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10 anys del Torneig de 
Bàsquet Vila de Parets

Entrevista: 
Matthew Tree 
Escriptor

17 20

1.337.000€ 
destinats a fins socials

Màxima distinció local. Medalles de la Vila 2014

Jaume Anfruns, Llorenç Plantada i la Unió de Germandats de 
Previsió Social rebran aquest any la distinció que els acreditarà 
com a ciutadans il·lustres, durant la cerimònia de lliurament de 
les Medalles de la Vila, que tindrà lloc el 5 de desembre, a les 19 
h, al Teatre Can Rajoler. Pàg. 4

L’espai de Cal Jardiner estarà enllestit al gener

Les obres de reforma i ampliació a l’equipament de Cal Jardiner 
ja han començat. L’espai, concebut per aglutinar la programa-
ció cultural i d’oci dels joves, s’ampliarà amb un nou edifici que 
disposarà de dos bucs d’assaig, una sala polivalent i un espai 
exterior per a usos esportius i culturals. Pàg. 5

57

L’Ajuntament promou 
horts socials per ajudar 
les famílies

‘Benvinguda’, la Dona 
d’Aigua solidària de 
Parets 

Prop de 300 infants, al 
‘Canta Parets’ 

9 14

Més dotació econòmica per crear Plans d’Ocupació Local, plans formatius per a persones en situació d’atur, ajuts a la contractació, 
suport a l’emprenedoria, ajuts socials directes, beques menjador, programes per combatre la pobresa energètica... A més de tots 
els programes adreçats a serveis a les persones, aquestes són les principals línies de polítiques socials reflectides a la proposta del 
pressupost municipal per al 2015 que ahir es portava a l’aprovació del Ple. Aquest any, novament, s’ha treballat amb la participació 
de tots els grups municipals amb representació al consistori. Pàg.3. 
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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.catTota l’agenda al web www.parets.cat

LÍNIA OBERTA

Línia Oberta és un espai d’opinió obert al lector. Les cartes no podran excedir els 1100 caràcters i és imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon 
i número del DNI. Els escrits hauran de lliurar-se per correu o en mà a l’Ajuntament de Parets, C/Major 2-4, 08150, Parets del Vallès adreçat al Gabinet de Premsa o 
bé per correu electrònic a l’adreça paretsaldia@parets.cat

No t’aturis...
Ha complert mil cent deu anys,
gaudeix la joventut eterna,
canta, matins i tardes,
i a les nits somia boniques històries.
Hereva de mil cent deu anys
escolta en la casa del poble i casa de Déu
harmonies del temps
veus gravades en capitells de columnes del temple.
Ressó de l’ahir i de l’avui
explica contes i canta el seus amors
a la gent de l’avui i del demà
en els silencis de la nit.
Un avi de mil cent deu anys
embolcalla amb un mantell de notes musicals
simfonies d’unes bruixes cavalcant escombres,
simfonies d’uns records
imaginant soldats de centúries romanes,
simfonies d’un ahir, enyorant
sospirs del moro de la Torre Malla,
simfonies d’unes guerres mai volgudes,
les músiques només són de pau,
sinfonies d’una història de la gent hereva del mil·leni
que canta pels carrers i places
Parets del Vallès és poble de pau.
Quan la llum de bon matí
truca a la finestra i desitja un bon dia,
omple de llum els ulls de petits i grans
i amb música, literatura, esport i treball
dibuixa un futur il·lusionant.
La llum del sol ha encès el foc del dia,
llurs flames sobre el cel de l’existència
hi dibuixen l’arc de Sant Martí.
Una pluja de treball, cultura i lleure
neteja cada dia el mural artístic de la vila
i Parets, artista de mil cent deu anys
mantè la flama encesa,
alena la il·lusió,
i en cada cor dels seus veins
hi grava les notes musicals del seu camí.
Caminants del mil cent deu anys,
no defalliu, no us atureu,
la pancarta de la meta d’arribada
proclama un destí molt clar,
la vostra meta és l’infinit.

Joan Sala Vila

Acapte de sang el dia 8 de novembre
El passat 8 de novembre es va fer l’acapte de sang trimes-
tral al Club Sant Jordi de Parets del Vallès. El resultat va 
ser molt satisfactori: 66 oferiments i 59 extraccions. Amb 

aquestes línies, volem agrair, una vegada més, la resposta 
de les persones de la població davant d’un acte de civisme, 
desinteressat i amb l’únic objectiu de salvar vides.

Elisabet Sobrepera
Delegada del Banc de Sang a Parets 

Voluntaris per al Pessebre Monumental de Parets
L’Agrupació Pessebrista de Parets busquem voluntaris que 
vulguin col·laborar en l’elaboració del Pessebre Monumen-
tal que cada any es fa sota la plaça de la Vila, així com en 
les activitats organitzades per l’entitat. 
Tothom que estigui interessat, es pot posar en contacte 
amb qualsevol membre de l’associació durant els dies i 
horaris d’obertura del pessebre. 
Animeu-vos a participar en aquesta activitat tan enriqui-
dora i tradicional. Us agradarà!

Agrupació Pessebrista Parets

Amb una mica de sort...
Amb una mica de sort
encara podria ser un moble
a la casa que et fa ser tu
una bústia al teu carrer
una interferència familiar
entre les teves sintonies
una cadira que et convida a seure
i que resta muda –immòbil
si no hi ha sort.

Pau Gener (Sant Celoni 1977) és un dels millors poetes va-
llesans que s’està consolidant al llarg dels darrers anys. La 
seva poesia és oberta i ell mateix considera l’acte creatiu 
sense cap llast i amb possibilitat de moure’s per diver-
ses disciplines, com el teatre o els grups musicals, tenint 
sempre cura de la manera de dir, amb un historial de reci-
tals reeixits per tot arreu. Va publicar Si al final no vinc, i 
m’esperes l’any 2002, i després l’han seguit No calla, Vàlid 

per un viatge,  Tancat per mancances i finalment Home 
a l’aigua, l’any 2012. Entremig, va publicar en castellà el 
muntatge teatral Ofici de gàrgola. 
El proper 30 de novembre a partir de les 18 h, a la Sala 
Cooperativa, el Niu d’Art Poètic li dedicarà la trobada men-
sual, en la qual esperem comptar amb l’assistència de Pau 
Gener i d’un grup musical com a fi de festa. Abans, com 
sempre, escoltarem poemes del poeta homenatjat i una 
ronda de lliure participació a qui s’animi a recitar. Us hi 
esperem!

Tota l’agenda al web www.parets.cat

Divendres 28 novembre
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte. 
A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Club de Lectura Fàcil en català, 
tertúlia al voltant de la lectura del llibre Qui és el culpable?, de Jaume 
Fuster.
A les 21 h, a la Sala Basart Cooperativa, sopar anual de Parets contra 
el càncer. 
A les 22.30 h, al Teatre Can Butjosa, concert Prou d’hòsties 2014 amb 
l’actuació de Las Migas i De cara a la pared.

Dissabte 29 novembre
De 14 a 19 h, al Teatre Can Butjosa, Homenaje a los poetas andaluces, 
amb recital poètic a càrrec del Niu d’Art i diverses actuacions de cultura 
andalusa. 
A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, projecció del documental ‘La caja de 
cerillas’ del fotògraf David Airob i xerrada posterior. 
A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, balls de saló amb el grup 
Choffers. 

Diumenge 30 novembre
A les 9 h, a l’Escola de la Natura, sortida d’aprenentatge bàsic en les 
tècniques de mostreig de mamífers. 
A les 17 h, a la Sala Basart Cooperativa, Diada de Romania, amb diverses 
actuacions de cantants, balls i costums nadalencs de Romania.
A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, trobada poètica dedicada a Pau Gener i 
fi de festa amb la presentació del llibre guanyador del festival de Poesia 
Jove, “Ballant amb l’heura”.
A les 19.30 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, VI Trofeu 
de patinatge Vila de Parets.

Dimarts 2 desembre
A les 13 h, a la Biblioteca Can Butjosa, trobada de la XEF.
A les 19 h, a la Sala d’exposicions Can Rajoler, xerrada sobre Comissions 
bancàries.

Divendres 5 desembre
A les 17.15 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte especial per a 
infants de fins a 3 anys.
A les 17.30 h, a l’Escola de la Natura, xerrada ‘Presentació del projecte 
Grafi, estudi d’una granota de biologia incerta’. 
A les 18 h, presentació del llibre: “Divuit poemes de Nadal i un de Cap 
d’Any” de Joana Raspall amb il·lustracions d’Ignasi Blanch. Tot seguit, 
es farà una hora del conte de poesia de la Joana Raspall. Organització: 
Biblioteca Can Butjosa i Editorial Mediterrània
-A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, lliurament de les Medalles de la Vila 
2014. 

Dissabte 6 desembre
A les 11 h, a sota la plaça de la Vila, obertura del 28è Pessebre Monu-
mental, l’exposició de diorames i l’exposició de fotografies del concurs 
de pessebres familiars. 

Diumenge 7 desembre
A les 18.30 i a les 21 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle ‘La gran ilusión’, 
amb Antonio López.

Dimarts 9 desembre
A les 17.30 h, a la Residència Pedra Serrada, concert de Nadal a càrrec 
de les orquestres de cambra i de guitarra, el quartet de saxos i la coral 
infantil de l’Escola de Música de Parets.
A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, hora del conte: 
contes de Nadal, a càrrec de Carme Brugarola.

Divendres 12 desembre
A la Biblioteca Can Butjosa, exposició de pessebres 
cedida per Joan Condal.

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

Irene, Dani, Gemma, Moisés... Se’m fa difícil trobar les paraules justes per agrair haver rebut de les vostres mans la Benvinguda, 
però sobretot per regalar-nos i encomanar-nos amb tanta senzillesa els vostres somriures i la vostra alegria.La visita al Centre 
Ocupacional El Bosc i el Taller Alborada ha estat una lliçó d’esforç i de força de voluntat, una lliçó, en definitiva, de vida.

L’hora i mitja de visita, tant per a la Susanna, regidora de Benestar Social, com per a mi, va ser una descoberta i un aprenentatge: 
de vegades, amb molt poc es pot fer molt, només cal tenir-ne ganes, entrega i il•lusió. Això és el que representa Dones d’Aigua, 
un projecte de gran valor social, solidari i humà que promou la inserció laboral i social de les persones amb discapacitat psíquica 
de la comarca.

Ho vam poder veure i viure en primera persona. Tots i cadascun dels usuaris i usuàries i també els treballadors i directius de l’Institut 
Municipal de Serveis als Discapacitats tenen un paper fonamental i decisiu en tot el procés d’elaboració d’aquestes precioses nines. 
Però el regust que ens deixa va molt més enllà de les Dones d’Aigua. L’equip humà que està al capdavant surt de la vocació i de 
la generositat, i converteixen la seva feina en una segona gran família.

Gràcies per la Benvinguda i per l’estona compartida.

Pressupost municipal 2015, en clau social i descens del deute

 3.541.840€                 1.337.193€                      1.003.745€  853.792€   300.710€        (...)

Pla d’inversions 2015
L’Ajuntament de Parets dota el pla d’inversions amb 1.263.925 euros, 
dels quals  365.925 s’executaran sense necessitat de demanar prés-
tecs. Les actuacions més destacades per a 2015 són les següents:

Avinguda Espanya, entre J.Molins i Alfons XIII

Nou traçat xarxa clavegueram Av.Espanya/J.M.Imbert

Adequació carrers J.Guasch i Major

Mobiliari urbà

Traçat de fibra òptica
Parquet pavelló vell

Coberta bar del camp de futbol

Condicionament equipaments educatius

445.000 €

110.000 €

100.000 €

  70.000 €

  55.000 €

  25.000 €

120.000 €

  45.000 €

Pressupost en clau social, amb descens del deute, amb més inversions sense préstec i amb 

major dotació econòmica a educació, serveis socials i promoció econòmica i ocupació. Aquests 

són els paràmetres en què s’ha treballat per a la confecció del pressupost municipal 2015. Un 

treball que, novament aquest any, ha comptat amb la participació de tots els grups municipals que 

formen part del consistori, i que ahir, en sessió plenària, es portava a aprovació.

El document final, després de llargs mesos de treball, xifra un total de 22.265.184 € com a des-

pesa, dels quals més de 7 milions es destinen a serveis per a les persones (esports, cultura, 

educació...). En urbanisme (places, parcs, manteniment de via pública...) la despesa és de prop 

7 milions.

