arribava mai a
entendre la relació que hi
havia entre el relat
d’Umberto Eco i el títol. És
al final quan tot rep
l’explicació corresponent.
Em va agradar tant aquest
llibre que després em vaig
comprar, ara en català, el
següent que Umberto Eco
va publicar: El pèndol de
Foucault.
En canvi, aquest darrer
llibre em va avorrir
profundament i me’l vaig

acabar més per convicció pròpia que
per interès en el relat.

El Nom de la Rosa. Barcelona,
Destino. Traducció de Josep
Daurella. 1994, 572 pàgines.

pròpia a la setmana.
La celebració del 25è aniversari va
començar el setembre passat quan es
van organitzar activitats tan variades
com una botifarrada, ball popular, ràdio
al carrer o l’emissió de la tertúlia “La
Nit” de COM Ràdio al Teatre Can Rajo-
ler.

25 anys de trajectòria
L’exposició dels 25 anys de ràdio a
Parets conté fotografies i altre materi-
al que ha utilitzat l’emissora en el de-
curs d’aquest temps. Des de l’emisso-
ra es fa una crida a qualsevol ex-
col.laborador que tingui alguna foto-
grafia antiga que la porti abans del 2
de gener als estudis de l’avinguda de
Lluís Companys o truqui al telèfon
93-573 81 81.
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RAFAEL PRIEGO
President del Club Pura Vida 4 X 4

Com es presenta la propera edició del
Ralli Dakar?
Molt bé, aquesta serà la tercera
vegada que participo al Dakar però en
comptes de fer-ho com a membre de
l’equip d’assistència seré el copilot
d’Alfonso Nicolás. Per a mi és un
somni fet realitat, a més,
par ticiparem a la màxima categoria
després que en anys anteriors vam
par ticipar amb camió.
Com li ha sorgit la possibilitat de ser
pilot d’assistència?
Ja coneixia al pilot Alfonso Nicolás,
l’any passat vaig ser membre del seu
equip d’assistència i em va oferir la
possibilitat de ser el seu copilot.
Aquest any estreneu un nou vehicle?
L’equip de Rafa Tibau participarà a la
màxima categoria amb un vehicle de
marca Bowler Wild Cat. A Espanya
només hi ha dos cotxes amb aquestes
característiques, l’any passat va
quedar 14è a la classificació general
del Ralli Dakar i va ser el  tercer millor
vehicle espanyol. És un cotxe exclusiu
que por ta un xassís tubular, la
carrosseria és de fibra i utilitza
recanvis de Land Rover.
Què en sabeu de les etapes del Ralli?
Entre el 27 d’octubre i el 2 de
novembre vam tenir l’opor tunitat de
provar el nou vehicle a la zona del

El paretà Rafael Priego, president del Club
Pura Vida 4X4, par ticiparà per tercer cop
consecutiu al Ralli Dakar. Aquesta vegada
actuarà com a copilot de l’equip TIBAU
RACING de Caldes de Montbui que es va
presentar a Parets el 19 de desembre. El pilot
de l’equip serà Alfonso Nicolás, natural de
Múrcia, mentre que Priego serà el seu
assistent. Tots dos aniran en un vehicle
BOWLER WILD CAT amb motor V8 de 254 CV
que participarà a la màxima categoria.  També
prendrà part al Ralli amb un Mitsubitshi, el
mànager de l’equip Rafa Tibau, amb més de
20 anys d’experiència al Dakar. Rafael Priego
ja té experiència en la competició ja que els
dos anys anteriors va ser membre de l’equip
d’assistència de Tibau. El camió de l’equip
vallesà va quedar el 19è en l’edició del 2005.
L’objectiu d’enguany serà classificar-se entre
els millors equips espanyols de la prova i entre
els 25 primers de la general. El Ralli Lisboa-
Dakar s’iniciarà el 31 de desembre a la
capital portuguesa i finalitzarà el 15 de gener
a Dakar (Senegal).
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Marroc, en molts dels indrets per on
passarem durant el Ralli. Una de les
novetats d’aquest any són les dues
etapes especials de Lisboa.
Sou conscients dels possibles perills
que podeu trobar?
Ara mateix hi ha complicacions al
Sàhara Occidental però a banda
d’això no han d’existir altres perills.
Cal tenir en compte que les rutes les
travessarem unes 1.200 persones,

per tant, s’ha de tenir molta mala sort
per trobar-se amb problemes.
Com a president del Club Pura Vida
4X4 quines activitats prepareu?.
Aprofitant la meva par ticipació al
Dakar volem projectar a Parets les
imatges del Ralli que enregistrarem.
Por tarem una càmera i després
podrem veure imatges inèdites.

