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Adéu a Pepet Ribas, 
pintor i ciutadà il·lustre
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L’Ajuntament aprova les Ordenances Fiscals amb 
la congelació de taxes i impostos per al 2014 

L’Ajuntament ha aprovat les Ordenances Fiscals per a 2014 que 
venen marcades per la congelació de taxes i impostos. L’escenari 
de crisi econòmica i la voluntat de minimitzar la pressió fiscal a 
famílies i empreses ha regit la seva elaboració. Pàg. 4

El conseller d’Interior, 
Ramon Espadaler, 
visita l’Ajuntament  

Cicle de Jornades 
tècniques empresarials 
del Consell Industrial

Recepció a l’equip de 
futbol Missirah-Parets

Entrevista:
Josep Plandiura
escultor i artista

7 11 17 20

L’Ajuntament de Parets impulsa 35 nous Plans 
d’ocupació locals per a persones aturades

Ja es poden presentar les sol·licituds per participar als 35 Plans 
d’ocupació locals impulsats per l’Ajuntament. La creació d’aquests 
plans és una més de les accions del programa de polítiques ac-
tives de l’Ajuntament adreçades a les persones aturades. Pàg. 5

Impulsar accions per al desenvolupament econòmic i per a la creació de llocs de treball;  promoure la contractació per mitjà d’acords 
amb empreses i comerços; crear plans d’ocupació per a persones aturades o potenciar la formació de les persones en situació de  
desocupació són algunes de les polítiques que l’Ajuntament de Parets ha prioritzat durant aquests dos anys i mig de legislatura. El 
resultat: més de 900 paretans i paretanes s’han inserit al mercat laboral i més de 800 han rebut algun tipus de formació ocupacional 
adreçada a millorar la seva situació laboral. Pàg.3 

Més de 900 usuaris de l’SLOP 
troben feina
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LÍNIA OBERTA

Activitat per a la Marató de TV3

Com cada any, la Marató de TV3 ja està preparada per 
tornar a batre rècords recaptant diners per a la inves-
tigació científica de malalties que encara no tenen una 
cura. Aquest any, els recursos econòmics obtinguts es 
destinaran a la investigació de les malalties neurode-
generatives. 
Des de l’església evangèlica de Parets del Vallès i 
l’Associació Mans que Omplen, hem organitzat un 
torneig de futbol solidari, que tindrà lloc el dissabte 
14 de desembre de 10 a 15 h a la pista de Can Bu-
tjosa. Tothom està convidat a participar-hi amb una 
col·laboració mínima de 2 € per persona (recaptació 
íntegra per a la MARATÓ). 
A més a més, a les 12 h hi haurà xocolatada per a tots 
els participants. Animeu-vos a venir i a participar amb 
nosaltres d’un matí d’esport i solidaritat, ja sigui ani-
mant de públic o jugant. Tots junts hi podem posar  el 
nostre granet de sorra. 
Telèfon de contacte 609 777 766. Us hi esperem!

Església evangèlica de Parets del Vallès i 
Associació Mans que Omplen

També vindrem, Infant, a l’hora vella (fragment)

També vindrem, Infant, a l’hora vella 
Com a pagès, per ser més sols amb Tu;
Deixarem rella i la mula de sella,
I a peu, pel rost, allà on l’estel ens duu.

Et portarem vegetals esperances
I el que jo tinc en el graner tardà:
Llibres marcits, amb versos de vacances
On Tu no hi ets, i el camp és de secà.

...

I quan tot just si la tenora sona,
Pastors i estels perduts serrat enllà,
La Verge i Tu tots sols, a l’Hora Sola,
I els corns reials qui sap qui els sentirà,
Vindré mudat, al costat de la dona,
Amb els vestits de quan ens vam casar.

J.V. Foix. 
El proper 19 de desembre, a Ca n’Oms,  el Niu d’Art 
Poètic organitza el tradicional recital de Nadal, amb la 

participació de la Coral Sant Jordi i del grup de poetes 
emergents de l’Aiguaneix de Poetes Joves de la Bi-
blioteca Can Butjosa. Aquest recital especial de Nadal, 
com és habitual, començarà a les 18.00 h. 
El Niu d’Art Poètic us recomana que llegiu qualsevol 
de les nadales de  l’àmplia tradició catalana, però so-
bretot, que ho compartiu amb Amor. 
Bon Nadal!

Tardor a la finestra (II) 

La tardor, puntual, tota embellida,
apareix per la finestra com un quadre 
impressionista de Monet.

Disfressada d’adolescent criatura
ruboritzada per l’esplèndida natura.
És l’estació més juganera! Fent pessigolles al vent,
va descosint les fulles que acaricien la gent.

Palplantada a la finestra s’adona que l’he observat,
i amb prestesa habilitat dins d’una petita fulla
un dolç petó m’ha enviat!

Maria Pujol i Ciurans

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
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De dilluns a divendres 
de 7.15 a 20 h
Dissabtes 
de 8 a 13 h i de 14.30 
a 19.30 h
noves parades: 
Prat de la Riba, amb car-
rer de la República.
Independència amb Ca-
sanoves, que substitu-
eix la de Passeig de la 
Ribera.
Plaça de la Salut , en 
substitució de la del car-
rer Batista i Roca amb 
Salut. Cada 20 minuts

De dimarts
a divendres
de 10 a 13 h
i de 16 a 19 h
Dissabtes
de 9 a 15 h 
Diumenges
de 9.30 a 14 h 
Adreça 
C. del Tenes 
Tel. 93 573 14 54

Tota l’agenda al web www.parets.cat

Dijous 28 novembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Joana a la carta: lectura en veu 
alta de poemes de Joana Raspall.
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, tertúlia amb l’escriptor Jordi 
Coca. 

Divendres 29 novembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte. 
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, tertúlia al voltant de la lectura del 
llibre Contes per a nenes dolentes, dels germans Miranda.
-A les 19 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, inauguració de l’expo-
sició Pintures fotografies de José M. Río Poch.
-A les 20.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, sopar de l’Associació Parets 
contra el càncer.

Dissabte 30 novembre
-A les 22 h, al Casal Can Butjosa, festa Tabasky del xai. 

Diumenge 1 desembre
-De 17 a 21 h, a la Sala Basart Cooperativa, Diada de Romania. 
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, teatre: Afterplay. 

Dilluns 2 desembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, espai de creació poètica Aigua-
neix de poesia.

Dimarts 3 desembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, hora del conte, amb Mon Mas. 

Dimecres 4 desembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Equip B.
-A les 20.30 h, a la Sala Serra Cooperativa, sessió formativa Reptes del 
món digital al comerç, a càrrec d’Oriol Cesena.

Dijous 5 desembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Joana a la carta: lectura en veu 
alta de poemes de Joana Raspall.

Dies 6, 7 i 8 desembre
-De 9 a 21 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, IX Torneig 
de bàsquet Vila de Parets. Finalitza el dia 8 a les 14 h.

Dilluns 9 desembre
-A les 20 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Espai del lector. 

Dimarts 10 desembre
-A les 13 h, a la Biblioteca Can Butjosa, trobada de la XEF. 
-A les 17.30 h, a la Residència d’avis Pedra Serrada, concert de Nadal 
solidari a càrrec de diverses agrupacions de l’Escola Municipal de Mú-
sica de Parets. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Story time, amb Natàlia Moya. 
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Butjosa, espai familiar sobre contes. 

Dimecres 11 desembre
-A les 15 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Espai llebreta, desenvolupament 
emocional del nadó a càrrec del CDIAP.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Equip B. 

Dijous 12 desembre
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, representació teatral d’Els Pastorets. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Joana a la carta.

Divendres 13 desembre
-A les 17.15 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Bressol 
de contes: hora del conte per a infants de 0 a 3 anys.

APUNTA’T

Tota l’agenda al web www.parets.cat
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L’APUNT Sergi Mingote. Alcalde | sergi.mingote@parets.cat | www.sergimingote.cat

Avui, amb l’Apunt, vull recordar i retre homenatge a les persones que hem perdut recentment, amb la inevitable tristor d’acomiadar 
la nostra gent estimada. La pèrdua d’en Pepet Ribas i d’altres paretans i paretanes ens deixa un regust amarg i alhora una reflexió. 
Han estat grans lluitadors i lluitadores que ens han transmès el millor dels llegats: l’estima pel nostre poble i la nostra gent.

I d’aquestes lliçons de vida n’hem d’aprendre. Aprendre a valorar el què tenim i lluitar incansablement, sense defallir, per molt que 
les fites semblin impossibles. M’enorgulleix dir que a Parets estem fent tot el possible per lluitar contra l’atur, em satisfà llegir a 
un mitjà com La Vanguardia una notícia titulada “Parets encuentra trabajo a 900 personas en 18 meses”. M’il·lusiona per diversos 
motius: perquè la gent de Parets està trobant feina, perquè a l’Ajuntament estem al seu costat per donar-los un cop de mà, perquè 
els convenis amb les empreses, indústries i comerços està donant resultats i perquè la feina del dia a dia, les llavors que hem anat 
plantant, comencen a donar els seus fruits.

La implantació d’IVECO ha donat lloc a la contractació de 112 persones del nostre poble. La línia d’ajuts a la contractació per a 
empreses i comerços ha permès contractar 77 paretans i paretanes. Aquesta continua sent la nostra més ferma aposta. Estic 
convençut que és el camí que hem de seguir, però no ens hem de conformar. Tot, sempre, es pot millorar i aquest és el nostre repte.

Des de l’inici de l’actual legislatura, el juny de 2011, 911 
persones, usuàries del Servei Local d’Ocupació de Parets 
(SLOP), s’han incorporat al mercat laboral, de les quals 
més de la meitat ho han fet per mitjà de la gestió directa 
d’ofertes de l’SLOP, i la resta, a través de l’assessorament 
d’aquest servei o amb les ofertes de la Xarxa de Ser-
veis Locals d’Ocupació, XALOC, en la qual està adherit 
l’Ajuntament de Parets.

Acords amb empreses per a la inserció d’aturats
Els convenis entre l’Ajuntament de Parets i els establi-
ments comercials establerts al sector IVECO han reper-
cutit en la contractació de 112 persones del municipi a 
través de l’SLOP. 
D’altra banda, els ajuts directes a la contractació han fet 
possible 77 contractes de persones aturades de la borsa 

de treball de l’SLOP. 
Actualment, l’Ajuntament de Parets continua desenvo-
lupant accions específiques destinades a reduir el nom-
bre d’aturats, entre les quals destaquen la formació, els 
plans d’ocupació locals i els ajuts directes a empreses i 
comerços per a la contractació de persones del municipi 
en situació d’atur. 

Formació a l’abast de tothom
Pel que fa a l’oferta formativa gratuïta que s’ofereix des 
del Servei Local d’Ocupació a persones del municipi en 
situació d’atur, cal destacar la participació de 1.961 per-
sones des de 2011 fins ara, en un total de 128 cursos.
El nombre d’accions formatives s’ha incrementat de 
manera progressiva, adaptades a les necessitats de les 
indústries i les empreses. En aquest sentit, l’any 2011 

La implantació d’establiments a IVECO dóna feina a 112 paretans
Durant els darrers dos anys i mig, el Servei Local d’Ocupació ha gestionat directa i indirectament la incorporació de 911 usuaris al mercat laboral.

es van  programar 33 cursos, en els quals van participar 
452 persones. L’any 2012, l’oferta formativa va ser de 41 
cursos, amb 672 alumnes, i l’any 2013, encara en curs, 
s’han dut a terme 54 accions formatives, en les quals 
han participat 837 paretans i paretanes en situació de 
desocupació. 

Impuls als equipaments municipals
El Centre de Recursos Empresarials La Marineta ha estat 
una de les grans apostes d’aquest 2013 en l’àmbit forma-
tiu. Dels més de 800 alumnes que enguany han participat 
en els cursos, gairebé 600 ho han fet a les instal·lacions 
d’aquest equipament. La resta de formació s’ha dut a ter-
me a Cal Jardiner i a les sales de la Cooperativa. Aquesta 
mateixa setmana s’han lliurat 171 certificats correspo-
nents als darrers cursos de formació.
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L’Ajuntament de Parets del Vallès ha aprovat les Ordenances Fiscals per a 2014 que venen marcades per la congelació de taxes i impostos. L’escenari de crisi econòmica i la 
voluntat de minimitzar la pressió fiscal ha regit l’elaboració de les ordenances fiscals per a l’any vinent. 

