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La jornada de portes obertes del nou CEIP Vila Parietes
s’ha celebrat amb una excel·lent notícia d’última hora:
l’ampliació del centre amb una línia d’educació primà-
ria. La Generalitat de Catalunya ha assignat una dota-
ció econòmica de 2,9 milions d’euros per a la segona
fase de construcció del CEIP Vila Parietes, que suposa-
rà la dotació de 6 noves aules de primària així com
d’audiovisual, plàstica, informàtica, idiomes, gimnàs,
menjador, biblioteca i pati, a més dels espais per a la
gestió administrativa. Un cop aprovada aquesta ampli-
ació per part del govern català, el procés continuarà
amb l’adjudicació del projecte i la posterior licitació de
les obres de construcció.

S’aprova l’ampliació del CEIP Vila Parietes
Properament també s’inaugurarà l’ampliació i reforma del CEIP Patronat Pau Vila

Diumenge es va celebrar la inauguració del Parc del Torn i una jornada de portes obertes al CEIP Vila Parietes

El centre educatiu, que ha entrat en funcionament
aquest curs escolar 2007-2008, està situat al carrer
d’Ernest Lluch, al costat del Parc del Torn. El CEIP Vila
Parietes compta actualment amb una línia completa
d’educació infantil de segon cicle (P3 a P5) amb espais
condicionats per a aquesta etapa.
En el decurs de la jornada de portes obertes i de la in-
auguració del Parc del Torn, es va donar a conèixer la
voluntat d’inaugurar properament les obres d’ampliació
i reforma del CEIP Patronat Municipal Pau Vila. Alhora,
en el seu parlament, l’alcalde Joan Seguer va assenya-
lar que també s’està treballant en el projecte d’amplia-
ció i reforma del CEIP Pompeu Fabra. (Pàg.3)

Del 30 de novembre
al 15 de desembre:
procés de votació

d’Amb els diners, tu
hi comptes (Pàg.8 i 9)
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SERVEIS

Horaris de visita del consistoriHoraris de visita del consistori

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

Parets al dia
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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 96 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
Protecció Civil de Parets
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
Dimarts 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

LINIA 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.org

La Nau Nova

Hi ha ben a sota d’un “cura ferides”
un altre “cura” però aquest és per la set.

És un port sense mar que fa xamfrà l’indret
on dos mariners tenen veles unides.

Els menuts grumets tenen lloc per les crides
i el timó té forma de taulell complert.

Els passatgers, pel fum, tenen un raconet
i de tripulants n’hi ha de totes les mides.

Porta per nom SNAK-BAR PETIT GALERA
i està anclat a poques milles del Tenes

en una vila d’una terra cimera.

Del Vallès Oriental en té les venes
i si no li pot córrer sang marinera

si navega pels jorns clars i nits serenes.

Antoni Bertran Alegrí

L’OM DEL SOT DE CAN BARRIQUES
Qui més qui menys coneix el singular om del sot de
can Barriques.
De nom llatí: úlmus espècie: pumila
Família: ulmàcies
Origen geogràfic: Sibèria, Xina Nord.

Arbre de llarga longevitat, pot arribar a centenars
d’anys de vida esvelt i força alt, de capçada densa i
escorça clivellada, amb les branques joves, llises i
lluents. Fulles aspres extremadament agudes, i do-
blement dentades, asimètriques i caduques.
Flors menudes d’un to verdós, que floreixen abans
que les fulles, de febrer a març, i fructifiquen el mes
d’abril a maig.
El seu estatge preferit és el de muntanya mitjana.
També podem trobar-lo a la terra baixa. Viu en les
voreres humides dels rius i rieres. Molt estimat com
a arbre forestal per la seva fusta dura i elàstica i for-
ça resistent a la humitat. Hem esbrinat l’edat que pot
tenir aquest majestuós arbre.
Possiblement l’om fou plantat per l’avi de Can Barri-
ques, en Sever Padró Torrents, que l’any 1915 s’en-
carregà de plantar arbres a la carretera nova, avui
avinguda de Catalunya.
Malalties i alteracions de l’om: malauradament, la
vida de l’om es veu frenada per un mòbil insecte, ano-
menat Galeruca que rosega les fulles i li deixa unes
ferides on s’agrega el fong Ceratocys transmissor de
la greu malura (grafiosi), que és capaç de posar fi a

gran part d’una població sencera d’oms. La natura
ha donat a la vegetació, estratègies de defensa al ma-
teix arbre, però l’om, quan detecta la malaltia, alen-
teix la circulació de la saba i així es comdemna a
morir, sense poder posar fre a la malura.
Aquesta greu plaga va començar a Rotterdam, amb
un carregament de fusta infectada que venia
d’Amèrica. I li quedà el nom Graphium ulmi, Xacra
Holandesa.
La malaltia avança de forma irregular i de moment no
es coneixen tractaments eficaços.

Josep Bernal

El dinar del matrimonis

Fa 15 anys que a Parets organitzem un dinar dels
matrimonis que celebraven o ja havien superat les
noces de plata. El vam iniciar amb la col·laboració de
Pere Molins i mitja dotzena de persones més. Sem-
pre ha estat una festa amb molt de companyerisme.
Reunir entre 85 i 100 persones cada any durant 15
anys no és fàcil, però puc dir que tothom s’ha portat
de meravella. Vull donar les gràcies a tots pel vostre
suport i presència perquè, sense vosaltres, no s’ha-
gués pogut fer.
Arriba l’hora de canviar i espero que aquesta col·-
laboració segueixi amb les persones que ho portaran
a partir d’ara. M’acomiado de l’organització d’aques-
ta festa amb la satisfacció de la feina feta però, pen-
so que quan la parella et deixa, hi ha coses que can-
vien a la vida. Tot i això, aquest fet no ha d’enterbolir
aquesta celebració, la vida continua. Gràcies i ànims.

Núria Nogué Solé

Dissabte 1
-A les 9 h, a l’Escola de la Natura,
sortida d’anellament d’aus.
Diumenge 2
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajo-
ler, dansa Orion/Caravan.
Dimarts 4
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, hora del conte a càrrec de
Carme Brugarola.
Divendres 7
-Al Pavelló Municipal d’Esports, III
Torneig Vila de Parets (dies 7, 8 i
9 de desembre)
Dissabte 8
-A les 20 h, a la sala cooperativa,
concert a càrrec de l’Orquestra
Rosaleda, amb motiu de l’aniversari
de la Cooperativa.
-A les 22.30 h, al Teatre Can
Butjosa, espectacle La apoteosis
necia, dins del Cafè Teatre.
Diumenge 9
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler,
espectacle infantil Nens, al pati.

Dimecres 12
-A les 17 h, al Teatre Can Rajoler,
trobada de corals i concert de nadales.
-A les 17 h, a la Biblioteca Can Ra-
joler, trobada de Superlectors, tertú-
lia sobre lectures, recomanació de
llibres, etc.
Divendres 14
-A les 18 h, a l’Escola de la Natura,
xerrada sobre Els amfibis com a
bioindicadors.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 18 h, a la sala d’exposicions
de Can Rajoler, xerrada sobre Avan-
ços en la síndrome de la fatiga crò-
nica
-A les 23 h, al Casal de Cultura Can
Butjosa, concert reggae: Sound
System and King-der, Sir Taylon i
Urigreen, i presentació del disc
Mundo plastificado, de Roe Delgado.
Dissabte 15
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler,
festival de play back a càrrec del
grup la il·lusió no té edat.

Diumenge 16
-A les 10 h, a la Plaça de la Vila, Fira
de Nadal.
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler,
teatre: El coronel ocell, a càrrec de
la cia. Quatre per Quatre.
Dilluns 17
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, ter túlia: espai de lectures
per a dones.
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajo-
ler, projecció de la pel·lícula Adiós a
las armas.
-A les 20.30 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, Creixem amb els llibres.
Dimarts 18
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, taller de felicitacions de
Nadal.
-A les 19 h, a l’Escola de Música,
audició d’alumnes.
Dimecres 19
-A les 15 i a les 19 h, a la Bibliote-
ca Can Rajoler, club de lectura per a
adults: Adiós a las armas, d’Ernest
Hemingway.
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La Generalitat aprova l’ampliació del nou CEIP
Vila Parietes amb una línia d’educació primària

El treball en l’àmbit educatiu no s’atu-
ra. Tot just estrenat el CEIP Vila
Parietes en l’ubicació definitiva, al car-
rer d’Ernest Lluch, la Generalitat de
Catalunya ja n’ha acordat l’ampliació
amb una línia d’educació primària. Ho
feia el passat 20 de novembre i dona-
va a conèixer que l’assignació econòmi-
ca per a aquesta segona fase de l’ac-
tuació serà de 2,9 milions d’euros.
Aquesta notícia, rebuda amb satisfac-
ció tant per l’Ajuntament com pel cen-
tre educatiu, va ser transmesa diumen-
ge passat, en el decurs de l’acte de jor-
nada de portes obertes de l’escola i la
inauguració del Parc del Torn.

