
al dia
Butlletí d’informació municipal i ciutadana de Parets del Vallès

18 de desembre de 2009

Núm.86

Exemplar gratuït

I tu on compres? T’has aturat mai a pensar tots els
avantatges que ofereix el comerç local? Fent pas-
seig per Parets pots descobrir almenys deu motius
pels quals paga la pena omplir el cabàs a les boti-
gues de la vila. Els trobaràs a peu de carrer, als
aparadors, dins les botigues, però també en forma
de banderoles que guarneixen alguns carrers del
municipi i que ens donen resposta a la pregunta I
tu on compres?... enlloc com a casa.
Tot just fa una setmana va començar aquesta cam-
panya comercial que pretén consolidar els hàbits de
compra a l’entorn del comerç local. Malgrat que
coincideix amb festes de Nadal, la campanya va molt
més enllà. Potenciar el teixit comercial del munici-
pi és la gran premissa de la regidoria de Comerç de
l’Ajuntament, que treballa fermament per aconse-
guir que Parets acabi tenint un comerç local de re-

ferència, amb una marca diferenciada de qualitat i bon servei. Aquesta és una primera acció d’un Pla de dinamització co-
mercial engegat per l’Ajuntament i que, conjuntament amb el teixit comercial del municipi, ha de permetre potenciar el co-
merç local. Tot just es comencen a fer les primeres passes. Ajuntament i comerciants han de treballar en comú per aconse-
guir aquesta fita, per crear un teixit comercial urbà a Parets, referent i competitiu. (pàg. 3)

I tu on compres? Enlloc com a casa
Parets vol impulsar un Pla de dinamització comercial que potenciï el comerç de proximitat
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Joventut i Sant
Adrià guanyen

el 5è Torneig Vila
de Parets (Pàg. 13)

El projecte de ‘Bus
Exprés’ començarà

a funcionar a la
primavera

 (Pàg. 7)

MONOGRÀFIC
FESTES DE NADAL

2009 (Pàg. 11)

ESPECIAL
“AMB ELS DINERS,
TU HI COMPTES”

(Pàg. 8 i 9)

Víctor Grífols, Eduard Serra i el Club Futbol Parets
són condecorats amb les Medalles de la Vila 2009

L’empresari Víctor Grífols, el veterà directiu del Club
Handbol Parets, Eduard Serra, i el Club Futbol Parets,
que enguany celebra el seu 75è aniversari, van ser
distingits diumenge passat, 13 de desembre, amb les
Medalles de la Vila, una condecoració en reconeixe-
ment i agraïment envers les trajectòries personals i
col·lectives vinculades a la població que han contribu-
ït a l’enaltiment de Parets.
L’acte, institucional i solemne, va comptar amb repre-
sentants del panorama polític, esportiu, cultural i as-
sociatiu del municipi. També va destacar la presència
de l’actual ambaixador a Turquia, exalcalde de
Barcelona i exministre d’Indústria, el paretà Joan Clos.

ESPECIAL MEDALLES DE LA VILA 2009 (pàg.5)
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SERVEIS

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 / 691 367 630
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

Participació 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
Dimarts 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

Esports
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

Lluís Cucurella

José Luís Rodríguez

Joan Martorell

Francisco Pulido

Susana Rueda

Horari a convenir

Horaris de visita

AApunpuntta ta t

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

56 anys junts
   Qui ens ho havia de dir,
que encara el pas de florir,
ens portés a nou camí
el que ens ha dut fins aquí.

   De principi amb la intenció,
de seguir camí rodó,
allunyant complicació,
i trobar sols serenor.

   Allunyar-nos de pas tort,
seguir sols pau i confort
i trobar el camí a port
senyalant-ne sols bon nord.

   Cinquanta sis anys del convit,
que el rector ens ha beneït
que dormim al mateix llit,
i veient-ho tot florit.

   Anys enrera, altra bombolla,
mans i alguna pessigolla,
vàrem augmentar la colla,
i calgué omplenar més l’olla.

   En tant, el rellotge va seguint,
ell no para, nosaltres complint
amb temps anem descobrint
que seguint-lo anem vivint.

   Fruint i anat a la captura,
de regal d’ànim d’altura,
vivó, festeig i figura
i troballa de pau segura.
Josep Malla i José

El Callat
M’endinso pel teu àmbit, primavera
del càntic, una veu entre les veus
ofertes al Callat, que per les coses
m’envia el seu alè. Quina avinguda
secreta tot de sobte m’ha portat
a delitós paratge? Selva muda,
com els infants camino, lliure, lliure,
sentint la quasi veu que del Callat
arriba a mi, bevent el seu somriure.

Joan Vinyoli  (Barcelona 1914-1984) Poema extret de “Vers
i prosa” de l’Estel edicions. Poeta de formació autodidac-
ta, gran coneixedor de Rilke, Riba, Hölderlin, Rimbaud i
Shakespeare. Enguany es commemora el 25è aniversari
de la seva mort. Aquesta publicació es pot trobar a la
biblioteca Can Rajoler.
Lectura recomanada pel Niu d’Art Poètic.

A dos Millets
El Palau de la Música Catalana,
l’Orfeó Català amb llurs bons cantaires
que com uns excel·lents artistes minaires
cavaren la mina dins terra galana.

En fou aquell Millet de primera plana,
qui el cant el sentia com no pas gaires,
el que fou pioner en llençar als aires
les melodies de partitura sana.

Avui, després de més de cent anys celebrats,
‘El Cant de la Senyera’ viu però plora:
ho fa amb llàgrimes dels cantants més honrats.

El cognom d’un potentat de mala hora
potser ell no en té els seus ulls gens mullats
pensant només amb els diners que té a fora.
Antoni Bertran

L’hostalera
La parenta se’n reia
de la fila que jo feia.
-Es veu que no és per a ella
ser familiar de l’hostal!

Amb les dames comentava
-estant-hi tu al davant-
que no suportava
que jo portés davantal!

Ja veus... no li costa gaire
riures del personal.
La verinor llença enlaire
i no mira a qui fa mal.

I si ella s’atropella
en haver-me de presentar,
jo no hi veig ni tinc orella
per a les estupideses que fa.

Escolta:... M’és ben igual!
Jo faig la mateixa rialla
i em comporto tal com cal,
tant si és a casa meva,
com si estic en un palau.

I si ara no t’agrado
perquè vaig amb davantal.
agafa una altra guitarra
que amb aquesta et pots fer mal.

Aprofitant que l’obra de teatre “El sí de les noies” trans-
corre en un Hostal, amb aquest “xurrillo” hostaler, el grup
de teatre Som i Serem us desitja molt Bones Festes i un
millor any 2010.
Maria Pujol i Ciurans

,
Divendres 18 desembre
-A les 16.30 h, al Casal Ca n’Oms, i a
les 18 h a l’Asoveen, cantada de nada-
les amb la Coral del Club Sant Jordi.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa,
hora del conte.
Dissabte 19 desembre
-A les 9 i a les 12 h, al Pavelló d’Es-
ports, tallers de primers auxilis adre-
çats als entrenadors de Parets.
-A les 17 h, a la Biblioteca Can Butjosa,
cançons tradicionals catalanes amb
Caro Von Arend i contes de J. Amades.
-A les 17 h, a l’Asoveen, festa del 10è
aniversari, amb ball amenitzat per Dani
i el seu teclat.
-A les 20 h, a l’església de Sant Este-
ve, concert de presentació de la nova
orquestra Band-Art i, tot seguit, concert
de nadales a càrrec de la Societat Co-
ral Arti i Unió.
-A les 22 h, al Casal de Cultura Can
Butjosa, concert Frescor Reggae Party.
Diumenge 20 desembre
-A les 10 h, a la plaça de la Vila i a Can
Marc, Parets arreu del món, amb para-
des i tallers gratuïts. A les 12 h, lliura-
ment dels premis del concurs literari.

A les 13 h, concert dels grups Delmi i
African Cru.
-A les 10 h, a Can Jornet, itinerari de
natura per diferents indrets del poble.
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, El
sí de les noies, a càrrec del grup Som
i Serem.
Dimecres 23 desembre
-A les 18 i a les 20 h, al Pavelló Muni-
cipal d’Esports, espectacle de Nadal
“La cena 50 aniversario” a càrrec
d’Elite Dance. Preu 4 euros.
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler,
tertúlia al voltant del llibre Los Mares
del sur, de Manuel Vázquez Montalbán.
Dijous 24 desembre
-A les 11 h, a la Biblioteca Can Butjosa,
nadales i poesies del grup Aiguaneix.
-A les 18.30 h, a Can Rajoler, inaugu-
ració de l’exposició Crucificcions,
d’Eduard Allende (fins al 10 de gener).
-A la sortida de la Missa del Gall, a
sota la plaça de la Vila, inauguració del
23è Pessebre Monumental de Parets.
Divendres 25 desembre
-A les 11.30 h, a l’església de Sant
Esteve, concert de nadales a càrrec de
la Societat Coral Arti i Unió.

