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Tot i que el refrany popular diu ‘Pel gener no siguis matiner’, a la 
nostra població, any rere any, passem per alt aquesta afirmació,  
ens posem a punt i ens llevem ben d’hora per participar i gaudir 
del grapat d’activitats que la Taula d’Entitats de Parets prepara 
per la Festa Major d’Hivern. 
Enguany, més d’una trentena d’actes configuren la programació 
que comença demà divendres 25 de gener amb l’Hora del conte 
especial de Festa Major de la Biblioteca Can Butjosa, i finalitzarà 
el dilluns 28 de gener, al Teatre Can Rajoler amb l’obra de teatre 
Tu digues que l’estimes a càrrec de la Cia. Apunta Teatre. A més, 
la festa coincideix amb el 16è aniversari de la inauguració del 
Centre Cultural Can Rajoler, que acollirà una programació espe-
cial per celebrar l’efemèride.
Esport, tallers, concerts, ball, sardanes o la tradicional Desfilada  
Infernal i la passejada dels nostres gegants, Marcel i Elisenda, 

seran només alguns dels plats que podrem degustar en el nostre 
menú de festa. Per descomptat, no faltaran la Calçotada Popular 
a l’entorn del Casal Can Butjosa amb exhibicions i espectacles 
per a tots els públics, el concert Urban Night’13 amb la banda 
Puig i el discjòquei Víctor Fàbregas o, com a novetat, el concert 
vermut que es farà al parc la Linera.
La Fira d’Artesans, que aquest any fa 19 anys, tornarà a ser una 
de les activitats més celebrades amb la instal·lació de parades 
de venda d’artesania de tota mena que inclouen menjar, llamina-
dures, parament de la llar, guarniments, bijuteria, roba o perfums 
i que conviuran amb un gran ventall de tallers organitzats per les 
entitats paretanes.
Així, doncs, no s’hi val a badar. Traieu els abrics, el barret i els 
guants i sortiu al carrer a celebrar que estem al gener, que fa fred, 
i que ja tenim aquí la Festa Major d’Hivern. (pàg.3)

Antídot per al fred: Festa Major d’Hivern de ParetsSUMARI
Speedgrass i 

Ajuntament signen 
acord per creació 

d’ocupació a Parets
(Pàg.4)

El pilot paretà Iker 
Vera, reconegut 

al CAR Sant Cugat 
(Pàg.12)

ESPECIAL 
Pressupost municipal

2013
(Pàg.7)

Canvis al Carnaval, 
serà diumenge i als 

carrers del Barri Antic 
(Pàg.9)
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Telèfons d’interès 

Ajuntament

93 573 88 88
Ajuntament. Serveis Personals

93 573 98 00
Ajuntament. Serveis Territorials

93 573 99 99
Ajuntament. SLOP

93 573 88 96
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 d’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. Biblioteca

93 573 98 01
Can Rajoler. Teatre

93 573 98 00
Residència Pedra Serrada 

93 573 98 59
Casal Sant Jordi

93 562 26 38
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 Gargot

93 562 20 05
Escola Bressol La Cuna

93 562 49 54
Escola Municipal de Música

93 562 40 02

Escola Municipal Pau Vila

93 562 12 03
Escola Lluís Piquer

93 562 16 03
Escola Pompeu Fabra

93 562 06 16
Escola Vila Parietes

93 573 54 82
Col. M. de D. de Montserrat

93 562 03 56
Acadèmia Comercial de Parets

93 562 16 24
IES Torre de Malla

93 562 32 03
Oficina de Català

93 573 98 00
Oficina de Recaptació

93 472 91 36
CAP Parets

93 562 16 89
Jutjat de Pau

93 573 03 04
Parròquia Sant Esteve i Sant Jaume

93 562 02 01
Taxi Alberto Álvarez

600 639 664
Taxi Joan

619 042 587
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

De dilluns a divendres de 7.15 a 
20 h. Dissabtes i feiners del mes 
d’agost de 8 a 13 h i de 14.30 a 
19.30 h

Parades: Plaça de la Vila, CAP, Ca-
sal Sant Jordi, Estació, passeig de 
Ronda, piscina Can Butjosa, Medi-
terrani, Pau Casals, l’Escorxador, 
Policia Local, Mn. Jaume Urgell, 
Ca n’Oms, La Cuna i col·legi Ntra. 
Sra. de Montserrat.

Freqüència de 15 minuts

Bus Urbà

Divendres 25 gener
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, 
hora del conte.
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, club 
de lectura fàcil.
Dimarts 29 gener
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, 
Story time: contes en anglès, a càrrec d’Ai-
na Xicota.
Dimecres 30 gener
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Club 
de lectura per a adults, tertúlia al voltant 
de la lectura del llibre L’afinador de pianos, 
de Daniel Mason. 
Divendres 1 febrer 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, 
hora del conte: protagonistes pacífics.
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Grup 
de conversa en català.
Dissabte 2 febrer
-A les 22.30 h, a la Sala Basart Coopera-
tiva, balls de saló a càrrec del grup 80’s.
Diumenge 3 febrer
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, teatre: 
Una jornada particular.

Dilluns 4 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, 
taller de poesia del grup Aiguaneix.

Dimarts 5 febrer 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, hora 
del conte, a càrrec de Carme Brugarola.
Dijous 7 febrer 
-A les 17.30 h, a la Sala d’Exposicions Can 
Rajoler, lliurament de premis del concurs de 
dibuix CASSA.
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Con-
versation group, a càrrec d’Elena Calvo.
Divendres 8 febrer 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora 
del conte: protagonistes pacífics.
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Grup 
de conversa en català.
-A les 20 h, a l’observatori Pau Vila, sessió 
d’astronomia, amb observació de Júpiter, ne-
bulosa d’Orió i Plèiades.
Dissabte 9 febrer
-A les 11 h, a la Biblioteca Can Butjosa, taller 
d’il·lustració: Fem un llibre, a càrrec de Rosa 
M. Curto.
-A les 19 h, a la plaça de la Vila, celebració 
de l’any nou xinès, amb dansa del lleó, de-
mostracions de tai-txí i de kung-fu.
Diumenge 10 febrer
-A les 11.30 h, al carrer Monistrol, sortida de 
la rua de Carnaval. A les 12.45 h, arribada 
a la plaça de la Vila i lliurament de premis.

-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, Aladdí, a 
càrrec d’El fantàstic Hardy Freenkel.
Dimecres 13 febrer 
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, 
cafè filosòfic.
Divendres 15 febrer 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, 
hora del conte: protagonistes pacífics.
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, 
Grup de conversa en català.
Dissabte 16 febrer
-De 9 a 20 h, a les sales Basart i Serra de 
la Cooperativa, fase prèvia del Campionat 
de Catalunya d’escacs.
Diumenge 17 febrer
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, 
concert: V-E-U-S! a càrrec del Cor Infantil 
d’Amics de la Unió.
Dilluns 18 febrer
-A les 20 h, a la Biblioteca Can Butjosa, 
espai del lector conduït per Mercè Palay. 
Dimarts 19 febrer 
-A les 13 h, a la Biblioteca Can Butjosa, 
trobada XEF.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, hora 
del conte, a càrrec de Mon Mas.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, 
taula camilla.

Panera de Nadal 
El 28 de desembre els co-
merciants del Barri Antic vam 
fer el sorteig de la panera de 
Nadal. El número premiat va 
ser el 3.703. Els veïns de Pa-
rets, Elena i Esteve Olivé van 
ser els guanyadors. Aprofitem 
per felicitar-los i per agrair als 

nostres clients la confiança dipositada.
Associació de Comerciants Barri Antic 

Carta als clients de la Cooperativa La Progressiva
La Cooperativa La Progressiva ha franquiciat l’establiment situat a les 
galeries del carrer de Monistrol a la cadena de supermercats Spar.
Spar serà el proveïdor únic de productes a l’establiment que, amb 
tot, mantindrà la secció de xarcuteria i carnisseria amb elaboració 
pròpia de La Progressiva. Aquesta botiga ha mantingut els mateixos 
llocs de treball i la mateixa plantilla.
Aquesta decisió ha estat una resposta ràpida per salvar aquesta boti-
ga i poder competir amb les marques blanques de les grans cadenes 
i, alhora, poder oferir productes de qualitat i preus competitius als 
nostres clients. El que no es tindrà en compte en aquesta botiga és 
la targeta de La Cooperativa perquè els descomptes estan integrats 
en tots els productes de la marca Spar –uns 900- dels quals es 
poden beneficiar tots els clients que hi comprin.
L’objectiu de tot plegat és oferir als socis, i al públic en general, una 
opció diferent i competitiva dins d’un mercat cada cop més global i 
controlat per les grans firmes. La situació econòmica actual requeria 
poder oferir als nostres socis un preus iguals o inferiors als de la 
competència i entenem, des de la nostra entitat, que la firma Spar 
pot donar resposta a aquesta demanda.
Cooperativa La Progressiva

Pastorets cap a Parets
El dia de Sant Esteve, mentre anàvem paint el dinar, al teatre de 
Can Rajoler s’obria el teló... Un grup de nens i nenes, nois i noies, 
uns repetidors i altres debutants, representaven els Pastorets, cap a 

Parets per segon cop al nostre poble. 
Un cop més l’esforç, la voluntat, la dedicació i la constància van fer 
possible que les famílies i el públic de totes les edats ho passés 
d’allò més bé. I és que, des del mes de setembre, tots els dissab-
tes sense parar, i algun festiu, els nostres actors van estar sempre 
disposats per preparar aquest espectacle.
Rialles Parets, com a entitat responsable d’aquests Pastorets, volem 
que tothom sàpiga la gent que hi va participar sota les ordres de 
l’actriu Montse Miralles i donar les gràcies a Carla, Clàudia, Mar, 
Laura, Estel, Maria, Queralt, Àlia, Lara, Carla, Adriana, Eva, Txell, 
Alejandra, Ariadna, Alejandro, Raül, David, Arnau i els més petits: 
Laia, Gerard, Arnau i Víctor, i agrair la col·laboració d’un pare: l’Oriol. 
Gràcies també a la Montse i la Mònica pels pentinats i a la Irene 
pel maquillatge. 
I com en el cinema, varem tenir una segona sessió. Va ser un final 
de festa a la plaça de la Vila on es va construir l’estable per poder 
fer l’adoració. Agraïm els que ho varen fer possible: l’Agustí i el Pere 
del Sindicat, el Joan, el Dani, l’Esteve i al Carles. I per acabar, agrair 
el seu suport a la Mercè Palau i el Josep de la Colla de Diables i 
Protecció Civil perquè sense ells l’esdeveniment no hagués estat pos-
sible. I per acabar, no ens volem deixar als tècnics del teatre: l’Erik, 
el Carlos i el Ramon Galera que, a més, van convidar a xocolata a 
tots els assistents... I, finalment, agrair a l’Ajuntament el seu suport. 
Gràcies a tots... Pares, mares i públic en general. Ens retrobem 
un cop més, d’aquí un any a Can Rajoler per fer i veure plegats els 
nostres Pastorets, cap a Parets.
Núria Sancho i Àngela Hernández. Grup Rialles Parets

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

Eleccions de la Junta directiva del Club Handbol Parets
D’acord amb la normativa establerta, volem informar els nostres so-
cis que la celebració d’eleccions a la presidència de la Junta directiva 
del Club Handbol Parets es farà el proper 1 de febrer de 2013 a les 
instal·lacions del Pavelló Municipal Joaquim Rodríguez de Parets. 
L’horari de l’acte serà a les 19.30 h en primera convocatòria i a les 
20 h en segona.
Eduard Serra. Secretari del Club Handbol Parets

Dona de primavera (dins ‘Edat roja’, 1991)
Darrere les paraules només et tinc a tu.
Trist el qui mai no ha perdut
per amor una casa.
Trist el qui mor envoltat de respecte i prestigi.
Jo em crec el que passa en la nit
estrellada d’un vers.

