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“Juguem a l’Handbol 
per la Clàudia”

Entrevista: 
Pedro García Morelli
Esportista

16 20

Bon Nadal

Reconeixement a tres ciutadans exemplars

L’Ajuntament de Parets ha fet un acte de reconeixement instituci-
onal a Josep Capdevila, Joan Ruíz i Víctor Gómez, tres ciutadans 
exemplars i compromesos, dos dels quals van fer possible que 
la Policia efectués unes detencions i un altre va salvar un infant 
de morir ofegat en una piscina. Pàg. 6

Es lliuren les Medalles de la Vila 2014

Jaume Anfruns, Llorenç Plantada i la Unió de Germandats reben 
la màxima distinció de Parets del Vallès: la Medalla de la Vila. 
Aquest reconeixement s’atorga a persones o col·lectius que han 
contribuït a l’enaltiment de Parets i confereix a qui les rep el trac-
tament honorífic de paretà o paretana il·lustre. Pàg. 7

59

Alma, protagonista del 
primer acolliment civil 130 empresaris fan 

networking a Parets

Lloll Bertran i Joan 
Pera, a Can Rajoler

11 14

Un any més, Parets celebra el Nadal amb un ampli ventall d’activitats pensades per a tothom però, sobretot, adreçades a fer feliços 
als més petits de la casa. El tret de sortida de les celebracions nadalenques es va donar amb la Fira de Santa Llúcia. Encara, però, 
queden un bon grapat de propostes: concerts de Nadal, la visita del carter reial, les audicions de l’Escola de Música, contes i cançons 
a la Biblioteca Can Butjosa, el concert de Cap d’Any o la festa de Nadal i el berenar per a la gent gran són només alguns dels esdeve-
niments que es viuran a Parets abans de l’arribada de Ses Majestat els Reis Mags d’Orient. Pàg.3. 

Fo
to

: M
iq

ue
l R

ay
a



18 de desembre de 20142 SERVEIS

Edició: Ajuntament de Parets del Vallès

Coordinació: Regidoria de Comunicació

Redacció: Mercè Alcayna, Rosa Díaz, Carles Font, 
Pilar Pereira, Alícia Pozo, Jordi Seguer, Roser Tintó, 
Assumpta Torres i Joan Vila

Fotografia: Enric Bartel, Heribert Gallardo

Maquetació i disseny: Mercè Alcayna, Heribert 
Gallardo, Pilar Pereira, Jordi Seguer

Tiratge: 8.500 exemplars

C
A

R
T

IP
À

S
 M

U
N

IC
IP

A
L 

2
0

1
1

-2
0

1
5 Grup Municipal PSC 

ALCALDIA
Sergi Mingote Moreno

Coordinadora Àrea de Serveis 
Personals. Desenvolupament 
Econòmic i Ocupació. Educació
Sònia Lloret Mas

Coordinador Àrea de Via Pública i 
Cohesió Territorial. Via pública i 
Cohesió territorial. Cooperació.
Hisenda
Francesc Juzgado Mollá

Benestar Social. Comunicació
Recursos Humans
Susanna Villa Puig 

Esports. Medi Ambient
Dídac Cayuela Núñez

Joventut. Noves Tecnologies i 
Innovació
Miguel Ángel Granado Navarro

Cultura. Comerç
Africa Martínez Bellés

Grup Municipal PPC

Seguretat Ciutadana
Roberto Carmany Valls

Habitatge i Infraestructures
Marc Soto Miguel
 
REGIDORS SENSE 
DELEGACIÓ

Grup Municipal NOPP
Rosa Martí Conill
Ferran Vidal Serrano
Lluís Cucurella Monreal
José Luís Rodríguez 
González

Grup Municipal CiU
Xavier Martín Rodríguez
Raul Urtusol Bou
Esther Samon Guasch

Grup Municipal ICV-EA-EPM
Joan Folguera Obiol

PARETS AL DIA

Ajuntament
93 573 88 88
Ajuntament. Serveis Personals
93 573 98 00
Ajuntament. Serveis Territorials
93 573 99 99
Ajuntament. SLOP
93 573 88 96
Policia Local
93 562 14 04 / 691 367 630
RAP 107. Ràdio Parets 
93 573 81 81
Servei d’Esports
93 562 52 06
Ca n’Oms. Casal d’Avis
93 562 14 02
Can Butjosa. Casal de Cultura
93 562 35 53
Can Butjosa. Biblioteca
93 562 23 53
Can Butjosa. Piscina
93 562 06 02
Can Rajoler. Biblioteca
93 573 98 01
Can Rajoler. Teatre
93 573 98 00
Residència Pedra Serrada 
93 573 98 59
Casal Sant Jordi

T
EL

ÈF
O

N
S

 D
’IN

T
ER

ÈS

93 562 26 38
Equipament ASOVEEN
93 573 14 29
Escola de la Natura
93 562 17 94
Escola Bressol El Cirerer
93 562 51 75
Escola Bressol El Gargot
93 562 20 05
Escola Bressol La Cuna
93 562 49 54
Escola Municipal de Música
93 562 40 02
Escola Municipal Pau Vila
93 562 12 03
Escola Lluís Piquer
93 562 16 03
Escola Pompeu Fabra
93 562 06 16
Escola Vila Parietes
93 573 54 82
Escola N.S. Montserrat
93 562 03 56
Acadèmia Comercial de Parets
93 562 16 24
IES Torre de Malla
93 562 32 03
Oficina de Català
93 573 98 00

Oficina de Recaptació
93 472 91 36
CAP Parets
93 562 16 89
Jutjat de Pau
93 573 03 04
Parròquia Sant Esteve i Sant 
Jaume
93 562 02 01
Taxi Alberto Álvarez
600 639 664
Taxi Vallès BCN
93 119 08 34
Taxis Cooperativa Transradio
93 593 74 01
Farmàcia Barja (Barri Antic)
93 573 75 12
Farmàcia Isern (Eixample)
93 562 19 18
Farmàcia Sans (Eixample)
93 573 08 08
Farmàcia de Parets (Eixample)
93 573 71 01 
Farmàcia Garcia (Escorxador)
93 562 04 72
Ambulància i Bombers
112
Voluntaris de Protecció Civil
93 573 93 16

Publicació de l’Ajuntament de Parets del Vallès

Impressió: Gráficas de Prensa Diaria, S.A.

D.L. B- 21822/2005. Exemplar gratuït. 

Imprès en paper 100% ecològic 

Per a la inserció de publicitat: 93 570 52 59
paretsaldia@contrapunt.cat
paretsaldia@parets.cat

Parets al dia es pot veure a Internet, al web 
www.parets.cat, en format PDF

B
U

S
 U

R
B

À
D

EI
X

A
LL

ER
IA

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

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

Un Nadal de records
Mirant el pessebre dins la llar de foc
foc apagat d’un pessebre viu
fa pensaments com un joc
d’imaginacions i de caliu.

Figures que recordant uns fets passats
una llar on hi cremaren coses estimades
al seu dia foren molt valorades
ara sols son per ser recordades.

Això ens fa entrar al Nadal dels records
eEl Nadal dels amors
el Nadal d’estimar-nos
el Nadal de felicitar-nos
el Nadal de l’agraïment
el Nadal de renovar la vida
el Nadal d’agrair a l’Ajuntament
la concessió de la medalla de la Vila.

I amb molta alegria desitjo, amics de tots els indrets,
Bones Festes i....GRÀCIES PARETS!
Jaume Anfruns. Nadal 2014

Què significa en veritat
tenir records?
       Una campana buida
toca a passat, i totes les figures
del pessebre a la llum del celobert
del pis antic, solemne, es deixondien
frisoses d’anar a plaça, que el Nadal
era ja prop, clar i entelat.
(...)
 Seràs record
de tu mateix, estel que voleteja, solt,
en un remot suburbi dellà el temps,
sense mà que el retingui, ja el cordill
amb el deçà, trencat?
(...)
 I, doncs, és falsa
tota queixa que digui, tot gemec que faci,
tot ploricó:
   que el que, però perdura
ho funden els poetes.
     Tant és així que l’àrid
hivern amb què s’obria aquest poema
ha esdevingut, en fer-lo, fèrtil juny
feliç, afirmatiu, il·limitat,
i tot el blat es torna pa de vida.

Fragments de l’Elegia de Vallvidrera de Joan Vinyoli. 

El proper 28 de desembre a partir  de les 18 h, al Teatre Can 
Rajoler, el Niu d’Art de Parets celebrararà la darrera trobada 
mensual del 2014, en la qual farem una mirada poètica al 
Nadal. Hem aprofitat per posar-vos una mostra més de la 
gran obra de Joan Vinyoli, ara que ja s’acaba el seu any. 
El Nadal, a part de la festa, el retrobament, el xivarri o els 
regals, també és un temps que invita a la reflexió i a la 
poesia, i no només al verset dels infants o les nadales tra-
dicionals tan nostrades. En tot cas, amb profunda alegria! 
I per això us convidem a venir i a gaudir-ho. Farem ronda 
lliure de recitació, on només us demanarem que un dels 
poemes sigui de temàtica nadalenca. A més, acabarem 
amb un fi de festa musical sorpresa. Us hi esperem!

Tiempos difíciles
Vivimos tiempos difíciles, parece una frase hecha, un tó-
pico pero es una realidad, como también es una realidad 
que hoy en día se vive muy deprisa, las noticias suceden y 
pasan muy deprisa, el día, las semanas se nos pasan muy 
deprisa pero, cuando tenemos un problema que nos afecta 
plenamente a nosotros como individuos, como familia, el 
tiempo se ralentiza, pasa muy despacio, en ocasiones casi 
se detiene.
Todos estamos tan acostumbrados a la prisa que nunca 
nos paramos a pensar en los demás y mucho menos, que 
hay personas, profesionales que velan por nuestra segu-
ridad, que pasan por nuestro lado y no vemos pero, que 
siempre contestan cuando los llamas, que se involucran y 
te ayudan cuando el tiempo parece detenerse y que siem-
pre tienen la honradez en su trabajo.
En este caso concreto vuelvo a referirme a nuestra Policía 
Local que está compuesta por hombres y mujeres bien 
preparados humana y profesionalmente, que diariamente 
en el desarrollo de su trabajo nos solucionan, ayudan o 
facilitan nuestra convivencia y hasta nuestras vidas.
En estos días próximos ya a la Navidad quisiéramos mi 
familia y yo mostrar nuestro agradecimiento y ofrecer 
nuestras felicitaciones a todos los miembros de la Poli-
cía Local y que todos los ciudadanos de Parets del Vallès 
sepan que siempre, por experiencia propia, encontrarán 
ayuda en ellos.
Felices Fiestas. 
Bones Festes i Bon Nadal.
F.R.

Tota l’agenda al web www.parets.catTota l’agenda al web www.parets.catTota l’agenda al web www.parets.cat

Dijous 18 desembre
A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, conversation group, a càrrec d’Ele-
na Calvo. 

Divendres 19 de desembre 
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte: Cantem i contem 
el Nadal, a càrrec de la Biblioteca Can Butjosa i de Caro Von Arend. 
A les 18 h, a la Sala Basart Cooperativa, xerrada Drets Humans de les 
persones migrants, a càrrec de l’advocat José Ordóñez Echevarría.
De 18 a 20 h, a l’Escola de la Natura, sessió d’astronomia infantil ‘La 
lluna, la nostra germana’. 
A les 19 h, a la Sala d’Exposicions Can Rajoler, exposició Ceràmica i art 
decoratives, de l’alumnat del taller de ceràmica de Can Butjosa. Oberta 
fins al 7 de gener.
A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Club de Lectura Fàcil en català, 
tertúlia al voltant de la lectura del llibre Musclos per sopar, de Birgit 
Vanderbeke.

Dissabte 20 desembre
A les 18 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, presentació 
dels equips del Club Handbol Parets.
A les 17 h, a l’Asoveen, festa del 16è aniversari.

Diumenge 21 desembre
A les 15 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, Festival de 
Nadal de patinatge. 
A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle de teatre Préssec en 
almívar, a càrrec del grup Som i Serem.