-A les 12.30 h, al Pessebre Monu-
mental de sota la plaça de la Vila,
concert de nadales a càrrec de la
Societat Coral Arti i Unió.
Dissabte 26 desembre
-A les 12 h, al Pavelló Municipal d’Es-
ports, Caga Tió amenitzat pel grup
La Companyia.
Diumenge 27 desembre
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler,
teatre infantil Pastorets, cap a Bet-
lem, a càrrec de La Roda.
Dimarts 29 desembre
-A les 17 h, al Pavelló d’Esports,
festa de Nadal per als avis: berenar,
actuació dels grups de country dels
casals i ball amb l’orquestra Liberty.
Dijous 31 desembre
-A la 1, al Pavelló d’Esports, diferent
revetlla de Cap d’Any amenitzada pel
DJ Àngel Jordà.
Divendres 1 gener 2010
-A les 19 h, al Teatre Can Rajoler,
concert Cap Pela per Cap d’Any, a
càrrec del grup Cap Pela.
Dissabte 2 gener 2010
-De 10.30 a 13 h, a la plaça Dr.
Trueta, i de 17 a 19 h, a la plaça de
la Vila, carter reial.
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

Dinamitzar el comerç local, repte de tots

Parets té un ric teixit comercial, amb
més de 300 establiments de diversos
àmbits. La distribució geogràfica del
municipi va propiciar, fa anys, la crea-
ció de dos centres comercials diferen-
ciats: al barri Antic i a l’Eixample. Ac-
tualment hi ha dues associacions de
comerciants, una a cada nucli, que vet-
llen pel creixement i la competitivitat
del comerç de proximitat.
Amb voluntat de donar suport al teixit
comercial, l’Ajuntament de Parets, a
través de la regidoria de Comerç, ha
cercat eines per potenciar el comerç
local. És així que a través de la Diputa-
ció de Barcelona s’ha dut a terme un
estudi  per dinamitzar el comerç, elabo-
rat per l’empresa Focalizza, i que arran
d’una diagnosi de la situació actual
proposa línies d’actuació que perme-
tran millorar la competitivitat comerci-
al del municipi. El conjunt d’accions pro-
posades donen lloc a un document que
serveix de punt de partida del Pla de
dinamització comercial.

Accions de dinamització comercial
Programes de formació a mida dels
comerciants, campanyes de promoció,
comunicació i animació comercial, mi-
llora de l’urbanisme comercial que apor-
ti comoditat als clients –aparcaments,
accessos, recorreguts– són algunes de
les accions que es plantegen dins el

Pla de dinamització comercial de Pa-
rets del Vallès. L’estudi, un cop feta la
diagnosi de la realitat comercial de
Parets, planteja accions que després
caldrà estudiar amb detall per part dels
comerciants i el consistori, tenint en
compte les possibilitats i necessitats
pròpies. De moment ja s’han dut a ter-
me algunes accions inicials. La cam-
panya I tu on compres? Enlloc com a
casa n’és una, que referma el comerç
de proximitat com el més avantatjós.
D’altra banda, amb subvenció de la Di-
putació de Barcelona, un tècnic de co-
merç està treballant per establir les ba-
ses del futur Pla de dinamització co-
mercial i a partir del gener iniciarà con-
tacte més directe amb els represen-
tants del comerç per establir conjunta-
ment les línies de treball.
Crear una imatge comercial sòlida de
Parets és vital per a la creació d’un
teixit comercial urbà competitiu i de
qualitat, un fet que requereix el foment
d’actuacions comercials conjuntes
entre els establiments tant del barri
Antic com de l’Eixample. Establir fires
i mercats -com ara la Fira de Nadal que
es va celebrar el passat diumenge-,
crear noves activitats emprenedores,
una marca comercial com ara “Parets,
espai de compra” o fer senyalització co-
mercial són pilars bàsics per assolir un
teixit comercial referent.

L’empresa Focalizza ha elaborat una diagnosi del comerç de Parets i suggereix accions en el marc d’un Pla de
dinamització del comerç local que pretén assolir la creació d’un eix comercial urbà al municipi.

El comerç, en xifres.
De la totalitat d’establiments hi ha
un clar predomini del sector de ser-
veis personals, que representa el
34,5% del total d’oferta. En segon
lloc trobem l’alimentació (14%), se-
guit de la restauració i hostaleria
(14%). El sector salut i cosmètica és
prou important amb un 8,9%, igual
que el de l’equipament de la llar,
amb un 7,5%. El sector tèxtil-moda
suposa un 2,7%, l’equipament de la
persona un 2,4% i el lleure i la cul-
tura un 2%.

“A Parets hi ha la neces-
sitat de desenvolupar un
pla de dinamització co-
mercial. Qualsevol inicia-
tiva per millorar i poten-
ciar el comerç local és
bona i cal que hi treba-

llem de manera conjunta. Pot ser bo fer
una única associació de comerciants
que aglutini tant els establiments del
barri Antic com de l’Eixample perquè
amb accions conjuntes podem obtenir mi-
llors resultats. Després caldrà veure
com respon la gent.”

“És molt important per
Parets que es desenvo-
lupi un pla de dina-
mització comercial. Des
de fa anys, els boti-
guers treballem per po-
tenciar el comerç de pro-
ximitat. És una tasca complicada per la
gran competència de les grans superfí-
cies però, cada cop més, la gent de Pa-
rets, busca el tracte personalitzat i el
petit comerç. Totes les iniciatives que
es facin per tal que el comerç local es
consolidi són benvingudes, però sobre-
tot necessitem saber quines accions es
poden dur a terme per millorar i enfortir
el teixit comercial.”

Paula Guasch
Associació de Comerciants del
barri Antic “Parets centre”

Graziella Morelli
Associació de Comerciants de l’Eixample
de Parets

Tot és a punt per celebrar el Nadal
a Parets, amb una programació far-
cida d’activitats que combinen la
tradició, la cultura i el lleure. Com
sempre, no hi faltaran el pessebre
monumental, la revetlla i el concert
de Cap d’Any, i la tradicional caval-
cada de Reis. Per això, comptem
amb el suport de les entitats, que
sumen esforços per enriquir una
agenda nadalenca destinada
majoritàriament al públic familiar.
Paral·lelament, hem iniciat una nova
campanya per incentivar els hàbits
de compra a les botigues de casa
nostra i perquè tothom valori la im-
portància del comerç local. Per la
proximitat, per l’atenció personalit-
zada, per la qualitat i la varietat de
productes que ofereix, per l’activitat
econòmica que genera, pels llocs
de treball que crea i perquè el co-
merç urbà ajuda a cohesionar la
vila. Alhora, per Nadal defensem un
consum responsable i sostenible, ja
que suposa tota mena d’avantatges
individuals i col·lectius.
Amb esperit renovat, doncs, ens
preparem per viure el Nadal, amb el
desig sincer de pau i felicitat per a
tothom, amb la dosi d’alegria ne-
cessària per contrarestar els efec-
tes de la crisi.
El Nadal ens ofereix una oportunitat
de retrobament i és una celebració
molt adient per compartir. Compar-
tir una bona taula, compartir tradi-
cions, compartir regals com a mos-
tra d’afecte, per reforçar vincles, per
expressar agraïment... Compartir
valors de respecte i de convivència...
Compartir, tenir un gest de solida-
ritat amb els més vulnerables.
Compartir també l’esperança, la il·-
lusió del futur, just al moment dels
propòsits per iniciar un nou any.
Confiem en la nostra capacitat de
superació per vèncer les dificultats.
Perquè l’any vinent arriba ple de
nous projectes i grans reptes. Per-
què també celebrarem el 130è ani-
versari de la Linera, molt més que
una indústria tèxtil en la història de
Parets.
Ara us animo a gaudir plenament de
les festes. Bon Nadal i feliç 2010!
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MEDALLES DE LA VILA 2009

Víctor Grífols, empresari referent
L’ambaixador a Turquia, exministre d’Indústria
i exalcalde de Barcelona, el paretà Joan Clos
també va assistir a l’acte. Juntament amb
Joan Seguer va lliurar el guardó a l’empresari
Víctor Grífols, que l’any 1940 va fundar l’em-
presa Grifols amb el seu pare i el seu germà.
Víctor Grífols va rebre l’any 2000 la Creu de
Sant Jordi. Suma nombrosos reconeixements
per la tasca d’investigació duta a terme als la-
boratoris amb seu a Parets. Grífols, de 90
anys, va ressaltar la bona avinença que man-
té amb el consistori.

Medalles de  la Vila 2009: Víctor Grífols, Eduard Serra i CF Parets

En el marc d’un acte institucional i solemne s’han lliurat les Medalles de la Vila 2009. Víctor Grífols, Eduard Serra i el Club Futbol Parets
han estat condecorats amb la medalla de la vila, una distinció que reconeix les persones o col·lectius que han contribuït a l’enaltiment
de Parets i a la seva projecció arreu i que els confereix el tractament honorífic de paretà o paretana il·lustre.
Per segon any consecutiu, l’Ajuntament de Parets ha lliurat les Medalles de la Vila. El 2008 van ser Joan Clos, Josep Ribas –activista
cultural- i el Club Bàsquet Parets els condecorats.
L’acte, celebrat al teatre Can Rajoler,  va comptar amb la interpretació musical del director de l’Escola Municipal de Música, Jordi Azagra
-al piano- i la soprano  alemanya Sophie Klingele  que van fer una excel·lent actuació.