Les ordenances fiscals van ser aprovades en en la sessió plenària celebrada el 7 de novembre, amb els vots a favor de PSC, PPC, NOPP i CiU i l’abstenció d’ICV.

Congelació de taxes i impostos per al 2014

Bonificacions Impost de Béns Immobles (IBI)

 40% de bonificació a les famílies nombroses
 50% de subvenció en els rebuts dels habitatges de protecció oficial

 50% de bonificació per als habitatges que instal·lin sistemes d’aprofitament tèrmic 
 o elèctric d’energia solar

 50% de bonificació per als habitatges de lloguer que obtinguin la qualificació definitiva 
 de protecció pública

 Reducció de 60 euros per rebut als jubilats amb ingressos reduïts o que acreditin poca   
 capacitat econòmica
 
 60 euros de reducció en els rebuts de pesones aturades

Bonificacions i ajuts socials
Bonificació del 20% de l’IAE, amb un màxim de 20.000 euros, a les em-
preses que contractin un mínim de 5 persones de manera indefinida a 
través de l’SLOP.

Exempció de pagament de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica a 
les persones amb discapacitació del 33% o superior.

Bonificació del 75% en l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica als 
propietaris de vehicles elèctrics o bimodals o que utilitzin exclusivament 
com a combustible biogas, gas natural comprimit, gas liquat, metà, me-
tanol, hidrogen o derivats d’olis vegetals i que acreditin que no poden 
utilitzar un carburant contaminant.

Exempció de pagament de la taxa de residus als pensionistes per jubilació, 
incapacitat permanent i viduïtat, majors de 60 anys que acreditin escassa 
capacitat econòmica. 

Bonificació de 6 euros en el rebut de la taxa mediambiental a les persones 
que facin ús de la deixalleria un mínim de 10 vegades/any.

100% de bonificació de la taxa de teleassistència domiciliària a les perso-
nes majors de 80 anys que viuen soles al domicili i d’un 25, 50, 75 o 100% 
a les persones menors de 80 anys amb escassa capacitat econòmica, 
segons valoració de serveis socials.

Bonificacions d’entre el 25, 50, 75 i 100% de la taxa del servei d’atenció 
psicològica, segons valoració dels serveis socials. 

Taxa piscina: bonificacions de fins al 50% segons si és resident al muni-
cipi, jubilat o pensionista major de 60 anys o grup escolar i del 100% per 
a persones amb discapacitat del 33% o superior.

Taxa de transport urbà: Exempció als pensionistes per jubilació, incapa-
citat permanent i viduïtat majors de 60 anys i a les persones amb disca-
pacitat del 33% o superior i mobilitat reduïda.

Es continua donant l’opció de fraccionament del pagament de l’IBI en quatre vegades a tota la pobla-
ció, sense necessitat d’acreditar escassa capacitat econòmica. Si ja es va sol·licitar durant el 2012 
o 2013, queda establert per defecte que la liquidació s’efectuarà en fraccions.

Priorització de propostes:

PRESSUPOST PARTICIPATIU 2014

Crear nous Plans d’Ocupació Local

Incrementar els recursos destinats a ajuts socials

Potenciar polítiques educatives

Arranjament voreres i renovació de l’arbrat en mal estat

Manteniment de la via pública: repavimentació carrers

Potenciar i millorar el servei de neteja viària

Gairebé 800 persones han pres part al procés de participació al Pressupost Municipal 2014 dut a terme per l’Ajuntament de Parets entre el 30 d’octubre i el 14 de novembre, 
que ha recollit com a propostes més votades la creació de Plans d’Ocupació Local, l’increment dels recursos destinats a ajuts socials i les polítiques educatives. 

En total, 764 persones, 200 més que l’any passat, han participat al procés, en què es podien prioritzar sis propostes concretes i també fer aportacions i suggeriments a través 
d’un espai obert. La participació s’ha dut a terme majoritàriament a través de les enquestes fetes per dinamitzadores a diferents indrets de la vila (531), a través dels formularis 
habilitats al portal web parets.cat (147) i la resta a través de les urnes instal·lades als equipaments municipals. De les butlletes es desprèn una major participació de les dones, 
amb un 66%. Pel que fa a la franja d’edat, el 57% dels formularis han estat emplenats per ciutadans i ciutadanes d’entre 30 i 55 anys.

Els resultats de les butlletes ha estat incorporat a la documentació per acabar d’elaborar el pressupost de l’Ajuntament i el Patronat Municipal d’Ensenyament per a l’any vinent. 
El pressupost es portarà a aprovació a la sessió plenària del 19 de desembre de 2013.

Propostes obertes:

Dotar d’un gimnàs o sala polivalent l’escola Pau Vila

Sancionar els propietaris incívics de gossos

Crear un local social per a joves

Manteniment i millora dels parcs infantils

Habilitar espai d’estudi al pavelló d’esports per als usuaris de la instal·lació

Subvencionar els cursos d’anglès programats a activitats extraescolars

Renovar l’arbrat del parc de l’avinguda Espanya

Rebaixar els impostos municipals

ORDENANCES FISCALS

Bonificacions per establiment de comerços

Bonificació del 50% de la taxa a les activitats sense incidència ambiental, de superfície igual o 
inferior a 250 m2, que ampliïn l’establiment, que obrin un nou local o es traslladin a establiments 
ubicats en la trama urbana comercial del municipi.

Bonificació del 75% de la taxa a favor de les activitats que es desenvolupin a espais de comerços 
del sector alimentari agrupats (mercats sedentaris) que no superin els 8 metres lineals de punt 
de venda. Aquesta mesura pretén fomentar la posada en marxa de nous establiments comercials 
a les instal·lacions del mercat municipal de Parets.

L’Ajuntament ha aprovat dues bonificacions relacionades amb l’establiment de comerços al 

municipi, amb l’objectiu d’impulsar la creació de nous llocs de treball i l’emprenedoria:

Pel que fa a propostes obertes, se n’han recollit 252, gairebé un centenar més que l’any 

passat. La dotació d’un gimnàs o sala polivalent a l’escola Pau Vila, sancionar els propieta-

ris incívics de gossos i la creació d’un local social per a joves han estat les demandes més 

nombroses. Accions relacionades amb serveis socials, ocupació, transports, via pública i 

neteja viària són altres de les propostes efectuades per la ciutadania. En destaquem algunes 

de les més reiterades, a continuació:

Priorització de Plans d’ocupació, ajuts socials i polítiques educatives
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L’Ajuntament de Parets ha obert una nova convocatòria 
de plans d’ocupació local que donarà lloc a la contracta-
ció de 35 persones del municipi en situació d’atur durant 
l’any 2014. La presentació de sol·licituds es podrà fer fins 
al 4 de desembre a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).
La nova convocatòria respon a dos perfils professionals:
33 places per a operaris de manteniment de l’espai públic 
i 2 llocs de treball per a conserge-manteniment.
Tots els contractes seran de 4 mesos i d’un 70% de la 
jornada laboral, i estan destinats a persones en situació 
d’atur.
Per accedir-hi caldrà reunir els requisits següents:
    Estar en situació legal d’atur.
    Estar inscrit en el Servei Local d’Ocupació de Parets.
    No haver participat en cap pla d’ocupació el 2013.
    Estar empadronat al municipi abans de l’aprovació
    d’aquestes bases.

No són requisits imprescindibles, però sí que es valoraran, 
entre d’altres:
    Ingressos de la unitat familiar.
    Experiència laboral en l’àmbit de les funcions de la 
    contractació.
    Càrregues familiars.
    En el cas dels conserges, ser major de 45 anys.
    Aspectes relacionats amb la situació sociolaboral.
    També es tindrà en compte la paritat de gènere. 

En aquesta primera convocatòria, l’Ajuntament contracta-
rà 12 persones, que començaran a treballar a primers de 
gener i, la resta, en diferents períodes de l’any vinent. Les 
persones interessades que reuneixin els requisits hauran 
de presentar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, situada 
a la plaça de la Vila, 1, amb la documentació requerida. 
Es poden consultar les bases íntegres al web parets.cat.

Convocats 35 nous plans d’ocupació locals
Ja s’ha obert el termini per a la presentació de sol·licituds, que finalitzarà el pròxim 4 de desembre.

INAUGURACIÓ

El supermercat ALDI, a IVECO

Aquest novembre ha obert les portes el 
nou supermercat ALDI, situat al sector 
comercial i de lleure IVECO de Parets. A 

l’acte d’inauguració va assistir l’alcalde de 
Parets, Sergi Mingote, que, acompanyat 
per regidors del consistori, han fet una 
visita a les instal·lacions del nou espai, 
d’una superfície aproximada d’uns 1.100 
metres quadrats.
El mes de maig, l’Ajuntament de Parets i 
ALDI van signar un acord de col·laboració 
pel qual l’empresa alemanya duria a ter-
me el procés de selecció i la contracta-
ció de personal a través del Servei Local 
d’Ocupació de Parets (SLOP).
El supermercat ALDI de Parets és el pri-
mer del Baix Vallès i el cinquè de la co-
marca del Vallès Oriental.

INAUGURACIÓ

S’inaugura Media Markt Parets

La nova botiga de Media Markt Parets 
s’ha inaugurat aquest novembre. L’acte 
ha comptat amb la presència de l’alcalde 

de Parets, Sergi Mingote, i de regidors del 
consistori paretà. 
A mitjan octubre, tècnics municipals i re-
gidors de l’Ajuntament van fer una visita 
institucional i de seguiment de les obres.  
El nou local de Media Markt a Parets, si-
tuat al centre comercial i d’oci del sector 
IVECO, té una superfície de 2.400 metres 
quadrats i neix amb la voluntat de reforçar 
la presència de la firma a Catalunya. 
La botiga de Parets del Vallès serà la pri-
mera de la cadena al Vallès Oriental. La 
implantació d’aquesta empresa ha supo-
sat la creació d’una vuitantena de nous 
llocs de treball.

L’Ajuntament de Parets participa en les Jornades de 
prevenció de la violència masclista en la gent jove

L’Oficina de Polítiques d’Igualtat i Drets Civils de la Di-
putació de Barcelona ha escollit les experiències sobre 
prevenció de les violències de gènere amb el jovent, que 
desenvolupa l’Ajuntament de Parets, per donar-les a co-
nèixer en el marc de la jornada de prevenció de la violèn-
cia masclista en la gent jove “Ni més, ni menys”, que se 
celebrarà dimarts 3 de desembre, de 9.30 a 12.30 h, a la 
sala La Cuina de l’Espai Francesca Bonnemaison de Bar-
celona.  A la taula de debat “Control, gelosia, menyspreu... 
és violència masclista?”, la responsable de Joventut, Co-
operació i Igualtat de l’Ajuntament de Parets, Montse Cár-
denas, explicarà les experiències que s’han desenvolupat 
al municipi en relació amb la prevenció de la violència de 
gènere entre el jovent. 

Treball actiu contra la violència de gènere
Entre aquestes experiències, destaquen accions com 
la campanya “Prou d’hòsties”, que s’està duent a terme 
aquest mes de novembre, i que té per objectiu sensibilit-
zar la població de la problemàtica que suposa la violència 
masclista i la discriminació de les dones. El programa 
sempre incorpora activitats específiques per als més jo-
ves, com ara espectacles destinats als centres d’ense-
nyament, un concert i propostes organitzades des de les 
biblioteques.
D’altra banda, a Parets fa anys que es treballa de ma-
nera directa la prevenció de la violència de gènere en el 
segment de població de la gent jove, a través d’activitats 
innovadores com ara performances, photocalls o les jor-
nades “Trencant el binomi”. 
La jornada, emmarcada dins de les activitats de com-
memoració del Dia Internacional per a l’Eliminació de la 
Violència envers les Dones, el 25 de novembre, està des-
tinada a responsables polítics i tècnics municipals. 
L’objectiu és analitzar la tendència a l’alça de la violència 
de gènere entre els adolescents i, a partir d’aquí, adequar 
les actuacions de sensibilització i prevenció a la realitat. 

