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E X E M P L A R  G R A T U Ï T

Ja som a les portes del Nadal. Després de la Fira de Santa Llúcia i fins a l’arribada de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient, Parets es 
prepara per viure uns dies molt especials amb infinitat de propostes: concerts de Nadal a càrrec de diverses entitats, audicions dels 
mestres i alumnes de l’Escola de Música, contes i cançons a la Biblioteca Can Butjosa, joguines amb material reciclat a la Biblioteca 
Can Rajoler, regals i galetes decorades al Casal Can Butjosa, o la festa de Nadal i el berenar per a la gent gran. Aquestes són només 
algunes de les propostes que trobareu a l’àmplia agenda d’activitats prèvies a la màgica nit de Reis. Pàg.3 

Parets rep el suport de la Generalitat per dur a 
terme el projecte d’Emprenedoria Corporativa

Parets del Vallès és un dels pocs municipis de tot Catalunya a 
qui la Generalitat de Catalunya dóna suport en nous projectes 
vinculats al creixement econòmic. Abans de finals d’any s’enge-
garan les accions del pla d’Emprenedoria Corporativa.  Pàg. 11

Parets s’afegeix a la lluita d’Arnau amb activitats 
solidàries contra el càncer infantil i la histiocitosi

El poliesportiu Joaquim Rodríguez acollirà diumenge diverses 
activitats en suport a la lluita d’Arnau, amb l’objectiu de recaptar 
fons que es destinaran a l’Obra Social Sant Joan de Déu per a la 
investigació del càncer infantil i la histiocitosi. Pàg. 9
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Ajuts per al pagament 
de plausvàlues 
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LÍNIA OBERTA

Per què?

La vinya donava maragdes
a la pal·lidesa del mar.
¿Per què es desclou la llum de l’alba
si tu no li’n feies senyal?

El món naufraga en la tendresa
i l’aixopluga un vel rosat.
¿Per què s’allarga la boirina,
si tu no aixecaves el braç?

Boira desfeta, alba desclosa,
i la pal·lidesa del mar...
¿Per què s’adormien les aigües
si tu no volies mirall?

Tomàs Garcés i Miravet (Barcelona, 1901-1993) és 
un poeta líric que ha sabut ser fresc i accessible; un 
post-simbolista que empeltava les formes clàssiques 
i les populars en una poesia intimista i plàstica, gens 
allunyada dels grans poetes europeus de la seva gene-
ració, algun dels qual ell va traduir. La seva obra poèti-
ca comença amb el volum Vint cançons (1922) –gran 
èxit-, i segueix amb títols com Paradís (1931), El caça-
dor (1947), Viatge d’octubre (1955) o Plec de poemes 
(1971). Conreà altres gèneres: és excel·lent el dietari El 
temps que fuig, així com textos crítics i memorialístics, 
com Paisatges i lectures,  Sobre Salvat-Papasseit i al-
tres escrits o Notes sobre poesia, entre d’altres. 
El Niu d’Art Poètic li dedicarà la trobada del 16 de ge-
ner al Teatre de Ca n’Oms, a  les 18 h. Trobareu alguns 
llibres de Tomàs Garcés a les nostres biblioteques Can 
Rajoler i Can Butjosa.

Agraïment pels resultats del Gran Recapte d’Aliments

Els pasats dies 29 i 30 de novembre es va dur a terme 
el Gran Recapte del Banc d’aliments.
La recollida es va fer a cinc dels supermercats que te-
nim a Parets del Vallès. Volem agrair la predisposició, 
col·laboració i implicació dels encarregats i personal 
dels establiments.
És la tercera vegada que es fa la campanya, amb uns 
resultats extraordinaris i, enguany, a més, pràcticament 
s’han doblat els resultats de l’any passat. En aquest 
moments, els aliments ja es distribueixen al nostre mu-
nicipi per mitjà de Càritas Parets.

Si és important la quantitat d’aliments recollits, més 
encara ho és la participació dels voluntaris i volun-
tàries que han fet possible aquest recapte. A Parets 
vàrem superar els 180 participants però, més enllà 
del nombre de persones, cal ressaltar la implicació i 
l’entusiasme que va transmetre cada un d’ells.
En els temps que vivim, tan mancat de valors, és gra-
tificant veure que, si es posen a l’abast les eines ne-
cessàries, surt el millor de cada persona. En aquesta 
ocasió, l’eina ha estat la campanya que ha fet possible 
visualitzar la solidaritat del nostre poble. 
En uns moments en què tots patim la dictadura dels 
mercats econòmics, la inoperància i la dependència 
del govern, i la insensibilitat davant la supressió de 
drets bàsics, una vegada més, la població ha respost 
donant el millor de cadasqun.

M. Rosa Garcia Deola
Voluntària i Coordinadora del Gran Recapte

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 19 desembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, taller “Joguines amb material re-
ciclat”, amb Anna Nieto, d’Ecomagina. Organitza: Biblioteca Can Rajoler.
-A les 18 h, al Teatre Ca n’Oms, recital poètic “Poemes nadalencs i con-
cert de nadales“ amb el grup Aiguaneix de poetes de Can Butjosa i la 
Coral Club Sant Jordi. Organització: Niu d’Art Poètic.

Divendres 20 desembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte “Cantem i contem 
el Nadal”. Organització: Biblioteca Can Butjosa.
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, club de lectura fàcil, tertúlia al 
voltant de la lectura del llibre Una lectora poc corrent, d’Alan Bennett. 
Organització: Biblioteca Can Rajoler.
-A les 20 h, a l’Escola de la Natura, sortida de seguiment de la població 
de salamandres. Organització: Escola de la Natura.

Dissabte 21 desembre
De 10 a 14 h, a la plaça Dr. Trueta, tallers de Nadal i d’11 a 14 h el carter 
reial recollirà les cartes de nens i nenes, a més de xocolata desfeta i 
melindros. Organització: Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume.
-A les 16 h, a l’Equipament Municipal Asoveen, festa del 14è aniversari. 
Organització: Asoveen.
-De 18 a 22 h, al Teatre Can Butjosa, concert de Nadal a càrrec de l’Es-
cola de Música Maria Grever. A les 18 h, primer grup i a les 20 h, segon 
grup. Organització: Escola Municipal Maria Grever. 
-A les 18.30 h i 20.30 h, al Pavelló Municipal d’Esports, espectacle “Viva 
la Vida” a càrrec d’Elite Dance. Organització: Elite Dance. 
-A les 21 h, a l’església de Sant Esteve, concert de Nadal a càrrec l’Or-
questra Band Art. Organització: Orquestra Band-Art.
-A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, balls de saló. Organització: 
Associació Balls de Saló de Parets.

Diumenge 22 desembre
-A les 11 h, a la Sala Serra Cooperativa, lliurament de premis del 2n 
concurs de pessebres. Organització: Associació Pessebrista Parets.
-De 9 a 19 h, al Poliesportiu Joaquim Rodríguez, acte benèfic La lluita 
de l’Arnau, amb diferents activitats. Organització: La lluita de l’Arnau i 
els seus amics.
-De 10 a 14 h, darrere del Poliesportiu Joaquim Rodríguez, acapte de 
sang. Organització: Banc de Sang i Teixits.
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, teatre: La ratera, a càrrec de Som i 
Serem. Organització: Servei de Cultura.

Dimecres 25 desembre
-A les 10.30 h, sota la plaça de la Vila, benedicció del pessebre monu-
mental, després de la missa. Organització: Agrupació pessebrista Parets
-A les 11.45 h, a l’església de Sant Esteve, concert de Nadal a càrrec 
de la Societat Coral Art i Unió. Organització: Societat Coral Art i Unió.
-A les 12.30 h, al Pessebre Monumental, sota la plaça de la Vila, nadales 
per la Societat Coral Art i Unió. Organitza: Societat Coral Art i Unió.

Dijous 26 desembre
-A les 12 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, Caga Tió. 
Organització: Ajuntament de Parets del Vallès i Comissió de Festes.
-A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, Pastorets cap a Parets, a càrrec de la 
Cia. Riallera de Joves Paretans. Organització: Rialles Parets.

Divendres 27 desembre
-A les 17 h, al Pavelló d’Esports, festa de Nadal i berenar dels avis amb 
la música de l’orquestra Cafè Trio. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte.

Dissabte 28 desembre
-De 17.30 a 23 h, Pavelló Municipal, Quina de Nadal. 
Organització: Fes-tuka.

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

Sempre m’ha agradat el Nadal. Sovint, aquesta època de l’any em fa recordar boniques imatges de la meva infància: 
escrivint amb lletra lligada la carta als reis, assegut de genolls a la cadira i els colzes a la taula escoltant les bata-
lletes del meu avi, esperant que el camió de la Derbi arribés a la porta de casa per veure de nou el meu pare, cantant 
nadales, menjant torrons, tirant boles de neu pels carrers de l’Eixample.

Avui, la meva filla, la Júlia, em recorda aquells ulls d’infant. I ara sóc jo qui li explica batalletes: algunes de les que 
m’explicava el meu avi però també moltes de meves, de com un Nadal em va portar a pujar una muntanya nevada 
del Nepal, una travessa per Mongòlia, pel pol nord o pel gel patagònic. 

Tot això queda ben lluny i ho recordo amb un somriure, però sempre amb la satisfacció que m’aporta trobar-me a 
casa, envoltat dels meus.

I d’aquí a ben poc canviarem d’any. I un any més, després de menjar el raïm, formularé el primer desig de l’any. Pels 
meus, que sou vosaltres, el meu poble: salut, feina i felicitat!

Bones Festes. Bon Nadal.

La plaça de la Vila és un lloc únic i emblemàtic. Per aquest 
motiu, Ses Majestats els Reis Mags d’Orient han decidit, 
després d’uns quants anys de visitar-nos a l’espai del 
pavelló, recuperar l’ambient, la llum i l’entorn del Barri 
Antic de Parets i sortir de nou al balcó de l’Ajuntament 
per saludar tots els nenes i nenes que els esperen amb 
il·lusió.
La sortida de la cavalcada tindrà lloc el diumenge 5 de 
gener, a les 17.30 h, des de Can Vila i, a les 18 h, arribarà 
a la plaça de Josep Marcer. Després, Ses Majestats re-
correran l’avinguda de Catalunya i arribaran a la plaça de 
la Vila a les 19 h, on els rebrà l’alcalde de Parets acom-
panyat de les autoritats, i se’ls lliurarà la clau màgica que 
obre totes les portes de les llars dels infants del munici-
pi.Com en anys anteriors, tornen la carrossa del xumet i 
la carrossa classificadora de cartes. I per a tots els nens 

i nenes que no puguin dipositar la carta durant la caval-
cada, els nostres Reis disposen d’una adreça electrònica 
per poder fer-hi les peticions: reismagsdeparets@gmail.
com. Com cada any, tot aquest desplegament no seria 
possible sense la col·laboració i l’ajut de l’Agrupament 
Escolta i Guia Sant Jaume, la Comissió de Festes i la Co-
lla de Ball de Gitanes de Parets.