CF Parets, 75 anys d’història
Xavier Call, president del Club Futbol Parets,
va ser el primer a recollir la distinció. L’alcal-
de, Joan Seguer, acompanyat de Josep Call,
el soci més antic del club, van fer lliurament
del diploma acreditatiu i la condecoració.
Xavier Call va agrair el guardó, que tot just ar-
riba en plena celebració dels 75 anys de l’en-
titat i que engrandeix encara més –va dir- l’ani-
versari. En el seu parlament, Call va fer exten-
siu el reconeixement a totes aquelles perso-
nes que en aquest llarg camí han fet costat
al club.

Eduard Serra, esperit associatiu
També vinculat amb la tasca esportiva
paretana i als moviments associatius desta-
cava el segon guardonat, Eduard Serra, vete-
rà directiu del Club Handbol Parets. El regidor
Joan Martorell i Joan Seguer van fer lliurament
de la distinció, que se li atorga per la seva
gran dedicació a l’associacionisme i la tasca
a l’Handbol Parets. Eduard Serra va oferir un
emotiu parlament en què va recordar la seva
infantesa a Parets, marcada per la Guerra
Civil, i va fer esment del pare Joan –Joan
Imbert- de qui manté un gran record.
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S’ha vacunat de la grip A? Té por de contraure-la? Pren mesures preventives?

VVVVVOOOOOX PX PX PX PX POOOOOPPPPPUUUUULLLLLIIIII

Isabel
Martínez
73 anys

No, penso que encara està
poc provada, s’ha d’investigar
més. De la grip estacional sí,
perquè sóc infermera i, per
tant, població de risc. No tinc
por a contraure-la, lògicament
prenc totes les mesures adi-
ents d’higiene per evitar el
contagi.

Olga
Pastor

32 anys

Cristian
Espinoso

28 anys

Oscar
Gómez

38 anys

Sandra
Tenorio
31 anys

Sí, vaig anar-hi amb el meu
marit, perquè ell sí que és po-
blació de risc, i ens vam vacu-
nar tots dos. Jo cada any em
vacuno de la grip estacional.
No tinc por del contagi i tinc
molt en compte la higiene.

No. I la por que tinc de conta-
gi és la mateixa que amb la
grip estacional. Si una mesu-
ra preventiva és enfortir més
l’organisme amb més ingesta
de vitamina C, a base de ta-
ronges i mandarines, doncs sí
que les prenc, com també més
higiene de les mans.

No, no estic dins la població
de risc, però crec que és molt
recomanable per les perso-
nes amb predisposició de
contraure-la. Crec que és més
perillosa la grip normal. Vigi-
lo més amb la higiene i ho faig
més sovint.

No, ho vaig consultar perquè
tinc un nen petit i em van co-
mentar que no estaven molt es-
tudiats els efectes secundaris
i no m’ho recomanaven. Una
mica de por sí que tinc del con-
tagi però intento extremar la hi-
giene, faig servir el gel-alcohol
de les farmàcies.

Breus
Adhesió de Parets a la Carta
del paisatge
Parets se suma a la Carta del pai-
satge de la Vall del Tenes, una inici-
ativa promoguda amb l’objectiu de
promoure la millora dels paisatges i
la qualitat de vida de les poblacions
mitjançant l’establiment de criteris,
mesures i actuacions.
Amb l’elaboració de la Carta del pai-
satge es pretén elaborar un marc
comú de referència que faciliti l’en-
tesa i el consens entre tots els
agents implicats en les transforma-
cions i la gestió del paisatge d’un
territori concret. Així doncs, servirà
de referència en els processos de
planificació territorial i urbanística en-
degats per les administracions.

Gerard Casero, el veí de Parets acu-
sat d’assassinar la seva dona,
Jènifer Cot, el 7 de setembre del
2007, s’ha declarat culpable. Mal-
grat haver negat els fets durant tota
la instrucció, l’acusat va reconèixer
l’autoria dels fets al judici i va expli-
car els detalls de la discussió que va
mantenir amb la víctima el matí de
l’assassinat. La fiscalia demana que
es condemni Casero a 20 anys de
presó per assassinat amb traïdoria i
a indemnitzar els familiars de la víc-
tima amb 350.000 euros. La parella
vivia al carrer de la Fàbrica, a Parets.

Gerard Casero, culpable de
l’assassinat de Jènifer Cot

Parets, seu tecnològica
Parets ha estat seu de l’Assemblea
General de l’Associació Catalana de
Tecnologia, que es va fer el passat
11 de desembre a la Torre Cellers.
L’Institut Universitari de Ciència i
Tecnologia (IUCT), que en un futur
tindrà les instal·lacions al nostre
municipi, va ser l’amfitrió de la
trobada. Abans de l’assemblea, el
assistents van poder visitar el solar
on s’ubicarà el futur Institut
Universitari, a l’Espai Central. Durant
la trobada es van tractar aspectes
interns que han estat afectats per
reduccions pressupostàries, com ara
els pressupostos, activitats i
polítiques d’innovació en els àmbits
de Catalunya i l’Estat espanyol.

La ministra d’Habitatge, Beatriz Corredor, el conseller de Medi
Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar i l’alcalde de Parets,
Joan Seguer, firmaven el passat 30 de novembre un acord pel
qual Generalitat i Govern Central acorden atorgar una subven-
ció per finançar part de la urbanització de Can Fradera. L’acte
de signatura va tenir lloc a la subdelegació del Govern a
Barcelona.
L’acord, establert per la Comissió Bilateral per al desenvolu-
pament del Pla estatal d’habitatge i rehabilitació 2009-2012,
formada pel Ministeri d‘Habitatge i la Generalitat de Catalunya,
ha atorgat la concessió  d’una subvenció per import de 176.040
euros a la societat municipal HabitaParets SL per finançar part
de les despeses d’urbanització del solar de Can Fradera, on
s’estan construint 60 habitatges de protecció oficial.

Aquesta subvenció permetrà a HabitaParets SL afrontar amb més recursos el finançament de les despeses d’urbanit-
zació compromeses a Can Fradera i endegar amb més capacitat altres projectes i serveis de promoció i accés a l’habi-
tatge assequible.

Subvenció de 176.000 euros per finançar la urbanització de Can Fradera

El ‘Bus Exprés’, que connectarà la Vall del Tenes
i Parets amb Barcelona, s’estrenarà a la primavera

El “Bus Exprés”, una línia que connec-
tarà els municipis de la Vall del Tenes
i Parets amb Barcelona de forma ràpi-
da, entrarà en funcionament, en una
primera fase, a la primavera de 2010.
Així ho va avançar el  director general
del Transport Terrestre de la Generali-
tat de Catalunya, Manel Villalante, en
la cloenda de la 8a Assemblea Gene-
ral de l’AMTU (Associació de Municipis
amb Transport Urbà) celebrada a inicis
d’aquest mes a Parets.
Es va presentar el Programa d’actuació
2010 de l’AMTU. Entre les accions
previstes destaca l’edició d’un manu-
al recopilatori de conceptes relacionats
amb el transport públic urbà.Es man-

tindrà el programa de promoció del
transport urbà a les escoles “Viatjo
amb tu” i es crearà un de nou per a la
gent gran. D’altra banda, al 2010 s’am-
pliarà l’anomenat ‘router AMTU”, un
aplicatiu de la pàgina web de l’entitat
que dóna informació de preus, horaris
i recorreguts a totes aquelles perso-
nes que visquin en algun dels 184
municipis de l’àmbit AMTU i que
vulguin traslladar-se amb transport
públic a qualsevol facultat de les uni-
versitats de la regió metropolitana de
Barcelona. Amb l’ampliació també apa-
reixerà informació dels hospitals i dels
grans centres d’interès cultural, oci i
comercials de les ciutats AMTU.

La 8a Assemblea general de l’AMTU es va celebrar a La Marineta

Manuel Carreira ha rebut recentment
l’ex aequo del premi de reconeixement
al millor currículum universitari que
atorga el Col·legi d’Economistes de
Catalunya. Fa deu anys que aquest
corunyès es va traslladar a viure a l’Ei-
xample de la població. Treballa com a
director de crèdits en una multinacio-
nal francesa, és casat i té un fill. Amb
47 anys és llicenciat en Filosofia per
la Universitat de Barcelona; llicenciat
en Administració i Direcció d’Empreses
(ADE); diplomat en Ciències Empresa-
rials per la Universitat Oberta de
Catalunya, i màster en Administració
ambiental i administració pública per
la Universitat Autònoma de Barcelona.
Carreira, s’ha mostrat molt satisfet per
l’obtenció del guardó perquè, a més
d’un honor ‘és un reconeixement pú-

blic al temps i a l’esforç que dediques

als estudis, que sovint has de treure

d’altres espais de temps de la teva

vida’. Li agradaria aplicar els seus co-
neixements en el ram de la formació i
el mercat laboral per ajudar a d’altres
persones a orientar el seu futur profes-
sional. El paretà continua la seva for-
mació i aquest curs s’ha matriculat al
grau de Dret a la UOC.