“Per a mi ser copilot al Ralli Dakar és un somni fet realitat”

L’equip sènior A del Tennis Taula
Parets ha tancat la 1a volta de la
lliga de 1a Estatal grup 3 amb una
derrota a la pista del Fotoprix Hotel
Seva (Vic) per 4-2. Aquesta
ensopegada deixa als paretans molt
a prop de la zona de descens.
L’equip format pels jugadors Miquel
Molina, Agustí Martín, Xavi Villoro,
Jordi Rivera i Juan Ortega ha sumat
3 victòries i 6 derrotes. El TTP ha
guanyat a casa el Vilafranca (4-1),
l’Igualada (4-2) i el CN Tarraco (4-0).
Per assolir la permanència caldrà
ampliar el nombre de victòries durant
la segona volta que s’iniciarà el 15
de gener a la pista del Vilafranca. El
líder del grup és el Bàscara amb 8/
1, seguit del Calella 7/2, IES Mollet
i CN Mataró 6/3, Vilafranca i El
Ciervo 4/5, TT Parets i Fotoprix Seva
3/6, tanquen la classificació
Igualada i Tarraco amb 2 victòries i
7 derrotes. A la imatge, els jugadors
Villoro, Molina i Martín, el 3 de
desembre durant el partit TT Parets-
CN Tarraco disputat a la sala annexa
al Pavelló.

 TT PARETS (1a ESTATAL)

Jordi Seguer
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El nedador paralímpic Miquel Luque
obté una beca per residir al CAR
L’esportista de Parets vol preparar a fons el proper Campionat

del Món que es farà el 2006 a Sudàfrica

El nedador paralímpic de Parets, Mi-
quel Luque, residirà al Centre d’Alt
Rendiment de Sant Cugat fins al
2008. Des del 28 de novembre l’es-
portista de 29 anys s’entrena diària-
ment a la piscina del CAR i a més hi
dorm de dilluns a divendres. Miquel
Luque compta amb una beca que s’ha
inclòs dins del nou Pla ADO per a es-
portistes paralímpics. Si Luque com-
pleix els objectius podrà residir al CAR
fins la propera edició dels Jocs
Paralímpics que es faran el 2008 a
Pequin (Xina). El nedador va començar
a competir el 1994 i des d’aleshores
ha guanyat dues vegades la medalla
d’or en els Jocs de Sydney i Atenes.
L’estada de Luque al CAR serà volun-
tària, de moment, només realitza una

A la imatge, Luque després de guanyar la medalla d’or a Atenes el setembre del 2004

L’Handbol Parets va presentar el passat 17 de desembre els 12
equips que ha creat aquesta temporada. El club, presidit per Joan
Volart, compta amb 2 equips sèniors a 2a i 3a Catalana, un de vete-
rans, un juvenil, un cadet, 2 infantils, 2 alevins i un prebenjamí. A
més l’HP té dos equips (benjamí i aleví) gràcies a la col.laboració que
manté amb el CEIP Pau Vila. En total el club ha tramitat unes 140
llicències. A la foto, l’equip prebenjamí de l’HP format per jugadors
d’entre 6 i 7 anys: Carlos, Sergio, Alex, Josep, David, Andreu. Tam-
bé apareix a la foto Carla. L’entrenador de l’equip és José Fernández.
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PREINFANTIL FEMENÍ BÀSQUET PARETS

Les competicions
esportives s’aturen
fins al 8 de Gener
La majoria de les entitats esporti-
ves de Parets descansaran aquests
dies de Nadal. No serà fins el cap
de setmana del 8 de gener quan es
reprenguin les lligues per als primers
equips de CF Parets i Parets Wursi
de FS. En canvi BP, HP, TT i Rugbi
descansaran fins al 15 de gener.

El CF Parets, a la zona de perill
Després de la 14 jornada l’equip de
Cuni es manté a la zona compro-
mesa amb 15 punts. L’empat a
casa contra el líder Lliçà d’Amunt
(1-1) ha situat al CFP a un punt del
descens. Tot i que la recuperació
és un fet l’equip no acaba de situ-
ar-se a la zona mitjana. El primer
partit del 2006 serà al camp del
Puigreig, segon del grup 4 de 1a.