Teia, el tió per celebrar la diada de Sant Esteve
Gaudir en família de les tradicions més arrelades forma 
part de la màgia nadalenca. Una de les preferides dels 
més petits és la de fer cagar el tió: han de colpejar-lo ben 
fort per aconseguir que tregui de la panxa tota mena de 
joguines i llaminadures. 
Enguany, la Comissió de Festes i Teia, el tió, faran realitat 
de nou aquest costum. El tió, però, no ve sol; estarà tot 

Ses Majestats els Reis Mags d’Orient recuperen la plaça de la Vila

el matí acompanyat de la música i les ganes de festa i 
rauxa dels components de La Companyia. 

Revetlla de Cap d’Any per gaudir d’una nit màgica
Per celebrar l’últim dia de l’any i donar la benvinguda al 
2014, DJ Àngel Jordà torna a proposar el format clàssic 
i la fórmula jove a la revetlla que es farà al Poliespor-
tiu Municipal Joaquim Rodríguez. De la 1 a les 2.30 h es 
punxarà música de balls de saló i, a partir de les 2.30 h, 
música dels 70, 80 i 90. 
Les entrades es poden adquirir anticipadament a la Pis-
cina Miguel Luque, al Poliesportiu Municipal Joaquim 
Rodríguez i a Can Rajoler. 
El preu de l’entrada anticipada és de 12 euros i de 15 
euros el mateix dia a la taquilla. L’entrada inclou dues 
consumicions i una bossa de cotilló.
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Entitats actives i participatives durant les festes de Nadal
Més d’una dotzena d’activitats per a tots els públics programades per les entitats i associacions durant les festes de Nadal a Parets del Vallès

Dijous 19 de desembre

Teatre Ca n’Oms 18 h - Recital
Poemes nadalencs i concert de Nadal a càrrec de la 
Coral Club Sant Jordi i el grups de joves de l’Aiguaneix 
de poetes.

Dissabte 21 de desembre

Pl. Dr. Trueta, 10 a 14 h - Tallers i Carter Reial
Tallers, recollida de cartes del Carter reial i xocolatada 
amb l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume.

Teatre Can Butjosa, 18 i 20 h - Concert de Nadal
Concert de Nadal ofert pel CEM Maria Grever.

Pavelló d’esports, 18.30 i 20.30 h - Espectacle de ball
Espectacle “Viva la vida” a càrrec dels mestres i alum-
nes de l’escola de ball Elite Dance.

Església St. Esteve, 21 h - Concert de Nadal
Concert de Nadal amb l’Orquestra Band Art.

Pessebre Monumental

Sota la plaça de la Vila - Del 6 de desembre al 12 de 
gener de 2014

Pessebre i exposició de fotografies del II Concurs de 
pessebres familiars de Parets.

Horaris:
Del 6 al 26 de desembre, festius i caps de setmana 
d’11a 13.30 h i de 17 a 20 h.

Del 27 de desembre al 12 de gener, feiners de 17 a 
20.30 h, festius i caps de setmana d’11 a 13.30 h i 
de 17 a 20.30 h.

Del 7 al 10 de gener de 2014, tancat

Organitzat per l’Agrupació Pessebrista Parets

Dimecres 25 de desembre

Església St. Esteve, 11.45 h - Concert de Nadal
Cant coral i nadales a càrrec de la Societat Coral Art i 
Unió.

Pessebre monumental, 12.30 h - Concert de Nadal
Cant coral i nadales a càrrec de la Societat Coral Art i 
Unió.

Dissabte 28 de desembre

Poliesportiu Municipal J. Rodríguez, 17.30 h - Quina
Joc de quina amb premis i regals per als participants 
organitzat per Fes-tuka.

Divendres 9 de gener

Casal Can Butjosa, de 17 a 19 h
Taller de confecció de fanalets organitzat per APRE.

Dimarts 31 de desembre

Sala Serra Cooperativa, 10 h - Jocs i tallers
Taller de fanalets, arbre dels dessitjos, música i campa-
nades a càrrec de l’Associació Angle Vallès.

Diumenge 22 de desembre

Sala Serra Cooperativa, 11 h - Concurs de pessebres
Lliurament de premis del II Concurs de pessebres fa-
miliars organitzat per l’Agrupació Pessebrista Parets.

EXPOSICIÓ

A partir del 10 de gener
A la sala d’exposicions Can Rajoler, exposició sobre la 
Festa de la Pedra del Diable.

Dijous 2 de gener

Casal Can Butjosa, de 16 a 18 h
Regals amb material reciclat amb l’entitat 1 Xic de tot.
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Imagina que
els teus desitjos

es fessin realitat
què

demanaries?

missatges extrets de l’Arbre dels Desitjos de Parets del Vallès

Que no hi hagi gent dolenta al món
Desitjo tenir un bon futur

Que mi perro sea papá y tener un cachorrito de él

Que siguem amics de tots

Vull veure una estrella fugaç

Vivir con campanilla

Tenir a casa un porquet de veritat

Ser molt feliç i un coet

Ser una fada

Un perro con correa y ruedas en los pies y con manillar para adelantar a un lado y a otro lado

Que venga de camino la princesa de mi casa

Que ningú sigui pobre i que ningú s’enfadi per coses fortes ni per coses sense sentit

Milers de somriures

Un final feliç

Tenir-te sempre al meu costat

Poder volar

Petons i abraçades de mami

Gaudir del dia a dia

Quiero un milagro

Anar a l’espai
Poder fer feliços als qui m’estimo

M’agradaria ser un “mono”

Tenir un germanet
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L’Ajuntament de Parets ha fet públiques les bases per 
acollir-se als ajuts econòmics per al pagament de l’Im-
post sobre l’increment del valor dels terrenys de naturale-
sa urbana (plusvàlua) per transmissió de l’habitatge habi-
tual. Les subvencions es concediran en cas d’insolvència i 
necessitat extrema i quan la situació s’hagi generat arran 
d’una subhasta per execució hipotecària i/o tinguin com 
a part adquirent una entitat financera o una immobiliària 
filial d’una entitat financera. 
Per acollir-s’hi cal reunir els requisits següents:
- Que es tracti de l’habitatge habitual del/s sol·licitant/s. 
- Que els ingressos bruts de la renda familiar no superin 
els barems establerts a les bases.
- Que les persones sol·licitants no siguin propietaris de 
cap altre habitatge amb un valor cadastral superior a 

25.000 € al seu nom. Juntament amb la sol·licitud, i no-
més en cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament a consultar 
les bases de dades pròpies i les d’aquells organismes 
públics amb qui té signats convenis d’interoperabilitat, 
s’haurà de presentar una fotocòpia del DNI; certificat 
d’empadronament històric; certificat de convivència; fo-
tocòpia del document de transmissió de la finca objecte 
de l’impost de plusvàlua; fotocòpia del document de li-
quidació de l’impost esmentat; justificant dels ingressos 
de tots els membres de la unitat familiar que constin en 
el certificat de convivència i còpia de l’última declaració 
de la renda, si escau. Les sol·licituds es poden presentar 
fins al 17 de gener de 2014 a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC). Amb certificat digital es pot accedir per mitjà del 
web www.parets.cat, tràmits i serveis.

Ajuts en el pagament de plusvàlues als afectats per execucions hipotecàries
L’Ajuntament ha previst una despesa inicial de 30.000 euros destinats a aquesta línia d’ajuts

240 sol·licituds per als plans d’ocupació
240 persones aturades del municipi han presentat la seva 
sol·licitud per ocupar una de les 35 places convocades 
als plans d’ocupació locals impulsats per l’Ajuntament. 
Concretament, 147 ho han fet per optar al perfil d’operari 
de manteniment de l’espai públic, i 93 per al de conser-
ge-manteniment d’equipaments municipals. En aquesta 
convocatòria es contractaran 12 persones que comença-
ran a treballar el mes de gener. L’Ajuntament també s’ha 
adherit als plans d’ocupació convocats per la Generalitat 
de Catalunya i pel Consell Comarcal del Vallès Oriental. En 
el cas dels plans que la Generalitat ha posat a disposició 
de les administracions locals s’han sol·licitat 5 places per 
realitzar tasques d’informàtica, manteniment, adminis-
tració general i consergeria. El pla d’ocupació convocat 
pel Consell Comarcal permetrà contractar un conserge. 
En tots dos casos, el contracte serà per un període de sis 
mesos i es cobrirà el 100% de la jornada laboral.

Nous contractes de lloguer d’HabitaParets
L’Oficina Local d’Habitatge HabitaParets, SL ha rea-
litzat les darreres gestions per formalitzar dos nous 
contractes de lloguer assequible. El primer correspon 
a un habitatge de 80 m2 situat al carrer de Prat de la 
Riba. El segon, signat la passada setmana, és per a un 
pis de 90 m2  al carrer de Salvador Espriu.

Augmenten els usuaris de la línia de bus e7 
La xarxa del Bus Exprés de la Vall del Tenes e7 ha in-
crementat aquest any el nombre de passatgers en un 
17,37% respecte de 2012. Segons les dades disponi-
bles, la mitjana d’ocupació ha passat de 19 passatgers 
al novembre de 2012, a 25,5 el mateix mes de 2013. 
Gran part d’aquest augment d’usuaris, un 30%, es deu 
a la incorporació de la nova parada situada al carrer 
de Víctor Català. 

Nova trobada de la Taula d’Entitats de Parets
Aquest mes de desembre ha tingut lloc la darrera de 
les trobades de la Taula d’Entitats de Parets del Vallès. 
Durant la jornada, a la qual han assistit 30 persones 
de 22 entitats, s’han tractat temes com la Festa Major 
d’Hivern 2014, les col·laboracions al Voluntariat per la 
llengua a Parets o la XX Trobada Comarcal de Gegants 
del Vallès que es farà al municipi el pròxim el 30 de 
març de 2014.

Contracte per al manteniment de l’enllumenat 
L’Ajuntament de Parets ha adjudicat el nou contracte 
per al manteniment de l’enllumenat públic a Gas Na-
tural, empresa que va presentar la millor oferta eco-
nòmica i millores. La nova adjudicació permetrà, entre 
d’altres, el canvi de lluminàries que suposa un estalvi 
energètic anual de gairebé un 55%, que representa 
més de 250.000 euros a l’any.

EN 2 MINUTS...