Un paretà rep el guardó al
millor currículum acadèmic
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Primer Concurs literari Parets arreu del món

Parets arreu del món és el nom del
primer concurs literari que la regidoria
de Serveis Socials de l’Ajuntament ha
convocat amb l’objectiu de donar a
conèixer les experiències, reals o ima-
ginàries, que per mitjà d’un viatge han
connectat el nostre municipi amb dife-
rents indrets del món.
El certamen també té la finalitat de
commemorar el Dia Internacional de
les Persones Migrants que se celebra
avui, 18 de desembre.
El concurs s’ha plantejat en dues mo-
dalitats, relat i poesia. En aquesta pri-
mera edició s’han presentat prop d’una
dotzena de treballs d’entre els quals se
n’escolliran tres per categoria. Els gua-

El lliurament de premis del concurs tindrà lloc diumenge
20 de desembre, a les 12 h, a la plaça de la Vila

Oficina de Catala

Oficina de Català

de Parets del Vallès
Centre Cultural Can Rajoler

Travessera, 1
Tel. 93 573 98 00

parets@cpnl.cat

`

Nadal a Parets
Per Nadal, a Parets es manté viva la
tradició del tió. Es donen cops de
bastó a un tronc perquè “cagui” lla-
minadures o regals per als més petits.
Una altra tradició nadalenca és el
pessebre, que abans es feia a cada
casa per participar en un concurs lo-
cal. La gent anava casa per casa a
veure’l i a cantar-hi nadales, però
aquest costum es va perdre als anys
60. Ara, el més conegut el fa l’Agru-
pació Pessebrista, un pessebre mo-
numental sobre taula de 230 metres
quadrats, el més gran del país.

Premis Pompeu Fabra 2009
La Secretaria de Política Lingüística
va instituir l’any 2008 els premis
Pompeu Fabra per reconèixer i premi-
ar les persones, entitats, empreses o
organitzacions que contribueixin a
projectar socialment la llengua cata-
lana. L’objectiu és fomentar l’acció
de la societat civil en l’impuls del
català en els sectors de regulació
privada.
El lliurament dels premis Pompeu
Fabra 2009 tindrà lloc al Palau de la
Generalitat, dilluns 21 de desembre,
a les set del vespre.
Amb motiu de l’organització dels Pre-
mis, la Secretaria de Política Lingüís-
tica presenta un joc interactiu sobre
la figura del lingüista. S’hi pot jugar
a través de l’adreça:
http://www.gencat.cat/l lengua/
premispompeufabra/joc/

nyadors rebran premis en metàl·lic que
oscil·laran entre els 50 i els 200 euros.

Festa de lliurament dels premis
El veredicte del jurat es donarà a conèi-
xer durant una festa que tindrà lloc el
proper diumenge 20 de desembre, a la
plaça de la Vila i que començarà a les
10 h, amb una mostra de parades i
tallers relacionats amb diferents cultu-
res. Entre les propostes, es podrà
aprendre a fer trenes, tatuatges amb
henna o escriptura xinesa.
La festa clourà amb un concert a càr-
rec dels grups Delmi i African Cru, que
es podrà veure a partir de les 13 h.

Breus
S’engega un programa a l’IES
per conèixer la participació
real de les joves paretanes

L’Ajuntament de Parets ha engegat
un projecte pilot de dinamització per
al jovent, que té com a plataforma
les noies que cursen els estudis a
l’IES Parets. L’objectiu del projecte
és conèixer la realitat sobre la par-
ticipació femenina de les joves a les
activitats que es duen a terme al
municipi. Per fer-ho, l’Ajuntament
compta amb una dinamitzadora que,
per mitjà d’entrevistes i qüestiona-
ris, elaborarà un diagnòstic acurat
d’aquesta realitat i de com impulsar
la implicació i la participació
d’aquest sector de la població.

Es presenta l’orquestra Band-
Art a l’església de Sant Esteve

Aquest dissabte 19 de desembre, a
les 20 h, a l’església de Sant Este-
ve, tindrà lloc la presentació de l’or-
questra Band-Art, vinculada a la So-
cietat Coral Art i Unió.
Band-Art és un grup format per una
desena de músics d’entre 15 i 40
anys que, amb flautes, guitarres,
violins, teclat i bateria, interpretaran
peces que van del clàssic més pur
a la música contemporània.
L’acte de presentació clourà amb un
concert de nadales a càrrec de la
Societat Coral Art i Unió i, finalment,
es durà a terme una actuació conjun-
ta d’ambdós grups.
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Somnis, màgia, il·lusions... Parets s’envolta de l’esperit del Nadal

Ses Majestats els Reis Mags de l’Orient tornen a Parets per repartir somnis, il·lusions i, com
no, caramels que, com altres anys i pensant en la salut de tothom, no contindran gluten.
La sortida de la Cavalcada dels nostres estimats Melcior, Gaspar i Baltasar començarà a dos
quarts de sis de la tarda des de Can Vila i, a les sis, arribaran a la plaça Marcer on els rebrà
l’alcalde de Parets i recolliran les cartes amb les peticions dels petits. La cavalcada no s’atu-
rarà i continuarà per l’avinguda de Catalunya cap al barri Antic. A les set de la tarda arribarà al
Pavelló Municipal d’Esports. Es podrà accedir al recinte quinze minuts abans.
Un cop al Pavelló d’Esports, l’alcalde de Parets, Joan Seguer, donarà la benvinguda oficial a
Ses Majestats i els lliurarà la clau màgica que obre totes les portes de les cases del poble per
tal que, durant la nit, deixin els regals que els infants han demanat.
Enguany, els Reis Mags han pensat en tot i, com a novetat, portaran una carrossa molt, molt
especial. Es tracta de la carrossa del xumet on, tot aquells nens i nenes que s’han fet grans i
volen deixar de xumar, podran regalar el seu xumet als reis.
Tot aquest desplegament d’imaginació i fantasia no seria possible sense l’Agrupament Escol-
ta i Guia Sant Jaume amb la col·laboració de la Comissió de Festes, l’Associació Mixta d’Il·-
lusions Compartides, la Colla del Ball de Gitanes i l’entitat Mil·lènium Colla.

Festa per a la gent gran

al Pavelló d’Esports

amb l’orquestra Liberty

i ball country

I els Reis Mags, quins regals demanen? A Parets, xumets

Els carrers de Parets ja llueixen els
seus millors guarniments per rebre les
festes que s’aproximen. L’encesa de
l’enllumenat va donar el tret de sorti-
da a la campanya nadalenca, que es
perllongarà fins al proper 5 de gener.
Enguany es manté l’aposta per l’estal-
vi energètic amb la substitució de llums
pels nous dispositius LED, que supo-
sen un consum energètic tres vegades
inferior als llums tradicionals. També
s’ha reduït el nombre d’ornaments
instal·lats durant aquestes festes.

Al so de les nadales
La programació d’enguany inclou prop
d’una quinzena d’activitats, que van
començar amb la celebració de la Fira
de Nadal a la plaça de la Vila. Avui
continuaran els actes amb la cantada
de nadales a càrrec de la Coral del Club
Sant Jordi, que tindrà lloc al Casal de
Ca n’Oms i al local social de l’Asoveen.
Dissabte 19 de desembre, a les 20 h,

l’església de Sant Esteve acollirà el
concert de presentació de la nova or-
questra Band-Art i una cantada de na-
dales a càrrec de la Societat Coral Art
i Unió. L’acte clourà amb una actuació
conjunta d’ambdós grups.

Poesia, ball, teatre i molt més
Diumenge dia 20, a les 12 h, la plaça
de la Vila serà l’escenari del lliurament
de premis del primer concurs literari
“Parets arreu del món”. El dia 23, a les
18 i a les 20 h, al Pavelló Municipal
d’Esports, els membres de l’escola de
ball Elite Dance oferiran l’espectacle
“La cena 50 aniversario”. Les activi-
tats continuaran dijous, 24 de desem-
bre, a les 11 h, amb les nadales i el
recital de poemes que els components
del grup Aiguaneix organitzen a la bi-
blioteca Can Butjosa. El mateix dijous,
a la sortida de la Missa del Gall, tindrà
lloc la inauguració del 23è Pessebre
Monumental de Parets. El 25 de de-

L’església de Sant Esteve

acollirà la presentació

de la nova formació

musical Band-Art

El Tió de la Comissió de

Festes repartirà regals al

Pavelló d’Esports durant

la diada de Sant Esteve

sembre, dia de Nadal, a partir de les
11.30 h, la Societat Coral Art i Unió
visitarà l’església de Sant Esteve i les
instal·lacions del pessebre per oferir el
tradicional concert de nadales. L’ende-
mà, 26 de desembre, a les 12 del
matí, els més petits es podran acostar
al Pavelló d’Esports i copejar fort el Tió
que la Comissió de Festes ha muntat
per a l’ocasió.
La festa estarà amenitzada pel grup La
Companyia.
Rialles Parets també s’afegeix a les
celebracions amb Pastorets, cap a
Betlem que es podrà veure el diumen-
ge 27, a les 18 h, al teatre Can Rajo-
ler. La gent més gran també tindrà la
seva pròpia festa el dimarts 29 de de-
sembre, a partir de les 17 h, al Pave-
lló d’Esports, on actuaran els grups de
country dels casals municipals per a la
gent gran i l’orquestra Liberty.