Joan Margarit (Sanaüja, 1938). Aquest informador té el goig de pre-
sentar un poeta com Margarit. Per sort, amb ell, la poesia d’un poeta 
en majúscules ha estat prou ben estesa i reconeguda quan encara 
n’està produint al més alt nivell. La seva poesia és una poesia sense 
concessions, despullada i sincera fins als límits, vital i intensa, d’una 
gran subtilesa conceptual i formal. Alhora, també és una poesia molt 
treballada: de fet, Margarit la pensa com un camí i n’accepta un llarg 
aprenentatge. 
Per a la seva Obra Completa, del període 1975-1986, amb una dese-
na de llibres publicats, només en salva 5 poemes sota el significatiu 
epígraf Restes d’aquell naufragi. Ell es considera un poeta regular i 
regularitzat a partir del 1987 amb la publicació del poemari Llum 

de pluja. Més endavant van arribar llibres tan importants com Edat 

roja, Els motius del llop, Aiguaforts, Estació de França, Joana, Càlcul 

d’estructures, Casa de misericòrdia o No era lluny ni difícil. 
Ara mateix, acaba de publicar Es perd el senyal. El Niu d’Art de Pa-
rets li dedicarà la trobada del 21 de febrer al teatre de Ca n’Oms, on 
esperem la presència de l’autor, a més de celebrar el 20è aniversari 
del Niu d’Art. 
A les biblioteques Can Rajoler –sobretot– i Can Butjosa hi trobareu 
una àmplia mostra de l’obra de Joan Margarit.
Niu d’Art Poètic

Company fidel
Amb l’any nou m’agradaria exposar un pensament respecte a les 
nostres mascotes: els gossos. Des de fa temps estem patint els 
efectes de la crisi en la nostra economia familiar i a causa d’això hi 
ha molts abandonaments. Els animals no en tenen culpa ni entenen 
aquesta situació tan angoixant, només demanen amor i una mica 
d’atenció, a més son molt agraïts i et donen molta alegria. Com diu 
un famós anunci “ells mai no et deixarien” .
Si us plau, no deixeu les vostres mascotes al carrer, hi ha moltes 
altres formes de tirar endavant.
Toñi Salvador

La Mariona, una nova paretana
“Una nova paretana”, així ens 
presentava el Ramon Talarn 
la seva néta, la Mariona, que 
va néixer dimarts 22 de ge-
ner. 
Li donem la més càlida ben-
vinguda i felicitem especial-
ment a la mare, la Mercè 
Talarn, companya nostra i 

mestra de l’escola bressol La Cuna, al pare, avis i familiars.
Moltes felicitats!
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ACTUALITAT

SERGI
MINGOTE
Alcalde de 
Parets del 
Vallès

Parets obre les portes a la Festa Major d’Hivern

Parets celebra una nova edició de la Festa Major d’Hivern. Més d’una trentena d’actes lúdics, festius i de caire tradicional configuren 
la programació d’aquesta festa de la qual ja s’han dut a terme diverses activitats, com ara l’Hora del conte especial aniversari, a la 
Biblioteca Can Rajoler, la ballada de Country organitzada pels casals municipals per a la gent gran o la inauguració de l’exposició de 
l’aniversari del Centre Cultural Can Rajoler, que gira al voltant de la Festa de la Pedra del Diable. 
Els actes centrals, però, comencen demà divendres i, durant els propers quatre dies, podrem gaudir de l’ampli ventall d’activitats que 
la Taula d’Entitats ha organitzat amb l’objectiu que tota la família participi de la festa. El programa íntegre es pot consultar al web mu-
nicipal parets.cat.

Divendres, 25 de gener
Demà, a les 18 h, es dóna el tret de sortida a la festa a la Bi-
blioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa amb l’Hora del conte de 
Festa Major. Més tard, a les 20 h, la Sala Serra de la Coopera-
tiva acollirà el recital de divulgació de l’obra poètica de Màrius 
Torres, autor, entre d’altres, del poema Cançó a Mahalta musicat 
per Lluís Llach. La trobada, organitzada pels membres del Niu 
d’Art Parets, comptarà amb la participació de diversos poetes i 
rapsodes catalans. A les 21 h, a la Sala d’Exposicions Can Ra-
joler, es podrà escoltar el Concert de cambra 100 anys de coral 

a Parets, ofert pel quartet de clarinets ‘Clau 12’ i organitzat per 
la Societat Coral Art i Unió.

Dissabte, 26 de gener
El dissabte serà un dia farcit d’activitats. A les 10 h, l’Associació 
Paretana d’Escacs ha programat els ‘Escacs per a tothom’; a Ca 
n’Oms es podrà veure l’exposició del fotògraf Santi García. Al 
Casal Can Butjosa tindrà lloc la XVI Calçotada Popular amb tallers 
i activitats fins a les 17 h. A partir de les 18.30 h, la plaça de la 
Vila serà l’escenari de la concentració de les colles participants 
en la XVII Desfilada Infernal. La nit de dissabte, el Teatre Can 
Rajoler acollirà el concert Recordant el Blues de sempre, amb la 
Tòfol Martínez Blues Band. El darrer dels actes serà a les 23.30 
h amb el concert Urban Night’13 i el Dj Víctor Fàbregas.

Diumenge, 27 de gener
Els actes començaran amb la plantada de gegants i colles con-
vidades al Camp de les Peces, la passejada pel Barri Antic i el 
ball final a la plaça de la Vila. El nou circuit BMX acollirà el III 
Circuit d’iniciació Club Pura Vida 4x4. A les 10 h començarà la 
Fira d’Artesans a la plaça de la Vila, on també hi ha prevista 
l’audició de sardanes de la Cobla Ciutat de Manresa i el ball final 
del Marcel, l’Elisenda i les colles convidades. 
Enguany, s’incorpora a la festa un concert vermut de l’orquestra 
Band-Art al parc la Linera. A la tarda es podrà veure l’espectacle 
infantil El gran llibre màgic i, a les 18 h, el Pavelló Municipal rebrà 
l’Orquestra Setson, que amenitzarà el Gran Ball de Festa Major.

Dilluns, 28 de gener
Dilluns, d’11 a 14 h i de 16 a 19.30 h, s’obrirà el Parc Infantil al 
Pavelló, que comptarà amb inflables, tallers, jocs i diversió per 
als infants. En el mateix entorn també s’ha programat un acapte 
de sang a càrrec del Banc de Sang i Teixits, la tradicional parada 
solidària de venda de joguines de l’entitat Parets contra el Càn-
cer i el recorregut pels voltants del Pavelló amb els vehicles de 
Protecció Civil de Parets. Per segon any consecutiu tindrà lloc la 
plantada d’arbres a l’entorn del riu Tenes i, per als més petits, 
tallers vinculats al riu i a la fauna que acull. Els actes d’enguany 
clouran a les 19 h, al Teatre Can Rajoler, amb l’espectacle Tu 

digues que l’estimes a càrrec de la Cia. Apunta Teatre.

Iniciem el nou any amb optimisme i amb 
molts reptes per endavant, aplicant totes 
les mesures que estan al nostre abast per 
donar resposta a les necessitats i preocu-
pacions dels paretans i de les paretanes. 

La implantació de noves activitats econòmi-
ques a la nostra vila, com ara Speedgrass 
o Mediamarkt, les sessions de treball amb 
Consell Industrial o el pla de dinamització 
del comerç local són algunes de les ac-
cions que prenen rellevància aquest nou 
any amb la finalitat d’impulsar l’economia 
i generar ocupació, accions que ja estan 
donant fruits. Continuem treballant per fer 
de l’Ajuntament de Parets una administració 
pròxima i àgil, que doni resposta a les ne-
cessitats ciutadanes, però també una admi-
nistració proactiva, creativa i pionera en la 
implantació de mecanismes que afavoreixin 
la inserció laboral i, per tant, el benestar i la 
qualitat de vida de la ciutadania. 

I és en aquest context de crisi tan desfavo-
rable que hem d’estar al costat de qui més 
ho necessita, dels veïns i veïnes que reque-
reixen del nostre ajut per tirar endavant. El 
procés de participació al pressupost ha es-
tat un baròmetre de les preocupacions ciu-
tadanes: treball, ajuts directes de serveis 
socials i educació, en aquest mateix ordre 
de prioritat. 

Com a representants del conjunt de la 
ciutadania, hem de saber respondre a les 
demandes i és per això que el pressupost 
2013 és un clar reflex de la vostra voluntat. 
Hem fet un important esforç de contenció, a 
través del pla d’estalvi i optimització de re-
cursos, que ens ha permès reduir 526.000 
euros respecte de l’any passat i que reinver-
tim íntegrament aquest 2013 a polítiques 
socials. Garantim plans d’ocupació locals 
durant tot l’any i augmentem les partides 
per a ajuts directes de Benestar Social i 
per a educació. Són uns pressupostos so-
cials que han de complementar tota la fei-
na paral·lela que fem dia a dia, de manera 
incansable, perquè volem que Parets del 
Vallès sigui un municipi amb projecció, amb 
futur, amb perspectives i que cobreixi les ne-
cessitats de tota la ciutadania.

Aquesta és la feina que tenim enconama-
da els qui ens dediquem a la política. Per 
sobre de tot se’ns ha d’exigir honestedat 
i tolerància 0 davant la corrupció, episodis 
que malauradament obren les portades 
dels diaris i que desvirtuen la tasca dels qui 
creiem i defensem,  per vocació, els serveis 
públics.

Els premis i càstigs són necessaris? Les conseqüències de les

nostres conductes ens ajuden a comprendre la utilitat de les

normes per a la convivència. L’adult ajuda l’infant fent visibles

les conseqüències del compliment o no d’aquestes. Si es

compleixen, reconeix l’infant perquè ajuda al bon funcionament.

Si no, permet que en visqui les conseqüències i, en funció de

l’edat, participi en donar-hi solució.

Propera trobada: 19 de febrer a la Biblioteca Can Butjosa.

Del 4 de febrer al 4 d’abril 
Impost vehicles de tracció mecànica
Taxa entrada vehicles (guals)

Del 4 d’abril al 5 de juny
Impost béns immobles urbans (no domiciliats)

Impost béns immobles de característiques especials

Fins al 3 de juny
Impost béns immobles urbans (1a fracció, domiciliats)

Fins a l’1 d’octubre
Impost béns immobles urbans (2a fracció, domiciliats)

Del 5 de setembre al 5 de novembre
Impost béns immobles rústics
Impost sobre activitats econòmiques
Taxa per manteniment de cementiri
Taxa per prestació de serveis mediambientals (gestió de residus domèstics i comercials)

Taxa per llicència d’autotaxis i vehicles de lloguer

Oficina de Recaptació

Av. Lluís Companys, 9
Tel. 93 472 91 36

orgt.parets@diba.cat  

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2013
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La bona entesa entre Speedgrass i 
l’Ajuntament de Parets han permès que 
la companyia s’estableixi al municipi, fent 
una gran aposta i construint el Garden Urbà 
més important de la firma a tot l’estat. 
La situació estratègica del sector IVE-
CO, les facilitats que han trobat amb 
l’administració i les relacions amb l’SLOP 
en la cerca de perfils professionals d’acord 
amb les seves necessitats són, segons els 
responsables de l’empresa, els motius que 
els han fet decantar-se per la nostra vila. 
Fruit d’un conveni de col·laboració signat 
entre l’Ajuntament i l’empresa, inicial-
ment es contractaran cinc persones en 
situació d’atur, usuàries del Servei Local 
d’Ocupació de Parets (SLOP). Tot i això, 
l’empresa ha manifestat la seva intenció 

de crear nous llocs de treball un cop esti-
gui en funcionament la botiga, que podria 
obrir-se a altres sectors i a la subcontrac-
tació de professionals locals.

450 metres quadrats de botiga
La botiga compta amb 450 metres qua-
drats dedicats al disseny i a l’elaboració 
de projectes de terrasses, jardins o qual-
sevol espai exterior, així com una àrea per 
a la venda de plantes i elements de deco-
ració. També hi ha “la caseta de la vaca”, 
un espai per a infants.
La inauguració oficial de l’establiment 
tindrà lloc el 14 de febrer a les 19.30 h, 
amb la presència de representants de 
l’Ajuntament de Parets. L’endemà, 15 de 
febrer, obrirà les portes al públic. 

El 15 de febrer obre al públic l’establiment, dedicat a la jardineria i 
el paisatgisme, al centre comercial i d’oci del sector IVECO

Speedgrass aposta per Parets com a establiment 
de referència i contracta usuaris de l’SLOP

En el marc dels projectes de Promoció 
Econòmica i Ocupació, l’Ajuntament de 
Parets del Vallès ha posat en marxa un 
nou servei d’orientació i assessorament 
adreçat a persones emprenedores que vo-
len constituir la seva pròpia empresa. 
L’objectiu del servei és facilitar l’assoliment 
de les iniciatives i projectes empresarials 
de les persones emprenedores dels muni-
cipi i promoure l’autoocupació. 
Els eixos principals d’actuació del nou 
servei són la informació i orientació en el 
procés de creació d’una empresa; informa-
ció sobre formes jurídiques, tràmits i obli-
gacions legals; suport en l’elaboració del 
pla d’empresa; anàlisi econòmic i financer 
per a la implantació del negoci i ajuts, sub-
vencions i línies de finançament. A més de 
la informació genèrica, també es resolen 
consultes específiques. 