Visita institucional del delegat Fernando Brea
Aquest dilluns, el delegat territorial del Govern de la Ge-
neralitat, Fernando Brea, ha visitat l’Ajuntament amb l’ob-
jectiu de conèixer de primera mà la realitat i l’actualitat 
del municipi. Durant la reunió, Brea es va comprometre a 
traslladar a la Generalitat les necessitats de l’Ajuntament  
i intentar resoldre algunes de les matèries pendents 

VISITA INSTITUCIONAL

demanaries?

OCUPACIÓ CONCENTRACIÓ

Concentració contra la Llei de reforma local
L’Ajuntament de Parets s’ha sumat a les concentracions 
convocades el passat 12 de desembre en contra del Pro-
jecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Admi-
nistració Local que vol aprovar el govern central. Durant 
la concentració, l’alcalde, Sergi Mingote, va llegir un ma-
nifest consensuat per la FMC, ACM i sindicats.
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Preu: 7 euros

          Socis Rialles: gratuït

12 gener 2014
18 h Teatre Can Rajoler

Goma gom
Cia. Chapertons

Els joves paretans tornen amb ganes
d'oferir-nos una nova versió dels Pastorets.

26 desembre 2013
19 h Teatre Can Rajoler

Pastorets, cap a Parets
Cia. Riallera de Joves Paretans

Nadal 2013

Espectacle d'humor visual que ens fa
entrar en un món imaginari on les rodes
prenen vida

Col·laboració:

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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GRAN RECAPTE D’ALIMENTSLA MARATÓ DE TV3

Recollides 22 tones d’aliments

Els paretans i paretanes han aportat prop 
de 22 tones de menjar per a la campanya 
El Gran Recapte d’Aliments de la Funda-

ció del Banc dels Aliments i s’ha duplicat 
gairebé la xifra obtinguda l’any passat, 
que va ser de 12 tones. La recollida es 
va dur a terme el divendres i el dissab-
te 29 i 30 de novembre als establiments 
col·laboradors del municipi: els centres 
de la Cooperativa La Progressiva, Sorli-
Discau, Mercadona i Aldi. Enguany, hi 
han col·laborat prop de 180 voluntaris i 
voluntàries. 
Del total recollit, Parets es quedarà prop 
de 9.000 Kg d’aliments que es faran arri-
bar a les famílies necessitades, mentre 
que la resta s’enviaran a Granollers des 
d’on es distribuiran a altres municipis.

Es recapten més de 2.000 euros

Un any més, els paretans i paretanes han 
demostrat la seva solidaritat participant 
en les activitats que s’han organitzat en 
benefici de la Marató de TV3, que enguany 
s’ha dedicat a la investigació de les malal-
ties neurodegeneratives. Entre totes les 
entitats que hi han col·laborat s’han re-
captat un total de 2.195 euros.
Dissabte al matí la comunitat cristiana 
Odres Nuevos va organitzar un torneig de 
futbol sala a la pista annexa a la pisci-
na Miguel Luque. A la tarda, el grup “La 
il·lusió no té edat” va fer passar una es-

tona entretinguda, amb un espectacle 
de playback, als espectadors que van 
omplir el Teatre Can Rajoler, en un acte 
organitzat pels casals municipals de gent 
gran de Parets. Diumenge al matí, el Club 
d’Activitats de Muntanya (CAM) també 
es va afegir a la causa solidària amb una 
caminada popular amb un recorregut de 
10 km, mentre que l’AMPA de l’Escola 
Pompeu Fabra va organitzar diverses 
activitats al Casal Casal Can Butjosa. 
Per acabar, a la tarda, Rialles Parets va 
omplir el Teatre Can Rajoler amb l’estrena 
del musical Nit de Reis, a càrrec de la Cia 
La Roda Produccions. 

Era tan sols un nadó quan l’Arnau va visitar per prime-
ra vegada l’Ajuntament de Parets amb els seus pares. 
Aleshores posaven en coneixement del consistori la 
Lluita d’Arnau, una campanya centrada la investigació 
per  combatre les dues malalties estranyes que pateix, 
la histiocitosi i la síndrome hemofagocítica, que afecten 
el seu sistema immunitari. 
La implicació de l’Ajuntament amb la seva lluita va ser 
immediata, una causa a la que s’han sumat entitats del 
municipi i d’altres poblacions. 
Entre d’altres, aquest estiu Sergi Mingote, alcalde de Pa-
rets, i José Miguel Herrera, del Club Triatló Parets, van 
participar a l’Ironman que es va celebrar a Kalmar (Su-
ècia) lluint la samarreta amb la imatge del nen espartà 
que identifica la causa de l’Arnau.

2n Torneig de futbol sala solidari
Emmarcat en aquesta lluita, Parets celebrarà un acte be-
nèfic aquest diumenge 22 de desembre, a partir de les 9 h, 

al poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez. L’acte està  
organitzat per “La lluita d’Arnau i els seus amics” amb 
el suport de l’Ajuntament de Parets, el Club d’Activitats 
de Muntanya i el Centre Excursionista Parets, i també de 
diverses empreses.
L’acte inclou el segon torneig de futbol sala solidari i al-
tres activitats com una botifarrada, inflables, rocòdrom, 
jocs infantils, màgia, tallers i una rifa. A més, també es 
farà un acapte de sang, a càrrec del Banc de Sang i Tei-
xits. L’objectiu és recaptar fons que es destinaran a l’Obra 
Social Sant Joan de Déu per a la investigació del càncer 
infantil i la histiocitosi.
L’Arnau també hi assistirà per conèixer i saludar tothom 
que vagi a donar suport a la causa.

www.lalluitadarnau.com
Tothom qui vulgui es pot afegir a la causa al Facebook: 
https://www.facebook.com/LaLluitaDArnau o a través del 
web www.lalluitadarnau.com.

Parets se suma a “La lluita de l’Arnau” amb diverses activitats solidàries

Arnau, tot un símbol de lluita 
L’Arnau té gairebé 3 anys però tot i la seva edat ja és tot 
un heroi, un veritable guerrer. 
Des que va néixer, la seva vida ha estat marcada per la 
lluita i la superació constant. Amb només dos mesos li 
van diagnosticar histiocitosi i, al cap de poc temps, la 
síndrome hemofagocítica, dues malalties estranyes que 
afecten les defenses del cos. 
Des d’aleshores, ha hagut de visitar sovint “la gran mun-
tanya”, la manera com ell i els seus pares anomenen 
l’Hospital de Sant Joan de Déu. Allà ha superat moments 
difícils, com cicles de quimioteràpia de rescat, un trans-
plantament de medul·la donada pel seu pare i una ope-
ració d’urgència. 
La seva vitalitat, però, ha fet que hagi aconseguit tirar 
endavant una vegada rere l’altra i que no s’hagi perdut 
experiències que il·lusionen qualsevol nen, com visitar el 
zoo o anar a veure els jugadors del Barça. 
Com la resta de nens, espera amb impaciència l’arribada 
dels Reigs Mags. Té previst donar-los el xumet perquè ja 
és un nen gran i no el necessita. Tant l’Arnau com els seus 
pares tenen clar que, com a bons espartans –símbol que 
identifica la seva lluita–, seguiran lluitant per vèncer la 
batalla sense deixar de moure’s per aconseguir fons per 
estudiar aquesta malaltia. 
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Tens talent! Presenta’l a MatHolding 

Sota la premissa que el potencial intel·lectual i humà es-
devé el veritable capital d’una companyia, l’Ajuntament 
de Parets, per mitjà del Consell Industrial, i l’empresa 
MatHolding, treballen conjuntament en la primera Jor-
nada Speed Talent Meetings Parets.
Es tracta d’una iniciativa pionera en el sector adreçada 

INNOVACIÓ 
a estudiants universitaris del municipi, que pretén posar 
en marxa polítiques actives de prevenció de l’atur amb 
l’objectiu que les empreses del territori puguin beneficiar-
se de les aptituds i capacitats dels joves paretans millo-
rant la xarxa de relacions i el coneixement mutu.
Aquesta acció s’emmarca dins del Club del Talent, un 
servei que ofereix el Servei Local d’Ocupació per donar 
resposta a necessitats específiques de perfils professio-
nals i oportunitats de cooperació singulars amb grans 
empreses de la comarca. 
L’objectiu és definir estratègies per posar a l’abast de les 
persones creatives i innovadores les oportunitats d’accés 
a l’aprenentatge i l’ocupació i crear un espai d’intercanvi 
i d’oportunitats per als estudiants.
La iniciativa aposta per donar a conèixer als joves talents 
el món empresarial i, alhora, posar a l’abast de les empre-
ses els perfils creatius en aquells àmbits que requereixen.
Les persones interessades en obtenir informació poden 
enviar un correu a consellindustrial@parets.cat.

Parets del Vallès és un dels pocs municipis de tot Cata-
lunya a qui la Generalitat dóna suport en nous projectes 
vinculats al creixement econòmic. 
El govern autonòmic concedeix a l’Ajuntament de Parets 
un dels 35 Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local 
(AODL) per endegar el projecte “Emprenedoria Corporati-
va”, que té com a màxim objectiu crear empreses de gran 
impacte en el territori, que generin ocupació i que esta-
bleixin vincles entre empreses i altres agents econòmics, 
universitats i centres tecnològics per ser més eficaços, 
eficients i competitius.
Aquest projecte, emmarcat en el Consell Industrial, ar-
rencarà abans de finals d’any, amb la incorporació del 
nou tècnic, i té previstes accions per reforçar Parets i els 
municipis de l’entorn de la B30 com a pol d’atracció de 

La Generalitat dóna suport al projecte d’Emprenedoria Corporativa del Consell Industrial
Parets del Vallès aposta per l’emprenedoria com a nova oportunitat per reactivar l’economia i generar ocupació

nous emprenedors, sobretot en el sector de la indústria 
manufacturera avançada, química i farmacèutica, entre 
d’altres.

Adhesió al programa “Catalunya Emprèn”
També en l’àmbit de l’emprenedoria, l’Ajuntament de Pa-
rets del Vallès ha sol·licitat l’adhesió a la xarxa Catalunya 
Emprèn, un programa de la Generalitat que té com a fina-
litat activar la creació de noves empreses i generar ocu-
pació. Per desenvolupar-ho, tres tècnics especialitzats  
prestaran servei itinerant d’assessorament, formació i 
acompanyament a sis municipis del territori. 
L’acord d’adhesió és un dels punts de l’ordre del dia que 
es porta avui, 19 de desembre, a l’aprovació del Ple del 
consistori.