IGUALTAT
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Aquest mes de novembre hem dit adéu a Josep Ribas Fá-
bregas, un dels artistes de major renom de la vila i ciutadà 
il·lustre de Parets.
En Pepet Ribas, tal com el coneixia tothom, va néixer el 19 
de setembre de 1919 a la masia de can Cot, un dels espais 
més emblemàtics del municipi. Pepet Ribas va esdevenir 
un pintor reconegut, molt prolífic, amb un llegat d’unes 
2.000 obres. El paisatge, la vida quotidiana i el misticis-
me van ser el fil conductor de la seva carrera artística. Ell 
mateix anomenava el seu estil pictòric com a surrealisme 
místic, bona mostra del qual es troba al recull La verge 
de Fàtima a Parets, publicat l’any 1995, del qual va editar 
12.000 exemplars.
Durant la missa commemorativa, l’alcalde de Parets, Sergi 
Mingote, va transmetre el seu condol als familiars i amics 
i va manifestar la gran pèrdua que significa per Parets la 
mort de Josep Ribas “un home que dia a dia ens ha sabut 

transmetre valors com la honestedat, la honradesa o la 
generositat”.
Pepet Ribas ens deixa una obra artística de valor incalcu-
lable, però el millor llegat és el seu exemple, el seu tarannà 
afable, generós i el seu compromís amb Parets i amb la 
seva gent. Durant tota la seva vida va impulsar i va donar 
suport a diverses entitats socials, esportives i culturals 
del municipi. 
Entre d’altres, va destacar com a soci d’honor de l’Asso-
ciació Ciclista Parets; com a un dels fundadors del Club 
d’Handbol Parets, que té dedicat un memorial al seu nom; 
com a un dels primers socis de la Biblioteca SOL, o la seva 
discreta, però intensa col·laboració, amb el grup de teatre 
del centre parroquial.
El Ple de la corporació presentarà avui una moció de re-
coneixement a la figura i a la persona de Josep Ribas 
Fábregas.

Comiat a Josep Ribas Fábregas, pintor i ciutadà il·lustre de Parets del Vallès
Pepet Ribas ha mort aquest novembre a l’edat de 94 anys. El seu llegat pictòric ens deixa imatges i escenes de la vida quotidiana de les darrers dècades al municipi.

   Medalla de la Vila 2008 
L’any 2008, l’Ajuntament de Parets va concedir la Medalla 
de la Vila a Josep Ribas Fábregas per la seva implicació 
i la seva tasca altruista al servei de diverses entitats so-
cials, esportives i culturals del municipi. Va ser el primer 
any que es distingia amb aquest guardó a dos ciutadans 
i a una entitat de la població. 
El distintiu confereix a l’homenatjat el tractament de pa-
retà o paretana il·lustre. 
El reconeixement s’acompanya d’una peça de plata i 
d’una reproducció de l’escut de la vila en forma d’insígnia.
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Recentment, l’Ajuntament de Parets i la Generalitat de 
Catalunya han signat un conveni de col·laboració per a 
la redacció d’un pla local de seguretat viària al municipi. 
A la signatura hi van assistir el conseller d’Interior, Ramon 
Espadaler; l’alcalde, Sergi Mingote, el director del Servei 
Català de Trànsit, Joan Josep Isern; el comissari en cap 
de la Regió Policial Metropolitana Nord, Joan Figuera; el 
regidor de Seguretat Ciutadana, Roberto Carmany, i el ser-
gent en cap de la Policia Local de Parets, Miquel Lafuente.

Augment de la seguretat viària al municipi
El conveni és fruit de l’acord signat ara fa unes setmanes 
entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament, segons el 

qual pròximament s’elaborarà el Pla Local de Seguretat 
Viària amb l’objectiu de realitzar un estudi sobre la mo-
bilitat del municipi i la sinistralitat en el trànsit, així com 
planificar i elaborar estratègies pel que fa a la via pública.
En el marc de l’acord, el Servei Català de Trànsit es com-
promet a dirigir l’elaboració i la redacció del pla, que in-
clourà: dades generals i mobilitat,  sinistralitat, detecció 
dels indrets amb major concentració d’accidents, objec-
tius i àrees d’actuació, pla d’actuació i posterior segui-
ment i avaluació. L’Ajuntament crearà un grup de segui-
ment per al desenvolupament del pla, en el qual partici-
paran representants polítics i tècnics juntament amb la 
Policia Local.

Acord per a la redacció d’un pla local de seguretat viària
El conseller d’Interior, Ramon Espadaler, i l’alcalde, Sergi Mingote, van signar el conveni a finals d’octubre.

El delegat del Govern visita l’Ajuntament 
El delegat territorial del Govern de la Generalitat, Fernando 
Brea, ha visitat Parets coincidint amb la darrera reunió de 
la Junta Local de Seguretat, a la qual també hi han assistit 
l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, el regidor de Segure-
tat Ciutadana, Roberto Carmany, i representants de l’Àrea 
Bàsica Policial de Mollet i de la Policia Local de Parets.

JUNTA LOCAL DE SEGURETAT
Durant la reunió s’han abordat qüestions com la situació 
actual de la seguretat ciutadana al municipi o el Pla de 
Seguretat Viària, que s’elaborarà d’acord amb el conveni 
signat recentment amb el Servei Català de Trànsit i la 
Generalitat de Catalunya.

Estadístiques positives
Algunes de les dades que es van mostrar durant la reunió 
indicaven clarament que la població es troba per sota de 
l’índex de delinqüència, tant pel que fa a Catalunya com 
als municipis de l’àrea bàsica policial al qual pertany Pa-
rets. Altres dades feien referència a diferents aspectes:  en 
el període estudiat, hi va haver prop de 12.300 comunicats 
policials; les actuacions per fets delictius; intervencions 
actives en accidents; controls d’alcoholèmia; acompa-
nyaments escolars o assessorament als comerços de la 
població. Actualment, la Policia Local de Parets atén prop 
de 80 trucades diàries, tant per actuacions socials com 
per emergències o per comissió de delictes.

Aprovat el projecte Herm@nados @germanats
El Ple de l’Ajuntament ha aprovat per unanimitatt 
l’agermanament de Parets, Chilluévar i Santo Tomé. 
L’agermanament respon a la voluntat d’establir lligams 
de relació i cooperació amb l’objectiu d’estrènyer lla-
ços i desenvolupar projectes comuns en benefici del 
conjunt de la ciutadania de les tres viles.

Treballs de poda de l’arbrat viari
Aquest mes s’han iniciat els treballs de poda i mante-
niment de l’arbrat viari de Parets. Per dur-los a terme, 
l’empresa concessionària ha contractat sis persones 
aturades del municipi per mitjà del Servei Local d’Ocu-
pació (SLOP). Durant l’execució d’aquesta feina, els 
carrers se senyalitzen amb antelació per evitar mo-
lèsties al veïnat i es tallen per trams de manera que 
l’afectació del trànsit sigui mínima. Es preveu que les 
feines estiguin enllestides a finals de desembre.

Compromís per al desdoblament de la R3
El Ministeri de Foment ha reprès el projecte per al 
desdoblament de la línia de Vic, aturat des de 2008. 
Segons les últimes dades, el pròxim 2014, el govern 
espanyol encarregarà la redacció del projecte per 
construir la doble via fins a Vic. Les inversions pacta-
des entre l’Estat i la Generalitat inclouen una despesa 
a Parets de tres milions d’euros en una nova subes-
tació elèctrica per a la R3.

Parada i nova expedició del bus urbà
Des d’aquest novembre, el bus urbà de Parets incor-
pora una nova expedició al matí que s’afegeix a les ja 
existents. La sortida es fa a les 7.30 h des de la parada 
de la plaça de la Vila. Neix en resposta a les peticions 
d’alguns equipaments educatius del municipi. A més, 
l’Ajuntament ha instal·lat una nova parada amb mar-
quesina al carrer de Víctor Català, davant de les pistes 
municipals de petanca, en direcció a Barcelona, en el 
marc de la línia e7 del Bus Exprés de la Vall del Tenes.

Nova passera d’accés a l’Escola de Música
L’accés a l’Escola Municipal de Música des del carrer 
del Tèxtil té una nova passera. L’actuació s’ha dut a 
terme per facilitar l’entrada als alumnes i a les seves 
famílies, sobretot durant els episodis de pluja que po-
den enfangar el camí i dificultar el pas fins a l’equi-
pament. La passera, d’uns 12 metres de llargària, és 
de formigó i segueix el disseny de les que ja hi ha al 
parc la Linera.

Actuacions a causa de la pluja i el vent
Les pluges de les darreres setmanes registrades a Pa-
rets han provocat diferents actuacions dels Serveis de 
Protecció Civil i de la Policia Local, que no han tingut 
conseqüències greus. Segons les dades recollides, al 
municipi van caure una mitjana de 50 litres per metre 
quadrat i hi va haver ratxes de vent que van arribar als 
90 quilòmetres per hora.

EN 2 MINUTS...
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Preu: 9 €

7 € menors de 18 i majors de 65

6 € amb Carnet Jove de Parets

Durada: 1h 10’

Afterplay

desembre1
diumenge 18.30 h
Teatre Can Rajoler · Parets del Vallès

de Brian Friel

Ajuntament de
Parets del Vallès

Can RAJOLER
centre cultural

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

desembre14
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

Soy un
miserable

Miguel 
Lago

Preu: 6 €

6 € menors de 18 i majors de 65

3 € amb Carnet Jove de Parets

Durada: 2h 15’

La ratera

desembre22
diumenge 18.30 h
Teatre Can Rajoler · Parets del Vallès

d’Agatha Christie
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Aquesta setmana han començat les obres d’adequació 
de l’aparcament per a vehicles situat al costat del Centre 
d’Atenció Primària (CAP) de Parets del Vallès. 
La urbanització consisteix en el condicionament i la pavi-
mentació d’un espai destinat a l’aparcament públic d’au-
tomòbils i en l’arranjament dels accessos, vinculat parci-
alment al procés d’ampliació de les voreres de l’avinguda 
de Catalunya iniciat en fases anteriors. 
L’aparcament comptarà amb 38 places per a l’estaciona-
ment de vehicles, amb una reserva d’una o dues places 
per a persones amb mobilitat reduïda, i una o dues places 
més per a ambulàncies, per tal de garantir la correcta ac-
cessibilitat i mobilitat de vianants i vehicles.

Més de 900 m2 de superfície d’aparcament
La superfície total de l’aparcament, un cop delimitat el pe-
rímetre amb una vorada lateral i murs de contenció o tan-
cament, serà de 902,80 m2, sense comptar els accessos a 
l’espai. L’interior estarà format per passadissos d’un únic 
sentit de circulació, que permetran accedir a les fileres de 
les places disposades en bateria.
Les obres han estat adjudicades a l’empresa Abolafio 
Construccions, SL per un import de 187.540,19 euros, IVA 
inclòs, dels quals la Generalitat aportarà prop del 60% per 
mitjà del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC). 
S’ha previst que l’actuació estigui enllestida a finals de 
desembre d’aquest any.

Comencen les obres d’adequació de l’aparcament annex al CAP Parets
La superfície, de més de 900 m2, comptarà amb un total de 38 places per a estacionament de vehicles. 

La nova pista d’skate, un espai per als joves
Els joves de Parets poden gaudir, des de principis d’aquest 
mes de novembre, de la remodelada pista d’skate de 
l’avinguda d’Espanya, que incorpora novetats com ara 
millores en algunes de les peces que ja hi havia i una 
minirampa.
L’acte inaugural va comptar amb la presència de l’alcalde 

INAUGURACIÓ
de Parets, Sergi Mingote i del regidor de Joventut, Miguel 
Angel Granado. Envoltat de nois i noies, alguns d’ells usu-
aris d’aquesta instal·lació, Mingote va destacar que s’ha-
via fet realitat el somni d’un grup de joves que va veure 
la necessitat de remodelar aquesta pista per practicar-hi 
la seva afició.
Una competició d’escúters, una exhibició a càrrec de Ser-
gio Hidalgo i Gerard Molina, música amb DJ Enzo i grafits 
amb BB van servir per amenitzar la inauguració, que va 
ser dissenyada amb la col·laboració dels usuaris.

Una remodelació consensuada
El disseny i les millores de les instal·lacions són fruit del 
consens entre els usuaris de les instal·lacions i l’Ajunta-
ment de Parets. Des de l’inici d’aquest procés participa-
tiu, ara fa un any, els joves han estat interactuant amb el 
regidor de Joventut a través de les xarxes socials per tal 
de poder consensuar les seves propostes amb les possi-
bilitats pressupostàries i els criteris tècnics.

