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Tot és a punt. Tradició, cultura i lleure tornen a fer bullir
Parets, ara en ple hivern. Reptem al fred i sortim al car-
rer, de dia i de nit, per participar en l’ampli ventall de pro-
postes que s’encabeixen en la programació de la Festa
Major d’Hivern 2007 de Parets del Vallès. La celebració
comença avui mateix, 19 de gener, i finalitzarà el 23 de
gener.
Ara fa tretze anys que Parets va recuperar la Festa Ma-
jor d’Hivern i ja des dels inicis s’ha constituït com un dels
esdeveniments del patrimoni festiu del nostre municipi.
La participació ciutadana i la implicació de les entitats
han fet possible el destacat paper d’aquesta celebració
que té els seus orígens a mitjan del segle XV arran d’un

vot religiós que la gent del poble va fer a Sant Sebastià
per lliurar-los de la pesta.
Tot i el pas del temps es manté encara l’esperit festiu,
d’unió i convivència i malgrat les fredes temperatures,
els paretans i paretanes podran gaudir de més d’una
trentena de propostes, adreçades a tots els públics.
La calçotada popular, la desfilada infernal, la Fira d’Ar-
tesans i la passejada de gegants són alguns dels pun-
tals de la celebració, que es veu complementada amb
moltes altres propostes del tot atractives.
En clau teatral, Gabino Diego i Joan Pera són el reclam,
però tampoc hi faltaran els balls, concerts i tradicions.
Avui comença tot.   (Pàg.3)

Avui comença la Festa Major d’Hivern
Una trentena de propostes per a tots els públics s’inclouen a la programació

Des d’avui, 19 de gener, fins al dia 23, Parets celebra la Festa Major d’Hivern 2007
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SERVEIS

Horaris de visita del consistoriHoraris de visita del consistori
ALCALDIA

Joan Seguer i Tomàs
Dilluns i dissabte a convenir

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I
ECONÒMICS

Serveis Generals, Hisenda,
Promoció Econòmica, Ocupació,
Comerç i Consum
Josep Llacuna Alonso
Horari a convenir

Seguretat Ciutadana
Josep Castells i Espinasa
Dimar ts tarda a convenir

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS

Serveis Urbans, Obres, Via
Pública, Eixos Estratègics i
Comunicació
Sergi Mingote Moreno
Horari a convenir

Urbanisme (Planejament i Gestió
Urbanística), Habitatge i Obres
Majors
Lucio Gat Lavado
Dimarts i dijous tarda a convenir

Medi ambient i Sostenibilitat
Josep M. Tarrés Massaguer
Horari a convenir

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

Educació, Cooperació, Sanitat i
Cultura (Can Rajoler)
Antonio Torío Fernández
Horari a convenir

Joventut i Par ticipació
Ciutadana (Can Butjosa)
Raquel García Mesa
Dimecres tarda a convenir

Serveis Socials i Igualtat
(L. Companys)
Ana Fernández Espiñeira
Dimarts i dijous a convenir

Espor ts (Pavelló Municipal)
Josep M. Guzmán Hermoso
De dilluns a divendres a convenir

REGIDORS SENSE DELEGACIÓ

Rosa Martí Conill

Josep Anton Morguí Castelló

Lluís Cucurella Monreal

Joan Martorell Mompart

Anna de Agustín de Oro

Domingo Cepas Muñoz

Paulí Rigol Vallejo

Horari a convenir

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 30 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

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

Em delecto en l’estiuet de Sant Martí, em sostinc i aprenc
de prop i en major  grau el cicle vegetatiu dels arbres. I,
a passa lenta, camino sol i atent pels camps de conreus
acabats de llaurar. Evident paisatge rural. M’avanço, més
amunt, a l’encontre del xiprer de la Torre de Malla.
El miro fixament de dalt a baix, alt i prim, cònic i resinós,
d’atapeïts brancalls, on els pardals fan niuada i en temps
calorós i en fred rigorós hivernal val de refugi i amaga-
tall.
De nom científic: cupressus sempervirems, antic nom llatí
procedent del grec.
Sempervirems: vol dir: sempre verd. Alçaria 10 - 25 me-
tres.
Pertany a la família de les cupresàcies. D’escorça clive-
llada grisa i fosca.
Hàbitat de creixement: conífera – fulla persistent.
Nom català: xiprer o bé xifrer.
Nom castellà: ciprés.
Origen: illes gregues.
El mestre jardiner Rubió i Tudurí li atribuïa un caràcter me-
langiós.
També lliura inspiració a músics i poetes.
Com a ornament no és freqüent veure’l en places i car-
rers.
Tot i així, posats en filera pels camins dels cementiris
transmeten serenor.
Per disposar de més coneixements de l’arbre esmentat
vaig a trobar  en Josep Matheu i la seva esposa Teresa
Forns (antics masovers de la Torre de Malla). En la con-
versa que tinguérem donaren  fe de  tres generacions que
visqueren sempre amb tres xiprers davant del portal de
la casa.
Li pregunto, a en Josep Matheu, com és que anomena tres
xiprers  si només n’hi ha un. I em respongué que els dos
que faltaven s’assecaren i el  que tenim un xic escanyolit
tossudament va voler viure.
La senyora Teresa, que en aquell temps ajudava i susten-
tava el nucli familiar es recordà melangiosament de quan
ella assentà una anella en el tronc del xiprer  per treure
la pell dels conills i preparar-los per cuinar.
—Guaita—, tornà a dir-me l’amic Josep— Molts anys en-
rere, tres xiprers plantats al davant d’una masia catala-
na significaven hospitalitat. Un de plantat volia  dir que
al pobre que hi anava en nom de Déu se li feia ajut d’al-
moina. Dos, quedar-s’hi a menjar. I tres, a descansar.
Josep Bernal