Jornada de portes obertes
Prop de 300 persones van assistir al
centre escolar, que ha entrat en funci-
onament aquest curs en aquesta nova
ubicació –a l’Espai Central-,  van poder
visitar les instal·lacions i veure una
mostra de les activitats i tallers que es
desenvolupen diàriament a l’escola. La
comunitat educativa del centre, junta-
ment amb la direcció, s’han implicat en
l’organització de la jornada per tal
d’obrir les portes al conjunt de la ciu-

La Generalitat de Catalunya
assigna 2,9 milions d’euros

per ampliar el CEIP Vila
Parietes

Properament s’inauguraran
les obres d’ampliació i

reforma del CEIP Patronat
Municipal Pau Vila

El projecte de reforma i
ampliació del

CEIP Pompeu Fabra
ja està en marxa

tadania. Vila Parietes, el nom definitiu
del centre, també ha estat escollit amb
àmplia majoria per la comunitat educa-
tiva del centre. Segons la directora,
Àngela Castelló “la tria d’aquesta pe-
culiar denominació, Vila Parietes, pre-
tén rememorar les arrels de la pobla-
ció i la seva identitat, és una fusió en-
tre un element modern i l’antiga deno-
minació de Parets”.

Inversions en educació
L’escola compta actualment amb una
línia completa d’educació infantil de
segon cicle (P3 a P5) amb espais con-
dicionats per aquesta etapa, a més
d’una aula de psicomotricitat, una aula
d’agrupaments flexibles, un pati d’hi-
vern, un d’estiu i menjador.
Amb la segona fase d’actuació, es
dotarà el centre d’una línia d’educació
primària que suposarà la creació de 6
noves aules de primària, així com sa-
les d’audiovisual, plàstica, informàtica,
idiomes, gimnàs, menjador, biblioteca
i pati, a més dels espais per a la ges-
tió administrativa. Ara caldrà redactar
el projecte d’ampliació, adjudicar-lo i
procedir a la licitació de les obres.

Les obres d’ampliació i reforma del
CEIP Patronat Municipal Pau Vila ja
han finalitzat i properament seran in-
augurades. L’actuació en aquesta
escola ha suposat una inversió de
poc més d’un milió d’euros i s’ha
efectuat en dues fases. El projecte va
ser redactat per Bosch Cuspinera
Associats, SL i les obres es van ad-
judicar a l’empresa ISTEM. Les obres
han consistit en l’ampliació i el tan-
cament de la planta baixa del centre
educatiu per a una reordenació de les
comunicacions i accessos interns, la
reubicació i ampliació de les depen-
dències administratives i del claustre
de professors, així com de l’aula
d’audiovisuals; l’ampliació i condici-
onament del menjador, la reforma de
la cuina i la dotació de l’equipament
i les instal·lacions necessàries i la
comunicació del parvulari  amb les
instal·lacions comunes del centre
educatiu. D’altra banda, s’ha fet un
nou accés al CEIP des del carrer
d’Imbert, s’han eliminat les barreres
arquitectòniques, s’ha instal·lat un
ascensor, s’han adequat els serveis
sanitaris i s’han substituït les fines-
tres existents per fusteria d’alumini
i persianes. Finalment s’ha reparat la
façana i s’ha procedit a la reforma de
la sala de calderes i de la instal·lació
de la calefacció.

Finalitzades les obres
d’ampliació i reforma del
CEIP Patronat Pau Vila

L’estrena d’una nova escola és un
fet rellevant per al nostre poble, ja
que l’educació és la base del pro-
grés cultural i social. Vila Parietes
és el nom d’arrels medievals que ha
adoptat la nova escola d’educació
infantil i primària, la quarta de cai-
re públic al municipi, que ha iniciat
el curs amb una oferta de places per
a pàrvuls. Diumenge passat vam po-
der visitar el centre, dotat d’unes
instal·lacions modernes i ben equi-
pades, en les quals s’han prioritzat
els aspectes d’accessibilitat i adap-
tabilitat a les necessitats dels més
petits. L’escola s’ha construït en un
barri emergent, al costat d’un gran
espai verd que també hem inaugu-
rat, el Parc del Torn.
El nou centre va ser una reivindica-
ció feta amb temps al govern cata-
là per cobrir les necessitats educa-
tives de la població, ja que Parets
va creixent d’una manera equilibra-
da i això ens permet afrontar les
coses adequadament. Precisament,
la Generalitat ja ha aprovat una do-
tació econòmica per a l’ampliació
del centre,al voltant de 3 milions
d’euros, que suposarà la construc-
ció de noves aules de primària, ser-
veis complementaris i espais per a
la gestió administrativa. Crec que
ens hem de felicitar tots plegats per
aquestes bones notícies en l’àmbit
educatiu. Des de l’Ajuntament es-
tem compromesos en la millora
constant dels equipaments escolars
i continuarem treballant en aquesta
línia, per poder oferir una educació
pública de qualitat que promogui la
igualtat, estimuli la convivència en
la diversitat i contribueixi a la cohe-
sió social. Un exemple clar són les
obres d’ampliació i reforma del CEIP
Patronat Municipal Pau Vila que s’in-
auguraran properament i el projec-
te d’ampliació i reforma del CEIP
Pompeu Fabra en el qual estem tre-
ballant actualment.
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Parets estrena nova ubicació i
millores en el servei de taxi

Parets ha estrenat una nova parada de
taxis que, a més, servirà per centralit-
zar el servei. La nova ubicació és a l’Ei-
xample, concretament al carrer de
Monistrol en confluència amb Prat de
la Riba.

Millores en el servei
La nova parada substitueix les dues
existents fins ara i té capacitat per a 7
vehicles. El nou emplaçament, amb
capacitat per a més vehicles, és un
dels compromisos adoptats en el marc
del conveni per a la regulació del ser-
vei de taxi signat el passat 15 d’octu-
bre entre els ajuntaments de Parets,

Mollet i Martorelles. Aquest acord com-
porta millores per als usuaris, com la
centralització del servei a través del
número de telèfon 93 593 74 01 que
funciona 24 hores i que poden fer ser-
vir els ciutadans de qualsevol dels tres
municipis i des d’on se’ls adreçarà el
taxi més proper.
El nombre de vehicles a disposició de
la població és de 35 taxis, 6 dels quals
estan adaptats per a persones disca-
pacitades. De manera progressiva, els
vehicles de taxi dels tres municipis
aniran unificant la seva imatge, de co-
lor gris amb l’escut de la població que
correspongui.

Els municipis de Martorelles, Mollet i Parets
disposen d’una flota de 35 vehicles

El  16 de desembre, de 10 a 20 h, es
celebrarà la Fira de Nadal que, per se-
gon any consecutiu, es durà a terme a
la plaça de la Vila.
Enguany, la fira està organitzada per
l’Associació de comerciants del Barri
Antic amb el suport de l’Ajuntament i
participaran una quinzena de botigues.
Una de les novetats serà el sorteig
d’una panera monumental per valor de
2.000 euros en productes, aportats
per cinquanta comerciants de l’associ-
ació, que serà exposada al local de
Can Marc a partir del dia 3 de desem-
bre. Els tiquets seran lliurats al realit-
zar les compres als comerços del bar-

ri Antic. Durant el dia també estarà a
disposició dels més petits un patge
reial que rebrà les cartes adreçades
als Reis Mags i, a les 5 de la tarda, tin-
drà lloc l’actuació d’un grup d’anima-
ció infantil i el repartiment de xocolata.

Una fira solidària
Amb l’objectiu de fer un Nadal més so-
lidari, l’associació ha previst la instal·-
lació d’una parada de comerç just, així
com la venda d’espelmes per a la l’ob-
tenció de diners que aniran íntegrament
destinats a la Marató de TV3 que
aquest any està dedicada a les
malaties cardiovasculars.

La plaça de la Vila acollirà la
segona edició de la Fira de Nadal

La fira clourà amb el sorteig d’una panera
monumental valorada en 2.000 euros
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S’instal·laran dos contenidors per
a la recollida d’olis domèstics

Els abocadors per a l’oli se situaran al Camp de les Peces
 i al recinte de la benzinera de l’avinguda de Catalunya

JOSEP M.
TARRÉS
Regidor
de Medi
Ambient

En el marc de les accions de sensibi-
lització mediambiental i de foment del
reciclatge que posa en pràctica l’Ajun-
tament, properament, hi ha prevista la
instal·lació de dos contenidors de car-
rer per a l’abocament d’oli domèstic.
Els contenidors s’emplaçaran al Camp
de les Peces i al recinte de la benzinera
de l’avinguda de Catalunya, la seva
capacitat serà de 200 litres cadascun
i es procedirà al seu buidat i neteja
quinzenalment.

Conveni amb Recicloil, SL
Aquesta acció neix fruit del conveni
signat el passat mes d’octubre entre el
consistori i l’empresa Recicloil, SL amb
la voluntat de potenciar el reciclatge
d’aquest oli per a fer combustible eco-

lògic. L’oli domèstic recollit als conte-
nidors instal·lats a Parets serà convertit
en gasoil d’origen vegetal (Biodiesel).
El procés comporta un pretractament
per a l’eliminació de restes sòlides o
d’aigua i posteriorment es realitzarà un
procediment industrial per a l’elabora-
ció d’aquest combustible.

Alhora, per tal de facilitar la recollida de
l’oli de cuina usat, es lliuraran bidons
per a ús domèstic que es podran ob-
tenir a l’Oficina d’Informació Ambien-
tal, ubicada al carrer de Galende 12,
de Parets del Vallès.

Sensibilització en matèria de residus

Els adjudicataris dels habitatges de
protecció oficial de Can Fradera ja han
pogut veure el nou avantprojecte dels
pisos. Algunes de les peticions que
van sol·licitar per modificar el projecte
inicial han estat ateses i traslladades
als nous plànols. La redefinició dels
habitatges ha estat redactada per l’ar-
quitecte Enric Serra, del reconegut ga-
binet Serra-Vives-Cartagena i van ser
presentades en el decurs d’una reunió
celebrada el passat 20 de novembre al
teatre Can Rajoler, que va comptar amb
l’assistència de més de 120 perso-
nes.