Les polítiques socials s’incrementen respecte del pressupost de 2014 i es destinen més diners 

a plans d’ocupació local, ajuts a la contractació i formació per a persones aturades. Com a nove-

tat es crea una partida per donar suport als emprenedors. Les beques escolars, per a menjador, 

programes d’atenció directa social i suport a la pobresa energètica són altres de les partides que 

s’inclouen al programa social:

Actuacions principals
Avinguda Espanya en 2 fases: plaça Espanya i estació

Carrer Lepant

Pista Coberta Can Butjosa

Cal Jardiner

Horts socials a Can Jornet

Anella de carril bicicleta de 8 km

Aparcament del Camp de les Peces

Aparcament a l’entorn del Parc Fluvial

Arranjament del talús del carrer Barcelona

Adequació del carrer Major i J.Guasch

2015
Ingressos corrents

21.397.184€

Despeses corrents

19.195.791€

Préstec per a inversions

898.000€

Inversions en ordinari

365.925€

Desenvolupament econòmic i ocupació 
(prop de 577.000€)
Ajuts a la contractació: 80.000€
Plans d’ocupació local: 375.000€
Suport al foment de la creació d’empresa: 10.000€

Benestar social 
(537.000€)
Beques menjador, escoles bressol, ma-
terial escolar, tarjetes bus per a jubilats, 
etc.
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Jaume Anfruns Palau i Llorenç Plantada i Guasch, a títol 
individual, i la Unió de Germandats de Previsió Social com 
a entitat, rebran aquest any la distinció que els acredi-
tarà com a ciutadans il·lustres, durant la cerimònia de 
lliurament de la Medalles de la Vila, que tindrà lloc el 5 de 
desembre, a les 19 h, al Teatre Can Rajoler.
Les Medalles de la Vila són atorgades per l’Ajuntament, 
amb caràcter biennal des de l’any 2008, en reconeixement 
de les persones o col·lectius que han contribuït a l’enal-
timent del municipi i a la seva projecció arreu, i confereix 
a qui les obté el tractament de paretà o paretana il·lustre. 

Ciutadans il·lustres del 2014
Jaume Anfruns Palau serà guardonat en reconeixement 
del seu activisme cultural i social, per la seva àmplia tra-
jectòria de vinculació amb el teixit associatiu local i el seu 
compromís cívic amb la vila de Parets. Ha estat membre 
destacat i col·laborador de moltes entitats, com ara el Niu 

Medalles de la Vila: homenatge a l’esforç i al compromís amb Parets

d’Art Poètic, el Club Ciclista i el Club Handbol. També ha 
estat vinculat al Club Futbol, a la Penya Blanc-i-Blava i a 
l’associació Amics de San Francisco del Norte.
Llorenç Plantada i Guasch rebrà la Medalla de la Vila per 
la seva vinculació amb el teixit associatiu del municipi. 
Plantada va ser president de diverses entitats, d’entre 
les quals cal destacar la Unió de Germandats. En l’àmbit 
esportiu, va estar lligat al Club Futbol, va ser un dels im-
pulsors de l’històric Club Ciclista Parets i també va ser 
membre fundador i president de la Penya Blaugrana.
Finalment, la Unió de Germandats de Previsió Social serà 
reconeguda pel seu cinquantè aniversari i pel servei pres-
tat a la població durant aquest període. L’entitat naixia 
l’any 1960 com a resultat de la fusió de les tres associaci-
ons paretanes dedicades al mutualisme: Montepío de San 
Isidro Labrador, Montepío de San Sebastián i Montepío 
El Jardín, totes amb una llarga tradició centenària en la 
prestació de serveis funeraris.

Llorenç Plantada, Jaume Anfruns i la Unió de Germandats seran els guardonats d’aquest 2014

Notable reducció dels delictes a Parets  
La Junta Local de Seguretat de Parets va mantenir 
la darrera reunió la setmana passada. La sessió va 
comptar amb l’assistència del subdelegat del Govern 
central a Barcelona, Emilio Ablanedo i del delegat del 
Govern de la Generalitat, Fernando Brea.
Durant la reunió es va donar compte de l’actuació de 
les diferents àrees de la Policia Local durant el 2013, 
dels Plans d’Emergències amb afectació a Parets i de 
la seva actualització, i de la col·laboració establerta 
aquest any amb el Cos de la Guàrdia Civil i les unitats 
de Mossos d’Esquadra.
Segons les dades proporcionades per la Policia Local 
de Parets, 1.455 alumnes han participat en les classes 
de mobilitat segura i s’han fet xerrades sobre mites i 
realitats en temes de drogues i internet segura adre-
çades als alumnes de 2n i 4t ESO.
També s’han fet, entre d’altres, 198 controls d’alcoho-
lèmia o s’han cursat 1.145 denúncies per infraccions 
de les Ordenances Municipals o del Reglament Gene-
ral de Circulació, en les quals, en més de la meitat dels 
casos, els agents van intervenir o van proporcionar 
ajut als implicats.
Pel que fa a la unitat de Mossos d’Esquadra, segons 
es va informar, aquest any han disminuït el nombre de 
delictes, com ara els robatoris a domicilis (-34%); els 
robatoris amb força (-37,7%), o els robatoris a l’interior 
de vehicles (-11,4%).

SEGURETAT
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Ajuts en l’IBI i l’ecotaxa per a jubilats i aturats
Fins al pròxim dissabte 29 de novembre, es poden sol-
licitar els ajuts socials per al pagament de l’Impost 
sobre béns immobles (IBI) i per a l’exempció del pa-
gament de l’Ecotaxa per a pensionistes i jubilats amb 
escassa capacitat econòmica, i l’IBI a persones atu-
rades. Les sol·licituds es poden presentar a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana o, amb certificat digital, a través 
del web municipal: www.parets.cat/tramits-i-serveis.

31 noves places per als plans d’ocupació local
El 5 de desembre finalitzarà el termini de presentació de 
candidatures per a la nova oferta de plans d’ocupació 
local impulsats per l’Ajuntament. Les places estan adre-
çades a persones del municipi amb situació d’atur i que 
estiguin inscrites al Servei Local d’Ocupació de Parets 
(SLOP). En tots els casos, els contractes derivats són 
del 70% de la jornada i 6 mesos de durada i incorporen 
un pla de formació. Els perfils sol·licitats es poden con-
sultar a la pàgina web parets.cat, a l’apartat d’ofertes de 
treball de l’SLOP.

Es lliuren 106 diplomes dels cursos de l’SLOP
106 persones aturades de Parets han rebut, aquest 
mes de novembre, el diploma que acredita que han 
fet la formació en un dels nou cursos programats per 
l’SLOP. En aquests darrers mesos, s’han dut a terme 
cursos de carretoner retràctil, carretoner inicial, word, 
excel, Contaplus i disseny de pàgines web. 

Neteja i desbrossament de la llera del Tenes
Aquest mes de novembre han començat les tasques 
de neteja dels marges de la llera del riu Tenes, amb 
l’objectiu d’evitar possibles desbordaments davant de 
les pluges previstes durant la tardor. La neteja consis-
teix, bàsicament, en l’extracció de la planta invasora de 
canya americana i el seu rizoma, el desbrossament de 
les lleres, l’eliminació d’escombraries i runes abocades 
a la riera, estassada, tall i eliminació de la vegetació in-
vasiva i retirada de la fusta morta. L’actuació i la neteja 
abasten des del Camp de Futbol  Josep Seguer, fins al 
final de les pistes d’atletisme.

Canvi de la Parada del bus e7 a Barcelona
A partir d’avui dimecres 27, la línia de bus exprés e7, 
que connecta Barcelona amb la Vall del Tenes, modifi-
ca la parada a la Sagrera de sortida de Barcelona, que 
es trasllada a l’avinguda Meridiana cantonada carrer 
Honduras, davant del número 292.

Resultats de la consulta del 9N a Parets
5.498 persones de Parets van dipositar el seu vot a 
les urnes durant la consulta celebrada el passat 9 de 
novembre. Els resultats finals han estat: Sí-Sí 4.122 
(74,79%); Sí-No 729 (13,26%); Sí-Blanc 56 (1,02%); No 
360 (6,55%); Blanc 32 (0,58%) i Altres 199 (3,62%).

EN 2 MINUTS...

A mitjan novembre han començat les obres de reforma i 
ampliació a l’equipament de Cal Jardiner, un espai conce-
but per aglutinar la programació cultural i d’oci dels joves. 
Les obres consistiran en la remodelació d’alguns espais 
de l’edifici actual, fet que permetrà comunicar-lo amb el 
nou edifici annex. Així, el nou complex tindrà 400 metres 
quadrats d’edificació. Hi haurà aules, bucs d’assaig i sala 
d’activitats polivalent, de 145 metres quadrats, amb un 
magatzem vinculat a la sala. Alhora, un espai polivalent 
exterior permetrà usos esportius i culturals, i la seva con-
nexió amb l’edifici. Tot i la reforma, Cal Jardiner també 
mantindrà els usos actuals com a espai de formació i 
aula d’estudi. 
Concretament, s’han iniciat els treballs de desbrossa-
ment, moviment de terres i fonamentació, i construcció 
de la futura pista esportiva.

Amb aquesta actuació, l’Ajuntament de Parets vol establir 
aquest centre com a punt de referència municipal per a 
tots els joves en els àmbits de l’educació reglada i no 
reglada, ocupació, lleure responsable i alternatiu, gènere 
i participació. L’obra, executada per l’empresa Abolafio 
Construcciones SL, estarà enllestida el pròxim mes de 
gener.  

Un espai dissenyat amb i per als joves
El disseny del nou equipament sorgeix arran dels diferents 
processos participatius impulsats per l’Ajuntament en els 
darrers anys, de les propostes i aportacions dels joves 
paretans, i d’altres sectors de la població.
Paral·lelament a la construcció del nou equipament, des 
de la regidoria de Joventut, es treballa en la definició de 
les bases per al projecte de dinamització del centre.

L’espai per a joves de Cal Jardiner pren forma
Les obres es duen a terme amb l’objectiu de donar resposta a algunes de les demandes dels joves de Parets

VIA PÚBLICA
Inici de les obres a l’avinguda d’Espanya
Pròximament, l’Ajuntament iniciarà la 1a fase d’execució 
de les obres de l’avinguda d’Espanya, entre el carrer Pau 
Casals i el carrer Butjosa.
Aquest pla dóna continuïtat al procés de millora de la ur-
banització de la via, iniciat l’estiu de 2012, que té l’objectiu 
d’adaptar i millorar l’espai públic urbà a les necessitats 
dels veïns i veïnes. Amb aquesta actuació es procedi-
rà a habilitar espais de convivència i relació ciutadana, 
suprimir barreres arquitectòniques i prioritzar els espais 
d’estada i passeig per als vianants i ciclistes.
El projecte recull diverses intervencions com ara el pavi-
ment, jardineria i arbrat, reg, mobiliari urbà, instal·lacions, 
xarxes de serveis o enllumenat públic. El projecte executiu 
complet abasta des del carrer de Pau Casals fins al carrer 
de Josep Molins. 