Enyorats Reis Mags
Aquest 5 de gener, vigília de Reis, la plaça del poble es-
tava trista, sola i fosca. Queda lluny el que es veia i sen-
tia cada any. Menuts tapats amb gorra i guants, de la mà
o al coll del pare i la mare, esperaven il·lusionats l’arri-
bada dels Reis Mags, tot baixant majestuosament pel
carrer Major. Era una imatge viscuda any rere any i que et
feia tornar a sentir aquella il·lusió infantil que creies obli-
dada. Que bonica la salutació dels Reis al balcó de l’Ajun-
tament, que màgic!
La plaça d’un poble, al costat de la casa de la vila, ha
estat  i ha de ser sempre punt de referència de qualsevol
acte important i, com a tal, les festes tradicionals en són
una mostra. És a la plaça on una colla nombrosa de
paretans va formar i ballar una sardana tot commemorant

El centenari Xiprer de la Torre de Malla

el milcentenari de la vila. És allà on l’Elisenda, el Marcel i
el Llucifer ballen cada estiu i on els diables ens banyen amb
les espurnes dels seus focs. També és el lloc, el dia de
Sant Jordi, per descobrir una bona lectura per aprendre i
passar l´estona.
La plaça sempre ha estat un lloc d’acostament, de relació
i de celebració. Aquesta nit de Reis la plaça estava trista.
Ses Majestats havien passat de llarg.
Maria Gorina

Un cop a l’esquena
Un any més, l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume de Pa-
rets del Vallès ens sorprèn a tots per la seva capacitat de
sacrifici, treball i entrega al poble. Aquestes persones, amb
un petit pressupost, traient hores d’estar amb la família i
passant son i fred, aconsegueixen any rere any, des que el
seu fundador Joan Ferrer es fes càrrec de la Cavalcada de
Reis ara fa més de trenta anys, que sigui possible .
Estem segurs que Joan Ferrer, allà on sigui la seva ànima,
somriurà de satisfacció veient que allò que, un dia ell va
engegar, perdura i  continua fent que els ulls d’un infant
s’il·luminin en la màgica nit de Reis, veient passar les car-
rosses.
Aquest any l’Ajuntament, que sempre ha donat suport i pa-
trocinat aquest acte, veient l’estat ruïnós dels locals que
té l’Agrupament per muntar les carrosses, ha col·laborat
més enllà d’allò previst i ha condicionat aquests locals i
ha obert a d’altres entitats la possibilitat de sumar-se a la
festa.
Així, Bruixes i Dimonis, la Colla Mil·lenium i la Comissió
de Festes han aportat aquest any les seves carrosses i el
seu esforç per fer d’aquesta nit de Reis una nit màgica i
especial.
Per això diem: “Un cop a l’esquena i endavant!” en agraï-
ment a totes les persones que treuen forces i hores per fer
possible la il·lusió i el  somriure profund i senzill d’un nen.
Santiago Torres

Passat i present
Aquesta fou l’antiga fonda-bar
que era “Catedral del Varieté”,
centre per l’esquerra poder votar
i també d’esport n’estigué prou ple.

Estanc, botiga i local del CEP.,
lloc per celebrar-hi santes misses...
Avui record històric ho rep
però amb reformades camises.

Ara el lloc és Centre Cultural
amb biblioteca i teatre
i els deu anys són el fet puntual
d’un progrés que el passat ho vol batre.

I enrajolant rajoles noves
l’edifici, per Parets, és cimer;
l’Aniversari en dóna proves
d’aquest bon servei de “Can Rajoler”
Antoni Bertran

Del 19 al 22 de gener
Festa Major d’hivern 2007
(consulteu el programa)

Dilluns 22 gener
-A les 12.30 h, al Club Sant
Jordi Parets Eixample, inaugu-
ració del Servei de Comerç i
Atenció al Consumidor (SCAC).

Dimarts 23 gener
-A les 18.30 h, a la Biblioteca
Can Rajoler, X aniversari del
Centre Cultural Can Rajoler,
Hora del conte: Cacau de con-
tes a càrrec de De Parranda.

Divendres 26 gener
-A les 18 h, a la Biblioteca
Can Butjosa, hora del conte
a càrrec de Gina.

-A les 19.30 h, a la Biblioteca
Can Rajoler, Les mil i una nits:
vetllada amb narració de con-
tes orientals i dansa del ven-
tre, a càrrec de Sílvia
Llorente i Zenda.