Més pisos de 3 habitacions
Els canvis incorporats suposen un in-
crement de 80 metres quadrats edifi-
cables, que possibilita engrandir al-
guns dels habitatges. El projecte inici-
al preveia la construcció de 23 habitat-
ges de 3 habitacions, 34 de dues i 3
d’una. La modificació preveu ara la de
34 habitatges de 3 dormitoris, 23 de
dues i els 3 d’una sola habitació es
mantenen. D’entre les modificacions
generals destaca també la introducció
de terrasses i balcons a tots els habi-
tatges i s’està treballant en l’opció de
variar l’acabat de les façanes, que po-
dria ser finalment d’obra vista.

Es manté el termini de lliurament
La redacció del nou projecte, amb vo-
luntat d’incorporar alguns dels sugge-
riments dels adjudicataris, ha motivat
el retard en les obres, que haurien
d’haver començat el passat mes se-
tembre. Tot i això la previsió de lliura-
ment continua mantenint-se per a l’any
2009. L’empresa promotora de les
obres és Llars Unió Catalonia SSCL-
UGT, fruit d’un conveni signat per l’Ajun-
tament de Parets i UGT abans que es
procedís al sorteig dels habitatges.

Els nivells de conscienciació envers la necessitat de reduir, reutilitzar
i reciclar els residus són cada vegada majors en la nostra societat.
És necessari el compromís de les administracions, dels agents soci-
als i econòmics però també la col·laboració del conjunt de la ciutada-
nia. Les administracions hem de donar exemple gestionant eficaçment
els residus que generem però també posant els mitjans necessaris
per facilitar les coses. En el cas de Parets, ja fa anys que moltes per-
sones guarden els olis domèstics i els dipositen periòdicament a la
deixalleria. Ara, amb l’objectiu d’impulsar aquesta pràctica, aproparem
els espais de recollida instal·lant contenidors en llocs estratègics, de
moment un al barri Antic i un altre a l’Eixample i que més endavant
podríem fer extensiu a d’altres punts. També es posarà a l’abast dels
ciutadans un envàs especial per guardar l’oli fins al moment d’abo-
car-lo als contenidors del carrer. Espero que aquesta iniciativa tingui
una bona acollida i esdevingui un instrument més per avançar cap a
un Parets més sostenible.

Nou projecte dels
pisos de protecció
de Can Fradera

L’Oficina d’Informació Ambiental
repartirà bidons per facilitar la

recollida de l’oli al domicili

Creu que la societat està prou sensibilitzada amb la violència domèstica? Coneix la campanya “Prou d’hòsties”?

VOX POPULI

Jo crec que no, cada dia s’es-
colten més casos de dones
mortes a mans de les seves
parelles, ha arribat un punt
que ho veiem normal. Ara sem-
bla que es denuncia més, ja no
hi ha tanta por i és un dels
passos per acabar amb la vio-
lència. No conec la campanya.

Beatriz
Campos
30 anys

José
Rubio

37 anys

És un tema que està molt a
l’ordre del dia. Potser fa 40
anys no estava mal vist pegar
a la dona, però la mentalitat
està canviant. Per sort, les do-
nes denuncien més ara per-
què estan més recolzades
per la societat. Sí he sentit a
parlar de la campanya.

Esther
Navarro
32 anys

Sí, s’estan fent moltes coses
per part del poder i els mit-
jans de comunicació, com per
exemple la campanya a Pa-
rets. Per acabar amb tot això
les lleis tenen molt a veure.
S’hauria  d’estudiar la legisla-
ció i veure si és correcta o
s’ha de canviar alguna cosa.

Carlos
González

41 anys

Juani
Casco

45 anys

Em sembla que sí som més
conscients del que passa,
però crec que no es fa sufici-
ent per acabar amb aquest
tema. Crec que portarà temps
eradicar-la, però no perquè
sigui difícil s’ha de baixar la
guàrdia. He vist la publicitat,
però no sé què s’ha fet.

Sembla que sí, es parla més
al carrer, als mitjans de comu-
nicació. Avui en dia no s’ama-
guen tant aquests temes però
veig molt complicat acabar
amb tot plegat. Conec la cam-
panya pels cartells; és molt
bo que el poble recolzi  aques-
tes iniciatives.

La línia Orbital Fer-
roviària tindrà pa-
rada a l’estació de
Parets
La línia Orbital Ferroviària que unirà
Vilanova i la Geltrú i Mataró tindrà
parada a Parets del Vallès. La Comis-
sió d’Urbanisme de Catalunya ha
informat favorablement sobre el tra-
çat plantejat pels municipis de Pa-
rets, Granollers i Montmeló i la Se-
cretaria de Mobilitat que planteja una
nova línia que passarà per l’estació
de RENFE de Parets, que disposarà
d’un baixador al Circuit de Catalunya
(Montmeló) i enllaçarà amb l’estació
de França de Granollers.
Després de la sortida de Parets del
Vallès, el traçat discorrerà paral·lel a
l’autopista A-7 fins arribar a
Granollers.

4.000 milions d’euros d’inversió
Amb aquest informe favorable es
dóna un nou pas en la definició de
la Línia Orbital Ferroviària, plantejant
un recorregut de 119 km que passa-
rà pels municipis de Vilanova i la
Geltrú, Sant Pere de Ribes, Canye-
lles, Vilafranca del Penedès, la Gra-
nada, Subirats, Sant Sadurní d’Ano-
ia, Gelida, Martorell, Abrera, Terras-
sa, Sabadell, Barberà del Vallès,
Santa Perpètua de Mogoda, Mollet
del Vallès, Montmeló, Parets del
Vallès, Granollers, la Roca del Vallès,
Argentona i Mataró. Es construiran
68 km de nova línia ferroviària , 46
dels quals seran en túnel, i es donarà
servei a 31 estacions, 18 de les
quals seran de nova creació.
Els nous trams de la línia que caldrà
construir seran els de Vilanova i la
Geltrú a Vilafranca del Penedès, de
Martorell a Terrassa, de Barberà a
Santa Perpètua i de Granollers a
Mataró. El traçat es completa amb
tres trams que ja es troben funcio-
nant actualment i que formen part
de la xarxa ferroviària estatal: de
Vilafranca a Martorell, de Terrassa a
Sabadell i de Santa Perpètua a Pa-
rets del Vallès. En les primeres esti-
macions es preveu que l’execució
d’aquest projecte comporti una inver-
sió d’uns 4.000 milions d’euros.
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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 ofer tes, 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 ofer tes 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

COORDINADOR/A
INFORMÀTIC

DISSENYADORA
D’INTERIORS

AUXILIAR
ADMINISTRATIU/VA

Llocs de treball: 1
Contracte: 6 mesos + indefinit.
Horari: jornada partida de 8 a
13.30 i de 15 a 18 h.
Tasques: suport administratiu en
taller de fusteria d’alumini.
Requisits: formació professional i
experiència administrativa. Bon ni-
vell d’ofimàtica.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb opcions
de continuïtat.
Horari: jornada partida de 19 a 14
i de 16 a 19 h.
Tasques: atenció telefònica, recep-
ció i suport administratiu.
Requisits: preferible formació ad-
ministrativa i experiència. Indispen-
sable nivell mig d’anglès.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: jornada completa en ho-
rari comercial.
Tasques: projectes d’interioris-
me, atenció al client i tasques co-
mercials.
Requisits: formació i experiència
en disseny o interiorisme. Habili-
tat comercial. Imprescindible
AUTOCAD.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: jornada completa flexible.
Tasques: configuració de xarxes,
recuperació de dades, negociació
amb proveïdors, etc.
Requisits: Llicenciatura en infor-
màtica o telecomunicacions,
anglés nivell alt i experiència en
tasques de coordinació.

TELEFONISTA
RECEPCIONISTA

DEPENDENT SECCIÓ
ELECTRICITAT

REPARTIDOR DE
CORRESPONDÈNCIA

 DEPENDENT SECCIÓ
FERRETERIA

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: torns rotatius setmanals
matí / tarda.
Tasques: responsable de la secció
de ferreteria en centre comercial
de material de construcció.
Requisits: experiència en aquest
àmbit. Coneixements d’ofimàtica.

Llocs de treball: 3
Contracte: Obra o servei amb op-
cions de continuïtat.
Horari: rotatiu de 14 a 22 i de 22
a 6 h.
Tasques: recepció de mercaderies,
classificació i preparació de co-
mandes.
Requisits: experiència en magat-
zem i distribució.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb opci-
ons d’estabilitat.
Horari: intensiu mati de 7 a 15 h.
Tasques: classificar i repartir cor-
respondència.
Requisits: carnet de ciclomotor
per repar timent de correspon-
dència en aquest vehicle.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: torns rotatius setmanals
matí / tarda.
Tasques: responsable de la sec-
ció d’electricitat en centre comer-
cial de material de construcció.
Requisits: coneixements d’elec-
tricitat i habilitat social. Coneixe-
ments d’ofimàtica.