ADEQUACIÓ
La plaça de la Sardana estrenarà una nova i 
renovada imatge abans de final d’any 
Aquest mes de novembre han començat els treballs per 
a l’adequació i l’arranjament de la plaça de la Sardana. 
L’obra consisteix en l’habilitació d’una nova zona de des-
cans per al veïnat, amb un banc i dues cadires; un espai 
destinat a jocs infantils, que tindrà un gronxador de dues 
places i un tobogan; nou enllumenat; una font, i el sane-
jament de la marquesina existent. 
El projecte de millora urbanística de la plaça de la Sardana 
ja es va donar a conèixer als veïns de la zona el passat 
juliol i tot just ara se n’inicia l’execució, que es preveu que 
tingui una durada d’entre dues i tres setmanes. 
L’actuació, inclosa en el Pla de Barris del Pla d’Actuació 
Municipal, no comportarà afectacions al trànsit. 
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Divendres 5 desembre,19 h

Medalles

de la Vila
2014

Acte de lliurament de les distincions a:

Unió de Germandats de Previsió Social
Llorenç Plantada Guasch

Jaume Anfruns i Palau

TEATRE CAN RAJOLER

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 

Fins a l’1 de desembre de 2014 (inclòs) a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Parets del Vallès, plaça de la 
Vila, 1

PREU: 

Exempt de pagament de taxes d’acord amb les ordenances fiscals

CARACTERÍSTIQUES: 

PLAÇA DE MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA:  REQUISIT GENERAL: agents de la policia local 
        SISTEMA SELECTIU: concurs
PLAÇA LLIURE:  REQUISIT GENERAL: persones graduades en ESO o nivell d’estudis equivalent
   SISTEMA SELECTIU: concurs oposició

   Per participar en la convocatòria cal conèixer la resta de requisits específics i d’informació sobre el procés  
   selectiu. Consulteu: 
   www.parets.cat/seu_electronica/anuncis/convocatoria-i-bases-de-2-places-d-agent-de-policia-local-una-
   per-mobilitat-interadministrativa-i-l-altre-lliure-mitjancant-sistema-selectiu-de-concurs-i-concurs-oposico

CONVOCATÒRIA DE 2 PLACES 

D’AGENTS DE LA POLICIA LOCAL
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Els més petits se sumen a les activitats de la 
Setmana Europea de la Prevenció de Residus
  
L’Ajuntament de Parets s’adhereix novament a les inici-
atives programades amb motiu de la Setmana Europea 
de la Prevenció de Residus, que enguany clourà el 30 
de novembre. Per aquest motiu, s’han programat un 
seguit d’accions, com ara tallers, xerrades i activitats 
adreçades als més petits. 
Com a novetat, Parets va celebrar, simultàniament amb 
la resta d’Europa, el Dia de la Prevenció del Malba-
ratament Alimentari, amb la instal·lació de carpes del 
Servei de Medi Ambient al sector comercial IVECO, on 
es van donar a conèixer els resultats de la darrera en-
questa realitzada a la població sobre els hàbits de reci-
clatge. També s’hi van presentar les dades més repre-
sentatives de l’evolució del reciclatge a Parets en els 
darrers anys. Demà divendres, 28 de novembre, d’11 
a 14 h, l’estand es traslladarà fins a la plaça de la Vila 
amb el mateix objectiu. Tots els participants rebran un 
petit obsequi i es podrà formar part d’un intercanvi de 
receptes de cuina d’aprofitament, en què l’ingredient 
principal seran les restes de menjar d’altres àpats.

Més de 450 escolars participaran en les activitats per 
conscienciar els infants de la importància de reciclar 
En el marc de la Setmana Europea per a la Prevenció 
de Residus, anualment, l’Escola de la Natura dissenya 
un programa d’activitats adreçat als centres educatius 
de Parets, que es desenvolupen durant tot el curs es-
colar. Enguany, a més de les activitats habituals, s’hi 
incorpora el taller “Jo també reciclo”, que tindrà com 
a protagonistes els més de 190 infants de les escoles 
bressol.
A més, els prop de 275 alumnes de 1r curs de primària 
de les escoles del municipi participaran en l’activitat “A 
l’escola no es llença res. Parets recicla!”, amb l’objectiu 
de conscienciar els més petits de la importància de 
reduir els envasos que es porten a l’escola, introduir el 
concepte de consum responsable i treballar el malba-
ratament alimentari.

D’altra banda, i amb l’objectiu de treballar en el foment 
d’accions sostenibles per reduir els residus, l’Escola 
de la Natura organitza els tallers de natura en família, 
així com diferents xerrades al voltant de la temàtica 
del reciclatge.

MEDI AMBIENT

L’Ajuntament de Parets ha posat en marxa un programa 
de conreu d’horts socials, amb l’objectiu d’ajudar les per-
sones jubilades i/o aturades del municipi en la seva eco-
nomia domèstica, amb la creació d’un espai verd per al 
cultiu de verdures i hortalisses de consum propi. Aques-
tes hortes, a més conservar i millorar la biodiversitat i el 
paisatge, estan pensades per promoure la inclusió social 
i l’autoconsum entre els usuaris.
Els horts estaran situats entorn de Can Jornet, a l’espai 
rural de Gallecs. En aquesta zona s’habilitaran 30 par-
cel·les: 28 d’ús particular, amb una superfície d’uns 50 m2 
cadascuna, i 2 de 120 m2, que seran gestionades per enti-
tats o associacions. En aquest darrer cas, l’horta s’haurà 
de destinar a atendre objectius pedagògics, terapèutics 
o socials de l’entitat.
L’espai estarà delimitat i comptarà amb un pou per a l’ex-

tracció d’aigües subterrànies, un dipòsit per a l’acumu-
lació d’aigua, un sistema de reg per degoteig amb torns 
per a cada usuari, casetes individuals per al tancament 
d’eines i una zona de serveis comuns.
Per a l’atorgament de les llicències d’explotació dels 
horts, es tindran en compte criteris de tipus social i eco-
nòmic. El preu establert serà de 10 euros al mes, amb una 
carència dels primers sis mesos.
Segons l’alcalde, Sergi Mingote: “es tracta d’un projecte 
social i d’integració que, alhora, vol impulsar l’autocon-

sum de productes saludables i ecològics per ajudar l’eco-

nomia de les famílies, la pràctica d’activitats a l’aire lliure 
i l’agricultura respectuosa amb el medi ambient”.
Pròximament, i un cop s’hagin posat en marxa aquests 
horts, l’Ajuntament es plantejarà la possibilitat de fer-ne 
més, repartits per altres indrets de la població. 

Horts socials per ajudar en temps de crisi
Can Jornet acollirà una trentena de parcel·les de cultiu per contribuir a l’economia de les famílies

ESCOLA DE LA NATURA

Estudi pioner de capgrossos albins
Determinar les diferències en el creixement larvari i la 
seva evolució, morfològica i pigmentària, entre les larves 
leucítiques i les de pigmentació normal és l’objectiu prin-

cipal del projecte que es du a terme a la seu de l’Escola 
de la Natura de Parets. 
L’encàrrec arriba després de fer-se pública la troballa 
d’una trentena de capgrossos completament blancs al 
Parc de l’Alt Pirineu durant una sortida de camp.
En una tolla d’aigua, a més de 1.500 metres d’altura del 
massís de l’Orri, es van localitzar unes 300 larves de tòtil, 
entre les quals hi havia una trentena de capgrossos amb 
una coloració anormal. 
L’Escola de la Natura disposa d’un terrari ben condicio-
nat amb aigua, adient per executar aquest estudi en unes 
condicions controlades i amb absència de predadors. 
L’equip d’investigació de l’escola, amb Dani Fernández 
com a referent, i Meritxell Cases, membre de la Socie-
tat Catalana d’Herpetologia, fa el seguiment i el control 
d’aquestes larves i de la seva evolució. La presentació del 
projecte, que porta el nom de ‘Grafi’, tindrà lloc el pròxim 5 
de desembre, a les 17.30 h, a les dependències del centre.

Tu no ets de Parets si no...

Ens agradaria molt poder retrobar-nos 
tota la gent que estima aquest poble i 
que té ganes de passar una bona es-
tona recordant anècdotes i històries. 
Per poder-ho fer, necessitem que par-
ticipeu i ens doneu una empenta. 
 
La nostra idea és fer una festa per a tothom 
el 28 de desembre al Pavelló Municipal 
Joaquim Rodríguez, i no és cap innocen-
tada, esperem ser molts i de bon rotllo. 
 
La festa serà gratuïta i estem intentant 
tenir algunes sorpreses per a vosaltres.
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en imatges

Si teniu fotos de l'antiga Casa Cuna, de 1947 a 
1967, ajudeu-nos a completar l'exposició que 

farem l'any vinent amb motiu del 25è aniversari 
de l'Escola Bressol La Cuna.

Podeu portar les vostres fotos de dilluns a divendres, 

de 9 a 14 h, a:

Arxiu Municipal

Centre Cultural Can Rajoler

Travessera, 1

Parets del Vallès

Gràcies per la vostra col·laboració!

La Casa Cuna Programació 
 tardor 2014

28 de novembre
17.30 h. Escola de la Natura

Conserves
i melmelades

Tallers de natura 
en família

5 de desembre
17.30 h. Escola de la Natura

Guarniments de 
Nadal reciclats
Preu/taller: Residents 2 € / No residents 4 € 

Xerrada

5 de desembre
17.30 h. Escola de la Natura

Presentació del 
projecte Grafi, estudi 
d’una granota de 
biologia incerta

Preu: Gratuïta 

Sortida

19 de desembre
18 h. Can Jornet

Itinerari nocturn
pel camí de les
salamandres
Preu: Residents a Parets 2 € / No residents 4 € 

Taller

17, 18 i 19
de desembre
17.30 h Escola de la Natura

Amfibis i rèptils
autòctons

Preu: 27 €

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Escola de la Natura  - C/ Galende, 12 - 08150 Parets del Vallès
Tel. 93 562 17 94. A/e: escola.natura@parets.cat. Web: escolanatura.parets.cat
CC: ES40 2013 0057 1102 00724059
Horari: De dilluns a divendres de 10 a 13.30 i de 16 a 20 h
Per confirmar la reserva caldrà realitzar el pagament de l’activitat

CONCURS DE 
PESSEBRES 
FAMILIARS 
2014

3r

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 al 14 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. Del 15 al 24 de desembre, un jurat puntuarà els 
pessebres prèvia trucada telefònica per concertar la visita

Premi. Es lliurarà el diumenge 4 de gener, a les 11 h, a la Sala 
Serra Cooperativa

Categories. Tan sols hi haurà una sola categoria “FAMILIAR” 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 aquestes 
bases será resolta per la junta de l’Agrupació Pessebrista Parets

BASES

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

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

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

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

*També es pot fer on line a la web www.pessebreparets.cat

NOTA: Les bases completes les trobareu a la web: www.pessebreparets.cat
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“Benvinguda” és el nom de la Dona d’Aigua de Parets del 
Vallès, un encàrrec que ha fet el consistori a l’Institut Mu-
nicipal de Serveis als Discapacitats de Mollet del Vallès 
amb la voluntat de col·laborar amb aquest projecte de 
gran valor social, solidari i humà que promou la inserció 
laboral i social de les persones amb discapacitat psíquica 
de la comarca. 
La setmana passada, l’alcalde Sergi Mingote i la regidora 
Susanna Villa, acompanyats per l’alcalde de Mollet, Josep 
Monràs i la regidora Ana Díaz   van fer una visita al Centre 
Ocupacional del Bosc i al Taller Alborada per conèixer de 
primera mà el procés d’elaboració de les Dones d’Aigua i 
recollir la primera comanda de Parets del Vallès. 
Dani Soto, un paretà usuari del centre, va ser l’encarregat 
de lliurar a l’alcalde la Benvinguda amb el número 1 de la 
sèrie. La Irene, la Gemma i el Moisès són altres de la vin-
tena d’usuaris de Parets a l’IMSD que també van mostrar 
a la comitiva la feina que duen a terme.

Parets dóna suport al projecte Dones d’aigua, amb la Benvinguda

“Benvinguda” vol representar l’esperit de la vila de Pa-
rets, un municipi acollidor, solidari i integrador i tindrà la 
funció d’obsequi institucional, que permetrà contribuir a 
tirar endavant un servei tan imprescindible com el que es 
presta des de l’IMSD. 
Les dones d’aigua són un projecte artístic i artesà de 
l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats que va 
néixer dins un taller d’artesania del Centre Ocupacional 
del Bosc i que posteriorment s’ha desenvolupat en col-
laboració amb el Taller Alborada. Aquestes figures sim-
bolitzen la força, la vida i l’energia de l’aigua, en forma de 
nina feta totalment a mà. Comprant aquests productes 
es col·labora amb la inserció laboral i social de persones 
amb discapacitat psíquica de la comarca. Aquestes obres 
d’artesania es comercialitzen a la botiga de l’Hospital, als 
centres de l’IMSD i a través d’internet.
http://donesdaigua.cat
https://www.facebook.com/donesdaiguamollet

Benvinguda, nom de la Dona d’Aigua de Parets, vol representar el tarannà acollidor de la vila

COOPERACIÓ
Aposta per la prevenció en salut al Senegal
L’Ajuntament de Parets, la Fundació Sanitària Mollet i 
l’Associació Youbari han signat recentment un conveni 
de cooperació per tal de millorar les condicions de salut 
de la comunitat rural de Missirah al Senegal.
Les aportacions de les dues institucions consisti-
ran en el finançament econòmic per a la construcció 
d’equipaments a la zona que en garanteixin la sanitat, i en 
la difusió de campanyes que promoguin un canvi d’hàbits 
de la població i permetin prevenir malalties. A més, la 
Fundació Sanitària Mollet, col·laborarà amb l’aportació de 
material específic i de personal voluntari, que farà estada 
a la zona, per poder desenvolupar la tasca de cooperació.
L’Associació Youbari aportarà la seva experiència per a 
la gestió integral del desenvolupament de les activitats 
acordades, l’expedició del material, la coordinació per a 
la realització de campanyes sobre la salut o el seguiment 

i la valoració de les actuacions que es duguin a terme.
El conveni, que serà vigent fins al 30 d’octubre de 2015, 
preveu la constitució d’una comissió tècnica mixta de se-
guiment dels acords, que avaluarà el grau d’assoliment 
dels objectius que es marquen als projectes.