MEDI AMBIENT

Quasi tots els paretans fan recollida selectiva

El 99,3% del miler de persones que han participat en l’en-
questa sobre hàbits de reciclatge, elaborada el primer 
semestre d’aquest any per l’Ajuntament de Parets, fa re-
collida selectiva, per sobre del 96,4% que ho feia el 2008.
En xifres, durant el 2012 es van recollir 770 tones de ma-
tèria orgànica, fet que significa que cada paretà recicla 
uns 112 grams al dia. 
Pel que fa a les altres fraccions, es van obtenir un total 
de 196 tones de vidre; 193 d’envasos i 186 de paper i 
cartró. Aquesta darrera xifra, però, ha experimentat un 
descens de més del 50% en els darrers quatre anys, a 
causa de la recollida furtiva. Cal destacar que, tot i l’aug-
ment de població a Parets en l’última dècada, la quantitat 
de fracció resta ha disminuït en un 10%, és a dir, en més 
de 600 tones,  i es va situar l’any passat en 5.434 tones. 
Aquesta baixada, però, va en consonància amb l’augment 
de recollida d’orgànica any rere any. 
Pel que fa a la deixalleria, l’any passat van fer-ne ús 
10.007 usuaris i s’hi van recollir un total de 1.100 tones 
de residus de diferent tipus. En dades comparatives, els 
usuaris d’aquest servei han augmentat un 2,7% respecte 
del 2008.
De forma global, cada paretà genera 1,02 Kg de residus 
al dia. Tot i això, el residu domèstic generat per càpita en 
relació amb fa quatre anys ha disminuït un 4,67%, fet que 
situa Parets per sota dels índexs del Vallès Oriental i de 
Catalunya.  
D’altra banda, de les 7.900 tones de residus que es ge-
neren al municipi, se’n reciclen un 33%. En aquest sentit, 
el consistori s’ha marcat com a objectius per a aquesta 
legislatura arribar fins al 40%. A més, també es proposa 
incidir en els ciutadans sobre la importància de la pre-
venció i del consum responsable, promoure i reactivar les 
possibilitats de reutilització i, al mateix temps, reduir les 
fraccions que es generen en quantitats importants o que 
suposen problemes per a la gestió municipal, així com les 
que suposen un impacte econòmic més destacat, com 
ara la resta i els voluminosos.
Els resultats d’aquesta enquesta sobre hàbits de reciclat-
ge s’estan donant a conèixer a la població en una carpa 
que s’ha instal·lat durant aquesta setmana als mercats 
ambulants de Can Berenguer i Camp de les Peces, amb 
motiu de la 5a Setmana Europea de la Prevenció de Resi-
dus, que se celebra a Parets sota el lema “El millor residu 
és el que no es produeix”. Demà, divendres 29, la carpa 
s’ubicarà a la zona comercial del Sector IVECO.

 L’actuació consisteix en el condicionament i la pavimentació d’un espai per a aparcament públic d’automòbils i en l’arranjament dels accessos.
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Conserge-manteniment

Requisits:

-Estar en situació d’atur

-Estar inscrit al Servei Local 

d’Ocupació (SLOP)

-No haver participat en cap Pla 

d’ocupació al 2013

-Estar empadronat al municipi 

abans de l’aprovació de les bases de 

la convocatòria

-Es valorarà ser major de 45 anys

-Contracte: 4 mesos. 70% jornada

Operaris/es de manteniment 

d’espai públic

Requisits:

-Estar en situació d’atur

-Estar inscrit al Servei Local 

d’Ocupació (SLOP)

-No haver participat en cap Pla 

d’ocupació al 2013

-Estar empadronat al municipi 

abans de l’aprovació de les bases de 

la convocatòria

-Contracte: 4 mesos. 70% jornada

Nous Plans
d’ocupació local

Obertura de la convocatòria: 

del 25 de novembre

al 4 de desembre de 2013

Les persones que compleixen

amb els requeriments poden

recollir els documents d'inscripció

a l'SLOP o a l'OAC
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Visita institucional a l’empresa Mat Holding
Aquesta setmana l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, i 
regidors del consistori han fet una visita institucional a 
l’empresa Mat Holding. La trobada s’emmarca en el pro-
cés de converses que l’Ajuntament de Parets du a terme 
amb empreses del municipi per tal de conèixer les seves 
necessitats i trobar complicitats i sinergies en l’actual 
context econòmic. Mat Holding és un grup empresarial 
nascut l’any 2005 que desenvolupa i produeix solucions 
en el sector fitosanitari i de l’aigua. 

Traspàs de les botigues de La Progressiva
Aquest mes de novembre ha tingut lloc la reunió extror-
dinària de socis de la Cooperativa La Progressiva per tal 
d’informar dels darrers canvis als establiments de la firma 
situats a l’avinguda de la Pedra del Diable i al carrer Raval.
Tot i que, inicialment, la botiga del Barri Antic havia de ser 
una franquícia, la junta ha acordat que ambdós establi-
ments es traspassin a la cadena Superservis que, a partir 
d’ara, es farà càrrec de la gestió. Els socis, però, dispo-
saran d’una targeta vinculada a l’actual carnet que els 
permetrà gaudir de descomptes, avantatges i posteriors 
repartiment de beneficis en funció de les seves compres 
als establiments de Superservis.
No obstant, l’activitat de La Progressiva continuarà amb 
la venda i elaboració de productes de xarcuteria i car-
nisseria. Amb aquest canvi s’ha volgut causar el mínim 
impacte entre el personal que finalment veurà reduïda la 
plantilla en 5 o 6 llocs de treball.
La decisió ha estat motivada per l’actual situació de crisi 
generalitzada i per la pressió que exerceixen les grans 
superfícies implantades a l’entorn.

COL·LABORACIÓ TRANSFORMACIÓ

Por qué unas tiendas venden y otras no?
Aquest dimarts la Sala d’Exposicions Can Rajoler ha 
acollit la presentació del llibre Por qué unas tiendas 
venden y otras no? de Luis Lara i Jorge Mas. Els autors 
van explicar als assistents el mètode per gestionar 
una botiga d’èxit i van aportar experiències personals 
com a col·laboradors d’algunes de les empreses de 
renom internacional.

Nova bugaderia-tintoreria al carrer Major
Aquest mes ha obert les portes una nova tintoreria-
bugaderia al carrer Major, 23. Entre els serveis que 
ofereixen, hi ha: rentat i planxat, rentat en sec, neteja 
de cortines, edredons, roba, recollida de catifes a do-
micili o retocs de peces de vestir.

El Racó de les Tapes, a Mossèn Pere Batlle
Recentment s’ha inaugurat, a la plaça Mossèn Pere 
Batlle, 7, un nou establiment de restauració: El Racó 
de les Tapes. D’entre les ofertes en destaquen les tor-
rades, els entrepans, les pizzes, el menú econòmic per 
als dies laborables i les seves especialitats en produc-
tes ibèrics i taules de formatges asturians.

Restaurant xinès Gust d’Àsia
El número 12 de l’avinguda de Francesc Macià compta 
amb un nou restaurant. Es tracta de Gust d’Àsia, un 
lloc on es pot trobar cuina tradicional xinesa i japo-
nesa i menjar asiàtic per emportar-se. Tenen menús 
econòmics de migdia, nit, caps de setmana, i preus 
especials per a grups.

Ravet Bike estrena comerç a Granollers
Ravet Bike, la botiga especialitzada en bicicletes ha 
estrenat un nou comerç al carrer Josep Humbert 92-
94 de Granollers, que s’afegeix als que té a Parets i a 
Mollet. Ravet Bike són els organitzadors de les 4 hores 
de resistència en BTT que es duen a terme a Parets.

Botigues L’Oportunitat i Terra dolça
Roba de llit, mantes, cortines, tovalloles o fundes de 
sofà són alguns dels complements a preus econòmics 
que s’ofereixen a la nova botiga L’Oportunitat, al c/ 
Prat de la Riba, 51. Molt a prop, al carrer Fra. Fran-
ces d’Eiximenis, 26, han inaugurat la nova botiga de 
llaminadures Terra dolça, on es poden trobar dolços, 
pelutxos, motxilles i tota mena de complements per a 
festes infantils.

Grifols compra la unitat de diagnòstic Novartis
La multinacional d’hemoderivats amb seu a Parets 
Grifols ha subscrit un acord definitiu per a l’adquisició 
de la unitat de diagnòstic de transfusions de la farma-
cèutica suïssa Novartis. L’operació s’emmarca dins 
de l’estratègia de creixement de Grifols per potenciar 
l’oferta de teràpies amb proteïnes derivades del plas-
ma i complementar-la amb altres productes i serveis.

EN 2 MINUTS...

En el marc de les accions impulsades pel Consell Indus-
trial de Parets del Vallès, el passat divendres l’Acadèmia 
Grifols, situada a la masia de Can Guasc, va acollir la pri-
mera sessió del cicle de jornades empresarials tècniques 
del Consell Industrial. 
La jornada es va celebrar coincidint amb la commemo-
ració del 2n aniversari de la cessió de la masia a Grifols 
per part de l’Ajuntament de Parets, mitjançant un conveni 
de col·laboració, a partir del qual Grifols va rehabilitar-la 
i va convertir-la en un centre de formació de referència. 
Els objectius d’aquesta primera trobada es van centrar en  
proporcionar informació de les oportunitats que suposa 
l’aplicació dels dispositius del Sistema Integrat de Qua-
lificacions i Formació Professional de Catalunya als pro-

Cicle de jornades empresarials tècniques del Consell Industrial de Parets 
La primera jornada es va adreçar a directius de l’àrea funcional de RRHH de les empreses de Parets del Vallès.

cessos de gestió de recursos humans en les organitza-
cions;  detectar necessitats específiques de les empreses 
assistents per elaborar propostes d’actuació conjuntes 
articulades per mitjà del Consell Industrial i oferir suport 
a les empreses posterior a l’acció formativa en l’àmbit de 
les qualificacions professionals. L’acte de benvinguda va 
anar a càrrec de l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, i de 
Mateo Borrás, CVP Corporate Human Resources de Gri-
fols. Durant el matí van tenir lloc les ponències de Lour-
des Esteban, Directora de Formació i Ocupació de PIMEC, 
membre de la Comissió Directora de l’Institut Català de 
Qualificacions Professionals i del Consell Català de For-
mació Professional entre d’altres, i d’Imma Ruiz, cap de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Parets.
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INAUGURACIÓ

El comerç local enceta el Nadal amb la Fira de Santa Llúcia
Un any més, la Fira de Santa Llúcia donarà el tret de sortida a les activitats nadalenques 
a Parets. El diumenge 15 de desembre, de 10 a 15 h, la plaça de la Vila acollirà les tra-
dicionals parades de comerços locals, que oferiran tota mena d’articles per a les festes 
que s’apropen. Un cop més, hi lluirà el tradicional Arbre dels Desitjos, on tothom podrà 
penjar missatges per un millor 2014. Durant tot el matí, tots els qui s’acostin a la plaça 
podran gaudir d’un ampli ventall d’activitats, com tallers de Nadal, tallers interculturals, 
jocs infantils, una exhibició d’espectacles de dansa, esport i ball infantil, a càrrec de Gim-
nàs Parets, i una exposició de galls de Nadal, gentilesa de la Cooperativa La Paretense. 
Altres propostes per a la jornada són: el concert que oferiran a l’església de Sant Esteve 
les corals infantil i d’adults i el conjunt de guitarres de l’Escola Municipal de Música, amb 
recapte d’aliments a benefici de Càritas; el concert vermut ofert per l’Orquestra Band- Art, 
i el lliurament dels premis literaris Parets arreu del món. I per recuperar forces, res millor 
que fer un tastet de les tapes i aperitius que prepararan diversos bars i restaurants del 
municipi.
Coincidint amb la Fira, es farà l’encesa de l’enllumenat de Nadal, que lluirà als carrers de 
Parets fins al 6 de gener, de 17.30 h a 22.30 h. El consistori segueix apostant per l’estalvi 
energètic i la reducció de la contaminació lumínica, per la qual cosa manté les 115 hores 
totals d’encesa de l’any passat, per sota de les 165 que recomana la Generalitat, i ha 
substituït la majoria de llums tradicionals per dispositius de sistema LED. 
En la mateixa línia de potenciar el comerç local i de proximitat, l’Ajuntament de Parets i 
les associacions de comerciants han reprès la campanya I tu, on compres? Enlloc com 
a casa, que consisteix en accions com penjar banderoles als punts on es concentra el 
comerç local i en el repartiment de tríptics publicitaris amb 10 raons per les quals és 
millor comprar a Parets.