OPERARI DE
MAGATZEM
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El Servei Local d’Ocupació de Parets,
ha organitzat tres nous cursos de for-
mació que es duran a terme durant el
proper mes de desembre. El primer és
un curs d’ofimàtica de 30 hores de du-
rada, adreçat a residents de Parets en
situació d’atur i s’impartirà del 10 al
21 de desembre.
El programa de continguts inclou trac-
tament de textos amb Word, full de
càlcul Excel i navegació per internet.
Entre els dies 10 i 13 de desembre es
durà a terme un curs de carretoner, per
a persones amb coneixements de con-
ducció de carretó però que no disposen
del carnet acreditatiu. El curs de 6 ho-
res que començarà el proper dia 10,

L’SLOP impulsa la formació amb
l’organització de tres nous cursos Durant aquest proper mes de desem-

bre s’enllestiran les reformes dels
despatxos que l’Ajuntament de Parets
cedirà als grups polítics municipals
sense responsabilitat de govern.
Els espais per als grups a l’oposició,
estaran situats a la tercera planta de
l’edifici municipal de l’avinguda de Llu-
ís Companys, 19 i comptaran amb
equipament informàtic i mobiliari adi-
ent. Almenys tres dels grups disposa-
ran d’un despatx per a la seva activi-
tat habitual, per a reunions i per a la
rebuda de visites.
En aquests moments, també s’està
estudiant la possibilitat que el grup
municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds -soci de govern del PSC- tingui
un espai en aquesta mateixa ubicació.

Obres de remodelació integral
El condicionament dels espais per als
grups polítics de l’oposició té lloc al
mateix temps que l’arranjament de
part de la segona planta de l’edifici, on
hi haurà noves dependències del de-
par tament de Serveis Socials, que
actualment també s’estan rehabilitant.
A més d’aquests serveis, l’edifici del
carrer de Lluís Companys també acull
la Policia local, el Jutjat de Pau, les
oficines de l’emissora de ràdio muni-
cipal RAP 107 i les dependències ad-
ministratives dels Serveis Socials.
Durant algun temps també havia estat
seu d’entitats esportives com el CEP
o culturals com la Coral Art i Unió.
El consistori ha dotat una partida de
40.000 euros per a la reforma
d’aquest edifici.

està adreçat a tots els residents a Pa-
rets del Vallès, ja sigui en situació
d’atur o treballadors en actiu.
L’11 de desembre s’impartirà el curs
de Manipulació d’Aliments que perme-
trà l’obtenció del carnet acreditatiu i
que té per objecte donar a conèixer els
perills higiènics, les mesures preventi-
ves o els hàbits d’higiene generals.

Cursos subvencionats
L’Ajuntament de Parets subvenciona
íntegrament aquest programa formatiu.
Per formalitzar les inscripcions, els in-
teressats en qualsevol dels cursos
poden adreçar-se al servei de l’SLOP,
ubicat a l’Ajuntament de Parets.

Els cursos d’ofimàtica, de carretoner i de manipulació
d’aliments, s’iniciaran durant els mes de desembre

Nous despatxos per
als grups municipals

L’empresa Mango ha obert un nou
magatzem al polígon industrial de
Can Volart, a Parets del Vallès, que
centralitza les tasques de distribució
i logística dels productes comercials
de la firma. Per aquest motiu, l’Ajun-
tament de Parets i l’empresa van
signar un conveni de col·laboració
que respon a la voluntat de contribuir
a l’impuls de l’ocupació i activitat
econòmica del municipi. El conveni
establia, entre d’altres, que MANGO
adoptava el compromís d’utilitzar i
prioritzar el Servei Local d’Ocupació
de Parets (SLOP) per gestionar les
ofertes de treball que generi l’em-
presa en les seves instal·lacions de
Parets. Fruit de l’acord, durant tot el
mes de novembre, a les dependèn-
cies municipals de Can Rajoler,
s’ha dut a terme un procés de se-
lecció de personal per a la inserció
laboral de persones de Parets al nou
magatzem de Mango.
Així, el Servei Local d’Ocupació
(SLOP) ha gestionat la part inicial
del procés selectiu amb la concerta-
ció d’entrevistes en el qual ha tingut
en compte el perfil requerit per l’em-
presa. Més d’una cinquantena de
persones inscrites a l’SLOP han
estat entrevistades per membres
del departament de Recursos Hu-
mans de Mango. Alguns ja han co-
mençat a treballar-hi i d’altres inici-
aran les tasques a la factoria de
Mango a principis del proper mes
de desembre.

L’SLOP gestiona el
procés de selecció
per a la firma MANGO
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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

`

Per tercer any consecutiu, l’Oficina de
Català de Parets posa en marxa el
Voluntariat per la llengua. Aquest pro-
grama que promou la Secretaria de Po-
lítica Lingüística, té com objectiu faci-
litar a totes les persones que tenen
coneixements bàsics de català i es
volen llançar a parlar-lo que el puguin
practicar en un context real i relaxat.

Voluntaris i aprenents
El voluntariat lingüístic promou que
persones que parlen habitualment ca-
talà -voluntaris- puguin destinar una
part del seu temps a conversar amb
persones interessades a  aprendre’l
-aprenents- de manera que tinguin un
espai de pràctica, de vegades difícil de
trobar, per adquirir fluïdesa o perdre la
vergonya o la por i arribin a parlar-ho
d’una manera natural. A partir de la
inscripció de les persones al progra-
ma, es formen les parelles lingüísti-
ques, tenint en compte els horaris dis-

BrBrBreuseuseus

VVViiisssititita al Sa al Sa al Salo dalo dalo deeel Ll Ll Llililibbbrrreee
Usuaris del Club de lectura de la biblioteca
Can Rajoler visiten el Saló del Llibre

Cicle de concerts al
Dada Jazz cafè
L’antic cafè de la plaça de la Vila,
convertit actualment en al Dada Jazz
cafè, ha organitzat un cicle de con-
certs per aquest hivern, el primer
dels quals va tenir lloc el passat 2 de
novembre amb l’actuació dels Keko
Pujol duo. El divendres 7 de desem-
bre, actuaran en directe els Spanish
Fantasy, un grup que fusiona el jazz
tradicional amb el flamenc d’arrels.
Per al mes de gener, concretament
el dia 4, el Dada portarà la
bossanova de mans de Rita Mabel
una formació contemporània d’arrels
diverses que convergeixen en la in-
tenció d’un Brasil difús entre funk-
beats ballables i sonoritat electro
acústica. Tots els concerts es duran
a terme a partir de les 22.30 h i l’en-
trada és gratuïta.

Voluntariat per la llengua promou
les parelles lingüístiques

Nou establiments ja s’han adherit al programa
i garanteixen l’atenció en llengua catalana

BrBrBreuseuseus
Festa jove de la revista
digital Comuni-k
Prop de 250 joves van omplir el Ca-
sal can Butjosa el passat 17 de no-
vembre durant la celebració de la
primera festa Comuni-k, que tenia
com a a objectiu donar a conèixer
aquesta revista electrònica. La fina-
litat de Comuni-k és crear un espai
on els joves es puguin expressar i ma-
nifestar les seves opinions sobre el
que els afecta, a més d’impulsar la
participació i potenciar la responsa-
bilitat social posant al seu abast un
lloc on abocar la seva creativitat. Els
joves que hi van assistir, van mani-
festar el seu interès i van valorar l’ex-
periència com a molt satisfactòria.

ponibles i les afinitats.  Per ser volun-
tari o voluntària, no es requereix cap
titulació, només cal disposar d’una
hora a la setmana, durant deu setma-
nes, per conversar en català amb la
persona assignada, per tal que aquesta
pugui practicar-lo d’una manera diste-
sa tot parlant de temes quotidians.

Comerços adherits al programa
Una de les novetats és l’adhesió dels
comerços al programa del Voluntariat.
Les botigues i establiments adherits,
que llueixen el distintiu “d’establiment
col·laborador”, es comprometen a aten-
dre íntegrament en català a totes les
persones que se’ls adrecin en aques-
ta llengua, malgrat que tinguin encara
dificultats per parlar-la, a fi que puguin
aprendre a desenvolupar-se en les re-
lacions i tasques que fem de manera
habitual. Properament, també es con-
vidarà a entitats i associacions a for-
mar part d’aquesta iniciativa.

El programa de voluntariat es presentarà properament a entitats i associacions

, Cloenda de la campanya
Prou d’hòsties

El dijous 22 de novembre, els usua-
ris del Club de lectura de la bibliote-
ca Can Rajoler, van poder gaudir de
la visita a la Fira de Barcelona orga-
nitzada pel Servei de Biblioteques de
la Diputació de Barcelona amb motiu
de la 3a edició del Saló del llibre.
La visita s’adreçava especialment als
Clubs de lectura, i el de Can Rajoler
va formar tàndem amb el Club de lec-
tura de la Biblioteca de Malgrat de
Mar. Durant l’estada, una vintena
d’inscrits van poder conèixer, consul-
tar i comprar llibres, articles i d’altres
productes editorials relacionats amb

El passat 24 de novembre va cloure
la 7a edició de la campanya Prou
d’hòsties que l’Ajuntament de Pa-
rets, a través dels serveis Socials,
organitza per sensibilitzar la població
envers la violència domèstica.
Més de quaranta pares i mares van
assistir al taller sobre “Educació afec-
tiva per a mares i pares” impartit per
la psicòloga de la Universitat de Xile,
Ana M. Aaron que va tenir lloc a Ca
n’Oms.  Una de les propostes més es-
perades va ser l’actuació del grup ma-
llorquí Antònia Font que va actuar al
pavelló d’esports davant més de 500
persones. Durant el concert, es va
procedir a la lectura del manifest  “Pa-
rets contra la violència de gènere” i va
tenir lloc la projecció del curtmetratge
Papas y Mamas.

la lectura, mitjançant una exposició
pensada per a mostrar prop de
150.000 títols procedents de les prin-
cipals editorials nacionals i estrange-
res. Entre d’altres, els components
del Club de lectura va participar al
“Joc de les rutes literàries”, van man-
tenir una xerrada amb l’escriptor
Sebastià Alzamora, autor de La pell i
la princesa, que va respondre a les di-
ferents preguntes formulades pel
grup i van gaudir de la lectura en veu
alta que l’actriu Clara Segura va fer
d’El Quart Reich de Francesc Miralles.