Handbol, Bàsquet i Futbol Sala Pa-
rets, candidats a l’ascens
La trajectòria dels sèniors A dels tres
clubs és excel.lent. A manca d’una
jornada per acabar la 1a volta de la
lliga de 2a Catalana l’Handbol Pa-
rets es manté en posició de playoff
amb 17 punts. En l’últim partit dis-
putat l’equip d’Herrero va superar
amb més problemes dels previstos
el Manyanet B a casa (25-23). Jordi
Palet amb 10 gols va ser el màxim
golejador de l’equip. El primer par-
tit del 2006 per l’HP serà el 14 de
gener a Berga. El Parets Wursi de
FS jugarà el 8 de gener a la pista
del Ràpid Sta Coloma, serà la 14a
jornada de la lliga de Territorial grup
2. El bloc de Maqueda va guanyar
dissabte a casa el cuer, l’Epic
Terrasa, per 3 a 1, i ocupa el 3r lloc
amb 28 punts. El millor del partit
va ser la consecució dels 3 punts i
el tercer gol, obra del porter Roger,
d’una porteria a l’altra.
El sènior masculí “A” del Bàsquet
Parets ha sumat 10 victòries con-
secutives a la lliga de Territorial.
L’equip que prepara Toni Martín va
establir un nou rècord dissabte des-
prés de derrotar l’Ametlla “B” per
84 punts (121-37). El BP és 2n amb
11/1, el pròxim partit serà el 15 de
gener a la pista del Canovelles.

El Club de Rugbi Parets s’ha situat 2n a la
classificació del Campionat de Catalunya
de 3a categoria després de disputar-se els
5 partits de la primera volta. L’equip paretà
ha encadenat 3 victòries consecutives que
li han permès sumar 6 punts: a casa con-
tra el Castelldefels (15-11), al camp del
Químic B (20-25) i en camp propi contra
l’Universitari B (23-0).  Tarra, Xavi Reixach
i Martín Noriega van fer les 3 marques del
darrer partit mentre que Francesc Pastor (a
la foto) va anotar les transformacions. La 2a
volta de la lliga començarà el 15 de gener
amb un desplaçament al camp del líder, la
Santboiana “C” que es manté invicte.

La Paretana organitza el
7è Torneig d’Escacs Ac-
tius Memorial Alsina
El proper diumenge 8 de gener tin-
drà lloc a la seu de la Paretana, ubi-
cada al Pavelló, la 7a edició del Tor-
neig d’Escacs Actius Memorial
Francesc Alsina. La competició co-
mençarà a les 10 del matí i es juga-
rà amb un sistema de joc suís amb
8 rondes. Enguany la Paretana vol
potenciar la participació de jugadors
amb ELO comprès entre 1800 i
2100, segons ha dit el seu president
Mario Parra (a la foto). Les inscrip-
cions estan obertes al preu de 10
euros i 5 euros per a la categoria
sub-16. Per a més informació es pot
trucar als tels. 93 562 23 57, 562
01 60. El guanyador del torneig s’en-
durà 300 euros i trofeu, també hi
haurà premis en metàl.lic per als
tres primers de la classificació gene-
ral i els tres primers dels trams
d’ELO d’entre 2100 i 1700.
D’altra banda, la Paretana d’escacs
comptarà amb tan sols un equip (a
2a provincial) en el proper Campio-
nat de Catalunya per equips.

El CR Parets acaba la
la 1a volta de la lliga

sessió d’entrenament a la franja de
matí. Més endavant és molt possible
que el nedador paralímpic també s’en-
treni a la tarda. L’esportista paretà, que
continua treballant venent cupons de la
ONCE a Bigues de dilluns a divendres,
Miquel Luque, dormirà al CAR, al Cen-
tre d’Alt Rendiment Esportiu de Sant
Cugat i amb la beca del Pla ADO
Paralímpic. Miquel Luque podrà prepa-
rar en millors condicions les proves del
2006. L’any que ve serà molt intens
per al nedador que durant el febrer par-
ticiparà al Campionat de Catalunya, el
3 i 4 de març anirà a la final espanyola
de Tenerife. De les cites del 2006 des-
taca, per damunt de tot, el Campionat
del Món que es farà a Sudàfrica durant
el desembre.