La “Q” de qualitat per a la Perruqueria Aduho
La perruqueria Aduho de Parets és un dels 150 establi-
ments d’Espanya que ha estat distingit amb la “Q” de 
qualitat que atorga la Guia de Qualitat de la Perruque-
ria del segle XXI, The Qhair. El certificat, revisat cada 
dos anys, garanteix uns nivells de qualitat en el servei i 
el producte. Està concedit pel comitè The Qhair, format 
per membres de la Federació Catalana de Perruqueria 
i Bellesa, de la Pimec i de la Generalitat de Catalunya.

L’Elefant, a la campanya sobre jocs en català
La botiga L’Elefant de Parets s’ha adherit a la campa-
nya “I tu, jugues en català?”, promoguda per la Direcció 
General de Política Lingüística i el Consorci per a la 
Normalització Lingüística. L’establiment compta amb 
una secció de jocs educatius en català. La campanya 
vol fer visibles els jocs i les joguines en català als es-
tabliments especialitzats per facilitar-ne la compra i 
fomentar-ne el consum. 

Activitat per a infants a la pizzeria Brescia
Cada dijous a la nit la pizzeria restaurant Brescia de 
Parets ofereix als nens i nenes que ho desitgin l’opor-
tunitat de preparar el seu sopar. El propietari de l’es-
tabliment els ensenya a cuinar la seva pizza preferida, 
que després es podran menjar. Per participar-hi, cal 
trucar als telèfons 93 562 50 30 o 93 562 33 64.

Sopar- concert al restaurant Galeria 85
El restaurant Galeria 85, ubicat a l’Avinguda Verge de 
Montserrat, 55, de Parets, organitza aquest dissabte, 
21 de desembre, a les 22 h un sopar amb concert a 
càrrec del cantautor granollerí Oscar Carreras & the 
Traumatones. Per apuntar-s’hi, cal trucar prèviament 
al telèfon 93 562 10 28.

EN 2 MINUTS...

INFRAESTRUCTURES
La C-17 com a eix de promoció econòmica
Els alcaldes i alcaldesses dels 15 municipis que estan 
units per la C-17, entre els quals el de Parets del Vallès, 
Sergi Mingote, van presentar a finals d’aquest mes de 
novembre, a Granollers, la Declaració de la C-17. 
El manifest, que ha estat ratificat per tots els alcaldes, 
recull les principals línies estratègiques de l’eix de la C-17, 
amb l’objectiu que esdevingui un eix de promoció econò-
mica conjunta. 
En la declaració també afirmen que aquest corredor viari i 
ferroviari constitueix un dels principals eixos de l’activitat 
productiva de Catalunya i que l’impacte econòmic del 
seu desenvolupament és un actiu d’efectes multiplica-
dors per a tot el territori català que convé potenciar. En 
l’escrit també denuncien que el corredor de la C-17 ha 
estat desatès històricament en termes d’inversió en in-
fraestructures viàries i ferroviàries, sobretot pel que fa a 
la línia R3 de Renfe.
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La Fira de Santa Llúcia omple de gom a gom la plaça de la Vila 
Objectes per decorar la llar, regals, moda i complements són alguns dels articles que va 
poder trobar tothom qui va passejar diumenge al matí per la Fira de Santa Llúcia, en què 
ja es respirava ambient nadalenc. El sol va lluir durant tota la jornada a la plaça de la 
Vila, on es van reunir prop d’una vintena de parades de comerços locals, que van oferir 
als visitants una bona oportunitat per adquirir els primers regals de cara a les festes que 
s’apropen. Els assistents van poder gaudir de tallers de Nadal, tallers interculturals, una 
exhibició d’espectacles de dansa, esport i ball infantil, a càrrec de Gimnàs Parets, jocs 
i una exposició de galls de Nadal, gentilesa de la Cooperativa La Paretense. El concert 
ofert per les corals infantil i d’adults i el conjunt de guitarres de l’Escola Municipal de 
Música a l’església de Sant Esteve, amb recapte d’aliments a benefici de Càritas, i el 
concert vermut ofert per l’Orquestra Band-Art van aportar la part musical a la Fira, que 
va esdevenir de nou un punt de trobada i de relació ciutadana. I per recuperar forces, 
diversos bars i restaurants del municipi van oferir un tastet de les tapes i aperitius pre-
parats especialment per a l’ocasió. Qui va voler també va poder penjar els seus millors 
propòsits per a l’any 2014 a l’Arbre dels Desitjos que, com mana la tradició, va lluir a la 
plaça. En total, a les seves branques s’hi van escriure més de 300 missatges d’esperança, 
que posteriorment es faran arribar a l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, i als Reis Mags 
durant la seva estada al municipi.
Com és habitual, coincidint amb la Fira de Santa Llúcia, l’Ajuntament de Parets va fer 
l’encesa de l’enllumenat de Nadal, que llueix als carrers de la població 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.

NADAL CONSUMCONSUM

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

Recomanacions a tenir en compte a l’hora de comprar una bicicleta
En el Parets al Dia del passat mes de novembre es van donar algunes recomanacions a 
l’hora de comprar joguines. Una de les joguines estrella d’aquestes dates és la bicicleta.  
Per les seves especials característiques, la bicicleta és una “joguina” amb la qual hem de 
prendre unes precaucions especials i, per això, avui us fem arribar uns quants consells 
relacionats amb la seva compra.  
A l’hora d’escollir una bicicleta, cal que anem sempre a comprar-la amb l’infant, de ma-
nera que pugui provar-la. Això és molt important, ja que hem d’adquirir-ne una de la mida 
apropiada, mai una “per quan creixi”. Anar amb una bicicleta massa gran és perillós. 
Per saber si la mida és l’apropiada, podem fer les comprovacions següents: 
• Amb l’infant assegut a la cadireta amb les mans al manillar, la base dels dits dels 

peus ha d’estar en contacte amb el terra. 
• Quan l’infant baixi de la cadireta i es recolzi a la barra horitzontal del quadre, hem 

de comprovar que tota la superfície de la planta dels peus està en contacte amb el 
terra i que quedin 2 o 3 centímetres de separació entre l’entrecuix i la barra. 

• I ens hem d’assegurar que l’infant pot maniobrar còmodament els frens i fer prou 
força per aturar la bicicleta sense perdre el contacte amb el manillar. 

És aconsellable que la bicicleta porti llums o altres reflectors als pedals i les rodes. I 
hem de pensar que, perquè els infants es familiaritzin i gaudeixin de les seves primeres 
experiències amb una bicicleta, no cal que el cost o les prestacions 
siguin gaire elevades. 

PLUSVÀLUA

Nou establiment dedicat al running
Tot tipus d’articles relacionats amb la pràctica del run-
ning i el trail running és el que es pot trobar a Runners 
42.2. El nou establiment, ubicat al carrer Frai Francesc 
d’Eiximenis, 14, ha obert les seves portes aquest mes.

RUNNERS 42.2 PLUSVÀLUA

Pase: nova oferta gastronòmica a Parets 
Els paretans Sergio Silvestre i Paco Mena van inaugurar 
el 29 de novembre l’establiment PASE, un nou bar restau-
rant. Menús diaris i un sopar amb monòleg al mes és part 
de l’oferta del local situat a les proximitats de Cal Jardiner.

PASEPLUSVÀLUA

Articles d’ocasió i de segona mà a Parets
Dissabte 14 de desembre es va inaugurar Big Deal, la nova 
secció de la Ferreteria Pujol dedicada a la compra-venda 
d’articles d’ocasió i de segona mà. L’acte va comptar amb 
música en directe i aperitiu per a tots els assistents.

BIG DEAL
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Trobada de la Xarxa de debat Educatiu (XEF)
El dimarts 14 de gener, a les 13 h, tindrà lloc a l’Escola 
Vila Parietes la trobada mensual organitzada per la 
Xarxa de debat Educatiu amb i per a les Famílies 
(XEF). En aquest curs, les sessions se centren en la 
temàtica “Normes i límits”, amb l’objectiu d’avançar 
en l’educació dels infants i adolescents. 

Jornada de formació per al professorat 
Aquest desembre, una cinquantena de professors del 
Patronat Municipal d’Ensenyament han assistit a la 
jornada formativa sobre com educar les emocions, 
impartida a la Sala Cooperativa. La sessió ha anat a 
càrrec d’Eva Bach Cobacho, pedagoga, formadora de 
formadors, escriptora i especialista en intel·ligència 
emocional, comunicació i relacions interpersonals. 

Horari de la sala d’estudi de Cal Jardiner
Fins al diumenge 19 de gener, la sala d’estudi de Cal 
Jardiner amplia l’horari per tal de donar resposta a la 
demanda dels estudiants durant el període d’exàmens. 
L’espai s’obrirà de dilluns a divendres de 9 a 14 h i 
dissabte i diumenge de 9 a 14 h i de 16 a 22 h. Els dies 
25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener estarà tancada i el 
5 de gener tancarà a la tarda. 

Els premis Freudenberg al Valor afegit
El pròxim dimecres 8 de gener, a les 23.30 h, el pro-
grama de divulgació de TV3, Valor afegit, emetrà un 
programa especial dedicat al projecte ‘Una idea per 
a Freudenberg’ desenvolupat entre l’Institut Torre de 
Malla, l’Ajuntament de Parets del Vallès i la multina-
cional alemana. 

EN 2 MINUTS...

PLUSVÀLUA

Nou calendari de la Xarxa de debat Educatiu
La Xarxa de debat Educatiu amb i per a les Famílies ha 
editat un calendari per al 2014 que pròximament es repar-
tirà als escolars del municipi. L’objectiu és donar a conèi-
xer les activitats de la XEF, difondre la cultura popular i 
les festes i tradicions: les catalanes i les del municipi. El 
calendari incorpora dites, refranys i recomanacions edi-
tades als dos llibres d’alimentació de la xarxa. Per obtenir 
informació d’activitats organitzades per la XEF es pot en-
viar un correu a xef.educacio.parets@gmail.com.

XEF

Tenir consciència emocional, és a dir, conèixer les prò-
pies emocions i les dels altres, és un dels objectius del 
taller d’educació emocional que l’Escola Nostra Senyora 
de Montserrat ha dut a terme aquest curs amb més d’un 
centenar d’alumnes del cicle superior. Entre d’altres, han 
pogut aprendre a gestionar els diferents estats d’ànim 
per mitjà d’exercicis que els han permès ser conscients 
de les seves emocions, a esbrinar el perquè d’aquests 
sentiments i com poder controlar-los.
Durant els tallers s’han tractat temes com l’empatia, el 
treball en equip o l’autoestima. També s’ha posat èmfasi 
en com l’emoció i la cognició són inseparables i es mani-

Taller d’educació emocional a l’escola NS Montserrat
Més d’un centenar d’alumnes han format part de l’experiència dels tallers d’educació emocional

festen per mitjà de la conducta, el comportament, l’estat 
físic, el llenguatge o els sentiments, i com, mitjançant el 
control del pensament i de les emocions, es pot canviar 
la conducta.
El projecte s’ha posat en marxa sota la premissa d’en-
senyar els alumnes a donar una resposta adequada a 
les emocions, per tal de ser competents emocionalment 
i perquè la consciència i la regulació emocional siguin 
elements essencials en la construcció del seu benestar, 
tant personal com social, i per ajudar-los a transformar 
les emocions en quelcom positiu o en una experiència 
que els pugui ajudar a resoldre’n d’altres.