Dilluns 22 de desembre 
A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Club de lectura juvenil, tertúlia al 
voltant de la novel·la juvenil L’Illa de Bowen, de César Mallorquí. 

Dimarts 23 de desembre 
A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, hora del conte: ‘Ivori’, a càrrec 
de Mon Mas. 
A les 19.30 h, a l’auditori de l’Escola Municipal de Música, actuacions 
individuals i de petit format de l’alumnat.

Dijous 25 desembre
A les 11.45 h, sota la plaça de la Vila, benedicció del pessebre monu-
mental.
A les 11.45 h, a l’església de Sant Esteve, concert de Nadal a càrrec de 
la Societat Coral Art i Unió.
A les 12.30 h, al Pessebre Monumental de sota la plaça de la Vila, con-
cert de Nadal a càrrec de la Societat Coral Art i Unió. 

Divendres 26 desembre
A les 12 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, Caga Tió amb 
Teia, el tió de la Comissió. 
A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle nadalenc Pastorets, cap a 
Parets a càrrec de la Cia. Riallera de Joves Paretans. 

Dissabte 27 desembre
A les 17.30 h al Poliesportiu Municipal, Quina-Festuka. 

Diumenge 28 desembre
A les 16 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, Festrobada, 
trobada del grup de Facebook “Tu no ets de Parets si no...”, amb diverses 
actuacions. 
A la Sala Cooperativa, Memorial Francesc Alsina d’Es-
cacs. 
A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, trobada poètica de 
Nadal i presentació del llibre Tu, de Núria Pujolàs.
a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte. 

APUNTA’T

Tota l’agenda al web www.parets.cat
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S’acosta Nadal, una època entranyable, plena de màgia, 
de celebracions, de reunions amb la família i d’àpats al 
voltant de la taula. Com cada any, Parets llueix, des de fa 
uns dies, l’engalanat de festa: carrers guarnits, aparadors 
decorats, llums i ornaments als balcons i finestrals...
Tot està preparat per viure les tradicions pròpies d’aques-
tes dates. Alguns ja deveu tenir el tió, d’altres ja deveu 
haver muntat l’arbre o les figuretes del pessebre i, els més 
agosarats, tot! Sigui com sigui, Nadal va molt més enllà 
de menjars, guarniments i objectes.
Nadal és, sobretot, il·lusió, esperança, renovació, senti-
ments, bons propòsits i nous començaments. Nadal vol 
dir somriures infantils, l’olor dolça de les galetes al forn, 
les mirades càlides dels avis i àvies al recer del fred de 
l’hivern, la tremolor nerviosa de la mainada la Nit de Reis. 

Nadal és, en definitiva, viure mirant endavant l’any que 
està a punt d’estrenar.
Els paretans i les paretanes també reben el Nadal amb 
totes aquestes premisses i, a més, hi afegeixen, de collita 
pròpia, elements com la solidaritat, l’esperit d’entrega, el 
respecte per aquells menys afortunats i la generositat 
envers els que pateixen. Per aquest motiu, moltes de les 
activitats que s’organitzen durant aquests dies tenen, o 
han tingut, fins solidaris, com ara els actes per la Mara-
tó de TV3, el partit d’handbol per recaptar fons per a la 
Clàudia, les Jornades de Cooperació 2014 o els concerts 
i les visites dels nens i nenes a la gent gran que viu a la 
Residència Pedra Serrada. Perquè, tot i que això, afortu-
nadament, es perllonga durant la resta de l’any, sembla 
que Nadal ens fa un xic més sensibles, més conscients, 

més receptius i més empàtics.
Ja n’hem fet un tast amb la Fira de Santa Llúcia, la xer-
rada sobre diorames de Joan Condal, la presentació del 
llibre Divuit poemes de Nadal i un de Cap d’Any, de Joana 
Raspall, l’obertura del 28è Pessebre Monumental o els 
Contes de Nadal a la Biblioteca Can Rajoler.
Però encara ens queden bon un grapat d’actes que om-
pliran els carrers i equipaments municipals de la màgia 
nadalenca: la visita del carter reial a la plaça del Dr. True-
ta, els concerts de Nadal, la tradicional quina de Festuka, 
els tallers de fanalets, la festa per a la gent gran, exposi-
cions, el casal de Nadal, les cançons nadalenques de la 
Biblioteca Can Butjosa... 
No us perdeu res. Abrigueu-vos bé i doneu la benvinguda 
a les festes de Nadal a Parets.

Nadal a Parets... Tu el fas diferent

Tot i el ritme de vertigen quan s’acosta el final d’any, cada any reservo una estona de l’agenda, normalment al capvespre, quan 
gairebé tothom ja ha marxat, per gaudir, sense pressa, dels missatges que tots vosaltres, els paretans i les paretanes, heu penjat 
a l’Arbre dels Desitjos. 
N’hi ha de tan tendres, que fins i tot, ho reconec, m’han fet entelar els ulls. Veure escrit, en lletra d’infant “que s’envagin les malal-
ties” m’ha produït especial emoció. Tant de bo s’acomplís aquest desig!
Alguns m’han arrencat somriures i també alguna rialla. La imaginació, sens dubte, no té límit: Hi ha qui vol “un unicorn” o “un 
patinet de color blanc amb els mànecs de color rosa coral i un casc rosa coral”, “ treure bones notes” o simplement, allò més 
valuós, “temps”.
Dels prop de 300 que s’han recollit aquest any, tots i cadascun porten a la reflexió. Bona part, probablement una tercera part, 
coincideix en el missatge:
Que els qui tenen menys, tinguin més.
Que, entre tots, puguem fer que els nostres fills visquin en un món ple de coses bones.
Desitjo que tot el món sigui feliç.
Treball, salut i amor… Realment, amb aquest darrer, tot i que sembli un clàssic, crec que n’hi hauria prou. Bon Nadal! 



18 de desembre de 20144



18 de desembre de 2014 5NADAL

1 de gener 
Concert de Cap d’Any
Enguany es recupera el concert de Cap d’Any  amb 

‘Gospel & Negro Spirituals’, a càrrec de The Gourmets, 

un quartet vocal a cappella que aposta pel plaer de la 

bona música. 

El seu repertori va des de la música d’arrel africana i 

els cants espirituals fins al southern gospel, amb una 

clara preferència pel llegat de grups com The Golden Gate Quartet, The Pilgrim Travelers o Sam 

Cooke & The Soul Stirrers. The Gourmets està format per Àlex Delgado, Jordi Vallespí, Javier 

Canales i Abel García.

Pessebre Monumental
Des de principis d’aquest mes, es pot visitar el pessebre 

monumental situat sota la plaça de la Vila. En aquesta 

28a edició, l’Agrupació Pessebrista de Parets s’ha inspi-

rat en el paisatge nevat d’alta muntanya, concretament 

en el de la zona del Pirineu català. Els horaris d’obertura 

són: festius i caps de setmana, d’11 a 13.30 h i de 17 

a 20.30 h; feiners, de 17 a 20 h. El pessebre romandrà 

obert fins al 18 de gener de 2015, tot i que tancarà del 7 al 9 i del 12 al 16 de gener. El preu de 
l’entrada és de 2 euros.

26 de desembre 
Teia, el tió i els Pastorets de Parets
Un any més, la Comissió de Festes ha preparat el bastó i 

i la manta del Teia, el tió de Parets, per tal que ‘cagui’ un 

bon grapat de regals per a tots els infants que s’acostin 

al Poliesportiu Joaquim Rodríguez el dia de Sant Esteve. 

A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, la Cia. Riallera de Joves 

Paretans torna a posar en escena la seva versió dels 

Pastorets, en la qual intervindran una vintena de nens i nenes d’entre 5 i 15 anys, dirigits per 

l’actriu Montse Miralles. La recaptació es destinarà a la Marató de TV3.

5 de gener de 2015 
Cavalcada de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient
Ses Majestats els Reis Mags d’Orient visiten de nou tots els nens i nenes de Parets durant la nit màgica del 5 de gener. La 

cavalcada, com ja és habitual, començarà a les 17.30 h, amb la sortida des de la masia de Can Vila. 

A les 18 h arribarà a la plaça de Marcer, on l’alcalde de Parets farà la recepció oficial dels Reis i, tot seguit, hi haurà la 
recollida de cartes dels infants. Després, els Reis Mags aniran a la plaça de la Vila on de nou l’alcalde, acompanyat de les 

autoritats, els lliurarà la clau màgica que obre totes les portes de les llars dels infants del municipi. Els caramels que es 

distribueixen durant la cavalcada no contenen gluten.

Però, si vols estalviar-te les cues, lliura la teva carta al carter reial, que serà a la plaça del Dr. Trueta el pròxim 20 de desem-

bre a partir de les 10 h, o envia-la a l’adreça electrònica dels nostres reis: reigsmagsdeparets@gmail.com. Com sempre, 

tot aquest desplegament no seria possible sense la col·laboració de l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume, la Comissió 

de Festes, la Colla de Ball de Gitanes de Parets i la colla de Gegants, Grallers i Bestiari de Parets.

31 de desembre 
Revetlla de Cap d’Any
Seguint la línia de les edicions anteriors, la revetlla de 

Cap d’Any torna a proposar la fórmula clàssica i la fór-

mula jove. El discjòquei Àngel Jordà serà l’encarregat 

de posar la banda sonora a la nit: de les 01.00 fins a 
les 2.30 h, música de balls de saló i, a partir de les 2.30 

h, la fórmula jove, amb música dels 70, 80 i 90. Venda 

anticipada a la Piscina Miguel Luque, al poliesportiu i a Can Rajoler durant l’horari d’atenció al 

públic de cada servei; 12 euros l’entrada anticipada i 15 euros a la taquilla.

Nadal de tots i per a tothom. Els equipaments i les entitats també hi participen!

El Nadal es vesteix de música, festa i tradicions

Divendres 19 desembre
a les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa,

Cantem i contem el Nadal. 

Dissabte 20 desembre
De 10 a 14 h, a la plaça Dr. Trueta,

tallers de Nadal i carter reial.

Dijous 25 desembre
a les 11.45 h, sota la plaça de la Vila,

benedicció del Pessebre Monumental

a les 11.15 h, a l’església de Sant Esteve,

concert de Nadal de la Societat Coral Art i Unió,

i a les 12.30 h al Pessebre.

Dissabte 27 desembre
A les 17.30 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, 

Quina-Festuka. 

Diumenge 28 desembre
A les 16 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez,

Festrobada “Tu no ets de Parets si no...” 

Dilluns 29 desembre
A les 17 h, al Poliesportiu Municipal, festa de Nadal i berenar 

dels avis amb ball a càrrec de l’orquestra Liberty. 

Dimecres 31 desembre
A les 11 h, a la Sala Cooperativa, taller de fanalets, arbre dels 

desitjos i campanades per als nens, organitzat per Angle Vallès 
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Horaris dels equipaments durant el Nadal
Durant els dies de Nadal, els equipaments municipals 
faran el següents horaris: Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC): tancat el 27 de desembre. Els dies 24 i 31 l’horari 
serà de 9 a 14 h; Servei Local d’Ocupació (SLOP): tan-
cat els dies 24 i 31 de desembre i el 5 de gener; Pavelló 
d’esports: tancat del 24 al 31/12 i de l’1 al 6 de gener. 
Piscina municipal: tancat els dies festius. Els dies 24 i 
31 de desembre i 5 de gener, obert de 7 a 15 h; Bibliote-
ca Can Rajoler: tancat els dies 24, 27 i 31 de desembre 
i 5 de gener; Biblioteca Can Butjosa: tancat del 24 al 28 
desembre i el 31 de desembre. Les pistes de l’escola 
Lluís Piquer i de l’institut Torre de Malla estaran obertes 
del 25 de desembre al 4 de gener.

Ajuts en l’IBI per a persones aturades
Fins al pròxim dimecres 31 de desembre, es poden 
sol·licitar els ajuts socials per al pagament de l’Impost 
sobre béns immobles (IBI) per a persones aturades. 
Les sol·licituds es poden presentar a l’Oficina d’Aten-
ció Ciutadana o, amb certificat digital, a través del web 
municipal: www.parets.cat/tramits-i-serveis.