El cap de setmana del 7 i 8 de gener del 2006
els dos Pavellons d’esports acolliran la 1a edi-
ció del Torneig preinfantil “Vila de Parets” de
bàsquet. El BP organitzarà la competició que va
destinada a les categories preinfantil masculí i
femení. A més del club amfitrió s’ha convidat a
equips com el Joventut de Badalona, AE
Hospitalet, CB Cornellà, UE Sant Cugat, UB
Barça, Companyia de Maria (Saragossa) i el JE
Terrassa -en categoria femenina- i al Verge les
Neus (Badalona), Sant Josep (Badalona), AE
Hospitalet, CB Cornellà, Maristes Ademar,
Unipreus Lleida i Companyia de Maria, en cate-
goria masculina. Durant tot el dissabte 7 de ge-
ner es jugaran partits en 4 pistes, a més s’han
programat concursos de tir i un concurs mixt 4X4.
L’entrega de trofeus serà el diumenge 8 de ge-
ner a les 14 hores. A la fotografia, l’equip
preinfantil femení del BP que ha quedat primer
del grup 3 del Nivell “A” de competició amb 6
victòries i 2 derrotes.

  Primer Torneig preinfantil
“Vila de Parets”

BREUS

L’AC Parets tanca la
temporada a Montserrat
L’Associació Ciclista Parets ha pu-
jat fins a Montserrat com a final de
temporada, abans d’iniciar el perío-
de d’hivern.
Les seccions de cicloturisme i BTT
van fer un esmorzar de germanor a
peus de la Basílica.

`
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GRUPS MUNICIPALS

Grup Municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya

paretsvalles@esquerra.org

Grup Municipal  del
Partit Popular de Catalunya

Grup Municipal de
Convergència i Unió

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

Grup Municipal
d’Iniciativa Verds-EA
www.ic-v.org/parets

parets@ic-v.org

Grup Municipal del
Partit dels  Socialistes de Catalunya

Amb els diners
no s’hi juga

L’equip de
govern , en les

inversions 2005,
no ha fet els

deures

Pròsper
2006

Estem a finals de desembre i no s’ha fet
durant aquest any cap de les principals in-
versions previstes en el pressupost
d’aquest any. Així tenim que es van pres-
supostar com a  principals inversions les
següents: 600.000 € per al parc fluvial,
240.000 € per a obres de millora al col·-
legi Pau Vila, 320.000 €  per a obres a
la Marineta, 150.000 €  per cobrir la pis-
ta esportiva de Can Butjosa, al costat del
Pompeu Fabra i 200.000 €  per urbanit-
zar el carrer Lluís Companys. Cap d’aques-
tes inversions s’ha fet, ni l’equip de go-
vern ha donat cap explicació del perquè no
s’ha fet.  És lògic que ens preguntem: com

L’actualitat política d’aquests dies ve
marcada per l’aprovació dels pressupos-
tos de l’any vinent i, per tant, és inevita-
ble dedicar aquest espai a fer una breu
reflexió sobre el tema. Hi ha més partides
socials, culturals, per a l’educació i el
medi ambient, però volem destacar la im-
portància de les inversions i és que la
construcció de la Residència d’Avis i Cen-
tre de Dia, del Parc Fluvial, la instal·lació
de plaques solars al pavelló o la construc-
ció i reforma de centres educatius. Són
compromisos electorals que vàrem assu-
mir en el seu dia i que vàrem traslladar al
govern que compartim amb el PSC.

I hi ha un altre factor en els pressupostos
del 2006 que ens fa estar satisfets, i és
el fet que per a la seva confecció s’ha
comptat amb la gent, que en un procés de
participació ciutadana ha pogut dir-nos
quines són les seves prioritats. Així, més
enllà de coincidir en les grans inversions,
la immensa majoria de les persones que
hi ha participat han considerat que el més
urgent és la reparació de voreres. Hem
sabut escoltar, que també és la nostra
feina, i les partides destinades al mante-
niment dels espais públics i, en concret,
a la reparació de voreres malmeses és
prou important com per poder fer-ne una

bona repassada, a la qual afegirem un ma-
jor esforç en la neteja i les millores en l’en-
llumenat (que aprofitarem per canviar a
baix consum).
Però aquests dies són de festa i de retro-
bada amb la família i les amistats, i és per
això que el Grup Municipal d’ICV a l’Ajun-
tament vol aprofitar l’ocasió per a desit-
jar a tots els veïns i veïnes de Parets
BONES FESTES I FELIÇ 2006.