Els infants visiten la residència d’avis
Compartir somriures i abraçades, cantar nadales, escoltar 
música o evocar les figuretes del pessebre són algunes 
de les activitats que, durant aquest mes de desembre, els 
alumnes de l’Escola Municipal de Música i els infants de 
l’Escola Bressol El Cirerer han fet durant la visita als avis 
i àvies de la Residència Pedra Serrada de Parets.
Els primers a anar-hi han estat els estudiants de l’Es-
cola de Música, que van oferir un concert de Nadal als 
residents. Els més menuts també van participar-hi amb 

EXPERIÈNCIES COMPARTIDES

l’elaboració de targetes de felicitació amb motius musi-
cals que es van repartir entre el públic.
Uns dies després, 43 nens i nenes de 2 i 3 anys de l’Escola 
Bressol El Cirerer van visitar la gent gran de la residència. 
Avui és el torn dels avis que, a les 10.30 h, es desplaçaran 
fins a l’escola i assistiran a la representació en exclusi-
va del pessebre vivent que portaran a escena els petits 
actors i actrius. 
Aquesta tarda, a les 16 h, el pessebre tornarà a represen-
tar-se de nou per als familiars dels alumnes.
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L’escriptor Lluís-Anton Baulenas, a El Jardí
Lluís-Anton Baulenas serà l’escriptor convidat a la 
pròxima tertúlia literària organitzada per l’entitat Niu 
d’Art Poètic. La xerrada tindrà lloc el dimecres 15 de 
gener, a les 20.30 h, al restaurant El Jardí i girarà en-
torn del llibre Quan arribi el pirata i se m’emporti, es-
crit per aquest autor barceloní i publicat el 2013 per 
l’editorial La Magrana.

Exposició de talles i escultures a Can Rajoler
Des d’aquest divendres 20 de desembre i fins al 7 de 
gener, el Centre Cultural Can Rajoler acollirà l’exposició 
de talles i escultures de l’artista montcadenc Paco 
Martos. Es podrà visitar de dilluns a divendres de 16 
a 20 h i els dijous i dissabtes de 10 a 13 h. Martos fa 
servir la fusta reciclada per treballar les talles i els 
bastons, i també la pedra, per fer-ne escultures.

Inscripcions als cursos del Casal Can Butjosa
Ja estan obertes les inscripcions per apuntar-se a la 
trentena de cursos, tallers i activitats que es duran a 
terme al Casal de Cultura Can Butjosa de gener a abril. 
Entre les novetats, hi ha un taller de clown, un de riso-
teràpia i un curs d’introducció al llenguatge dels sig-
nes. Més informació al Casal o al web www.parets.cat.

Flamenco para cuerdas, del CEM Maria Grever 
El CEM Maria Grever ha publicat el llibre Flamenco 
para cuerdas (Flamenco for strings), escrit pel seu 
director, Ernesto Briceño. El llibre pretén apropar els 
aspectes rítmics i melòdics dels pals més comuns del 
flamenc a instruments de corda fregada, com el violí, 
la viola o el violoncel.

EN 2 MINUTS...

PLUSVÀLUA

Joves paretans protagonitzen Els Pastorets

Una vintena d’infants i joves paretans, d’entre 4 i 16 anys, 
pujaran a l’escenari del Teatre Can Rajoler el dia de Sant 
Esteve per representar un any més Pastorets, cap a Pa-
rets. L’obra anirà a càrrec de la Cia. Riallera de Joves 
Paretans, sota la direcció de l’actriu de teatre i doblatge 
Montse Miralles i l’organització de Rialles. Entre les no-
vetats, destaquen les edats de Sant Josep i de la Verge 
Maria, de 5 i 8 anys, i que el paper dels pastorets protago-
nistes serà encarnat per dues actrius femenines.

NADAL

Els avis i àvies de l’Asoveen celebraran aquest dissabte 
21 el 14è aniversari d’aquest equipament com a casal 
municipal de la gent gran. La festa començarà a les 16.30 
h amb un berenar i seguirà amb música i ball a càrrec 
d’un duet ben conegut al casal, en Pep i la M. Josep. S’hi 
preveu l’assistència de més d’un centenar de persones.
La celebració, que s’ha convertit en una de les activitats 
clàssiques de cada any, és una ocasió perfecta per a la 
trobada i la germanor dels membres del casal, a les portes 
de les festes nadalenques, i reflecteix la seva implicació 
en les iniciatives que es duen a terme dia a dia en aquest 
equipament.

14 anys de vivències al casal de l’Asoveen
Avis i àvies celebren el 14è aniversari de l’equipament com a casal municipal de la gent gran

PLUSVÀLUA

Agatha Christie, de la mà de Som i Serem 
Amb la representació de La ratera d’Agatha Christie, la 
companyia paretana Som i Serem tanca aquest diu-
menge, 22 de desembre, la programació d’espectacles 
d’aquest darrer trimestre. L’obra es podrà veure al Teatre 
Can Rajoler a les 18.30 h. En aquesta ocasió, els actors i 
actrius de Parets buscaran la complicitat del públic amb 
una versió de l’obra d’aquesta popular escriptora de 
novel·la de suspens que més s’ha representat als esce-
naris, amb un espectacle que combina l’humor i el misteri.

ESPECTACLEPLUSVÀLUA

Lliurats els premis del Parets Arreu del Món
Diumenge es van lliurar els premis del concurs literari 
Parets Arreu del Món. En relat, les guanyadores han estat 
Claudia Andrea Cordoba, Ma. Isabel Punzano i Fai Cors, 
que s’han endut el primer, segon i tercer guardó. Pel que 
fa a poesia, el primer premi ha estat per a Olga Plama i el 
segon per a Saiba Camara, mentre que el tercer ha quedat 
desert. Amb motiu del Dia Internacional del Migrant, la 
Sala Serra de la Cooperativa ha acollit aquesta setmana 
una xerrada sobre l’islam i una altra sobre estrangeria.

CONCURS

Un cop més, l’organització de l’acte ha estat possible grà-
cies a la tasca dels voluntaris i voluntàries de l’Asoveen.  

Més d’una dècada com a casal de la gent gran
L’Asoveen va néixer l’any 1964 com a Associació de Veïns 
de l’Eixample. Situat al carrer del Bruc, 35, a finals dels 
anys 90 l’Associació va decidir cessar la seva activitat. 
Tot i això, els socis volien mantenir l’edifici i hi van instal-
lar un bar que no va acabar tenint l’acceptació esperada. 
Finalment, el 1999 l’edifici es va cedir a l’Ajuntament de 
Parets i s’hi va establir un dels tres casals municipals de 
la gent gran amb què compta avui la població.

 La Festa de la Rosa, a la primavera, és una de les activitats clàssiques que acull cada any l’Asoveen.
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El Futbol Sala Parets ja ha presentat els 8 equips de que disposa aquesta temporada. El club presidit per Tano Cle-
mente compta amb un sènior masculí a la 3a Nacional, un juvenil, un infantil, un aleví, un benjamí i un prebenjamí -tots 
masculins- i un sènior femení a la Segona Divisió i un altre femení de base a Primera. En acabar la presentació es va 
disputar el partit de la lliga del sènior masculí davant del Lloret Costa Brava que va acabar amb empat a 4 gols. El conjunt 
entrenat per Fran Burgueño és una de les revelacions de la lliga de Tercera Nacional ja que -després d’onze jornades- 
comparteix el primer lloc del grup 1, amb 26 punts, els mateixos que el Futbol Sala Ripollet. En el darrer compromís, 
els paretans van vèncer a la pista del Manlleu per 2-3 (amb gols de Jonathan, Raul Muñoz i Carlos Pascual), trencant 
la trajectòria irregular de les jornades anteriors.

El Futbol Sala presenta els vuit equips de la temporada
El sènior masculí de l’entitat ha debutat amb molt bon peu a la Tercera divisió Nacional

Celebrat el 9è Vila de Parets de bàsquet

El Catalana Occident Manresa i l’Escola Sant Gervasi de 
Mollet han estat els guanyadors de la novena edició del 
Torneig Vila de Parets de bàsquet preinfantil disputat als 
dos Pavellons d’esports de Parets del 6 al 8 de desem-
bre. En la final masculina els manresans van ser molt 
superiors al Club Bàsquet l’Hospitalet i es van imposar 
per un contundent 65-36. El tercer lloc va ser per la Unió 
Esportiva Mataró i el quart pel JAC Sants (59-50). El pre-
infantil masculí del Club Bàsquet Parets -organitzador del 
torneig- va acabar en darrera posició després de prota-
gonitzar una bona primera fase davant de rivals com el 
Sant Nicolau, el Círcol Catòlic i el JAC Sants. 
En categoria femenina, les jugadores molletanes de l’Es-
cola Sant Gervasi van guanyar en la final a l’Almeda de 
Cornellà (43-38). La tercera posició va ser per al femení 
Sant Adrià -campió en edicions anteriors- i la quarta per 
al Bages femení (67-19). 
En total 32 equips de categoria masculina i femenina -fins 
i tot alguns d’Aragó i el País Basc- van participar al tor-
neig que va comptar amb molta assistència de públic. A 
més, durant les tres jornades de competició es van ce-
lebrar els concursos del two ball, el del KO i el de triples 
masculí femení.

BÀSQUET

A les 17.30 h, sortida de Can Vila.

A les 18 h, arribada a la plaça Marcer,

recepció oficial per part de l’alcalde i recollida de cartes.

A les 19 h, arribada a la plaça de la Vila,

recepció oficial per part de l’alcalde i recollida de cartes.