Música i fanalets per rebre el 2010
Finalment, i després de la revetlla de
Cap d’Any al Pavelló d’Esports, que en-
guany estarà amenitzada pel DJ Àngel
Jordà, i del concert del grup Cap Pela,
amb el qual estrenarem el 2010, el dis-
sabte 2 de gener, el carter reial reco-
llirà les cartes del infants a la plaça del
Dr. Trueta a les 10.30 h o bé a la pla-
ça de la Vila a partir de les 17 h. Per
als aficionats a les manualitats, el
Casal Can Butjosa ha organitzat els
tallers de Nadal els dies 28 i 30 de
desembre i un taller de fanalets el di-
lluns 4 de gener.
Ara només quedarà esperar l’arribada
de Ses Majestats els Reis Mags, que
es passejaran pels carrers de Parets
el dimarts 5 de gener, seguits per tots
els seus patges i cavallers.

PPPPPesesesesessesesesesebbbbbrrrrre moe moe moe moe monnnnnuuuuummmmmeeeeennnnntttttalalalalal

230 metres quadrats per gaudir

“Fórmula clàssica i fórmula + jove”

“Cap Pela per Cap d’Any”

Dijous, 24 de desembre, tot just a
la sortida de la Missa del Gall, tin-
drà lloc la inauguració oficial del
Pessebre Monumental de Parets, en
la seva 23a edició.
Enguany el pessebre incorpora nove-
tats com els paisatges típics cata-
lans, un riu de prop de 20 metres i
diferents efectes de simulació.
La mostra, que es podrà visitar fins
al 6 de gener, també inclou un con-
junt de diorames cedits per diferents
entitats i associacions.

L’1 de gener, a les 19 h, el teatre
Can Rajoler serà de nou l’escenari
del concert de Cap d’Any que, en
aquesta ocasió, ens arriba de la mà
dels components del grup Cap Pela
i el seu muntatge “Cap pela per Cap
d’Any”.
La seva particular interpretació de
les nadales més tradicionals esde-
vé tot un regal per la qualitat de les
seves veus i la precisió dels arran-
jaments i harmonies. Malabarismes
vocals per a totes les edats.

Rialles Parets oferirà

l’espectacle ‘Pastorets,

cap a Betlem’  dins la

programació nadalenca

RRRRReeeeevvvvveeeeetltltltltl llllla da da da da de Cae Cae Cae Cae Cap d Anp d Anp d Anp d Anp d Anyyyyy
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Enguany la revetlla de Cap d’Any,
que es durà a terme la matinada del
31 de desembre al Pavelló d’Es-
ports, anirà a càrrec del DJ Àngel
Jordà i ens proposa un nou format:
d’1 a 2.30 h la fórmula clàssica,
amb música de balls de saló i, a
partir de les 2.30 h, la fórmula +
jove, amb música d’actualitat. Ven-
da d’entrades a la Piscina Can
Butjosa, al Pavelló d’Esports i a
Can Rajoler; 12 euros l’entrada an-
ticipada i 15 euros a la taquilla.

,

,
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L’Associació Ciclista Parets finalitza la temporada 2009

Jordi Seguer

,

Joaquim Rodríguez correrà
el Tour de França

L’Associació Ciclista Parets vol com-
memorar, durant tot el 2010, els 50
anys del primer equip de competició
que es va crear al municipi. Es tracta
del CC Parets-Tamarindo, nascut el
1959, i que va ser un referent del ci-
clisme català a final dels anys 50 i
principi dels 60.
L’entitat la van fundar, entre d’altres,
Llorenç Plantada, Francisco Butjosa o
Guillem Gomis i va aturar la seva acti-
vitat el 1964.
El CC Parets va arribar a organitzar el
Campionat d’Espanya de principiants
i amateurs (1959) gràcies a la vincu-
lació del seleccionador espanyol de
ciclisme d’aquella època (José Chover)
resident a Parets i més tard
vicepresident de la Federació Catala-
na. A més de l’Estatal, a Parets es van
celebrar diversos campionats de
Catalunya així com la 44a Festa del
Pedal, el maig de 1960.
Coincidint amb l’efemèride, AC Parets
organitzarà el 20 de febrer el 1r Gran
Premi Vila de Parets-Campionat Soci-
al de BCN al Circuit de Catalunya. La
prova serà el 3r Memorial Pere Pujol.
A més, durant la Festa Major d’estiu es
farà la 1a Cronoescalada popular al
carrer Major.

Nou equip de categoria master
Aprofitant el 30è aniversari d’AC Pa-
rets, el club presidit per Josep Lluís
Mingote crearà un equip de competició
d’alt nivell que serà format per una
desena de corredors de les categories
master 30 i 40. L’equip seguirà les

El ciclista paretà Joaquim Rodríguez
ja coneix el calendari de curses de
la propera temporada 2010 amb el
que serà el seu nou equip, el
Katusha rus. “Purito” començarà
participant en dues o tres etapes de
la Xallenge de Mallorca per agafar
ritme, tal com havia fet els últims 4
anys amb el Caisse d’Epargne.
Una de les novetats serà la presència
a la Volta a l’Algarve, a Portugal, més
tard anirà a la Tirrè-Adriàtic, en la
qual va guanyar, en l’última edició,
dues etapes que finalitzaven a
Montelupone. Durant el març correrà
la Volta a Catalunya, a continuació
buscarà la victòria en alguna etapa
de la Volta al País Basc i tancarà la
primera part de la temporada amb les
clàssiques Amstel Gold Race, Fletxa
Valona i Lieja-Bastonya-Lieja.
El segon cicle servirà per preparar el
seu debut al Tour de França que es
produirà el juliol. Abans però correrà
el Tour de Luxemburg i després la
Volta a Suïssa. Per a Rodríguez “és
un somni estar a la sortida de la
ronda francesa i l’afrontaré amb
molta tranquil·litat”.

D’esquerra a dreta: Abel Garcia, Sergi Mingote, Josep Lafuente, Cristino Bermudez i José L. Mingote

Xallenge Catalanes, els Campionats
de Catalunya, d’Espanya, les Voltes a
Navarra, Girona, Cantàbria o les 24
hores de Montjuïc i de Le Mans.

Cloenda de la temporada 2009

El Restaurant La Salut va acollir, el
passat 28 de novembre, l’acte de clo-
enda de la darrera temporada on es
van lliurar els trofeus del 4t Campionat
Social de Ruta. Cristino Bermúdez va
ser el primer classificat amb 166
punts. També es va fer un reconeixe-
ment a la secció de BTT que ha seguit
el calendari de l’Open Natura i al grup de
4 corredors (Jaume Cors, Jaume

Monteis, Cristino Bermúdez i Joaquim
Suñé) que va fer aquest estiu la marxa
Parets-Segovia.
Durant el sopar es va nomenar Josep
Lafuente com a nou soci d’honor de l’As-
sociació Ciclista Parets. El club va des-
tacar l’esforç i la constància del veterà
corredor que continua sortint cada dia
amb la bicicleta. Lafuente, el soci d’ACP
de més edat en actiu, ha pres part en 11
sortides del Social de Ruta i ha obtingut
71 punts (10è lloc de 26 participants).
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A la fotografia, els equips campions del 5è Torneig de bàsquet Vila de Parets preinfantil

Un total de 32 equips de Catalunya, País Basc, Aragó, la Rioja i
País Valencià participen a la competició durant 3 dies.

Ivan Limia queda segon a la
86a cursa Jean Bouin

Breus Breus

L'atleta paretà que corre pel CA
Montornès Ivan Limia va quedar en
2a posició a la prova open de la 86a
Jean Bouin de Barcelona, celebrada
el passat  29 de novembre. Limia ha
obtingut podi per tercer any consecu-
tiu en una de les proves de més pres-
tigi de l'atletisme català. L'atleta
paretà va quedar segon per darrera
de Roger Roca, que 4 hores més tard
també va córrer la prova elit. Ivan
Limia va fer un temps de 31 minuts
i 54 segons mentre que Roca -primer-
va fer 31 minuts i 31 segons.

La Paretana d’escacs organitzarà el
proper diumenge 3 de gener el 10è
Torneig d’Escacs Actius Memorial
Francesc Alsina.
Enguany la competició canvia d’es-
cenari i es jugarà a la sala d’actes
de la Cooperativa des de les 10.15
hores del matí i fins a les 7 de la tar-
da. El Torneig es jugarà seguint un
sistema suís amb 8 rondes i parti-
des de 20 minuts per jugador amb
caiguda de bandera. Les inscripci-
ons resten obertes a  l’adreça elec-
trònica contreraspedro@gmail.com
El preu és de 15 euros per a la ca-
tegoria sènior i de 10 euros per a la
categoria sub 16. Els jugadors de la
Paretana i amb ELO FIDE o Català
superior o igual a 2300 tindran la
inscripció gratuïta.
D’altra banda, el passat 28 de no-
vembre va tenir lloc a la seu de la
Paretana la primera de les tres jor-
nades recreatives d’escacs incloses
dins dels Jocs Escolars. Un total de
32 nens i nenes del cicle inicial de
primària de les escoles de Parets
van assistir a la sessió impartida per
Joaquim Fernández.
La Paretana manté les sessions de
l’escola d’escacs -cada divendres-
que a partir de febrer es faran a la
masia Cal Jardiner.