NADAL

FORMACIÓ PER A EMPRESES
Cursos de fiscalitat i màrqueting
En el marc de les accions impulsades pel 
Consell Industrial de Parets del Vallès, 
l’Ajuntament ha programat per aquest  
mes de desembre dues sessions de for-
mació empresarial adreçades a emprene-
dors, professionals autònoms, professio-
nals de l’àmbit del comerç i empresaris de 
petites empreses del municipi. Les ses-
sions, cofinançades per l’Ajuntament i la 
Diputació de Barcelona, es duran a terme 
al Centre de Recursos Empresarials La 
Marineta.
D’una banda, el 4 de desembre s’impartirà 

un curs sobre fiscalitat bàsica per a au-
tònoms, que permetrà als participants 
adquirir els coneixements necessaris per 
poder gestionar les obligacions tributàries 
que comporta estar donat d’alta en aquest 
règim. La segona activitat formativa tin-
drà lloc els dies 10 i 12 de desembre i va 
orientada a proporcionar als participants 
les bases per tal que puguin desenvolupar 
estratègies de màrqueting destinades a 
captar i fidelitzar clients. 
L’assistència a les sessions és gratuïta, 
però és necessari inscriure-s’hi prèvia-
ment al Servei de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament de Parets.

Big Deal, articles de segona mà

La Ferreteria Pujol posa en marxa Big Deal, 
una secció d’articles d’ocasió i de segona 
mà ubicada en el mateix local del carrer 

de Sant Antoni, 34. La inauguració de 
l’espai tindrà lloc el dissabte 14 de des-
embre, a les 10 h, amb un acte davant de 
l’establiment que comptarà amb música 
en directe a càrrec dels grups Grushenka, 
Èsnid, Cenetaph, Stepmother i Ignorance 
to the idiots; dels DJ Enjoythelostcontrol 
i Cristales en el desierto i del cantautor 
Charly Poe. Els assistents també podran 
gaudir d’un aperitiu.
Com a punt de sortida, Big Deal, el primer 
centre de compra- venda d’articles de 
segona de Parets, ofereix una promoció 
especial per a tots els productes lliurats 
en dipòsit abans de l’obertura.

CONSUMCONSUM

Per fer consultes cal demanar cita prèvia al telèfon 93 573 88 88 
www.parets.cat/per-temes/comerc-i-consum

Recomanacions de la Unió Europea a l’hora d’escollir una joguina
S’apropa una època de l’any en què les joguines es converteixen en les protagonistes de 
la nostra activitat com a consumidors. Les joguines contribueixen d’una manera essen-
cial al desenvolupament dels nens i han d’estar pensades perquè els infants en puguin 
gaudir al màxim i sense perills. Per aquesta raó, volem fer-vos arribar unes quantes 
recomanacions de la Unió Europea sobre aquest producte. A l’hora d’escollir una joguina: 
• Compreu sempre en botigues o proveïdors de confiança. 
• Llegiu totes les advertències i instruccions. 
• Escolliu joguines adequades a l’edat, la capacitat i la destresa de l’infant. 
• No compreu joguines que continguin peces petites desmuntables per a nens menors 

de 3 anys.
• Seguiu atentament les instruccions per muntar i utilitzar correctament la joguina. 
• Estigueu atents als nens mentre juguen. Ens hem d’assegurar que les joguines 

s’utilitzen de la manera prevista i que són adequades per a l’edat. Amb algunes jogui-
nes, com motos, patins i bicicletes, s’ha de portar sempre casc i equip de protecció. 

• Comproveu cada cert temps l’estat de les joguines, que no estiguin trencades o de-
teriorades fins al punt que puguin suposar un risc per a la salut i la seguretat del nen.

• Elimineu tots els embalatges i guardeu-ne sempre les instruccions. 
• Ensenyeu als nens a ordenar les joguines per evitar accidents. 
I, en cas que detecteu un problema de seguretat en una joguina, informeu  
-ne el fabricant o el venedor i a l’Oficina de Consum. 
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100 anys no és una edat molt habitual de complir.
No me creo todavía que cumpla 100 años. Estoy muy con-
tento por haber llegado a esta edad junto a toda mi familia 
y que Parets se haya acordado de mí. Además tengo la 
cabeza muy bien y me acuerdo de todo.
Recorda el seu poble de naixement?
Perfectamente. Torrubia de Soria es un pueblo de llano, 
rayando la provincia de Zaragoza. En este pueblo pasé 
más de cuarenta años de vida además de los cuatro años 
del servicio militar, un año en Guadalajara y después tres 
años más en la Guerra Civil que estuve en Zaragoza y en 
Teruel.
I vostè va treballar de pagès i de ramader?
Como aquél que dice, mi madre me parió entre el ganado. 
Trabajé con los animales y en las tierras. Allí no había otra 
cosa que hacer que trabajar en el campo. Eran años de 
mucha miseria. Por suerte, no nos faltó nunca de comer 

gracias al trigo y el ganado que teníamos. También fui 
al colegio, donde aprendíamos las cuatro reglas y ya te 
parecía que eras un ministro.
Per què va venir a Catalunya?
Yo tenía ocho hijos, no nos faltaba de comer, pero no ha-
bía ningún porvenir para ellos. Por eso vinimos a Cataluña 
y estoy muy orgulloso de lo que hice porque aquí había 
trabajo. 
I va treballar també en una botiga de fotografia...
Viví en la calle Riera Baixa de Barcelona y trabajé en un 
comercio de fotos y electrodomésticos en la calle San Pe-
dro. También trabajé de repartidor durante muchos años 
y conocía perfectamente Barcelona. 
Recuerdo que los domingos bajábamos al puerto y me 
gustaba mucho ver el mar y los barcos. 
Ya una vez jubilado me vine a Parets del Vallès, donde 
estoy muy a gusto.

Homenatge a Florencio Abian, avi centenari
L’Alcalde de Parets, Sergi Mingote, va visitar Florencio Abián amb motiu de l’efemèride.

“Todavía no me creo que 
cumpla 100 años”
El passat 27 d’octubre, Florencio Abián 
Gonzalo va celebrar els 100 anys. Abián, 
que resideix des de fa uns anys a Parets, va 
néixer a Torrubia de Soria i als anys 60 va 
venir a viure a Barcelona. Va treballar durant 
molts anys a una botiga de fotografia fins 
que es va retirar. Abans havia treballat de 
pagès a la seva Soria natal. Abián recorda 
perfectament com vivia al seu poble i com 
va decidir venir a viure i treballar a Cata-
lunya perquè li preocupava el porvenir dels 
seus fills. Moltes felicitats Florencio.

DONACIÓ

Una part del Parets dels anys 50, a l’Arxiu
Carme Samon ha lliurat aquest mes a l’Arxiu Municipal 
un conjunt de 32 documents datats entre els anys 1949 
i 1957, que va anar recopil·lant al llarg del temps, provi-
nents del Grup de Teatre del Centre Parroquial de Parets 
i d’altres entitats del municipi. 
Samon va fer la donació en un acte molt emotiu, en com-
panyia d’una vintena de persones. N’hi havia algunes que, 
com ella, havien format part del grup teatral, el nom de 
les quals apareix imprès en alguns d’aquests documents 
corresponents a programes d’antigues obres.
Entre els escrits, hi ha 25 exemplars de cartells i progra-
mes de mà de representacions del grup paretà, algunes de 
les quals en altres poblacions, un programa de caramelles 
i un escrit del mestre Sadurní Jordana per llegir en un acte 
d’homenatge. També hi ha un programa de les Santes 
Festes per rebre la Mare de Déu de Fàtima i un altre que 
correspon a un concert de nadales al Palau de la Música. 
Cal fer, però, una menció especial a un document que fa 
referència a la participació de l’Orfeó Sant Esteve als Fes-
tivals Brahms, al Palau de la Música Catalana, l’any 1955, 
un fet que es va convertir en un autèntic esdeveniment en 
el Parets d’aquella època.
Per acabar, Samon va esmentar el paper que van tenir 
persones com Mn. Jaume Urgell, Joan Anfruns o Eduard 
Manau a l’hora d’impulsar el grup de teatre i va tenir un 
record especial per a antics amics i companys.
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Acte de celebració de la Diada de Romania
La Sala Basart de la Cooperativa acollirà diumenge 1 
de desembre, a partir de les 17 h, la celebració de la 
Diada de Romania. L’acte, organitzat per l’Associació 
per a la Difusió de la Cultura Romanesa, consistirà en 
un espectacle amb cantants, balls, costums de Nadal 
i degustació d’un refrigeri tradicional romanès.

Parets, un any més amb la Marató de TV3
Parets se suma a la Marató de TV3. L’associació Mans 
que Omplen i l’església evangèlica organitzen un tor-
neig de futbol, el 14 de desembre a les 10 h, a la pista 
annexa a la piscina Miguel Luque. A les 17.30 h es 
presenta un espectacle de playback a Can Rajoler i, 
l’endemà, el CAM organitza una caminada, amb sor-
tida a les 9 h des de la plaça de la Vila. 

2n Concurs de Pessebres Familiars de Parets
Fins a l’11 de desembre es pot formalitzar la inscripció 
per participar en el 2n Concurs de Pessebres Fami-
liars, organitzat per l’Agrupació Pessebrista amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Parets. A partir del 6 
de desembre es podrà visitar el pessebre monumental, 
ubicat al recinte de sota la plaça de la Vila. 

Nova trobada de la Xarxa de Debat Educatiu 
El dimarts 10 de desembre, a les 13 h, tindrà lloc a la 
Biblioteca Can Butjosa la trobada mensual organit-
zada per la Xarxa de Debat Educatiu amb i per a les 
Famílies (XEF). En aquest curs, les sessions se cen-
tren en la temàtica “Normes i límits”, amb l’objectiu 
d’avançar en l’educació dels infants i adolescents. 

Escolars visiten el Centre Interactiu del Peix 
50 persones, entre alumnes de l’escola Pau Vila i fami-
liars, van visitar dissabte el Centre Interactiu del Peix, 
a la Zona Franca de Barcelona. L’objectiu de la sorti-
da va ser gaudir de temps d’oci en família i al mateix 
temps promoure el consum del peix i els bons hàbits 
alimentaris entre els infants.

 
Parets se suma al Gran Recapte d’Aliments
Aquest divendres i dissabte, 29 i 30 de novembre, 
tindrà lloc el Gran Recapte d’Aliments de la Fundació 
del Banc dels Aliments. Les persones interessades a 
fer-hi donacions s’hauran d’adreçar durant l’horari co-
mercial als establiments col·laboradors de Parets: els 
centres de la Cooperativa La Progressiva, Sorli-Discau, 
Mercadona i Aldi. 

Concerts de Nadal de l’Escola de Música
L’Escola Municipal de Música oferirà el tradicional 
concert de Nadal, el 17 de desembre a les 19 h al 
Teatre Can Rajoler i el 19 de desembre a les 19.30 
h a l’auditori del centre. Un any més, els alumnes de 
l’Escola visitaran els avis i les àvies de la Residència 
Pedra Serrada per oferir-los un concert solidari.

EN 2 MINUTS...

PLUSVÀLUA

El premi Parets Poble Lector, per a El Gargot
L’escola bressol El Gargot ha estat la guanyadora de la 
segona edició del premi Parets Poble Lector. El centre ha 
rebut 2.000 euros, que destinarà a dotar la seva biblioteca 
de nou material i més recursos. Els centres participants 
han presentat un projecte de creació, millora o dinamit-
zació de la seva biblioteca per al curs 2013-2014, i la 
seva utilització com a recurs didàctic per treballar temes 
curriculars, per promoure actuacions de foment de la lec-
tura i/o escriptura i la creació d’un espai web o bloc propi.

PROJECTE

Més de 225 alumnes de 5è curs de primària de les escoles 
de Parets participen durant aquest curs en els tallers d’ur-
banisme i convivència ciutadana organitzats per l’Ajunta-
ment de Parets en el marc del Projecte educatiu de ciutat.
Sota el nom Urbanins, els tallers donen a conèixer als 
nens i nenes el concepte d’urbanisme, per a què serveix 
i com fer-se conscients de la importància de la ciutat i 
la vida col·lectiva. Per mitjà de projeccions, jocs partici-
patius i explicacions adaptades a la seva edat, aprenen 
a conèixer i definir els conceptes bàsics de ciutat i barri, 
classificar elements urbans, resoldre conflictes i solucio-
nar problemes, contribuir al bé comú i a treballar en grup 

Urbanisme i convivència, a les escoles
Alumnes de primària participen en els tallers Urbanins, organitzats per l’Ajuntament de Parets.