Dissabte 27 gener
-A les 10 h i a les 17 h, al Club
Sant Jordi, acapte de Sang.

-A les 18 h, al teatre Can Rajo-
ler, Pluja d’estrelles, espectacle
de playbacks a càrrec del grup
La il·lusió no té edat, sota la di-
recció de l’escola de dansa Élite
Dance.

Dijous 1 febrer
-A les 15 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, tertúlia al voltant de la
lectura El curiós incident del gos
a mitjanit, de Mark Haddon, dins
del Club de lectura per a adults.

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
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
Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de Parets
93 573 93 16
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

Més d’una trentena d’activitats per a tots
els públics a la Festa Major d’hivern 2007

Des d’avui, 19 de gener i fins al dia 23,
Parets celebra la Festa Major d’Hivern.
El tret de sortida es dóna avui, a les
18h, a la Biblioteca Can Butjosa amb
l’Hora del Conte i, posteriorment, amb
un dels plats forts del programa: l’ac-
tuació de l’actor Gabino Diego amb la
representació “Una noche con Gabino”.
La primera jornada festiva es comple-
ta amb el Concert Parets Rock ’07 a
càrrec de les formacions Innombra-
bles, Naenia, Johnny Shepherd & The
Hurricanes i La Timba.

Calçotada popular, acte tradicional
Un dels actes més tradicionals és la
calçotada popular, al voltant de la qual
s’han organitzat tallers, exhibicions i
espectacles d’animació infantil. Altres
de les activitats previstes per dissabte
són l’espectacle de playbacks Pluja
d’Estrelles a càrrec del grup La il·lusió
no té edat i sota la direcció de l’escola
Elite Dance. El preu de l’entrada és de
3 euros i la recaptació es destinarà ín-
tegrament a la Marató de TV3. Els es-
pectacles de foc també tenen cabuda
al programa a càrrec de Bruixes i Dimo-
nis, que faran correfoc pels carrers de
l’Eixample i amb la XI Desfilada Infernal
de Diables Parets. En clau musical,

La Calçotada Popular, un dels actes tradicionals, arriba enguany a la desena edició
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La Festa Major d’hivern arriba de
nou amb un programa ple de propos-
tes perquè tota la ciutadania s’ho
passi d’allò més bé i hi pugui parti-
cipar de forma activa. La imatge
d’enguany ho il·lustra prou bé: en-
mig del clima fred de l’hivern, a Pa-
rets sentim l’escalfor interior que
ens dóna la festa i que fa pujar el
termòmetre d’alegria i de ganes
d’esplaiar-nos durant aquests qua-
tre dies de gener marcats amb ver-
mell.
Tenim una festa càlida, acollidora i
que convida a la convivència i a la
participació. Mantenim com a eixos
festius la calçotada, la desfilada
infernal, la passejada de gegants, la
fira d’artesans i el parc infantil, que
enguany es complementen amb un
programa d’espectacles protagonit-
zats per figures de renom i altres
activitats d’allò més diverses.
Aquest atractiu cartell coincideix
amb el desè aniversari del Centre
Cultural Can Rajoler, una efemèride
que hem volgut destacar amb la ce-
lebració d’una activitat diària en
aquest equipament que ha esdevin-
gut clau per al desenvolupament
cultural de Parets. Alhora, tenim
l’oportunitat de visitar una exposició
commemorativa que dóna testimo-
ni de les nombroses activitats que
s’hi han dut a terme al llarg de 10
anys.
És la festa de tots que es comple-
tarà amb la inauguració del nou
Servei de Comerç i Atenció al Con-
sumidor que potenciarà el consum
responsable i el comerç de proximi-
tat. Un servei important i necessa-
ri que ens fa molta il·lusió presen-
tar en el marc de la festa d’enguany.

també cal destacar l’actuació de dis-
sabte de La Locomotora Negra i el con-
cert Urban Night, a càrrec de Zuell dj’s,
Form Maker (videoprojeccions) i
Apache. L’Albada del Gall dóna el toc
d’inici de diumenge, una jornada que
també deixarà veure la  passejada i el
Ball dels gegants, la Fira d’Artesans a
la plaça de la Vila, una audició de sar-
danes, el ball de Festa Major i teatre in-
fantil.
Dilluns, 22 de gener, a les 11 hores,
s’obre el Parc Infantil al Pavelló Muni-
cipal d’Esports i en el mateix entorn tin-
drà lloc un acapte de sang. Un altre dels
plats forts és la representació teatral El
show de Joan Pera.
La programació es clourà dimarts, 23
de gener, a les 18.30 hores,  amb l’Ho-
ra del conte a la Biblioteca Can Rajoler.

El Teatre Can Rajoler celebra 10 anys
També dins els actes de Festa Major
d’hivern, del 12 al 31 de gener, es po-
drà veure al Centre Cultural Can Rajo-
ler una exposició amb motiu del desè
aniversari de l’equipament.
Del 15 de gener al 10 de febrer, la Bi-
blioteca de Can Rajoler mostrarà l’ex-
posició Catalunya i el món a través dels
punts de llibre i fins  al 4 de febrer es
podrà visitar el 20è Pessebre Monu-
mental de Parets, a sota la Plaça de la
Vila.