Obres de millora a l’entorn del Pavelló d’esports
El pròxim 12 de gener, s’iniciaran les obres de millora 
de la urbanització i aparcaments de l’entorn del Pa-
velló municipal d’esports. L’objectiu del projecte és  
reordenar aquests espais, ordenar l’aparcament i la 
circulació rodada que actualment generen l’activitat 
esportiva, l’activitat escolar del col·legi Lluís Piquer, el 
centre Cultural Can Rajoler i la proximitat al centre urbà 
de Parets. Es preveu un termini d’execució aproximat 
de 7 setmanes. El projecte intervindrà de forma acu-
rada i integradora amb el paisatge urbà, en un entorn 
de transició entre l’espai natural del riu Tenes i la zona 
urbana consolidada.

EN 2 MINUTS...

Josep Capdevila Rosa, Joan Ruiz Granados i Víctor 
Gómez Méndez han rebut un reconeixement institucio-
nal de l’Ajuntament de Parets en agraïment de la seva 
col·laboració amb la Policia Local o d’actuacions pel bé 
de la comunitat. La ràpida intervenció de Josep Capdevila 
va salvar el petit Pau Martínez, que aleshores tenia 3 anys, 
de morir ofegat en la piscina d’una comunitat de veïns. 
En el cas de Joan Ruiz, de 58 anys, i Víctor Gómez, de 31, 
el reconeixement ha arribat per la seva intervenció, de-
cisiva, en aturar dos sospitosos que fugien de la Policia 
Local. L’acte va servir també per reconéixer a diferents 
agents de la Policia Local per les seves actuacions des-
tacades durant el desenvolupament del servei. 

A més, es va lliurar una placa a l’agent Manuel González 
Torvisco, pels seus 35 anys de dedicació al cos, i al 
sergent Miguel Lafuente Briquets i al caporal Antonio 
Bermúdez González pels seus 25 anys de servei.
També es van lliurar medalles, en agraïment al suport i 
la implicació personal, a l’inspector en cap de la Policia 
Municipal de Mollet del Vallès; al sotsinspector en cap 
de la Policia Local de Montmeló; al caporal en cap de la 
Policia Local de Lliçà de Vall; al comandant sergent de 
la caserna de la Guardia Civil de Mollet del Vallès, al cap 
dels Voluntaris de Protecció Civil de Parets del Vallès i als 
sanitaris del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) que 
actuen al municipi.

Parets ret homenatge als seus herois anònims
Tres ciutadans de Parets van rebre una distinció per les seves accions desinteresades pel bé comú

INVESTIGACIÓ

Joves herpetòlegs de l’Escola de la Natura
Aquest mes, l’Escola de la Natura ha donat a conéixer els 
cinc herpetòlegs que formen part de l’equip d’investigació 
del centre. L’acte s’ha fet durant la presentació de l’estudi 
‘Grafi’ sobre la biologia anual reproductiva i larvària de la 
granota de graf. En el marc d’aquesta temàtica, l’equipa-
ment ha obert l’exposició de Daniel Fernández ‘Salaman-
dres i tritons’, que es pot veure fins al 30 de gener.

APARCAMENT

S’inicien les obres al Camp de les Peces
Aquest mes ha començat la primera fase de les obres  a 
l’aparcament del Camp de les Peces. A causa d’això, s’ha 
traslladat l’espai de descans, s’han reubicat algunes pa-
rades del mercat setmanal i, de manera provisional, s’ha 
traslladat l’àrea de recollida selectiva al carrer d’Aragó. 
La segona fase de l’execució de les obres començarà tot 
just acabades les festes de Nadal.

VIA PÚBLICA

Acaben les obres de la plaça de la Sardana
Les obres d’adequació i arranjament de la plaça de la Sar-
dana ja estan enllestides. L’espai compta ara amb una 
nova zona de descans, amb un banc i dues cadires, per 
al veïnat; jocs infantils, amb un gronxador i un tobogan; 
nou enllumenat; una font, i el sanejament de l’antiga mar-
quesina. Aquesta és una de les actuacions inclosa en el 
Pla de Barris del Pla d’Actuació Municipal.
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Jaume Anfruns i Palau
Durant l’acte, Jaume Anfruns recordava diferents episodis 
de la seva vida i la seva vinculació amb la resta de guar-
donats. També comentava el seu pas com a col·laborador 
de RAP107. Durant el seu discurs, Anfruns deia sentir-se 
“molt orgullós del fet que hagin decidit concedir-me 
aquest guardó... Avui tinc la gran sort d’estar envoltat de 
grans amics i companys i això m’omple de goig”.

Llorenç Plantada Guash
Llorenç Plantada es va mostrar visiblement emocionat 
durant la recollida de la Medalla de la Vila. Ell va ser, a 
més, el primer president de la Unió de Germandats de Pre-
visió Social l’any 1960. A l’acte, Llorenç Plantada, de 93 
anys d’edat, manifestava: “Estic molt content per aquest 
honor i per la rebuda que m’han ofert. Avui és un d’aquells 
dies que vius i ja no oblides mai.”

Unió de Germandats de Previsió Social
Marta Pujol, actual presidenta de la Unió de Germandats, 
va felicitar la resta de guardonats i va expressar la seva 
satisfacció pels reconeixements d’enguany que “són es-
pecialment emotius per la vinculació que hi ha entre els 
guardonats”. Com a presidenta de l’entitat, Marta Pujol 
agraïa aquesta distinció, que, segons les seves paraules: 
“ens omple de felicitat i també ens fa més forts”.

Medalles de la Vila 2014: Jaume Anfruns, Llorenç Plantada i Unió de Germandats

El 5 de desembre, l’auditori de Can Rajoler es va omplir de gom a gom per acollir l’acte institucional del lliurament de les Medalles de la Vila que, per cinquena edició, l’Ajuntament 
de Parets celebra en reconeixement de les persones o col·lectius que han contribuït a l’enaltiment de Parets i a la seva projecció arreu, i que confereix a qui les rep el tractament 
honorífic de paretà o paretana il·lustre. Els guardonats d’enguany, Jaume Anfruns, Llorenç Plantada i la Unió de Germandats de Previsió Social, van rebre la corresponent medalla 
durant una vetllada plena d’emotivitat per la rellevància i el gran vincle que tots mantenen amb el municipi. 
Jaume Anfruns i Palau ha estat guardonat en reconeixement del seu activisme cultural i social, per la seva àmplia trajectòria de vinculació amb el teixit associatiu local i el seu 
compromís cívic amb la vila de Parets. Llorenç Plantada i Guasch ha rebut 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. Finalment, la Unió de Germandats de Previsió Social ha estat reconeguda pel seu cinquantè aniversari i 
pel servei prestat a la població durant aquest període.
L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, manifestava durant l’acte la importància dels reconeixements d’enguany: “perquè recauen sobre persones que formen part de la nostra història, 
que han aconseguit transmetre valors com el del treball, la constància i la dedicació i destinar el seu temps personal al nostre poble sense esperar-ne res a canvi. Això, aquests 
valors, són precisament els que representen els guardonats d’aquest 2014”. D’altra banda, la regidora de Cultura, Àfrica Martínez, va destacar: “Aquests reconeixements s’atorguen 
a grans persones amb esperit d’iniciativa... Són gent ferma, plena de qualitats positives, de força creativa i dinamisme, amb un esperit de servei desinteressat i solidari que han 
prestat i presten de manera constant a la comunitat”. 
Des que l’any 2008 el consistori va aprovar el Reglament de distincions de Parets, han estat guardonats amb les Medalles de la Vila: Joan Clos, Pepet Ribas, Víctor Grífols, Eduard 
Serra, Josep Seguer, Joaquim Rodríguez, la família Feliu, Mercè Escardó, el Club Bàsquet Parets, el Club de Futbol Parets, la Cooperativa la Progressiva i l’Agrupament Escolta i 
Guia Sant Jaume.
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L’Alma Olivera ha protagonitzat la primera cerimònia civil 
d’acolliment celebrada a Parets del Vallès. Amb un par-
lament emotiu sobre els drets de l’infant, els valors del 
respecte, la pau i l’amor, l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, 
oficiava el primer acte civil de benvinguda a un nadó.

Benvinguda a l’Alma
Fa uns mesos, l’Agustí i la Maribel van sol·licitar a l’Ajun-
tament poder fer un acte de caire civil d’acolliment de 
la seva filla, l’Alma Olivera, que té ara 6 mesos. Amb la 
seva demanda, manifestaven la voluntat de fer un acte 
de benvinguda que permetés transmetre els valors de la 
vida però sense connotacions religioses. 

Parets dóna la benvinguda a l’Alma en una cerimònia civil 

Aleshores es posava data a la que seria la primera ce-
rimònia d’acollida a un infant i, el 27 de novembre, Ca 
n’Oms es convertia en escenari d’una trobada familiar 
per donar la benvinguda a l’Alma.
“L’acolliment de l’Alma ha estat un dels actes més emo-
tius que he tingut l’honor d’oficiar”, assenyalava Sergi 
Mingote un cop finalitzada la benvinguda civil. Aquest 
acte tenia com a objectiu poder donar la benvinguda al 
món a un infant i procurar fer-ho en el marc d’uns valors 
universals que vetllen per la dignitat, la llibertat, la igualtat 
i la justícia i expressar el compromís dels pares i familiars 
d’acompanyar-los en el camí per garantir els seus drets 
i deures. 

L’Ajuntament celebra la primera cerimònia civil d’acolliment, oficiada per l’alcalde Sergi Mingote

TROBADA

Festrobada “Tu no ets de Parets si no...“
Cita inexcusable el 28 de desembre, de 16 a 21h, al Pa-
velló Joaquim Rodríguez per celebrar la Festrobada, una  
iniciativa sorgida del grup de Facebook Tu no ets de Pa-
rets si no... L’entrada té un cost d’1€, en forma de dona-
tiu. Els beneficis, un cop coberta la despesa de la festa, 
es destinaran a Càritas i Parets contra el càncer. Ball de 
gitanes, música, una projecció audiovisual i l’actuació del 
CEM Maria Grever són algunes de les activitats previstes. 

COOPERACIÓ

MARATÓ

Parets es bolca amb la Marató de TV3
Equipaments, associacions, i gran part de la ciutadania de 
Parets ha participat, amb la celebració de diferents actes 
solidaris, en la recaptació de fons per a la Marató de TV3. 
El grup de playbacks La il·lusió no té edat, el Club d’Ac-
tivitats de Muntanya, Rialles Parets, l’AMPA del Pompeu 
Fabra o la Biblioteca Can Rajoler han estat algunes de 
les entitats que han organitzat actes en favor d’aquesta 
causa que, enguany, es dedicarà a les malalties del cor.

Parets celebra les Jornades de Cooperació 
per recaptar fons en la lluita contra l’ebola

L’ebola, una malaltia amb un índex de mortalitat de 
més del 90%, que ja ha causat milers de víctimes mor-
tals a tot el món, ha estat l’eix al voltant del qual han 
girat les Jornades de Cooperació celebrades a Parets 
aquest mes de desembre.
Un dels actes centrals de les jornades ha estat el sopar 
solidari, a càrrec de l’Associació de Dones Africanes de 
Parets, amb més d’un centenar de comensals. El trian-
gular de futbol Youbari-Missirah, Associació de Pares 
del Futbol Parets, Banndiaye o els estands muntats 
per les entitats de cooperació durant la Fira de Santa 
Llúcia, han estat també una mostra de les activitats 
incloses a les jornades.
El regidor de Cooperació, Francesc Juzgado, destacava 
“l’èxit de les jornades per la participació i el ressò que 
han tingut al municipi” i “la gran implicació de totes les 
entitats i associacions que les han fet possibles i la so-
lidaritat que, un cop més, han demostrat els ciutadans 
i ciutadanes de Parets en una iniciativa benèfica com 
és la lluita contra l’ebola”. 

RECAPTE

El Gran Recapte recull 25 tones d’aliments
Càritas ja ha iniciat la distribució dels 25.000 quilos d’ali-
ments recollits amb motiu del Gran Recapte d’aliments 
celebrat els dies 28 i 29 de novembre. Els voluntaris han 
aconseguit prop de 5.000 quilos més que el 2013. Els 
aliments es repartiran entre aproximadament les 140 fa-
mílies necessitades i les més de 400 persones usuàries 
del servei. La distribució es farà a partir dels criteris fixats 
per l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament.
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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

Informació sobre al·lèrgies alimentàries, també als comerços 
Des del passat dissabte i en aplicació d’un reglament de la Unió Europea, els restaurants, 
les rostisseries i altres comerços d’alimentació han d’informar els clients dels ingredients 
que poden provocar al·lèrgies. Per a l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), els 
ingredients o substàncies amb potencial al·lergogen són: els cereals que continguin gluten, 
la llet de vaca i els productes làctics, els ous, les nous, els cacauets, la soja, alguns peixos, 
els crustacis, els mol·luscs, l’api, el tramús, el sèsam, la mostassa i els sulfits. 
Segons l’EFSA, un 75% de les reaccions al·lèrgiques entre nens són provocades pels ous, 
els cacauets, la llet de vaca, alguns peixos i les nous, i en els adults, un 50% són degudes a 
les fruites del grup del làtex (les persones al·lèrgiques al làtex poden presentar símptomes 
en menjar castanya, plàtan, alvocat, kiwi o altres fruites d’origen tropical), les fruites de la 
família Rosaceae (pomes, cireres, peres, gerds, maduixes i ametlles), les verdures de la família 
Apiaceae (api, pastanagues i herbes aromàtiques) i diversa fruita seca, com nous i cacauets. 
L’Agència Catalana del Consum recomana als establiments de plats preparats i als comer-
cialitzadors de productes no elaborats la col·locació de cartells, plafons o rètols que siguin 
fàcilment perceptibles per a les persones consumidores i la incorporació d’aquesta informació 
a les cartes i als suports escrits on constin els plats. 
L’esmentat reglament també regula, entre d’altres,  la informació alimentària que ha de con-
tenir l’etiquetatge. Amb l’objectiu de fer aquesta informació més senzilla i llegible per al con-
sumidor, estableix que s’haurà d’utilitzar lletra més grossa, informar sobre el seu contingut en 
substàncies al·lèrgiques, dates de congelació i descongelació, origen del producte, tipologia 
de l’oli que conté i informació sobre  nanoingredients (nanomaterials que 
compleixen la funció directa o indirecta d’un ingredient).

Parets estrena un Nadal carregat de bons desitjos 
Des de fa uns anys, a Parets, el compte enrere per les festes de Nadal el marca la Fira 
de Santa Llúcia. Tothom hi està convidat a escriure o dibuixar un desig i compartir-lo a 
l’Arbre dels desitjos, a passejar per la plaça de la Vila, a fer compres en els comerços de 
proximitat, a participar dels tallers, jocs i sortejos i a parar bé la orella per no perdre’s ni 
un acord dels concerts que amenitzen la trobada prenadalenca.

Una fira més solidària que mai
Cada any, l’èxit no és altre que la nombrosa participació. Els paretans i paretanes han 
tornat a sortir al carrer per donar la benvinguda a les festes de Nadal en el marc d’una 
Fira de Santa Llúcia que, enguany, respirava més solidaritat que mai. I és que diumenge 
passat, 14 de desembre, la fira coincidia amb la Marató de TV3 i en va quedar constàn-
cia, sobretot, amb la campanya “Lletres que arriben al cor”, promoguda per la Biblioteca 
Can Rajoler.  
A més de la vintena de comerços de la vila que van posar parada a la fira, la matinal va 
acollir 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 obsequi de coca 
i vi dolç per a tothom, el concert del conjunt de cordes i guitarres i de les corals infantil 
i d’adults de l’Escola Municipal de Música de Parets i el lliurament dels premis Parets 
arreu del món. 

Es recullen més de 300 desitjos
L’Arbre dels desitjos va veure penjats més de 300 missatges per al nou any. Alguns, en 
clau més lúdica, els dels més petits, i d’altres, que reiteren un missatge universal: salut, 
pau i amor. 

FIRA DE SANTA LLÚCIA

Èxit de la iniciativa EnNadala’t a Parets 

La campanya comercial “EnNadala’t a Parets. Fem poble, 

fem comerç local” promoguda per les associacions de co-

merciants del municipi i alguns establiments no adherits ha  

estat un èxit. Encara avui, 18 de desembre, s’està a temps 

de beneficiar-se dels descomptes i les promocions en què 

han participat més de 50 botigues. Segons l’organització, 

tant els usuaris, que han descobert establiments que des-

coneixien, com els comerciants, que han incrementat les 

vendes, es mostren satisfets d’aquesta primera experiència 

i un cop finalitzada plantejaran noves accions conjuntes per 

promoure el comerç de proximitat.

COMERÇ LOCAL



18 de desembre de 2014 11EMPRESA I COMERÇ

La indústria com a gran motor econòmic de Parets del 
Vallès i el teixit industrial i empresarial del municipi com 
a referent d’innovació, qualitat i desenvolupament de 
projectes i empreses van centrar la sessió del 2n Get-
ting Contacts celebrat aquest mes de desembre a la Sala 
Cooperativa.
L’acte va estar presidit pel conseller d’Empresa i Ocupa-
ció, Felip Puig, i els alcaldes de Parets del Vallès, Sergi 
Mingote, i de Ripoll, Jordi Munell. També hi va assistir el 
director del Consell Industrial, Antoni Fernández
El conseller, Felip Puig, va parlar, entre d’altres, de la recu-
peració econòmica de Catalunya i, en referència a Parets, 
comentava: “és un poble amb una vocació industrial de 
les més elevades del país, que ha tingut la capacitat de 
superar-se amb recursos escassos i ha desenvolupat una 
indústria molt important”.
L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, va donar la benvinguda 
a la jornada i va posar de rellevància la importància del 

El 2n Getting Contacts aplega més de 100 empreses de Catalunya

treball en conjunt de tots els sectors empresarials: “hem 
d’anar endavant més enllà d’ideologies i hem de tenir la 
capacitat de sumar per una estratègia industrial comuna”.
Jordi Munell, alcalde de Ripoll i Patró de la Fundació Soler 
de Ripoll, comentava durant la seva intervenció: “l’Eix de 
la C-17 és una suma de sinergies per potenciar el territori 
i per diferenciar-lo com a eix econòmic i social i donar-lo 
a conèixer en tots els àmbits territorials”.

Interacció empresarial
Durant la segona part de la jornada, els prop de 130 re-
presentants d’empreses i comerços van poder intercan-
viar informació amb l’objectiu d’enfortir i generar noves 
oportunitats per als seus negocis.
Les jornades Getting Contact Parets pretenen promoure 
la cooperació industrial a través de diversos mecanismes 
com ara el networking i dinàmiques que facilitaran la in-
terrelació entre empreses.  

La jornada va comptar amb la presència del conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig.

e-LABOR@’T
El Currículum: la primera impressió de tu
e-LABOR@’T és un projecte formatiu transversal que 
forma part de les noves polítiques que ha engegat 
l’Ajuntament de Parets a través de l’SLOP per donar su-
port al col·lectiu de persones que es troben en situació 
d’atur. Més de 140 persones van assisitir a la primera ses-
sió, en què es mostraven les claus de l’entrevista personal 
en el procés de selecció. Aquest divendres, la temàtica 
girarà al voltant del currículum vitae. 
Saps què és el que fa que destaquis en un procés de 
selecció? Aquest interrogant es desvetllarà a la xerrada 
“Com fer un bon currículum. Noves formes de presenta-
ció a l’empresa”, en què es donaran a conèixer formes 
d’elaborar un currículum per fer-lo atractiu. 
La sessió és gratuïta i està oberta a tothom, però cal fer 
inscripció prèvia. Tindrà lloc el divendres, 19 de desembre, 
de 9.30 a 11.30 h, a la Sala Cooperativa. 

Taxi Vallès Bcn, nou operador a Parets
Taxi Vallès Bcn és un nou operador de servei de taxi 
a Parets del Vallès, que des del mes de novembre 
disposa de dues noves llicències. L’empresa posa a 
disposició un vehicle amb capacitat de passatgers 
superior a la convencional. Dins l’àmbit de responsa-
bilitat social corporativa, ha engegat una campanya 
promocional en què, per l’aportació de 4 productes 
d’alimentació, premien amb descomptes en trajectes. 

Parets del Vallès, perquè el descobreixis
Sota aquest eslògan, “Parets del Vallès, perquè el 
descobreixis”, l’Ajuntament ha editat un pentadíptic 
que recull la informació d’interès turístic del munici-
pi. Aquesta publicació, que fa un itinerari d’especial 
interès per la vila, en els àmbits de la indústria i el 
comerç, les principals masies i que marca recorreguts 
d’interès pel Barri Antic i l’Eixample, destaca especial-
ment  el conjunt escultòric de Frederic Marès, l’espai 
de Gallecs i les festes populars.

El Mercat Medieval s’eixampla
El Mercat Medieval de Parets del Vallès, que forma-
rà part de la programació de la Festa Major d’Hivern, 
a finals del mes de gener, s’ampliarà el pròxim any 
a l’Eixample. Els establiments del mercat sedentari 
programaran activitats al voltant d’aquest esdeveni-
ment que programa el servei de Comerç. Alhora, des 
de l’Ajuntament s’està treballant en l’elaboració d’una 
ruta de tapes que vol comptar amb el major nombre 
possible de bars i restaurants del municipi. 

Incendi a l’empresa Electromedicarin
Un incendi va afectar aquest dimarts la nau industri-
al de l’empresa Electromedicarin, situada al polígon 
de Can Volart, i dedicada a la fabricació de màquines 
d’electroteràpia i hidromassatge. Es desconeixen les 
causes que han provocat l’incendi. Si bé no hi hagut  
danys personals, el foc ha estat de gran magnitud i en 
la seva extinció hi han pres part nombroses dotacions 
de Bombers, Mossos d’Esquadra i també Policia Local 
i Protecció Civil de Parets del Vallès.  

Novembre registra 58 aturats menys a Parets
Segons les dades publicades per l’Observatori del 
mercat laboral del Vallès Oriental, Parets ha registrat 
una notable davallada de l’atur durant el mes de no-
vembre, amb un descens de 58 persones en situa-
ció de desocupació.  L’índex d’atur se situa ara en un 
13,93%, dos punts per sota de la mitjana de la comar-
ca i gairebé 4 menys que la mitjana del Baix Vallès. 
De tots els municipis del Vallès Oriental, Parets se 
situa en el tercer lloc amb major nombre de descens 
de l’atur, seguit de Granollers i Mollet. 
La tendència general ha estat una baixada del nom-
bre d’aturats, amb un total de 726 persones a tota la 
comarca.

EN 2 MINUTS...
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500 persones disposades en un gran cercle, 

demarcades per quatre anells sonors que 

evolucionen des del so pur fins als instruments 

musicals

Idea original: Ernesto Briceño

CONCERT           CIRCULAR

Divendres 23 de gener / 21 h
Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez

Estrena mundial d’una experiència sonora única!

Organitza: Col·labora:

Els professionals vinculats a teràpies alternatives que vulguin 

col·laborar en aquest acte poden adreçar-se al CEM Maria Grever 

(C/ de la Salut, 37. Tel. 93 562 43 24)

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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Oberta la sala d’estudi a Ca n’Oms
Fins al 18 de gener estarà oberta la Sala d’Entitats 
de Ca n’Oms, que es converteix en sala d’estudi per 
a la preparació d’exàmens. L’horari d’obertura serà: 
dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14 h; dimarts i 
dijous, de 11.30 a 14 h, i dissabtes i diumenges, de 
10 a 14 h i de 16 a 21 h. Els dies festius, la sala es-
tarà tancada. A més, tothom qui vulgui també podrà 
utilitzar les biblioteques municipals de Can Butjosa i 
Can Rajoler, prèvia consulta dels horaris.

Presentació del llibre ‘Educar no és tan difícil’
La Xarxa de Debat Educatiu amb i per a les Famílies 
(XEF) organitza la presentació del nou llibre de Maria 
Jesús Comellas, titulat ‘Educar no és tan difícil’. L’acte 
tindrà lloc el 15 de gener, a les 18 h, a la Biblioteca Can 
Butjosa. Comellas, impulsora de la XEF i professo-
ra emèrita de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
defensa en el seu nou llibre el dret de les famílies a 
educar. D’altra banda, la XEF ha editat un calendari 
per al 2015, que té com a objectiu donar a conèixer les 
activitats que organitza, difondre la cultura popular i 
les festes i tradicions.

Escollida la imatge de la Coordinadora d’AMPA
Inés Ruiz Domínguez, alumna de 6è de primària de 
l’Escola Municipal Pau Vila, ha estat la guanyadora 
del concurs per escollir el logotip de la Coordinadora 
d’AMPA de Parets. Uns 30 nens i nenes, procedents 
de les escoles Lluís Piquer, ACESCO, Pau Vila i de 
l’Institut Torre de Malla, s’han presentat en aquesta 
convocatòria, que anava destinada als cursos de 6è 
de primària i de 1r d’ESO de les escoles de la CAMPA.

EN 2 MINUTS...

L’esport a Parets és el tema triat, aquest curs 2014-15, 
en els tallers de ceràmica per a escolars que es porten a 
terme per sisè any consecutiu. Prop de 200 alumnes de 4t 
de primària dels centres educatius de la població partici-
pen en els tallers que coordinen Mia Martí i Antònia Puig. 
El projecte artístic pretén apropar els nens i les nenes al 
coneixement i la pràctica d’alguns conceptes i tècniques 
propis del llenguatge visual i plàstic, i donar a conèixer 
la presència de l’esport a Parets. Durant les sessions de 
treball, es farà una recreació simbòlica en volum de cada 
esport amb els personatges i els elements indispensa-
bles, es reproduiran els equipaments públics de Parets 

L’esport, temàtica dels tallers de ceràmica per a escolars
200 alumnes, de 4t de primària, dels centres educatius de Parets participen en el projecte 2014-2015

on es practica l’esport, els esdeveniments populars i els 
drets dels nens esportistes. També està previst que s’ela-
bori una figura tridimensional de l’Ovi, un dels símbols de 
l’esport local, i es representarà en gràfiques tridimensio-
nals l’estat de la pràctica de l’esport.
El projecte artístic per als centres educatius de Parets 
culminarà amb una exposició final, que es podrà veure al 
Centre Cultural Can Rajoler el maig de 2015. En les cinc 
edicions anteriors, els tallers de ceràmica es van inspirar 
en la indústria tèxtil la Linera; el projecte Parets, poble 
lector; les masies de la vila; les festes i tradicions i l’any 
passat, el teixit industrial de Parets del Vallès.

PLUSVÀLUA

Cicle de concerts de l’Escola de Música
L’Escola Municipal de Música va finalitzar aquest dimarts, 
a la Sala Basart de la Cooperativa, el cicle de concerts 
nadalencs que va iniciar l’orquestra de cambra, la de gui-
tarres, el quartet de saxos i la coral infantil, el 9 de des-
embre, a la Residència Pedra Serrada. Diumenge passat, 
el conjunt de guitarres va actuar a la plaça de la Vila, i les 
corals de l’escola van oferir un concert a l’església Sant 
Esteve, coincidint amb la Fira de Santa Llúcia.

CONCERTS DE NADAL

 El projecte artístic per a les escoles de Parets s’ha inclòs dins del Banc de Bones Pràctiques en l’àmbit de l’educació

PLUSVÀLUA

5 projectes educatius, com a bones pràctiques
Cinc projectes del Servei d’Educació han estat inclosos 
al Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals en els 
àmbits de convivència i educació. Es tracta dels tallers 
d’urbanisme i convivència ‘Urbanins’, els tallers de cerà-
mica i difusió del patrimoni, la publicació d’orientacions 
per acompanyar el procés educatiu i les accions per refor-
çar la llengua anglesa. A més, el CD ‘Butxaca de cançons’ 
ha estat considerat com a pràctica significativa.

BONES PRÀCTIQ UES PLUSVÀLUA

Visita a la depuradora del riu Ripoll
Alumnes de 1r d’ESO de l’escola ACESCO i de 6è de pri-
mària del Pompeu Fabra i Nostra Senyora de Montserrat 
han participat en l’activitat “El recorregut de l’aigua, des 
del lavabo fins al riu” de la Fundació CASSA. Els joves van 
visitar la depuradora del riu Ripoll, a Sabadell, una de les 
10 plantes de tractament d’aigües residuals més grans 
de Catalunya. A partir del segon trimestre, es faran les 
activitats “El gran camí de l’aigua” i “L’aigua que bevem”.

CASSA
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gener1 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

dijous
a les 19 h

Concert de Cap d’Any

Un concert farcit de gospel i soul amb 

les veus del quartet The Gourmets

The Gourmets

Venda per internet al web:

Preu: 7 €

7 € menors de 18 i majors de 65

4 € amb Carnet Jove de Parets

Durada: 1h 45’

Gospel & Negro Spirituals
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Un concert de gospel i soul amb les veus del quartet The 
Gourmets, l’1 de gener a Can Rajoler, encetarà la nova 
programació d’espectacles als teatres de Parets. De les 
14 actuacions previstes, 6 seran de música, 5 de teatre i 
3 integraran del cicle Cafè Teatre. A més, no hi faltarà la 
programació infantil de Rialles Parets. El plat fort d’aques-
ta temporada, que va de gener a maig de 2015, és l’obra 
‘Don Juan Tenorio’, amb els reis de la comèdia catalana, 
Joan Pera i Lloll Bertran, que faran una versió del clàssic 
de José Zorrilla (26 de gener a les 19 h). 
Abel Folk dirigeix i interpreta ‘L’última trobada’, un mun-
tatge que suposa el retorn als escenaris de Rosa Novell 

Don Juan Tenorio, de Lloll Bertran i Joan Pera, a Can Rajoler
La nova programació, formada per 14 espectacles, s’iniciarà l’1 de gener amb un concert de gospel

(1 febrer a les 18.30 h). Altres de les representacions te-
atrals són: ‘La pols’, amb la Cia. Arcadia (1 març); ‘Idiota’, 
amb Ramon Madaula (3 de maig), o ‘La Pepeta no és mor-
ta’, amb el grup de teatre local Som i Serem (24 de maig).
Marcel Tomàs (7 febrer), Godoy (7 març) i Pep Plaza (11 
abril) conformen l’oferta del cicle Cafè Teatre a la Sala 
Basart de la Cooperativa.
Pel que fa a la música, Can Rajoler ha programat els con-
certs de David Txes (24 gener); ‘Jazzmaica’, amb The Gra-
mophone Allstars Big Band (15 febrer); ‘Vivoz’, amb la 
veu d’Argentina (15 març); la Polifònica de Granollers (19 
abril), i Lluís Cartes i Els Fluxes (17 de maig).

‘L’home pla’, nova novel·la de Carles Zafon
L’Agrupació Pessebrista Parets ha tancat el període 
d’inscripcions al 3r Concurs de pessebres familiars. 
Enguany, una vintena de llars s’han inscrit per optar 
al premi al millor pessebre de Parets. La fotografia del 
pessebre guanyador s’exposarà al Pessebre Monu-
mental. El concurs té l’objectiu de fomentar el pes-
sebrisme a casa nostra. El veredicte es farà públic  el 
diumenge 4 de gener, a les 11 h, a la Sala Cooperativa.

Som i Serem representa ‘Préssec en almívar’
La companyia paretana Som i Serem representarà el 
pròxim diumenge 21 de desembre, a les 18.30 h, al 
Teatre Can Rajoler, l’obra ‘Préssec en almívar’, original 
de Miguel Mihura. Es tracta d’una divertida comèdia 
que gira al voltant d’una colla d’atracadors que, des-
prés d’haver robat una joieria, es refugia en un pis llo-
gat, tot esperant donar l’últim cop. El preu de l’entrada 
és de 7 euros per al públic en general i de 4 euros amb 
el Carnet Jove de Parets.

Més avantatges i estalvi als teatres de Parets 
Coincidint amb la nova programació de Can Rajoler 
i la Cooperativa, es posen a la venda 3 modalitats 
d’abonaments que suposen un important estalvi 
econòmic: aniversari, musical i teatral. Es manté tam-
bé la promoció 2X1 per a determinats espectacles i 
el Carnet AMIC. En aquest cas, per 120 euros, hi ha 
la possibilitat de disposar de l’entrada, amb el mateix 
seient, a tots els espectacles del 2015. El carnet també 
dóna prioritat en l’adquisició d’entrades addicionals. 
Per últim, tots els joves que complexin 18 anys podran 
gaudir gratuïtament de la programació de Can Rajoler. 

EN 2 MINUTS...

PLUSVÀLUAENTITATS PLUSVÀLUAMÚSICA

 ‘Don Juan Tenorio’ es representarà el dilluns 26 de gener, darrer dia de la Festa Major d’Hivern 2015, al Teatre Can Rajoler 

Estrena mundial a Parets del concert circular 
El CEM Maria Grever i l’Ajuntament de Parets organitzen 
l’estrena mundial d’un concert únic, el concert circular. 
L’activitat tindrà lloc el divendres 23 de gener, a les 21 h, 
al Poliesportiu Joaquim Rodríguez. Es tracta d’una expe-
riència aural, de so i músiques intel·ligents, creada i dirigi-
da per Ernesto Briceño, i inspirada en les reflexions d’Alain 
Danielou. El concert circular consisteix a experimentar 
una immersió sonora i terapèutica des d’una perspectiva 
aural diferent del concepte tradicional del concert.

Taller sobre xarxes socials adreçat a entitats 
Una vintena de persones, de 10 entitats, van participar en 
el taller ‘Xarxes socials per a entitats del tercer sector’, 
que va tenir lloc el passat dissabte a la Sala de la Coo-
perativa. La sessió va anar a càrrec de Jaume Albaigès, 
de l’empresa Avalon, i va tractar sobre diversos temes: 
organització 2.0, bones pràctiques, consells i casos d’èxit 
d’organitzacions i campanyes que ho fan bé. L’objectiu de 
la jornada era oferir formació continuada a les entitats, 
per tal de reforçar el paper del teixit associatiu paretà.

PLUSVÀLUACONCURS

Es lliuren els premis de Parets arreu del món 
Coincidint amb la Fira de Santa Llúcia, es van lliurar els 
premis del 6è Concurs literari Parets Arreu del Món. En 
relat, els guanyadors/es han estat Fanta Kaba, Esteve Lla-
nes i Karima Ouardani. Pel que fa a poesia, el 1r premi ha 
estat per a Joan Cors, el 2n per a Olga Lucia Palma i el 3r 
per a Fatna Sebback. A més, amb motiu del Dia Interna-
cional del Migrant, la Sala Basart de la Cooperativa aco-
llirà demà divendres, a les 18 h, una xerrada sobre “Drets 
humans de les persones migrants, en temps de crisi”.
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El masculí Maresme i el femení Sant Adrià han estat els 
guanyadors de la 10a edició del torneig de bàsquet de 
categoria preinfantil ‘Vila de Parets’, que es va disputar 
en els dos pavellons d’esports del 6 al 8 de desembre.
El Maresme es va endur el títol, en categoria masculina, 
després de derrotar, a la final, el Sant Josep de Badalona 
(71-45). El 3r lloc va ser per al Cornellà, que va superar 
el CB l’Hospitalet (52-36). La resta de la classificació va 
quedar: Jac Sants 5è, UE Horta 6è, UBSA 7è, Sant Nicolau 
8è, Easo Adarra 9è, CB Zaragoza 10è, Paidos ASFE 11è, 
CB Farners 12è, Força Lleida 13è, CB Parets 14è, Sant 
Gervasi 15è i Catalana Occident Manresa 16è.

Nova victòria del Sant Adrià femení
D’altra banda, el femení Sant Adrià va repetir, com el 2009, 
2010 i 2012, la victòria al ‘Vila de Parets’. Les jugadores 

adrianenques va guanyar la final davant del CEJ l’Hospi-
talet (54-39). En el partit per decidir el 3r lloc, el femení 
Maresme va derrotar (49-37) el Bàsquet Almeda de Cor-
nellà. El 5è lloc de la categoria va ser per al Barça-CBS, 6è 
Stadium Casablanca, 7è Uni Girona, 8è Sant Gervasi, 9è 
Mutilbasket, 10è JET Terrassa, 11è Easo Txindoki, 12è CP 
Roser, 13è GEiEG Girona, 14è Alierta Augusto, 15è Paidos 
ASFE i 16è CB Parets.
El torneig, que va comptar amb la participació de 450 ju-
gadors i 32 equips, es va completar amb els tradicionals 
concursos de triples, del KO i el Two Ball. 
Inés Alonso i Lara Sánchez del FC Barcelona, i Bernat Pla-
nes i Gerard Torres del Sant Fruitós, van guanyar el Two 
Ball. Pel que fa als triples, Clàudia Estapé, de l’Almeda 
(Cornellà), i Oriol Sorribas, del Bàsquet Parets, van ser-ne 
els vencedors.

Presentació solidària de l’Handbol Parets 
El pròxim dissabte 20 de desembre tindrà lloc, a partir de 
les 18 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, 
la presentació dels equips de la temporada 2014-15 del 
Club Handbol Parets. Enguany, el club presidit per Joan 
Volart compta amb uns 140 jugadors, distribuïts en 10 
equips: 9 de masculins (un prebenjamí, un benjamí, dos 
alevins, un infantil, un cadet, un juvenil i dos sèniors) i 1 
de femení (juvenil). A més dels equips que participen en 
competició federada, l’Handbol Parets imparteix classes 
-com a activitat extraescolar- a l’escola Vila Parietes i, 
dins de l’horari lectiu, als col·legis Pau Vila i el Lluís Pi-
quer.  D’altra banda, coincidint amb la presentació i el 
partit de la lliga de Primera Catalana sènior que jugaran 
l’Handbol Parets i la Garriga (19 h), la junta directiva del 
club ha preparat la jornada solidària ‘Juguem a handbol 
per la Clàudia’. L’objectiu és recaptar un fons econòmic 
per ajudar la família de la Clàudia Espuny, una jove pa-
retana que va patir un accident de trànsit fa temps, a la 
carretera C-17 i que, a causa del qual, li han quedat greus 
seqüeles. Entre tots els participants en l’activitat solidària 
se sortejarà una panera amb productes que aportaran els 
establiments col·laboradors. També l’Handbol Parets ha 
obert un compte solidari per a aquesta causa. Tothom qui 
vulgui podrà fer-hi aportacions econòmiques, que seran 
lliurades a la família d’aquesta jove paretana: ES86 0182-
5011-17-0201579711.

El Maresme i Sant Adrià, campions del Vila de Parets 2014
Més de 450 jugadors van prendre part en la 10a edició del prestigiós torneig de categoria preinfantil

HANDBOL

 A les fotografies, els equips campions (masculí Maresme i Ffemení Sant Adrià), i els dos preinfantils del Club Bàsquet Parets
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L’equip de competició de Lee Young Parets va aconseguir 
dues medalles d’argent en el Campionat d’Espanya de 
Taekwondo, celebrat el 6 de desembre a Pontevedra. A la 
categoria cadet, Christian Villar Fenoy va quedar en sego-
na posició i, en sènior, José Luis Estudillo Vela en va ser el 
subcampió. Prèviament, l’escola havia aconseguit 8 me-
talls en els Campionats de Catalunya infantils, que es van 
fer a Barcelona. Cal destacar la medalla d’or per a Aaron 
Bautista, l’argent d’Oriol Martín i els bronzes per a Paulo 
Carrasco, Aitor Pérez, Mario Campaña, Daniel Arco, Hugo 
Pons i Carlos Cuevas. Amb aquests resultats, Lee Young 
Parets tanca la temporada 2014, que ha estat marcada 
pels bons resultats. L’escola compta amb 160 alumnes, 
20 cinturons negres i diversos campions de Catalunya 
de taekwondo en tècnica i combat. La temporada 2015 
s’iniciarà el 7 de gener, tot i que les primeres competicions 
seran el Català, al març, l’Open d’Espanya, a l’abril, i el 
Campionat d’Espanya absolut, previst per al mes de juny. 
Tots seran puntuables de cara al Mundial del Vietnam.

TAEKWONDO BÀSQUET
Lee Young Parets tanca la temporada 
amb 2 argents a l’Estatal de Pontevedra

Un triangular amb equips mixtos inclusius 
per presentar el Triple Bàsquet 2014-15

L’Associació Triple Bàsquet farà la presentació oficial de 
la temporada 2014-15 aquest diumenge 21 de desembre, 
a les 16 h, al Poliesportiu Joaquim Rodríguez. 
El club paretà ha previst un torneig triangular, de 16.30 a 
17.30 h, amb la participació de tres equips mixtos inclu-
sius: Bàsquet Cadira de Rodes Sant Nicolau, Amics de 
Triple i l’equip amfitrió, el Triple Bàsquet, per a disminu-
ïts psíquics. Els 3 conjunts s’enfrontaran entre si. Cada 
equip jugarà dos partits de 30 minuts sense aturar el cro-
nòmetre. Durant l’acte d’aquest diumenge, s’aprofitarà 
l’ocasió per presentar els jugadors de l’Associació Triple 
de manera individual, i es farà una presentació general 
dels jugadors dels equips col·laboradors. Per últim, a les 
18 h, hi haurà berenar per a tots els assistents. Aquesta 
temporada, l’Associació Triple Bàsquet compta amb 11 
jugadors, que s’entrenen cada dijous de 16.15 a 17.15 h. 
Entre els objectius de cara al 2015, hi ha la participació 
en el Campionat de Catalunya que es farà al maig. Aquest 
any, els paretans van quedar campions de Tercera.

EN 2 MINUTS...
Diumenge vinent, festival de patinatge artístic 
Uns 170 patinadors/es participaran el pròxim diumen-
ge 21 de desembre al Festival de patinatge artístic, 
que tindrà lloc, a partir de les 18 h, al Poliesportiu 
Joaquim Rodríguez. Enguany, el Club Patí Parets ha 
dedicat el festival a cançons relacionades amb l’amor. 
A més del club amfitrió, que estarà representat amb 
78 patinadors/es, hi participaran també el Club d’Ole-
sa de Montserrat, l’ASPA de Lliçà de Vall, el Ciutat de 
Terrassa i les tres escoles on s’imparteixen classes, 
com a activitat extraescolar: Pau Vila, Lluís Piquer i 
Vila Parietes. Durant el festival es presentarà una nova 
modalitat que té el club, el quartet, que està format per 
Carles Gasset, Òscar Molins, Isabel Repullo (entrena-
dors del club) i Alicia Romero.

El Tennis Taula Parets, a la zona tranquil·la de 2a
A manca de dues jornades del final de la primera volta  
a la lliga de 2a Estatal grup 3, el sènior A del TT Parets 
és 5è amb 5 victòries i 3 derrotes. En la darrera jornada, 
els palistes paretans van derrotar (4-2) el Vilanova amb 
punts de Molina (2), Julià i Almagro. La lliga es repren-
drà l’11 de gener amb el duel CN Sabadell-TT Parets.

9 podis del Parets al Cros Comarcal de Mollet  
Destacada actuació del Club Atletisme Parets al Cros 
Comarcal de Mollet del Vallès. Dels 9 podis assolits, 3 
van ser primeres posicions: Laia Soler i Gerard Corbera 
(benjamí) i Carla Fernández (mini). A més, en infantil 
femení, Carla Pluvins va quedar 2a i Mariona Lahosa 
3a. En infantil masculí, Cesc Ullar 3r, en benjamí femení, 
Júlia Lahosa 2a, en benjamí masculí, Martí Ullar 3r i en 
mini masculí, Martí de Perosanz 3r classificat. D’altra 
banda, l’atleta paretà Janne Pietiläinen va quedar 3r 
en la cursa RACC, de 10 kms, disputada diumenge al 
Circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló.

76 persones a la Caminada del CAM a Gallecs 
Per sisè any consecutiu, el Club d’Activitats de Munta-
nya de Parets va organitzar la caminada solidària per 
la Marató de TV3. Enguany han estat 76 les persones 
que han participat en ‘La Gran Bategada’, que arribava 
fins al cor de Gallecs (10 quilòmetres de recorregut).

L’Associació Paretana d’escacs organitza la 15a edició 
del Torneig d’escacs actius Memorial Francesc Alsina, 
que tindrà lloc el diumenge 28 de desembre, a partir de 
les 10 del matí, a la Sala Basart de la Cooperativa.
Prop d’un centenar de jugadors, la majoria de la província 
de Barcelona, participarà a la competició que constarà 
de 8 rondes i que es jugarà amb el sistema suís. Com 
a novetat, enguany s’ha modificat el ritme de joc. Cada 
jugador disposarà de 15 minuts per fer la partida amb un 
increment de 5 segons per cada jugada.
El torneig repartirà fins a 1.200 euros de premis en metàl-
lic, un fet que incentiva la participació de jugadors amb 
ELO FIDE (puntuació individual) elevat. Però en la resta 
de trams ELO, que van des de 1700-1799 a 2300-2399, 
es repartiran quantitats econòmiques per al 1r, 2n i 3r 
classificat.
Les inscripcions per participar al Memorial Francesc Alsi-
na resten obertes al preu de 15 euros (jugadors sèniors) i 
de 10 euros (sub-16). Els jugadors amb ELO FIDE o Català 
superior o igual a 2400 tindran la inscripció gratuïta.
El director del torneig serà Bernabé Guerrero i els àrbitres 

Un centenar de jugadors, al 15è Torneig d’Escacs Actius

de la competició seran Carles Batallé i Beatriz Alfonso. En 
l’edició de l’any passat el guanyador del memorial va ser 
Michael Rahal, del Colón de Sabadell, seguit per Alberto 
Gómez del Montcada i Aimen Rizouk del Barberà.
Paral·lelament al 15è Torneig d’Escacs Actius, el diumen-
ge 28 de desembre al matí, es farà a la Sala Serra de la 
Cooperativa el Torneig de Reis, que va destinat a tots els 
nens i nenes que reben classes d’escacs, com a activitat 
extraescolar, a Parets. 

Campionat de Catalunya per equips 2015
La Paretana ha inscrit un total de 4 equips en la propera 
edició del Campionat de Catalunya que s’iniciarà el 25 de 
gener de 2015. L’equip “A” continuarà a Primera Provin-
cial amb l’objectiu de lluitar a la part capdavantera, el “B” 
militarà a Segona Provincial amb el repte de conservar la 
categoria, el “C” jugarà a Tercera Provincial i estarà format 
per jugadors molt joves. Per últim, s’ha creat un equip “D”, 
de categoria sub-12, que serà per a jugadors menors de 
12 anys i amb limitació d’ELO. La competició de caràcter 
federat constarà de 9 rondes.

El Memorial Francesc Alsina es jugarà a la Sala Basart de la Cooperativa el 28 de desembre

El nedador paralímpic paretà, Miguel Luque, va ser esco-
llit millor esportista masculí dels darrers cinc anys en la 
gala del 45è aniversari de la Federació Catalana d’Esports 
de persones amb discapacitat física (FCEDF), que va te-
nir lloc el 9 de desembre a la sala d’actes de l’INEFC de 
Barcelona. Durant l’acte, també es va fer un homenatge 
als esportistes catalans participants en els darrers Jocs 
Paralímpics de Londres 2012, entre els quals hi ha Miguel 
Luque. El nedador paretà va assolir, en aquesta compe-
tició, la medalla d’argent en la final dels 50 mbraça. El 
metall de Londres és el cinquè de la seva carrera, després 
d’haver participat en els Jocs de Sydney, Atenes i Pequín. 
Des d’aleshores, ha ampliat el seu palmarès. Així, en el 
Mundial de Montreal (2013) va quedar subcampió en la 
prova de 50 m braça, i a l’Europeu d’Eindhoven (2014) es 
va endur tres metalls: or en 50 m braça i dos argents en 
100 m estils i 4x50 m estils. Entre les properes participa-
cions previstes hi ha el Campionat del Món de natació, 
que es farà del 13 al 19 de juliol a Glasgow (Escòcia).

NATACIÓ
Miguel Luque, millor esportista masculí 
en la gala dels 45 anys de la FCEDF
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a ells i que ells a canvi donessin resposta a la nostra demanda, que sempre ha estat un objectiu 
primordial: contribuir a generar llocs de treball per a la gent de Parets.
 
Què es pot fer des de l’administració local en matèria d’educació?
El que es pot fer és ajudar. L’administració sola no pot fer res i necessitem la complicitat dels 
equips directius de les escoles i de les famílies, però sí que podem aglutinar interessos i col·laborar 
en alguns aspectes. Econòmicament, des de l’Ajuntament hem pogut donar resposta a la  millora 
estructural dels centres educatius però també hem volgut col·laborar en la part formativa de totes 
les escoles, no només de les que són de titularitat municipal. D’acord amb els mestres i cercant 
les necessitats dels escolars, per exemple, hem posat en marxa programes de reforç en llengua 
anglesa per assolir un millor nivell de coneixement i parla amb activitats com contacontes en 
anglès, visites de patrimoni en llengua anglesa, etc. També ha estat molt important l’aportació 
de docents que han fet reforç educatiu a totes les escoles.

En àmbit educatiu, també un Consell d’Infants. Quina funció té?
El Consell d’Infants dóna veu als nostres infants a l’hora de participar en la gestió del poble. Se’ls 
ha d’escoltar perquè tenen veu pròpia i moltes coses a dir, per molt que siguin petits. Moltes 
vegades poden tenir una percepció de la realitat amb molt més sentit comú que un adult. A més, 
que puguin ajudar en la presa de decisió considero que sobretot és molt important per als infants 
que hi participen per a la seva formació. El paper de consellers els fa créixer i desenvolupar moltes 
habilitats com ara prendre decisions, treballar en grup, respectar altres opinions, poder mirar les 
coses des de diferents perspectives.. 

Parlem ara d’un projecte de vila encabit a cultura: Parets, poble lector.
El projecte Parets poble lector sorgia l’any 2011 però no naixia del no res, no l’inventàvem, només 
donava resposta a una realitat i una llarga trajectòria d’un poble molt arrelat a la lectura. Sobretot 
en Joan Seguer, en l’anterior legislatura, va donar-li una forta embranzida i l’actual equip de go-
vern l’hem continuat perquè realment és un projecte que val molt la pena. És important ajudar i 
potenciar que la gent del nostre municipi tingui espais, recursos i activitats per fomentar la lectura.
El fet de llegir ens fa més lliures i ens aporta molts valors. Val a dir també que Parets poble lector 
és un projecte concebut des de la transversalitat, que abasta àmbits molt variats. Des de les 
dues biblioteques als espais de lectura, passant per molts d’altres... N’hi ha un que, a tall anec-
dòtic, m’agradaria ressaltar, que són les ‘galletres’. Des del vessant de la pastisseria vam voler 
crear un dolç típic de Parets, que són les lletres que surten dels llibres, fets en forma de galetes. 
M’agradaria agrair als forns la seva col•laboració i com a Ajuntament, continuarem insistint per 
consolidar-les...

POLÍTICA GENERAL 
Quina opinió li mereix la situació política actual?
Desencís. Comparteixo la mateixa opinió generalitzada que té la major part de la ciutadania, que 
l’interès personal prima per sobre de l’interès global. Les portades dels diaris així ens ho fan veure 
cada dia amb tants i tants episodis de corrupció. 
No sé ben bé com o per on, però cal canviar les coses i començar de zero. A la política s’hi han 
de dedicar els millors, treballar honestament per l’interès general, no es pot mantenir la situació 
actual... Hem de poder deixar un país millor als nostres fills. 

PARETS, LA VILA
Com li explicaria a algú de fora com és Parets?
És un poble on s’hi viu bé. No té res extraordinàriament especial però tampoc no hi trobes a faltar 
res. Té espais verds preciosos, com Gallecs o Can Serra i indrets que conviden a passejar i eva-
dir-te. Les bones comunicacions faciliten l’accés a qualsevol lloc, a un no res de grans ciutats. Els 
diria que, potser, una de les coses que més m’agrada de Parets, és l’essència de poble que encara 
manté el Barri Antic, on tothom es coneix i dóna lloc a un tracte molt especial. 

Com és el seu Parets somiat?
Que mantingui el que té i que millori en allò que calgui. Que no perdi mai l’essència de poble. 

Ja han passat gairebé 8 anys d’ençà 
que la Sònia Lloret va aparcar tem-
poralment la docència, com a mes-
tra de les escoles Nostra Senyora de 
Montserrat i Lluís Piquer, per dedi-
car-se a la política local. Era l’any 
2007, quan s’estrenava com a regi-
dora del grup municipal del PSC. En 
aquestes dues legislatures ha estat 
al capdavant d’àrees diferents: cul-
tura, educació, hisenda, recursos hu-
mans, desenvolupament econòmic, 
ocupació... Amb totes elles s’hi ha 
abocat per igual, però educació, per 
una qüestió vocacional, ha estat i és 
la nineta dels seus ulls. 

En l’àmbit cultural, Parets poble lec-
tor és un dels projectes de vila que 
ha impulsat. És membre de la colla 
de Gegants i manifesta clarament la 
seva estima per les tradicions cata-
lanes arrelades. 

Està casada, té dos fills, l’Arnau i en 
Joan, i viu al Barri Antic. 

PARETS, EN CLAU POLÍTICA
Gairebé 8 anys treballant per Parets en clau política. Com ha estat aquesta experiència?
En termes generals, ha estat una experiència positiva, molt enriquidora i alhora satisfactòria perquè 
m’ha permès la possibilitat de col·laborar i decidir en coses importants per al meu poble. Resulta 
molt agraït veure transformats en realitat aquells projectes en què tant hem treballat tot l’equip.
 
El millor i el pitjor?
El millor, el bon regust d’haver aportat el teu granet de sorra per fer que Parets hagi anat millorant 
i la possibilitat d’haver conegut gent molt diversa, molts bons professionals, empresaris, ciuta-
dans... Evidentment, com tot, també hi ha la part no tan positiva. En aquest sentit diria que el fet 
de tractar-se d’una tasca que requereix tanta dedicació fa minvar molt la part més personal i la 
dedicació a la família. No es dóna l’abast a tot i aquesta darrera és la part que acabes deixant una 
mica de banda.

Ha encapçalat 5 regidories: educació, cultura, promoció econòmica i ocupació, hisenda i recursos 
humans. Si n’hagués de triar una...
Si hagués de quedar-me amb una de sola, triaria educació. Tant cultura, que vaig portar al principi, 
com educació són les que més m’han agradat. Pel meu bagatge i els meus interessos són més pro-
peres a mi però val a dir que les altres regidories m’han donat la possibilitat de conèixer aspectes 
interns del funcionament de l’administració i alhora moltes persones, fets que enriqueixen molt.

Com definiria aquest funcionament?
Quan entres a dins, comproves que moltes coses no són tan immediates com tu voldries o com 
la gent es pensa que podrien ser. Hi ha una tasca molt laboriosa. Tot ha de ser molt transparent 
i s’han de complir les normatives; això fa el procés molt més lent però també molt més ben fet. 

Fem un anàlisi ara dels principals projectes. Comencem per promoció econòmica i ocupació...
Precisament ocupació ha estat la regidoria més dura de totes. Si bé és cert que hem pogut engegar 
projectes molt interessants a nivell industrial per poder ajudar a crear ocupació també hi ha l’altra 
cara. He conegut moltíssimes persones que estan passant per una situació molt complicada. Des 
de l’Aajuntament hem intentat ajudar en la mesura del possible però “la mesura del possible” moltes 
vegades no dóna cobertura a les expectatives, que són tenir una feina i uns ingressos per poder 
tirar endavant. Des de l’administració tenim les nostres limitacions. Hem fet molts convenis amb 
empreses perquè es generessin llocs de treball, hem creat plans d’ocupació local i hem abocat tots 
els esforços a assolir el nostre objectiu primordial, que era contribuir a generar ocupació. Malgrat 
que hem ajudat a la inserció d’usuaris de l’SLOP en més de 900 ofertes laborals, crec que és un 
èxit però alhora un fracàs per a la gent que no ha pogut gaudir d’una feina. Sempre que hi hagi 
algú que se’n quedi sense la possibilitat és, entre cometes, un petit fracàs perquè no se li resol la 
seva situació personal. 

Servei Local d’Ocupació, com s’ha adaptat al nou escenari?
L’SLOP sens dubte és un dels serveis, juntament amb Benestar Social, amb més complexitat de 
gestió a causa de la situació de crisi econòmica. El servei s’ha anat adaptant als nous escenaris 
i les noves necessitats i el servei que es presta a l’usuari es redissenya conforme a cada moment 
i a cada necessitat. Hem ampliat molt el programa formatiu per a persones aturades, que és to-
talment gratuït, per contribuir a una millor qualificació que faciliti la inserció al mercat de treball.

Parli’ns de Consell Industrial, la gran aposta per contribuir al desenvolupament econòmic.
Consell Industrial ha significat un pas endavant molt important. La constitució d’aquest òrgan va 
suposar la consolidació d’una etapa anterior de molt bona relació amb el teixit empresarial.  
L’èxit del Consell Industrial es basa en l’objectiu primordial que tenia: no volíem vendre fum sinó 
caminar poc a poc, amb objectius concrets no excessivament ambiciosos i alhora assolibles, i que 
permetés un treball en comú i d’interès mutu. De vegades, un pot pensar que els industrials ho 
tenen tot resolt i no és així. Si les administracions ens apropem a les empreses només per demanar, 
arriba un moment en què tothom se’n cansa. L’èxit era buscar què els podíem aportar nosaltres 

Sònia Lloret
Regidora del grup municipal PSC

Molt breument...

“Hem de poder 
deixar un país millor

 als nostres fills”

Un projecte:  Fer créixer els meus fills i poder 
ajudar-los.

Una passió: L’educació.

Una virtut: La responsabilitat.

Un defecte: Sóc molt patidora.

Un llibre: Aldebarán, de Javier Sobrino.

El seu racó preferit de Parets: L’espai de la 

Linera, que connecta l’escola de música amb 

el carrer Antoni Feliu. És un indret on jugava 

molt quan era petita.
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OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

Paraules de Nadal ben dites
Ara que ja tenim a tocar les festes de Nadal, és un bon moment per recordar com es diuen en català els noms d’al-
gunes paraules, pròpies d’aquesta època, que sovint presenten dubtes. Per començar, el primer premi del sorteig 
o rifa de Nadal, és la grossa de Nadal (no *el gordo), i per Reis, es fa el sorteig del Nen o de Reis (no *del Niño). 
Ens poden tocar premis menors o petits (no *la pedrea) o el reintegrament (*no reintegro), que podem cobrar per 
finestreta (no *per ventanilla).
Pel que fa a la paraula Nadal, en català s’usa en singular. Així, hem de dir que s’acosta Nadal, felicitem el Nadal 
o què farem per Nadal (no *s’acosten els Nadals, *felicitem els Nadals o *què farem pels Nadals). El nom de les 
celebracions del període nadalenc són: la nit de Nadal, el dia de Nadal, Sant Esteve, el dia dels Sants Innocents o 
el dia dels Innocents, la nit de Cap d’Any, Cap d’Any, la Cavalcada, la nit de Reis i el dia de Reis. 
L’adornament de les cases és molt important. Ho fem amb l’arbre de Nadal, decorat amb cintes de Nadal o serre-
llets (no *espumilló) i garlandes (no *guirnaldas), una ponsètia o més (també dita flor de Nadal o flor de Pasqua), 
branques de boix grèvol (no *acebo) o el ramet de vesc o ram de la sort (no *muérdago) que ens han 
regalat per tenir bona fortuna. 
I per acabar, els dolços. Podem menjar torrons de molts tipus –recordeu de dir torró de crema cremada 
(no *de iema)– polvorons, mantecados, massapà i el tortell de Reis (no *roscón). I tot, amanit amb el 
so de la simbomba i les nadales. Bones festes a tothom!

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

Tres-cents i escaig
Som a tocar del final d’any. El 2014, magníficament joiós per a uns, dissortadament trist per a d’altres, ens deixa 
la celebració de diverses efemèrides, de diferent abast. 100 anys de l’inici de la Gran Guerra; 25, de la caiguda del 
mur de Berlín; centenari de la Mancomunitat de Catalunya; 1110, de Parets... Però a casa nostra, a Catalunya, cap 
ha adquirit un ressò tan notable com el Tricentenari de la caiguda de Barcelona.
Mesos enrere, l’amiga Maria Gorina ens parlava d’un episodi de la guerra de Successió que havia llegit en una obra 
magistral de l’historiador Martí de Riquer, Quinze generacions d’una família catalana (1999). Aquest episodi tenia 
com a escenari un llogaret anomenat Torre de Malla, i era a la batllia de Mollet, Parets i Gallecs. Explicava com, a 
conseqüència de les esbatussades entre borbònics i austriacistes, les torrelles del casal paretà van fer llenya, com 
si es tractés d’un castell humà dels nostres temps. El que sobtava, de fet, no era el resultat habitual d’una guerra, 
desfeta i destrucció. El que cridava l’atenció eren precisament les torrelles de què parlava l’eminent historiador. Mai, 
fins ara, hem tingut coneixement que la Torre de Malla tingués cap torrella, més enllà de les dues torres quadrades, 
potser de construcció posterior. Però, potser, i tot lligant caps, una de les troballes que van veure la llum amb les 
últimes prospeccions arqueològiques podria venir a confirmar aquest episodi. Properament, s’han de presentar 
les conclusions d’aquestes intervencions que s’han dut a terme en el barri Antic i tindrem l’ocasió de 
contemplar un segell que pot il·luminar una mica més la nostra història.
Tot això són conjectures, és clar. Però, posats a imaginar, ens preguntem si fa tres-cents anys, o 
tres-cents u, també hi havia la pràctica de l’alto el foc per Nadal –avui et felicito les festes, demà et 
mato–, demostració contundent que la Humanitat no acaba de girar rodó.

PARETS EN IMATGES

Amor per les mates
Fotografia d’Albert Travé

Aquest mes publiquem la imatge guanyadora de la fo-
tolliga mensual que organitza l’Associació Fotogràfica 
Parets. Durant el novembre el tema triat van ser les ma-
temàtiques i el primer classificat va ser Albert Travé amb 
la fotografia “Amor per les mates”.

Si vols que publiquem alguna de les teves fotografies 
ens la pots fer arribar per correu electrònic a premsa@
parets.cat, o la pots penjar al Flickr de Parets Connecta 
amb les teves dades, una petita explicació de la imatge, 
el títol i la data que la vas fer. O bé al nostre perfil a insta-
gram utilitzant les etiquetes #paretsconnecta o #parets. 

QUÈ N’OPINES DE...
Quin desig li demanaries al nou any?

Lluïsa Requena
Demanaria moltes coses, 
però el més important, 
que el jovent tingui feina 
i pugui tenir habitatges 
dignes i mantenir les se-
ves famílies.

Manoli Grima
Feina, és el més impor-
tant en aquests mo-
ments per tenir la felici-
tat que tothom necessi-
ta. Allò material passa a 
un segon terme.

Luisa Roque
M’agradaria que es ful-
minés la crisi d’una ve-
gada per totes. Hi ha 
moltes famílies que ho 
estan passant molt ma-
lament.

Alfonso Cano
Sobretot molta feina per 
a totes aquestes perso-
nes aturades que hi ha 
i que la situació actual 
s’arregli. 

Domingo Pérez
Demanaria salut per 
a tothom i que el país 
gaudís també d’una mi-
llor salut, i que els lladres 
estiguessin a la presó i 
no gaudissin de llibertat.

Felip García
És molt difícil, però l’ide-
al seria que el país es 
normalitzés, que es po-
gués acabar amb tants 
lladres que s’emporten 
els diners d’aquesta ma-
nera tan fàcil, quan hi ha 
persones que no tenen ni 
per menjar un tros de pa.

PARETS, POBLE LECTOR  Mercè Alcayna

Presentat el nou llibre de Carles Zafon, L’home pla 
La Biblioteca Can Rajoler va acollir el passat divendres la presentació de la nova 
novel·la de l’escriptor paretà Carles Zafon: ‘L’home pla’. L’acte, conduït per Isidre Oller, 
va comptar amb la presència de la regidora de Cultura, Àfrica Martínez.
Editat per Periscopi, L’home pla és un joc de miralls, una novel·la que ens parla de li-
teratura de la mà d’un escriptor, un dels seus personatges i un dels seus lectors, que, 
al voltant d’unes quantes cerveses, miren de desfer la bombolla que els aïlla del món 
i entendre l’esvoranc que creix just a mig camí entre l’ànima i el cor. Es tracta d’una 
novel·la metaliterària en la qual passegen Pirandello i Dostoievski, i on finalment ens 
demanem quin és el salt que cal fer per trobar els fils que determinen el destí de la 
nostra pròpia existència.
Carles Zafon, metge especialista en endocrinologia i nutrició, va publicar la seva pri-
mera novel·la, ‘L’Harúspex’, l’any 2004. A més de les publicacions estrictament cientí-
fiques, és també autor del recull de narracions ‘Elementa’ (Omicron, 2007) i la novel·la 
‘Cecília’ (Omicron, 2008), sobre el moviment espiritista del segle XX. El 2010 va guanyar 

el Premi del Lector de l’Odissea amb ‘Il·lusions òptiques’ (Proa, 2011) i també ha publicat la novel·la ‘El camí de 
l’aurora’ (Acteon, 2012). Zafon és present en el recull de relats ‘Regal d’aniversari i altres històries’ (Brau, 2009) i 
‘Científics lletraferits’ (Mètode, 2014).
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Com és que et dediques a l’ala delta?
Fa molts anys, un dia que anava a fer espeleologia al Montsec, vaig trobar molta gent 
practicant l’ala delta. Em va agradar tant que no vaig anar a la cova i em vaig quedar tot 
el dia mirant-los. Em vaig plantejar que jo també podia volar i vaig anar a una escola a 
aprendre’n. El primer dia vaig aixecar-me només dos o tres metres de terra però la sen-
sació va ser brutal.
És un esport perillós?
Com molts altres esports, hi ha risc. Però avui en dia, és un esport molt controlat. Les 
ales delta estan molt ben fabricades i certificades. El més important és anar a una escola 
perquè t’ensenyin com funciona, com s’ha d’enlairar i com aterrar.
Sembla que hagi de ser un esport car...
No. Cal una inversió inicial en material, però per mil euros la pots tenir. És més una inversió 
de temps. Anar a volar no és anar a veure una pel·lícula que saps quan comença i quan 
acaba. Et lleves al matí, vas cap a la muntanya i vas a veure si pots volar o no. A vegades 
el vent no ve del costat que toca i t’has d’esperar que hi hagi les condicions òptimes. I 
amb això hi estàs tot un dia.
Pots viure de l’ala delta?
Ara em dedico plenament a aquest esport. Sóc bomber de la Generalitat en excedència, 
però no es poden compatibilitzar totes dues coses, sobretot en el nivell que estic ara en 
el món de l’ala delta, perquè estem molts mesos fora d’Espanya. Però jo continuo sent 
bomber. Ara, amb la Claudia, hem fundat un club, que es diu TermiK-Ando, per poder tirar 
endavant diversos projectes relacionats amb l’ala delta, tant nacionals com internacionals.
Com veus el Mundial?
Jo el vull guanyar, però reconec que hi participa gent molt bona. Ara sóc el cinquè millor del 
món, però tinc opcions per aconseguir el Mundial a Mèxic o almenys fer una bona posició. 
Aniré a Mèxic dos mesos abans del Mundial per aclimatar-m’hi i conèixer-ne el terreny.
Què en penses de l’esport a Parets?
A Parets s’hi poden practicar disciplines de tot tipus, tant d’esports d’equip com indivi-
dual. És un municipi en el qual a la gent li agrada l’esport i se’n fa molt bona gestió. És 
evident que s’hi ha fet una aposta decidida en aquest àmbit. 

Pedro García Morelli
Esportista

El paretà Pedro García Morelli competirà del 28 de febrer al 13 de març 
en el Mundial d’Ala Delta que se celebrarà a Mèxic. Ho farà juntament 
amb la seva companya Claudia Mejía.

M’agrada... 

Volar. És la meva passió.
M’agrada el menjar sobretot vegetarià.
Tinc un pensament a favor de la igualtat en-
tre tots.
Musicalment, m’agradaven molt els Queen.

No m’agrada...

Les persones antisocials. 
La mentida.
La gent que roba, sobretot els que treballen 
en empreses públiques. 

“Com molts altres esports, a l’ala delta hi ha risc però 
avui en dia, és un esport molt controlat”

DIVENDRES 19 DESEMBRE
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Cantem i contem el 

Nadal, a càrrec de la Biblioteca Can Butjosa i de Caro Von 
Arend. Organització: Biblioteca Can Butjosa

DISSABTE 20 DESEMBRE
-De 10 a 14 h, a la plaça Dr. Trueta, tallers de Nadal. El carter 

reial recollirà les cartes de nens i nenes, i hi haurà xocolata 
desfeta i melindros.
Organització: Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume

DIJOUS 25 DESEMBRE
-A les 11.45 h, sota la plaça de la Vila, benedicció del pesse-

bre monumental.
Organització: Agrupació Pessebrista Parets
-A les 11.45 h, a l’església de Sant Esteve, concert de Nadal a 
càrrec de la Societat Coral Art i Unió. Organització: Societat 
Coral Art i Unió
-A les 12.30 h, al Pessebre Monumental de sota la plaça de la 
Vila, concert de

Nadal a càrrec de la Societat Coral Art i Unió. Organització: 
Societat Coral Art i Unió

DIVENDRES 26 DESEMBRE 
-A les 12 h, al Poliesportiu Municipal, Caga tió amb Teia el Tió, 
de la Comissió, i el grup La Companyia. Organització: Comis-
sió de Festes i Ajuntament de Parets
-A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle nadalenc Pasto-
rets, cap a PARETS, a càrrec de la Cia. Riallera de Joves Pare-
tans. Organització: Rialles Parets

DISSABTE 27 DESEMBRE 
-A les 17.30 h al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodrí-
guez, Quina-Festuka. Organització: Festuka

DIUMENGE 28 DESEMBRE 
-A les 16 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, 
Festrobada del grup de Facebook “Tu no ets de Parets si 
no...”, amb diverses actuacions. Organització Grup ‘Tu no 
ets de Parets, si no...’

DILLUNS 29 DESEMBRE 
-A les 17 h, al Poliesportiu Municipal, festa de Nadal i 
berenar dels avis amb  música en viu. Entrada 3 €. Venda 
d’entrades als Casals.
Organització: Ajuntament de Parets

DIMECRES 31 DESEMBRE 
-A les 10 h, a la sala Serra de la Cooperativa, tallers de 
fanalets, l’arbre dels desitjos i, a les 12 h, campanades 
per als nens, final de festa amb música i petit refrigeri. 
Organització: Associació Angle Vallès

A la 1 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez,
   amenitzada pel DJ Àngel Jordà.
   Organització: Ajuntament de Parets i  
   Comissió de Festes

DIUMENGE 4 GENER 
-A les 11 h, a la Sala Serra de la Cooperativa, lliurament 
de premis del 3r Concurs de pessebres. Organització: 
Agrupació Pessebrista Parets