Desè Torneig d’Escacs Actius
Memorial Francesc Alsina

El Joventut i el Sant Adrià guanyen el
5è Torneig Vila de Parets de bàsquet

Rubén Malvesí, Laura Rivera, Andrea
Yaguez, Fabio Pagés i Xavi Reina par-
ticipen aquest cap de setmana a la
final del Campionat de Catalunya
d’hivern de categoria júnior que es fa
a la piscina del CN Granollers. A
més, demà dissabte, l’equip infantil
del CN Parets participarà en un Tro-
feu a Sant Sadurní d’Anoia on Adrià
Martínez i Marc Belmonte lluitaran
per aconseguir mínimes pels propers
Campionats d’Espanya. La resta de
finals catalanes d’hivern (aleví i infan-
til) seran durant el febrer del 2010.

El Joventut de Badalona en la catego-
ria masculina i el Sant Adrià del Besós
en la femenina han estat els guanya-
dors de la 5a edició del Torneig de bàs-
quet Vila de Parets preinfantil, que es
va jugar del 5 al 7 de desembre als dos
pavellons d'esports de Parets.
La Penya va superar a la final la reve-
lació del torneig, l'Avinyó (48-44), men-
tre que el Femení Sant Adrià va vèncer
el CB Cornellà (54-21).
La final masculina va ser molt disputa-
da i en algunes fases l'equip del
Bages va anar per davant en el marca-
dor. L'Avinyó va deixar fora de la final
al FC Barcelona després de derrotar-lo
per 56-59.
La 3a posició del torneig va ser per al
Barça, la 4a pel Cornellà, 5è Sant
Josep Badalona, 6è SESE Barcelona,
7è Jac Sants, 8è UE Mataró, 9è
Donosti, 10è Doctor Azua, 11è
Romareda, 12è Vila-real, 13è Clavijo

El nedador paralímpic del CN Parets,
Miquel Luque, ha quedat subcampió
del món en la prova de 50 metres
braça dels Mundials de natació que
s’han celebrat aquest desembre a
Rio de Janeiro al Brasil.
Luque va ser superat pel nedador
japonès Takayuki Suzuki que ja ha-
via quedat primer en els Jocs
Paralímpics de Pequín (Xina), el
2008. A més del 2n lloc en 50 bra-
ça el nedador de 33 anys ha estat 4t
en 150 estils, 5è en 50 papallona i
50 esquena, 6è en 100 lliures i 8è
en 200 lliures.
Amb la participació al Mundial –ce-
lebrat en piscina de 25 metres–
Luque tanca una temporada molt in-
tensa en la qual també ha revalidat
el títol de campió d’Europa en la pro-
va de 50 braça a Islàndia.

El Club Patí Parets assisteix
a la Gala de Campions
Sis representants del Club Patí Pa-
rets (entre patinadors i entrenadors)
prendran part demà dissabte a la
Gala de Campions a Vilanova i la
Geltrú. Es tracta de Carla Pérez -ale-
ví- Meritxell Generos -infantil- i Noemí
del Rio (figures obligatòries en cate-
goria cadet).
Els entrenadors Carles Gasset i
Isabel Repullo competiran en catego-
ria sènior i Sara Miliam en xou.
Gasset va quedar recentment 2n en
combinada, 4t en lliure i 13è en figu-
res obligatòries del Campionat del
Món celebrat a Freiburg (Alemanya).

Primera xerrada dels 75 anys del CF Parets

El teatre Can Rajoler va acollir el pas-
sat divendres 20 de novembre, la pri-
mera de les xerrades incloses dins
dels actes previstos en la celebració
del 75è aniversari del Club Futbol Pa-
rets.
El col·loqui va estar moderat pel peri-
odista esportiu Pitu Abril i va comp-

5 nedadors del CN Parets a
la final catalana júnior

Miquel Luque subcampió en
50 braça al Mundial de Brasil

El nou entrenador de l’equip sènior,
Andrés Llorente ‘Peli’, es va estrenar
dissabte amb un triomf davant del
Sagarra de Santa Coloma (7-3) amb
4 gols d’Alberto, 2 de Joan i 1 de
Dani. Després de 10 jornades el FSP
suma 11 punts i té un partit menys.
Aquest dissabte, a les 19 hores, els
paretans aniran a la pista de
L’Hospitalet Bellsport.
Peli va ser jugador del Futbol Sala
Parets en temporades anteriors i
subsitueix el tàndem format per Juan
Carlos Sánchez i Oriol Perales.

Logroño, 14è Tarragona, 15è Les Fran-
queses i 16è B. Parets.
En categoria femenina la classificació
final va ser: 3r Osona, 4t Sant Fruitós,
5è Sarrià, 6è Joventut Badalona, 7è
Uni Girona, 8è GEiEG Girona, 9è
Stadium Casablanca, 10è Azua
Saragossa, 11è SESE, 12è Sant
Gervasi Mollet, 13è AE Hospitalet, 14è
CB Parets, 15è Dr Azua i 16è
Champagnat Logroño.
Els millors jugadors del torneig van ser
Sergi Carrión de l'Avinyó i Laia
Raventós del Femení Osona. Els mi-
llors entrenadors triats per l'organitza-
ció van ser Xevi Barriovero del Femení
Osona i Jordi Sainz de l'Avinyó.
Un total de 32 equips de Catalunya,
País Basc, Aragó, la Rioja i el País
Valencià han participat en el torneig
organitzat pel Club de Bàsquet Parets.
La competició s'ha completat amb el
concurs del KO, 4X4 i el two ball.

Peli debuta amb victòria
al sènior del FS Parets

tar amb la participació de l'exjugador
i exentrenador del FC Barcelona,
Quimet Rifé, l'exjugador del RCD Es-
panyol, Fernando Molinos, el respon-
sable del futbol base de l'Espanyol,
José Manuel Casanova, i un dels res-
ponsables tècnics de l'Escola TARR,
Antoni Moya.
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Susanna Villa, regidora del grup municipal del PSC:  “El potencial humà és el que crea la riquesa d’un poble”

“Ha arribat el moment

de treballar per impulsar

la formació”

Susanna Villa és la regidora més
jove de l’Ajuntament de Parets del
Vallès. Té 30 anys. Va néixer a Pa-
rets i viu al barri Antic. Milita al PSC
des del 2005 i ha estat Secretària
d’Organització de la Joventut Soci-
alista de Catalunya (JSC) del Vallès
Oriental. És diplomada en Treball
Social. Actualment treballa al Depar-
tament de Justícia i ho combina
amb la seva tasca com a regidora
de Joventut, Ocupació i Comerç.

“Intentem donar suport a

 les iniciatives nascudes de

les inquietuds dels joves”

Jove i dona... no és gaire habitual tro-
bar perfils com aquest en la política.
Podem parlar d’herència familiar?
No, no és gaire habitual tot i que cada
cop hi ha més gent jove que té ganes
de treballar per defensar la seva ideo-
logia. De fet, si et vincules a un partit
polític, t’adones que hi ha molts més
joves disposats a treballar per millorar
la societat. En el meu cas la política ha
estat molt present a casa perquè el
meu pare va ser regidor de l’Ajuntament
de Parets durant 8 anys. Això m’ha fet
viure molt de prop la realitat de la polí-
tica local i voler participar-hi activament.
Abans de formar part de la candidatu-
ra del PSC a les passades eleccions
ja havia fet camí en la política...
Els meus inicis van ser a partir de la
unió d’un grup de joves amb interessos
comuns que vam decidir fundar les
Joventuts Socialistes de Parets. Poc
després, em vam proposar dur una
secretaria a nivell autonòmic. Va ser
una experiència molt enriquidora per-
què vaig tenir l’oportunitat de conèixer
grans professionals. Això, a més de
proporcionar-me un aprenentatge per-
sonal, m’ha ajudat molt a desenvolupar
la meva tasca com a regidora a l’Ajun-
tament.
Fins on li agradaria arribar en clau
política?
Mai m’he posat metes en aquest sen-
tit. Per a mi la finalitat de la política és
treballar pel poble i orientar aquest tre-
ball al servei dels ciutadans i les ciu-
tadanes de Parets.
Encapçala les regidories de Joventut,
Ocupació i Comerç. Molta feina a fer
en aquests àmbits?
Cada regidoria té les seves peculiari-
tats. En el cas de Joventut treballem
les polítiques juvenils locals potenciant
la participació dels joves en les activi-
tats que els afecten i vinculant-los ac-
tivament en la gestió municipal. Pel
que fa a la regidoria de Comerç, trobem
que la ciutadania sol adquirir els pro-
ductes de primera necessitat a Parets