Ens sap molt de greu que a primers de de-
sembre l’equip de govern convoqui a tota
l’oposició a una sessió extraordinària del
Ple de l’Ajuntament per, entre d’altres te-
mes, tractar l’aprovació de la darrera mo-
dificació del Pressupost consolidat del
2005 per un valor de 361.000 € (60 mili-
ons de les antigues pessetes), mitjançant
suplements de crèdit (que és aquella mo-
dificació del pressupost de despeses que
s’efectuen quan el crèdit previst resulta
insuficient i no ampliable per la realització
d’una despesa). I sabeu per què? Doncs,
per temes de retribucions bàsiques del
personal (famós Capítol I) per un valor de

291.000 €, aquesta quantitat és una mica
més justificada, ja que en bona par t és
deguda a la firma del nou conveni 2005-
2009. Però també seria important recor-
dar que és per l’increment de despeses de
gratificacions per hores extraordinàries, se-
gons l’informe tècnic d’en Bar tomeu
Martínez, responsable de l’Àrea de Recur-
sos Humans. De totes maneres, el que sí
creiem que és escandalós és que l’Àrea de
Serveis Territorials, i només per concep-
te de “manteniment i conservació”, demani
50.000 € dels quals 30.000 €  són per
a manteniment i conservació d’espais
verds. Motiu: s’incorporen diferents espais

nous a mantenir. Es necessiten 10.000 €
més per a mantenir i conservar la xarxa
viària. Motiu: necessitats imperioses de
seguretat. També es requereixen 6.000 €
més per a manteniment i conservació de
la xarxa d’enllumenat. Motiu: avaria al car-
rer Prat de la Riba, on s’ha de canviar el
cablejat perquè les rates de les zones
l’han rosegat. I finalment, per acabar-ho
d’adobar, 4000 € per a mantenir i conser-
var el mobiliari urbà. Motiu: una major do-
tació de serveis de la via pública. Senzi-
llament el fets són d’una manca de previ-
sió que fan esborronar.

El PPC compleix els seus compromisos.

El PPC compleix
els seus

compromisos

Tot i que de manera residual, lamentable-
ment, encara persisteix el record de la
funció que desenvolupaven tots els nivells
i graus de policia que existien en l’etapa
del franquisme. Aquella policia era un ins-
trument pervers al servei del poder que
impedia sistemàticament l’exercici dels
drets fonamentals de la lliber tat.
Encara es conserva aquella imatge, expe-
rimentada personalment o transmesa per
aquells que van viure aquella època, d’una
policia que cometia qualsevol tipus d’abús
amb la confiança que li donava saber que
les seves actuacions quedarien impunes.
En una democràcia constitucional com la

nostra, la funció de la policia i més con-
cretament dels nostres policies locals és
absolutament diferent. És difícil, perquè
així és la condició humana, reconèixer els
nostres errors, reconèixer que sovint in-
complim normes que ens han de servir
perquè la convivència entre nosaltres
mateixos i en el marc de la col·lectivitat
sigui possible.
En aquest sentit hem de dir que la policia
local de Parets mereix un reconeixement
públic per la tasca professional, contínua
i permanent que realitza en el municipi. Els
integrants de la nostra policia local, amb
flexibilitat, paciència i coneixement, són

els encarregats de protegir el lliure exer-
cici dels drets i llibertats d’un estat demo-
cràtic i de garantir la seguretat dels ciuta-
dans i les ciutadanes de Parets. I se’ls ha
de reconèixer que majoritàriament ho fan
amb vocació de servei i amb la sensibili-
tat que requereix practicar aquesta profes-
sió, en un etapa que afortunadament ja no
és la que va viure aquest país quan gover-
nava el dictador. Cal que no oblidem que
els drets d’uns acaben on comencen els
dels altres.

Una policia
local diferent

és possible que s’anunciïn a primer d’any
totes aquestes obres  per al  2005 i que
arribem a desembre i cap d’aquestes
obres s’hagin  portat a terme?
Com cal interpretar això? Que cada u faci
la seva pròpia lectura però els fets canten
i la inactivitat de l’equip de govern és
notòria, només funciona, i amb la inèrcia
d’una màquina gens àgil, el fet d’obrir la
porta de l’Ajuntament, dels serveis conso-
lidats i d’alguns dels múltiples locals de
lloguer que té l’Ajuntament.
Segurament, aquesta mateixa setmana as-
sistirem a una pluja informativa de noves
inversions pel 2006, i les inversions del

2005, què?  En aquest poble els que in-
ver teixen, i de debò, són els promotors
perquè els pisos no paren!
Que tingueu unes bones festes!
La nostra web està actualitzada i ha obert
una secció de fotografies, la foto que més
t’agrada del poble  i la que menys. Envi-
eu-nos les vostres.