Primers usuaris del servei
El servei, de caràcter gratuït, el presta un 
tècnic especialista en emprenedoria, que 
fa acompanyament des del primer moment, 
amb la idea de negoci, fins a la posada 
en marxa i  consolidació del projecte em-
presarial, un període que s’estableix en 
tres anys. Un cop fet aquest recorregut 
d’orientació, assessorament i acompanya-
ment, aquesta empresa ja consolidada pot 
continuar rebent suport de l’administració 
local però en aquest cas, ja no com a ser-
vei d’emprenedoria, sino a través del ser-
vei de Promoció Econòmica.
Des de l’inici del nou servei, a comença-
ments del mes de gener, cinc persones en 
situació d’atur ja n’estan fent ús i s’ha ini-
ciat un pla d’empresa.  

Entra en funcionament un 
nou servei d’assessorament 
i orientació als emprenedors

ACTUALITAT

Fins al 31 de març es poden 
sol·licitar ajuts per contractar 
persones aturades de Parets

L’Ajuntament de Parets del Vallès ha 
ampliat fins al 31 de març de 2013 el 
termini perquè les empreses i comer-
ços que contractin persones aturades 
del municipi que estiguin inscrites al 
Servei Local d’Ocupació (SLOP) puguin 
sol·licitar bonificacions. 

Bonificacions de fins a 1.000 euros
L’import de la subvenció serà variable 
en funció de la durada del contracte. 
Els contractes de fins a 3 mesos po-
dran tenir una bonificació màxima de 
700 euros, mentre que en els contrac-
tes superiors als 3 mesos i amb un mí-
nim de 6, l’ajut podrà ser d’un màxim 
de 1.000 euros.
Les sol·licituds s’han de presentar a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Les ba-
ses reguladores íntegres es poden con-
sultar al portal municipal https://www.
parets.cat/seu_electronica/anuncis.
Fins al moment diverses empreses ja 
s’hi han mostrat interessades i han 
presentat les seves sol·licituds. 

Acció impulsada pel Consell Industrial
Aquesta mesura impulsada pel consis-
tori va ser consensuada en la primera 
comissió de treball del Consell Indus-
trial de Parets del Vallès, celebrada a 
mitjan octubre. Està emmarcada en 
el programa de polítiques socials i té 
com a objectiu estimular i promoure 
la contractació de persones en situa-
ció d’atur inscrites al Servei Local 
d’Ocupació de Parets. 

Ampliat fins al 31 de març el 
termini de sol·licitud d’ajuts per 
a empreses i comerços que con-
tractin persones aturades inscri-
tes a l’SLOP

Requisits per rebre les bonificacions:
-Desenvolupar activitat econòmica i 

adherir-se com a col·laborador del 

Servei Local d’Ocupació de Parets

-Formalitzar contracte laboral amb 

persones aturades inscrites a la borsa 

de treball de l’SLOP

Les bases reguladores per a la con-

cessió de la subvenció es poden con-

sultar íntegrament al portal municipal:

https://www.parets.cat/seu_electro
nica/anuncis

Nou servei municipal 
d’orientació i assessorament a 
persones emprenedores 

· Informació sobre formes jurídiques, 

tràmits i obligacions legals

· Suport en l’elaboració del pla 

d’empresa

· Anàlisi econòmic i financer per a la 

implantació del negoci i ajuts, subven-

cions i línies de finançament.

· Informació genèrica i consultes espe-

cífiques

Sol·licitud de cita prèvia a l’SLOP:

*De dilluns a divendres de 9 a 14 h

*Dilluns tarda, de 16 a 19 h

Noves accions formatives per a 
aturats:

Del 4 al 15 de febrer
Curs específic de word [NOU]  

Del 18 de febrer a l’1 de març
Curs específic d’Excel [NOU]  

Del 4 al 15 de març
Curs de comptabilitat

Curs de disseny de pàgines web bàsic 

[NOU]  

Del 8 al 10 d’abril
Curs de contaplus

Per inscripció als cursos, cal adreçar-se 

personalment a l’SLOP.

*De dilluns a divendres de 9 a 14 h

*Dilluns tarda, de 16 a 19 h

NOU!
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Breus
Parets registra una reducció de 
l’atur durant el mes de desembre 
La taxa de persones aturades a Parets al 
desembre s’ha reduït un 0,84% respec-
te del mes anterior, segons les dades 
publicades per l’observatori del Vallès 
Oriental. A finals de 2012, el percen-
tatge d’aturats del municipi se situa en 
un 16,46%, és a dir, un 2,89% inferior 
a la mitjana del Baix Vallès (19,35%) i 
un 1,05% per sota de la registrada al 
Vallès Oriental (17,51%). Actualment 
l’administració paretana continua empre-
nent accions específiques destinades a 
reduir el nombre d’aturats, com ara els 
ajuts a empreses que contractin perso-
nes del municipi o els plans d’ocupació 
locals impulsats des de l’Ajuntament.

El Raval i el seu entorn esdevenen 
zona prioritària per als vianants

comercial de la zona. L’actuació ha estat  
cofinançada pel Pla únic d’obres i serveis 
(PUOSC).
Un cop enllestida aquesta fase, restarà 
pendent d’executar les millores incloses 
al projecte, que inclouen el canvi de feso-
mia del Pont de la Mandra amb un canvi 
de paviment, nou revestiment i renovació i 
ampliació de l’enllumenat. 
També es preveu dur a terme millores en 
l’asfaltat del carrer del Sol i en un tram del 
carrer Sant Joan Bosco.

A mitjan febrer finalitzaran les obres de 
remodelació i millora del carrer Raval, in-
closes al Pla de Millora del Barri Antic de 
Parets del Vallès. L’actuació urbanística ha 
consistit en la remodelació del carrer Ra-
val, en el tram comprès entre els carrers 
Sant Antoni i Racó, amb nova pavimenta-
ció, arranjament del clavegueram, enllume-
nat i dotació de mobiliari urbà. 
Amb la remodelació, s’ha prioritzat l’espai 
per als vianants davant del trànsit de ve-
hicles i s’ha volgut potenciar l’activitat 

Comencen les obres als Horts del Rector

Què li sembla la remodelació del carrer Raval i el seu entorn?

Ángeles
Castellano

52 anys 

Verónica
Sánchez
37 anys

Diego
Jodar

56 anys

Carmen
Casanoves

81 anys

Està molt bé, el carrer ha fet un 
gran canvi. Abans es feia difícil 
caminar per les voreres perquè 
eren molt estretes. Ha quedat 
molt atractiu per als vianants i 
per als comerços, que ara lluei-
xen més.

En principi m’agrada com està 
quedant però jo, com a veí de la 
zona, ara per ara, penso que ho 
tenim molt malament per accedir 
a casa nostra amb els vehicles.  
Esperem que aquest tema es so-
lucioni aviat.

Perfecte, han deixat la baixada 
que comunica el carrer La Fàbrica 
amb el Sol molt ben condicionada 
per a la gent gran, amb una rampa 
molt més accessible que la que hi 
havia. La zona de darrere l’esglé-
sia també ha quedat molt bonica.  

Per als veïns, les obres són una 
mica empipadores, perquè tallen 
els carrers i no ens avisen. Tot i 
que jo crec que no feia falta fer 
aquestes obres, el carrer ja esta-
va prou bé.

Vinc poc per aquesta zona, però 
es veu que està quedant molt 
bonica. Per passejar està molt 
bé, imagino que pel comerç tam-
bé, però potser no tan bé per als 
transportistes que hagin de des-
carregar en aquesta zona.

Hugo
Suárez

35 anys

Nou curs d’ofimàtica programat 
pel Servei Local d’Ocupació

Un curs d’iniciació a l’ofimàtica, adreçat 
a persones aturades inscrites a l’SLOP, 
ha encetat la programació de cursos 
que el Servei Local d’Ocupació de Pa-
rets durà a terme durant aquest primer 
trimestre de 2013.
Posteriorment també s’ha programat 
un curs de Word, un d’Excel i formació 
bàsica per al disseny de pàgines web. 
Tots tindran una durada de 30 hores i 
s’impartiran al centre de Cal Jardiner. 
El Pla de formació del Servei Local 
d’Ocupació de Parets promou accions 
formatives gratuïtes adreçades a perso-
nes en situació d’atur, per tal de propor-
cionar-los eines que els permetin inserir-
se al mercat laboral amb un bon nivell 
de preparació.

substituir el paviment, ordenar la senyalit-
zació viària i crear passos de vianants, 
arranjar parcialment les voreres, millorar 
el paviment interior de la plaça i reubicar 
els jocs infantils. Se substituirà la gespa 
de la zona verda de la plaça, el sistema de 
reg i, parcialment, els serveis com l’aigua, 
el clavegueram i l’enllumenat. 
La durada prevista per a l’execució de l’obra 
és de 2 mesos i el cost de l’adjudicació 
serà de 146.011,94 euros més IVA.

Durant la primera setmana del mes de fe-
brer s’iniciaran les obres de millora pre-
vistes a la plaça de Mossèn Pere Batlle i 
l’entorn del Horts del Rector.
L’actuació preveu ampliar l’àmbit de la 
plaça i unir-la amb la illeta aïllada; variar 
l’amplada de la calçada al voltant de la 
plaça per facilitar l’aparcament a les dues 
bandes i ampliar-ne les places, així com 
canviar el sentit de la circulació per facilitar 
la sortida dels vehicles. També està previst 

Breus

Policia Local engega campanyes 
de seguretat ciutadana 
La Policia Local torna a posar en marxa 
campanyes informatives amb l’objectiu 
de vetllar per la seguretat ciutadana.
Durant tot l’any, i amb caràcter trimes-
tral, informaran sobre la utilització cor-
recta dels cinturons de seguretat, l’ús 
de les cadires i sistemes de retenció 
infantil, la tinença adequada d’animals 
de companyia, controlaran l’adequació 
de sorolls de motos i ciclomotors i vet-
llaran pel compliment de la normativa de 
circulació de bicicletes i patinets per la 
via pública. També vigilaran els espais 
d’aparcament de càrrega i descàrrega o 
els destinats a persones amb mobilitat 
reduïda. Es continuarà amb els controls 
regulars dels nivells d’alcoholèmia dels 
conductors, es revisarà la documentació 
dels vehicles per tal de garantir que esti-
gui vigent i correcta i es sancionaran els 
comportaments incívics o que posin en 
perill els béns o les persones.

Taller de sensibilització en la 
conducció al Casal Can Butjosa

Evitar mals costums al volant, conèixer 
les conseqüències d’una conducció te-
merària o posar-se al dia dels canvis a 
la normativa de trànsit seran algunes 
de les matèries que s’impartiran al ta-
ller de reeducació i sensibilització en la 
conducció que s’impartirà al Casal Can 
Butjosa a partir del proper 4 de febrer. El 
curs clourà amb una xerrada del paretà 
Josep Roca, membre d’ADIMO i expolicia 
de Mollet que l’any 1993 va ser víctima 
d’un atropellament. El cost de la forma-
ció és de 15 euros i les inscripcions 
romandran obertes fins a l’1 de febrer.

La Progressiva del C/Monistrol 
es converteix en un Spar

Des del 15 de gener, la Cooperativa La 
Progressiva del carrer Monistrol s’ha 
convertit en un supermercat de la fir-
ma Spar. L’espai s’ha cedit en règim de 
franquícia i únicament han canviat els 
productes de marca blanca. Pel que fa 
als aliments frescos, continuen essent 
subministrats pels mateixos proveïdors 
que els de la resta de locals de la Coope-
rativa La Progressiva. Igualment es man-
tenen els cinc llocs de treball actuals 
que s’ocupen amb el mateix personal 
que fins al moment treballava en el local. 
La titularitat també continua en mans de 
la Cooperativa La Progressiva.