Parets, amb el Gran Recapte d’Aliments
Parets se suma de nou al Gran Recapte d’Aliments 
que tindrà lloc els dies 28 i 29 de novembre. Enguany 
tornen a participar-hi els supermercats Superservis, 
Aldi, Mercadona i Sorli Discau. Aquest any, els volun-
taris de Parets han fet xerrades als centres escolars 
per conscienciar els més joves de la importància 
d’aquesta activitat i per demanar voluntaris entre 
els alumnes de més edat. L’any passat es van reco-
llir quasi 22.000 quilos d’aliments a Parets. El Gran 
Recapte a Catalunya és una campanya de recollida 
de productes bàsics per aconseguir que les perso-
nes més necessitades del nostre entorn rebin ajuda 
alimentària.

L’Hospital de Mollet informa del temps d’espera
L’Hospital de Mollet, centre de referència hospitalària 
de Parets, ha instal·lat pantalles informatives per als 
pacients, on es pot veure la mitjana del temps d’es-
pera aproximat per ser atesos al Servei d’Urgències. 
Als panells es pot veure el temps mitjà d’espera se-
parat per les especialitats que s’hi atenen: Medicina 
no greus, Cirurgia, Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria 
i Traumatologia.

EN 2 MINUTS...

APORTACIÓ

Es lliuren a la Creu Roja els 2.242 euros de 
la Cursa pel Treball Digne celebrada a Parets
La UGT de Catalunya ha lliurat a la Creu Roja els 2.242 eu-
ros aconseguits a través de les aportacions de la I Cursa 
Solidària pel Treball Digne, organitzada el passat 5 d’oc-
tubre a Parets del Vallès. 
Els diners es destinaran a l’Aliança Humanitària per a 
l’Alimentació Infantil, campanya de la Creu Roja a Cata-
lunya per aconseguir recursos per garantir l’accés a una 
alimentació completa, sana i equilibrada dels nens i nenes 
en situació de vulnerabilitat.
Al lliurament han assistit el secretari general de la UGT 
de Catalunya, Josep M. Àlvarez; l’Alcalde de Parets, Sergi 
Mingote; el secretari comarcal de la UGT del Vallès Orien-
tal, Òscar Riu, i el vicepresident de la Creu Roja Catalunya, 
Josep Quitet.
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desembre7 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

diumenge
a les 18.30 h
i 21 h

La gran ilusión

Un espectacle al·lucinant d’Antonio 

Díaz, creador del programa de 

Discovery Max ‘El Mago Pop’

Antonio Díaz

Venda per internet al web:

Preu: 18 €

15 € menors de 18 i majors de 65

13 € amb Carnet Jove de Parets

Durada: 1h 10’

A les 21 h Sopar amb barquetes (montaditos)

+ copa i música ofert per la Comissió de Festes

desembre13 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

Tuppersex
d’Edu Pericas

Venda per internet al web:

Una comèdia esbojarrada 
plena d’embolics i malen-
tesos

desembre21 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

diumenge
a les 18.30 h

Préssec en almívar

Una divertida comèdia de Mihura a 

càrrec del grup paretà Som i Serem

de Miguel Mihura

Venda per internet al web:

Preu: 7 €

7 € menors de 18 i majors de 65

4 € amb Carnet Jove de Parets

Durada: 1h 45’
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COMERÇ LOCAL

Parets, innovació i negoci
Parets, Innovation & Business (PIB) dóna 
nom a la primera jornada d’innovació a la 
indústria, impulsada pel Consell Industrial 
de Parets del Vallès i la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya, que es desenvolu-
parà al Centre de Recursos Empresarials 

La Marineta el pròxim 11 de desembre. 
La jornada PIB  es complementa amb ex-
posicions sobre empreses innovadores 
sorgides de l’UPC i de centres de trans-
ferència i tecnologia. A més, s’abordaran 
matèries com el Pla de Doctorats Indus-
trials, l’emprenedoria i la innovació i els 
ajuts a la innovació. Investigadors de la 
UPC donaran a conèixer també alguns 
dels projectes que estan duent a terme 
en àmbits com l’alimentació, la química i 
la producció industrial. 
La clausura de la jornada anirà a càrrec 
del conseller d’Economia i Coneixement, 
Andreu Mas-Collell, de l’alcalde de Pa-
rets, Sergi Mingote, i del rector de l’UPC, 
Enric Fossas.

EIX C-17

Es crea l’associació Xarxa C-17
A la tercera de les trobades tècniques en-
tre tots els municipis que configuren la 
Xarxa C-17 s’ha reafirmat la decisió de 
constituir-se com associació i integrar 
també empreses i organitzacions econò-
miques. L’objectiu és potenciar econò-

micament i socialment aquest territori. 
El web xarxaC17.cat s’ha presentat a la 
darrera trobada, celebrada la setmana 
passada a Puigcerdà. A la trobada es van 
reunir els quatre grups de treball tècnic 
de la Xarxa: formació professional, indús-
tria, turisme i infraestructures. El grup li-
derat per Ripoll i Parets ha treballat en la 
recerca d’economies d’escala i a buscar 
col·laboració entre els agents de l’eix. La 
intenció és fer un mapa dels recursos i 
les necessitats de les principals zones 
d’activitat econòmica del territori, donar 
suport al teixit empresarial de la C-17 en 
la resolució dels reptes principals que 
plantegen a la Xarxa C-17, i l’intercanvi 
de bones pràctiques. 

JORNADA

Parets del Vallès serà seu, el pròxim 5 de desembre, d’una 

jornada de cooperació industrial que estarà presidida pel 

conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, i els alcaldes 

de Parets del Vallès, Sergi Mingote, i de Ripoll, Jordi Mu-

nell. També comptarà amb l’assistència del director del 

Consell Industrial, Antoni Fernández i, a hores d’ara, ja hi 

ha més d’una cinquantena d’empreses inscrites. 

Amb aquesta jornada es posa de relleu que la indústria 

és el gran motor econòmic de Parets i que s’ha convertit 

en un referent d’innovació, qualitat i desenvolupament de 

projectes i empreses. 

La sessió, que esdevé el segon Getting Contact impulsat 

des de l’Ajuntament de Parets, pretén promoure la coope-

ració industrial a través de diversos mecanismes com ara 

el networking i dinàmiques que facilitaran la interrelació 

entre empreses. L’objectiu és establir reunions de treball 

que contribueixin a iniciar nous projectes de desenvolupa-

ment industrial i l’accés a noves fórmules de col·laboració.

Parets impulsa el 2n Getting Contacts, que presidirà el conseller Puig

Felip Puig parlarà de la Catalunya industrial

“La Catalunya Industrial. Un objectiu compartit” centrarà 

la intervenció del conseller Felip Puig, una estratègia pro-

moguda per la Generalitat perquè la indústria esdevingui 

el motor de la nostra activitat econòmica. Puig exposarà 

el model de polítiques sectorials de la Generalitat de Ca-

talunya i recollirà les aportacions de la indústria de Parets. 

En el decurs de la sessió i abans de procedir a les dinà-

miques de treball, el director de Consell Industrial, Antoni 

Fernández, farà una xerrada per donar a conèixer algunes 

de les accions en matèria de promoció empresarial que 

s’han impulsat des d’aquest òrgan públic privat creat a 

Parets del Vallès. 

La jornada, que tindrà lloc a la Sala Cooperativa, forma part 

de les accions plantejades en l’Eix de política industrial de 

la C17 que colideren els ajuntaments de Parets i Ripoll. 

Encara es poden fer inscripcions a través del web www.

gettingcontacts.com

Millora energètica a Danone
La multinacional Danone ha signat un acord energètic 
amb EDF Fenice per a la millora energètica i mediam-
biental de les 80 plantes industrials que la firma té 
arreu del món, una de les quals està ubicada a Parets 
del Vallès. L’objectiu és la reducció de la factura ener-
gètica i reduir l’empremta mediambiental.

La fregona Vileda fa 40 anys
L’enginyer aeronàutic Manuel Jalón va crear la frego-
na l’any 1956. Vileda llançava el producte al mercat 
l’any 1974 i el feia accessible econòmicament. Des 
d’aleshores s’han fet millores constants sobre el pro-
ducte. Actualment la fregona és el principal negoci de 
Vileda i representa el 20% de les vendes netes de la 
companyia. Freudenberg a Parets fabrica 10 milions 
de fregones l’any.

Víctor Grifols, guardonat per CECOT
Víctor Grifols ha estat distingit amb el reconeixement 
CECOT 2014, premi que atorga la patronal multisec-
torial catalana. El guardó posa de relleu la trajectò-
ria professional i empresarial del president del grup 
d’empreses Grifols al capdavant de la la tercera em-
presa més gran del món en el sector d’hemoderivats, 
que dóna feina a més de 13.000 persones i que està 
present a més de 90 països del món. Parets del Vallès 
és el municipi amb la planta de producció plasmàtica 
més gran del continent europeu. 

Grifols farà una nova planta a Clayton
Grifols ha rebut l’aprovació per a una nova planta 
de fraccionament de plasma a Clayton (Carolina del 
Nord). Amb aquesta nova instal·lació, Grifols duplica-
rà la seva capacitat de fraccionament. Es preveu que 
entri en funcionament l’any 2015. 

EN 2 MINUTS...
Jornada de cooperació industrial presidida pel conseller Puig i pels alcaldes de Parets i Ripoll, el 5 de desembre
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Cafès, tès i cupcakes, a La Noria Bakery
Cristina i Patricia són dues germanes emprenedores de 
Parets que recentement han inaugurat un nou negoci: La 
Noria Bakery. L’especialitat de la casa són els pastissos, 
cupcakes i dolços, a més d’una gran selecció de tès. 
Tot i estar llicenciades en turisme, empresarials i dret, han 
decidit dedicar-se professionalment a allò que més els 
agrada: endolçar la vida amb una gran dosi de creativitat. 
A les xarxes socials, van iniciar la seva trajectòria amb el 
blog Sisters and Cakes http://sistersandcakesd.blogs-
pot.com.es/, on es pot fer un recorregut per les seves 
creacions gastronòmiques. Ara les trobem també en pre-
sencial, a la cafeteria La Noria Bakery, al carrer Josep 
Tarradellas, 1 de Parets, i també a https://www.facebook.
com/lanoriabakery

“Busquem gent feliç, gent positiva, gent amb talent, gent que 

entri a la feina amb un somriure...” 

Aquest és l’input que cada cop més es rep als serveis 

d’ocupació quan sol·liciten candidats per cobrir vacants. 

I aquest és l’objectiu amb què ja s’ha començat a treba-

llar a l’SLOP, el Servei Local d’Ocupació de Parets, amb el 

programa e-LABOR@’t, un projecte de caire tranversal en 

què les empreses hi tenen molt a dir i els candidats, molt 

a treballar.

Noves regles de joc, nous escenaris

Les regles del joc han canviat i aquest programa, en què 

hi participaran empreses de Parets a través dels seus de-

partaments de Recursos Humans, professionals externs 

i especialistes en inserció laboral, aportarà moltes claus 

per mirar el mercat laboral des d’una altra perspectiva, 

d’acord amb les noves necessitats sorgides.

e-LABOR@’t neix pensant en l’èxit professional, pensant 

en positiu, en l’autoestima, en tots aquells mots que no 

denoten pessimisme quan es parla de mercat laboral. 

Canviar termes i canviar actituds són algunes de les claus 

d’aquest programa de xerrades, conferències i tallers que  

comencen avui, 27 de novembre, a la Sala Cooperativa.

Què succeix en l’interval entre “Bon dia, el truco per citar-lo 

a una entrevista de feina” i “Comença vostè demà mateix”?