L’article d’opinió del grup municipal d’ERC no s’ha pogut publicar perquè no ha estat lliurat abans del tancament d’aquest butlletí.
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Nadal és una de les dates que no pot faltar al ca-
lendari de cantades de la vostra coral?
Art i Unió ha estat sempre present a les festes de
Nadal a Parets actuant a la celebració de la missa.
Cantarem a l’Església de Sant Esteve un cop aca-
bada l’eucaristia i després cantarem sota la plaça
acompanyant una altre activitat important com és
el pessebre. Les nostres sortides nadalenques les
completem amb una visita al Centre geriàtric de
Granollers on hi ha interns alguns avis  de Parets.
Sempre estan molt contents i pensem que és una
forma més d’apropar la música i de fer feliç a les
persones.
Des de fa un any la coral té nou mestre que diri-
geix les vostres cantades...
Hem tingut la sort de trobar el director Jordi Roma
que es desplaça des de Barcelona. És la segona
temporada amb nosaltres, ens coneix molt bé a
tots i ens hi trobem molt a gust. També ha permès
la innovació del repertori i la possibilitat de fer no-
ves versions de nadales.
Un dels  objectius constants de la coral és ampli-
ar el nombre de cantaires.
Ens falten sobre tot veus masculines. Pel que fa a
homes, tenim tres tenors i dos baixos. De veus fe-
menines, en som més però també ens en falten.
Voldríem fer una crida per aconseguir que nova gent

“Voldríem ampliar el nombre de veus de la coral i crear-ne una de jove”

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

EL CALAIX

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

Pepi Volart

s‘apunti a la coral. Només cal tenir una mica d’oï-
da i afinar. Ens trobem tots els dilluns, de vuit a
deu del vespre, a Ca n’Oms. Qualsevol persona
que hi estigui interessada pot venir directament.
Heu  fet campanyes de promoció?
Sempre divulguem la nostra activitat tant com ens
és possible. Participem a la fira d’entitats per do-
nar a conèixer la coral, ens donem a conèixer als
mitjans de comunicació locals i també a les esco-
les. El nostre desig seria formar una coral infantil
perquè així vagin creixent nous grups. Pensem que
la coral és una tradició molt bonica que no s’hau-
ria de perdre.
Quines activitats teniu previstes per al proper
2006?
Continuarem amb la nostra trajectòria habitual,
cantarem les caramelles coincidint amb el perío-
de de pasqua i pensem repetir les trobades que
fem amb d’altres corals cada any a la primavera-
estiu a Can Rajoler. L’Ajuntament ens dóna suport
com a entitat i ens cedeix l’espai per a l’activitat,
també assagem cada setmana a Ca n’Oms i ens
subvenciona anualment.

La Plaça de la Vila

La Coral Art i Unió de Parets prepara les actuaci-
ons que farà aquests dies amb motiu de les fes-
tes de Nadal. Sota la direcció del mestre Jordi
Roma, Art i Unió prepara un recital de nadales
populars catalanes. Els vint cantaires de la coral,
adherida a la Federació de cors de Clavé, actua-
ran el dia de Nadal després de la missa del tem-
ple de Sant Esteve i cap a quarts d’una  faran un
altre recital al recinte del pessebre monumental.
Àngela Hernández és la presidenta de la Societat
Coral Art i Unió.
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Àngela Hernàndez
Presidenta de la Societat Coral Art i Unió

Servei Local d’Ocupació de Parets. C/Major, 2 - 4. 08150 Parets del Vallès (Barcelona) Tel. 93 573 88 90

Per accedir a aquestes ofertes la-
borals heu d’estar inscrits al Ser-
vei Local d’Ocupació de Parets
(SLOP).
Si esteu interessats podeu telefo-
nar els dilluns, de 9 a 13 hores,  al
93 573 88 90 o bé adreceu-vos
personalment a l’SLOP, al
C/Major 2-4, Parets del Vallès.

BORSA DE TREBALL AUXILIAR
ADMINISTRATIVA

Llocs de treball: 1
Municipi: Parets del Vallès.
Contracte: 6 mesos +
indefinit.
Horari: Jornada complerta
partida de 8.30 a 13.30 i
de 15.30 a 19 h.
Tasques: Arxiu, facturació,
etc.
Requisits: Formació
Professional i experiència
en suport administratiu.