Obsequis que són paraules
El components del grup, van visitar
l’estand de les Biblioteques Públi-
ques de Catalunya per participar en el
joc de creació literària col·lectiva “Dó-
na’ns la paraula: paraules que fan
relats”on els lectors de Parets van
regalar paraules, com ara “pleniluni”
o “benvolguda”, a diversos escriptors
que les integraven als relats que es
construïen in situ.

Roe Delgado presenta el
seu disc a Can Butjosa
“Mundo Plastificado” dóna títol al disc
de Roe Delgado, membre de l’entitat
paretana Los Haches del Valle, que
serà presentat el proper 14 de desem-
bre, a les 23h, al Casal Can Butjosa.
El compacte respon a la tendència
musical New Roots Reggae, i amb
barreja de sons digitals i acústics,
amb pinzellades de hip hp i dance hall.
Es tracta de la primera producció edi-
tada per un nou segell discogràfic cre-
at a Parets: Golden Black Music.
Antonio Díez, conegut també com
Eterno, i Javier Delgado són els impul-
sors d’aquest projecte que pretén
editar discos de música negra, inclo-
ent hip hop, rithm&blues, reggae i
estils underground. Ara per ara ja es-
tan treballant en l’edició d’un
recopilatori de hip hop.

Diuen els entesos que aquest hi-
vern permetrà gaudir d’una bona
temporada de neu. Així que molts
aficionats, sobretot si poden fer
pont per la immaculada, ja estan
delerosos per treure el vestuari de
l’armari, el folre polar, la granota
d’esquí, els pantalons de peto, la
gorra, els descansos, els guants,
la col·lecció d’ulleres etc. perquè no
és bo passar fred a muntanya. Ah! i
també haurem de comprar una bona
crema solar. Com que d’esports
d’hivern n’hi ha de moltes menes,
podem triar aquell que més ens
agradi, el surf de neu (surf d’estil
lliure o surf de neu alpí), l’esquí (es-
quí alpí, esquí artístic i acrobàtic,
esquí de telemarc, esquí nòrdic o
esquí de muntanya), les raquetes
de neu, el múixing o la pulca. Uns
hauran de treure la pols dels esquís
i de les botes d’esquí, mentre que
d’altres buscaran la planxa de surf,
les raquetes de neu (la de passeig,
la de peu d’ós o la de cua de cas-
tor) i, encara uns altres, els múixers
preferiran la pulca (un trineu lleuger
d’origen lapó que s’utilitza per a
transportar petites mercaderies en
travesses llargues per la neu o bé
en curses).

Però, és clar, com que de gustos
n’hi ha de moltes menes, si no us
acaba d’agradar la neu, sempre
podeu dedicar-vos a altres coses i
desitjar, pel bé de tots, que la rela-
ció amb la neu sigui com diu el re-
frany: any de neu, bé de Déu.

Novembre acabat
hivern començat
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Jordi Seguer

El Club Pura Vida 4X4 ha participat per primer cop aquesta temporada al Campio-
nat d’Espanya de raids amb un vehicle Mitsubishi. L’entitat que presideix Rafael
Priego ha pres part en 4 proves del calendari: Baja Lorca, Baja España, Baja
Almanzora i Raid Montes de Cuenca. L’equip l’han format com a pilot, el jove Javi
Segura, de 24 anys, resident a Lliçà de Vall, i com a copilot, Rafael Priego. Entre
els resultats més destacats hi ha un 16è lloc a l’etapa pròleg del Raid Baja Lorca.
A la Baja Almanzora l’equip va quedar 3r a la categoria del grup T1 de vehicles de
benzina, 8è de la Mitsubishi Cup i 12è de la general. En la darrera cursa la sort no
va estar al costat de l’equip paretà que va haver d’abandonar la participació al Raid
Montes de Cuenca. Quan duien recorreguts dos quilòmetres de l’etapa pròleg es
va produir una errada de pilotatge i el vehicle de Pura Vida 4X4 va donar quatre voltes
de campana en un canvi de rasant. El Mitsubishi va quedar totalment destrossat i
ara l’equip ja busca nou vehicle per participar de nou l’any vinent a l’Estatal de raids.
Aquest dissabte Pura Vida inicia la sortida Parets-Marroc.

eeeeel pll pll pll pll plaaaaannnnntttttererererer

Aleix Batlles, Laura Rivera,
Janira González i Ivan Baños

CLUB NATACIÓ PARETS

“La idea és aconseguir un nou vehicle”

JAVI SEGURA
pilot del Club Pura Vida 4X4

Els nedadors del CNP Aleix Batlles,
Laura Rivera, Janira González i Ivan
Baños van participar, el passat mes
de juliol, a la final catalana d’estiu del
grup 2. Batlles, incorporat al club fa
5 temporades, va ser 30è en 400
crol, 37è en 200 crol i 34è en 100
esquena.
Laura Rivera, que neda al Parets des
de fa 5 anys, va ser la 17a en 200 es-
quena, 17a en 200 papallona, 34a
en 100 esquena i 18a en 100 papa-
llona. Janira González, que porta 4
temporades al CNP, va quedar 44a en
100 crol, 27a en 200 crol i 36a en
200 estils. Per últim Ivan Baños, in-
corporat amb 9 anys, ara fa 3 tempo-
rades, va ser el 44è en 100 crol, 31è
en 200 crol i 38è en 100 esquena.
A la darrera final catalana, la d’estiu,
el CNP va quedar 22è en el relleu
4X100 lliures femení del grup 2 (on
nedaven també Carla Vielsa i Andrea
Monge) i 24è en 4X200 lliures mixtes.

Com va sorgir la possibilitat de partici-
par al Campionat d’Espanya de raids?
Va ser a través de la meva vinculació
amb el Club Pura Vida. Jo participava
des de feia 3 anys en algunes de les
sortides que s’organitzen i el president
em va oferir la possibilitat de participar
amb ell, ja que creia que com a pilot
tenia possibilitats de fer un bon paper.
L’única experiència que tenia com a
pilot era en el Campionat de Catalunya
de trial.
Quin balanç fas de les curses?
Hem tingut una mica de tot, el millor
paper va ser a la Baja Almanzora on
vam quedar tercers. A la Baja España
no es va acabar per una avaria del cot-
xe, a la Baja Lorca -la més dura- no vam

completar el recorregut per una indis-
posició del copilot, i a la prova dels
Montes de Cuenca vam volcar el vehi-
cle en l’etapa pròleg. Amb un pressu-
post tan modest com el nostre podem
estar contents del paper que hem fet.
Quines anècdotes destacaries de les
quatre proves de l’Estatal?
A la Baja Aragó l’equip semioficial ens
va comentar abans de sortir, que si ens
feia un senyal amb el clàxon els donés-
sim el pas ràpid, ja que anava endarre-
rit, i a la classificació final vam quedar
dues posicions per davant d’ells.
Quins problemes heu tingut amb el
vostre vehicle?
Bàsicament mecànics, així a la Baja
Aragó se’ns va trencar la barra de direc-

ció. El nostre cotxe està valorat en uns
20.000 euros i competim amb vehicles
de 300.000 euros.
L’any que ve repetireu la participació?
La idea és aconseguir un nou vehicle ja
que el Mitsubishi va quedar totalment
destrossat a Cuenca. Però per això cal
trobar sponsors i una vegada els tin-
guem ens agradaria anar a l’Estatal, i
si fos possible fins i tot al Dakar.
Què destacaries de la conducció d’un
vehicle 4X4?
Sobretot la seguretat que t’aporta. Des
dels 18 anys sempre he conduït un
vehicle tot terreny, es més que una
afició al motor.
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El Bàsquet Parets organitza el tercer
torneig Vila de Parets preinfantil

Albert Rodríguez fitxa pel Grupo Nicolas Mateos

El nedador paretà forma part de
l’equip paralímpic espanyol de nata-
ció que participarà de l’1 a l’11 de
desembre a l’Open internacional de
Maryland, que es farà a Washington
(EUA). Luque nedarà les modalitats
de 50 i 100 m braça, 50 esquena,
50 lliures, 150 estils i en algun re-
lleu. Abans de desplaçar-se als Es-
tats Units, el nedador de 31 anys va
obtenir 3 medalles (2 ors i 1 argent)
en l’Open de Sheffield a Anglaterra.
Miquel Luque va guanyar les finals
de 50 braça i de 4X50 estils i va
quedar segon en 150 m estils. El
cap de setmana del 15 i 16 de de-
sembre, participarà també a l’Open
internacional de Benicarló (Castelló).
Serà la primera competició de Luque
com a nou nedador del Club Natació
Parets. Des dels seus inicis com a
nedador, el 1994, Luque havia com-
petit pel Club esportiu Sant Rafael.