Parets acull una reunió per a 
l’impuls econòmic de la C-17

Parets ha acollit una reunió tècnica dels 
ajuntaments de Mollet i Parets, emmar-
cada en l’eix de promoció econòmica de 
la C-17, en la qual s’han tractat possi-
bles actuacions a desenvolupar en el 
sector de la química verda, centrada 
sobretot en el Baix Vallès.
La sessió ha tingut com a objectiu 
avançar en la definició d’un projecte de 
rellevància en l’àmbit econòmic del te-
rritori per tal d’impulsar la reactivació 
industrial i el foment de l’ocupació. 
La setmana passada  es van trobar a 
Mollet els ajuntaments que impulsen 
l’eix de promoció econòmica de la C17 
per definir les bases d’aquest projecte.
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ACTUALITAT

La creació de Plans d’Ocupació Locals, l’increment dels recursos destinats a ajuts socials i les polítiques educatives, que van 
esdevenir les propostes més votades pels paretans i paretanes en el procés de participació al Pressupost Municipal per a l’any 
2013, han estat traslladades com a prioritat en la confecció del pressupost. 

El pressupost consolidat de l’Ajuntament de Parets del Vallès, que inclou també el Patronat Municipal d’Ensenyament i l’empresa 
municipal HabitaParets, és de 21.342.704,35 euros, un 1,8% menys que el de l’any 2012. En el cas d’HabitaParets, el pres-
supost destinat és de transició, ja que en el decurs de l’exercici es vol procedir a la seva dissolució i que les tasques de 
l’empresa siguin assumides per l’Ajuntament. Aquesta decisió respon a l’actual situació de crisi econòmica i de desocupació 
que ha provocat una immobilitat del sector.

El pressupost municipal va ser aprovat en la sessió plenària celebrada el passat 17 de gener de 2013, amb els vots a favor de PSC 
i PPC i el posicionament en contra de NOPP, CiU i ICV-EUiA.

Directrius del pressupost municipal

Pla d’inversions 2013

Contenció de la despesa

Ampliació de les polítiques del foment de l’ocupació

Suport a les mesures socials necessàries en el context de crisi econòmica

Aposta per les polítiques educatives

Foment de l’ocupació, ajuts socials i polítiques 
educatives, prioritats del pressupost municipal 2013

Pla de contenció de la despesa

L’Ajuntament de Parets continua fent una aposta inversora i es dota el pla 
d’inversions amb 1.308.000 euros. Les actuacions més destacades per a 2013 
són les següents:

El pressupost 2013 està marcat per la conjuntura de crisi econòmica i s’ha 
aplicat un pla de contenció de la despesa, que se suma als aplicats els darrers 
quatre anys, que ha permès continuar reduint les despeses principalment entorn 
a aspectes com: 

Reducció dels lloguers d’edificis

Estalvi energètic en enllumenat públic

Estalvi en contractes de serveis i de recollida selectiva

Partides d’estudis, assessoria i treballs tècnics

Eliminació i/o canvi en el format de les activitats

Informació i comunicació

Atencions protocolàries

Reducció de l’aportació al Consorci Teledigital Mollet 

Previsió d’ingressos 2013
El pressupost municipal per a 2012 és de 21.342.704,35 euros, elaborat tenint 
en compte la previsió d’ingressos per aquest any.

Transferències procedents d’altres administracions

Serveis, gestió urbanística, altres

Recaptació impostos ciutadania

Recaptació impostos teixit industrial

Préstecs per a inversions

5.151.541 €

3.089.403 €

6.766.306 €

5.269.454 €

1.071.000 €

Ocupació, benestar social i educació
El pla d’estalvi i optimització de recursos comporta una reducció de 526.000 
euros respecte a 2012, que es reinverteix integrament en les partides destina-
des al foment de l’ocupació, polítiques socials i educatives, els tres grans eixos 
d’actuació. 

Plans Ocupació, promoció econòmica i formació
S’incrementen 315.000 euros destinats a Plans d’Ocupació Local, promoció 
econòmica i oferta formativa ocupacional per facilitar la inserció al mercat 
de treball. 

Benestar Social
La partida destinada a Benestar Social, que ascendeix a 550.000 euros, 
incorpora un increment de 51.000 euros per donar suport a les mesures 
socials d’atenció directa.

Polítiques educatives
S’incrementen amb 160.000 euros les partides d’educació, que ascendeixen 
a un total de 1.062.000 euros, un 17,46% més que l’any 2012.

Per a totes les actuacions s’ha dut a terme la sol·licitud de subvencions a altres 

administracions que poden sufragar fins a un 50% del seu cost.

Aparcament del cementiri municipal

Actuació a l’Avinguda Espanya

Espai per a vianants del carrer la Mina i la plaça Doctor Trueta

Cobriment de la pista de Can Butjosa

Projecte de modernització de l’Ajuntament de Parets e-p@rets

100.000 €

400.000 €

344.000 €

250.000 €

  10.000 €

El pla d’estalvi i optimització de 
recursos permet reduir el pres-
supost en 526.000 euros, que 
es reinverteixen íntegrament: 

315.000 euros 
Increment per a la creació de 
nous plans d’ocupació, des-
envolupament econòmic i for-
mació. 

51.000 euros
Increment per a ajuts directes 
de Benestar social, que suma 
una partida total de 550.000 
euros.

160.000 euros 
Increment a Educació.
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Preu: 12 €

10 € menors de 18 i majors de 65

9 € amb Carnet Jove de Parets

Durada: 1h 20’

Una
Jornada
particular

febrer3
diumenge 18.30 h

Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

d’Ettore Scola Companyia La Pavana

Preu: 9 €

7 € menors de 18 i majors de 65

6 € amb Carnet Jove de Parets

Durada: 1h 15’

V-E-U-S!

febrer17

diumenge 18.30 h

Teatre Can Rajoler · Parets del Vallès

Cor Infantil Amics de la Unió

Hotot
Marcel Tomàs

A les 21 h
Sopar amb barquetes (montaditos) + copa i música
ofert per la Comissió de Festes

febrer23
Sala Cooperativa
Parets del Vallès

A les 00 h
Copa i música amenitzat per la Comissió de Festes

A les 22.30 h
Espectacle

Reserva* de taula per al sopar: 93 573 98 00
*Un cop s’han adquirit les entrades
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CULTURA

Foto: Miquel Raya

Sa Majestat Carnestoltes, rei dels pocasoltes, recupera el Barri Antic i l’entorn de la plaça 
de la Vila de Parets durant la celebració del Carnaval, que enguany arriba ple de novetats. 
La festa canvia la data habitual i, enlloc del dissabte, serà el diumenge 10 de febrer.  
La cercavila sortirà del carrer de Monistrol a les 11.30 h i recorrerà l’avinguda de Catalunya 
per arribar a la plaça de la Vila a les 12.45 h. Com a novetat, el jurat deliberarà durant la 
cercavila i no es durà a terme la desfilada per la passarel·la amb l’objectiu d’agilitzar el 
concurs i fer-lo més participatiu. Durant la deliberació, es podrà gaudir d’un vermut popular. 
L’animador Jordi Rius engrescarà la rua i dinamitzarà el lliurament de premis que tindrà lloc 
a partir de les 13.15 h. Un cop més, es tornaran a premiar les disfresses més divertides 
i originals de cadascuna de les categories: infantil, adult i comparses. 
Per a la participació individual caldrà inscriure’s al carrer Monistrol, abans de la sortida 
de la rua. Les comparses, de 5 o més membres, caldrà que s’inscriguin prèviament al 
Centre Cultural Can Rajoler i en el cas d’anar acompanyats de música, hauran de lliurar 
el tema corresponent enregistrat en un disc compacte.

Oficina de Català
de Parets del Vallès
Centre Cultural Can Rajoler

Travessera, 1
Tel. 93 573 98 00 

parets@cpnl.cat

El dijous 17 de gener a les 7 de la tarda es 
va presentar el lèxic Gegants del Vallès Ori-
ental. Una colla de mots de festa i majestat 
a la sala l’Aplegador de Roca Umbert, a 
Granollers.

Organitzat pel Centre de Normalització 
Lingüística del Vallès Oriental, al qual per-
tany l’Oficina de Català de Parets, amb 
la col•laboració d’Amics dels Gegants i 
Capgrossos de Granollers, la presentació 
va ser conduïda per Cristina Puig, tècnica 
de normalització lingüística de l’Oficina de 
Català de Canovelles, i hi van intervenir Jo-
sep Mayoral, alcalde de Granollers; José 
Orive, president del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental; Josep Madorell, gerent del 
Consorci per a la Normalització Lingüísti-
ca; Amadeu Carbó, expert en cultura po-
pular; Josep M. Gontan, president d’Amics 
dels Gegants i Capgrossos de Granollers, i 
Reyes Barragan i Roser Tintó, tècniques de 
normalització lingüística.

L’acte va comptar amb una àmplia presèn-
cia paretana, encapçalada per represen-
tants dels Gegants, Grallers i Bestiari de 
Parets del Vallès. Cal destacar que aquesta 
colla serà l’amfitriona de la XVI Trobada Ge-
gantera, que tindrà lloc el dia 27 de gener 
a la nostra vila. Com a cloenda, en Cosme 
i la Damiana, la parella de gegants de Gra-
nollers, que fa 50 anys, van oferir un ball 
als assistents.

Gegants del Vallès Oriental. Una colla de 
mots de festa i majestat és el segon lè-
xic en format de tríptic editat pel CNL del 
Vallès Oriental i relacionat amb la cultura 
popular.

Presentació del lèxic dels gegants

El Carnaval canvia a diumenge i 
recupera el Barri Antic de Parets

A ritme de blues, la Tòfol Martínez Blues 
Band serà l’encarregada de fer aixecar per 
primer cop el teló del Teatre Can Rajoler 
dins la programació dels Espectacles a Pa-
rets d’aquest primer semestre de 2013. 
Serà aquest dissabte 26 de gener a les 22 
h, coincidint amb la Festa Major d’Hivern.
En els propers mesos es representaran 11 
espectacles als escenaris paretans. 
La comèdia Tu digues que l’estimes, Una 

jornada particular, basada en la pel·lícula 
italiana d’Ettore Scola i el thriller Cosmètica 

de l’enemic, amb dos actors ben coneguts 
com Lluís Soler i Xavier Ripoll, són algunes 
de les propostes teatrals de les quals es 
podrà gaudir. A la programació també hi 
serà present, com és habitual, la compan-
yia local Som i Serem, que en aquesta oca-
sió farà somriure al públic amb Perruqueria 

de senyores.
Les propostes musicals vindran servides 
pel Cor Infantil Amics de la Unió, de Grano-

llers, amb V-E-U-S!; The Logical Group, amb 
el concert Breakfast of the Century i Kulbik, 
guanyadors del concurs televisiu Tú sí que 

vales 2011.
Novament, la sala Basart de la Cooperativa 
serà l’escenari de les obres programades 
dins el cicle del Cafè Teatre. Els còmics 
Marcel Tomàs i Quequè garantiran una es-
tona ben entretinguda.
El segon i quart diumenge de mes, Rialles 
obsequiarà el públic familiar amb teatre, 
titelles, musicals i humor. La Sireneta, 
Aladdí, Planeta Tumàcat, La volta al món en 

80 caixes, Nyam, un tastet d’òpera, De bra-

cet, Bambi i La granja més petita del món 
configuren la programació prevista fins al 
maig,  que van iniciar-se aquest gener amb 
Puig i Fontanals, carters professionals.

Tancarà la temporada la comèdia Confes-

sions de dones de 30, l’11 de maig.
La programació teatral íntegra es pot con-
sultar al web municipal parets.cat.

Lluís Soler, Marcel Tomàs i Quequè 
pujaran als escenaris de Parets

Un centenar d’associacions 
al registre d’entitats 
Cada dia hi ha més paretans i paretanes 
interessats per l’associacionisme. Així ho 
demostra el fet que el Registre Municipal 
d’Entitats de Parets (RMEP) compti ja amb 
un centenar d’entitats inscrites en dife-
rents àmbits de treball i de caràcter molt 
divers.
Les últimes que s’hi han afegit són Youba-
ri, Associació pel desenvolupament i la coo-
peració amb Missirah (Senegal), Associació 
d’Educació en Llengua Estrangera, Societat 
Ocellaire El Passarell de Parets, Associa-
ció Nens crescuts de la Biblioteca de Can 
Butjosa, AFA SI Parets, Casa Cultural de An-
dalucía Parets del Vallès “Carmen Amaya”, 
Assemblea Nacional Catalana i Club Triatló 
Parets del Vallès.
Per tal de facilitar la tasca d’aquest col-
lectiu, l’Ajuntament de Parets els posa a 
l’abast el Portal d’Entitats, una eina de 
promoció i dinamització del teixit associa-
tiu, on poden disposar d’un espai web de 
forma gratuïta.