PERRUQUERA CARRETONER
APRENENT

D’INSTAL·LADOR
D’ALARMES

Llocs de treball: 1
Municipi: Parets del Vallès.
Contracte: Temporal amb
opcions d’incorporació.
Horari: Jornada complerta
de dimarts a dissabte.
Tasques: Les pròpies de la
professió.
Requisits: Oficiala (també
possibilitat d’una aprenent
avançada.

Llocs de treball: 2
Municipi: Parets del Vallès.
Contracte: Indefinit.
Horari: Torn Rotatiu matí -
tarda - nit.
Tasques: Càrrega i descàr-
rega de camions amb
carretó elevador.
Requisits: Experiència i
disponibilitat horària.

Llocs de treball: 1
Municipi: Terrassa.
Contracte: d’aprenentatge.
Horari: Jornada partida de
8 a 18 h.
Tasques: Ajudar a un oficial
instal·lador.
Requisits: Habilitat i
motivació per aprendre
l’ofici.

La bibliografia i la documentació utilitzades per a l’elaboració d’aquest
article es poden consultar a les biblioteques municipals i a l’Arxiu
municipal de Parets.

Mercè Alcayna

Sí, és Nadal. De fet, tot buscant algun document que hi fes referència, he anat a
parar a les actes del Ple de 1905 i, d’aquí, a la documentació electoral. Sé que
no hi manté cap relació, però m’ha semblat ben curiós i us la mostro: l’Acta de
Elección de Compromisarios para la de Senadores, d’aquell any.
Tot i ser aparentment freda i asèptica, aquesta documentació ens aporta molta
informació valuosa per interpretar la vida política i social del país de fa una cen-
túria. Per exemple, permet entendre –ni que sigui per aproximació– el procés que
se seguia per escollir els senadors davant de la Diputació provincial, força enre-
vessat i molt burocràtic. Però encara més. No hi havia sufragi universal i els vo-
tants eren l’esborronadora xifra de... trenta-un. I sabeu qui eren? L’alcalde, els
set regidors i els 23 majors contribuents, és a dir, els 23 homes –és clar– més
rics del poble! Així anaven les coses...
I una coseta més. Abans d’iniciar aquesta elecció, calia llegir els textos legals
que la regulaven, entre ells el títol tercer de la Constitución de la Monarquía
Española. Així doncs, hi havia Constitución abans de la Constitución? I la van
modificar? Per tant, no és pecat mortal modificar la Constitución?...
Bon 1906! Vull dir, bon 2006!

La plaça de la nostra vila és  tan antiga com el muni-
cipi mateix. Com ja sabem, arreu, les places «ma-
jors» foren el nucli de la vida social i cultural de les
poblacions i solen ubicar-se molt a prop de les se-
ves esglésies. Al llarg de la història, la plaça ha so-
fer t moltes modificacions i ha «viscut» esdeveni-
ments que l’han dotat d’identitat pròpia. L’hem co-
negut com la Plaça del Caudillo, de la Constitució o
del catorze d’abril. Allà es va emplaçar l’antic cemen-
tiri i, probablement també allà, es va celebrar la fes-
ta de consagració de l’església de Sant Esteve l’any
904. Ha vist com corríem davant dels francesos du-
rant la guerra de Successió, ha vist la crema de l’es-
glésia, la repressió, les epidèmies, cantar el cara al
sol... Però també ens ha vist jugar a bàsquet, cantar
caramelles, la primera Festa Major popular amb la
Comissió de Festes, el mercat municipal, ballar les
colles, la nevada del 62, els treballadors de la fàbri-
ca, la tartana del Raio, l’Elisenda i el Marcel, poetes,
músics, pintors... El 1986 es va construir la pèrgola
de llistons de fusta ideada per l’arquitecte Enric Mi-
ralles, i serà també a la plaça, com ja és habitual des
de fa molts anys, on els Reis Mags tornaran a rebre
les cartes dels infants, plenes de somnis i desitjos.
Que aquest any que s’acosta ens dugui noves i fan-
tàstiques experiències a tots.