32 equips participaran a la competició que es disputarà als dos
pavellons d’esports del 7 al 9 de desembre

El ciclista professional de Parets, Albert
Rodríguez Oliver, germà de Joaquim Rodríguez
-corredor del Caisse d’Epargne- s’ha incorpo-
rat al nou equip professional de ciclisme
NICOLAS MATEOS de Múrcia, que s’estrena a
la nova categoria després d’una etapa com a
equip continental. Per Rodríguez aquest és un
salt important que esperava des de fa algunes
temporades ja que darrerament havia estat als
clubs VIÑA MAGNA i MASSI.
Un dels objectius de l’equip murcià és partici-
par a la propera Volta a Espanya, una de les
assignatures pendents del ciclista paretà. La
pretemporada del NICOLAS MATEOS es farà
durant el gener a Múrcia.

El CF Parets continua líder
al grup 1 de Preferent
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La 3a edició del Torneig de bàsquet
Vila de Parets se celebrarà el cap de
setmana del 7, 8 i 9 de desembre als
dos pavellons d’esports sota l’organit-
zació del Club de Bàsquet Parets.
Un total de 32 equips -distribuïts en 8
grups de 4 equips- de les categories
preinfantil masculí i femení, prendran
part en una competició que cada any
gaudeix de més prestigi. Durant els 3
dies del torneig es jugaran 96 partits,
les finals estan previstes pel diumen-
ge 9 de desembre a les 12 hores.
El lliurament de trofeus tindrà lloc una
hora més tard.
Els equips que participaran són: en ca-
tegoria masculina, Cia de Maria, FC
Barcelona, Parets A i B, Alierta Agusta

El Club Atletisme Parets es va endur el pre-
mi al millor equip de promoció femení en
el cros de Canovelles celebrat el passat 18
de novembre. L’equip que prepara Marta
Martín va sumar 8 punts gràcies a la 5a
posició de Rocio Guerrero en categoria
cadet, al 1r lloc d’Alba Quirós, 2n de Lau-
ra Menes, 6è d’Alba Martínez, 7è d’Iris
Quirós (en infantil), el 1r d’Ingrid Andrés,
4art de Carla Menes i 8è d’Aida Perelló
(en aleví). Anteriorment, el 10 de novem-
bre, el CAP va organitzar la primera cursa
de la Lliga comarcal de cros que va reunir
prop de 360 atletes des de la categoria
mini fins a cadet. Entre els resultats més

destacats hi ha el 1r lloc de Rocio Guerrero (cadet), 2n d’Ingrid Andrés -a la fotografia- (aleví), 5è
d’Alba Martínez (aleví), 3r de Roger Subirón, 5è d’Ugo Modu, 6è Adrián Tormos, 2n de Carla Menes
(tots quatre benjamins). Hugo Aranda va ser 2n en la categoria mini masculí. D’altra banda, dissab-
te passat el CAP va participar en una jornada de la lliga de pista de promoció a L’Hospitalet.

Dissabte 1 i Diumenge 2 Desembre
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CF Parets-Palau Solità i Plegamans (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
FUTBOL 2a TERRITORIAL Grup 9:
CF Parets “B”-Lliçà de Vall (Dissabte, 17 h)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 2:
Súria-B.Parets A (Diumenge, 18 h)
BÀSQUET 3a FEM. Grup 4:
B. Parets A-Ripollet (Dissabte, 19 h)
HANDBOL LLIGA CATALANA Grup A:
Handbol Parets-Salle Bonanova (Dissabte, 19.30 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
FS Parets-Santpedor (Dissabte, 17.30 h)
RUGBI 2a Catalana:CR Parets-INEF Lleida (Diss. 16.30 h)
JOCS ESCOLARS: 1a jornada benjamí bàsquet (Dis. 10 h)

Dissabte 8 i Diumenge 9 Desembre
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CF Parets-Olesa de Montserrat (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
FUTBOL 2a TERRITORIAL Grup 9:
Palautordera-CF Parets “B” (Diumenge, 16.30 h)
BÀSQUET 3r TORNEIG VILA DE PARETS:
7, 8 i 9 de desembre al Pavelló de Parets
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
Construccions Pineda-FS Parets (Dissabte, 17 h)

Breus

L’equip de Cuni juga aquest diu-
menge (12 h) el primer de dos par-
tits consecutius en camp propi. Els
rivals seran el Palau Solità (2/12)
i l’Olesa de Montserrat (9/12).
Els paretans van perdre diumenge
el derbi al camp del Canovelles (2-
0) en un partit marcat pel polèmic
arbitratge de Rodríguez Gómez, que
va deixar al CFP amb 9 homes per
les expulsions de Quim i Pol. A
més, el primer gol dels locals va ser
marcat en possible fora de joc.
Amb la derrota el Parets va trencar
la ratxa de 5 jornades sense rebre
cap gol i sumant victòries consecu-
tives. El CFP manté el primer lloc
amb 24 punts, 2 més que l’Olesa i
3 més que el Vic. El Palau es tro-
ba a la zona mitja amb 16 punts.

El sènior A de l’HP rebrà demà a les
19.30 h. la Salle Bonanova en la
11a jornada de la Lliga Catalana
grup A. Els paretans necessiten la
victòria ja que els punts es compta-
bilitzaran en la fase per la perma-
nència. L’equip d’Herrero té 7 punts
després de perdre dissabte a
Bordils (32-26). Abans de tancar la
primera fase l’HP jugarà amb
S.Montcada, Palautordera i
Banyoles. D’altra banda, el sènior A
del FSP vol trencar la trajectòria ir-
regular amb un triomf contra el
Santpedor. El bloc de Perales, amb
15 punts després de 9 jornades, ve
de perdre amb Bosco Rocafor t (4-
1). Joel va ser l’autor de l’únic gol
dels paretans.

Miquel Luque participa a
l’Open de Maryland

El CAP, millor equip en promoció femení a Canovellesaaaaatltltltltleeeeetttttiiiiismsmsmsmsmeeeee

Breus

FC Barcelona i CESET Uni Girona van guanyar l’edició del 2006 del Vila de Parets

L’entrenador del Club Patí Parets,
Carles Gasset, ha obtingut la meda-
lla de bronze en la classificació com-
binada del Mundial de patinatge sè-
nior disputat a Gold Coast (Austràlia)
aquest novembre. Gasset que pati-
na pel CP Ripollet va quedar 5è en
lliure i 10è en figures obligatòries.

(Saragossa), Granollers, Serviplem-
Baryval CBZ, Maristes Ademar,
Mataró, Doctor Azua, Jac Sants, Joven-
tut, Sant Josep Girona, Sant Josep
Badalona, Cornella i El Salvador.

Preinfantils femení
En la categoria femenina competiran
Gaudí, Cornellà, Granollers, Doctor Azua,
SR Lima, Sant Celoni, Joventut, Cia de
Maria, Parets, Uni Girona, El Salvador,
Ros Casares (València), Sant Adrià,
Viladecans, Alboraya (València) i Terras-
sa. El Vila de Parets es completa amb ac-
tivitats paral·leles com els concursos del
KO, two ball o 4X4. Es poden consultar
tots els horaris del torneig i els regla-
ments al web www.cbparets.com.

Handbol i Futbol Sala
Parets juguen demà a casaCarles Gasset, tercer al

Mundial de patinatge
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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

El passat  diumenge l’equip de govern
municipal va inaugurar el nou Centre
d’Educació Infantil i de Primària Vila
Parietes. Ubicat a la zona central del nos-
tre municipi, aquest equipament compar-
teix inicialment espai amb el Parc del Torn,
una promoció d’habitatges de protecció
oficial de lloguer i una generosa disponi-
bilitat d’espais públics en matèria de via-
bilitat i equipaments. Com és evident, el
desenvolupament d’aquest entorn no no-
més ha comportat la construcció de pisos
alts, com en algun grup de l’oposició agra-
da i li interessa difondre amb apreciacions
fora de context, sinó que la intervenció en
aquest sector ha anat acompanyada d’im-
portants actuacions públiques que, com és
lògic, responen a les demandes de l’inte-

rès general dels ciutadans de Parets.
Bona prova d’això és l’escola que esmen-
tem. En aquest sentit i per il·lustrar-nos
una mica millor de qui és cadascú, potser
val la pena fer memòria i recordar alguns
dels comentaris que el  NOPP ha fet, refe-
rint-se a aquesta escola i a les polítiques
d’educació en general que aplica l’Ajunta-
ment. Van arribar a dir barbaritats tals com
que és una escola virtual, que mai no exis-
tiria, que en qualsevol cas i com a molt se-
ria un equipament de barracots ubicats en
un lloc marginat i ple de runes o, el que
és del tot inacceptable, que el govern so-
cialista no dedica atenció a les polítiques
d’educació...
Doncs bé, diu una dita popular que “el
moviment es demostra caminant”. Avui

l’escola Vila Parietes tal com vàrem anun-
ciar, ja és una realitat, com també ho és
la inversió de 900.000 euros que ha fet
el Govern de la Generalitat durant el 2007
i la que tornarà a fer el 2008 en el mateix
centre de 2.900.000 euros per tal d’am-
pliar el centre amb una línia d’educació pri-
mària. Si a això,  hi afegim les inversions
que s’han fet des del 2004 i que es fa-
ran el 2008, en altres centres educatius
del municipi, estaríem parlant d’unes in-
versions  per valor de 8,5 milions d’euros
a Parets. Si això no és atenció a les polí-
tiques educatives “que vingui el NOPP i ho
vegi”  però si us plau que deixi la dema-
gògia.