Dos grans actors
pujaran a l’esce-
nari de Can Rajo-
ler durant aques-
ta Festa Major
d’hivern. Gabino
Diego ens convi-

da a passar Una noche con Gabino
i Joan Pera, actua aquesta vegada
sense Paco Morán -per motius de
salut- i ens proposa gaudir de l’es-
pectacle El show de Joan Pera.
Els monòlegs prenen rellevància a
Parets aquests dies amb dos consa-
grats actors del
panorama nacio-
nal, tot coincidint
amb el desè ani-
versari del Centre
Cultural Can Ra-
joler de Parets.
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La Festa Major d’Hivern programa
activitats del 19 al 23 de gener

Inici de la desfilada al Parc la
Linera. Recorregut: plaça de la
Vila, carrers Barcelona, Ferrer i
Guàrdia, Via Piquer, Sant Esteve,
Ponent, Santa Irene, Mestre Jor-
dana i Sant Josep.
Fi de festa amb plantada del bes-
tiari, xocolatada i rom cremat al
Parc la Linera.

CaCaCaCaCan Mn Mn Mn Mn Maaaaarrrrrccccc
Diumenge 21, Can Marc tornarà
a obrir les portes per retornar-nos
als vells temps. A les 10 del matí
s’inaugurarà l’exposició Recordes
aquells temps?, on es mostraran
fotografíes de Can Marc dels anys
50, 60 i 70. Els qui s’hi acostin
podran gaudir dels sabors d’an-
tany amb un “bollo” de crema i un
got de vi bo per només 1 euro. A
les 12, en el mateix edifici, Els
tres poetes  ens delectaran amb
un recital de peces escollides per
a l’ocasió.
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Inauguració del Servei de Comerç
i Atenció al Consumidor (SCAC)

El proper 22 de gener s’inaugurarà el
Servei de Comerç i Atenció al Consu-
midor de Parets del Vallès, l’SCAC.
L’acte comptarà amb l’assistència de
la presidenta delegada de l’Àrea de
Salut i Consum de la Diputació de
Barcelona, Margarita Dordella, del cap
del Servei d’Informació de l’Agència
Catalana de Consum, Julià Guimerà, i
de l’alcalde de Parets, Joan Seguer.

En el decurs de la jornada es  presen-
taran els objectius de l’SCAC, adreçat
tant als consumidors com al sector co-
mercial, i es visitaran les instal·lacions
que acolliran el nou  servei. L’SCAC és
un nou servei, de caràcter gratuït, que

L’Ajuntament de Parets ha sol·licitat
que s’acompleixi el compromís adoptat
el desembre passat per la consellera
Marina Geli en què s’establia un calen-
dari per a l’ampliació del Centre d’As-
sistència Primària de Parets del Vallès
i que es reflecteix en el Pla Sanitari del
Vallès Oriental, programat pel Departa-
ment de Salut de la Generalitat de
Catalunya.
Segons el calendari, durant l’any 2007
es redactarà el projecte d’ampliació i
reforma del CAP i les obres es desen-
voluparan en el decurs del 2008. Els
terminis programats farien possible
que a inicis de 2009 l’obra estigués to-
talment executada.

Obres del futur Hospital
En el marc d’infraestructures sanitàri-
es cal destacar la recent adjudicació de
les obres de construcció del futur Hos-
pital de Mollet del Vallès, que prestarà
servei a Parets.
El futur equipament tindrà una
super ficie construïda de gairebé
27.000 metres quadrats i es preveu
que estigui finalitzat entre 2009 i 2010.

té com a finalitat la prestació d’asses-
sorament i informació en matèria de
consum, la tramitació de reclamacions,
la resolució de conflictes mitjançant la
mediació i l’arbitratge i el foment del
consum responsable i de proximitat.

Increment de la demanda
Des de l’any 2000, l’Ajuntament de Pa-
rets, amb la col·laboració de la Diputa-
ció de Barcelona, presta assessora-
ment als ciutadans en matèria de con-
sum. El servei s’ha anat ampliant amb
motiu de l’increment de les demandes
dels consumidors. És davant les noves
necessitats que s’ha projectat la crea-
ció d’aquest nou servei, més complet i
amb més dedicació horària, que tindrà
seu a les instal·lacions de la COREFO.

Ampliació del Centre
d’Assistència Primària

El PEP obre un fòrum
de participació al web
El Projecte Educatiu de Parets ha
incorporat un fòrum de participació
a través del web http:/
pep.parets.org per tal que els ciu-
tadans puguin fer aportacions, in-
tercanviar opinions sobre aquest
projecte i  proposar noves línies
d’intervenció per a la millora de
l’educació al municipi.
El fòrum del PEP es planteja com
una eina més de participació ciuta-
dana en el qual tothom pugui par-
ticipar en el debat sobre temes d’in-
terès general. De moment, el fò-
rum, que ja compta amb algunes
aportacions ciutadanes, planteja
dues qüestions: “Què creus que pot
fer el teu Ajuntament per millorar
l’educació a Parets?” i “Quin tema
o àmbit t’agradaria tractar en el fò-
rum?”
L’objectiu principal del Projecte
Educatiu de Parets (PEP) és treba-
llar en la proposta d’accions i pro-
jectes de futur per fer de Parets una
ciutat educadora a partir de la par-
ticipació i implicació del conjunt de
la població.