Feliç 2006

‘
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LA FINESTRA

“En aquest ofici hi ha molta competència i gent molt preparada”

Ricard Serra
Actor

Ricard Serra, de 22 anys, és un actor de Parets del Vallès que recentment ha
aconseguit el premi al millor espectacle dins de la Mostra de Teatre de Barcelona,
juntament amb altres companys de l’Institut del Teatre. Aquest guardó el va acon-
seguir gràcies a l’obra Ser un altre de la companyia Ataràxia. El premi permetrà
a  Ricard Serra representar aquesta obra durant un mes en diverses sales de
Barcelona.

Carles Font
Fotografies: Ramon Ferrandis/El 9 Nou

De què tracta l’obra guanyadora?
És una obra que es basa en un fet real
que va succeir a Alemanya fa dos anys
sobre un cas de canibalisme. Concre-
tament, una persona va posar un anun-
ci que demanava si algú podia ser men-
jat i una altra persona va contestar a
aquest anunci i s’hi va presentar. A
partir d’aquí ens vam plantejar escriu-
re una obra basada en aquest cas i la
vam presentar a la Mostra de teatre de
Barcelona. Estem molt satisfets per
rebre aquesta distinció.
D’on et ve l’afició pel teatre?
Tant la meva mare, Maria Pujol, com el
meu tiet i la meva cosina sempre els
havia agradat el món del teatre i això
va ser una influència. Però va ser als
dotze anys quan vaig representar a l’Es-
cola Jardí de Granollers el paper de Llu-
quet a Els Pastorets quan definitiva-
ment em va sorgir l’interès pel teatre.
A partir d’aquí vaig anar a l’Escola de
teatre El Timbal de Barcelona i després
al Teatre de Ponent de Granollers amb
la Txell Roda.
Com és que et vas presentar a

l’Institut del Teatre?
Després de fer la selectivitat vaig anar
un any a Londres i va ser allà quan em
vaig decidir a presentar-m’hi. Són unes
proves molt complicades amb una part
teòrica de preguntes sobre deu obres
de teatre i una altra de pràctica en què
s’ha de presentar un monòleg i es va-
lora la veu, la dicció, la improvisació...
Vaig poder ser  el primer de la promo-
ció i estic molt satisfet de fer els meus
estudis en aquest Institut.
També has participat activament amb
el grup Som i Serem.
Amb el grup Som i Serem de Parets va
ser amb qui vaig poder agafar experi-
ència en el món teatral i la veritat és
que m’ho vaig passar molt bé amb
ells. Ara fa dos anys que no puc estar
amb ells pels als estudis i representa-
cions però ha estat molt important per
a la meva formació.
Què tens pensat en un futur immedi-
at?
Primer acabar els meus estudis a prin-
cipis d’aquest estiu a Londres ja que
he aconseguit una beca Erasmus per

a completar la meva carrera artística.
Els meus projectes de futur són conti-
nuar representant obres amb la compa-
nyia Ataràxia, fer càstings de televisió
o teatre i no tancar portes a res. En
aquest ofici hi ha molta competència i
gent molt preparada.
Aprofitant que és l’any del Llibre i la
Lectura, quin és el teu preferit?
El perfum de Patrick Süskind.
I amb quin indret de Parets et que-
des?
Amb el Parc la Linera pels grans re-
cords que tinc de les festes majors.

Ultima hora ...

Lots de Nadal amb productes de
Comerç Just d’Intermon Oxfam
Nadal solidari també amb la pane-
ra. Aquest any, per primera vegada,
els lots de Nadal de l’Ajuntament
de Parets contenen productes de
Comerç Just. Amb aquesta acció
s’ha pretès donar suport al sistema
de mercat que aposta pel treball  i
per la remuneració digna.

Publicada la llista provisional
d’admesos als pisos d’HPO
Avui, 23 de desembre, finalitza el
termini per fer reclamacions a la llis-
ta provisional de sol·licituds adme-
ses per participar al sorteig dels 27
habitatges de protecció oficial de
Cal Jardiner. De les 167 sol·licituds
presentades, 144 han estat accep-
tades per participar al sorteig que
es farà el proper 13 de gener de
2006.

´
Detinguts quatre joves per robatori
amb intimidació
Agents dels Mossos d’Esquadra de
la Unitat d’Investigació Regional
han detingut quatre joves de
Canovelles, l’Ametlla i Granollers,
com a presumptes autors de dos
delictes de robatori amb violència i
intimidació, implicats en un atraca-
ment a Dosrius i un altre a Parets
el passat setembre. Alguns mitjans
de comunicació van emetre unes
imatges agressives captades per la
càmera de seguretat d’un establi-
ment comercial, unes escenes que
en cap cas pertanyen a Parets.