CONCURS
Cinquè concurs literari Parets arreu del món
Fins a l’11 de desembre es poden presentar a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana les obres per participar en el 5è 
concurs literari Parets arreu del món, convocat per 
l’Ajuntament de Parets. L’objectiu del certamen és donar 
a conèixer les experiències que han connectat el municipi 
amb diferents indrets del món. 
El concurs està obert a totes les persones empadronades 
a la població i que siguin majors d’edat. Cada participant 
només es pot presentar a una categoria, relat o poesia, 
i ha de centrar-se en el lema genèric “Parets arreu del 
món”, tot i que el tema pot ser lliure, i escrit en català.
El veredicte es donarà a conèixer diumenge 15 de desem-
bre en un acte públic a la plaça de la Vila, durant la Fira 
de Santa Llúcia. Les bases íntegres es poden consultar 
a www.parets.cat
Per commemorar el Dia Internacional del Migrant, la Sala 
Serra de la Cooperativa acollirà una xerrada sobre l’islam, 
a càrrec de Dolors Bramon, i una altra sobre estrangeria, 
a càrrec de Jose Javier Ordóñez. Tindran lloc els dies 16 
i 18 de desembre respectivament, a les 17.30 h.

o reconèixer la dificultat de prendre decisions a partir de 
l’experimentació, entre d’altres.
Els tallers Urbanins neixen de la iniciativa de quatre ar-
quitectes amb l’objectiu de conscienciar els infants, d’una 
manera dinàmica i divertida, que la ciutat és cosa de tots 
i de la gran influència que té en la vida de les persones.
La primera sessió va tenir lloc la setmana passada al 
col·legi ACESCO. Durant el proper mes de desembre, hi 
prendran part les escoles Pau Vila i Pompeu Fabra i, al fe-
brer, l’Escola Lluís Piquer. Els tallers finalitzaran el mes de 
maig amb la participació dels alumnes del Col·legi Nostra 
Senyora de Montserrat.
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El Club de Futbol Parets compta aquesta temporada amb més de 280 jugadors distribuïts en 22 equips diferents. Coin-
cidint amb la festivitat de Tots Sants,  el club presidit per Pablo Pastor va dur a terme la presentació al camp municipal 
Josep Seguer. El Parets disposa d’un equip juvenil, dos cadets, tres infantils, quatre alevins, quatre benjamins, cinc 
prebenjamins, dos equips de formació a l’escola i el primer equip de la Tercera Catalana grup 9è. De moment, els equips 
cadet i infantil de la 1a divisió són els millors situats a les competicions: ocupen el lideratge el cadet al grup 7 i l’infantil 
és segon al grup 8. La trajectòria més irregular l’està protagonitzant el primer equip que després de 12 jornades és 8è 
amb 17 punts, lluny de les posicions d’ascens i de les places de perill. Aquest cap de setmana els paretans jugaran al 
camp de l’Escola de Futbol Base de Ripollet.

El Club de Futbol Parets presenta els 22 equips de la temporada 
Més de 280 jugadors integren l’entitat que té com a prioritat el treball amb la base

BÀSQUET

9è Torneig Vila de Parets de bàsquet

El cap de setmana del 6, 7 i 8 de desembre tindrà lloc als 
dos pavellons d’esports de Parets la 9a edició del Tor-
neig Vila de Parets de bàsquet. Un total de 32 equips de 
categoria preinfantil masculí i femení participaran a la 
competició que organitza el Club Bàsquet Parets. 
Enguany el club amfitrió només estarà representat en 
categoria masculina ja que aquesta temporada no es va 
poder formar el preinfantil femení. Es calcula que més 
d’un miler de persones passaran durant els tres dies per 
les graderies de les dues pistes de joc. La majoria dels 
equips participants seran del Nivell A de competició, de 
manera que es podrà veure un bon torneig. 
Els equips participants són, en preinfantil masculí: CB 
Parets, JAC Sants, Torredembarra, Sant Josep Badalo-
na, CEG Girona, CB L’Hospitalet, CB Mollet, UE Mataró, 
100x100 Bàsquet Olost, Círcol Catòlic, Sant Nicolau, Tecla 
Sala, Catalana Occident Manresa i CB Cornellà.
En preinfantil femení jugaran: Sant Adrià, Multibasket, 
Stadium Casablanca, Grup Barna, Súria, GEiEG, Easo Ze-
laia, Easo Zelaitxiki, CEJ Hospitalet, CB Tarragona, Femení 
Osona, Bages femení, Sant Gervasi, Almeda i Santa Rosa 
Lima d’Horta. Les finals es jugaran simultàniament en 
dues pistes de joc, diumenge 8 de desembre, a les 13 
hores.

CONCURS DE 
PESSEBRES 
FAMILIARS 
2013

2n

a Parets

Participants: Podrà participar-hi tothom que visqui a 
Parets. Els pessebres s’han de muntar a casa                              

Tema: Pessebre tradicional en versió lliure

Mida: Les mides poden ser il·limitades

Inscripció. Fins a l’11 de desembre. 
Envia les dades del full d’inscripció a l’adreça següent:   
Agrupació Pessebrista Parets
Av. Catalunya, 211
08150 Parets del Vallès (Barcelona)      
o bé al correu electrònic: paretspessebre@gmail.com   

Exposició. S’inclourà una foto del pessebre participant en 
l’exposició del Pessebre Monumental

Puntuació. Els dies 13 i 14 de desembre, un jurat puntuarà 
els pessebres prèvia trucada telefònica per concertar la 
visita

Premi. Es lliurarà el diumenge 22 de desembre, a les 11 h, 
a la Sala Serra Cooperativa

Categories. Tan sols hi haurà una sola categoria “FAMI-
LIAR” amb tres premis. Queda a lliure disposició que 
l’Agrupació pugui fer entrega d’un altre premi extra, 
segons cregui convenient

Jurat. El jurat estarà format per diferents membres de 
l’Agrupació Pessebrista 

Veredicte i bases. El fet de participar en aquest concurs 
pressuposa l’aceptació d’aquestes bases i les decisions que 
adopti el jurat.
Qualsevol altra qüestió que no estigui recollida en aques-
tes bases será resolta per la junta de l’Agrupació Pesse-
brista Parets 
  
NOTA: Les bases completes les trobareu a la web: 
http://agrupaciopessebrista.entitats.parets.org

BASES

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
Nom i cognoms................................................................................................................

Adreça...............................................................................................................................

.......................................................................................Telèfon........................................

Correu electrònic............................................................................................................

*També es pot fer on line a la web http://agrupaciopessebrista.entitats.parets.org
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La patinadora sènior del Parets Isabel Repullo va tenir 
una excel·lent actuació en la modalitat lliure i va aconse-
guirun 6è lloc en el Mundial. Repullo, que va presentar la 
nova coreografia del disc llarg, va ser la 5a classificada en 
combinada. Pel que fa a les figures obligatòries, va poder 
obtenir molt bona posició en les dues primeres figures i va 
ratllar el podi amb argentines i italianes, però una petita 
errada en la tercera no li va donar la medalla. Sumant 
les dues disciplines, Repullo va quedar 5a en el Campi-
onat del Món sènior de Taipei. La patinadora del Parets 
formava part de l’equip català sènior, on també hi era el 
seu entrenador Òscar Molins, com a tècnic de la selecció.
D’altra banda, les patinadores Mercè Garcia i Erika Pérez, 
del mateix club, van participar a l’Estatal aleví de Màlaga. 
Garcia, actual campiona de Catalunya i de la Copa d’Euro-
pa, va ser 4a amb un molt correcte disc llarg. Erika Pérez, 
tot i ser el seu primer any, va mantenir una meritòria 9a 
posició en la puntuació global. 

L’Ajuntament de Parets va fer el 4 de novembre passat 
una recepció institucional als components de l’equip de 
futbol del Missirah-Parets per haver assolit la victòria en 
la 3a edició del Torneig solidari de futbol de Les Fran-
queses. Enguany era la tercera vegada que l’Associació 
Esportiva d’Immigrants del Vallès Oriental, amb seu al 
barri de Bellavista, i amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’esports de Les Franqueses, organitzava la 
competició on han pres part 10 equips procedents de les 
localitats de Canovelles, Granollers, Mataró, Montornès, 
Parets, Sabadell i Vic. La competició es va disputar del 
22 de juny al 17 de juliol amb tots els partits al camp 

Reconeixement institucional a l’equip Missirah-Parets

municipal de Corró d’Avall. L’equip senegalès, resident 
a Parets, va derrotar en la final el Banjae de Canovelles, 
després d’una pròrroga, per 3 gols a 2. Tot i avançar-se en 
el marcador el Banjae, el Missirah va capgirar amb el 2-1 
però a poc del final va forçar el temps addicional gràcies 
a un empat a 2. El responsable de l’equip deia que el tor-
neig, que té un caràcter molt integrador, va ser molt dur 
ja que la resta d’equips participants també estaven molt 
preparats. L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, va destacar 
la solidaritat i la integració que suposa aquest torneig i 
mostrava la seva predisposició per tal que en una propera 
edició es pugui celebrar a casa nostra.

Els jugadors van quedar campions del 3r Torneig solidari de futbol de Les Franqueses del Vallès

EN 2 MINUTS...

Dos atletes del Parets als 100 km de Caldes
El president del Club Atletisme, César Arranz, va que-
dar sisè a la cursa dels 100 quilòmetres de Caldes de 
Montbui amb una marca d’11 hores, 54 minuts i 29 
segons. Arranz, a més, va quedar el quart de la seva 
categoria. Per altra banda, José Alvárez, també del 
mateix club, va ser 7è de la general i 3r en sènior amb 
12 hores i 14 minuts.

Un paretà , primer a l’Estatal de doma clàssica
Manel Plaza es va proclamar campió d’Espanya de 
doma clàssica amb poltres de quatre a sis anys en 
la final europea de doma clàssica Màster del Cavall 
Ibèric celebrada el cap de setmana passat a Polinyà. 
Divendres va quedar cinquè mentre que en la prova de 
dissabte va ser el primer d’Europa. La mitjana de les 
dues proves el va relegar al cinquè lloc de la general.

Presentació del Futbol Sala Parets
Aquest dissabte 30 de novembre, a partir de les 16 
hores, tindrà lloc al Poliesportiu municipal Joaquim 
Rodríguez la presentació dels equips del Futbol Sala 
Parets de la temporada 2013-14. Enguany el club pre-
sidit per Tano Clemente disposa d’un sènior masculí a 
3a Nacional, un juvenil, un infantil, un aleví, un benjamí 
i un prebenjamí -tots masculins- i un sènior femení 
i un altre femení de base. A les 17.30 h es jugarà el 
duel de 3a Nacional entre els paretans i el Lloret Costa 
Brava.

Rigol, 1r a l’Open català de fisioculturisme
L’esportista paretà Robert Rigol, director del Gimnàs 
Robert, va quedar en primera posició a la categoria 
màster de l’Open de Catalunya de fisioculturisme que 
va tenir lloc el 9 de novembre al Poliesportiu Maristes 
de Barcelona. Anteriorment, Rigol va ser 2n a l’Open 
nacional Whey store de Lleida i 2n a la Copa Catalana 
de Vilafranca del Penedès.  
Per altra banda, l’equip de competició d’aquest gim-
nàs va participar a la Copa Nacional de Catalunya de 
punses infantil, adult i júnior de combat que es va fer 
a Santa Maria de Palautordera. Maria Moreno va ob-
tenir l’or individual i l’argent en parelles, Amanda Coll 
va assolir la medalla d’argent en combat i Sergi de 
las Muelas va ser bronze en la categoria de punses.

5 medalles de bronze per a Lee Young Parets
L’escola de taekwondo Lee Young Parets va partici-
pa el 24 de novembre al campionat de Catalunya de 
combat infantil on va obtenir 5 medalles de bronze. El 
campionat va comptar amb la participació de més de 
1.100 competidors vinguts d’arreu de Catalunya. En-
guany, el torneig ha registrat un rècord de participació 
de la federació catalana de taekwondo.

Calendari de les noies del futbol sala sènior
Les noies de l’equip sènior femení del futbol sala Pa-
rets ha publicat un nou calendari amb l’objectiu de 
recaptar diners per al finançament del club. Amb l’ad-
quisició d’aquest calendari es contribueix directament 
al manteniment i patrocini de l’equip.