L’acte tindrà lloc el 22 de gener,
a les 12.30 h, al Club Sant Jordi
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L’índex d’atur disminueix a Parets
durant el darrer trimestre de 2006
Parets registra una taxa d’atur del 7,19% de la població activa, gairebé

un punt per sota de la mitjana de la comarca, situada en el 8,08%

JOSEP
LLACUNA

Regidor
d’Ocupació i

Promoció
Econòmica

“Club de feina”, del Servei Local d’Ocupació

L’atur registrat a Parets el novembre de
2006 ha estat de 578 persones, un
7,19% de la població activa del muni-
cipi, segons el Butlletí de l’Observato-
ri de l’activitat econòmica i el mercat de
treball del Vallès Oriental.
Durant el tercer trimestre de 2006, a
Parets s’han formalitzat un total de
2.660 contractes: 1.388 homes i
1.272 dones. Pel que fa als sectors
econòmics, les empreses dedicades a
serveis són les que han ofer t més
llocs de treball (2201), seguit de la
indústria (562), la construcció (75) i
finalment l’agricultura (2).

SLOP: No t’aturis, anem per feina!
Una de les prioritats de l’Ajuntament de
Parets és la inserció laboral. Amb

aquesta fita Servei Local d’Ocupació,
ha iniciat nous projectes. S’ha ampliat
l’horari del Club de Feina –obert dilluns
de 9 a 13h i de 16.30 a 19h-, un ser-
vei gratuït, adreçat als habitants de Pa-
rets, on es pot fer recerca activa de fei-
na, consultar les ofertes laborals i rea-
litzar gestions per accedir al mercat la-
boral. Així mateix, l’SLOP s’ofereix ser-
veis a les empreses i col·labora amb la
recerca de candidats.
L’Espai Vir tual de Feina, que es pot
consultar a través del web municipal,
incorpora ofertes de la borsa de treball
gestionada per l’SLOP així com models
de curriculums, plantilles de cartes de
resposta a anuncis i properament s’in-
serirà una guia per a la recerca de fei-
na que s’ha elaborat recentment.

Parets no s’atura

El creixement poblacional de Parets
durant l’any 2006 se situa per sota de
la mitjana de la comarca, segons da-
des de l’Institut Nacional d’Estadística.
L’increment de població del Vallès Ori-
ental entre l’any 2005  i el 2006 ha
estat de poc més de 10.000 habitants,
dels quals 211 consten al padró del
nostre municipi.
La comparativa de creixement entre
2005 i 2006 situa Vilanova del Vallès
com la població amb un percentatge
més elevat de creixement, amb un
14.99%, seguit de Vallromanes amb
un 9,58% i Castellcir amb 8.90%.
Altres municipis que també han vist
incrementada la població han estat
Tagamanent, Santa Eulàlia de
Ronçana, Sant Esteve de Palau-
tordera, Gualba i Bigues i Riells. A la
meitat de la taula, amb percentatges
entre el 2 i el 4% d’increment, se situ-
en municipis com Aiguafreda, l’Amet-
lla, Caldes de Montbui, Cardedeu, Les
Franqueses, La Garriga, Lliçà d’Amunt,
Lliçà de Vall, Sant Feliu de Codines o
Sant Pere de Vilamajor, entre d’altres.

Creixement d’ 1,30% respecte el 2005
Per sota de la mitjana comarcal, esta-
blerta en un 2,79%, destaquen Parets
del Vallès, Sant Fost de Campsen-
telles, Montmeló, Mollet, Martorelles,
La Llagosta i Granollers. Les poblaci-
ons amb major nombre d’habitants del
Vallès Oriental són Granollers, capital
de comarca, amb 58.940 –que ha cres-
cut un 1,98%-, seguit de Mollet, amb
51.713 habitants i un creixement del
0.97% i finalment, Parets del Vallès,
que registra un creixement de població
de l’1,30% respecte l’any 2005 i que
situa el nombre d’habitants en
16.413. Només tres de les quaranta-
tres poblacions de la comarca han
patit un descens en el nombre de re-
sidents. És el cas de Granera, Figaró-
Montmany i el Montseny.

La població de Parets
creix per sota de la
mitjana comarcal

“Parets creix en civisme”
programa visites guiades
per a nouvinguts

De forma intermitent apareix en l’opinió pública l’atur com a motiu de
preocupació. Així, doncs, el tema de l’ocupació és un d’aquells proble-
mes que han de mantenir-se constantment en agenda.
El Servei Local d’Ocupació, des de 1997, presta  servei d’ajut per tro-
bar feina, d’orientació laboral i també a les empreses del municipi que
necessiten treballadors. És un dels serveis del nostre Ajuntament amb
més caràcter social  i del qual ens sentim més satisfets, tant per la
seva naturalesa com per l’evolució que ha experimentat, molt
especialment els darrers dos anys. L’esforç de l’SLOP ha contribuït  a
la davallada de l’índex d’atur, per sota de la mitjana comarcal. Des de
l’octubre del 2005 fins al novembre del 2006, aquest índex ha passat
del 8,23 % a l’actual 7,19 %, i això representa que  84 paretans més
tenen un lloc de treball. Actualment el 71,9 % de les places de treball
que s’oferten es cobreix amb un eficaç sistema de borsa de treball de
l’SLOP. La incorporació al Servei de noves tecnologies i de sistemes
que faciliten l’accés al món laboral, així com noves actuacions en el
camp de la formació ens han ajudat a fer que cada vegada el lloc de
treball ens preocupi menys i ens ocupi més.