Per estalviar-te les cues, lliura la teva carta al Carter Reial

o envia-la a: reigsmagsdeparets@gmail.com  

Organització: Ajuntament de Parets i Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume

Col·laboració: Colla de Ball de Gitanes i Comissió de Festes
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Fins a dotze corredors del Club Triatló Parets van repre-
sentar l’entitat a la 16a edició Mitja Marató de Mataró 
celebrada l’1 de desembre passat. Es tracta de Raul Ser-
rano, Albert José, Juan José Carballo, Marc Sangrà, Kiko 
Sánchez, Toni Lapuente, Sergio Cara, Cristian Trigueros, 
Angel Carreño, Josep Figuereo, Kirian Martorell i Joan 
Garriga. Entre els resultats més rellevants hi ha l’11è lloc 
a la seva categoria de Raul Serrano amb un temps d’1 
hora 15 minuts i 17 segons. 
Albert José va ser el 29è de la categoria amb 1:19:02, 
Juan José Carballo 84è amb 1 hora 25 minuts i 36 se-
gons, Marc Sangrà 22è de la seva categoria amb 1:26:42 
i Kiko Sánchez, 23è amb 1:26:51.
El Club Triatló Parets que es va presentar el febrer passat, 
tanca així el seu primer any amb molts bons resultats i 
amb una elevada participació en els calendaris de triatló, 
duatló, marató, mitges, trails i curses de bicicletes tant de 
muntanya com de carretera.

El Club Patinatge Parets ha estat l’encarregat d’organitzar 
la Gala de Campions 2013 que impulsa des de fa nou anys 
la Federació Catalana. El Poliesportiu municipal Joaquim 
Rodríguez va acollir, el 14 de desembre passat, aquest es-
deveniment, que serveix per posar el punt i final a la tem-
porada de competicions i celebrar de manera conjunta els 
èxits esportius assolits pels millors esportistes catalans. 
La primera part de la Gala va consistir en una exhibició de 
patinatge per part de tots els patinadors convidats, que 
anaven des de la categoria benjamí fins a la sènior en les 
modalitats de lliure, figures obligatòries, parella dansa i 
parella d’artístic. La segona part de la Gala va incloure 

Parets acull la Gala de Campions 2013 de patinatge 

un reconeixement a tots els patinadors/es convidats de 
figures obligatòries i a la resta de participants. El club 
amfitrió, el Club Patinatge Parets, va estar representat 
a la Gala amb Mercè Garcia (aleví, modalitat lliure), Pau 
Garcia (infantil, modalitat lliure), Mireia Pena (infantil, fi-
gures obligatòries), Sara Castillo (júnior, modalitat lliure 
i figures obligatòries) i Isabel Repullo (sènior, modalitat 
lliure i figures obligatòries). La Gala va comptar també 
amb l’apartat de xous que constava de dotze actuacions 
de clubs com el CPA Olot -campió del Món a Taipei- El 
Masnou, Reus Deportiu, Blanes, Sant Celoni, Vilanova i la 
Geltrú, Llagostera i Tona.

Per novè any consecutiu la Federació Catalana tanca la temporada amb una exhibició

EN 2 MINUTS...

Puravida equiparà a membres del Qatar team
La firma de roba Puravida Sportwear, amb seu a Pa-
rets del Vallès, equiparà a Nasser Al-Attiyah i Lucas 
Cruz en la propera edició del Rally Dakar que tindrà 
lloc del 5 al 18 de gener de 2014 a Argentina, Bolívia 
i Xile. Al-Asttiah i Lucas van estrenar aquest acord 
durant la presentació del recorregut de la prova. Pu-
ravida Sportwear comercialitzarà les peces de roba 
de Qatar team a la botiga física i també al seu web.

Bons resultats del Parets als cros comarcals
Laia Revelles, atleta prebenjamí del Club Atletisme de 
Parets, va quedar en segona posició a la seva cate-
goria del 47è Cros Internacional Ciutat de Granollers, 
celebrat el 8 de desembre passat. Durant aquesta 
temporada cal destacar també la gran actuació de 
Júlia Lahosa (benjamí) que ha guanyat a les curses de 
Castellar, Calldetenes, Parets, Santa Coloma i Montor-
nès. A més, va ser 4a al cros de Granollers.

Partit solidari organitzat per l’Handbol Parets
El proper dissabte 4 de gener el Poliesportiu Joa-
quim Rodríguez acollirà la celebració de dos partits 
d’handbol solidaris dins de la campanya Cap nen 
sense joguina. A les 18 hores, la selecció del Vallès 
Oriental sènior femení s’enfrontarà al BM Granollers i 
a les 19.30 el sènior de l’Handbol Parets, reforçat amb 
jugadors de la Divisió d’honor i de la Lliga ASOBAL, 
jugarà un amistós amb la selecció del Vallès Orien-
tal. L’Handbol Parets, organitzador de l’acte, recollirà 
també joguines i aliments per als més necessitats.

Purito Rodríguez planifica la nova temporada
El ciclista paretà del Katusha, líder de l’equip, podria 
debutar en competició al Tour de San Luis, a l’Argen-
tina, el gener de 2014. El responsable de l’equip ha 
manifestat el seu desig que Joaquim Rodríguez no 
només iguali els resultats assolits fins ara sinó que 
els millori durant l’any que ve. Purito Rodríguez, 1r 
classificat de la UCI World Tour, té un contracte sig-
nat amb Katusha per a les temporades 2014 i 2015. 
La darrera temporada va quedar 2n del Mundial, 3r al 
Tour de França, 4t a la Vuelta a Espanya i va vèncer al 
Giro de la Llombardia.

TRIATLÓ ULTRA TRAIL

El Club Triatló Parets tanca el primer 
any a la Mitja Marató de Mataró

Sis paretans participen a la Ultra Trail i a 
la Mitja Volta Trail de Collserola

César Arranz, president del Club Atletisme Parets i Frans 
Medina del Centre Excursionista, van prendre part a la 1a 
edició de l’Ultratrail Collserola, una prova de resistència 
de 74 quilòmetres de recorregut amb 2.700 metres de 
desnivell positiu i 5.000 d’acumulats. Arranz va invertir 
10 hores 44 minuts i 44 segons i va aconseguir el lloc 
200 de la general i el 13è de la categoria. Frans Medina va 
entrar a continuació (lloc 201 general) i el 76è de la seva 
categoria amb 10:44:54. Pel que fa a la Mitja Volta Ultra 
Trail Collserola constava de 43 quilòmetres i 1.600 metres 
de desnivell positiu. Vanessa Pérez, del Club Atletisme 
Parets, va quedar la 196 de la general i 10a de la categoria 
(5:45:40), José Antonio Revelles, del Club d’Activitats de 
Muntanya, 394 de la general i 9è de la categoria (6:32:27), 
Francisco Maraver, del Club Atletisme, 371è i 13è de la 
categoria (7:10:49) i Rafaelle Polcaro, del Club Atletisme 
Parets, 372è de la general i 14è de la categoria amb 7 
hores, 10 minuts i 50 segons.

El proper diumenge 29 de desembre tindrà lloc al local de 
la Cooperativa la 14a edició del Torneig d’escacs actius 
Memorial Francesc Alsina organitzat per la Paretana.
La competició es disputarà a partir de les 10 del matí 
amb un sistema suís de 8 rondes i es regirà pel reglament 
de la Federació Catalana, amb partides de 20 minuts per 
jugador a caiguda de bandera. 
La inscripció costa 15 euros per als jugadors sèniors i 10 
per als menors de 16 anys. A més, tots aquells jugadors 
amb ELO Fide o Català superior o igual a 2300 tindran 
la participació gratuïta. El torneig repartirà fins a 1.000 
euros en premis en metàl·lic i es farà per estricte ordre 
de classificació. 
En l’edició de l’any passat, el guanyador va ser Lázaro 
Lorenzo, Mestre Internacional, seguit pel Gran Mestre 
Orelvis Pérez i el Mestre Internacional Filemon Cruz. El 
director del torneig és Vicente Baltasar i l’àrbitre de la 
competició Carles Batallé.

ESCACS

La Paretana d’escacs organitza el 14è 
Memorial Francesc Alsina
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Bon Nadal i Feliç 2014 Grup Municipal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya

Acabem l’any amb bones notícies

Dues bones noticies ens acompanyen, la consulta sobre el futur de Catalunya pel 9/11/2014 i 
que per primera vegada des del 2003 (any en què el NOPP entrà a formar part del consistori) hem 
estat convidats, per part de l’equip de govern, a elaborar els pressupostos per a l’any 2014. En 
aquestes reunions hem pogut presentar propostes i aportacions al pressupost que s’està acabant 
de perfilar per a l’any vinent.
De tots és sabut que les divergències entre el nostre grup i l’equip de govern han estat impor-
tants, i que aquestes han estat tant polítiques com no polítiques. Però el nostre afany, per sobre 
de qualsevol consideració política, sempre ha estat lluitar en defensa del que crèiem millor per al 
nostre poble, encara que això ens comportés més d’un disgust. Per tant, només podem alegrar-nos 
d’aquesta decisió, aplaudir el canvi d’actitud i esperar que en el futur totes les nostres divergències 
siguin tan sols polítiques i programàtiques. Posarem tot l’afany per la nostra part per a que així 
sigui. Esperem poder seguir reunint-nos tantes vegades com calgui, sempre pensant en el bé de 
tots, aportant idees i propostes. Creiem fermament que el diàleg sempre és bo, encara que les 

idees siguin, algunes vegades, totalment oposades. Per sort, ja no estem en una dictadura (tot i 
que de vegades des de la capital no ho sembli) i la democràcia consisteix precisament a saber 
escoltar els diferents punts de vista de cadascun dels grups que conformem el consistori. Per la 
nostra banda, creiem que sempre es poden treure coses positives escoltant i participant en els 
diferents debats que conformen un Ajuntament. Un bon exemple és el projecte de “VIURE DE CARA 
AL RIU”, una de les principals propostes que estava inclosa al nostre programa electoral, i que, 
després de la primera reunió, sembla que ha estat ben rebuda per l’equip de govern i comenten 
d’estudiar i, fins i tot en un futur no molt llunyà, dur-la a terme per fases. Exposat tot això, només 
ens queda felicitar-nos tots plegats i seguir treballant tots junts per a que, el que ara pot semblar 
una cosa rara, no es quedi en una simple anècdota i sigui una pràctica habitual d’ara endavant.
Per últim no voldríem deixar escapar l’ocasió de desitjar a tots els paretans i paretanes unes 
Bones Festes de Nadal i un Feliç Any Nou, tot i els difícils temps que estem passant tots plegats. 
Desitgem que el 2014 sigui un any millor, de prosperitat i també de llibertat per a tots i totes.