14è Memorial d’escacs Francesc Alsina
El diumenge 29 de desembre tindrà lloc la 14a edició 
del Torneig Memorial Francesc Alsina organitzat per  
l’Associació Paretana d’escacs. La competició es dis-
putarà a partir de les 10 h, a la sala Cooperativa, amb 
un sistema suís de 8 rondes i es regirà pel reglament 
de la Federació Catalana. La inscripció és de 15 € per 
als jugadors sèniors i 10 per als menors de 16 anys. 
A més, tots aquells amb ELO Fide o superior a 2300 
tindran la participació gratuïta. 

Parets acollirà la Gala campions de patinatge
El Poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez serà 
l’escenari de la Gala de campions del patinatge català 
que organitza la Federació. L’exhibició amb els millors 
i les millors patinadores es farà al nostre municipi el 
dissabte 14 de desembre. Entre els participants hi 
haurà l’equip del Club Patinatge Artístic Olot, que re-
centment s’ha proclamat -per setena vegada- campió 
del Món de grups de xou grans a Taipei (Xina).

PATINATGE ATLETISME

5è lloc d’Isabel Repullo al Campionat 
del Món de patinatge sènior de Taipei

Més de 400 atletes a la primera cursa de 
la Lliga comarcal de cros de Parets

La Lliga comarcal de cros va començar a Parets el 9 de 
novembre passat amb 408 atletes inscrits, procedents de 
diversos clubs de la comarca (Parets, Montornès, Mollet 
o Santa Perpètua) i d’escoles de Parets (ACESCO, Nostra 
Senyora de Montserrat, Lluís Piquer, Vila Parietes i Pau 
Vila, de Parets) i de la rodalia. Així, hi van prendre part 
atletes de La Garriga, Lliçà de Vall, Mollet i Santa Eulàlia 
per recórrer les distàncies d’entre 300 i 3.000 metres en 
les categories que anaven de mini a juvenil. 
Pel que fa als podis del Club Atletisme Parets van ser 
per Pedro A. Fernández (1r juvenil), Celina Janczak (2a 
juvenil), Gerard Corbera (1r benjamí), Paula Gómez (2a en 
benjamí), Julia Lahosa (1a en prebenjamí), Anna Ruano 
(3a en prebenjamí), Pau Garcia (1r en mini), Guillem Na-
varro (NS Montserrat, 2n en mini) i Lucia León de l’ACES-
CO va quedar 3a en mini. A destacar també el triomf del 
paretà que corre pel CA Mollet Roger Subiron en la cate-
goria cadet masculí.
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un projecte adaptable, perquè el riu és viu, i planificar fases d’execució. El riu és l’espai lliure més 
gran que té Parets juntament amb Gallecs. Gallecs i el riu Tenes són dos valors afegits del nostre 
poble, a més del teixit industrial.

Què en pensa de l’acció de govern?
Crec que el fet de l’existència del pacte entre PSC i PP fa que no hi hagi un projecte de poble. 
Crec que no hi ha projecte ni acció de govern amb perspectiva. És impossible perquè són dos 
partits molt diferents. És degut a aquest pacte que fa que s’actuï només puntualment fent coses 
espontànies i improvisades. Crec que la política de govern és “esquitxant”, s’improvisa bastant. 

Implantació del sector IVECO, Consell Industrial, Plans d’Ocupació... què n’opina?
IVECO és d’un promotor privat. Com a entorn comercial em sembla bé però amb alguna reticència 
perquè crec que no es tracta igual l’activitat que s’implanta en aquest sector que als comerciants 
del poble. Crec que aquesta implantació requeria preveure mesures per contrarestar els efectes 
que té en el comerç local. És difícil, és un problema històricament no resolt el del comerç local, 
que ara es veu més agreujat. Caldria alguna política de gestió per al mercat de l’Eixample i per 
al comerç del Barri Antic i fer polítiques d’acompanyament per produir una revitalització que fos 
el vas comunicant d’IVECO. Amb el Consell Industrial no hi crec. Penso que els industrials són 
persones molt pràctiques que el que volen veure més lluny són un funcionari i un polític. Crec 
que els industrials volen bones comunicacions, bons serveis... volen solucions, no reunions. No 
veig que sigui res operatiu i que pugui donar resultats. Més que el Consell Industrial, crec que és 
l’SLOP qui ha tenir contacte directe amb les empreses, amb els caps de personal de les indústries. 
Tenint un polígon industrial tan gran hauríem de tenir un índex d’atur més baix, i s’ha de reduir a 
cops de contactes amb les empreses. Però no contactes polítics, sinó amb els departaments de 
recursos humans.

I sobre els Plans d’ocupació?
Els plans d’ocupació és on es concentra més la improvisació de la política de l’equip de govern. 
Haurien d’estar molt ben definits, alguns amb continuïtat. No haurien de fer-se de neteja viària 
quan ja tenim aquest servei contractat. Amb aquests diners es podrien fer moltes altres coses. 
Els plans d’ocupació han de tenir una programació i han de ser útils doblement, per la persona 
que fa el treball i també per al poble. S’hauria de reflexionar molt sobre determinats serveis que 
en èpoques de vaques grasses es van adjudicar a empreses i que ara s’haurien de recuperar i 
fer-los a través de plans d’ocupació, com ara neteja viària, una brigada, la jardineria. Aturats em 
sembla que n’hi haurà durant molt temps, malauradament, i l’Ajuntament ha de fer d’esponja i 
rellegir tot allò que té, i no hi ha altra manera de fer-ho que replantejar aquests serveis i prestar-los 
directament. Els plans d’ocupació són tan importants com els serveis socials.

POLÍTICA GENERAL 
Què en pensa de la gestió del govern de l’Estat i de la Generalitat?
Jo crec que hi ha una gran desorientació en tots els governs, en gran part provocada perquè qui 
governa és l’economia i no la política. En l’àmbit de l’estat, em sembla molt dolent el govern del 
PP, fent unes retallades de sanitat i ensenyament increïbles. Crec que ells sí que saben on van, 
que és a un model americà en què els rics cada cop són més rics i els pobres, més pobres. A la 
Generalitat, l’Artur Mas està fent el que pot però l’autonomia està totalment escanyada pel govern 
de l’estat perquè mai no han cregut en les autonomies. Estem com si fos l’edat mitjana, amb uns 
senyors feudals a Madrid i uns servents a qui els toca pagar i creure. Això ha provocat que gent 
que no era independentista, com ara jo, ens hi hàgim tornat. Crec que s’ha de fer aquest referèn-
dum perquè la situació s’ha portat massa a l’extrem. No hi ha justícia econòmica, ens escanyen 
massa. Nosaltres cada cop hi aboquem més recursos econòmics i se’ns en tornen molt pocs.

PARETS, LA VILA
Quan parla a algú de fora de Parets del Vallès, com li descriu?
Si parlem de les persones, diria que és un poble molt obert i que és una comunió de diferents 
orígens i una comunitat molt oberta. Pel que fa a emplaçament, és un poble molt ben ubicat, molt 
proper a Barcelona, molt ben comunicat, que té la sort de trobar-se a la conca mediterrània, que 
és la millor conca del món. Hem tingut la sort de néixer i viure aquí... 

Rosa Martí Conill és la portaveu del 
grup municipal Nova Opció per Parets. 
Va néixer a Parets l’any 1952 i viu al 
Barri Antic. En l’àmbit de la política, el 
seu vincle es remunta més de 30 anys 
enrere. Va destacar com una de les vint 
primeres alcaldesses de l’etapa de-
mocràtica i també va ser diputada del 
Parlament de Catalunya, entre 1988 
i 1995. Després d’un parèntesi, l’any 
2002 va irrompre de nou en el terreny 
polític, amb la candidatura indepen-
dent NOPP, de la qual sempre ha estat 
cap de llista.

És llicenciada en Química, Farmàcia i 
Dret i treballa de tècnica al departa-
ment d’Empresa i Ocupació de la Ge-
neralitat de Catalunya des de 1995. Té 
dos fills, la Violeta i en Jaume. 

Apassionada de la lectura i el teatre, es 
considera una persona molt curiosa i 
interessada en moltes coses, sobre-
tot en la història local. Col·labora amb 
l’entitat Centre d’Estudis Locals Pari-
etes i li agrada estar al dia del que fan 
les associacions del poble.

PARETS, EN CLAU POLÍTICA
El seu vincle amb la política neix fa més de 34 anys. Com ha viscut aquesta llarga trajectòria?
En aquest temps tot ha canviat molt. La política d’avui en dia no té res a veure ni amb l’etapa de 
predemocràcia ni amb la transició. Van ser uns moments molt importants, personalment i per al 
país, que canviaria per molt poques coses. Va ser transcendent i molt curiós perquè encetàvem una 
etapa en què tot estava per fer. Malgrat que la política és una activitat molt noble i interessant, amb 
el temps hi ha hagut una pèrdua de valors. En aquests moments penso que hi ha una certa deso-
rientació, els partits s’han enrocat, han envellit moltíssim i estem en una situació de desconcert.

Quina és la millor etapa que ha viscut en política?
L’etapa que políticament més em va agradar va ser del 1979 al 1990, sense menystenir l’etapa del 
Parlament de Catalunya. Per  a mi va ser molt interessant i un honor ser diputada. Des del 79 fins 
al 85 van ser uns moments molt bonics i participatius per part de la gent de poble. Els qui ens hi 
vam abocar ho vam fer en cos i ànima. Avui tot està canviat, els valors, la política té molta barreja 
econòmica que ens ha conduït a tanta corrupció. S’ha deteriorat molt, és una llàstima. Crec que 
la política és un poder transformador de la societat i hi té una incidència directa, però en general 
està passant per uns moments molt baixos. La gent n’està molt decebuda i el que fa és obviar-la 
i apartar-se’n. Sempre he cregut que si hi ha un marc de joc, s’ha de jugar i la gent està sortint del 
marc. Això ens empobreix i ens debilita. Clarament, és un afebliment del sistema. 

Creu en la professionalització de la política?
No. Ha de ser per convicció i a més, temporal. De polítics professionals en els partits n’hi ha molts, 
perquè són gent que no ha fet res més. No haurien de plantejar-se la política com una feina. 
Continuo creient en la necessitat de fer política honesta i ser molt idealista. M’ho crec i m’ho vull 
creure i vull morir així. S’han perdut pel camí molts idealismes, els partits s’han burocratitzat, són 
estructures de poder per guanyar eleccions. És un engranatge complicat. 

Si els seus fills li diguessin que volen dedicar-se a la política, els animaria a fer-ho?
Sí, i tant. Crec que en una societat, l’individualisme que rep els beneficis del col·lectiu és un símbol 
d’egoisme. S’ha de participar de la societat i implicar-s’hi. No m’agraden els individualistes que es 
tanquen a casa però que tenen els beneficis del col·lectiu. Crec en l’acció política. Hi ha una sèrie 
de béns comuns a tots i hem de participar-hi.

I en aquest terreny polític, quina és la seva màxima aspiració?
Les meves màximes aspiracions ja les vaig complir. Una era ser alcaldessa del meu poble i l’altre 
tenir biblioteca, i en tenim dues. Ser alcaldessa va ser una experiència molt gratificant. Requereix 
molta responsabilitat i molta dedicació, però després, quan fas la valoració del que has fet, penses 
que has ajudat a què el col·lectiu hagi millorat en diferents aspectes. Penso que va ser així i que 
quan la història m’analitzi, aprovaré. 

Falta un any i mig per a les pròximes eleccions. Tornarà a presentar-se com a cap de llista?
Nova Opció per Parets segur que es presentarà. Jo no ho sé, no depèn només de mi. Ni n’hem 
parlat ni m’ho he plantejat. Crec que és una cosa per plantejar-se de cara a l’any que ve.

Quin és el seu màxim projecte per Parets?
La nostra proposta màxima ha estat sempre el projecte Viure de cara al riu, de cara a la riera que 
en diem els més antics del poble. No és una cosa només de NOPP, crec que és el projecte clau 
del nostre poble. És una llàstima que no es treballi en aquest sentit, perquè és un projecte a llarg 
termini que faria de nexe total d’unió entre Barri Antic i Eixample. 

Com es visualitza aquest Parets de cara al riu?
S’hauria de recuperar la llera, netejar-la, que el riu fos accessible en alguns trams, que permetés 
caminar i passejar-hi, que el trànsit es desviés per la zona de les indústries i l’altre costat fos per 
a vianants, unint el barri Antic amb l’Eixample, fins a arribar a la zona de IVECO i habilitar espais 
per anar en bici i que acabés comunicant-se amb altres pobles. És un projecte que pot beneficiar 
no només el poble, sinó que donaria feina a la seva gent, als pagesos, jardiners i aturats... Hi ha 
feines de manteniment i neteja que podrien fer-se a través de Plans d’ocupació. 