Amb aquest missatge, el Servei Local d’Ocupació de Pa-

rets del Vallès ha presentat aquesta primera sessió d’e-

labor@’t, a la qual ja s’han inscrit més d’un centenar de 

persones. Les sessions es conceben com un espai de 

formació transversal que aportarà les eines i instruments 

necessaris perquè els usuaris tinguin suficient autonomia 

en la recerca activa de feina en àmbits com l’elaboració 

de currículums, màrqueting personal, imatge, competèn-

cies, etc.

e-LABOR@’t neix de pensar en l’èxit professional, en 

l’actitud i en les competències, un espai que portarà a la 

reflexió i al replantejament de com busquem feina i quina 

és l’actitud que mostrem en la recerca. e-LABOR@’t ha de 

permetre que cada participant s’elabori i es reconstrueixi 

per accedir al nou mercat del treball.

EMPRENEDORIA
Més d’un centenar de persones s’han inscrit al programa formatiu transversal programat per l’SLOP

e-LABOR@’t, noves perspectives per accedir al mercat laboral
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CONSUMSCAC

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

Adquisició de productes o subministrament de ‘venda a domicili’
Cada vegada hi ha més queixes i reclamacions d’usuaris que han contractat subministra-
ments o han adquirit productes des de casa (venda a domicili).
Volem recomanar-vos que: 

   No us sentiu pressionats a l’hora de comprar un producte. Penseu si realment el necessiteu 
i no us sentiu obligats a comprar-lo.
   No signeu cap contracte que contingui aspectes que no entengueu o dades en blanc.
   Com a norma general, no faciliteu a ningú les vostres factures o les vostres dades bancàries 
o personals.

També us volem recordar que: 

   Si firmeu un contracte en el vostre domicili, disposeu de 14 dies naturals per desistir-ne. El 
dret de desistiment d’un contracte és la facultat que tenim com a persones consumidores de 
deixar sense efecte un contracte. Cal notificar-ho a l’empresari segons el termini establert, 
sense necessitat de justificar-nos i sense penalització. Per fer-ho, no n’hi ha prou amb una 
trucada de telèfon; n’ha de quedar constància per escrit (carta certificada amb acusament 
de recepció, burofax, correu electrònic, fax...).
   En general, si n’heu desistit dins del termini i heu pagat diners a compte, us els han de tornar.
  Si desistiu d’un contracte que ha estat finançat mitjançant un crèdit concedit pel mateix 
empresari o per una tercera persona d’acord amb l’empresari, el desisti-
ment també implica la resolució del crèdit sense cap penalització per al 
consumidor.

La Fira de Santa Llúcia dóna llum verda a la campanya de Nadal
Tot és a punt perquè el 14 de desembre comenci oficialment la campanya de Nadal a 
Parets del Vallès. La Fira de Santa Llúcia, activitat que s’ha consolidat en els darrers anys 
al municipi, esdevé el tret de sortida de la campanya comercial nadalenca. 
De 10 del matí a 3 de la tarda, la plaça de la Vila es convertirà en escenari de tallers, jocs, 
concerts i sortejos i comptarà amb la presència d’una vintena d’establiments comercials. 
L’acte, organitzat per les dues associacions de comerciants de Parets, compta amb la 
col·laboració de l’Ajuntament i amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

Lletres, música i exposicions
Les lletres seran protagonistes de la jornada. D’una banda, amb l’Arbre dels Desitjos, on 
tots els paretans i paretanes poden penjar el seu millor desig per al 2015. Durant el matí, 
també es procedirà al lliurament del premi de la campanya “Lletres que arriben al cor” 
impulsada per la Biblioteca Can Rajoler amb motiu de la Marató de TV3 i dels premis 
literaris Parets arreu del món. La música vindrà de la mà del conjunt de cordes i guitarres 
i de les corals infantil i d’adults de l’Escola Municipal de Música de Parets. 
El programa inclou una exposició de galls de Nadal organitzada per la Cooperativa La 
Paretense, el sorteig d’una gran panera de l’Associació de Comerciants de Parets i ob-
sequi de coca i vi dolç per a tothom a partir de les 10.30h.

Encesa dels llums de Nadal
El 15 de desembre es procedirà a l’encesa dels llums de Nadal, que romandran oberts, 
de 17.30 a 22.30 h, fins al 6 de gener. Com cada any, el consistori guarneix els principals 
eixos comercials, a excepció de la zona IVECO, on ho fan els mateixos establiments.

NADAL

EnNadala’t a Parets. Fem poble, fem comerç local. 

Aquest Nadal, comprar a Parets et surt a compte, i és que les dues associacions de co-

merciants de Parets i alguns establiments no adherits estan treballant conjuntament en el 

disseny d’una campanya promocional per a aquestes festes que rep el nom “EnNadala’t 

a Parets. Fem poble, fem comerç local”. Entre els dies 4 i 18 de desembre, prop d’una 

cinquantena de comerços oferiran promocions, descomptes i sortejos específics per a 

cada botiga. La campanya abasta sectors professionals diversos i promocions de tota 

mena, tant a les botigues del Barri Antic com de l’Eixample.

Al tancament d’aquesta edició, encara s’estaven ultimant els detalls, però segons ha 

avançat l’organització, durant la setmana vinent, tots els veïns de Parets rebran a les 

seves bústies uns tríptics amb el detall de cadascuna de les ofertes. 

El disseny gràfic anirà a càrrec del paretà Marc Vila i l’Ajuntament de Parets hi dóna suport 

a través del Servei de Comerç.

EnNadala’t a Parets
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La visita al Zoo de l’escola Pau Vila, a BTV
Uns 45 alumnes de 4t de primària de l’Escola Mu-
nicipal Pau Vila van participar en una visita guiada 
al Zoològic de Barcelona el passat 21 d’octubre. Els 
joves paretans van prendre part en un taller amb ani-
mals en perill d’extinció. La seva visita va ser objecte 
d’un reportatge que es va emetre dins del programa 
‘Katacrac’, de Barcelona TV, l’1 de novembre.

La Coordinadora d’AMPA tria la seva imatge
La Coordinadora d’AMPA de Parets (CAMPA) ha con-
vocat un concurs per escollir el logotip de la nova 
entitat, que està en procés de creació. Els membres 
de l’associació tenien previst, ahir a la tarda, triar el 
millor disseny d’entre els 14 dibuixos presentats, dos 
per cada centre. El veredicte, però, no es donarà a 
conèixer fins al 3 de desembre. La CAMPA té com a 
objectiu la realització de projectes comuns entre els 
7 centres escolars adherits: Pompeu Fabra, Nostra 
Senyora de Montserrat, Vila Parietes, ACESCO, Lluís 
Piquer, Institut Torre de Malla i Pau Vila. El concurs del 
logotip anava destinat als alumnes de 6è de primària 
i de 1r d’ESO de les escoles que integren la CAMPA.

Formació per al professorat de les escoles
L’Ajuntament de Parets ha programat una sessió for-
mativa per als mestres de les escoles municipals, que 
tindrà lloc l’11 de desembre, de 17.30 a 19.30 h, a la 
Sala Serra de la Cooperativa. La mestra, logopeda i 
psicopedagoga M. Helena Tolosa impartirà aquesta 
sessió, sota el títol: Intel·ligències múltiples i canals 
d’informació preferents. Quins puc tenir? Com poten-
ciar-los?.

EN 2 MINUTS...

L’Escola Municipal de Música de Parets del Vallès posa 
en marxa aquest curs el projecte Canta Parets!, una pro-
posta que implica els 260 alumnes de P-5 dels col·legis 
de Parets en una gran cantata, on els més petits posaran 
les seves veus i els alumnes i professors de l’Escola Mu-
nicipal de Música, la direcció vocal i la música en directe. 
La iniciativa pretén interrelacionar els diferents centres 
educatius de Parets, units en un projecte en comú. L’Es-
cola Municipal de Música ja ha lliurat tot el material de 
suport als especialistes de les escoles per preparar la 
cantata, com ara les partitures i els àudios amb les bases 
musicals perquè puguin assajar. Els alumnes de P-5 ja 

260 alumnes de P-5 participaran en el projecte Canta Parets!
El projecte que impulsa l’Escola Municipal de Música es podrà veure i escoltar el 18 d’abril a Can Rajoler

han començat a practicar la cantata a les classes d’edu-
cació musical de cada centre i el resultat de tota aquesta 
experiència es podrà veure i escoltar al Teatre Can Ra-
joler el 18 d’abril, en dues sessions, a les 17.30 i 19.30 
h. El director del projecte, Jordi Azagra, assenyala que 
la cantata triada ja va ser interpretada pels alumnes de 
l’Escola Municipal de Música, però que, en aquesta oca-
sió, el contingut s’ha adaptat per tal que sigui molt més 
elaborat. Altres dels objectius de Canta Parets! són ajudar 
els alumnes a familiaritzar-se amb la música i estimar-la 
o oferir una activitat inoblidable als cantaires, professors 
i a les famílies que hi participen.

PLUSVÀLUA

El Gargot comparteix el seu model educatiu
Les professionals de l’escola bressol municipal van com-
partir les seves experiències en la jornada ‘Vincle i Au-
tonomia’, organitzada per l’Associació de Mestres Rosa 
Sensat. Durant l’exposició, les educadores van avançar 
que a partir de gener iniciaran un projecte de recerca per 
comprendre millor com juga l’infant. El projecte educa-
tiu del centre està inspirat en els principis bàsics de la 
pedagogia de Pikler i l’educació reggiana de Malaguzzi.

ESCOLES BRESSOL CONSELL D’INFANTS

 Els alumnes més petits de l’Escola Municipal de Música ja van interpretar la Cantata triada en un concert d’instruments a Can Rajoler el 2007

Dos alumnes paretans, al nou CNIAC 
Xènia Barraza i Gerard Garcia són els dos membres del 
Consell d’Infants de Parets del Vallès 2014-15 que repre-
sentaran el municipi en el nou Consell Nacional d’Infants
i Adolescents de la Generalitat, que es va constituir el 
passat 20 de novembre, coincidint amb el 25è aniversari 
de la Convenció sobre els Drets dels Infants. L’acte va 
tenir lloc al Palau de Pedralbes de Barcelona i va comptar 
amb l’assistència del president de la Generalitat de Cata-

lunya, Artur Mas. En representació de l’Ajuntament, hi va 
assistir la regidora de Cultura, Àfrica Martínez. 
Barraza i Garcia van ser triats, l’octubre passat, pels con-
sellers i les conselleres que integren aquest curs el reno-
vat Consell d’Infants de Parets. 
A més, la jove consellera, alumna de l’escola Vila Parie-
tes, ha estat l’autora del disseny de la imatge del logotip 
d’aquest òrgan, integrat per 43 nens i adolescents d’entre 
8 i 17 anys. El CNIAC, adscrit al Departament de Benestar 
Social i Família, té com a funcions representar els interes-
sos dels infants i adolescents de Catalunya, fer propostes 
als organismes competents i opinar sobre aquelles pro-
postes que afectin els infants. 
A més de la constitució formal del CNIAC, es va fer la 
primera reunió, on es va formalitzar públicament el com-
promís i l’assumpció de responsabilitats per part dels in-
fants i, alhora, el compromís dels representants polítics 
de reconèixer els infants com a ciutadans, en línia amb 
el Pacte per la Infància i la Llei 14/2010 dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència.
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L’Agrupació Pessebrista de Parets ha ambientat el mun-
tatge del pessebre monumental d’enguany en el paisat-
ge nevat d’alta muntanya, concretament en el de la zona 
del Pirineu català. Es tracta d’una proposta inèdita que 
vol transmetre la imatge que a l’hivern fa molt de fred en 
aquest territori. Altres novetats són la incorporació d’un 
nou naixement i d’una masia -Can Cortès-, cedida pel 
grup pessebrista de Palau-solità i Plegamans. 
Com en anys anteriors, el pessebre ocuparà 230 m2 de 
superfície, sota la plaça de la Vila, i té el rècord català 
de pessebre monumental de sobre taula.  La inauguració 
del pessebre tindrà lloc el dissabte 6 de desembre i es 

El Pessebre Monumental, ambientat al Pirineu català
La inauguració del pessebre, que ocupa 230m2 de superfície, tindrà lloc el dissabte 6 de desembre

mantindrà obert, festius i caps de setmana, d’11 a 13.30 
h i de 17 a 20.30 h. L’avançament de l’obertura permetrà 
que molts escolars de la població participin en visites 
guiades els dies previs a les festes de Nadal. El pessebre 
romandrà obert fins al 18 de gener de 2015. 
D’altra banda, fins al 14 de desembre resten obertes les 
inscripcions per participar en el 3r Concurs de Pessebres 
Familiars. 
Com a condició, cal que el muntatge sigui tradicional, tot 
i que amb versió lliure i mides il·limitades. Els premis es 
lliuraran el diumenge 4 de gener, a les 11 del matí, a la 
Sala Serra de la Cooperativa.