però, quan es planteja la compra com
a part del lleure, hi ha el costum d’anar
a altres pobles. Hem de canviar aques-
ta mentalitat; a Parets tenim un comerç
variat i de qualitat. A la regidoria d’Ocu-
pació, en l’actualitat els esforços
s’adrecen cap a la formació perquè
pensem que és el millor sistema d’in-
tegrar-se al mercat laboral amb garan-
ties d’èxit.
En què consisteix el Pla de Dina-
mització Comercial de Parets?
El comerç a Parets ha evolucionat i
s’ha adaptat a les circumstàncies. Fins
ara es tractava bàsicament de botigues
de qualitat que oferien productes de
primera necessitat, però amb limitaci-
ons pel que fa a la varietat. Ara l’ofer-
ta és molt més àmplia tant dels comer-
ços que ja existien com d’aquells que
s’han establert recentment. Amb el Pla
de Dinamització Comercial hem acon-
seguit fer un estudi per identificar
aquells punts febles que encara puguin
existir. A partir d’aquest diagnòstic, i
amb l’ajut de la figura del dinamitzador,
podem treballar sobre una base con-
creta per reforçar el rendiment comer-
cial amb l’objectiu de donar a conèixer
el gran ventall de possibilitats que el
nostre municipi ofereix.
En l’àmbit juvenil, quins són els projec-
tes en què es treballa ara mateix?
Una de les grans apostes de la regido-
ria de Joventut és i ha estat La Faktoria
d’Idees, un espai de trobada de les
entitats juvenils i dels nois i noies que
volen participar en el plantejament i
l’elaboració de les polítiques locals.
Aquest fòrum s’emmarca dins el Pla
Local de Joventut de l’Ajuntament que
defineix les nostres línies de treball per

a aquest sector de la població. Sempre
intentem donar suport a les iniciatives
nascudes de les inquietuds dels joves
i donar resposta a les necessitats que
ens plantegen. Per exemple, hem cre-
at el projecte Grafits art urbà que con-
sisteix en la instal·lació de plafons per
tal que els escriptors de grafits puguin
expressar el seu art. També hem im-
pulsat les jornades Kuma i, actual-
ment, estem treballant en un programa
per fomentar la participació de les do-
nes joves a les activitats que es duen
a terme al municipi. Un altre dels pro-
jectes que vam començar ara fa uns
anys és la revista jove Comuni-K crea-
da per joves i adreçada a ells, on po-
den donar a conèixer els seus interes-
sos i les seves inquietuds i hem con-
vocat el concurs Joves creadors per
fomentar l’art i la creativitat en aques-
ta franja d’edat. La nostra prioritat és
escoltar els joves per identificar el que
volen i cobrir les seves necessitats
partint de valors com el respecte, el
civisme i la tolerància.
I la regidoria d’Ocupació, com està
funcionant en aquests temps de crisi?
Vam iniciar aquesta legislatura en una
època d’estabilitat econòmica, quan
l’oferta i la demanda laboral estaven
compensades. Ara les coses han can-
viat, la demanda supera àmpliament
l’oferta i ens trobem en una situació de
crisi que ens obliga a variar els plante-
jaments inicials. L’equip del Servei
Local d’Ocupació (SLOP) treballa per
donar cobertura a les sol·licituds dels
aturats i oferir una gran varietat de cur-
sos gratuïts. Pensem que ha arribat el
moment de treballar per impulsar la
formació. La professionalització aug-
menta les possibilitats de trobar una
feina de qualitat. També tenim previs-
tos un seguit de plans d’ocupació per
a persones del municipi.
Com veu el panorama polític actual des-
prés de tants episodis de corrupció?
Al llarg dels anys hem viscut episodis
on, en un lloc o altre, ha saltat l’alar-
ma de la corrupció. Crec que aquests
casos puntuals no haurien de fer per-
dre la confiança en els polítics. Hi ha
persones ambicioses que s’aprofiten
de les situacions, però les trobem en
qualsevol sector de la societat. No es
pot generalitzar. La majoria de les per-
sones que es dediquen a la política
són honrades i creuen en el que fan.
Diferències entre la política local i la
política de major abast.

Fonamentalment la diferència es troba
en el tracte amb les persones.
La política local et permet identificar
els problemes des d’un punt de vista
personal, és més propera, mentre que
la política de major abast no pot ser tan
acurada, ha de ser molt més genera-
litzada.
Pel que fa a Parets, podria fer un ba-
lanç del que portem de legislatura?
Vam començar la legislatura en unes
condicions favorables, sobretot, pel
que fa a l’economia, però tot ha evolu-
cionat cap a una situació amb més di-
ficultats. Estem vivint un temps de cri-
si i som conscients que ara cal abocar
els esforços cap a les polítiques soci-
als. Des de l’equip de govern s’està
fent un gran esforç de treball per cobrir
les mancances actuals i donar sortida
a les necessitats que es plantegen en
tots els àmbits sense oblidar els ob-
jectius que ens vam marcar en el pro-
grama electoral.
Quin paper juguen els grups munici-
pals a l’oposició?
Penso que fan la tasca que els pertoca.
L’oposició a Parets fiscalitza i demana
explicacions sobre la gestió de l’equip de
govern i, alhora, també dóna suport i
col·labora en aquells projectes que tro-
ba beneficiosos per a la ciutadania.
Com veu Parets actualment?
Parets continua sent un poble tranquil
i agradable però comença a reclamar
la seva identitat com a espai. Tenim
gent emprenedora i amb molta inicia-
tiva. La gent de Parets és activa i no es
conforma; no vol anar a remolc d’altres
pobles. Penso que estem evolucionant
de manera molt positiva.
Com projectaria el Parets del futur?
Com una ciutat participativa en tots els
sentits, on les persones s’impliquin i
treballin plegades pel bé comú. El po-
tencial humà és el que crea la riquesa
d’un poble, i penso que hem de fomen-
tar aquesta participació per tal que tots
els sectors de la societat plantegin les
seves inquietuds, amb la seguretat
que trobaran una resposta per part de
la nostra administració.
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HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h / Dilluns, de 17 a 19.30 h

Què podem trobar en aquest nou portal?
L’activitat principal d’aquest portal és la comunica-
ció entre els ciutadans. A part d’això és un portal
molt complet pel que fa a continguts. Disposa de
cinc espais: social, esportiu, cultural, Parets... l’es-
pai que compartim i l’espai Internet. Dins de cadas-
cun d’ells hi ha un munt de seccions que van des de
compra-venda, buscar i oferir feina, esports, poesia,
cinema, música, jocs online i molt més. Estic segur
que tothom hi trobarà l’espai on compartir les seves
necessitats, experiències i inquietuds, i si no el tro-
ba ja el crearem, cosa que ja ens han demanat al-
guns usuaris i així ho hem fet.
Quina acceptació  ha tingut fins ara? Ha rebut mol-
tes visites?
Estem molt contents de l’acceptació. En un mes i amb
escassa promoció ja ha rebut més de 8.000 visites
i hi ha més de 100 usuaris registrats. Molts d’ells ja
han fet les seves aportacions. És fantàstic.
Hi haurà noves seccions o espais en un futur?
Poc a poc anirem introduint canvis en funció de les
idees que aportem entre tots per millorar-lo. Els usu-
aris ens estan ajudant. Com a mostra d’aquests can-

“L’activitat principal d’aquest portal és la comunicació

entre els ciutadans”

FFFFFeeeeem fm fm fm fm fooooorururururummmmmsssss

Joan Folguera
Creador del portal “Gent de Parets”

www.gentdeparets.com és un nou portal de la xar-
xa internet que permet afavorir la comunicació apro-
fitant els avantatges de les noves tecnologies. Es
tracta d’un portal sense afany de lucre, participa-
tiu i obert a tots els ciutadans. La idea de crear
aquest espai va sorgir fa uns tres anys entre una
colla d’amics, aprofitant que Internet és una eina
anònima de comunicació social com ho demostren
altres portals com Facebook o Twitter.
Joan Folguera és el principal impulsor de la posada
en marxa del portal gentdeparets.com que de mo-
ment ha obtingut una excel·lent acollida.

vis constants, l’ultima aportació meva és una enques-
ta sobre l’organització d’una possible consulta popu-
lar a Parets en referència a la independència de
Catalunya. Copsar les opinions sobre un tema que
tant ressò ha tingut al nostre país és un acte demo-
cràtic i el portal gentdeparets.com una bona eina per
fer-ho. Totes les opinions son anònimes com ho son
els usuaris registrats. A partir del resultat, serà el
teixit social del poble qui tregui les conclusions que
consideri i actuï en conseqüència.
Fins quan es pot respondre aquesta enquesta?
Aquells que vulguin opinar tenen 30 dies per respon-
dre i dir la seva. A més, poden veure els resultats en
temps real i a data d’avui. Esperem una bona acolli-
da i una alta participació. També espero que el por-
tal sigui d’utilitat per a tots els ciutadans de Parets i
que en treguin el màxim de profit.

Pepi Volart

El primer document que va entrar al registre de l’Ajuntament de Parets del
Vallès l’any 1930 era un telegrama adreçat a l’alcalde, Cristòfol Ferret Albà.
El governador civil, Joaquín Milans del Bosch –avi d’aquell Jaime que, un
vespre de l’any 1981, va treure una colla de tancs a passejar per Valèn-
cia– feia arribar la felicitació d’any nou del Gobierno, encapçalat per un
Primo de Rivera en train de dimitir, que dirien els veïns del nord.
L’esmentada felicitació del president del Govern s’havia de fer extensiva
a tots els membres de l’Ajuntament i a la totalitat de la població. S’hi poden
llegir expressions com «obra de reconstrucción fecunda», «moderación, eco-
nomia y solidez», «explendores de la obra reconstructora de una España

nueva y mejor» o «múltiples y lisonjeras manifestaciones de resurgimiento nacional». Tot ben sucós... Per
reblar el clau, s’hi alertava sobre els «rumores, maniobras [...] presagios con intenciones perversas» d’al-
guns «rebeldes e inadaptables» que podien enfosquir horitzons que s’anhelaven diàfans.
Vuitanta anys després, els rumors, les maniobres i els presagis –d’una altra mena, però– també acompa-
nyaran el canvi d’any.