Properament s’inaugura el Servei de Comerç i Atenció al Consumidor. Què li sembla la creació d’aquest servei ?

VOX POPULI

Ho trobo molt bé, tot i que a
Parets no crec que hi hagin
massa problemes amb els
comerços. N’hi ha pocs i són
molt propers. Tot i això trobo
que està molt bé tenir un lloc
a on recórrer en cas de ne-
cessitat, sobretot per a
informarte.

Dionisio
López

61 anys

Rosa
Bocanegra

37 anys

Molt bé, segur que és bo tant
per als comerços com per als
consumidors. L’únic que cal
és que es faci força difusió i
que aquesta sigui constant
per tal que la gent l’utilitzi.
Calen serveis que ajudin a
resoldre els problemes de
manera fàcil i àgil.

Miguel
Gambau
58 anys

Crec que en certs moments
pot ser molt útil  sigui a Parets
o a qualsevol altre població.
Sovint, quan tenim queixes, no
iniciem els tràmits perquè so-
len ser llargs i feixugs i ho
deixem córrer. Està molt bé
comptar amb professionals
que t’ajudin.

Berta
Babí

52 anys

Walter
Oswald

65 anys

Crec que tot el que sigui un ajut
per al consumidor és positiu.
Sovint no coneixem els nostres
drets i cal que tinguem un lloc
per adreçar-nos si tenim proble-
mes. Fa poc n’he tingut un amb
una companyia i, segur que, si
en torno a tenir, visitaré aquest
servei.

Està força bé que existeixi
aquest servei i, si el necessi-
to, l’utilitzaré sens dubte. El
problema és que sovint no sa-
bem on adreçar-nos i no conei-
xem els nostres drets. Crec
que serà una bona eina per a
resoldre conflictes i per a ob-
tenir informació.

El mes de febrer començarà el se-
gon eix de la campanya “Parets creix
en civisme”, dedicat a la convivèn-
cia entre cultures.
Entre d’altres accions, des del 8 fins
al 22 de febrer, s’han programat un
seguit de visites guiades pels dife-
rents equipaments municipals, amb
la intenció d’afavorir la integració
dels nouvinguts, en l’àmbit de les re-
lacions mitjançant el coneixement
dels serveis que ofereix el municipi
i facilitar-los l’accés al món de la cul-
tura i les tradicions.

Calendari de visites
El dijous, 8 de febrer, tindrà lloc la
primera de les visites que, entre les
10 i les 12.30 h, farà un recorregut
per les instal·lacions de l’equipa-
ment de Can Rajoler que inclourà les
oficines i el teatre. Posteriorment, el
grup es traslladarà fins al casal de
Ca n’Oms on podran veure els jar-
dins, l’antiga biblioteca, el teatre i
les diferents sales d’oci. Dijous, 15
de febrer, entre les 15 i les 18 h, es
mostrarà el centre cultural i juvenil
Can Butjosa on es podran veure les
sales utilitzades pels cursos i ta-
llers, les oficines, el teatre i la sala
polivalent. Finalment, el dijous, 22
de febrer, a les 16.30 h, l’Ajunta-
ment obrirà les portes per ensenyar
les instal·lacions municipals, les ofi-
cines i la sala de plens.

Inscripcions a l’Ajuntament
Les persones que hi estiguin inte-
ressades, poden demanar informa-
ció i inscriure’s personalment o per
telèfon, adreçant-se al servei de ci-
visme de l’Ajuntament fins al dia
abans de cada activitat.

Quatre equipaments municipals
obren les seves portes per tal
que els nouvinguts coneguin el

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

RESPONSABLE DE
PRESSUPOSTOS

MOSSO DE MAGATZEMAUXILIAR
ADMINISTRATIVA

Llocs de treball: 1.
Contracte: Temporal més
Indefinit.
Horari: Jornada completa partida
de 8.30 a 13 i de 15 a 18 h.
Tasques: Atenció centraleta, con-
tacte amb proveïdors i clients
Requisits: Experiència i formació
administrativa. Habilitat pel trac-
te amb clients.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Indefinit.
Horari: Jornada completa partida
de de 8 a 13 i de 14 a 18 h.
Tasques: Contacte amb gestori-
es, tràmits mútua, control horari
treballadors.
Requisits: Formació administra-
tiva o Relacions Laborals. Experi-
ència en administració personal.