Aprendre l’anglès per mitjà 
dels contes, a Can Rajoler 

Com a aposta pels idiomes estrangers, 
la Biblioteca Can Rajoler ha creat el 
Story time, una nova activitat mensual 
que començarà aquest dimarts 29 de 
gener, a les 18 h, i que anirà a càrrec 
d’Aina Xicota.
El funcionament serà similar a l’hora 
del conte, amb la particularitat que 
els nens i nenes podran escoltar les 
històries en anglès. L’objectiu és que 
els infants puguin familiaritzar-se amb 
aquest idioma des de petits, per tal 
d’enriquir el seu vocabulari. 
Emmarcat en el foment de les llengües 
estrangeres, la Biblioteca Can Rajoler 
també ha posat en marxa recentment 
el grup de conversa en anglès, els di-
jous alterns a les 19 h.

Breus

El Centre d’Estudis Musicals María Gre-
ver de Parets ha incorporat una àrea 
de musicoteràpia, dirigida pel psicòleg 
i musicoterapeuta Joan Capafons, amb 
vinculació directa amb l’Institut Català 
de Musicoteràpia. 
La presentació oficial d’aquesta àrea 
s’ha fet aquest mes a la sala Basart 
de la Cooperativa, en un acte amb un 
centenar d’assistents, i amb la presèn-
cia de Joan Capafons, de la directora 
de l’Institut Català de Musicoteràpia, 
Núria Escudé; Jordi A. Jauset, doctor en 
comunicació i conferenciant sobre els 
beneficis de les teràpies musicals, i el 
Dr. Rodríguez Fornells, doctor en psico-
logia bàsica i investigador.

Nova àrea de musicoteràpia 
al CEM María Grever

Unes 280 persones, al III 
bingo popular la Festukina 

L’Escola de Música acull la 
13a Festa dels Instrumentistes

Amb la finalitat d’afavorir la convivèn-
cia entre els alumnes de les diferents 
especialitats instrumentals, els que 
comencen i els que finalitzen els es-
tudis, l’Escola Municipal de Música or-
ganitza la 13a edició de la Festa dels 
Instrumentistes. Serà el dimarts 26 de 
febrer, a partir de les 17.30 h.
Serà una ocasió excel·lent per reunir 
a tots els alumnes d’instruments, que 
tocaran una peça conjunta.
Durant la festa es farà també el lliura-
ment bianual de diplomes als alumnes 
que han acabat els estudis musicals 
durant els cursos 2010-11 i 2011-12.

La tercera edició de la Festukina, el 
bingo popular de Parets organitzat per 
l’entitat Festuka, ha estat tot un èxit.
Les previsions es van veure desborda-
des per l’assistència a l’acte de prop 
de 280 persones, que van omplir la 
Sala Basart de la Cooperativa.
Es van fer 10 bingos i es van premiar 
una vintena de participants, que es 
van endur a casa paneres i regals amb 
premis, com una televisió LED de 32”, 
un viatge, sopars o dinars a diferents 
restaurants, lots de productes o des-
comptes a les botigues de Parets. 
Els regals van ser gentilesa dels co-
merços locals, que, tot i la crisi, van in-
crementar la seva participació al bingo.
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Visita pastoral a Parets del 
Bisbe de la Diòcesi de Terrassa

El Bisbe de la Diòcesi de Terrassa, Josep 
Àngel Saiz Meneses, farà una visita pas-
toral a Parets del Vallès del 27 al 30 de 
gener, amb l’objectiu d’establir un contacte 
amb la comunitat parroquial.
D’entrada, el diumenge 27 de gener, coin-
cidint amb la Festa Major d’Hivern, el Bisbe 
oficiarà, a les 10.30 h, la missa estacional 
a l’església de Sant Esteve. 
D’altra banda, amb la finalitat d’intercanviar 
impressions i compartir experiències, 
durant els dies 28, 29 i 30 de gener 
s’entrevistarà amb els diferents grups pa-
rroquials de Parets com ara Càritas, cate-
quistes, la Pastoral de la Salut, el Consell 
Pastoral d’Economia i la comunitat de reli-
gioses Teatines.
També dins de la visita pastoral, dimecres 
30 de gener, a partir de les 9.15 h, el Bis-
be serà rebut a l’Ajuntament de Parets pels 
membres del Consistori en visita institu-
cional.
Aquesta visita pastoral pren especial re-
llevància perquè és la primera de la nova 
diòcesi. 
S’inclou dins de les trobades que el Bis-
be està realitzant amb les parròquies de 
l’Arxiprestat de Mollet, del qual forma part 
Parets.

Daniel Martínez rep un homenatge 
emotiu el dia que compleix cent anys

Alcalde i regidora li van lliurar la placa com-
memorativa i un ram de flors, que va rebre  
amb gran emoció.
Daniel Martínez va néixer l’any 1913 a Si-
les (Jaén), tot i que viu a Parets des de fa 
més de cinquanta anys. Entre els llocs on 
ha treballat destaquen la masia de Can 
Serra de Parets i el sector de l’automoció.
Té tres fills, set néts i set besnéts.

Daniel Martínez Fernández, resident al ba-
rri del Cerdanet de Parets, va celebrar el 3 
de gener el seu cent aniversari. 
En una data tan assenyalada, va rebre al 
seu domicili la visita de l’alcalde de Parets, 
Sergi Mingote, i la regidora de Gent Gran, 
Susanna Villa, que van voler felicitar-lo 
personalment i retre-li un reconeixement 
institucional.

Avis de la Residència visiten 
el Pessebre Monumental

Més d’una trentena d’avis i àvies de 
la Residència Pedra Serrada de Parets 
del Vallès han fet aquest mes de ge-
ner una sortida per visitar el Pessebre 
Monumental, ubicat a sota la plaça de 
la Vila. 
Durant la visita, han contemplat amb 
admiració el muntatge sobre taula més 
gran de Catalunya, amb unes dimen-
sions de 230 metres quadrats, realit-
zat per l’Agrupació Pessebrista.
L’estada al Pessebre és una més de 
les iniciatives que duen a terme con-
juntament l’Ajuntament de Parets i 
la Fundació Sanitària de Mollet, que 
gestiona aquest equipament, amb 
l’objectiu d’integrar la gent gran de la 
Residència en la vida social paretana i 
fer que puguin gaudir activament, com 
qualsevol paretà o paretana més, de 
les activitats que es programen al mu-
nicipi.
Amb aquest mateix objectiu, durant les 
festes de Nadal alumnes de l’Escola 
Municipal de Música i de l’Escola Mu-
nicipal Pau Vila van visitar la Residèn-
cia Pedra Serrada per oferir als avis i 
a les àvies un concert i una cantada 
de nadales.
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    ESPECIAL NADAL

Nadal a Parets
Les festes de Nadal han passat i han deixat lloc a d’altres cele-
bracions que es duran a terme durant l’hivern. Enguany, com és 
habitual, els paretans i les paretanes de totes les edat van tornar 
a sortir al carrer, malgrat el fred, i van poder gaudir del guarni-
ment dels carrers, van colpejar fort el Tió, van visitar el pessebre 
monumental o van sentir els concerts oferts a la gent gran de la 
Residència Pedra Serrada.
Ses Majestats els Reis Mags d’Orient van ser rebuts amb una gran 
il·lusió i, a la plaça Marcer o al Pavelló, van recollir els desitjos de 
tots els ciutadans i les cartes amb les peticions dels infants de 
Parets. L’alcalde els va lliurar la clau màgica que obre totes les 
portes de la vila i, així, la nit del 5 de gener van deixar els tan es-
perats regals a tots el infants que es van portar bé. 
Aquí tenim algunes de les imatges d’aquest Nadal però, si en 
voleu veure més, ho podeu fer a la mediateca del web municipal 
parets.cat.

Foto: Miquel Raya
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Reconeixement del pilot paretà Iker Vera 
al Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat

El pilot paretà Iker Vera va recollir el passat 19 de gener al Centre d’Alt Rendiment de 
Sant Cugat el premi que l’acredita com a 3r classificat del Campionat de Catalunya 
de supermotard després de participar en 7 curses.
Tot un èxit per tractar-se de la seva estrena. Iker Vera va concidir a l’acte amb els 
pilots espanyols de Moto GP.
De cara a la propera temporada el jove pilot estrenarà nou equip -Jorge competición- 
que es presentarà el 26 de gener al circuit de Xest a València.

Nova escuderia pel jove pilot
Vera correrà amb la nova escuderia el Campionat d’Espanya de velocitat que dirigirà 
Dani Amatriain, antic mànager de Jorge Lorenzo. Durant el 2012, i a més del 3r lloc 
en supermotard, va aconseguir la 7a posició en la seva estrena en la categoria de 70 
cc del Campionat Català de velocitat. 
Vera es va situar entre els 10 millors pilots d’arreu d’Europa tot i comptar amb un dels 
pressupostos més baixos dels equips participants.

La Sala de la Cooperativa de Parets va aco-
llir una nova edició del Torneig d’escacs 
actius Memorial Francesc Alsina organitzat 
per l’Associació Paretana d’escacs, amb la 
participació d’una setantena d’esportistes.
Lázaro Lorenzo, del Sant Josep, va ser el 
primer classificat de la competició que va 
comptar amb una participació d’una setan-
tena de jugadors. El segon classificat del 
torneig que es va jugar amb un sistema 
suís de 8 rondes va ser Orelvis Pérez del 
Montcada i el tercer lloc pel peruà Filemon 
Cruz, del Tres Peons. El quart classificat 
va ser Arturo Vidarte del Montcada i cin-
què, Marc Sánchez del Foment. El premi al 
millor classificat local va ser per a Adrián 
Hugo Camus, de la Paretana d’escacs.
El Memorial va tenir a Vicente Baltasar 
com a director del torneig i a Carles Bata-
llé com a àrbitre, en total es van repartir 

El Torneig d’escacs Memorial Francesc 
Alsina acull una setantena de participants

1.000 euros de premis en metàl·lic seguint 
l’estricte ordre de la classificació i sense 
caràcter acumulatiu. Es va fer un reconeixe-
ment als primers de cadascun dels trams 
d’ELO, Adrián Felipe (Sabadell) va ser el 
primer al tram 1700-1799, Jordi Rodríguez 
(Sabadell) va guanyar al tram 1800-1899, 
Marc Navarro (Mollet) va quedar primer en 
1900-1999, Enrique Gallardo (Mollet) va 
ser el vencedor en el tram 2000-2099, Ri-
card Langa en el 2100-2199 i Raul Omar 
González (Sabadell) al 2200-2299.
A les categories de promoció de la base 
cal destacar el primer lloc de Sergi Liarte 
(Sant Andreu). En sub-16, el millor local en 
aquesta categoria va ser Ivan Alonso. En 
sub-14, el vencedor va ser el molletà Pere 
Garriga i el primer jugador de casa, Vicente 
Baltasar. En la categoria sub-12, la victòria 
va ser per a Gerard Ayats del Llinars.

Car
nes

toltes
2013

Diumenge 10 de febrer

CERCAVILA
11.00 h inscripcions al concurs, al 
c/Monistrol
11.30 h sortida de la rua
12.45 h arribada a la plaça de la Vila
12.45 h vermut i deliberació jurat
13.15 h lliurament de premis del 
concurs amb animació a càrrec de 
Jordi Rius

CONCURS

INDIVIDUAL: Inscripcions al 

c/Monistrol. Els interessats van a la 

cercavila i se'ls facilita el número de 

participant.

COMPARSES: S'han d'inscriure 

prèviament a Can Rajoler. Si fan 

actuació amb coreografia, han de fer 

arribar la música a Can Rajoler en 

format CD.

El jurat valorarà la participació a la 

rua i, en el cas de les comparses amb 

coreografia, l'actuació a la plaça.

PREMIS
INFANTIL individual: 200, 100 i 50 €

(en vals oferts per les associacions de comerciants de Parets).

INFANTIL comparsa (a partir de 5 components): 300 i 150 €

(en vals oferts per les associacions de comerciants de Parets).

ADULT individual: 300, 200 i 100 € (en efectiu).

ADULT comparsa (a partir de 5 components): 600 i 300 €

(en efectiu).

Aquest any, el farem diumenge al matí, amb rua fins a la plaça 

de la Vila, Per participar al concurs heu de fer la cercavila,

ja que NO hi haurà desfilada a la

plaça, on només s’exhibiran

les comparses. 
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El Gimnàs Robert va participar el 25 de 
novembre passat a la 11a Copa Naci-
onal de Catalunya de tècnica i combat 
en taekwondo celebrada al Poliesportiu 
Riera Seca de Mollet. 
Entre els resultats hi ha la consecució 
de 3 medalles d’argent i un bronze. In-
dividualment, cal destacar que Amanda 
Coll va guanyar la medalla d’or i Carla 
Menes va ser argent en combat.
Claudia Ayala va quedar 2a en tècnica 
individual i també 2a en la modalitat de 
parelles amb Alex Ares.