Bones festes

9 de noviembre de 2014

Sí o sí, al margen de la legalidad y haciendo caso omiso a la Constitución, el representante del 
Estado español en la comunidad autónoma de Cataluña, el Sr. Artur Mas, hará una consulta para la 
independencia de dicha autonomía. Los proyectos personales están muy bien, siempre y cuando 
no arrastres contigo a más de 7 millones de personas, personas que en su mayoría no están de 
acuerdo y que además tienen problemas muchos más graves que la independencia de un territorio 
y que al señor Mas no le importan en absoluto como viene demostrando desde que es presidente 
de la Generalitat. La soberanía y la unidad de España no son discutibles aunque a algunos no les 
guste, la pregunta sobre si quieres que Cataluña sea un estado es, cuanto menos, ridícula puesto 
que como ya se ha dicho desde el Gobierno de España, Cataluña ya es nación, nación de España. 
El presidente  Rajoy ya ha dicho y además de forma muy clara que esta consulta no se va a cele-
brar y esperemos que si el Sr. Mas tiene un mínimo de respeto no la hará, por lo tanto ya podría ir 
retractándose e ir diciéndole a la gente que una vez más ha mentido a los ciudadanos de Cataluña.
En cualquier caso, si se tuviera que celebrar una consulta sobre si Cataluña debe o no ser indepen-
diente se tendría que hacer a nivel nacional, cuando digo a nivel nacional hablo de toda España. 

La soberanía de España y el futuro de España lo eligen todos los españoles, no solo los de una 
comunidad autónoma. Anteriormente he matizado lo de nación para los que no sepan que la única 
nación que hay aquí es la de España.
Al grupo municipal del PP de Parets nos parece espantoso que haya alguien que quiera que los 
catalanes que queremos a Cataluña pero de la misma manera queremos a España, nos quieran 
hacer renunciar a una nacionalidad. La realidad de todo esto es que seguramente él no habría 
puesto fecha pero como esta hipotecado con los nacionalistas radicales de ERC, toca agachar la 
cabeza y hacer lo que diga el presidente encubierto, el Sr. Junqueras, porque si no estaríamos un 
añito mas sin presupuestos para Cataluña y entonces ya sería una quiebra seguro. Eso el Sr .Mas 
no lo puede permitir porque entonces ya no podría seguir mintiendo con lo de España nos roba 
y pasaría a tener que decir que España nos rescata, aunque a día de hoy que dice que robamos 
también podría decir que le hemos rescatado en más de una ocasión, lo que pasa es que diciendo 
la verdad no crearía independentistas.
Visca Catalunya y Viva España.

Esteu tots convocats!

Convocats a exercir l’essència de la democràcia, el dret a votar, el “Dret a decidir”.
Des de l’agrupació local d’ICV-EUiA volem mostrar la nostra satisfacció per l’acord assolit per dur 
a terme la consulta. És una pregunta inclusiva, que permet incorporar els que no volem continuar 
com fins ara i té l’element de claredat que des d’ICV-EUiA reclamàvem. La doble pregunta permetrà 
un “sí majoritari” que sumi independentistes i federalistes i que farà que els que no volem continuar 
com fins ara puguem caminar junts. És un acord que inclou una majoria parlamentària i social que 
permetrà definir una amplíssima majoria que volem tòrcer els immobilistes. Podrem sumar des de la 
transversalitat ideològica, social i territorial a una immensa majoria per poder canviar les relacions 
amb l’estat. A més, la pregunta també permet sumar els socialistes catalans (PSC) que estan a favor 
del dret a decidir.
El més rellevant és que és una pregunta de trencament que expressa un moment constituent. És a 
punt de començar un procés per trencar amb l’statu quo mentre en el trànsit acabarem per decidir 
si som federals, confederals o independents. Això sí, des de la sobirania per decidir el nostre futur, 

perquè la relació amb Espanya sigui “d’igual a igual”.
El procés de la consulta inicia un altre camí per decidir “quin estat volem i quines regles del joc”, no 
només amb les relacions amb Espanya sinó per decidir quin model fiscal, energètic, de relacions 
laborals volem o si volem un país “en mans privades o dins de la lògica del que és públic”. 
Una aposta clara per un projecte nou d’esquerres, dins del marc europeu.
ICV-EUiA votarà SÍ a la definició d’un estat. L’Espanya de les autonomies s’acabat. Volem decidir-
ho tot!
Esteu tots convocats!

Bones Festes i  feliç i democràtic any 2014 a tots!

Grup Municipal Nova Opció per Parets 
www.nopparets.cat 
info@nopparets.cat

Grup Municipal de Convergencia i Unió 
www.ciu.cat/parets 
paretsdelvalles@ciu.info

Grup Municipal  del 
Partit Popular de Catalunya

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

Sembla mentida però ja ha passat un any i ens trobem un altre cop a les festes de Nadal. Aquests 
dies tots estem un xic més solidaris, més agermanats, hi ha molta gent que de ben segur encara 
no podrà celebrar les festes com tots voldríem i això fa que cada dia surtin noves iniciatives ab-
solutament altruistes per mirar d’alleugerir el patiment dels més desvalguts, actes com els d’El 
Gran recapte, la Marató, la recollida de joguines, etcètera, fan que ens sentim orgullosos dels 
nostres veïns.
En l’àmbit municipal sembla que aquest esperit també s’ha encomanat i tot apunta que el govern 
escoltarà i aplicarà les nostres propostes, amb les quals ens agradaria aconseguir un Parets més 
just i solidari. Si és així, que ningú tingui cap dubte que hi votarem a favor. Malgrat això, no són 
tot flors i violes, hi ha coses que no ens agraden, adjudicacions a familiars directes i indirectes 
d’obres i equipaments municipals grinyolen i molt, i encara que legals, són difícilment justificables 
èticament, en aquest sentit continuarem treballant per a què això s’acabi, no ens cansarem de 
posar-ho en coneixement dels paretans i paretanes.

No volem deixar passar l’oportunitat d’aquestes quatre ratlles per felicitar molt especialment al 
President de la Generalitat i els quatre partits que han arribat al consens per posar data i pregunta 
a un neguit que tenim la gran majoria de catalans que volem decidir quina relació hem de tenir 
amb Espanya i ho farem, com no pot ser d’una altra manera, democràticament, és a dir votant. 
Aquest any que ve ens sentirem dir de tot. Cal, però, confiar en el nostre President i en els partits 
que hi han donat suport i mantenir-nos units, car només així segur que ens en sortim.

Bon Nadal i feliç any nou a tothom! 

Estem a pocs dies d’acomiadar el 2013. Un any en què les mancances per als més desafavorits 
segueix palesa, on se segueix parlant de banderes i de model de país en lloc d’afrontar amb decisió 
els problemes que tenim els ciutadans. 
Ens han envoltat en un núvol per tapar aquests veritables problemes i la ineficàcia d’un Govern, 
el de Catalunya, amb els seus socis, Esquerra Republicana, per aportar solucions. Per a ells, és 
més important parlar d’independència i d’establir una data, que abocar recursos per fer la vida 
més digna dels qui estan sense treball, dels qui no disposen d’ingressos per cobrir les seves ne-
cessitats bàsiques. 
No diem que no sigui important parlar d’aquests temes però, al nostre entendre, no és prioritari 
davant les necessitats de la població. Primer les persones, després la resta.
Les nostres prioritats segueixen sent les persones, així ho entenem i per això, els pressupostos 
del 2014 tornen a ser els més socials. Ampliem els recursos econòmics a les partides per Plans 
d’Ocupació i per promoció de l’ocupació, coincidint amb la primera prioritat que ens van indicar 

els veïns a través de l’enquesta de participació ciutadana sobre el pressupost. Incrementem les 
partides de serveis socials per a ajuts i atenció directa, i fem el mateix amb l’educació.
A l’inici de l’elaboració dels pressupostos vam convidar a participar-hi a totes les forces políti-
ques del consistori. Volem reconèixer la voluntat de consens i l’esforç i ànim de participació que 
han demostrat totes. Per primera vegada, des de fa molt temps, podem dir que els pressupostos 
pel 2014 recullen aportacions de tots, amb un exercici de responsabilitat que de ben segur els 
ciutadans sabran valorar. Creiem que és un bon exemple del que ha de ser la política local.
Uns pressupostos, els del 2014, que ens permetran afrontar millor i amb més esperança, l’any 
vinent. Nosaltres treballarem per aconseguir-ho, com sempre, al servei de tots els paretans.

En uns dies com aquests, que són dies d’esperança, de solidaritat i en què la sensibilitat amb els 
nostres conciutadans es fa més palesa, el Grup Municipal del PSC us desitgem un BON NADAL 
i FELIÇ ANY 2014.
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L’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia Pozo

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

Per Nadal, jocs i joguines, visita al pessebre i premis en català
Aquest mes de desembre, a l’Oficina de Català hem viscut l’ambient pròxim a les festes de Nadal. D’una banda, 
Parets participa en la campanya “I tu, jugues en català?”, promoguda pel Consorci per a la Normalització Lingüística, 
per donar a conèixer en quins establiments es poden comprar jocs en català i facilitar-ne la compra. A Parets, s’hi 
ha adherit la botiga L’Elefant, al carrer de la Mina, 2, que compta amb una secció de jocs educatius en català. No 
dubteu d’anar-hi i de demanar-los el joc que busqueu. D’altra banda, el dia 12 de desembre, l’Agrupació Pessebrista 
de Parets ens va fer una magnífica visita guiada al pessebre. La sortida estava programada per als alumnes del 
nivell bàsic 1 de català, però també ens hi van acompanyar alumnes d’altres nivells i participants en el Voluntariat 
per la llengua. Aquesta visita s’emmarca en l’acord de col·laboració que hem signat per difondre el Voluntariat per 
la llengua al municipi i fer que les parelles lingüístiques participin en les activitats organitzades per les entitats. 
I acabem amb premis. Volem donar les gràcies a totes les persones que han participat en el 5è 
concurs literari Parets Arreu del Món, perquè sabem l’esforç que significa per a alguns dels qui s’hi 
han presentat fer les seves creacions en català. L’enhorabona a tots! 
Des de l’Oficina de Català, us desitgem molt bones festes i un bon any 2014.

PARETS EN IMATGES

Torre de Malla
Foto d’Àngel Puigdelliure

Si vols que publiquem alguna de les teves fotografies 
ens la pots fer arribar per correu electrònic a premsa@
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. O bé al nostre perfil a insta-
gram utilitzant els hashtags #paretsconnecta o #parets 

L’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia Pozo

PARETS, POBLE LECTOR  Mercè Alcayna

QUÈ N’OPINES DE...

Els desitjos per al 2014

Ma Rosa Gimbernat
Que tinguem salut i alegria, 
amb això en tinc prou. Si 
tens alegria ja ho tens tot 
a la vida per poder tirar 
endavant en moments tan 
difícils com els que estem 
vivint tots.

José Vargas
Per a mi demano salut, 
perquè per sort tinc feina. 
I per a la resta, demanaria 
feina, que s’acabi aquesta 
situació, que les persones 
no passin gana i els infants 
puguin créixer en una soci-
etat digna. No hi ha d’haver 
luxe quan moltes famílies 
no tenen ni el més bàsic.