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

La matinada del 13 de gener de l’any 2006, a l’edat
de 79 anys, moria Mossèn Josep Maria Carulla i
Serra a l’Hospital del Sagrat Cor de Barcelona.
Havia nascut en aquesta mateixa ciutat el 27 de
desembre de 1926.
Mossèn Carulla va exercir com a rector de l’esglé-
sia de Sant Esteve de Parets durant més de tres
dècades. Va ser ordenat sacerdot el 1951 a la ba-
sílica de Sant Oriol de Barcelona. Gran part de la
seva vida pastoral la va desenvolupar a Parets en-
tre el 1967 i fins al 1999, any en què va obtenir la
jubilació canònica i va ser nomenat com a rector de
la parròquia de Sant Esteve Mossèn Pere Farriol i
Vinyes. L’any 1939 Carulla ingressà en el Semina-
ri de Barcelona i, dotze anys després, rebé l’orde-
nació presbiteral. Aquell mateix any fou destinat
com a coadjutor a la parròquia de Sant Feliu de Co-
dines. L’any 1953 passà a servir la parròquia de
Sant Fèlix de Sabadell, i l’any 1955 va servir a la
parròquia de Santa Maria del Pi de Barcelona. L’any
1959 fou nomenat regent de Sant Pere Apòstol a
Castellet i la Gornal i des de l’any 1967 fins a la
seva jubilació fou el regent i posteriorment rector
de la parròquia de Sant Esteve de Parets.
Durant la seva estada al nostre municipi va guanyar-
se la confiança i l’estima de tota la població i va
ser un home devot i entregat a la seva parròquia i
als seus fidels. Va promoure, juntament amb un
grup de persones vinculades a l’església, la crea-
ció de Càritas a Parets, que va començar a funcio-
nar l’any 1985.
L’any 2001, coincidint amb el cinquantè aniversari
de la seva ordenació, Carulla va rebre un homenat-
ge en reconeixement a la seva tasca i se li va con-
cedir el nom d’un vial al barri Antic que comença
al carrer de Víctor Català i acaba a la cruïlla del
carrer de Joan Olivé, a la zona dels Horts del Rec-
tor, tot just on s’ubica el centre parroquial per al
qual va treballar tant i al qual va dedicar gran part
de la seva vida.

Mossèn Josep Maria
Carulla i Serra

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

Som cívics, som nets... i populars:  http://civisme.parets.orghttp://civisme.parets.orghttp://civisme.parets.org
“Dick, jau”. Vaig tardar mesos a entendre que en Pep, quan em deia això, el que
volia era que segués. No penseu que és cosa fàcil entendre’ns verbalment amb
els humans. Realment, allò que ens dieu ens sona, com es diu popularment ,”a
xino” (a xinès si fem un bon ús del català). Més pel to que per la paraula, sabem
si esteu enfadats, contents, si hem fet res dolent o alguna malifeta irreversible.

Un bloc recull històries i anècdotes
Si entres a civisme.parets.org veuràs que així comença la història personal d’en
Dick, un bulldog francès que fa campanya a Parets per parlar-nos de la necessi-
tat de recollir els excrements dels gossos dels espais públics.
“Si pogués, ho faria jo”, així de clar ens ho diu. Al Sot d’en Barriques i a l’avingu-
da Pedra del Diable, cantonada avinguda d’Espanya, llueixen a dues tanques de
8 metres d’amplada amb la imatge de la campanya. Això reforça les accions de
carrer que estan duent a terme dos agents cívics que consisteixen a informar els
propietaris de gossos de la necessitat de tenir cura de l’entorn i recollir els excre-
ments dels seus animals de companyia dels espais públics. La campanya, que
comprèn diverses actuacions, durarà fins a finals de gener, coincidint amb la Fes-
ta Major d’Hivern, en què tindrà lloc l’acte de cloenda.
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Què ens podeu dir dels dos espectacles
que heu fet a Parets aquest 2009?
Eren dos espectacles diferents. En el
primer que vam fer al teatre hi havia una
posada en escena i explicàvem la his-
tòria del Cafè de las Niñas. El més re-
cent va ser la gira de ‘Desde mi balcón’,
que en part es va aturar per interpretar
l’espectacle teatral. Els dos van anar
molt bé i sobretot ens va agradar actu-
ar a Can Rajoler amb ‘El Cafè de las
Niñas’, una obra amb la qual gaudim
molt perquè és molt més propera al
públic i és més fàcil connectar.
Com us ha anat la gira de ‘Desde mi
balcón’?
Aquest és un disc que ja vam presen-
tar l’octubre del 2008. És el segon
disc, però en realitat és el primer ja que
l’anterior va ser resultat de guanyar un
concurs i el vam gravar amb moltes
presses. En aquest segon vam tenir tot

D’Callaos, en concert

el temps del món. Hem estat amb
Pedro Javier González, productor i gui-
tarrista de Manolo García, que té mol-
ta experiència i ens va ajudar molt.
Esteu tenint més èxit fora de
Catalunya?
Sí, tot i que estem molt contents del
concert que vam fer a la sala Apolo, de
Barcelona. Va ser una actuació molt im-
portant per a nosaltres, ja que vam
mostrar quin era el nostre estil. No ens
agrada gens l’etiqueta de grup
mestissatge de sonido Barcelona. Per
això vam idear aquest nou gènere que
van anomenar ‘nu-flamenc’. Dir
“mestissatge” és ridícul, perquè no hi
ha músiques pures, totes són produc-
te de barreja de gèneres i per això ens
vam catalogar d’aquesta forma. Nosal-
tres fem una revisió del que va ser el
rock andalús dels anys setanta.
Un grup que heu tingut una evolució

El grup D’Callaos va tornar a actuar aquest passat mes de novembre a Parets, dins el
marc de la campanya ‘Prou d’hòsties’ que organitza l’Ajuntament. Aquesta jove banda
de Terrassa va presentar el seu darrer disc, ‘Desde mi balcón’, a Can Butjosa, setma-
nes després de l’èxit de públic a Can Rajoler amb l’espectacle ‘El café de las niñas’.
Amb tan sols quatre anys d’existència, D’Callaos s’ha consolidat com una de les reve-
lacions en el panorama musical del nostre país. Defineixen la seva música com a Nu-
Flamenc. La seva influència flamenca és clara, sobretot en la veu de Maribel Martín,
però també es desmarca d’etiquetes com fusió, mestissatge o so Barcelona, que tant
han emmarcat grups d’aquest estil. Les seves influències van molt més enllà del fla-
menc ja que hi podem trobar tocs de jazz, reggae, rock o funky. Daniel G. Felices és el
guitarrista i compositor del grup i es mostrava molt satisfet de la resposta del públic
a Parets i de la comarca, tot i que creu que la seva música està tenint més èxit fora
de Catalunya. Al mes de gener tenen concerts a València, Vinaròs i Madrid.

meteòrica...
D’Callaos érem un grup d’amics que
quedàvem per divertir-nos tocant al
Cafè de las Niñas, de Terrassa, i ara
hem aconseguit arribar a molta més
gent. Ens ha costat molta feina, hem
fet molts concerts, però això ens ha
portat grans moments.
A més de vendre el disc a les botigues
també es pot descarregar.
Som d’una generació que hem entès
que l’accés a la música gravada s’ha
popularitzat i per això vam decidir ven-
dre el disc a les botigues convencionals
i als concerts, però també regalar-lo en
format descàrrega gratuïta per internet.

“Fem una revisió del que va ser el rock andalús dels anys setanta” Ultima hora...´

“La cena 50 aniversario”
L’escola de ball Elite Dance ha pre-
parat, amb motiu de les festes de
Nadal, l’espectacle “La cena 50
aniversario” que es podrà veure el
proper diumenge, 20 de desembre,
a les 18 h i a les 20 h, al Pavelló Mu-
nicipal d’Esports.

Som i Serem i El sí de les noies

Aquest diumenge, 20 de desembre,
a les 18.30 h, el grup de teatre lo-
cal Som i Serem presentarà, al tea-
tre Can Rajoler, el muntatge El sí de
les noies, una divertida comèdia de
Leandro Fernández Moratín.

Clou l’exposició “Jubilats en
acció. Visions còmiques de la
vida quotidiana”
Diumenge, 20 de desembre, serà
l’últim dia en què es podrà visitar, a
l’equipament de Can Rajoler, la mos-
tra “Jubilats en acció. Visions còmi-
ques de la vida quotidiana”, de l’il-
lustrador Joan Subirana, organitzada
per la biblioteca Can Rajoler amb
motiu del mes del còmic.

Crucificcions, d’Eduard Allende
Crucificcions és el nom de la nova
proposta plàstica d’Eduard Allende
que es podrà veure a la sala d’expo-
sicions Can Rajoler a partir del di-
jous, 24 de desembre, a les 18.30
h. En aquesta ocasió Allende ens
presenta una obra experimental i in-
novadora que fusiona art i religió.
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