El ciclista paretà debutava aquest dilluns al Tour de San Luis a l’Argentina després d’una 
temporada 2012 que el va coronar per segona vegada com a guanyador del rànquing 
mundial de la UCI. Joaquim Rodríguez ho farà, de moment, amb l’equip Katusha, que 
ha rebut una llicència continental professional mentre s’espera l’audiència del Tribunal 
d’Arbitratge Esportiu (TAS) sobre els motius de l’exclusió de l’equip rus del World Tour, la 
primera divisió del ciclisme. 
Purito correrà fins aquest diumenge la prova argentina al costat dels seus dos companys 
catalans de l’equip, Xavier Florencio i Alberto Losada, i estarà molt pendent del seu futur. 
Un dels reptes del 2013 és assegurar la seva presència al Tour de França; en cas que 
el Katusha no fos reacceptat al World Tour, el ciclista de Parets voldria marxar a un gran 
equip que li garanteixi la participació a la prova francesa.
I és que Joaquim Rodríguez no vol tenir la necessitat de dependre de les invitacions de 
l’organització. La darrera participació al Tour de Purito va ser el 2010 on va obtenir la 
victòria en la 12a etapa entre Bourg-de-Péage i Mende.

Del 20 de gener al 17 de març tindrà 
lloc el Campionat de Catalunya per 
equips d’escacs amb la participació de 
dos conjunts de la Paretana que milita-
ran a Primera i Tercera Categoria.
La competició consta de 9 rondes i el 
primer equip de la Paretana -que va pu-
jar en l’edició anterior- s’enfrontarà al 
Cerdanyola D, Sant Quirze, ONCE, Rubi-
nenca, Caldes de Montbui, Vall del Te-
nes, Cardedeu, Badia i Terrassa C.
La Paretana B enquadrada a Tercera 
tindrà com a rivals el Vallromanes, Mon-
tornès, Llinars D, Les Franqueses B, Vall 
del Tenes C, Ripollet C, Caldes de Mont-
bui D i Sant Cugat D.

El teixit d’entitats esportives a Parets ha 
augmentat en els darrers mesos amb la 
creació del Club Triatló. Una nova entitat 
presidida per Albert José, que compta amb 
32 socis, 18 dels quals són federats.
El triatló és una prova multiesportiva que 
consta de tres segments que se succeei-
xen sense pauses, que són habitualment 
la natació, el ciclisme i cursa a peu, i dues 
transicions: bé entre la natació i el ciclis-
me, o entre el ciclisme i la cursa a peu. 
Fa aproximadament dos mesos, un grup 
de 10 triatletes que es trobaven sovint van 
decidir formar la nova entitat esportiva i 
fixar la seu a Parets. Diversos dels com-
ponents del club ja han participat en dife-
rents curses i com a cites més immediates 

La Penya presidida per Joaquim Esteve 
ha estrenat en les darreres setmanes 
un nou projector i una nova pantalla a 
la seu social de l’avinguda Lluís Com-
panys, que cada cop que hi ha partit del 
Barça s’omple de gom a gom.
Amb aquesta inversió, la Penya pretén 
millorar les condicions en què els so-
cis puguin veure els partits del primer 
equip. De cara al proper 17 de febrer, 
l’entitat té previst dur a terme una cal-
çotada a la zona de l’Anoia i també de 
l’Urgell per visitar diferents indrets.
La Penya, a més, vol fer un cens dels 
seus socis coincidint amb la iniciativa 
de la directiva del FC Barcelona de crear 
un carnet de penyista que donarà dret 
a importants descomptes en diversos 
productes.

Es constitueix una nova entitat 
esportiva: el Club Triatló de Parets

Purito enceta nova temporada, 
de moment amb el Katusha 

L’equip de competició del CAP va acon-
seguir 6 podis en el cros comarcal de 
Mollet celebrat el 12 de gener.
Berta Zanuy va quedar segona en ca-
tegoria mini; Julia Lahosa, primera en 
prebenjamí; Ariadna Vaquerizo segona 
classificada en prebenjamí; Marc Reve-
lles segon en benjamí; Ferran Corbera, 
segon en alevins i Quim Zanuy, tercer en 
alevins. D’altra banda en el cros de Ri-
pollet, Anna Marín del Club Atletisme Pa-
rets va ser la campiona infantil. A més, 
en veterans, Agustín Díaz va quedar 13è 
en el cros de Sabadell en veterans i Xavi 
Muñoz va assolir una excel·lent marca 
en 60 m llisos millorant el rècord del 
club (7.69) en pista coberta.
De l’actuació més recent del club paretà 
cal afegir la segona posició en categoria 
juvenil de Celina Janczak al Cros Ciutat 
de Vic, en un circuit molt dur, i la vuitena 
d’Anna Ramon. I en els controls de pista 
coberta cadet i juvenil, el CAP va batre 
3 rècords del club amb Agustín Díaz (en 
3.000 metres), Xavi Muñoz en 60 me-
tres també juvenil i Hug Roger Paradís 
en 600 m cadet.

Un centenar de corredors van participar 
el passat 15 de desembre al 3r Gran 
Premi Vila de Parets, Memorial Pere Pu-
jol, celebrat al Circuit de Montmeló i or-
ganitzat per l’Associació Ciclista Parets 
(AC). En la primera cursa de 45 kms van 
córrer 37 ciclistes i la victòria va ser per 
a Jordi Codony (Olot), seguit per Pedro 
Viana (Centelles) i Francisco Manuel Ra-
mos (CC Culets Vermells). 
A la segona cursa, també de 45 kms, 
Jordi Soler (SC Ilerdense) va quedar 1r, 
la segona posició va ser per Mauricio 
Muller del UPV-Bancaja i la 3a per Carles 
Juncosa, del CC El Montmell. 
De la participació del Ravet Bike Parets 
cal destacar que Marc Plans (elit) va ser 
el 21è, Juan Manuel Pérez (master 30) 
el 22è i Francesc Defaus (elit) el 26è 
classificat.

Campionat de Catalunya per 
equips d’escacs 2013

Millores a la seu social de la 
Penya Blaugrana Parets

Classificacions del Memorial 
Pere Pujol de ciclisme

tenen previst competir a la Mitja Marató de 
Granollers el 3 de febrer. Entre els reptes 
més destacats del club hi ha la participa-
ció a l’Iron Man que es farà a Zuric, el mig 
Iron Man de Calella o l’Iron Man de San 
Francisco. 
El director tècnic i entrenador del nou club 
serà Dani Pagés, exnedador i exentrenador 
del CN Parets, que en el seu palmarès té 
un subcampionat de Catalunya de triatló 
en categoria sub 23. Pagés marcarà els 
objectius dels entrenaments, que podrien 
constar d’entre 3 o 4 sessions a la setma-
na. La presentació oficial de l’entitat és 
farà el mes de febrer, però ja és pot con-
tactar mitjançant Facebook, a Club Triatló 
Parets del Vallès.

Tres nedadores del CN Parets 
al Campionat Català absolut

El Club Atletisme Parets, al 
cros de Mollet i de Ripollet

Èxit en l’actuació del Gimnàs 
Robert a la Copa Catalana

BreusBreus

Andrea Vielsa, Carla Muñoz i Cèlia Ro-
dríguez van participar el cap de setmana 
passat al Campionat de Catalunya abso-
lut celebrat el cap de setmana passat a 
Terrassa. Totes tres es van classificar 
per a la prova, tot i pèrtanyer a la cate-
goria júnior. 
Vielsa va quedar la 65a en 50 m lliures, 
Rodríguez la 21a en 50 m papallona, 
36a en 100 m papallona i la 57a en 
100 m lliures.
Pel que fa a Carla Muñoz no va poder 
competir individualment -per limitació 
d’inscripcions- però ho va fer en les 
dues proves de relleus de 4 x 100 lliu-
res (20è de 24 equips inscrits) i en 4 x 
200 lliures (20è com a club el Parets).

Una trentena de socis constitueixen el nou club esportiu que té previst 
participar a la Mitja de Granollers el proper 3 de febrer
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El no, 
no s’entendrà

Les nostres 
aportacions al 

pressupost 2013

El pressupost del 2013 al nostre entendre hau-
ria de contemplar, com a mínim cinc eixos:

1.- Dotar suficientment una partida de plans 
d’ocupació locals concrets, tant en concepte 
com en nombre de persones a contractar (pintar 
passos zebra, despintar parets, arranjament de 
voreres, neteja del riu, neteja d’espais periur-
bans, entre d’altres). Dotar els serveis socials 
de suficient cobertura per donar suport a les 
persones que ho necessiten.

2.- Per evitar més deutes, no subscriure cap nou 
préstec aquest any.

3.-Reduir les partides d’atencions protocol·là-
ries, dietes, locomoció, publicitat, propaganda 
i comunicació a la meitat. Suprimir la mitja de-
dicació d’una regidoria de l’equip de govern, ja 

Actuacions positives, 
sospitoses i negatives

Condenar 
la corrupción 

que aquesta es va afegir quan el PSC estava 
sòl al govern; després del pacte amb el PP, la 
mitja dedicació ja no té raó de ser.

4.- Dissoldre la societat Habitaparets i donar-
nos de baixa de Vallès Visió, tal com ja han 
fet tres pobles de la comarca, perquè és una 
despesa elevada, difícil de suportar i difícil 
d’explicar, quan avui hi ha altres problemes més 
urgents per atendre.

5.- En l’apartat d’inversions s’hauria d’obrir la 
Marineta als joves, mentrestant s’espera, si és 
el cas Cal Jardiner, ja que no es socialment 
acceptable tenir un edifici ben equipat, pràctica-
ment tancat, quan avui els joves del nostre po-
ble no tenen on anar. També cal, mitjançant un 
pla d’ocupació, fer la coberta de can Cot perquè 
aquesta masia no caigui i amb un altra, iniciar 

Grup Municipal Nova Opció per Parets

www.nopparets.cat

      info@nopparets.cat

Grup Municipal de Convergencia i Unió

www.ciu.cat/parets  paretsdelvalles@ciu.info

Grup Municipal  del

Partit Popular de Catalunya

les obres de l’arxiu municipal a Ca n’Oms.

Nosaltres hem presentat, com hem fet cada 
any, aquestes propostes a l’equip de govern a 
fi que siguin recollides en el text definitiu del 
pressupost.

Desencís força evident i general per part de 
tots els demòcrates catalans davant la situació 
generada arran de la rotunda negativa del PSOE 
al “dret a decidir” i la submissió a la mateixa 
mostrada per part del secretari general del PSC, 
Pere Navarro. No hi ha dubte doncs, que seria 
desitjable pel bé de les esquerres, iniciar un 
procés de “reciclatge” dins del PSC, doncs, ara 
per ara lamentablement...“no sap on va”. (W) 
Viquipèdia.- El reciclatge és l’acció, i el reprocés 
de parts o elements d’un article, tecnologia, 
aparell, que en arribar al final de la seva vida útil 
pot ser reutilitzat.[1] Reciclar és per tant l’acció 
de tornar a introduir en el cicle de producció i 
consum productes materials obtinguts de resi-
dus. També es refereix al conjunt d’activitats 
que pretenen reutilitzar parts d’articles que, en 
el seu conjunt, han arribat al final de la seva 
vida útil, però que admeten un ús addicional per 

alguns dels seus components o elements. Així 
doncs, què cal fer? Al contenidor gris (rebuig)? 
No, no seria gens bo políticament, ni just, que 
un partit del seu decalatge històric i trajectòria 
democràtica acabés així. Cal cercar altres al-
ternatives. Al blau (paper)? Paper, Caixes de 
cartró, propaganda... no, el continuisme no és 
una bona opció. Al contenidor marró (matèria 
orgànica)? Restes, taps de suro, el “marró” 
del Cafè, tampoc, més marro, no!. Al groc (en-
vasos) Tetrabric, bosses, safates, llaunes... A 
Parets és força clar!, al contenidor verd (vidre), 
doncs la seva “feblesa i fragilitat” és evident, 
la manca de “transparència” és obvia. A més, 
el reciclat del vidre permet la barreja de “co-
lors”... si s’escau. I és que el pacte de govern 
actual entre el PSC-PP sembla determinat a te-
nir gran recorregut al nostre ajuntament. No cal 
preocupar-se, arribat el moment, just després 

d’aprovat el pressupost del 2015, “trencaran 
de sobte... sense malícia, com got de vidre re-
lliscós” i au, a les properes municipals..., nou 
pacte regeneratiu per Parets. És el que té de 
bo el reciclatge, s’aprofita tot i l’origen inicial de 
la matèria que donarà forma a altres objectes i 
utilitats, és desconegut, un cop processat. Així 
doncs, aquí a Parets, cal posar-hi fil a l’agulla, 
que l’assumpte és en marxa des de fa temps 
i l’actual pacte de Govern entre el PSC+PP és 
voluminós, i hi ha clara voluntat de reciclar-lo, 
encara que sigui a costa de nous productes, 
de nou, altament contaminants... Esperem que 
més aviat que tard, els que li donen suport, 
s’ho repensin, i pel bé de les esquerres i del 
nostre poble, aquest pacte acabi al contenidor 
del rebuig... per a la seva incineració.