Festa d’homenatge als poetes andalusos
La nova associació Casa de Andalucía de Parets del 
Vallès ha programat una festa d’homenatge als poetes 
andalusos, que tindrà lloc dissabte, 29 de novembre, 
de 17 a 21 h, al Teatre Can Butjosa. La celebració 
inclourà la lectura de poemes d’autors andalusos, a 
càrrec del Niu d’Art Poètic, actuacions en directe de 
sevillanes i folklore andalús, berenar i sopar. L’entitat 
s’ha presentat recentment, després de ser reconeguda 
legalment per la Generalitat de Catalunya.

19a edició del Voluntariat per la llengua
Un total de 17 parelles lingüístiques, 11 entitats i 55 
establiments col·laboradors participen en la 19a edició 
del programa Voluntaris per la Llengua a Parets, que es 
va presentar el passat 13 de novembre a Can Rajoler. 
Des de la seva posada en marxa al nostre municipi, 
s’han format prop de 300 parelles. Si voleu participar 
com a aprenents i/o voluntaris, podeu demanar més 
informació a l’Oficina de Català, situada a Can Rajoler.

Projecció del documental La caja de cerillas
L’Associació Fotogràfica Parets ha organitzat l’activitat 
‘Cultura Solidària’, que tindrà lloc aquest dissabte, 29 
de novembre, a les 19 h, al Teatre Can Rajoler. L’acte 
consistirà en la projecció del documental La caja de 
cerillas, un treball de David Airob (fotoperiodista de 
La Vanguardia), que fa un recorregut per la vida del 
fotògraf Joan Guerrero, i en una conferència que anirà 
a càrrec del mateix Airob. L’entrada serà gratuïta, però 
l’entitat proposa que els assistents aportin aliments de 
primera necessitat per col·laborar amb el Gran Recap-
te, que es fa durant tot aquest cap de setmana.

EN 2 MINUTS...

PLUSVÀLUALITERATURA PLUSVÀLUAMARATÓ

 Després de l’èxit d’anys anteriors amb el paisatge desèrtic, enguany l’Agrupació Pessebrista ha apostat per la neu i el Pirineu català 

Parets se suma als actes de la Marató de TV3 
‘Lletres que arriben al cor’ és l’activitat que organitza la 
Biblioteca Can Rajoler per col·laborar amb La Marató de 
TV3, dedicada enguany a les malalties del cor. El centre 
de lectura proposa omplir un cor gegant de lletres de co-
lors. Tothom qui vulgui podrà comprar una lletra al preu 
simbòlic d’un euro. Per cada lletra que es compri a la 
biblioteca -fins al 13 de desembre- es podrà participar 
en el sorteig d’una panera literària valorada en 400 euros. 
El sorteig de la panera es farà el diumenge 14 de desem-
bre, a la plaça de la Vila, coincidint amb la Fira de Santa 
Llúcia i amb la celebració de La Marató de TV3. D’altra 
banda, la Comunidad Cristiana Odres Nuevos de Parets 
ha organitzat un torneig de futbol i una xocolatada per 
recaptar fons per a aquesta iniciativa solidària. L’activitat 
tindrà lloc el dissabte 13 de desembre, de 10 a 14 h, a les 
pistes de l’Institut Torre de Malla. A més, el CEM Maria 
Grever ha col·laborat amb el grup de Cordes del Món en 
la gravació del disc de La Marató, que sortirà a la venda 
aquest diumenge 30 de novembre.

6è concurs literari ‘Parets arreu del món’
Fins al 9 de desembre, es poden presentar a l’OAC de 
l’Ajuntament els relats i les poesies que vulguin participar 
en el 6è concurs literari ‘Parets arreu del món’. Els treballs 
hauran de reconèixer, a través de la literatura, un dels 
drets universals de la humanitat: Tota persona té dret 
a circular i a escollir el seu lloc de residència a l’interior 
d’un estat i té dret a abandonar qualsevol país, fins i tot 
el propi, i a retornar-hi. El veredicte es donarà a conèixer 
el 14 de desembre, a la plaça de la Vila.

PLUSVÀLUAXARXES SOCIALS

Participa en la festa Tu no ets de Parets si no...
Els promotors del grup de Facebook ‘Tu no ets de Parets 
si no...’ enllesteixen els preparatius d’una trobada festiva, 
que tindrà lloc al pavelló d’esports el 28 de desembre a 
les 16 h. L’objectiu és reunir el major nombre de persones 
que formen part del grup, que supera els 1.750 membres 
a Facebook. A més d’intercanviar-se records, la festa in-
clourà l’actuació d’antics membres del ball de gitanes o 
la projecció d’un audiovisual amb imatges antigues i la 
música dels grups paretans Els Tenes i Carbonilla.
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El Club Bàsquet Parets manté una estructura d’equips molt similar aquesta temporada 2014-15, amb 260 jugadors distribuïts en 20 equips: 12 masculins i 8 femenins. L’entitat 
presidida per Ana Fernández ha federat 3 preminis, 4 minis, 2 preinfantils, un infantil, 3 cadets, 2 júniors, un sub-21 i quatre sèniors. A més, el club paretà manté l’escola de formació, 
integrada per una trentena de nens i nenes, que no participa en competició. Entre les novetats d’aquesta temporada hi ha l’estrena dels sèniors A masculins a 2a i 3a Catalana o la 
del júnior femení al Nivell A. També durant aquest mes s’ha fet la presentació dels 9 equips de competició del Futbol Sala Parets: un prebenjamí, 2 benjamins, un aleví, un infantil, 
un base femení i tres sèniors (dos masculins, a 3a Nacional i 3a Catalana, i un femení a 2a Divisió). El club presidit per Dolors Palomo prioritza la formació i el foment dels valors 
en l’esport com un dels principals objectius per davant dels resultats esportius. En total, el Futbol Sala Parets compta amb uns 90 jugadors.

Més de 350 jugadors aquesta temporada al Club Bàsquet i Futbol Sala Parets 
260 jugadors, distribuïts en 20 equips federats i l’escola, integren el club de bàsquet, mentre que el futbol sala compta amb 9 equips i uns 90 jugadors/es
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Cap a 600 persones es van trobar, el passat 2 de novem-
bre, a la Diada de la Bicicleta organitzada per l’Associació 
Ciclista Parets - Ravet Bike amb el suport de l’Ajuntament. 
La principal novetat d’enguany és que un dels sis euros 
del preu d’inscripció es destinava a la investigació de la 
histiocitosi i el càncer infantil. 
A més, en acabar el recorregut de 10 quilòmetres, es va 
fer una Marató Solidària de Dance Fitness, una activitat 
que va tenir molt bona acollida. 
Entre els participants a la Diada de la Bicicleta d’enguany, 
hi havia el nedador paralímpic paretà Miguel Luque, que 
no es va voler perdre aquesta cita popular.
L’edició d’aquest any ha canviat la data: ha passat de 
finals de setembre al primer diumenge de novembre. 
També hi va ser present la família de l’Arnau Martínez, el 
nen vallesà que va superar la histiocitosi. Com en anys 
anteriors l’organització va sortejar entre tots els partici-
pants una bicicleta i va facilitar avituallament líquid i sòlid 
als participants.

CICLISME CROS COMARCAL
La Diada de la Bicicleta de Parets, més 
solidària que mai amb La Lluita d’Arnau

Cinc podis del Club Atletisme Parets a la 
primera cursa de la Lliga Comarcal de Cros

Uns 400 atletes van córrer la primera cursa de la Lliga 
Comarcal de Cros, disputada a Parets el 8 de novembre.  
Pel que fa als resultats, el club organitzador, el Parets, va 
pujar cinc cops al podi. El paretà Roger Subirón (CA Mo-
llet) va guanyar en juvenil masculí mentre que Yasmina 
Mesa (CA Canovelles) va ser la primera en juvenil femení, 
i Meritxell Hidalgo, del Parets, la tercera. 
La resta de guanyadors van ser, en cadet: Miquel Corbe-
ra (Montornès) i Mireia Boix (Granollers); infantil: Isaac 
Paradas (CA Mollet) i Ghita Bahim (CA Mollet); aleví: Àlex 
Lozano (Granollers) i Paula Hernández (Mollet); benjamí 
masculí: 1r Gerard Corbera (CA Parets) i 3r Martí Ullar (CA 
Parets); benjamí femení: 1a Ivana Rubio (Canovelles) i 3a 
Júlia Lahosa (CA Parets); prebenjamí masculí: 1r Joan 
Granell (Granollers); prebenjamí femení: 1a Clàudia Ro-
dríguez (CA Mollet) i 3a Laia Revelles (NS Montserrat); 
mini Masculí: 1r Víctor Yanglas (Granollers) i 2n Martí 
de Perosanz (Parets); i mini femení: 1a Maria Rocabert 
(Canovelles).

EN 2 MINUTS...
Purito correrà el Tour i la ‘Vuelta’ durant el 2015
Joaquim Rodríguez ja ha confirmat que, dins del ca-
lendari de curses de l’any que ve, correrà tant el Tour 
de França com la ‘Vuelta’ a Espanya. Després d’un 
difícil 2014, el ciclista paretà del Katusha vol passar 
pàgina i afronta la propera temporada amb les ma-
teixes ganes de sempre. Purito, que complirà 36 anys 
el maig de 2015, correrà amb l’equip rus per sisè any 
consecutiu.

Àmplia representació paretana a la Behobia
Una trentena d’atletes de Parets van córrer la clàssica 
Behobia de Sant Sebastià de 20 quilòmetres de recorre-
gut: 13 van representar el CA Parets, 12 al Triatló i 6 van 
disputar la prova a títol individual. Els millors temps van 
ser per Oriol Prat (1:14:24), Adrià Prat (1:18:46), José 
Manuel Montijano (1:19:27), Oriol Obradors (1:25:36), 
Miguel A. López (1:28), Raül Consentino (1:32:50) i Ser-
gio Sánchez (1:35:52). Tant Prat com Montijano van 
córrer pel Triatló Parets, López pel Club Atletisme i la 
resta no representaven cap entitat.

L’Ultra Trail Collserola reuneix 14 paretans 
La prova de resistència, amb 3 distàncies diferents, va  
comptar amb la presència de Vanessa Pérez, César Ar-
ranz, Francisco Maraver i Pedro Lara (Club Atletisme) ; 
Frans Medina (Centre Excursionista), i Dani Galán, Kiko 
Sánchez, Toni Lapuente, Xavier Ramon, Mònica Gordi, 
Angel Carreño, Montse Vela i Guifré Cortés (Triatló Pa-
rets). A la prova de 79,5 km i 2.721 m de desnivell, Galán 
va fer un temps de 9:17:09, Pérez 10:46:21, Sánchez 
11:20:44, Lapuente 11:20:45 i Medina 12:18:47. A més, 
a títol individual va participar Carlos Gámez (9:49).

142 patinadors al Trofeu del Club Patí Parets
El Poliesportiu Joaquim Rodríguez acull aquest diu-
menge, de 9 a 13.30 h i, de 15.30 a 19 h, un trofeu orga-
nitzat pel Club Patí Parets, que reunirà 142 patinadors 
de clubs com l’EPA Sant Cugat, CP Sabadell, Sant Feliu 
de Codines, ASPA Lliçà de Vall, Ronçana, Cubelles i Pa-
rets. Durant el matí hi haurà la competició destinada a 
certificats, iniciació A, B i C (grans i petites) i a la tarda, 
els nivells de promoció mini, benjamí, aleví, infantil i 
majors. El lliurament de premis serà a les 13.30 i 19 h.

Prop de 450 jugadors participaran en el prestigiós torneig 
de bàsquet de categoria preinfantil ‘Vila de Parets’, que 
compleix 10 anys aquest 2014. La competició, sorgida 
inicialment amb el nom d’Escobàsquet (2003), i destina-
da a les categories premini i mini, s’ha consolidat com a 
referent de la majoria dels equips catalans. Els dos pave-
llons d’esports de Parets acolliran el 6, 7 i 8 de desembre 
l’edició d’enguany que comptarà amb la participació de 
32 equips de Catalunya, Aragó, Navarra i el País Basc. Tot 
i prendre-hi part conjunts de categoria preinfantil, molts 
dels jugadors ja competeixen en un nivell superior. El ‘Vila 
de Parets’ servirà d’assaig per a la majoria d’equips abans 
de la fase final del Campionat de Catalunya.