Una nova escola:
una realitat

La gent d’Iniciativa creiem en la participa-
ció ciutadana perque el projecte polític que
representem es basa en les persones.
Sempre ens hem definit com un partit de
lluita i de govern, és a dir, un partit que
vol seguir tenint sempre un peu al carrer,
per escoltar i fer costat als anhels, inqui-
etuds i reivindicacions de la ciutadania,
treballant després des de les institucions
per donar-hi resposta.
Creiem que la veritable democràcia és
aquella en la que la ciutadania pot parti-
cipar activament en la presa de decisions.
I fidels al nostre comprimís de governar
amb la gent, escoltant a tothom, vam
contribuir des del govern municipal a po-
sar en marxa els pressupostos participa-
tius a Parets del Vallès.

Avui aquesta és ja una iniciativa consoli-
dada i una pràctica que nosaltres conside-
rem irrenunciable.
Abans d’aprovar el pressupost de l’Ajunta-
ment per al 2008, hem tornat a donar la
paraula a la ciutadania per tal que decideixi
directament sobre una part de les inversi-
ons a realitzar durant l’any vinent. Així,
aquestes darreres setmanes s’ha demanat
als veïns i veïnes quines són les seves
prioritats. Han aflorat propostes d’altres
anys, com les de seguir millorant voreres
o soterrar contenidors però també de no-
ves, com la de construir una pista d’atle-
tisme (que només ICV-EUiA por tàvem al
programa electoral), millorar Can Jornet,
instal·lar un ascensor a Can Butjosa, po-
sar panells informatius a la via pública o

arranjar els camins rurals, entre d’altres.
Ara el procés està entrant a la recta final
i ben aviat podrem conèixer l’opinió de la
ciutadania pel que fa a la priorització de
les propostes que han anat sorgint, tant
en l’àmbit de la millora dels espais públics
com dels equipaments municipals.
Fins al dia 15 de desembre hi ha temps i
convidem a tothom a dir-hi la seva.
Des d’ICV-EUiA volem seguir escoltant amb
atenció a tothom i treballarem des del
govern local per fer realitat les propostes
de la ciutadania de Parets.

Escoltar a
tothom per

governar millor!

En plena campanya electoral en el nostre
poble es van sortejar 77 pisos de protec-
ció oficial. D’això ja fa vuit mesos. Es van
sortejar uns pisos que no existien i avui
encara no existeixen. Per vendre un pis o
un habitatge, necessàriament ha d’existir
com a mínim un solar, uns plànols i una
llicència d’obres, sense aquests requisits
no és possible fer-ho, els notaris i les en-
titats financeres no accepten menys con-
dicions que aquestes. Què és el que hi
ha? Un grup de persones, sobretot joves
que van posar un munt d’esperances en
aquell sorteig sense ser informats de com
estava en realitat la situació. Una reunió
el passat dia 20 de novembre a Can Rajo-
ler va exterioritzar el descontent d’aques-
tes persones i l’estat de desinformació en

què es troben. El calendari s’ha mogut,
l’equip de govern va dir que els pisos es
lliurarien a principis del 2009 i ara diuen:
inici d’obres l’estiu del 2008 i obres aca-
bades Nadal del 2009. Algunes persones
assistents a la reunió van constatar el que
nosaltres ja havíem dit, que el sorteig va
ser purament electoralista, sense informar
la gent de res, ni de quines obligacions te-
nia l’Ajuntament ni de quins requisits es
demanaria als agraciats. A Can Fradera n’hi
haurà 57 en un edifici en forma de lletra
L, davant del camp de futbol l’edifici serà
de cinc plantes més àtic i uns locals co-
mercials que no van entrar en el sorteig.
Tampoc s’ha explicat que els habitatges de
Can Fradera tindran unes determinades
condicions d’adquisició diferents a les dels

altres habitatges de protecció oficial, per
exemple els del carrer de Prat de la Riba,
que són HPO de promoció privada.
A més veiem com en els pressupostos de
la Generalitat de l’any vinent no hi ha cap
partida d’inversions per a Parets. No hau-
ria estat una bona cosa haver negociat
amb Habitatge de la Generalitat la cons-
trucció d’HPO en el nostre poble? Si ve-
ieu les inversions en altres pobles de la
comarca tenim, 22 HPO a Cardedeu, 54 a
la Garriga, 59 a Granollers, 66 a Mollet,
66 a la  Roca i 60  a Santa Perpètua. Pa-
rets no surt per enlloc.

On són els
Habitatges de

Protecció Oficial?

Els mitjans de comunicació ens omplen de
notícies del mal estat de tota la xarxa
viària a tot el país. Exigim que es portin
a terme les obres necessàries per re-
soldre els problemes greus que tenim, sinó
serà impossible créixer com a poble, ser
feliços com a ciutadans i estar il·lusionats
per una Catalunya capdavantera; de
primera divisió. Catalunya té un dèficit
d’infraestructures evident. Està provocat,
en la seva immensa majoria, per una
manca d’inversió al llarg del temps dels
successius governs a Madrid.
És l’hora que s’acabi el menyspreu i el
passotisme que ha tingut l’ESTAT, en
tractar aquesta qüestió importantíssima
per al benestar dels catalans i catalanes.
Cal una bona gestió des de Catalunya

perquè els catalans i les catalanes hem de
poder decidir quin model nacional d’infra-
estructures i de mobilitat volem. Cal tren-
car la dependència, que significa ineficàcia
i menyspreu cap a les necessitats i les de-
cisions de la ciutadania del nostre país. Ho
estem veient i el més greu ho patim en les
ja famoses obres de l’AVE. El dèficit inver-
sor, un sistema de finançament injust i
l’espoli fiscal són els principals elements
que ens porten al carreró sense sortida
d’uns serveis i unes xarxes públiques d’ín-
fima qualitat. Però avui us hem de parlar
de la necessitat que tenim tots els pare-
tans de l’establiment de la nova Línia fer-
roviària orbital; és a dir, la línia de tren que
ha de sortir de Mataró, arribar fins a Vila-
nova i la Geltrú i resoldre la nostra mobili-

tat cap a l’interior per poder comunicar-nos
amb tota la zona universitària de Bella-
terra, Sabadell, Sant Cugat i que inclouria
un baixador a la zona del circuit. Aquesta
proposta que defensem és una proposta
ambiciosa que recull tots els ingredients
per fer una obra que cobreixi les neces-
sitats dels nostres veïns, sense oblidar el
desdoblament de la línia a R3, la línia de
tren Barcelona–Puigcerdà. Aquesta és
l’alternativa del futur, l’alternativa del se-
gle XXI, l’alternativa que ha d’afavorir més
ciutadans de Catalunya. Sumem esforços
per aconseguir-ho, l’esforç s’ho val. Som
una nació i diem prou! Tenim tot el dret de
decidir sobre les nostres infraestructures.

Infraestructures;
assignatura

pendent

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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Quan es parla de consum responsable, tenim tendència a associar-ho només al consum ecològic (evitar la degradació del medi ambient) i al
desenvolupament sostenible (afavorir l’equilibri entre productes, productors, consumidors), però és molt més que tot això.
Consumir de forma responsable implica buscar informació, identificar les opcions més vàlides en cada moment, valorar i triar els productes que
tenen en compte la justícia social, l’ètica i la solidaritat, així com la protecció del medi ambient.
Consumir no és només satisfer un desig individual o una necessitat. Hem de ser conscients que quan consumim, estem col·laborant en tots els
processos que fan possible el bé, objecte o servei consumit. Saber què hi ha darrere dels productes que consumim, les conseqüències ecolò-
giques, econòmiques i socials de la nostra compra. És a dir, hem de fer una compra reflexiva i intentar potenciar el comerç de proximitat: com
més a prop s’hagi produït o elaborat el bé adquirit, més ajudarem a fomentar l’economia local i menys energia s’haurà fet servir per fer arribar
aquest producte a les nostres mans.
El consum responsable consisteix a valorar totes aquestes repercussions en el moment d’escollir un producte.

Per finalitzar, volem citar-vos alguns consells que cal tenir en compte, durant aquestes festes i també la resta de l’any:
- Planifiqueu les despeses i eviteu sobreendeutar-vos.
- Feu una llista de tot el que necessiteu (regals, alimentació..).
- Tingueu en compte que el preu d’alguns productes s’incrementa durant aquesta època.
- Compareu preus i qualitat dels productes i serveis.
- Compreu amb suficient antelació tot allò que pugueu.
- Demaneu i conserveu el tiquet o la factura de compra (són la garantia del producte), així com els catàlegs comercials i la publicitat.

Consum
responsable

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

Can Moragues és una masia situada a l’antic camí
de Montmeló, prop de l’enllaç amb la carretera C-17
de Barcelona a Puigcerdà.
Dins la propietat existia un camí interior que vore-
java l’era i uns lledoners que unia les dues cases
del mas. Prop de la casa, a la cara sud-est, hi ha-
via l’era on es batia el gra i l’ordi.
És una casa fortificada del s XIII i reformada el XIV,
de planta rectangular, torre quadrada a llevant, i
coberta a dos vessants, de teula àrab. També té
una finestra neogòtica a la torre.
A la part oest, hi ha una capella dedicada a sant
Cosme i sant Damià, les imatges dels quals eren
en un mosaic actualment desaparegut. tot i això,
conserva una pedra llatina del 1571.
Al costat de la casa, hi ha una era enrajolada i, al
davant, uns lledoners centenaris juntament amb un
dels safareigs més grans que es conserven al po-
ble.
Durant el segle XX va ser propietat de la família
Juncosa, fabricants d’una popular xocolata.
Juntament amb les masies la Marineta i la Torre de
Malla, can Moragues va acollir grups de refugiats
durant la Guerra Civil.

Can Moragues

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

“El premi ens ofereix més possibilitats de promocionar el nostre treball i enregistrar un disc”

FFFFFeeeeem mum mum mum mum musssssiiiiicccccaaaaa

Roger Prims
Músic

La banda de blues Slim Bay Seals, encapçalada per
la veu del paretà Roger Prims, acaba de guanyar el
1r Concurs de la Societat de Blues de Barcelona
celebrat a la Sala Monasterio de la capital catala-
na. El conjunt de la Vall del Tenes s’ha proclamat
guanyador en la categoria de bandes. Al concurs
també es reconeixien solistes i duets. Slim Bay Seals
és una banda de cinc músics del Vallès que compar-
teixen “una passió patològica pel blues gràcies a la
combinació genètica, la biologia molecular, la casu-
alitat i el clima de la zona”, tal com ho expressen
els seus components. Roger Prims, de Parets, o
Rufus T. Slim, és el cantant i guitarra del grup.

Pepi Volart

Com que, últimament, no es pot pas dir que els trens mantinguin un
compàs tres per quatre, alegre, monòton i repetitiu –sobretot repeti-
tiu–, hem escollit uns documents que fan referència al maltractat món
ferroviari: dos informes del 19 i 20 de març de 1938, en què es nar-
ren uns fets aparentment banals. Molt probablement, però, la perso-
na que en va ser protagonista no hauria fet servir aquest adjectiu.En
el primer dels informes, el responsable de l’estació de «Parets 534»
posava en coneixement del jutge municipal la sostracció d’un «toldo
Giralt nº 10.960» que, segons es desprèn de les recerques a Sant
Gúguel, devia ser una mena de tendal per cobrir les mercaderies trans-
portades. Afegia l’escrit que «por señales observadas, ha sido

arrastrado hasta la aguja de entrada lado Barcelona, en donde se pierde el rastro». L’endemà, el responsable
tornava a emetre un informe en què comunicava que l’element desaparegut havia estat trobat en un marge
del km 18.900 i apuntava la possibilitat que hagués estat robat «con objeto de pasar la noche». Tenint en
compte les condicions meteorològiques d’un mes de març i les circumstàncies històriques que vivia el país,
no és estrany de pensar que algú robés una manta potencial per no dobl(eg)ar-se de fred.

Les dades utilitzades per a l’elaboració d’aquest article han estat ex-
tretes de l’Arxiu Municipal de Parets i de les publicacions disponibles
a les biblioteques municipals.

,

Què ha suposat per al vostre grup guanyar aquest
concurs?
Ens ofereix més possibilitats de promocionar el nos-
tre treball i donar-nos a conèixer. Gràcies a aquest
premi podrem fer una sèrie de concer ts en els pro-
pers mesos com per exemple tancar el festival de
Blues and Boogie de l’Hospitalet, que es farà al de-
sembre. També podrem enregistrar un disc amb al-
gunes de les cançons.
Com vàreu arribar a la final del concurs?
En aquest certamen musical s’hi van presentar ban-
des de blues de tot Catalunya i d’altres ciutats de
l’Estat espanyol. Primer vàrem passar un procés de
selecció i una primera eliminatòria a finals d’octubre,
fins que es va celebrar la final i hem resultat els gua-
nyadors.
Com definiries l’estil d’Slim Bay Seals?
El nostre estil és el blues elèctric, però l’enfoquem
incloent-hi diverses tradicions: des de les revisions
del gènere fetes per artistes com Eric Clapton fins a
les més canyeres de Texas passant pel mestratge de
B.B. King, Muddy Waters o Louis Jordan. La banda es
va formar l’any passat.

Com és el vostre espectacle?
El fil conductor de l’espectacle és un homenatge a
Bukka Johnson Reed II, possiblement el bluesman
més gran de tots els temps, al qual van ser manlle-
vades la major part de les seves composicions com
ara “Everyday I have de blues”, “Reconsider baby” o
“Els nyitos”. Slim Bay Seals pretén fer justícia i col·-
locar el nom de Bukka Johnson al lloc que li corres-
pon. Bé, tot això és una història que ens hem mun-
tat perquè aquest bluesman no va existir, però és l’ex-
cusa per interpretar alguns temes clàssics del blues.
Considereu el blues un gènere poc potenciat?
La veritat és que no hi ha massa concursos d’aquest
gènere musical. Tot i això, existeix un circuit amb certa
importància a Barcelona que ofereixen concerts de
blues. Amb aquest premi esperem que se’ns obrin les
portes d’alguns d’aquests locals.
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El passat 18 de novembre al Teatre Can Rajoler es va celebrar l’espectacle Rum-
ba Catalana Tribut. Dues generacions amants de la rumba han creat que a Parets
va repassar les cançons més emblemàtiques del gènere, recuperant temes de
Peret, Gato Pérez o El Pescaílla, entre altres. Per això s’han unit dues bandes
que tenen la rumba com al seu gènere predilecte: Los Manolos, un grup ja ve-
terà que va destacar als anys noranta i que fa poc s’han tornat a ajuntar al-
guns dels seus components i Gertrudis, una jove banda de la Garriga que està
rebent molt bones crítiques en els darrers anys. A més també hi van participar
Las Miranda, un grup que després de l’èxit obtingut al programa de televisió
Parodia Nacional, van fer els cors, els balls i la picada de mans en aquest tri-
but a la rumba catalana. Xavier Freire, component dels Gertrudis, ens ha par-
lat d’aquest espectacle.

Carles Font

Com us va anar el concert de Parets?
Estem molt satisfets perquè va venir
força gent i crec que tots van disfrutar
d’aquest espectacle. En un principi
notàvem estrany actuar en un teatre.
Però el públic es va animar i va ballar
amb les cançons de rumba catalana.
D’on va sorgir la idea de crear aquest
tribut a la rumba catalana?
Va ser fa un parell d’anys en un concert
que vam fer amb Los Manolos al Festi-
val Acústica de Figueres on les dues
formacions vam experimentar per prime-
ra vegada en directe. L’èxit i el feeling
que va existir ens va fer plantejar cele-
brar una gira conjunta de tribut a aquest
gènere.
Quin és el repertori de l’espectacle?
Hi ha cançons de Los Manolos i de
Gertrudis. Ajuntem dues generacions
diferents de públic, però també inter-
pretem temes nostres com ‘Samarreta

Xavier Freire
Músic

“La gent associa rumba amb festa major i amb rauxa i ara es troba en un molt bon moment” Ultima hora ...´

Avui divendres, a les 20.30 h, se
celebrarà al restaurant La Salut de
Parets, el sopar benèfic anual que or-
ganitza l’entitat Parets contra el càn-
cer-Fundació Oncovallès. Durant l’ac-
te tindrà lloc la presentació del llibre
Realitat defugida, viure i conviure
amb el càncer, de Marc Perpinyà i
Ortega i una xerrada a càrrec de l’es-
criptor mossèn Josep Ma Ballarín i
del pediatra oncològic, Constantino
Sábado.

Sopar benèfic anual
Parets contra el càncer

d’imperi’, dels Manolos, d’en Peret, del
Pescaílla, del Gato Pérez,... No és cap
interpretació individual de cada grup.
Com es troba la rumba en aquests
moments?
És un gènere que moltes vegades ha
estat oblidat. A nosaltres la rumba ja
ens acompanya des de fa anys i l’ac-
ceptació que té és molt important. Com
a Ger trudis fem uns cinquanta con-
certs a l’any i no ens podem queixar.
La gent associa rumba amb festa ma-
jor i amb rauxa i ara es troba en un
molt bon moment.
Ha evolucionat molt el gènere?
No tenim un coneixement molt profund
de la procedència de la rumba catala-
na. La rumba ha tingut molt colors i en
tindrà en el futur perquè par teix del
mestissatge de barrejar sons cubans
amb una cançó catalana i altres ingre-
dients. Musicalment mai no ha tingut

un color definit sinó que n’ha tingut
molts.
Quan finalitzeu aquesta gira amb Los
Manolos i Las Miranda, aparcareu
aquest projecte o el voleu continuar?
N’hem de parlar. L’èxit d’aquests con-
certs de rumba catalana ha provocat
que estiguem oberts a qualsevol pro-
posta nova per fer gires amb ells o amb
altres grups. És una cosa que els
Ger trudis no havia fet mai i n’estem
molt satisfets. En principi, segur que
alguna cosa més sor tirà perquè, per
sobre de tot, ens ho hem passat molt
bé interpretant temes clàssics de rum-
ba catalana.

Ja s’ha instal·lat la il·luminació nada-
lenca als carrers de Parets.
Els llums s’han distribuit entre els
carrers Francesc Macià, St. Antoni,
Major, av. Catalunya, Mn. Pere Bat-
lle, Josep Marcer i Pau Casals i la
façana de l’Ajuntament.
Les bombetes s’encendran el 5 de
desembre i romandran enceses fins
al dia 7 de gener.

Parets s’il·lumina per Nadal

Recollida d’aliments
Càritas Parroquial ha organitzat una
recollida d’aliments per tal de repar-
tir-los a les famílies necessitades
durant el Nadal. Les recollides es
faran els dies 13 i 14 de desembre
de 16.30 a 18.30 h davant de la
Cooperativa la Progressiva i a l’esglé-
sia de Sant Jaume els dies 9, 16 i
17 de desembre després de la mis-
sa de 17 a 18 h.