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

PSC, pregunta 
on vas!!!

Estos días, la política está empañada por la 
corrupción de algunos de nuestros políticos, 
políticos que lo único que hacen es ensuciar 
el nombre de sus partidos y faltar al respeto 
a la sociedad en general, por no hablar de sus 
votantes.
Yo soy de los que siempre dice que, si hay un 
político que haya obtenido un solo euro de for-
ma ilícita que vaya a la cárcel sin ningún tipo 
de miramiento, me da absolutamente igual si 
ese ladrón se llama Bárcenas, Pujol o Chaves. 
Lo peor de todo esto es que, por culpa de cua-
tro mangantes impresentables, se ve afectada 
toda la clase política por eso de que nos meten 
a todos en un mismo saco, y eso no es justo 
porque la gran mayoría de los que nos dedica-
mos a la política, lo hacemos desde nuestras 
convicciones y con una clara vocación de servir 
al ciudadano.

Desde mi posición, tengo que decir que conozco 
a muchos políticos de las distintas formacio-
nes y sinceramente, no conozco que yo sepa 
a ningún corrupto, y sí a gente muy honrada y 
trabajadora.
Estos días, con todas las noticias de corrupción 
los partidos políticos entramos en la demagogia 
e incluso algunos nos intentan dar clases de 
moral y eso roza el ridículo porque por desgra-
cia gentuza corrupta la tenemos o la hemos 
tenido todos alguna vez en nuestro partido.
Desde el Partido Popular de Parets pedimos a 
la justicia que condene toda la corrupción con 
la misma vara de medir y que si se demuestra 
que algún político ha robado vaya de cabeza a 
la cárcel porque así sera la única manera de 
limpiar la política de escoria.

L’equip de govern hem elaborat el Pressupost 
2013 tenint en compte la situació econòmica 
actual que està patint la societat i la incertesa 
de poder rebre finançament econòmic per part 
de les administracions superiors.
Per aquest motiu, hem continuat reduint des-
pesa, seguint amb la política de contenció que 
ja veníem aplicant des que va començar la cri-
si. Dins del pla d’optimització econòmica dut a 
terme per al 2013, hem reduït 526.000 euros 
i hem destinat la mateixa quantitat per incre-
mentar aquelles partides per a polítiques que 
són prioritàries per als paretans i les paretanes 
i que ens ho han traslladat a través de la but-
lleta del procés de partipació al pressupost del 
passat mes de novembre. Les tres principals 
preocupacions dels paretans i les paretanes 
són l’ocupació, poder mantenir i potenciar les 
mesures socials per donar cobertura al colec-

tiu de veïns en situació més crítica i mantenir 
l’aposta per l’educació. Per tant, l’objectiu per a 
l’equip de govern és donar el màxim de cobertu-
ra a aquestes polítiques i aquesta inquietud de 
la ciutadania, donant-li la màxima prioritat en el 
pressupost per al 2013.
És així, que en els pressupostos per al 2013 
destinem:
-Per a Ocupació, Promoció Econòmica i Forma-
ció per a aturats, un mínim de 315.000 euros.
-Per a mesures socials, incrementem amb 
51.000 euros més la quantitat d’aquesta par-
tida, quedant en un total de 550.000 euros el 
destinat pel 2013.
-I en reforç de les partides destinades a Educa-
ció (Patronat d’Ensenyament) incrementem amb 
160.000 euros més l’aportació per al 2013.
Aquests pressupostos són els més socials rea-
litzats des que va començar la crisi. La situació 

actual i el nostre convenciment per paliar en 
la mesura del possible els efectes de la crisi 
econòmica al nostre poble ens ha dut a pre-
sentar al Ple de l’Ajuntament aquesta proposta 
amb fortes mesures socials, que vam fer ex-
tensiva a la resta de partits polítics per par-
ticipar i dels que no hem rebut cap resposta. 
Possiblement es reserven fer-les el dia del Ple, 
perque el què probablement els importi més 
sigui el rendiment partidista que creguin que 
poden treure. 
Malgrat això, el grup socialista confiem obtenir 
el suport de la resta de partits poliítics, NOPP, 
CiU i ICV, si no amb un vot a favor, al menys 
amb l’abstenció, ja que un vot en contra, el NO, 
no ho entendria la ciutadania de Parets a qui 
representem.

Grup Municipal del

Partit dels Socialistes de Catalunya

Un cop passat el Nadal, que ens ha permès a 
tots fer un parèntesi en la rutina diària, toca 
posar-se les piles i reprendre les tasques i obli-
gacions. Pel que fa a la política municipal, els 
reis ens han portat una mica de tot, actuacions 
positives, sospitoses i negatives.
- En primer lloc volem felicitar a l’equip de govern 
per recollir un dels punts del programa de la 
nostra candidatura, consistent en l’increment de 
les hores de les aules d’estudis. Fins fa quatre 
dies els estudiants de Parets havien de marxar 
a municipis veïns per poder estudiar. Des de 
principis d’aquest any a Parets s’han ampliat les 
hores d’obertura de les aules d’estudi durant 
l’època d’exàmens, que facilitarà la tasca als 
estudiants de la nostra vila. En aquest sentit 
creiem que anem pel bon camí. 
-El que ens ha semblat sospitós és com s’ha 
fet l’adjudicació del Projecte de redacció i im-

plementació del Pla de Dinatmització del Servei 
de Desenvolupament Local i Promoció Econò-
mica. L’equip de govern, PSC i PP, ha adjudicat 
després d’entrevistar a diferents persones, la 
redacció i implementació del mateix. Creiem que 
els membres de l’equip de govern de vegades 
obliden que estant gestionant un ajuntament, 
que no és casa seva, que estan sotmesos a la 
llei, i que totes les gestions que facin han de 
ser objectives, eficaces i transparents. Davant el 
procés d’adjudicació esmentat ens preguntem: 
Per què s’han entrevistat a aquestes persones i 
no a unes altres? L’Ajuntament ha fet difusió de 
què feia aquesta adjudicació? Què s’ha valorat i 
en base a quins criteris s’ha adjudicat el servei? 
No hi ha personal prou qualificat a l’ajuntament 
per fer aquesta tasca? ...
-Se’ns dubte, l’actuació negativa són les orde-
nances fiscals aprovades en el Ple de novembre, 

amb el vot a favor de PSC i PP. Una altra vegada i 
per segon any consecutiu tots pagarem un mica 
més al nostre Ajuntament, ja que es va aprovar 
l’increment dels impostos. Creiem que en els 
temps que corren no podem exigir més esforç 
a les famílies del nostre municipi. La nostra pro-
posta passa per equilibrar el pressupost amb la 
contenció de la despesa i no amb l’increment 
dels ingressos amb les taxes i impostos muni-
cipals. No volem fer demagògia ni donar-vos un 
discurs polític, per això, us engresquem a que 
vosaltres mateixos comproveu el que us estem 
dient, agafant els rebuts de l’IBI que heu pagat 
els anys 2011, 2012 i el que pagareu al 2013, 
aquesta és la manera més eficaç de saber si 
realment s’ha produït o no un increment en els 
impostos i taxes municipals. 



24 de gener de 2013al dia 15

EL CALAIX

Escola de la Natura - Oficina d'Informacio Ambiental

ESCOLA DE LA NATURA
C/Galende, 12. Parets del Vallès. Tel. 93 562 17 94

Comprar a les
rebaixes

La campanya de rebaixes d’hivern va començar el  7 de gener i finalitzarà el proper 6 de març, ambdós inclosos. Fer rebaixes és una decisió de cada comerciant així com 
la seva durada dins d’aquest període.
Recordeu que: 
• Heu de demanar i conservar totes les factures o els tiquets de compra, ja que són la vostra garantia i els podeu necessitar en cas de reclamació.
• Si l’establiment admet targetes de crèdit com a forma de pagament habitual també ho ha de fer en període de rebaixes.
• L’establiment no té l’obligació de canviar un producte que estigui en perfecte estat, a menys que ho anunciï, per tant, pregunteu al comerciant per la possibilitat de canviar 
el producte i les condicions en què es pot fer aquest canvi. 
• La publicitat és vinculant i podeu exigir-ne el compliment, per tant, guardeu la publicitat del producte juntament amb les seves característiques, les instruccions, els 
catàlegs comercials, etc. 
• Quan compreu un producte, si teniu alguna incidència, reclameu a l’empresa que us l’ha venut i que té fins a 1 mes per a contestar. 
• Els establiments comercials han de disposar de fulls oficials de reclamació/denúncia. 
• És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum. 

Alguns consells importants per gaudir de les rebaixes de manera responsable: 
• Compareu els preus. El preu rebaixat ha de constar sempre al costat del preu no rebaixat, tant a l’aparador com a l’interior de l’establiment. Es pot substituir aquesta 
informació pel percentatge de reducció de preus en cada bé o servei. 
• Examineu el producte. Ha de tenir la mateixa qualitat i garantia que té amb el preu no rebaixat i no ha de tenir defectes o tares. 
• Diferencieu entre les vendes de rebaixes i altres tipus de vendes a preus inferiors als habituals, com ara les vendes en liquidació, les vendes de saldos i les ofertes. Els 
productes rebaixats han d’estar diferenciats de la resta. 
• Llegiu detingudament les etiquetes, les instruccions d’ús i les característiques del producte.

Mercè Alcayna

L’elaboració d’aquest article ha estat possible gràcies a la informa-
ció aprortada per la Biblioteca Can Rajoler i per la biblioteca Infantil 
i Juvenil Can Butjosa.

Llegir. Què, com i a on...

Quan parlem de llegir, habitualment tenim tendència a 
referir-nos únicament al que es considera literatura: novel-
la, assaig, poesia, relat... No obstant, hi ha moltes ma-
neres de llegir. Vull trencar una llança –tot i que en altres 
moments he estat certament crítica amb aquest fet– en 
favor dels no lectors, de totes aquelles persones a les 
quals dediquem mirades inquisitives quan ens diuen ‘és 
que jo no llegeixo’ i ho diuen amb coneixement de causa, 
sense remordiments. Independentment de si donem una 
excusa o ho justifiquem -no tinc temps, estic cansat, estic 
massa enfeinat- o si ho fem amb un descarat ‘és que a 
mi no m’agrada llegir’ tots som, ens agradi o no, lectors 
involuntaris: diaris, revistes, premsa de tota mena... 
Som devoradors nats de la lletra impresa. Així com la nos-
tra naturalesa ens fa buscar els raigs de sol quan arriba 
la primavera, o a parar l’oïda quan sentim una música 
llunyana que ens agrada, el nostre cervell s’alimenta de 
les sensacions que produeixen les paraules escrites. Ja 
sigui perquè volem obtenir informació, perquè ens agrada 
tafanejar la vida dels famosos o perquè, a les nits, li con-
tem un conte al nostre infant per tal que dormi tranquil, 
som lectors. La nostra vida és plena de lletres! Llegim 
ressenyes de pel·lícules, crítiques d’obres de teatre i les 
lletres de les cançons. Llegim l’horòscop, els anuncis per 
paraules, els correus electrònics dels amics (poesia pura, 
per cert!)
Les frases i paraules ens envolten, ens aixopluguen i ens 
fan vibrar. Ens emprenyen, ens preocupen i ens alegren 
i, en certs moments, ho fan tot plegat i alhora. No és 
increïble?
Som lletres igual que som música, gust i perfum, tot 
plegat és condició humana. Per descomptat, no estem 
analitzant el tipus de lectura que agrada a cadascú, però 
continuo pensant que, en el fons, el que compta és llegir, 
ja sigui al banc de la plaça, al sofà de casa, al llit i en 
pijama o a la consulta del dentista. De la mateixa manera 
que cada persona decideix com llegeix, és del tot legítim 
decidir el què. Així, doncs, ja ho sabeu, de lectors n’hi ha 
de tots colors. No permeteu que us jutgin perquè segur 
que tots, millor o pitjor, molt o poc, som lectors àvids, 
això sí, cada un de nosaltres amb les seves preferències.