És un projecte car?
Gens. De tota manera, els projectes bons no són mai cars. És una bona inversió, lenta. Cal tenir 

Rosa Martí
Portaveu del grup municipal NOPP

Molt breument...

“Crec que la política és un poder 
transformador de la societat i hi té una
 incidència directa, però en general està 

passant per uns moments molt baixos. La 
gent n’està molt decebuda i el que fa és 

obviar-la i apartar-se’n.”

Un projecte: Fer viure Parets de cara al riu.

Una passió: Inculcar als meus fills que 
siguin bones persones i que tinguin el 

màxim de coneixements en tots els camps.

Una virtut: La constància.

Un valor:  La justícia i l’ètica.

Un defecte: La impaciència i també que sóc 

impulsiva.

Un llibre: Adreça desconeguda, de Kressmann 

Taylor. Recomano a tothom que el llegeixi, és 

molt curt i interessant.
El seu racó preferit de Parets: 
El riu Tenes, ‘la riera’.
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L’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia Pozo

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

Espais i eines per millorar l’aprenentatge de la llengua catalana a Parets
Ja fa dos mesos que estan en marxa els Cursos de Català per a Adults a Parets. No cal dir que són una eina fo-
namental per aprendre la llengua catalana, perquè ens ajuden a crear les bases per poder fer-la servir, tant per 
parlar com per escriure. Però si volem arribar a comunicar-nos en català amb fluïdesa i sense vergonya, és molt 
important que trobem espais on puguem posar en pràctica els coneixements que anem adquirint. Parets ens 
ofereix un ventall de possibilitats per fer-ho. En primer lloc, hi ha el Club de Lectura Fàcil. Es fa a la Biblioteca Can 
Rajoler l’últim divendres de cada mes, a les 7 de la tarda. Per participar-hi, només cal anar a la biblioteca a buscar 
el llibre que s’ha de llegir, llegir-lo i anar a la tertúlia amb ganes de passar una bona estona. 
Una altra manera de practicar català és participant en el Voluntariat per la llengua. Només cal ser major d’edat i 
disposar d’una hora a la setmana per conversar amb una persona voluntària que parla català. Podreu anar a com-
prar, a passejar, a prendre un cafè... L’única condició és fer-ho en català. També podreu participar en 
sortides al teatre, a la natura o en la trobada d’alumnes, voluntaris i aprenents de tota la comarca que 
es fa cada any. I, en tercer lloc, un espai ideal per practicar i millorar la vostra habilitat d’escriptura és 
el concurs literari Parets arreu del món. Teniu temps per presentar-vos-hi fins al dia 11 de desembre. 

PARETS EN IMATGES

QUÈ N’OPINES DE...

Llac a la primavera 
Foto de Ramon Talarn

La foto que mostrem avui es va fer a la primavera. 
Aquests darrers dies, les temperatures han baixat 
força, així que ens queden poques oportunitats de 
continuar veient el llac i els camps verds tot just al 
darrere. Aprofiteu i feu una passejada fins al llac ara 
que encara tenim una mica de sol, de verd, i els ànecs 
no s’amagen del fred...

Si vols que publiquem alguna de les teves fotografies 
ens la pots fer arribar per correu electrònic a prem-
sa@parets.cat, o la pots penjar al Flickr de Parets 
Connecta amb les teves dades, una petita explicació 
de la imatge, el títol i la data que la vas fer. 

Classificats
Fa uns dies, a través d’una trucada telefònica, una senyora ens va explicar que estava 
seguint el pas del seu avi i dels seus besavis per diverses poblacions, periple que es 
van veure obligats a seguir tot buscant feina. Ens parlava del període 1911-1913. La 
primera resposta que li vam haver de donar és que no disposem de padrons d’habi-
tants entre 1900 i 1915. Així que la senyora va quedar una mica desencisada. Però 
teníem un pla (que no caixa) B...
Des de 1875, existia l’impost de cèdules personals, on hi havien d’aparèixer totes 
les persones majors de 14 anys que vivien en un municipi. Hi estaven classificades 
en set categories, segons l’impost de contribució territorial o industrial, el sou que 
cobraven o el lloguer que pagaven pel seu habitatge. Curt i ras, qui més tenia, més 
pagava i estava classificat amb una categoria més alta. Els que tenien menys «bai-
xaven» fins a la classe 13 de la tarifa 3. Però, si més no, d’aquest impost pagaven 
poquet, poquet...
A banda de la finalitat recaptatòria, el rebut de l’impost constituïa el 

document d’identitat personal fins que va aparèixer el DNI, als anys 40.
Gràcies als padrons de cèdules personals, vam fer contenta la senyora que ens va fer la consulta: 
vam localitzar els seus avantpassats. Proveu d’endevinar en quina categoria.

L’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia Pozo

dels hàbits de reciclatge al municipi?

Silvestre Pérez 
Fa poc temps que visc a 
Parets, però ho veig cor-
recte, hi ha molts punts de 
recollida selectiva que fa-
ciliten el reciclatge. A casa 
meva reciclem tot el que 
podem; plàstic, vidre i ma-
tèria orgànica.

Raquel Valles 
És molt important tenir la 
mentalitat que un objecte 
es pot reutilitzar. S’ha de 
concienciar des de la in-
fància i intentar reduir al 
màxim les deixalles. A casa 
meva qui millor recicla és 
la meva néta de 5 anys. A 
l’escola es fa una molt bona 
feina en aquest tema.

M. Carmen García  
Agafar l’hàbit costa, però 
sembla que a Parets els 
ciutadans estan força men-
talitzats. Reciclar és molt 
important perquè un po-
ble es vegi endreçat i polit. 
Nosaltres reciclem, forma 
part del dia a dia.

Alejandro Martínez
És convenient reciclar per 
conservar el futur del nos-
tre planeta i deixar als nos-
tres fills una terra menys 
contaminada. Hi trobes 
molts contenidors per po-
der separar correctament i 
als punts de reciclatge està 
molt ben explicat. Jo ho re-
ciclo tot. És un hàbit.

Carmen Serrano
Tot el que es faci per fo-
mentar el reciclatge és bo. 
Però de poc serveix que el 
ciutadà recicli si després 
veus les grans empreses 
que aboquen incotrola-
dament residus als rius. 
S’hauria de controlar més. 
Jo separo en bosses i re-
ciclo.

Igor Legaz
Està molt bé la informació 
que donen sobre el reci-
clatge i els punts estan ben 
distribuïts. La part negati-
va del reciclatge és el poc 
espai que tenim a les llars 
i això ens fa, de vegades, 
no reciclar tant. A casa re-
ciclem segons les nostres 
possibilitats.

PARETS, POBLE LECTOR  Mercè Alcayna

Sempre al cor, Pepet
Perdoneu que, tot i el títol que dóna nom a la secció, en aquesta ocasió em prengui la llibertat i la llicència de no 
seguir ben bé el fil conductor de la nostra vila lectora. No obstant, us vull parlar d’algú que, això sí, va ser una 
home apassionat pels llibres, la literatura i l’art en totes les seves vessants. Em refereixo a Josep Ribas, en Pepet.
En Pepet era un gran lector. Fins als últims dies llegia amb avidesa –i sense ulleres!– la seva bíblia, literatura re-
ligiosa o aquelles revistes que parlaven ‘de coses inquietants’, com ell deia. De ben jove es va aficionar als grans 
filòsofs i encara podia recitar textualment frases d’ Aristòtil, Plató o Sòcrates. Deia, que de jovenet, tot desobeint 
el seu pare, que no volia que llegís novel·les, es va comprar la col·lecció de Julio Verne “impresa en paper de diari” 
i la llegia sota la manta del llit.
He tingut la gran sort i el gran orgull de poder, en els darrers temps, estar una mica més a prop de Pepet Ribas. 
Per un seguit de circumstàncies que no venen al cas he pogut conèixer de primera mà moltes de les històries i 
vivències personals d’aquest gran home. Recordo com reia, com em donava consells, i com vam repassar plegats 
dècades i dècades dels costums i la vida a Parets. 
L’anècdota del tractor i del farcell de diners –que val a dir que en la realitat no s’assembla gens a cap de les ver-
sions que explica la gent–, els jocs a Can Cot amb el Cisco, el seu estimat nebot, la malaltia que el va marcar des 
de ben jove, la seva fe, el seu primer amor...
És possible que, algun dia, posi tot això sobre el paper tal i com ell volia, amb les seves paraules i les imprecisions 
divertides i pròpies d’una persona de quasi un segle. Això, sense cap mèrit per part meva, el faria estar present 
també en un llibre, igual que a les pintures a qui va dedicar la seva vida i que foren la seva passió. Com deia en 
Pepet, potser d’aquí a 10, 20, 30 o 40 anys...
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Com és que va decidir venir a treballar a Parets?
De tant en tant s’ha de canviar d’aires. Jo ara visc a Barcelona i tinc Parets més a prop 
que no pas Sant Pere de Vilamajor. L’espai que tinc davant, tan ampli, és molt necessari 
per al meu treball, perquè és obert i hi ha molt silenci. A la part de darrere del taller també 
hi ha un altre camp molt gran, que ara obriré per aprofitar tot aquest espai obert. Sóc 
feliç treballant com a escultor del ferro. T’ho repetiré tantes vegades com vulguis. Sóc 
feliç amb la feina que faig. En aquest sentit, també m’agrada triar la ubicació per ser feliç 
treballant. I a Can Serra de Parets hi estem molt a gust.

Es pot guanyar la vida un escultor?
Jo me l’he guanyat fins ara. He viscut temporades millors i pitjors, però sempre he tin-
gut feina. Dins el món de l’art, hi ha l’artista que pensa que ha de triomfar i arribar a les 
galeries d’art i veure’s als mitjans de comunicació. Però jo no hi he cregut mai. Jo em 
considero més treballador de l’art que no el concepte d’artista.

Diuen de vostè, però, que és un artista que ha creat escola...
No ho sé. He fet molts cursos i he tingut diversos alumnes. Tot i això, el meu fort és l’obra 
pública. M’agrada treballar petites peces, però m’agraden les obres de grans dimensions. 
Diuen que sóc dels que més obra pública té a Catalunya. Tinc obres al Museu Diocesà 
de Barcelona, al Teatre Auditori de Granollers... Però tinc obres meves a Santa Maria de 
Palautordera,  Agüimes (les Canàries), Jarque (Aragó), Cognac (França), Syracuse (Estats 
Units) o a San Juan de Puerto Rico.

Amb vostè hi treballa Marta Chinchilla...
Sí, ja fa més de setze anys. Ella és llicenciada en Belles Arts i ens entenem molt bé. In-
tentem que cada peça que fem sigui especial i diferent de la resta. Fem unes obres molt 
atemporals i es nota que gaudim treballant amb l’escultura.

Quina és la seva darrera obra?
Les portes del Montseny, una obra pública que vaig presentar en un parc de Sant Celoni. 
El Montseny és un massís que me’l sento molt meu, perquè sóc de Taradell, de l’altra 
banda del massís, i, de jove, en època franquista, havíem anat a molts aplecs reivindi-
catius amb les JOC al Matagalls.

Josep Plandiura, treballador de l’art
Des de fa unes quantes setmanes, un dels més destacats escultors catalans del ferro, 
Josep Plandiura, treballa a Parets del Vallès. Ho fa a la masia de Can Serra, on té el 
taller, acompanyat de la també escultora Marta Chinchilla. Plandiura, nascut a Tara-
dell el 1943, va fundar el 1988 el Centre d’Art Contemporani La Rectoria a Sant Pere 
de Vilamajor, un espai multidisciplinari on transformava el ferro en art. Però Josep 
Plandiura ha decidit ubicar-se a Can Serra pel clima i perquè el lloc obert on es troba 
li va molt bé per la seva feina.

M’agrada... 

Els espais oberts i el Montseny.
La vida social, tot i que als artistes se’ns 
consideri individualistes.
Gaudeixo amb la feina, cosa que altres no 

No m’agrada...

La fama, en el sentit de triomfar com a 
artista.
Les enveges.

“Sóc feliç treballant com a escultor del ferro. 
Sóc feliç amb la feina que faig”