Equips participants en la 10a edició
En categoria masculina han confirmat la participació al 
torneig, a més del CB Parets, el Jac Sants, Sant Josep 
de Badalona, CB Zaragoza, CB Cornellà, la Unió Bàsquet 
Sant Adrià, Paidos ASFE, UE Horta, Masculí Maresme, 
Sant Gervasi de Mollet, CE Sant Nicolau de Sabadell, Forza 
Lleida, CB Farners, Easo Adarra (Donosti), CB L’Hospitalet 
i el Catalana Occident Manresa.

10 anys del torneig de bàsquet ‘Vila de Parets’

Per la seva banda, a la competició femenina hi seran: 
el CB Parets, el Femení Sant Adrià, Basket Almeda, CEJ 
L’Hospitalet, Alierta Augusto (Saragossa), Barça-CBS, 
Mutilbasket (Navarra), JET Terrassa, CP Roser, Sant Ger-
vasi de Mollet, Stadium Casablanca (Saragossa), Paidos 
ASFE, Uni Girona, Femení Maresme, Easo Txindoki (Do-
nosti) i el GEiEG.
La primera fase del torneig s’iniciarà el dissabte 6 de 
desembre, de 9 a 21 h, als dos pavellons. Els 16 equips 
seran distribuïts en 4 grups de 4 equips cadascun, que 
s’enfrontaran primer en forma de lligueta. 

Finals, dilluns 8 de desembre 
El diumenge 7 de desembre hi haurà les eliminatòries, i 
el dilluns 8, a les 12 del migdia, es disputaran les finals 
de categoria masculina i femenina, a la mateixa hora. El 
‘Vila de Parets’ de bàsquet es completarà amb els torne-
jos del KO, Two Ball i Triples. En l’edició de l’any passat, 
els campions van ser el Catalana Occident Manresa en 
categoria masculina, i l’Escola Sant Gevasi de Mollet, en 
femenina, que van derrotar al CB l’Hospitalet i l’Almeda 
de Cornellà, respectivament.

32 equips i 450 jugadors preinfantils participaran en la competició del 6 al 8 de desembre

Unes 450 persones van prendre part a la caminada po-
pular conjunta organitzada per la Penya Blaugrana Pa-
rets i l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume el passat 
diumenge 16 de novembre. L’activitat constava de dos 
recorreguts, de 14 i 17 quilòmetres, que van sortir des de 
la seu de la penya, a l’avinguda de Lluís Companys, i va 
passar per l’espai rural de Gallecs. 
Tots els participants a la marxa van poder gaudir d’una 
botifarrada a la zona de Can Jornet i de diferents punts 
d’avituallament. D’altra banda, la Penya Blaugrana ha 
renovat fa poc la junta directiva, que compta amb algu-
nes incorporacions, però manté a la presidència Joaquim 
Esteve. La resta de membres són: Esteve Nadal (vicepre-
sident), Josep Call (secretari), Francesc Serra (tresorer) 
i, com a vocals,  Santiago Mingote, Roger Aguilera, Joan 
Viñas, Ricard March, Pere Joan Serra, Joan Bargalló i Mer-
cè Alcayna, la primera dona que, en els més de 34 anys 
d’història de la penya, forma part de la junta directiva.

CAMINADA
450 persones participen en la caminada 
popular conjunta ‘Petjada Gallecs’
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Grup Municipal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya

Per reflexionar

L’Equip de govern del nostre municipi, format durant tota aquesta legislatura per la coalició del 
PSC + PP, sembla despertar. Es comencen multitud de projectes i obres en un encegat dinamisme 
de construcció de places, arranjament de carrers, pàrquings i més pàrquings,... Sembla haver un 
gran entusiasme en la renovació i millora del poble, potser és com començar amb entusiasme una 
nova legislatura. Però, la realitat és ben diferent,  no és l’inici sinó el final d’una legislatura; el mes 
de maig vinent hi ha eleccions municipals. Oh! Pura coincidència o avatars del destí?.
Algunes dades que il·lustren el que hem mencionat anteriorment són:

Les obres ja finalitzades de la Plaça Dr. Trueta.........................629.000 €.
Pistes de Can Butjosa..................................................................215.700 €  
1ª fase Av. Espanya (de Pau Casals a C/ Butjosa)......................343.433 € 
Aparcament entorn Pavelló...........................................................312.287 € 
Aparcament Camp de les Peces...................................................115.000 €

Aparcament del Cementiri.............................................................. 82.000 €
Ampliació Cal Jardiner.................................................................. 448.000 € 

La suma puja més de 2 milions d’euros i encara hem d’afegir l’IVA.
Davant d’aquesta realitat, potser cal que els ciutadans reflexionem, valorem i  diguem la nostra 
per determinar si estem d’acord en aquest tipus de política o d’una vegada per totes necessitem 
un canvi. Ens haurien agradat projectes més encarrilats a buscar espais socials i verds, com per 
exemple la recuperació del riu Tenes i la Riera Seca i projectes que donessin feina a la gent del 
nostre poble.

En un altre àmbit, però aprofitem l’oportunitat per donar l’enhorabona als voluntaris del 9N que 
van facilitar sense cap incidència que aquest dia anéssim a votar 4.998 persones de Parets sota 
la més absoluta normalitat.

9N: 7 de cada 10 catalanes se quedaron en casa

 El 9N tuvo menos participación que el Estatut de 2006. Hay que destacar que las cifras ofrecidas 
por la Generalitat no tienen ninguna fiabilidad porque no ha existido una garantía democrática: 
no hay censo electoral, no había representantes de los partidos políticos, ni interventores, ni un 
convocante claro. Es importante recordar que en este caso se permite participar a mayores de 16 
años y a extranjeros residentes.
- Un fracaso de participación: a pesar de la hipermovilización sólo participaron el 36% de los con-
vocados. Es la peor cifra de participación; incluso la votación del Estatut en 2006 logró un 49%. 
Según la Generalitat de Cataluña, han votado 2.236.806 personas de un total de más de 6.300.000 
que podían acudir a votar. Dos tercios de los catalanes, por lo tanto, la gran mayoría se han quedado 
en casa y no han querido participar en este simulacro de consulta que es una farsa. Una mayoría 
de catalanes no ha apostado por el proceso de ruptura.
- Menos del 30% de los llamados a votar ha optado por la independencia. Si se comparan los 
resultados con las pasadas elecciones autonómicas de 2012 se observa que el voto por la inde-
pendencia ha obtenido 238.000 votos menos. Este resultado es especialmente relevante ya que 

en este caso estaban llamados a participar 725.000 personas más.
- El 9N no ha sido más que un acto de propaganda independentista organizado por los indepen-
dentistas y sin validez democrática. Sus promotores han renunciado a cualquier apariencia de 
neutralidad convertidos en juez y parte del proceso. La imagen de Oriol Junqueras presidiendo una 
mesa es una clara demostración de la falta de requisitos democráticos durante la jornada del 9N.
Lo único bueno del 9N es que ya ha pasado, y podemos empezar a hablar de otras cosas:
Después de gastar 10 millones de euros en el proceso que se podrían haber gastado en otras 
cosas se ha de iniciar una nueva etapa donde se marquen las prioridades y dejar la política ciencia 
ficción. Cataluña está en disposición de superar el debate independentista porque así lo desean 
muchos catalanes. Muchos que no se manifiestan públicamente. Tenemos que pasar página, 
salir del monotema del discurso independentista. Desde el PPC reclamamos que se recupere la 
iniciativa política en Cataluña. El Gobierno de la Generalidad debe restablecer una agenda política 
donde sus prioridades sean las mismas de los catalanes. Artur Mas tiene que decidir si sigue 
construyendo muros de división o bien si construye puentes de diálogo.

Bipartidisme a Parets (II): l’aigua

Parlem de forma clara i directa: els veïns i veïnes de Parets del Vallès hem de pagar molt més 
al rebut de l’aigua per enriquir una empresa privada? A Catalunya la diferència mitjana entre un 
gestor públic de l’aigua i un de privat és del 25 %. Malgrat aquesta evidència, per què la ciutadania 
de Parets, cada cop que obre l’aixeta, ha de pagar beneficis industrials i altres conceptes que res 
tenen a veure amb la garantia d’aquest bé humà bàsic i essencial?
Algú creu que una empresa privada com CASSA subordinarà els seus resultats d’explotació a 
qüestions d’ordre social o ambiental? Les conseqüències d’una gestió lucrativa davant un bé 
essencial per a la comunitat són evidents, però sembla que aquesta no és una prioritat política de 
l’equip de govern municipal de Parets format pel PSC i el PP.
Davant d’aquesta lògica privatitzadora dels bens i serveis públics, s’està obrint camí una via lògica 
i innovadora: la recuperació del control públic de l’aigua. L’any 2010 Paris va remunicipalitzar i 
tornar a mans públiques la gestió del servei d’aigua. El primer any l’administració va guanyar 35 
milions d’euros i això va permetre abaixar els preus un 8 % i que la ciutadania participés en la presa 
de decisions. 40 ciutats franceses més n’han seguit l’exemple de la capital. Grans ciutats de la 

Unió Europea com Berlin o Budapest també han apostat per aquesta mesura.
Sense anar tan lluny, a Catalunya tenim un magnífic exemple molt recent i proper a la nostra 
vila. A Montornès del Vallès, l’equip de govern d’ICV-EuiA acaba d’aprovar la remunicipalització 
del servei d’aigua. Quines conseqüències directes tindrà aquesta mesura per a la ciutadania de 
la veïna població: l’estalvi de costos, la major transparència, el control democràtic directe i una 
millora del servei. 
Aquesta és una de les mesures per la qual aposta fermament la coalició ICV-EuiA a Parets: la 
remunicipalització del servei d’aigua. Un procés que hem de posar en marxa, la qual cosa no vol dir 
que sigui ni ràpid ni senzill. Per a les persones que formem la coalició de l’esquerra transformadora 
i ecologista aquest és un objectiu de justícia social, de recuperació dels béns comuns. D’altres, 
les grans empreses del sector i alguns partits polítics que adopten mesures que els afavoreixen, 
ho veuran com una pèrdua de quota de mercat i de privilegis. La ciutadania de Parets també ha 
de tenir el dret a decidir sobre qüestions rellevants del dia a dia.

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

 I és d’agrair que encara que siguin els últims mesos d’aquesta legislatura, apreciem un canvi en 
la manera de fer de l’equip de govern, i és que finalment han entès que és molt millor buscar el 
consens entre les diverses forces polítiques del poble i arribar a acords que acontentin al màxim 
de gent possible, perquè del que es tracta és de millorar la vida dels habitants de la nostra vila i 
en aquest aspecte, cal i és indispensable que tots treballem en el mateix sentit.
Ja vam arribar a un acord pel que respecta a les ordenances fiscals (impostos), on es va pactar i 
aprovar amb el nostre suport una rebaixa d’aquestes, no amb el percentatge que nosaltres vàrem 
proposar, ja que voldríem una baixada del 5% i s’ha quedat en un 3%. Seguim estan convençuts de 
que es podia arribar al 5%, ja que tot i la baixada del 3%, els ingressos previstos en el pressupost 
del 2015 són els mateixos, i per tant l’Ajuntament, l’any vinent, seguirà recaptant el mateix, però 
per arribar a acords som conscients que tots hem de saber renunciar a una part de les nostres 
voluntats, si el resultat final s’ho val.
Tot això ve a compte perquè actualment estem treballant els pressupostos de l’any que ve i creiem 

que no és agosarat avançar que possiblement arribarem a entendre’ns, la bona disposició del 
govern a suprimir empreses municipals completament obsoletes, augmentar les partides als Fons 
d’ocupació i Serveis Socials, etc, fan que el que fins ara semblava impossible, canviï, i és que en 
el camí del consens ens hi trobareu sempre, sempre.
I canviant radicalment de tema no volem passar per alt i pe què us ho volem AGRAIR especialment 
a vosaltres veïns de Parets a totes les 5498 persones veïnes de Parets que el dia 9 de novembre 
van anar a votar en el Procés Participatiu fos quin fos el seu vot. Tots junts i amb la inestimable 
col·laboració dels voluntaris en aquesta jornada, estem construint el que volem que sigui un país 
millor per als nostres fills, amb aquesta empenta que heu demostrat segur que ens en sortirem. 
El dia 9 de novembre va ser sens dubte una jornada súper emotiva i com a Convergència Demo-
cràtica de Parets ens sentim molt orgullosos del civisme exemplar i de la molt alta participació 
aconseguida. 
Moltes felicitats a tots, de veritat.