La recuperació de la salamandra a Gallecs 
El passat dissabte a la nit, l’Escola de la Natura, en col·laboració amb el DRAG (De-
fensa de Rèptils i Amfibis de Gallecs), vam realitzar la primera sortida de l’any. Una 
sortida que, si bé ja s’havia fet la temporada passada, no deixa de ser peculiar per 
les seves característiques. Es tracta d’una proposta d’itinerari nocturn per a públic 
familiar anomenat A la recerca de les darreres salamandres de Gallecs. 
La salamandra és uns dels animals més encantadors, vistosos i, sobretot, importants 
que tenim a Gallecs. És un amfibi urodel -que vol dir que té cua- que fa entre 15 i 20 
cm, de color negre i groc, i que s’alimenta d’invertebrats, amb preferiblement de cucs 
de terra i llimacs. Les salamandres, igual que tots els amfibis, són bioindicadors, 
és a dir que la seva presència indica el bon estat de l’ecosistema on viuen. Al llarg 

del recorregut la vintena de persones que van participar-hi van poder constatar que, malgrat la situació de recessió general 
d’aquest amfibi, podem tenir motius per l’esperança, ja que es van observar fins a 52 exemplars que van ser degudament 
identificats, enfront a la vintena de la temporada passada. 
En aquest sentit cal destacar que la conservació dels espais fluvials, així com dels torrents i les basses, són d’una impor-
tància vital per al manteniment de la biodiversitat d’espècies com la salamandra, les granotes i els gripaus. 

D’on va sorgir la idea de crear aquesta entitat? 
L’Associació havia de néixer per poder participar en la funda-
ció que havia de vetllar per la Biblioteca i, com a membre del 
Patronat, el president tenia veu i vot en les decisions preses. 
La fundació no s’ha pogut dur a terme però vam decidir tirar 
endavant l’Associació per vetllar per aquesta manera de fer 
i de transmetre la lectura entre els nens i joves tan caracte-
rística de la Biblioteca Can Butjosa. 
Hem estat nens de la Biblioteca i hem crescut amb el Follet 
i les fades i els contes i hem après -bé, ens han ensenyat- a 
estimar els llibres i a sentir-los i volem que això continuï i que 
els nostres fills també puguin gaudir-ne. Seguim la filosofia 
del voluntariat que tants anys es porta fent en aquest equi-
pament i volem retornar part d’allò que hem rebut.
Com va contribuir Can Butjosa a despertar el vostre interès 
per la lectura quan éreu infants? 
Per a mi, va ser la llibertat d’explorar tot allò que volgués 
i, sobretot, llegir allò que volgués. Ningú em deia que allò 
era massa complicat o massa senzill per a mi. Al contrari, 
m’encoratjaven a descobrir aquest món meravellós. Aquesta 
pràctica encara ara es manté en aquest espai fora del temps 
que és Can Butjosa. De gran, aprecio el regal que em van 
fer, sé i procuro compartir-lo, bo i recordant, el respecte a la 
tria lectora de cadascú i sobretot la dels infants, ja que és 
essencial per ajudar-los a descobrir la màgia de la lectura. La 

“Quan érem nens, a la Biblioteca Can Butjosa ens van ensenyar a estimar i a sentir els llibres”

Fem lectura

Mònica Castro i Manel Alfaro
Associació Nens Crescuts de la Biblioteca Can Butjosa

De petits, van passar llargues estones a la Biblioteca In-
fantil i Juvenil Can Butjosa de Parets descobrint la màgia 
dels contes guiats per éssers fantàstics que conviuen en-
tre els llibres, com el Follet i les fades, fet que va fer que 
ben aviat aprenguessin a estimar la lectura. Ara, quan ja 
passen de la trentena, s’han retrobat i han creat l’Associ-
ació Nens Crescuts de la Biblioteca Can Butjosa. 
Aquesta nova entitat paretana vetlla perquè se segueixi 
transmetent a les noves generacions l’esperit d’aquesta 
institució, que enguany celebrarà trenta anys, i que és una 
de les poques biblioteques de Catalunya especialitzades 
per a infants. Entrevistem la seva presidenta, Mònica Cas-
tro, en representació de tots els membres actius.

prohibició i l’obligació maten les ganes de llegir. 
Quants “nens crescuts” formeu part de l’associació?
Als estatuts constem cinc membres. A peu de canó, hi som 
una dotzena, però, de “nens crescuts”, n’hi ha uns dos mil.
Quina tasca desenvolupeu?
La nostra finalitat és treballar per preservar els principis ètics 
de la Biblioteca a partir dels seus objectius i vetllar perquè 
estiguin presents en tot el que es faci. Amb aquest esperit 
participem als actes i activitats programats per la Bibliote-
ca i hi col·laborem quan se’ns demana. Properament també 
volem dinamitzar activitats per difondre la lectura a diversos 
àmbits socials i educatius, a més d’allò que se’ns acudeixi 
per mantenir l’esperit del Follet.
Què cal per entrar a formar part de l’Associació?
Cal ser un nen crescut, és a dir haver-se fet el carnet de la 
Biblioteca Can Butjosa entre els anys 1983-92. Estem fent 
una recerca de persones que reuneixin aquesta condició i 
que es vulguin afegir a la tasca. Aquells que es reconeguin 
com a “nens crescuts” poden enviar un correu electrònic a 
agombolar@hotmail.com, o adreçar-se a la Biblioteca.

Cristina Rof
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“Volíem recuperar aquell so d’una època molt bona per a la música”

Carles Font

Com és que vau decidir publicar aquest disc?
XN: Parlant amb el meu amic Xavier Ramon, un 
dia vam dir que teníem força material musical 
i fotogràfic del grup. El meu pare tenia cintes 
del seu grup, Carbonilla, i recordo que de petit 
l’escoltava i m’agradava molt. De fet, en Xavier 
Ramon va ser una mica l’instigador d’aquest 
recopilatori.
XR: Volíem recuperar aquell so d’una època 
molt bona per a la música. Jo li anava insistint 
que estaria molt bé que es publiqués, més te-
nint en compte que en Xavi Nadal havia creat el 
seu estudi de gravació. I al final s’ha pogut fer.
D’on vau treure el material?
XN: Jo creia que tenia cintes a casa del grup, 
però no les trobava. Però en canvi, sí les tenia 
el meu tiet, en Josep Maria Pujol.
JMP: Vaig començar a buscar a casa i em vaig 
sorprendre del material de Carbonilla que tenia. 
Jo els anava molt a veure i també era l’època en 
què col·laborava a la ràdio de Parets, m’empor-
tava la gravadora, els micròfons i enregistrava 
les seves actuacions, ho passava en cintes i a 

Xavier Nadal, Xavier Ramon i Josep M. Pujol
Autor i col·laboradors del projecte

partir d’aquí s’ha fet aquest recopilatori.
Vau triar deu cançons...
XN: Sí, vam decidir que hi entrarien les cançons 
que tinguessin millor qualitat de so. Penseu que 
depenent de la qualitat de la sala, alguns dels 
temes no se sentien gaire bé. Així que vam es-
collir deu cançons, la majoria molt representa-
tives de Carbonilla i que s’escolten prou bé. La 
majoria de les cançons que apareixen es van 
gravar en un concert a Caldes, que va sonar 
amb força qualitat.
Carbonilla, un grup que ja tenia certes caracte-
rístiques del so d’aquells anys de la “Movida”.
DN: Abans de Carbonilla, teníem un so molt 
diferent, sobretot amb Cristales en el Desierto. 
Però amb Carbonilla ja fèiem un pop-rock de 
l’època, allunyat del rock laietà que estava de 
moda a Barcelona i que era més sofisticat. Jo 
vaig començar actuant en solitari interpretant 
temes estil folk. Després s’hi van anar incor-
porant altres persones i vam anar creant grups 
com Cristales en el Desierto, ja que era l’èpo-
ca de la psicodèlia. Era el moment de bandes 

L’estudi de gravació i segell discogràfic Binary Emotions Records, amb seu a Parets del Vallès, 
ha editat un disc de grans èxits dels Carbonilla, una mítica banda paretana de finals dels 70 i 
principis dels 80. Aquest treball és fruit de la recopilació, digitalització i remasterització sonora 
de 10 de les cançons més representatives del grup, recollides per Xavier Nadal, líder del grup 
Grushenka. L’objectiu del projecte, en què també han col·laborat Josep Maria Pujol i Xavier 
Ramon, és recuperar, preservar i difondre el patrimoni d’un dels grups destacats dins la història 
musical del nostre municipi. El grup Carbonilla estava integrat per Josep ‘Daniel’ Nadal, Ángel 
Salanueva “Dorian”, Jesús Carreras, Ángel Gutiérrez i Joaquim Anfruns. Els Carbonilla eren 
hereus del grup Cristales en el Desierto i van aconseguir publicar el senzill Corazón Salvaje, 
inclòs dins de l’àlbum Ideas (Edigsa, 1981), i aparèixer a l’espai de TVE Musical Express, dirigit 
i presentat pel periodista Àngel Casas. El disc en format digital es pot trobar al lloc web car-
bonilla.bandcamp.com i properament es podrà adquirir en altres suports. Per això vam parlar 
amb Xavier Nadal, Xavier Ramon, Josep Maria Pujol i un dels integrants de la banda, ‘Daniel’ 
Nadal, pare de Xavier.

com Pink Floyd, Tangerine Dream, King Crimson 
i altres. Després va arribar Carbonilla, que ja 
era un pop-rock no tan sofisticat i que va tenir 
bastant èxit. 
Vau poder tocar per diversos llocs? 
DN: Vam poder actuar en molts municipis, tant 
es festes majors com en diverses sales, i tení-
em molts seguidors. A més, vam arribar a ven-
dre 30.000 còpies a tot Espanya del senzill Ide-
as el 1981. És clar que abans la gent comprava 
molts més discos que ara. Al final, el 1985, vam 
decidir plegar, ja que no vam trobar el promotor 
adequat, tot i tenir ofertes molt destacades. Ara 
està molt bé que es recordi la nostra banda, 
Carbonilla, i ens fa molta il·lusió.

Últims dies de les proves de
glaucoma per a la gent gran

Els dies 24 i 25 de gener l’Institut Of-
talmològic Tres Torres durà a terme les 
últimes proves de glaucoma a la gent 
gran de Parets. La unitat està instal·lada 
a l’avinguda de Joaquim Guasch de 10 
a 18 h, on es duen a terme exàmens 
gratuïts de la visió amb l’objectiu de de-
tectar problemes o anomalies.

Parets al dia estrenarà el nou
disseny el 28 de febrer
El butlletí municipal Parets al dia estre-
narà imatge i continguts coincidint amb 
el número 120, que veurà la llum el 
proper 28 de febrer. A més d’incorporar 
publicitat externa, el butlletí inclourà no-
ves seccions i modificarà el disseny  per 
fer-lo més atractiu i modern.
Parets al dia va néixer l’any 2005 amb 
l’objectiu de ser una publicació de refe-
rència per a tota la ciutadania. 

Noves propostes per al 2013 
de l’Associació Balls de Saló

L’Associació Balls de Saló Parets del Va-
llès ha donat a conèixer les noves pro-
postes per al 2013. La primera tindrà 
lloc el dissabte 2 de febrer, a les 22.30 
h, a la Sala Basart de la Cooperativa, 
amb el grup 80’s. El preu de l’entrada 
serà de 6 euros per parella. A partir del 
mes de juny, a més, es faran exhibicions 
de diferents tipus de ball per part dels 
membres de l’associació i persones con-
vidades.

Preu: 9 €

7 € menors de 18 i majors de 65

6 € amb Carnet Jove de Parets

Durada: 1h 30’

Recordant el
blues de sempre

gener26

dissabte 22 h

Teatre Can Rajoler · Parets del Vallès

Tòfol Martínez Blues Band

Preu: 12 €

10 € menors de 18 i majors de 65

9 € amb Carnet Jove de Parets

Durada: 1h 20’

Tu digues
que l’estimes

gener28

dilluns 19 h

Teatre Can Rajoler · Parets del Vallès

d’Ivan Campillo