Salvador Requena 
Sobretot que hi hagi feina 
per a tothom, que no falti 
la salut i, molt important, 
la bona harmonia entre les 
persones. I que la lacra de 
la corrupció sigui sanejada 
d’una vegada, ja que els 
més afectats som els ciu-
tadans.

Santiago Brotons
El més important per a mi 
en aquests moments seria 
trobar una feina digna i es-
table. No es pot aguantar 
aquesta situació durant 
molt més temps, és inhu-
mà. També desitjo salut 
per a tothom i l’esperit de 
la família unida.

Anna Tuà
Trobar una feina seria el 
meu únic desig. Però crec 
que és un desig comú a tot-
hom i en aquests moments 
és difícil d’aconseguir.

Elisabet Muntanyà 
Salut i trobar feina, que 
és el mal de tots. No sé a 
qui s’haurien de traslladar 
aquests desitjos perquè es 
fessin realitat. En moments 
com els que estem vivint, 
és molt complicat pensar 
en d’altres desitjos que no 
siguin aquests.

Bon Nadal!
«Cumpliendo órdenes del Consejo de Sanidad de Guerra, tengo el honor de participar-
le que el próximo día 24 a las 9 de la mañana [...], serán reconocidos definitivamente 
todos los presuntos inútiles de los reemplazos 1932 al 1936, [...]. Salud y República. 
Barcelona, 21 de diciembre de 1936. [...] Al Ciudadano Alcalde del Ayuntamiento de 
Parets del Valles.»
Amb probabilitat força alta, l’escrit que transcrivim haurà arrencat un somriure a 
més d’una persona. Admetem que a nosaltres ens ha passat. I després ens hem 
sentit incòmodes –no hem de riure de les presumptes discapacitats d’altri. Vosal-
tres també? I és que, fa 77 anys, encara no havia nascut el concepte de llenguatge 
políticament correcte. Ara, en lloc d’«inútils» diríem «no aptes», «no capacitats per 
al servei» o, fregant la incorrecció, «no útils». En qualsevol cas, allò amb què tothom 
està d’acord és que l’ofensa gratuïta no duu enlloc.
Però tornem al desembre de 1936. Per a molts dels homes que s’havien 
de presentar a Granollers aquell dia de la Nit de Nadal, i que fins ales-

hores havien passat per inútils –amb raó o no–, es van acabar les festes, els torrons i els pessebres. 
Havien de començar a pensar en d’altres coses...

Desitjos lectors per al pròxim any 2014
Aquest número del nostre butlletí és ple dels millors desitjos per al nou any que ens espera. Des de l’espai ‘Pa-
rets, poble lector’, també volem demanar a l’any 2014 tot un grapat de coses per tal que els 365 dies que estem a 
punt d’estrenar estiguin acompanyats d’art, literatura i qualsevol manifestació cultural que ens enriqueixi com a 
persones. Així que, el que ens agradaria és...

- Que aquest any tots els infants de Parets rebin, com a mínim, un llibre de regal la nit de Reis.
- Que la màgia de les paraules entri per totes les portes i finestres i endolceixi els millors moments de les famílies.
- Que la il·lusió, la fantasia, la imaginació i els somriures estiguin presents, dia rere dia, en totes les llars del món.
- Que la comunicació i el diàleg siguin l’estendard davant tots els problemes i conflictes.
- Que mai no ens veiem privats de la curiositat, l’interès i les ganes de nous coneixements.
- Que els llibres ens acompanyin i les frases ens acaronin durant totes les èpoques de l’any que ens espera.
- Que la lectura continuï sent el fil conductor d’un poble que estima els llibres.
- Que les veus amagades darrere dels contes, i el xiuxiueig de les històries encara per explicar ens acompanyin i 
ens ajudin a compartir moments màgics amb els qui estimem.
Finalment, ens agradaria que tots els paretans i paretanes continuem escrivint plegats les pàgines futures de la 
nostra gran vila lectora.

Bon Nadal i feliç 2014
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Sota la pols, una obra que va guanyar el premi Sant Jordi de l’any 2000...
Sí, ja ha plogut bastant. Normalment, si vas a tertúlies per parlar de llibres recents ho tens 
tot més fresc i l’editorial et fa la promoció. Però quan parlem d’una obra de fa 13 anys, 
que et cridin per parlar-ne és sempre interessant i vol dir que aquests llibres estan vius.
 
Es pot dir que és autobiogràfic?
És el més personal que he fet. Sense ser autobiogràfic, tot el material que surt el vaig 
viure. Va ser una decisió que vaig prendre en aquell moment ja que vaig creure que no 
havia d’escriure més sobre un món inventat. Vaig escollir personatges que havia conegut, 
que formaven part del meu àmbit familiar, i a partir d’aquí vaig escriure aquesta novel·la.

Com veu la cultura al nostre país?
Crec que la cultura del nostre país està millor que el nostre país. Hi ha molts bons ar-
tistes, autors teatrals, escriptors... La projecció internacional que té ara el teatre català 
era inimaginable fa uns anys. En canvi el país no és de primera categoria, és de regional.

Què en pensa de la iniciativa ‘Parets, poble lector’?
Molt bona. Crec que és un projecte molt interessant per fomentar la lectura tant a l’escola 
com també a les biblioteques del municipi. Actualment tothom sap llegir i escriure, però hi 
ha un determinat públic que no llegeix mai i seria bo que tingués l’oportunitat de fer-ho.
 
Vostè mai s’ha amagat de dir que és independentista.
Des de jove, quan estava al PSAN. De fet, sóc militant d’Iniciativa per Catalunya i sempre 
m’he declarat independentista perquè és l’única opció que ens queda. Ara hi ha molts 
independentistes de fa quinze dies, començant pel president de la Generalitat, que fa 
molt que és independentista, si és que ho és. Tot i això, estic d’acord amb el que diu ara 
Artur Mas quan diu que, si hi ha alguna altra possibilitat, que el govern de Madrid ens la 
digui. La paciència ja s’ha esgotat, però si no aprofitem aquest moment, estem acabats.

En quin projecte treballa actualment?
Fa uns mesos vaig publicar un estudi sobre el teatre de Palau i Fabre que m’ha portat sis 
anys de feina. Estic fent les correccions d’una novel·la que sortirà el mes de setembre 
de l’any que ve. També estic col·laborant amb l’Institut del Teatre en estudis de recerca.

Jordi Coca, escriptor
L’escriptor Jordi Coca ha participat, aquest mes de desembre, en una tertúlia literària 
de la Biblioteca Can Rajoler de Parets. Durant la trobada, Coca va per fer un repàs a 
la seva trajectòria, prenent com a punt de partida la seva novel·la Sota la pols, amb 
la qual va guanyar el premi Sant Jordi de novel·la de l’any 2000, i que ha estat l’obra 
escollida aquest mes pel Club de lectura del centre. 
Coca va parlar de literatura, però també de cultura i de la situació política actual a 
Catalunya.

M’agrada... 

Els nous estris tecnològics com e-books. 
Estem en un període de canvi tecnològic 
molt interessant. La condició humana 
amb totes les contradiccions. 

No m’agrada...

La política de dretes.
La retallada dels drets socials i laborals 
de la gent.

“Crec que la cultura del nostre país està 
millor que el nostre país”

Dijous 19 de desembre
-A les 18 h, al Teatre de Ca n’Oms, recital poètic “poemes nadalencs i 
concert de Nadales“ amb la Coral Club Sant Jordi i el grup Aiguaneix 

de poetes de la Biblioteca Can Butjosa. Organització: Niu d’Art Poètic

-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, taller de Nadal “Joguines amb 
material reciclat” a càrrec d’Anna Nieto, d’Ecomagina. Organització: 

Biblioteca Can Rajoler

-A les 19 h, a l’auditori de l’escola de Música, audició dels alumnes de 

l’escola, interpretacions individuals i en petit format de totes les 

especialitats instrumentals que ofereix l’escola. Organització: Escola 

Municipal de Música

Divendres 20 desembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Cantem i contem el Nadal, a 

càrrec de la Biblioteca Can Butjosa dins d’Engeguem el Nadal. Organit-

zació: Biblioteca Can Butjosa

Dissabte 21 desembre
-De 10 a 14 h, a la plaça Dr. Trueta, tallers de Nadal.  D’11 a 14 h, el 

carter reial recollirà les cartes de nens i nenes, i hi haurà xocolata 

desfeta i melindros. 

Organització: Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume

-A les 18 i a les 20 h, al Teatre Can Butjosa, concert de Nadal a càrrec 

de l’Escola de Música Maria Grever. Organització: Escola Municipal Maria 

Grever 

-A les 18.30 h i 20.30 h, al Pavelló Municipal d’Esports, espectacle 
“Viva la Vida” a càrrec d’Elite Dance. Organització: Elite Dance 

-A les 21 h, a l’església de Sant Esteve, concert de Nadal a càrrec 

l’Orquestra Band Art. Organització: Orquestra Band-Art

Diumenge 22 desembre
-A les 11 h, a la Sala Serra de la Cooperativa, lliurament de premis del 
2n Concurs de pessebres. Organització: Agrupació Pessebrista Parets

Dimecres 25 desembre
-A les 11.45 h, sota la plaça de la Vila, benedicció del pessebre 
monumental. Organització: Agrupació Pessebrista Parets

-A les 11.45 h, a l’església de Sant Esteve, concert de Nadal a càrrec 

de la Societat Coral Art i Unió. Organització: Societat Coral Art i Unió

-A les 12.30 h, al Pessebre Monumental de sota la plaça de la Vila, 

concert de Nadal a càrrec de la Societat Coral Art i Unió. 

Organització: Societat Coral Art i Unió

Dijous 26 desembre
-A les 12 h, al Poliesportiu Municipal, Caga tió amb Teia el Tió, de la 

Comissió, i el grup La Companyia. Organització: Comissió de Festes i 

Ajuntament de Parets

-A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle nadalenc “Pastorets, 
cap a Parets” a càrrec de la Cia. Riallera de Joves Paretans. 

Organització: Rialles Parets

Divendres 27 desembre
-A les 17 h, al Poliesportiu Municipal, festa de Nadal i berenar dels 
avis amb la música de l’orquestra Cafè Trio. Entrada 3 €. Venda 

d’entrades als Casals.

Organització: Ajuntament de Parets 

Dissabte 28 desembre
-A les 17.30 h al Poliesportiu Municipal, Quina-Festuka. 

Organització: Fes-tuka

Dimarts 31 desembre
-A les 10 h, a la sala Serra de la Cooperativa, Tallers de fanalets, 
l’arbre dels desitjos i, a les 12 h, campanades per als nens, final de 

festa amb música i petit refrigeri. 

Organització: Associació Angle Vallès
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