Més d’1.000.000 € per a ajuts socials i polítiques d’ocupació

Per segon any consecutiu hem afrontat l’elaboració dels pressupostos oferint la participació a la 
resta de forces polítiques del consistori. Fruit d’aquestes reunions podem avançar que hi ha hagut 
una major entesa i sintonia amb el grup municipal de CiU, sent també profitosa amb la resta dels 
partits. Com a resultat del procés participatiu pel pressupost 2015, dut a terme durant el mes 
d’octubre, el ciutadà ha prioritzat les següent línies d’actuació: creació de plans d’ocupació, ajuts 
socials i ajuts en educació (beques menjador, beques de llibres i material escolar...) 
Queden, per tant, desglossades les partides més importants en:

 •Plans d’Ocupació i subvencions pel foment de l’ocupació                         455.000€
 •Formació per a aturats          40.000€
 •Ajuts a nous emprenedors        30.000€
 •Ajuts socials directes       537.000€
 •Beques menjador escoles bressol i beques llibres i material escolar          40.000€ 

Continuem apostant en la dotació de recursos econòmics per a les polítiques dirigides a pen-
sionistes, aturats i famílies monoparentals incrementant l’ajut a l’IBI de 60€ a 85€. Si sumem 
aquest ajut a la baixada del 3% del rebut de l’IBI pel 2015, a aquells ciutadans que tinguin un rebut 
entorn als 500€, els resultarà una disminució d’aquest impost entorn del 20%, significant major 
percentatge per rebuts de menor import.
Per continuar donant cabuda a les prioritats que els ciutadans i ciutadanes ens van indicar a tra-
vés del procés participatiu, ens cal seguir fent una seriosa i eficient política de gestió econòmica, 
perquè no hem d’oblidar que a la vegada que destinem una part tant important del pressupost a 
polítiques socials, també estem reduint el deute municipal. 
Alguns dels projectes previstos pel 2015 són l’anella de carril bici amb un recorregut total per sobre 
de 8 km, una nova fase de la rehabilitació de l’av. Espanya (entre passeig Molins i Alfons XIII), un 
nou traçat de clavegueram entre rotonda Pedra del Diable/Av. Espanya i Joan Manel Imbert o la 
rehabilitació d’un tram del carrer Major i Joaquim Guasch, entre d’altres.

Pel bon camí
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OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

Nadal ja s’acosta: joguines, pessebres i premis en català
S’acosten les festes de Nadal i ens hem d’anar preparant per viure aquestes dates de la millor manera possible. 
D’una banda, Parets participa en la campanya “I tu, jugues en català?”, promoguda pel Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística, per donar a conèixer en quins establiments es poden comprar jocs en català. A Parets, la botiga 
L’Elefant, del carrer de la Mina, 2, està adherida a la campanya. Hi trobareu 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 16 de desembre, alumnes i voluntaris podran gaudir d’una visita guiada al 28è Pessebre Mo-
numental de l’Agrupació Pessebrista de Parets a l’edifici de sota la plaça de la vila. Aquesta visita s’emmarca en 
l’acord de col·laboració hi ha amb l’entitat per difondre el Voluntariat per la llengua al municipi i fer que les parelles 
lingüístiques participin en les activitats organitzades per les entitats. 

I, finalment, volem animar tothom a participar en el 6è concurs literari Parets Arreu del Món. És una oportunitat 
d’explicar la nostra experiència, real o imaginada, sobre com hem donat a conèixer Parets en altres in-
drets o com l’hem arribat nosaltres mateixos a conèixer, ja sigui perquè hi hem vingut a viure, perquè 
hem hagut de marxar a fora o perquè tenim amics o família en altres racons del món. Es pot escriure 
un relat curt o una poesia. El termini de presentació acaba el dia 9 de desembre. Animeu-vos-hi!

L’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia PozoL’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia Pozo

El vot en femení
El 19 de novembre de fa 81 anys, les dones paretanes (com les de la resta de l’Estat 
espanyol) es van estrenar introduint un sobre dins d’una caixa. Vaja, que van votar. 
Era la primera vegada i, molt probablement, van tenir una sensació d’incertesa.  
Tots tenim al cap la imatge de les sufragistes americanes d’inicis del segle XX, mal-
grat que no van aconseguir votar en tots els estats fins als anys 20 –però no pas les 
dones negres, encara que això ja és una altra història. Devem molt a les persones 
que van lluitar pel sufragi femení –i per l’universal!–; n’hi ha hagut a tot el món, i 
també a casa nostra. 
El paradigma de la democràcia de què tothom fem bandera és precisament el fet de 
donar veu a tota la ciutadania i això és normal. Aquesta normalitat nostra d’avui no 
els ho devia semblar gens a la Catalina, a l’Engràcia, a la Francisca, a la Leocàdia i a 
les altres 255 paretanes que van debutar en la festa de la democràcia d’aquell llunyà 
19 de novembre.

PARETS EN IMATGES

Casament
Foto d’Heribert Gallardo

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 instagram utilitzant les etiquetes #parets-
connecta o #parets. 

PARETS, POBLE LECTOR  Mercè Alcayna

Torna l’espai radiofònic ‘LletraParets’, amb Isidre Oller
‘LletraParets’, el programa de RAP 107 vinculat al projecte de vila ‘Parets, poble lector’, 
torna a antena després d’un període de descans per renovació dels continguts. La primera 
emissió es farà el pròxim 5 de desembre, a les 19 h, de la mà del seu nou presentador, 
Isidre Oller.
El nou ‘Lletraparets’ conservarà l’esperit amb el qual es va crear, tot i que es definirà amb 
una estructura més oberta al carrer i als esdeveniments al voltant de la literatura que 
tenen lloc al municipi. El nou format acostarà els micròfons a les escoles per tal que els 
més petits participin de forma activa en el projecte. En aquest període que s’enceta s’ha 
buscat la complicitat dels ciutadans i les ciutadanes, de les entitats i de les empreses i 
comerços de la vila per fer de la població un referent en la promoció del llibre i la lectura.
L’espai esdevindrà molt més actiu amb l’emissió d’opinions dels participants al Club de 
Lectura, les presentacions i ponències al voltant de la literatura que tenen lloc a Parets o 

qualsevol altre esdeveniment que potenciï el gust per la lectura. El programa també inclourà entrevistes, magazins, 
notícies i noves seccions com ara l’agenda literària, la secció de novetats i l’espai ja consolidat de llibres musicats, a 
càrrec del seu presentador. ‘LletraParets’ va néixer el novembre de 2012, en el marc de ‘Parets, poble lector’ que té l’ob-
jectiu de fomentar l’hàbit de la lectura com una eina bàsica en l’aprenentatge i en la formació integral de les persones.
L’emissió serà quinzenal, els divendres, a les 19 h, i tindrà una durada de 30 minuts.

QUÈ N’OPINES DE...
el projecte d’horts socials a Can Jornet?

Margarita Espinasa
No coneixia el projecte, 
però crec que és molt 
positiu per a les perso-
nes jubilades o atura-
des, per estar ocupades 
i, alhora, que puguin re-
collir els fruits de l’hort i 
estalviar a la cistella de 
la compra.

Miquel Gorina
Molt interessant, anirà 
molt bé pel jovent i per 
les persones aturades, 
per estar ocupades i, 
aquells que estan pas-
sant per un mal moment, 
que puguin invertir els 
seus pensaments en 
coses bones.

Rosa Moreno
No ho sabia, però és una 
bona acció per part de 
l’Ajuntament, tot i que no 
és suficient per a les per-
sones que estan en una 
mala situació. Perquè, 
si no tenen per menjar, 
com podran comprar les 
coses necessàries per 
cultivar l’hort?

Marc Fontanillas
Suposo que bé, si cada 
persona que gestioni 
l’hort es beneficia dels 
fruits recollits. Les per-
sones aturades podran 
tenir un espai per estar 
ocupats i que l’espera de 
trobar feina no sigui tant 
dura.

Carmen Reyes
Molt bé!, si les persones 
que estan a l’atur es po-
den beneficiar d’aquests 
horts i els pot ajudar a 
tirar endavant. Caldrà 
veure com es gestiona 
i què s’haurà de pagar a 
canvi.

Angeles Nogueras
Crec que Can Jornet està 
molt lluny per a les per-
sones grans que vivim 
al Barri Antic. Ho podri-
en fer també a Can Ser-
ra. Però la proposta és 
bona, perquè hi ha mol-
tes persones que bus-
quen tenir el seu hortet.
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Quina importància té per a vostè aquesta obra de Candel?
M’agrada fer aquesta conferència perquè tinc un record molt mític de la meva primera lec-
tura del llibre ‘Els altres catalans’. El que m’agradava molt d’ell era la forma tan honesta a 
l’hora d’escriure. Tot i ser un escriptor que estava fora dels cercles convencionals, sempre 
va tenir molta autoritat i els seus llibres continuen sent molt vigents.

Va conèixer Candel?
Personalment, el vaig conèixer poc abans de la seva mort, en un homenatge a la seva 
obra. En canvi, el seu llibre, el vaig llegir ja el 1978, anys després que el publiqués. Però 
continuava sent l’únic llibre que tractava el fenomen migratori de la resta de l’Estat cap 
a Catalunya. És un llibre que recomano encara llegir.

Com veu la immigració?
Sempre com una cosa positiva. El planeta, tal com és, no existiria sense moviments migra-
toris. Per exemple, la meva família és d’origen irlandès per les dues bandes. Catalunya no 
n’és cap excepció, ja que sempre ha tingut molts moviments de població. És molt normal 
i positiu que les persones es traslladin d’un lloc a un altre.

I a Catalunya es valora bé la immigració?
No es pot generalitzar, ja que “de tot hi ha a la vinya del Senyor”. Però la impressió que tinc 
és que, precisament a Catalunya, hi ha hagut molt moviment de gent al llarg de la seva 
història i no tenen un concepte ètnic de ser català. En canvi, al meu país, sí que hi ha un 
grup de persones que sí que tenen aquest concepte i menyspreen persones d’altres races.

Com vas aprendre el català i en quin moments vas decidir fer literatura en català?
Vaig aprendre gràcies a un llibre titulat Teach yourself Catalan, i perquè vaig viure en 
un poble de la plana de Vic durant un període de sis mesos. Allò em va fer entendre que 
l’abast que tenia el català era important i per això vaig decidir escriure en aquesta llen-
gua. Val a dir que en alguns llocs es pensava que el català era un dialecte de l’espanyol. 
A Anglaterra no sospitaven ni que existís, com a dialecte o com a qualsevol altra cosa.

Matthew Tree 
Escriptor
Matthew Tree, un reconegut escriptor anglès establert a Catalunya, va fer 
una conferència a Can Rajoler en commemoració dels cinquanta anys de 
la publicació del llibre ‘Els altres catalans’ de Paco Candel, que aquest 
any se celebra a tot Catalunya.

M’agrada... 

M’agradava molt una sèrie que es deia Els 
Joves. Actualment, m’agrada El crack d’en 
Joel Joan.
La música. Sóc un incondicional de Bob 
Dylan. 

No m’agrada...

La televisió en general; tan sols les notícies 
i alguna sèrie.
El conservadorisme. No votaria mai ni a Ca-
meron ni a Rajoy.

“La immigració és sempre una cosa positiva. És molt 

normal que les persones vagin d’un lloc a l’altre”

De 10 a 15 h

Tallers de Nadal, tallers interculturals, jocs infantils, 
lliurament dels premis literaris Parets arreu del 
món i exposició de galls de Nadal a càrrec de la 
Cooperativa La Paretense.

A partir de les 10.30 h

Obsequi de coca i vi dolç per a tothom.

A partir de les 11.30 h

Lliurament del premi de la Campanya “Lletres que 
arriben al cor”, de la Biblioteca Can Rajoler, en 
benefici de La Marató.
Seguidament, concert a càrrec del conjunt de 
cordes i guitarres de l’Escola de Música.

A partir de les 12.30 h

Concert coral a l’església de 
Sant Esteve a càrrec de les 
corals infantil i d’adults de 
l’Escola Municipal de 
Música.

A partir de les 13.30 h

Sorteig d’una gran panera 
de l’Associació de 
Comerciants de Parets.

Diumenge 14 de desembre, de 10 a 15 h, plaça de la Vila. Parets del Vallès

Escriu el teu desig per un millor 2015 i penja’l 
a l’arbre

L’Arbre dels Desitjos Organitza: Col·laboren:

Amb el suport de:


