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Els carrers de Parets ja estan guarnits a l’espera de l’ar-
ribada dels personatges que ens hauran de visitar du-
rant aquests propers dies. El tió, el pare Noël i Ses Ma-
jestats els Reis Mags de l’Orient trepitjaran les nostres
places i carrers per acompanyar-nos en  aquesta màgi-
ca època de l’any carregada de somnis.
Les activitats van començar diumenge passat, 16 de de-
sembre, amb la celebració de la II Fira de Nadal, orga-
nitzada l’Associació de comerciants del Barri Antic amb
la col·laboració de l’Ajuntament. Centenars de persones
van poder fer les seves compres als catorze estands
instal·lats durant tot el dia a plaça de la Vila, i van pen-
jar els seus millors desitjos en l’arbre que els botiguers

Parets obre les portes al Nadal 2007
La programació per a aquest Nadal barreja la cultura, la solidaritat i la sostenibilitat

Les oliveres centenàries llueixen les lluminàries per donar la benvinguda a les festes de Nadal
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van posar sota la custòdia del patge reial per garantir
l’arribada d’aquestes bones intencions a Melcior, Gas-
par i Baltasar. Els més solidaris van fer la seva aporta-
ció amb les donacions i l’encesa d’espelmes en benefi-
ci de la causa que la Marató de TV3 defensava enguany.
A la tarda, els infants de Parets van poder cantar i ba-
llar al ritme de l’animació infantil i tots plegats van gau-
dir de la xocolatada que va tenir lloc a la plaça. La fira
va cloure amb el sorteig de la monumental panera va-
lorada en més de 2.000 euros. La voluntat dels mem-
bres de l’associació, és la de continuar amb la tradició
d’ubicar la fira a l’indret situat als voltants de la Plaça de
la Vila. (Pàg.3)
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Línia Oberta és un espai d’opinió obert al lector. Les cartes no podran excedir els 1100 caràcters i és imprescindible que els autors indiquin el seu nom,
adreça, telèfon i número del DNI. Els escrits hauran de lliurar-se per correu o en mà a l’Ajuntament de Parets, C/Major 2-4, 08150, Parets del Vallès
adreçat al Gabinet de Premsa o bé per correu electrònic a l’adreça paretsaldia@parets.org

De dilluns a dissabte
de 8 a 13.30
i de 14.30 a 20 h
Parades: plaça de la Vila,
CAP, Casal Sant Jordi, Es-
tació, passeig de Ronda,
piscina Can Butjosa, Medi-
terrani, Pau Casals, l’Es-
corxador, Policia Local,
Mn. Jaume Urgell, Ca
n’Oms, La Cuna i col·legi
Ntra. Sra. de Montserrat.
Freqüència de 15 minuts

Horari

De dimarts a divendres
de 10 a 13 h
i de 16 a 19 h
Dissabte de 10 a 14 h
i de 16 a 19 h
Diumenge de 10 a 14 h

C. del Tenes
Tel. 93 573 14 54

Bus Urbà Deixalleria
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Telèfons d’interès
Ajuntament
93 573 88 88
Ajuntament. Serveis Personals
93 573 98 00
Ajuntament. Servei de Premsa
93 573 88 90
Policia Local
93 562 14 04
RAP 107. Ràdio Parets
93 573 81 81
Servei d'Esports
93 562 52 06
Ca n'Oms. Casal dels 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. Teatre
93 573 98 00
Can Rajoler. Biblioteca
93 573 98 01
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 Petit Cirerer
93 562 20 05
Escola Bressol La Cuna
93 562 49 54
Escola Municipal de Música
93 562 40 02
Oficina de Català
93 573 98 00

Oficina de Recaptació
93 562 33 09
Patronat Pau Vila
93 562 12 03
CEIP Lluís Piquer
93 562 16 03
CEIP Pompeu Fabra
93 562 06 16
CEIP Vila Parietes
93 573 86 57
Col. M. de D. de Montserrat
93 562 03 56
Acadèmia Comercial de Parets
93 562 16 24
IES Parets
93 562 32 03
CAP Parets
93 562 16 89
Jutjat de Pau
93 573 03 04
ASEPEYO Parets
93 573 09 52
Taxi Javier Gené
600 639 664
Taxis Cooperativa Transradio
93 593 74 01
Farmàcia Barja (barri Antic)
93 573 75 12
Farmàcia Isern (Eixample)
93 562 19 18
Farmàcia Sans (Eixample)
93 573 08 08
Farmàcia Garcia (Escorxador)
93 562 04 72
Ambulància i Bombers
112
Voluntaris de Protecció Civil
93 573 93 16

ALCALDIA

Joan Seguer i Tomàs
Dissabtes i horari a convenir

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I
TERRITORIALS

Organització i Recursos Humans
Comunicació
Sergi Mingote
Horari a convenir

Par ticipació Ciutadana
Ciutadania
Raquel Garcia
Tardes a convenir

Seguretat Ciutadana
Josep Maria Guzman
Dimecres 19.30 a 21h

Urbanisme
Habitatge
Lucio Gat
Tardes a convenir

Serveis, Obres i Via Pública
Ricard March
Dimar ts tarda i horaris a
convenir

Medi Ambient i Mobilitat
Josep Maria Tarrés

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS I
ECONÒMICS

Educació
Serveis Socials
Promoció Econòmica
Antonio Torío
Horari a convenir

Cultura
Hisenda
Sònia Lloret
Tardes a convenir

Ocupació
Comerç
Joventut
Susanna Villa
Dilluns 19 a 20.30h
Tardes  convenir

Espor ts
Sergi Mingote
Horari a convenir

Sanitat
Gent Gran
Igualtat i Dona
Amèlia Marquino
Dimecres 10 a 13h i horari a
convenir

Cooperació
Lucio Gat
Horari a convenir

REGIDORS SENSE DELEGACIÓ

Rosa Martí

Josep Anton Morguí

Lluís Cucurella

Joan Martorell

Francisco Pulido

Susana Rueda

Horari a convenir

Horaris de visita

Perquè fill?

Per què? Per què se li ha segat la vida?
Per què aquest impacte que ens sorprèn?
Perquè aquest traç que esdevé sens mida,

i sens avís de sobte ens el pren.

Ens pren dolls de do i fe cada dia,
ens pren amb aspror, concepte de favors,

estol d’estima que plaent creixia,
amb apostolats cims, de fets complidors.

Et sentim! El teu esperit encara respira,
sentim l’alè de tes llums tot bondat,
fets teus ressonants com to de lira,
com alts matisos, tot de do daurat.

Record d’animoses estones,
de trespol clar, sempre brillant,

fruint-ne d’unes estances bones,
fruint amb tu, d’un temps benestant.

Adéu, en hora de fal·làcia, d’amargura,
adéu per un exponent sens pietat,

voles tu ja camí de l’altura,
camí i sentor i traç d’immortalitat.

Ja a prop teu, una estrella avisadora,
que serà per tu eterna claror,

per tu, oreig de llum guanyadora,
per nosaltres, sí, regal de serenor.

Sigui ta volada esplendorosa,
guany per tu, per nosaltres, plaent anhel,

llunyana ja, nostra pensa boirosa,
el saber, que ja estàs a l’alba del cel.

Josep Malla

Aquest Nadal

Aquest Nadal
celebrem-lo com cal
que sigui el principal

i lliure de qualsevol mal.

Aquest Nadal
cal saber com celebra’l

pensant en la Pau, tant se val,
és un desig universal.

Aquest Nadal
ens recorda un portal

on nasqué un nen celestial
que ens salvà del pecat original.

Aquest Nadal
comptar amb els altres si que val

felicitem-nos de cor i formal,
és desig molt general.

Apunteu-vos a la Coral Art i Unió

La Coral Art i Unió de Parets necessita més veus,
més gent, tant se val l’edat, només cal tenir inquie-
tuds musicals i ganes de fer cant coral. Tampoc cal
tenir estudis musicals, només sentir la música i gau-
dir cantant. Durant l’any fem concerts i alguna sorti-
da per cantar a d’altres poblacions. Assagem dues
hores per setmana, i és totalment gratuït. Vine a Ca
n’Oms qualsevol dilluns de 8 a 10 del vespre o bé
trucar a aquests telèfons per infomar-te: 93 8436596
o al 93 8436168. e-mail: coralparets@hotmail.com

Coral Art i Unió

Divendres 21 desembre
-A les 9 h, al Casal d’avis Ca n’Oms,
festival de Nadal.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 18.45 h, a l’Escola Municipal de
Música, recital poètic.
Dissabte 22 desembre
-A les 18 h, al Pavelló Municipal d’Es-
ports, espectacle d’Elite Dance.
Diumenge 23 desembre
-De 10 a 15.30 h, a la plaça de la Vila,
campanya Per Un Nadal responsable.
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler,
teatre: Montserrat, Marta i Maria, de
Som i Serem.
Dilluns 24 desembre
-A la sortida de la Missa del Gall, sota
la plaça de la Vila, inauguració del 21è
Pessebre Monumental.
Dimarts 25 desembre
-A les 11.30 h, a l’església de Sant Es-
teve, i a les 12.30 al Pessebre Monu-
mental, concert de la coral Art i Unió.
Dimecres 26 desembre
-A les 10 h, al Pavelló Municipal d’Es-
ports, caga tió. La Companyia i Teia.
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, es-

pectacle infantil Kei Kei!
Dijous 27 desembre
-A les 17 h, al Pavelló Municipal d’Es-
ports, ball de Nadal per als avis amb l’or-
questra Liberty.
Divendres 28 desembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa,
hora del conte.
Dissabte 29 desembre
-D’11 a 13 h, a la plaça del Dr. Trueta,
festa del carter reial.
-De 17 a 20.30 h, a la plaça de la Vila,
festa del carter reial.
-A les 20 h, al Teatre Can Rajoler, pre-
sentació de l’Associació Amics de l’Òpera
del Vallès Oriental, amb recital líric.
Diumenge 30 desembre
-De 9 a 20 h, al Pavelló d’Esports, memo-
rial Francesc Alsina d’escacs.
-A les 10.30 h, a la plaça de la Vila,
acapte de sang.
Dilluns 31 desembre
-A la 1, al Pavelló Municipal d’Esports,
revetlla de Cap d’Any amb l’Orquestra
Maravella.
Del 5 de desembre al 6 de gener
A la sala d’exposicions de Can Rajoler,
concurs de postals “Felicitem el Nadal”

Dimarts 1 gener 2008
-A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, con-
cert de Cap d’Any “Els altres valsos i mar-
xes” amb l’Orquestra Barcelona Sinfonietta.
Divendres 4 gener
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa,
hora del conte.
Dissabte 5 gener
-A les 17.30 h, sortida de la Cavalcada
de Reis des de Can Vila.
Divendres 11 gener
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa,
hora del conte.
Dissabte 12 gener
-A les 10 h, al Club Sant Jordi, acapte de
sang.
-A les 22.30 h, al Teatre Can Butjosa, La
apoteosis necia, a càrrec del Cansancio.
Diumenge 13 gener
-A les  18 h, al Teatre Can Rajoler, espec-
tacle infantil Oita, a càrrec de la Cia
TaBaTaConTes.
Dilluns 14 gener
-A les 8 h, sortida de la gent gran als Ai-
guamolls de l’Empordà.
Dijous 17 gener
-A les 18.45, al Casal Ca n’Oms, recital
poètic.

Sonet actual

Dones maltractades, polítics mentiders;
serveis de rodalies que mai rodolen.

Beats i beates pel Vaticà volen
per l’espai dels rics, no às pels diners.

Papers de Salamanca, aquells verdaders,
aquests, que per entregar-lo, els hi dolen.

La Memòria Històrica la violen, els que a la Vall
dels Caiguts són masovers.

L’Estatut d’Autonomia catalana
retallat amb estisores espanyoles
afilades com els hi dóna la gana...

...ve un nou Nadal i amb ell et consoles
perquè et sembla una festa prou sana

però l’endemà vers als mals, corrents voles.

Antoni Bertran

Aquest Nadal
un nou any podem inaugura’l

acabar-lo amb salut és el principal
i amb un món més real.

Aquest Nadal
fora violència, fora el mal
fora el conflicte mundial

cal un amor més puntual.

Aquest Nadal
faig una felicitació general,
fent una vida més normal,

divina, feliç i celestial.

Jaume Anfruns
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

Festes de Nadal solidàries i responsables

Aquest Nadal arriba ple de novetats,
d’entre les quals cal destacar la volun-
tat de l’Ajuntament de fomentar un con-
sum responsable i assenyat.
Apostar per un consum ètic i conscient,
conciliar el nostre comportament com
a ciutadans i com a consumidors i va-
lorar que el que consumim no sigui
contradictori amb les nostres necessi-
tats socials, són els eixos bàsics de la
campanya “Per un Nadal responsable”
que es durà a terme el proper diumen-
ge 23, a la plaça de la Vila i que orga-
nitzen conjuntament el Servei de Joven-
tut i el Col·lectiu ProAteneu amb la col·-
laboració d’Edpac, l’entitat Consume
hasta morir i l’associació SodePau.

Fira d’intercanvi
Les activitats que inclou la campanya
giren al voltant de la Fira d’intercanvi on,
tothom que vulgui, podrà portar objec-
tes que es podran canviar per altres de
més necessaris o, senzillament, per
diferents estris.
També hi haurà un estand amb produc-
tes de comerç just i es repartirà mate-
rial educatiu sobre joguines no sexistes
i cartells amb consells per a un consum
conscient. L’exposició No et mengis el
món, serà una altra de les novetats que

ens proposa la fira així com una xoco-
latada amb cacau de comerç just, un
taller de joguines reciclades a càrrec de
Sandra Olaya i un monòleg sobre
l’abús en el consum amb càrrec
d’Edpac.

Novetats i tradicions
Tot i les novetats que es presenten
enguany, no cal oblidar les tradicions
i, per això, l’agenda nadalenca inclou
les festes que s’organitzen als casals
d’avis del municipi, el recital poètic a
càrrec del Niu d’Art,  l’espectacle “Ho,
ho, hou”, que protagonitzaran els ba-
llarins i ballarines del grup Elite Dance,
o el teatre per a infants a Can Rajoler
que organitza l’entitat Rialles.
Però, sens dubte, un dels esdeveni-
ments més esperats pels menuts és
el generós Caga tió que organitza la
Comissió de Festes i que enguany
amenitzarà el grup La Companyia amb
Teia, el dimecres 26 al Pavelló Muni-
cipal d’Esports. Un altre dels esdeve-
niments d’aquest 2007, serà la presen-
tació, el dissabte 29, al teatre Can
Rajoler, de l’Associació Amics de
l’Òpera del Vallès Oriental que oferirà
un recital líric al qual es podrà accedir
gratuïtament.

CaCaCaCaCaCaCavvvvvvvalalalalalalalcccccccaaaaaaadddddddaaaaaaa

La campanya “Per un
Nadal responsable”

proposa una fira
d’intecanvi d’objectes

Teatre infantil,
festes per a la gent gran,
balls i concerts, omplen

la programació

El Caga tió de la
Comissió de Festes

tornarà a fer les delícies
dels més petits

Ses Majestats el Reis Mags de l’Orient passejaran pels nostres carrers

El Carter reial, organitzat per l’Agru-
pament Escolta i Guia Sant Jaume i
les associacions de comerciants  del
barri de l’Eixample i barri Antic, ens
tornarà a visitar aquest Nadal per
anunciar als nens i nenes de Parets,
la ja imminent visita de Ses Majes-
tats els Reis Mags de l’Orient.
Ell serà l’encarregat de lliurar les car-
tes de tots els infants que es vulguin
avançar a l’arribada dels reis i dipo-
sitar les peticions al seu sac màgic.
El podrem veure el dissabte 29 de
desembre, d’11 a 13 h, a la plaça del
Dr. Trueta situada al barri de l’Eixam-
ple i, de 17 a 20 h, a la plaça de la
Vila, davant de l’església de Sant
Esteve de Parets.
En ambdós casos hi haurà xocolata-
da, tallers i animació musical.

Ses Majestats els Reis Mags de
l’Orient arriben a Parets per repartir
somnis, il·lusions i caramels que,
com a novetat i pensant en la salut
de tothom, no contindran gluten.
La sortida tindrà lloc a dos quarts de
sis de la tarda des de Can Vila i, a
les sis, arribaran a la plaça de Mar-
cer on hi haurà una recepció oficial i
es recolliran les cartes amb les pe-
ticions dels petits. La cavalcada con-
tinuarà per l’avinguda de Catalunya i
arribarà al Pavelló Municipal d’Es-
ports a les set de la tarda on, l’alcal-
de de Parets, Joan Seguer, farà la re-
cepció i el lliurament de la clau mà-
gica que obre totes les portes de les
cases del poble per tal que, durant la
nit, Melcior, Gaspar i Baltasar deixin
tots els objectes i regals que els in-
fants han demanat. En tot aquest
desplegament d’imaginació i fanta-
sia, hi col·laboren la Comissió de
Festes i l’entitat Mil·lènium Colla.

CaCaCaCaCaCaCarrrrrrrttttttter rer rer rer rer rer rer reeeeeeeialialialialialialial
Nadal en dimarts, festes a grapats,
ens anuncia la dita. I ara vénen unes
dates festives que transformen Pa-
rets en un poble encara més càlid i
atraient gràcies a la programació
d’activitats que ens preparen la Co-
missió de Festes i diverses entitats
locals.
L’agenda nadalenca està plena d’in-
teressants propostes destinades pre-
ferentment al públic familiar que
combinen la tradició, la cultura i el
lleure. És un programa adequat per
a la pluralitat de significats d’aques-
tes dates i per això confio que tot-
hom hi pugui trobar una activitat que
respongui a les seves preferències o
necessitats d’oci.
Entre d’altres, hi trobareu un atrac-
tiu recital líric que acompanya l’apa-
rició d’una nova entitat cultural, el
pessebre monumental, la gran revet-
lla al pavelló, el concert de Cap d’Any
i la tradicional cavalcada de Reis.
A més, tal i com vam fer l’any passat
amb la campanya de civisme, en
aquesta ocasió hem endegat la cam-
panya Per un Nadal responsable,
amb la finalitat de potenciar un con-
sum sostenible, intel·ligent i solida-
ri, reflexionant sobre les nostres ne-
cessitats reals i afavorint la compra
de productes de comerç just en
aquest període.
Cal afegir que al 2008 commemora-
rem una sèrie d’esdeveniments relle-
vants a casa nostra, de la mateixa
manera que tindrem l’oportunitat de
conèixer millor l’obra de Mercè Rodo-
reda en el centenari del seu naixe-
ment. Igualment, ens caldrà esfor-
çar-nos, individualment i col·-
lectivament, en la lluita contra el can-
vi climàtic aprofitant l’Any internaci-
onal del planeta Terra o podrem
contribuir a defensar i promoure la
diversitat lingüística en el marc de
l’Any internacional de les llengües.
Gaudiu plenament de les festes. Bon
Nadal i feliç any nou a tothom!
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Cultura, tradicions i festa es donen la mà per rebre el nou any

Pessebre
monumental

Revetlla de Cap d’Any

Cantada de nadales Concert de Cap d’Any

Per acomiadar el 2007 com es
mereix, tot just després de men-
jar el tradicional raïm de la sort
i fer el brindis per una bona en-
trada d’any, cal córrer cap al
Pavelló Municipal d’Esports on
podrem ballar al ritme de l’Or-
questra Internacional Maravella.
El preu de l’entrada inclou dues
consumicions i una bossa de
cotilló per persona. Els tiquets
es poden adquirir anticipada-
ment a la piscina Can Butjosa, al Pavelló Municipal i al Centre Cultu-
ral Can Rajoler a un preu de 15 euros o, el mateix dia a la taquilla
del pavelló, per 20 euros.

Una de les coses que no poden
faltar durant aquestes dates
són les nadales, i els encarre-
gats de fer-nos sentir aquesta
música tan significativa, seran
els 18 components de la soci-
etat Coral Art i Unió que actu-
aran el dia 25 de desembre a
les 11.15 h a l’església de
Sant Esteve i, a les 12.30 h, a
la sala on s’ha instal·lat el pes-
sebre monumental. El reperto-

ri que podrem escoltar inclourà nadales tradicionals com el conegut
Fum, fum, fum, Santa nit, Les dotze van tocant, Aclarida nit de Nadal,
El dimoni escuat o Joia al món de F. Haendel.

El pessebre monumental és
una altra de les tradicions
més arrelades en la nostra
població. Enguany, la mida

del decorat que s’ha fet sota la plaça de la Vila ha estat de 230 metres qua-
drats, constituint el muntatge més gran sobre taula que es fa a Catalunya. Per
a la seva elaboració, s’han necessitat uns 12.000 kgs. de sorra fina i roca-
lla, 3.000 kgs de pedra natural, 1.500 kgs. de suro, 25 a 30 sacs de guix,
palets de fusta, arpilleres de sacs, entre 800 i 900 figures de diferents mi-
des, herba natural amb terra, branques seques, i molts d’altres materials.
La inauguració, com ja és habitual, tindrà lloc el 24 de desembre a la sortida
de la missa del gall tot i que es podrà visitar a partir del proper dia 22.

La millor manera de començar el nou any és, sens dubte, amb el Concert de
Cap d’Any que es durà a terme a les set de la tarda al teatre Can Rajoler.
Enguany la convidada serà l’Orquestra Barcelona Sinfonietta, una formació
integrada per joves músics nascuda l'any 1998 i que des d'aleshores ha por-
tat a terme una intensa i remarcable activitat musical.
Durant el concert podrem
escoltar valsos, marxes i te-
mes populars de cinema
amb arranjaments i orques-
tacions d’Antoni-Olaf Saba-
ter. Les entrades, es poden
adquirir al preu
de 12 euros.

24
desembre

31
desembre

25
desembre

1
gener
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Parets col·labora amb RUW:
la moda sostenible i solidària

L’Ajuntament i  RUW Design signen un conveni pel qual la firma
 elaborarà bosses amb les banderoles publicitàries del municipi

Moda sostenible i solidària, aquest és
el fonament de l’empresa RUW Design,
una firma de moda catalana que elabo-
ra bosses i complements a partir del
reciclatge de banderoles o lones. Part
dels beneficis recaptats de la venda
d’aquests productes reverteix en pro-
jectes socials, mediambientals i soli-
daris. Actualment col·laboren amb or-
ganitzacions no governamentals com
Ajuda en Acció, Intermon Oxfam i Am-
nistia Internacional.

Conveni de col·laboració
Dimarts passat,  l’alcalde Joan Seguer
i José Luis López, en representació de
la companyia mercantil RUW Design,
SL van signar un conveni de col·-
laboració pel qual  s’estableix el com-

promís de l’Ajuntament de Parets a
cedir a RUW-Design SL el material pu-
blicitari derivat de les campanyes ins-
titucionals, com ara banderoles o lo-
nes, per a l’elaboració d’objectes de
moda que seran distribuïts dins l’àm-
bit municipal sempre que es consideri
adient. D’altra banda, RUW cedeix l’1%
de la seva facturació entre les adminis-
tracions i entitats que hi col·laboren per
ajudar al finançament  de projectes de
millora de la sostenibilitat o la defen-
sa dels drets humans. Amb motiu de
la Festa Major d’Estiu 2007, l’Ajunta-
ment i RUW ja van treballar conjunta-
ment en la confecció de bosses  i al-
tres productes elaborats a partir del
reciclatge de les banderoles de la cam-
panya Parets creix en civisme.

El Centre de Recursos Empresarials La
Marineta, equipament municipal de
promoció econòmica, continua impul-
sant accions formatives. Per al primer
trimestre de 2008 s’han programat
diversos cursos subvencionats al
100% i que estan adreçats a tots els
treballadors en actiu.
El 16 de gener comencen els dos pri-
mers: Desenvolupament d’habilitats
directives i Saber negociar. L’art o l’ha-
bilitat. En ambdós casos la durada serà
de 60  hores i tindran lloc els dilluns i
dimecres, de 17 a 20.30 hores, fins al
17 de març.
Habilitats personals i interpersonals en
l’entorn laboral: habilitats directives, és
el tercer dels cursos que s’impartirà.
L’inici serà el 18 de gener i finalitzarà
el 8 de febrer. La durada total és de 18
hores i es durà a terme els divendres
de 9 a 13.30 hores.
Per últim, el 22 de gener començarà el
curs Prevenció de riscos laborals: ris-
cos específics, de 50 hores de durada,
que s’impartirà dimarts i dijous, de
17.30 a 20.30 hores, fins al 18 de
març de 2008.
Les inscripcions cal fer-les al mateix
equipament, situat al carrer de La
Marineta, al polígon industrial Llevant
o trucant al telèfon 93 573 00 70.

SLOP: lliurament de diplomes
La formació per a persones en situa-
ció d’atur i la formació contínua són
també objectiu fonamental del Servei
Local d’Ocupació de Parets (SLOP), a
més de la inserció laboral de persones
de Parets. Durant els mesos de novem-
bre i desembre s’han desenvolupat
cinc cursos de formació en àmbits com
la ofimàtica, manipulació d’aliments i
conducció de carretons en els quals
han participat una setantena d’usuaris
de l’SLOP. Dilluns passat, a la
Marineta, va tenir lloc el lliurament de
diplomes acredidatius.

Com creu que podem col·laborar per fer un Nadal més sostenible? Hi ha un excés de consum en aquestes dates?

VOX POPULI

Sobretot amb consum respon-
sable, hauríem de saber prè-
via-ment el que necessitem per
no fer una despesa innecessà-
ria. Acostumem a estirar més
la màniga que el braç, sobre-
tot en aquestes dates, ens dei-
xem portar molt per l’emoció
de les festes.

Antonia
Robledo
65 anys

Antonio
Ojeda

62 anys

Una de les maneres seria no
gastar tant, no deixar-nos por-
tar per la publicitat. Les perso-
nes que la resta de l’any reci-
clem, també ho fem durant el
Nadal. La major part de les
famílies sí que fan un consum
excessiu durant les festes, jo
intento no passar-me.

Marisol
Barea

30 anys

Per un Nadal sostenible, és
molt important fer prèviament
una llista del que de veritat fa
falta, sinó caiem en la temp-
tació de comprar per impuls
coses que no fan falta. S’ha
de reciclar sempre, però per
Nadal més. Hi ha molt paper,
cartró i plàstic pels carrers.

Sara
Morón

18 anys

Javier
Martos
34 anys

Vivim en una societat molt
consumista. Crec que es fa
servir massa embolcall, pa-
pers, caixes, etc. Penso que
en aquestes festes no ens
aturem a pensar el que fem,
perquè si de debò ho féssim
seríem més responsables a
l’hora d’anar a comprar.

Crec que és una utopia. Cada
any fem que  el Nadal arribi
abans i per consegüent les
compres. Seria important fi-
xar-nos més d’on provenen
els ar ticles i intentar també
fugir dels grans embolcalls.
Tot i els preus elevats, se-
guim gastant massa.

La Marineta acollirà
nous cursos formatius

Projecte d’urbanització
del polígon de Can Volart

Representants de l’Ajuntament de
Parets han mantingut recentment
una reunió amb empresaris del polí-
gon industrial Can Volart per presen-
tar-los la proposta de projecte d’urba-
nització d’aquest sector de Parets.
L’actuació preveu una intervenció
urbanística i millora de la trama urba-
na amb la incorporació de més i mi-
llors serveis com ara el soterrament
de les línies elèctriques, la renovació
de la xarxa de clavegueram i d’enllu-
menat, la dotació de dipòsits d’aigua
i de fibra òptica i, també, , la modifi-
cació de la senyalització a fi que es-
pecifiqui la ubicació de cadascuna
de les empreses.

Més de 6 milions d’euros
En el decurs de la trobada, celebra-
da a La Marineta, es van valorar  els
costos i també les quotes que caldrà
que assumeixi cadascuna de les
empreses del sector, al voltant de
75. El pressupost per a executar tot
aquest projecte ascendeix a més de
6 milions d’euros i està previst que
es desenvolupi en tres fases.

Aquesta reurbanització i millora res-
pon a la reinvidicació formulada per
alguns dels empresaris d’aquest
polígon industrial, un dels més antics
de Parets del Vallès. En les seves
demandes formulaven la necessitat
d’adaptar aquest àmbit industrial
d’acord amb les noves necessitats i
aconseguir alhora una millora de la
mobilitat. El projecte presentat recull
totes aquestes propostes i, fins i tot,
un calendari i una valoració econòmi-
ca. Les obres podrien començar el
proper estiu i el desenvolupament de
les tres fases podria perllongar-se
fins a finals de 2009.

L’actuació de millora podria
 començar el proper

estiu i s’executarà en tres fases

Reciclatge, solidaritat i implicació ciutadana
El reciclatge, la sostenibilitat i la solidaritat
són alguns dels motius pels quals s’ha sig-
nat el conveni. La sensibilització del consis-
tori davant el medi ambient i les polítiques
socials i de cooperació fa que donin continu-
ïtat a una acció que es va emprendre l’estiu
passat i que ha gaudit d’una excepcional
acollida ciutadana.
El preu dels materials que es posen a la
venda són populars. En cap cas s’ha pretès
obtenir benefici econòmic sino aconseguir
reciclar una part de la publicitat institucional

generada pel consistori. Bosses, moneders, clauers i llibretes, a preus assequibles
-d’entre 12 i 6 euros- que es confeccionen amb les banderoles publicitàries que han
lluït temps enrere als fanals de Parets.
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OFERTES DE LA BORSA DE TREBALL
Per poder accedir a les ofertes de la BORSA DE TREBALL, cal estar inscrit al Servei Local d’Ocupació (SLOP).
Les persones usuàries del Servei Local d’Ocupació interessades en alguna d’aquestes ofertes, cal que s’adrecin a l’SLOP els dilluns de 9 a 13 i de 16.30 a 19 h
Les persones no inscrites i que vulguin disposar dels nostres serveis cal que concertin entrevista a l’SLOP.
Es poden consultar aquestes i altres ofertes a la pàgina web de l’Ajuntament www.parets.org

Es poden consultar aquestes i altres ofertes a la pàgina web de l’Ajuntament www.parets.org o www.parets.cat

ENGINYER TÈCNIC TELEOPERADORAADMINISTRATIU/VA

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb opcions
de continuïtat.
Horari: jornada partida de 8 a 14 i
de 15 a 17 h.
Tasques: recepció de visites i
facturació.
Requisits: formació administrativa
i experiència. Indispensable nivell
alt d’ofimàtica.

Llocs de treball: 1
Contracte: 6 mesos + indefinit.
Horari: jornada partida de 8.30 a
13.30 i de 15.30 a 18.30 h.
Tasques: atenció telefònica, suport
administratiu i comptable en serra-
lleria industrial.
Requisits: formació i experiència
admtva. Nocions de comptabilitat.
Bon nivell d’ofimàtica.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb opci-
ons de continuïtat.
Horari: jornada partida de 8 a 13
i de 15 a 18 h.
Tasques: atenció telefònica en
dep. comercial d’empresa de pro-
ductes biològics.
Requisits: habilitat comunicativa
i experiència en tasques
comercials.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: jornada completa flexible.
Tasques: responsable del dep. de
qualitat (normativa, inspeccions,
validació de la producció...)
Requisits: Enginyeria o Enginyeria
Tècnica. Nivell d’aglès alt.

AUXILIAR
ADMINISTRATIU/VA

CAP DE
PRODUCCIÓ

MANIPULADORA OPERARI DE
METALL

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal.
Horari: jornada intensiva matí de 6
a 15 h.
Tasques: premsa mecànica; tallar
plegar i planxar ferro; cisalla;
soldadura.
Requisits: imprescindible experièn-
cia en aquest àmbit.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb opcions
de continuïtat.
Horari: jornada partida.
Tasques: suport en el manteni-
ment i la instal·lació d’àrees de
serveis (benzineres).
Requisits: motivació per aprendre
un ofici. Valorable coneixements de
mecànica o electricitat.

Llocs de treball: 2
Contracte: temporal.
Horari: jornada completa flexible.
Tasques: preparació de material
i muntatge de peces petites en
una fàbrica de components
mecànics.
Requisits: experiència en mani-
pulació i processos productius.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: jornada partida de 8 a
13.30 i de 15 a 17.30 h.
Tasques: responsable de la produc-
ció i qualitat d’una empresa de
productes de decoració.
Requisits: formació tècnica de
màquines i eines. Experiència en
coordinació d’equips de treball.

AJUDANT TÈCNIC
MANTENIMENT
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Parets disposarà d’un nou escut muni-
cipal d’acord amb el Dectret 139/
2007, de 26 de juny, pel qual queden
regulats la denominació, els símbols i
el registre d’ens locals de Catalunya.
L’especialista en heràldica Armand de
Fluvià en el seu moment va redactar
una memòria-informe amb la correcció
de l’actual escut.

Caironat i amb corona mural
En el darrer ple extraordinari, celebrat
ahir, 20 de desembre, es va portar a
votació acordar l’inici de l’expedient de
modificació de l’escut de Parets del
Vallès. El nou escut és caironat quar-
terat: al primer i quart quar ters, de
color verd (sinople, en terminologia

Nou escut municipal de Parets

Recentement s’han nomenat els nous
càrrecs de la societat municipal
HabitaParets SL, empresa pública en-
carregada de gestionar el patrimoni del
sòl i l’habitatge municipal a Parets del
Vallès. Dimarts passat, en el decurs
d’una junta d’accionistes, es va nome-
nar l’alcalde, Joan Seguer, com a pre-
sident d’aquesta empresa de titularitat
municipal, així com el gerent de la so-
cietat, un càrrec que ocupa Juan José
Sierra.

Nou consell d’administració
D’altra banda, també es va fer una pro-
posta inicial per a la constitució del
consell d’administració, format per tots
els grups municipals amb representa-
ció a l’Ajuntament de Parets. En repre-
sentació del PSC consten Joan Seguer,
Antonio Torío, Sònia Lloret, Sergi
Mingote i Lucio Gat; Josep Maria Tarrés
en forma part pel grup d’ICV; en repre-
sentació de CiU hi ha Joan Martorell;
Susana Rueda per part del Partit Popu-
lar i properament es designarà el mem-
bre que representarà el NOPP.

Can Caliu: ubicació d’HabitaParets
L’empresa municipal quedarà ubicada
durant 2008 a l’edifici de Can Caliu, al
carrer Major número 1, compartit amb
l’SLOP. Actualment, les gestions
d’aquesta societat es desenvolupen a
les instal·lacions de les Oficines de Ter-
ritori, a l’av. de la Pedra del Diable.

heràldica),  hi ha un cavall sallent d’ar-
gent, i al segon i al tercer quarters, de
color daurat o groc, les quatre barres
vermelles (gules). D’altra banda, per
timbre té una corona mural de vila de
cinc torres.

Dos canvis respecte de l’actual escut
Les variacions concretes són dues. Si
bé es mantenen els mateixos colors i
elements, l’escut passa a ser caironat
–fins ara era quadrilong ibèric– i la co-
rona de duc ha estat modificada per la
corona mural de vila de 5 torres, que és
la que correspon. L’Institut d’Estudis
Catalans ha emès també un informe
favorable davant l’adequació de l’escut
a la normativa reguladora.

L’informe d’un l’expert en heràldica sobre el nou escut estableix
que serà caironat i amb una corona mural de vila de cinc torres

La societat limitada
HabitaParets quedarà
representada per tots
els grups municipals

Una única figura de reconeixement:
la Medalla de la Vila. Aquest és
l’agraïment que el municipi de Pa-
rets del Vallès donarà a persones
físiques o jurídiques per una actua-
ció o conjunt d’activitats d’extraordi-
nari relleu i enaltiment de la vila o bé
pel servei i dedicació al progrés i
benestar del municipi i la seva ciu-
tadania.

Màxim de tres medalles per any
Amb aquesta base, intentant cercar
la senzillesa però alhora el reconei-
xement, l’Ajuntament de Parets del
Vallès ha iniciat els tràmits per es-
tablir un Reglament de distincions
que reconegui el treball de persones
en els més diversos àmbits, ja sigui
envers l’associacionisme, les mani-
festacions culturals, esportives, cí-
viques, econòmiques o socials.
Això sí, el nombre de medalles que
es poden concedir anualment que-
da restringit a tres distincions, que
seran merament honorífiques i en
cap cas tindran cap dret econòmic
ni administratiu.

Paretà o paretana il·lustre
A la medalla, hi haurà de constar
l’escut de Parets, el nom del guar-
donat, la data i la menció de què es
tracta. Tota persona que rebi la
Medalla de la Vila tindrà el tracta-
ment de paretà o paretana il·lustre.

Un nou reglament de
distincions reconeixerà
persones o actuacions
rellevants per a Parets

Escut actual (esquerra) i nova proposta d’escut (dreta)
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Oficina de Catala

Oficina de Català
de Parets del Vallès
Centre Cultural Can Rajoler

Travessera, 1
Tel. 93 573 98 00

parets@cpnl.cat

Carta als Reis

`

Coincidint amb la nova temporada de
teatre, l’Ajuntament ha posat a la ven-
da el Carnet Amic dels teatres de Pa-
rets que dóna dret a gaudir dels espec-
tacles que es duran a terme als tea-
tres de Can Rajoler i Can Butjosa amb
la reserva del mateix seien durant tot
l’any, prioritat en l’adquisició d’entra-
des addicionals, invitació als actes
públics que es programin directament
des de l’Ajuntament als teatres de
Parets i el dret a rebre, a domicili, la
informació sobre les programacions
d’aquests teatres.

Estalvi i avantatges
Durant l’any 2007, es van emetre 41
carnets dels quals 16 van ser adqui-
rits per empreses i 25 per particulars.
Els amants del teatre estan de sort ja
que enguany, el preu de venda és de
135 euros -que suposa un estalvi to-
tal del 50% sobre el preu que els usu-
aris pagarien a la taquilla- i es pot ad-

BrBrBreuseuseus

TTTeaeaeatrtrtre amae amae amattteeeururur
Els paretans Som i Serem presenten una
comèdia satírica amb accent femení

Alumnes de Ntra. Sra. de
Montserrat, a l’Ajuntament

Estimats Reis d’Orient,

Encara que sé que vosaltres potser tin-
dreu un punt de vista divergent del meu,
crec que aquest any m’he portat decidi-
dament millor que no els anteriors.
És cert que la Mariona encara es deu
preguntar on ha anat a parar el tren
elèctric que fa dos anys que encapçala
la seva llista de Reis, però també és
veritat que té un munt de jocs a casa
seva i que els seus papes, en el fons,
probablement m’ho agrairan, perquè ja
no saben on encabir la cuineta, el to-
bogan o el saltamartí. Tampoc el Joanó
no entén gaire que la seva flamant bi-
cicleta hagi arribat abonyegada, però
és que era una temptació massa gran,
amb el munt de complements que porta...
Realment he de reconèixer que he fet
una acumulació difícilment justificable
de joguines, especialment de ninots de
peluix, consoles de joc i patinets. Això
sí, totes de producció rigorosament con-
trolada, amb la garantia que cap treba-
llador no ha estat explotat en la seva
elaboració. I avui dia això no és gens
fàcil, us ho puc ben assegurar.
Però sé que, de totes les malifetes que
he fet aquest any, la que no em perdo-
nareu mai, estimats companys de fati-
gues, és que m’hagi apropiat la conne-
xió a Internet per poder ser el primer de
mirar el Diccionari de jocs i joguines que
el TERMCAT ofereix al seu web, i que em
servirà per a entendre el significat dels
noms de joguines que, com els que he
marcat ara amb negreta, farceixen les
cartes que els nens ens escriuen any
rere any.
Esperant la vostra comprensió, m’aco-
miado atentament.
Melcior
PS: Baltasar, em consta que les baldu-
fes, les ballarugues, els diàbolos i els
trompitxols de les teves llistes sovint
tampoc no arriben a la seva destinació.

Text extret del TERMCAT
(http://www.termcat.cat/)

on podeu consultar diccionaris especialitzats

Nova programació d’espectacles
amb promoció del Carnet Amic
Amic dels teatres de ParetsGodoy, Moncho, Pep Cruz, Joel Joan o Clara Segura,

seran alguns dels convidats d’excepció de la nova temporada

BrBrBreuseuseus
Jornades sobre
alimentació saludable
El Servei de Joventut de l’Ajunta-
ment i l’IES Parets, amb la col·-
laboració del Servei de Sanitat i Edu-
cació, l’associació Edpac, el gabinet
de psicologia Sònia Tàpia i l’entitat
solidària SodePau, estan duent a
terme entre ahir i avui, 21 de desem-
bre, les jornades Pa’Tothom, sobre
alimentació saludable dirigides a
tots els alumnes d’ESO de les esco-
les de Parets de primer a quart curs.
Les jornades tracten temes sobre
l’alimentació basats en dos grans ei-
xos: la salut individual que treballa-
rà el foment dels bons hàbits alimen-
taris, la dieta mediterrània o la pre-
venció dels trastorns de l’alimentació
i sobre i la salut comunitària que in-
cideix en el consum responsable, els
aliments de comerç just i la
sostenibilitat.
Dins les activitats programades, s’in-
clouen l’exposició Menjar-se el món
tallers d’autoimatge, venda i consum
de productes de comerç just i visites
didàctiques a horts ecològics.

quirir al Centre Cultural Can Rajoler du-
rant l’horari d’obertura de les oficines.
La nova temporada d’espectacles als
teatres de Parets s’estrenarà el dis-
sabte 26 de gener amb un artista d’ex-
cepció. Moncho i Toni Olaf, ens deixa-
ran conèixer el seu vessant més acús-
tic amb la interpretació de cançons de
Serrat, Albert Pla o Rosana Pastor.

Durant el primer semestre del 2008,
podrem gaudir de la presència de Pep
Cruz i Jordi Coromina que ens portaran
l’obra Còmica Vida, de l’humor de l’uru-
guaià Godoy o de la “intimitat” que
protagonitzen Joel Joan i Clara Segura.
També veurem els ballarins i ballarines
d’Elite Dance i, evidentment, les inter-
pretacions de l’entranyable companyia
paretana Som i Serem.

Imatge d’Intimitats amb Joel Joan i Clara Segura

Reunió dels membres de
les taules de debat del PEP

“Montserrat, Marta i Maria” és el tí-
tol de la comèdia que els integrants
de la companyia paretana Som i Se-
rem presentaran aquest diumenge,
23 de desembre, a les 18.30 h, al
teatre Can Rajoler. Les entrades, que
ja s’han posat a la venda, es poden
adquirir al preu de 6 euros al
tel·entrada de Caixa de Catalunya o,
una hora abans, a la taquilla del ma-
teix teatre.

Dones al voltant de la taula
L’obra, basada en el text original de
Josefina Altés, guanyadora del Memo-

rial Antoni Santos Antolí l’any 1992,
ens proposa assistir a un sopar on
amigues de tota la vida es revelen
secrets recentment descoberts, al-
guns dels quals són tan sorprenents,
que podrien fer pensar en un trenca-
ment d’aquesta amistat tan duradora.
L’escenografia de l’obra ha estat ela-
borada íntegrament per l’equip tècnic
del teatre Can Rajoler.

Homenatge a Pere Pujol
Com ja és habitual en aquestes da-
tes, la recaptació de la taquilla es
cedirà íntegrament a una associació
benèfica que, en aquesta ocasió, re-
brà l’entitat local Parets contra el càn-
cer. Finalment, un cop acabada la re-
presentació, un dels membres de la
companyia, adreçarà unes paraules al
públic en record del recentment des-
aparegut Pere Pujol.
Dins l’homenatge, també està previs-
ta la projecció d’imatges d’algunes de
les obres en les quals Pere Pujol va
participar.

El passat 14 de desembre va tenir
lloc, a Can Rajoler, la reunió de retorn
d’informació als participants de les
sis taules de debat del projecte edu-
catiu de Parets. El  document lliurat,
consta d’un resum de les aportaci-
ons fetes per aquestes taules de tre-
ball, pels tècnics municipals i pel
grup impulsor del PEP i especifica la
viabilitat i l’estat d’execució en què es
troben dites propostes.
A la reunió van assistir quaranta dels
quasi setanta participants de les tau-
les, que van poder debatre aquest
resultat. Del total de les propostes
presentades, l’estudi en recull un
total de 36 que es troben actualment
en execució i que representen un
18% del total de les sol·licituds.
Pel que fa a la resta, hi ha 55 propos-
tes en projecte, 76 que es valoren
com a possibles accions recollides
dins d’altres projectes més grans o
en estudi, 13 que corresponen a
competències d’altres institucions o
administracions i 26 que no s’han
pogut tenir en compte perquè són de
difícil execució o estan pendents
d’estudis tècnics més elaborats.
Les sis taules estan relacionades
amb l’entorn sostenible, la cultura, la
ciutadania activa, la família, la convi-
vència i l’aprenentatge.

Com funciona l’Ajuntament? Aques-
ta ha estat la pregunta a la qual s’ha
respost davant a una cinquantena
d’alumnes de tercer curs de primària
de l’Escola Nostra Senyora de
Montserrat, que el passat divendres
14 de desembre van visitar les ofici-
nes municipals de l’Ajuntament.  Es
tracta d’una forma d’estudiar poc
convencional, però que els ha permès
conèixer de prop el funcionament in-
tern de la Casa de la Vila.
El recorregut passa per la visita a tots
els departaments, els tècnics i treba-
lladors dels quals mostren i expliquen
les tasques que desenvolupen. Du-
ran el traçat, els nens i nenes van
tenir l’ocasió de veure l’alcaldia i seu-
re a les butaques de la sala de plens.

Per al primer semestre
de 2008 s’han programat
una dotzena d’espectacles
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Joventut de Badalona  i Cornellà guanyen el 3r
Torneig de bàsquet Vila de Parets preinfantil

A la fotografia, els equips campions del 3r Torneig Vila de Parets de bàsquet preinfantil

Jordi Seguer

CB Cornellà, campió femení
La final de categoria preinfantil feme-
ní es va resoldre amb victòria del
Cornellà (47-33) davant del Femení
Sant Adrià. L’any anterior l’equip del
Baix Llobregat havia estat segon del
Vila de Parets. El 3r lloc va ser pel
Viladecans que va derrotar el Joventut
de Badalona (65-52).
La resta de posicions són: 5è Ros
Casares (València), 6è Don Piso Uni
Girona, 7è Santa Rosa Lima Horta, 8è
Argenta Granollers, 9è JE Terrassa,
10è UE Gaudí, 11è Doctor Azua, 12è
Alboraya (País Valencià), 13è

L’atleta del Club Atletisme Parets
Ingrid Andrés va quedar primera
classificada en categoria alevina del
Cros Internacional Ciutat de
Granollers celebrat el passat diu-
menge. Andrés, nascuda el 1997, va
fer un temps de 04.31. La jove pro-
mesa del CAP ja ha guanyat durant
aquesta temporada els cros de
Calldetenes i Castellar. L’any ante-
rior va quedar 5a en la final de pista
aleví de 60 m i 4a en la de 600 m,
a més, va ser la 27a en el Campio-
nat de Catalunya de cros individual,
la 12a en la final catalana de cros
del consell i la 17a en la final cata-
lana de cros per equips. De l’actua-
ció dels atletes del Parets al cros de
Granollers cal destacar també el 8è
lloc de Carla Menes i el 33è de
Meritxell Hidalgo (aleví). En infantils,
Alba Quirós va ser 5a i  Laura Me-
nes, 8a; en benjamins, Jan Garcia
(26), Carlos Abel (28);  en aleví,
Roger Subirón (28) i Ugo Modu (33);
en infantil masculí,Jonathan Gómez
(42); i en cadet masculí,Fèlix
Jiménez (35).

Compañia de Maria, 14è Sant Celoni,
15è El Salvador i 16è B.Parets.
Un total de 32 equips d’arreu de l’Es-
tat espanyol van participar en el tor-
neig que es va perllongar durant 3 dies
consecutius amb 96 partits. També es
van organitzar activitats paral·leles
com els concursos del KO, Two ball i
4X4.

Guanyadors dels concursos
Els millors jugadors del torneig van ser
Xavier Assalit (Joventut Badalona) i
Carolina del Salto (Cornellà), els mi-
llors entrenadors Victor Carrasco del

eeeeel pll pll pll pll plaaaaannnnntttttererererer

INGRID ANDRÉS BOCANEGRA
CLUB ATLETISME PARETS

El Joventut de Badalona i el CB
Cornellà han estat els campions del 3r
torneig de bàsquet Vila de Parets de
categoria preinfantil disputat als dos
pavellons de Parets entre el 7 i el 9 de
desembre. La Penya va ser el millor
equip preinfantil masculí després de
derrotar en la final el Sant Josep de
Badalona per 61-47. La tercera posició
va ser pel FC Barcelona que va supe-
rar l’Argenta Granollers (69-61).
La resta de la classificació masculina
va ser: 5è Cornellà, 6è Maristes
Ademar, 7è JAC Sants, 8è B. Parets A,
9è UE Mataró, 10è Alier ta Augusto
(Saragossa), 11è Doctor Azua
(Saragossa), 12è Sant Josep (Girona),
13è El Salvador (Saragossa), 14è CB
Zaragoza, 15è Compañia de Maria i
16è B. Parets B.

preinfantil masculí Sant Josep de
Badalona i Victor Torres del femení Sant
Adrià.
Els guanyadors del concurs del KO
masculí van ser Gerard Pérez (SJ
Badalona) i Marta Nadal (Cornellà).
Pel que fa al concurs Two ball victòria
en categoria masculina de Francisco
Cobos i Miguel Medina (CB Zaragoza) i
de Paula Pueyo i Elena Calvo (Compañia
de Maria) en la femenina.
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El nedador paralímpic Miquel Luque
fitxa pel Club Natació Parets

El Club de Rugbi Parets tanca la primera volta

El proper diumenge 30 de desembre
tindrà lloc al Pavelló d’esports la 8a
edició del Torneig d’Escacs actius
Memorial Francesc Alsina que orga-
nitza la Paretana d’escacs. Les ins-
cripcions es mantenen ober tes al
preu de 10 euros i 5 euros per la
categoria sub 16. Els socis de la
Paretana i els jugadors amb ELO
superior a 2300 participaran de for-
ma gratuïta. La competició es juga-
rà amb un sistema suís a 8 rondes i
partides semi ràpides. L’organitza-
ció repartirà 1.200 euros en metàl·-
lic entre els 5 primers classificats de
la general i els 2 primers dels trams
d’ELO compresos entre 2200-2299
i 1700-1799. També hi haurà trofeu
per als 1rs classificats local, sub 16
general i pel sub 14 local i sub 12
local. L’edició de l’any passat la va
guanyar la jugadora alemanya
Elisabeth Pähtz.

Coincidint amb el seu debut, Luque va aconseguir dues
medalles d’or a l’Open de Benicarló en 50 braça i 150 estils

L’equip sènior del CR Parets re-
brà demà dissabte el Vic Crancs
(16.30 h) en la darrera jornada de
la primera volta de la 2a divisió.
Els paretans travessen un bon
moment de joc amb 3 victòries
consecutives, la darrera diumen-
ge al camp del Cornella-Martorell
(10-15). Va ser un triomf comòde
ja que al descans el CRP domina-
va per 0-10 amb marques de
Sergi Coronado i Iuri. A la repre-

sa  Toni Fedenich va assolir cinc punts més. A l’espera del partit contra el Vic
el CRP ocupa el 4t lloc de la lliga amb 8 punts, empatat amb Alella  i Gòtics B.
El líder és el Químic (16), seguit per Torroella (10) i INEF Lleida (9).

El CF Parets rep aquest
diumenge el CE Berga
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El nedador paralímpic de Parets, Mi-
quel Luque, forma part de l’equip de
competició del Club Natació Parets des
de principi de la nova temporada.
Luque que havia nedat pel CN Sant
Rafael des del 1994 ha iniciat una nova
etapa en la seva trajectòria. A pocs
mesos de par ticipar en els Jocs
Paralímpics de Pequín (Xina) el setem-
bre del 2008 ha decidit incorporar-se al
CNP. La seva estrena va tenir lloc el
cap de setmana passat durant l’Open
de Benicarló (Castelló) on Luque va
obtenir medalles d’or en les finals de
50 m braça i 150 m estils. A comen-
çament de desembre Miquel Luque va
representar a l’equip paralímpic espa-
nyol en l’Open de Maryland, a

L’equip sènior femení A del Bàsquet Parets
ocupa el quart lloc de la lliga de 3a Catala-
na “A” grup 4art després de l’onzena jor-
nada. Les paretanes que aquesta tempo-
rada dirigeix el nou tècnic Chema Moreno
han guanyat 7 partits i n’han perdut 3. A
més de la marxa de l’anterior entrenador
Enric Núñez l’equip ha patit la baixa de la
base Pili Nieto i a més darrerament es va
lesionar la jugadora Mari Nieto, una de les
ànimes de l’equip. Després de quedar-se
a un pas de l’ascens a 2a enguany el BP
vol pujar de categoria. En la darrera jorna-
da el Parets va guanyar dissabte a la pista
del Mirasol (Sant Cugat) per 41-44 en un

partit molt igualat que no es va decidir fins els darrers minuts. Aquest dissabte el BP rep el Caste-
llar (19 h) en l’últim partit de l’any, a més, el 12 de gener jugaran el partit pendent a casa contra el
Vic. El lider de la lliga és el Lliçà d’Amunt amb 10/0 seguit per Vilatorta amb 9/1 i l’Escola del Carme
amb 8/2. El BP comparteix el 4art lloc amb el Roda de Ter.

Dissabte 22 i Diumenge 23 Desembre
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CF Parets-CE Berga (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 2:
Ronda (Badalona)-B.Parets A (Dissabte, 19.30 h)
BÀSQUET 3a FEM. Grup 4:
B. Parets A-Castellar (Dissabte, 19 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
Manlleu-FS Parets (Dissabte, 17.30 h)
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3:
TT Parets-Gestió I.Palet  (Calella) (Dissabte, 17 h)
RUGBI 2a Catalana:CR Parets-Vic Crancs (Diss. 16.30 h)

Dissabte 12 i Diumenge 13 Gener
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
Bellavista Milan-CF Parets(Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
HANDBOL LLIGA CATALANA Grup A:
Palautordera-H. Parets
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
FS Parets-L’H Bellsport (Dissabte, 17.30 h)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 2:
B.Parets A-Igualada “B” (Dissabte, 19 h)
TENNIS TAULA 1a Estatal Grup 3:
TT Parets-Malgrat (Dissabte 17 h)
RUGBI 2a Catalana:CR Parets-Alella

Breus

L’equip de Cuni rebrà diumenge (12
h) el CE Berga en la 15a jornada de
Preferent grup 1. Els paretans vo-
len trencar la mala trajectòria dels
darrers 4 partits on han encaixat 3
derrotes (Canovelles 2-0, Olesa 0-
2 i Vic 5-1) i han cedit un empat a
casa davant del Palau Solità (0-0).
Malgrat tot el CFP es manté 3r amb
25 punts empatat amb l’EC
Granollers. Després de les festes
de Nadal el CFP anirà al camp del
Bellavista (13 gener) i rebrà el
Vilassar de Dalt (20 gener).
Abans de començar el par tit
d’aquest diumenge es guardarà un
minut de silenci per la recent mort
de l’exdirectiu del CF Parets, Joan
Serra, conegut com l’avi de Can
Cordé.

El sènior A de l’HP, de vacances fins
el 13 de gener, disputarà la fase per
la permanència a la Lliga Catalana.
A l’espera dels 2 darrers partits de
la primera fase (amb Palautordera i
Banyoles) l’HP acumula 5 punts dels
8 sumats pel playoff que començarà
el gener.
L’equip d’Herrero va perdre el passat
diumenge a la pista de la Salle
Montcada (25-20) i anteriorment va
empatar amb la Salle Bonanova a
casa (21-21).
D’altra banda, el sènior A del FS
Parets s’ha situat a 2 punts del lider
de la Territorial grup 1 després de 3
victòries consecutives.
L’equip dirigit per Oriol Perales, amb
24 punts, visita aquest dissabte la
pista del Manlleu.

La Paretana organitza el
8è Torneig d’Escacs actius

       SÈNIOR FEMENÍ “A” BÀSQUET PARETS   e   e   e   e   eqqqqquuuuuiiiiippppp

Breus

Miquel Luque és campió paralímpic en la prova dels 50 braça el 2000 i 2004

L’Handbol Parets disputarà
el playoff de descens

El Tennis Taula Parets,
cuer  a la Primera Estatal
El sènior A del TTP finalitza la prime-
ra volta de la 1a Estatal aquest dis-
sabte (17 h) davant del Calella. Fins
ara l’equip ha perdut els 8 primers
partits de la competició i cada cop
són més remotes les opcions de per-
manència a la categoria. En canvi, el
sènior B és 2n classificat a la Divisió
d’Honor Catalana.

Washington. A la prova celebrada als
EUA el nedador de 31 anys va quedar
campió en les proves de 50 braça i 100
braça, i segon classificat en 50 lliures,
150 estils -amb millora de la marca
personal- i 100 lliures. Luque va esta-
blir nou rècord d’Espanya en 50 braça
amb un temps de 51,00.

Sopar del Nadal del CNP
D’altra banda, aquest dissabte 22 de
desembre, el CN Parets que presideix
Toni Garcia Soto celebra el sopar de
Nadal al Teatre Can Butjosa amb l’as-
sistència de més de 150 persones.
L’acte reunirà a la directiva, cos tècnic,
nedadors, familiars i representants de
l’Ajuntament de Parets.El Cercle de Mingote rep

el premi Lluís Diumaró de TV
“La serralada blanca: les muntanyes
dels quechuas”, és el documental
que enguany ha estat reconegut amb
el premi de televisió Lluís Diumaró
que concedeix Òmnium Cultural.
Aquest va ser el tercer projecte del
cicle “El cercle de Mingote”, que l’al-
pinista, acompanyat del càmera
Albert Barceló, el paretà Josep Miró,
el cardedeuenc Jordi Fradera i el ma-
lagueny José Miguel Herrera, va
empendre, el juliol de 2005, i en el
qual l’equip es va endinsar al cor de
la serralada blanca, des de Lima fins
a Huaraz, la capital dels andinistes.
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Grup Municipal  del
Partit Popular de Catalunya

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

parets@iniciativa.cat

Grup Municipal del
Partit del Socialistes de Catalunya
www.socialistes.cat/ambit/parets

Durant aquests dies, els socialistes hem
estat elaborant els pressupostos munici-
pals per a l’exercici del 2008. Sobre la
reflexió i l’anàlisi prèvia que cal fer davant
d’aquestes propostes, hem fet un pressu-
post apostant per les persones. Hem apos-
tat per la qualitat de vida de les persones
perquè, efectivament, són les que consti-
tueixen el principal actiu d’un poble com
Parets: són elles les que, dia a dia, omplen
d’activitat els carrers, les escoles, els
mercats o les empreses.
En aquest sentit, cal destacar un aspecte
molt important que hem tingut present i que
suposa un canvi radical en relació amb al
passat: avui, més enllà dels lligams fami-
liars o de les possibilitats laborals, viure
en un lloc o en un altre és cada cop més

una opció, una tria. Això es tradueix en una
nova formulació del concepte “qualitat de
vida”.
Per tant, avui parlar de qualitat de vida i de
benestar, ja no es redueix a disposar d’uns
determinats nivells de renda. Avui, aquest
concepte abasta moltes altres coses que,
de manera genèrica, defineixen “un horitzó
d’expectatives de ser feliç”.
Per això, a l’hora de fer els pressupostos
ens hem plantejat uns serveis públics de
qualitat, que no responguin a planteja-
ments de “mínims necessaris”, sinó que
responguin a les necessitats reals (en
matèria de serveis socials, de sanitat o
d’educació).
Per això també hem previst un pressupost
capaç de cobrir una oferta cultural i de lleu-

re que no es redueixi a la programació d’ac-
tivitats diverses per omplir les hores lliu-
res, sinó que sigui el vehicle de relació i
font de descoberta de les pròpies capaci-
tats. Per això hem fet una aposta clara per
l’ensenyament i la formació en el sentit
més ampli, sense oblidar els protagonistes
del món laboral. I també per això hem apos-
tat, en aquest pressupost, per un poble
més amable i respectuós amb el medi urbà,
que sigui participatiu i on la gent tingui
espais per relacionar-se.
Aprofitant l’avinentesa, us dessitgem bo-
nes festes i feliç any 2008.

Els pressupostos
2008

En plena discussió dels pressupostos
municipals per al 2008, les prioritats d’ICV
pel que fa a les inversions que cal dur a
terme el proper exercici giren a l’entorn
d’acabar tot el que es va iniciar i no es va
poder acabar en el mandat anterior,
especialment la Residència-Centre de Dia,
i planificar i encetar les inversions que
haurem d’anar desplegant al llarg del
mandat actual. Però malgrat que aquests
són dies d’intens debat polític, el calen-
dari ve marcat per la proximitat del Nadal.
La gent d’ICV volem que aquest sigui un
Nadal més sostenible i, per això, des de
la nostra posició al govern local, hem im-
pulsat  la regulació horària dels llums de
Nadal. No es tracta d’una decisió simbò-
lica, que també ho és en tant que pot ser-

vir per incentivar el conjunt de la ciutada-
nia a adoptar-la a casa seva, sinó que és
una mesura que reduirà la despesa ener-
gètica i la contaminació lluminosa al nos-
tre municipi.
I també volem que aquest sigui un Nadal
més solidari. El consum d’aquests dies és
excessiu i creiem que cal avançar cap a un
model  més just i responsable. La solida-
ritat és una peça bàsica de la nostra soci-
etat i, més enllà de les actuacions que en
aquesta matèria hem d’adoptar des del
conjunt de les administracions i particular-
ment la municipal, cal seguir potenciant els
seus valors. En aquest sentit, val a dir que,
cada cop hi ha més persones que contri-
bueixen anònimament a fer companyia a
avis en situació de solitud, a apropar-se a

persones amb discapacitat, a fer possible
que tots els nens i nenes tinguin una jo-
guina o a convèncer que els jocs no han
de generar valors discriminatoris o sexis-
tes. Amb accions individuals com aques-
tes, demostren que tots i totes podem
contribuir a un Nadal més solidari.
En aquests dies de festes i retrobament
de famílies i amistats, el Grup Municipal
d’ICV-EUiA a l’Ajuntament vol aprofitar
l’ocasió per a desitjar a tots els veïns i
veïnes de Parets BONES FESTES I FELIÇ
2008.

Per un Nadal
sostenible i

solidari

El grup NOPP hem presentat un seguit de
propostes que considerem d’interès per al
nostre poble a fi que siguin incloses en el
pressupost de 2008. Aquestes propostes
són aportacions que nosaltres fem perquè
siguin recollides, entre d’altres, per l’equip
de govern.
Les propostes són:

-Desdoblament de l’avinguda de Catalunya
per un vial paral·lel al riu.
-Millores a l’espai urbà del barri Antic.
-Instal·lar una xarxa wifi municipal per fa-
cilitar la connexió a Internet.
-Destinar un  pressupost per al Síndic o De-
fensor local.
-Col·locar plaques amb els noms dels car-
rers.

-Cobrir la pista de Can Butjosa.
-Instal·lar plaques solars (hor t solar) al
terreny destinat a equipament del Sector
Autopista.

També proposem reduir la despesa cor-
rent, és a dir les despeses habituals que
any darrere any es van incrementant. Vo-
lem que es redueixi la despesa de telèfon,
que aquest any ha pujat al voltant dels
120.000 euros, reduir les despeses de
lloguer, reduir la publicitat institucional i
reduir el deute.
Nosaltres entenem que l’equip de govern
hauria d’haver obert un procés a través de
les comissions informatives perquè els di-
versos grups municipals poguéssim fer les
nostres aportacions al pressupost, però no

ha estat així. Nosaltres hem esperat fins
a l’últim moment perquè pensàvem que
aquest pressupost, que es el primer d’un
nou període, seria així, però veiem que no
és el cas. Any darrere any nosaltres ens
hem manifestat en aquest sentit, però
l’equip de govern prefereix fer el seu pres-
supost i no comptar amb els altres grups
municipals.
Bon Nadal, bones festes i que l’any 2008
sigui millor que el present.

Les nostres
propostes al
pressupost

2008

Nosaltres ens vàrem comprometre a treba-
llar per un projecte real, molt ben planifi-
cat i, sobretot, que fos respectuós amb el
nostre poble, en una paraula, sense fer
volar coloms ni crear falses expectatives
als ciutadans. Fins a dia d’avui crec que
ningú ha tingut la percepció que l’equip de
govern hagi dissenyat un Pla per a l’habi-
tatge a llarg termini, sinó tot el contrari,
a curt termini. La prova del que avui us dic
és que, a excepció d’una petita promoció
de 10 habitatges que es va fer al Sot d’En
Barriques, els  27 habitatges de Cal Jar-
diner, uns quants més a l’Espai Central i
els ja famosos del Pla urbanístic de Can
Fradera,  gestionats per l’empresa públi-
ca anomenada Habitaparets, SL, formen el
ja anomenat   Pla de l’habitatge assequi-

ble 2005-2008 que ja no podrà ésser una
realitat fins al 2009 o 2010 per no  haver
planificat correctament el temps d’execu-
ció de l’obra i sortejar-los just abans de les
darreres eleccions municipals.
L’equip de govern no va calibrar les con-
seqüències i avui el que han aconseguit és
tenir
ciutadans emprenyats, perquè no acaben
de veure clar quan podran accedir al seu
habitatge ni les condicions que són neces-
sàries per garantir-ne l’obra. Han fallat les
formes i la informació, ja que no ha estat
completa ni detallada.
Nosaltres, com a partit a l’oposició, serem
el més crítics amb tot aquest enrenou i ens
posem a disposició de tots els ciutadans
per ajudar-los en tot el que necessitin.

Però també volem manifestar que si l’equip
de govern vol posar damunt de la taula un
“Pla municipal per a  l’habitatge” on pu-
guem par ticipar fent aportacions, nosal-
tres volem ser-hi, perquè aquest és un dels
nostres objectius i així ho vàrem prometre
en la nostra darrera campanya electoral,
treballar per un Pla de consens a mitjà i
llarg termini.
Per a CiU el més important és Parets i els
seus ciutadans.
Bones festes i un pròsper any nou, us de-
sitgem des de CiU.

Necessitem
un bon Pla

d’habitatge;
planificat i real

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

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

L’article d’opinió del grup municipal del PPC no s’ha pogut publicar perquè no ha estat lliurat en el moment del tancament d’aquest
butlletí.
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A continuació, ateses les dates que som, us volem aconsellar sobre la compra de les joguines que farem durant aquests dies, per als nostres
infants. En general, tal com vàrem explicar en el darrer Parets al Dia, hem de dur a terme una compra responsable; i amb les joguines, igual-
ment. La compra sempre ha de ser raonable respecte de les necessitats i possibilitats del nostre pressupost familiar.
No hem de ser impulsius a l’hora de comprar les joguines ni deixar-nos portar només per les marques ni per la joguina que s’ha posat de moda
ni per poder satisfer totes i cadascuna de les peticions dels nostres fills.
Hi ha una informació mínima que han de portar totes les joguines que és la següent:

- La marca CE, el nom i la marca del producte, la raó social i l’adreça del fabricant o importador, instruccions i advertències d’ús.
- Si es tracta de joguines de funcionament elèctric, han d’especificar la potència màxima, la tensió d’alimentació i el consum energètic.

Les dades han de ser ben visibles o bé a l’embalatge o bé a la mateixa joguina o, fins i tot, segons les joguines, en un futlletó a banda. Tot el
contingut obligatori de l’etiquetatge de les joguines ha de ser en llengua oficial. Les sigles CE són presents en molts productes. Ens indiquen
que els productes han estat fabricats seguint les directrius comunitàries de seguretat. No ens deixem enlluernar per les dimensions de les
caixes, perquè, de vegades, hi ha fabricants que il·lustren la caixa amb fotos o imatges de gran impacte, però després dins la caixa no hi ha
exactament allò que sembla des de fora. A més a més, els embalatges de gran volum ens poden enganyar sobre la mida real de les joguines.
Com en qualsevol producte de consum, quan comprem joguines hem de buscar una bona relació qualitat-preu. Hem de comparar preus per a
un mateix tipus de producte de diferents fabricants o diversos tipus d’establiments. En general, hem de desconfiar dels preus massa baixos,
probablement es tracta de joguines que no compleixen la normativa de seguretat. I recordeu sempre que cal conservar el tiquet de compra.

Joguines

RRRRReeeeetttttalalalalal lllllsssss............... Joan Vila

L’any 1972, un grup de joves pertanyents a la sec-
ció de teatre del Centre Excursionista Parets, ales-
hores responsables de gran part del moviment cul-
tural del municipi, van proposar el  que durant molts
anys seria per als vilatans un dels esdeveniments
més esperats de l’hivern: el pessebre vivent de
Parets del Vallès.
Es va escollir com a lloc idoni el bosc adjacent a La
Linera, més conegut com el bosquet de la fàbrica.
Quasi 150 persones i un gran nombre de bestiar
intevenien en el muntatge i la representació del nai-
xement de Jesús que anava acompanyat de llums,
música i d’altres efectes especials. Durant vuit anys
es va dur a terme amb èxit l’escenificació nadalen-
ca que, finalment, es va deixar de fer l’any 1979.
Uns anys després, concretament el 1986, es va
tornar a reunir una colla de gent -molts d’ells col·-
laboradors dels antics muntages- amb inquietuds
pessebristes i van decidir impulsar de nou l’activita.
Naixien amb ells els fonaments del que posterior-
ment seria l’Agrupació Pessebrista Parets. D’entre
els fundadors, podem destacar l’entranyable i ja
desaparegut Joan Palou, l’Esteve Olivé o l’actual pre-
sident de l’agrupació, Esteve Mas.
L’afany de superació del grup li va valdre el rècord
català de pessebre sobre taula més gran de l’Es-
tat espanyol.
Enguany, el muntatge ocupa una superfície de 230
metres quadrats i, com ja és tradicional, les figures
vingudes d’arreu, han estat adquirides al mercat de
Santa Llucia de Barcelona.

Però si us interessa aquest món i voleu saber molt
més sobre aquest excepcional muntatge, podeu
visitar la pàgina web de l’Agrupació Pessebrista de
Parets del Vallès www.pessebreparets.org i, com no,
acostar-vos a veure’l a partir del 24 de desembre.

El pessebre monumental

ARXIU MUNICIPAL
C/Travessera, 1. Parets del Vallès. Tel. 93 573 98 00

LLLLL’aaaaapppppaaaaarrrrraaaaadododododor dr dr dr dr de le le le le l’ArArArArArxxxxxiuiuiuiuiu Alícia Pozo Figueroa

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h / Dilluns, de 17 a 19.30 h

“Sempre m’han agradat molts estils musicals diferents”

FFFFFeeeeem mum mum mum mum musssssiiiiicccccaaaaa

Javier Roe Delgado
Músic

Javier, Roe, Delgado va presentar el passat 14 de desem-
bre al Casal de Can Butjosa el seu darrer disc, ‘Mundo
Plastificado’, amb temes de reggae. Aquest darrer treball
està editat pel nou segell discogràfic paretà, Golden Black
Music, que han creat el mateix Delgado i el músic de hip-
hop Eterno. Roe Delgado és de Lliçà d’Amunt i els seus
inicis musicals es remunten al 1995 amb una maqueta
que va fer amb el grup de hip-hop La Gran PDM. A finals
dels noranta fins i tot va col·laborar amb la Mala
Rodríguez, una cantant de hip-hop molt reconeguda actu-
alment, però que llavors començava en el món de la
música. En aquells temps Roe feia hip-hop underground,
però en el seu penúltim treball, La fuerza de la amistad
ja oferia cançons de ritmes més dance hall i on s’incloïa
el tema ‘Te conocí sólo al verte’, dedicat a la seva filla.
Després de conèixer diversos productors ha optat en
aquest darrer disc pel reggae, “un gènere que sempre
m’ha entusiasmat, però no oblido les meves arrels de hip-
hop i d’altres estils que també m’agraden com la bachata”.

Carles Font

L’altre dia vaig llegir no sé on que a casa nostra –a Catalunya– ja
hi ha més cotxes que persones. No m’he parat a comptar-los, però
no devien anar molt errats. Si conduïu, ja sabreu de què parlo. No
obstant, els nostres avis no s’ho haurien cregut ni que els ho ha-
guéssim jurat per totes les santes d’Almodóvar.
Sota el títol «Movilización», s’emmarquen un seguit de llistes de di-
versos mitjans de transport que hi havia a la nostra població l’any
1940. Hem escollit com a exemple la que fa referència als vehicles
de quatre rodes.
Fem números: en total n’hi havia disset, dels quals vuit eren turis-
mes –l’origen etimològic relatiu al mitjà que feien servir els senyors

per anar de vacances seria discutible?–, set eren camions i dues camionetes. L’ús que es donava a aquests
vehicles es repartia gairebé equitativament entre el particular (vuit) i el públic (nou). I, com a curiositat, les
marques eren quasi les mateixes que ara identifiquem amb corredors de cuyo nombre no quiero acordarme
i amb velocitats de vertigen que els nostres conciutadans del 1940 no haurien ni imaginat.

Les dades utilitzades per a l’elaboració d’aquest article han estat ex-
tretes la pàgina web de l’agrupació pessebrista i del contacte amb
el seus membres.

,

Com va anar el concert del passat 14 de desembre?
Estem molt contents perquè va venir bastant públic a Can
Butjosa. A més, vam actuar diverses bandes com Sound
System and King-der i Sir Taylon i Uigreen. Podem dir que
la presentació oficial del disc va anar molt bé.
Què ens dius de Mundo Plastificado?
És el disc més professional que he fet. Hi han partici-
pat productors i tècnics del món del hip-hop com Adrià
Canet de 2 In-Par que sobretot m’ha ajudat molt. També
he de destacar els il·lustradors de la portada del disc,
la fotografia i disseny gràfic de Poseidon que era de La
Gran PDM.
Com és que has optat pel reggae?
A mi sempre m’han agradat molts estils musicals dife-
rents. Lògicament, de més jove, el que més ens agra-
dava era el hip-hop, però he anat madurant tant per la
meva edat com en el concepte musical. A mi no em fa
res cantar bachatas, hip-hop o reggae. Són alguns dels
estils amb els quals més gaudeixo cantant. Val a dir que
no sóc rastafari perquè aixó és com una religió, però la

música reggae agrada a molta gent com es va demos-
trar aquest passat dissabte.
De què parles en les teves cançons?
De la mateixa experiència de la vida. N’hi ha algunes de
positives, d’altres com ‘La flor no se marchitó’, de la qual
també vam fer un videoclip que està penjat al youtube,
parlo de la meva experiència amb la meva dona amb qui
estic des de fa tretze anys i espero que la nostra relació
sigui igual de bona en el futur. Un altre tema és ‘Sin
manual de instrucciones’ on parlo que quan naixem no
sabem ni coneixem res i ho adquirim amb l’experiència
que ens dóna la vida.
Teniu pensat fer alguns altres concerts?
Sí. En tenim un de pendent, per confirmar, per al proper
26 de gener, també a Parets dins la Festa Major d’Hivern.
En aquesta ocasió, però tindré una banda de músics que
m’acompanyaran. De mica en mica estem intentant
promocionar aquest Mundo Plastificado que espero que
agradi a la gent.
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Albert Grau LLach és l’home que fa festa. És agent artístic a través de l’empre-
sa que ell mateix va crear: Espectacles Grau. És l’home que, al llarg de trenta
anys, ha fet possible que les festes majors de Parets hagin pogut gaudir de les
primeres figures, pel que fa a orquestres i altres espectacles d’entreteniment.
Grups de la talla de La Trinca, les orquestres Maravella, Montgrins, Selvatana,
Blanes, Janio Marti i artistes com Mary Sant Pere, han actuat a Parets gràcies
a l’estreta vinculació que s’ha creat entre el Servei de Cultura de l’Ajuntament
i l’empresa d’espectacles d’Albert Grau. Parets va establir contacte amb Grau
arran de l’organització de la Festa Major a l’inici de l’etapa dels ajuntaments
democràtics, quan era regidor de Cultura Joaquim Esteve. Des d’aleshores, la
vinculació entre Parets i Albert Grau s’ha consolidat com una relació d’amistat
i de professionalitat. Tant és així que l’Ajuntament li ha volgut reconèixer la seva
tasca en un acte íntim celebrat el passat 1 de desembre.

Pepi Volart

Què li ha significat aquest gest de
l’Ajuntament?
Un reconeixement inoblidable. M’ha
emocionat moltíssim tenir al meu vol-
tant, membres de l’actual Ajuntament i
tècnics de l’Àrea de Serveis Personals
però, sobretot, el que més m’ha emo-
cionat, és poder compartir aquest acte
amb alguns dels regidors de cultura que
ha tingut el consistori de Parets des de
1979: Joaquim Esteve, Joan Novell,
Rosa Ripoll, Antonio Torío i Sònia Lloret.
Treballar amb Parets ha estat especial?
És el meu Ajuntament preferit des que
en Joaquim Esteve volia contractar La
Trinca per la Festa Major. Primer va anar
al Poliorama i després a la nostra em-
presa “Espectacles Grau” que en por-
tàvem la representació. Des de llavors,
la relació ha estat constant. No hi ha
dia que no parli amb el Juli Bosch del
Servei de Cultura del vostre Ajunta-

Albert Grau
Agent artístic

“Parets m’ha fet un reconeixement inoblidable que m’ha emocionat moltíssim” Ultima hora ...´

La Generalitat de Catalunya, a través
del Departament d’Interior, Relaci-
ons Institucionals i Participació, obre
la convocatòria perquè les associa-
cions que vulguin desenvolupar un
pla de participació puguin accedir a
subvencions per finançar-lo.
Un pla de participació és una eina
que ajuda a promoure una millor es-
tructuració de canals i espais d’ús de
cada entitat per facilitar la participa-
ció i implicació de la gent.
Les sol·licituds per a rebre la subven-
ció es poden presentar fins al 3 de
gener de 2008 i les bases es poden
consultar a l’adreça http://
www.gencat .ne t/d ia r i/5015/
07317037.htm
Per informar més abastament sobre
aquesta matèria la regidoria de Par-
ticipació Ciutadana de l’Ajuntament
ha convocat una reunió informativa
per al dia 27 de desembre, a les 20
hores, al Casal de Cultura Can
Butjosa.

Subvencions per a entitats

ment. També m’ha enriquit molt treba-
llar amb l’Ajuntament de Madrid quan
n’era alcalde el professor Enrique
Tierno Galván.
Als seus 80 anys, la seva vida profes-
sional ha estat lligada al món de l’es-
pectacle, però també cal destacar al-
tres vessants com el món de la sarda-
na i de l’excursionisme...
Durant la dissortada època de la dicta-
dura, vaig formar amb d’altres com-
panys la Colla Sardanista Catalunya. A
partir d’aquí, organitzo un homenatge
al mestre Josep Maria Tarridas, autor
de moltes sardanes i del pasdoble Islas
Canarias. Durant 5 anys vaig col·-
laborar en la publicació de la Guia del
Sardanista (Cadí) que es distribuïa a
tots els quioscos de Barcelona. Repar-
tíem la publicació a peu, la meva famí-
lia i jo. També vaig publicar cinc butlle-
tins excursionistes per a conèixer, a

peu, Catalunya.
Amb Ricardo Ardévol han compartit tra-
jectòria professional...
Amb l’amic Ardévol vàrem portar la re-
presentació de diferents ar tistes de
primera línia de l’època i, durant els 16
anys de La Trinca, jo els vaig portar per
tot Espanya, avui encara coneguts per
estar al capdavant de la productora
Gestmusic. Un record molt especial és
haver aconseguit fer venir a Catalunya
l’orquestra cubana Anacaona amb la
cantant Lucrecia. Es van estar un mes
aquí i jo, fins i tot, vaig haver de decla-
rar a la Policia perquè eren reclamats
pel govern de Fidel Castro.

Molt bona nota per al Pla Local de
Joventut de Parets del Vallès: un
7.18. Aquesta és la nota que li con-
cedeix la Secretaria General de Jo-
ventut de la Generalitat de Catalunya
un cop feta l’avaluació del pla. Cal dir,
que el Pla Local de Joventut, que va
ser confeccionat amb la participació
dels joves del municipi,  ha estat un
dels més valorats de tot Catalunya.

Pla Local de Joventut: bona nota