Llocs de treball: 2.
Contracte: Temporal  amb
opcions de pròrroga
Horari: Jornada intensiva rotativa
(tarda/nit)
Tasques: Preparació de coman-
des. Recepció de mercaderies.
Requisits: Imprescindible bon
nivell de castellà i aptitud numè-
rica. Disposar de cotxe.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Sis mesos més
indefinit
Horari: Jornada intensiva matí de
7.00 a 15 h.
Tasques: Control d’una màquina
polidora de metall.
Requisits: No es precisa una for-
mació i experiència determinada.
Capacitat d’aprenentatge.

PEÓ METAL·LÚRGIC OPERÀRIA DE NETEJAOFICIAL FUSTER

Llocs de treball: 1.
Contracte: Indefinit.
Horari: Jornada completa a deter-
minar.
Tasques: Les habituals d’un taller
de fusteria.
Requisits: Implicació i compro-
mís.

Llocs de treball: 1.
Contracte: 3 mesos amb
opcions de continuïtat.
Horari: Jornada intensiva rotativa
(tarda/nit)
Tasques: Efectuar amb màxim ri-
gor el recobriment i tractament
de superfícies flexibles (cuir)
Requisits: Experiència en cade-
nes de producció. Persona res-
ponsable i perfeccionista.

Llocs de treball: 1.
Contracte:  3 mesos més
indefinit.
Horari: Jornada parcial matí de
06.00 a 11 h de dilluns a diven-
dres.
Tasques: Neteja oficines
Requisits: Experiència en neteja
industrial. Imprescindible vehicle
propi.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Sis mesos més
Indefinit.
Horari: Jornada completa partida
de 8.30 a 13 i de 15.30 a 19.30
h.
Tasques: Elaborar pressupostos,
gestió de la cartera de clients,
control de pagaments, etc
Requisits: Diplomatura en Cièn-
cies Empresarials. Experiència

ADMINISTRATIVA
RRHH

OPERARI DE
PRODUCCIÓ

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
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A mitjans del proper mes de febrer,
s’ha previst que finalitzin les obres
d’adequació de la zona del Camp de les
Peces.  Les actuacions, que ja s’estan
duent a terme, inclouen la instal·lació
de contenidors soterrats per a la reco-
llida selectiva i la  brossa. Amb la nova
ubicació dels contenidors, s’eliminaran
els existents al carrer del Raval cantona-
da carrer de Sant Antoni que seran subs-
tituïts per una petita zona de descans
amb bancs i un nou enllumenat.

Espais sense barreres
També s’han pavimentat diferents zones
per a la circulació de vianants i s’està
habilitant un pas per  a l’accés dels ca-
mions de recollida d’escombraries que
facilitarà la recollida des de l’aparcament

Obres per a la instal·lació dels contenidors soterrats.

Soterrament dels contenidors i nous
espais comuns al Camp de les Peces

L’empresa E. Bachiller B., SA de
Parets del Vallès, dedicada a maqui-
nària, enginyeria química i instal·-
lacions per a la indústria química, ha
fabricat dues columnes d’extracció
de grans dimensions que seran ex-
portades properament a la factoria
SOLVAY - Basf de Bèlgica.
Durant tota aquesta setmana ha
procedit a la finalització dels treballs
de soldadura i acoblament i el pro-
per dissabte, 20 de gener, es durà
a terme una maniobra de gran en-
vergadura per poder-les transportar
al Port de Barcelona.
Les columnes d’extracció, que es
destinaran a la producció d’aigua
oxigenada, tenen una dimensió de
5,2 metres de diàmetre i 38 metres
d’alçada, amb un pes de 120 tones
cadascuna.
L’empresa E. Bachiller B., SA està
ubicada al polígon industrial Llevant
de Parets del Vallès des de fa tren-
ta anys i té 150 treballadors.

Es condicionen les
naus annexes a la
casa Nova de can Vila

sense haver de travessar els carrers ad-
jacents. Actualment també s’està duent
a terme la construcció d’una rampa d’ac-
cés des del pont de la Mandra i fins a
l’avinguda de Catalunya, amb la intenció
d’eliminar les barreres arquitectòniques
en l’accés als espais comuns de la zona.

Aparcaments a Can Berenguer
Una altra de les actuacions urbanísti-
ques previstes, consisteix en l’eixam-
plament de les voreres de l’avinguda de
Catalunya des del carrer de Berenguer
fins al Dos de Maig, on es consolidarà
la zona d’aparcament existent i es cre-
arà un petit espai verd per conservar
l’arbrat viari. Les obres començaran du-
rant aquest mes de gener i es preveu
que finalitzin durant la primavera.

Amb la voluntat d’aprofitar i recupe-
rar els espais i edificacions existents,
el passat any, l’Ajuntament va deci-
dir posar en marxa l’adequació i con-
dicionament parcial de les edificaci-
ons annexes que hi ha a l’entorn de
l’anomenada casa Nova de can Vila.
Aquestes naus són utilitzades per di-
ferents entitats del municipi per a
l’elaboració i construcció de les es-
tructures i guarniments que, posteri-
orment, es fan servir durant els es-
deveniments populars com ara la Ca-
valcada o el Carnestoltes.
Entre d’altres, les obres han consis-
tit en la neteja interior de les naus,
la instal·lació de noves portes i fines-
tres, l’eixamplament dels accessos
exteriors, la construcció i renovació
de parets mitjaneres, noves instal·-
lacions elèctriques i la impermeabi-
lització i aïllament de les superfícies
de les cobertes on s’intervé. Les
obres han estat executades per l’em-
presa Josep Serra i fills SCP.

L’empresa Bachiller
exporta dues columnes
d’extracció a Bèlgica
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Una noche
   con Gabino
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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

Llengua i noves tecnologies

`

Les noves tecnologies ens faciliten,
cada vegada més, la feina i també
cada vegada amb més facilitat po-
dem trobar programes informàtics
en català. Un lloc molt interessant
que podeu visitar per saber quins
programes hi ha en llengua catalana
és el web de la Generalitat de
Catalunya http://www6.gencat.net/
l lengcat/ in format/ index.htm.
En aquesta pàgina trobareu informa-
ció de tot tipus de programari des de
sistemes operatius; navegadors; re-
coneixedors de caràcters; programes
antivirus i de correu electrònic; pro-
grames de gestió empresarial per a
diversos sectors com agricultura, as-
segurances, sanitat, construcció i
habitatge, dibuix, gestió d’associaci-
ons, etc. fins a marques i models de
navegadors GPS, telèfons mòbils,
fotocopiadores i impressores. Un al-
tre apartat fa referència a les tecno-
logies de la llengua on podem trobar
des de sintetitzadors i reconeixedors
de la parla fins a múltiples progra-
mes en línia o instal·lables com ve-
rificadors i correctors informàtics,
traductors del castellà al català i a
l’inrevés i, fins i tot, del francès i l’an-
glès. Això no obstant, és evident,
que aquests programes, si bé ens
poden facilitar molt la feina no són
perfectes i cal que una persona re-
visi la feina. L’Oficina de Català de
Parets del Vallès ofereix un servei
gratuït a empreses i associacions de
revisió de textos en llengua catalana.

BrBrBreuseuseusArrenca la nova temporada
d’espectacles als teatres de Parets

Els teatres Can Rajoler i Can Butjosa acolliran més d’una
desena d’espectacles per als propers sis mesos

Parets estrena nova temporada d’es-
pectacles. Cascai Teatre, amb l’obra
Living Costa Brava, ha donat el tret de
sortida a la programació, que enguany
coincideix amb el 10è aniversari del
Teatre Can Rajoler. La Locomotora
Negra –en clau de jazz- i el Show de
Joan Pera destaquen entre l’excepci-
onal programa previst per al primer
semestre d’aquest 2007, que incorpo-
ra més d’una desena d’espectacles de
diverses disciplines.
La programació inclou l’obra Carnaval
de Jordi Galceran o Cançó d’amor i de
guerra interpretat per la companyia lí-
rica de Ciutat Comtal. També s’han
programat, entre d’altres, el muntatge
Dukkun, un espectacle de percussió a
càrrec de La Banda del Surdo, Hot
Burrito de la Companyia Pez en Raya

o l’actuació dels paretans Som i Se-
rem, que en aquesta ocasió posaran en
escena la comèdia La Ceba de Jordi
Teixidor.

L’entitat Rialles és l’encarregada de
les actuacions adreçades al públic in-
fantil que es duran a terme el segon i
el quart diumenge de cada mes.
Pel que fa al Cafè Teatre estan previs-
tes quatre representacions que tindran
lloc els dies 13 de gener, 10 de febrer,
10 de març i 14 d’abril al Teatre Can
Butjosa. Els espectacles van acompa-
nyats d’un sopar a base de barquetes
i finalitzen amb música i ball amenit-
zats per la Comissió de Festes.

Diferents disciplines artístiques
configuren la programació

Can Rajoler compleix enguany el seu
desè aniversari. Durant molts anys
aquest local, antigament propietat de
la família Masachs,  ha estat forn de
rajoles, cafè-bar, estanc, seu d’entitats,
capella i, fins i tot, espai de redacció
d’una revista. Des de l’any 1987 Can
Rajoler és de titularitat   mucipal i les
seves instal·lacions van ser inagura-
des com a Centre Cultural i Biblioteca
el gener de 1997.

Can Rajoler celebra el
10è aniversari

Un Nadal de Pessebres
Un dels actes més esperats de la pro-
gramació Nadal va ser, el passat 24 de
desembre, la inauguració del Pessebre
Monumental, sota la Plaça de la Vila,
de renom arreu del país per les seves
grans dimensions (230 m2).
L’agrupació Pessebrista Parets va néi-
xer l’any 1986 de la mà de Joan Palou,
també creador del Grup pessebrista de
Riells del Fai l’any 1959. Durant
aquests dies també hem pogut gaudir
d’un recull de 9 diaromes -4 d’ells ela-
borats pel propi Joan Palou- durant l’ex-
posició homenatge que en Jordi
Ramon ha realitzat al Centre Parroqui-
al de Parets.
El Pessebre es pot visitar els caps de
setmana fins al 4 de febrer.

Les noves carLes noves carLes noves carrrrosses de Ses Majestats, novetat d’aquest Nadalosses de Ses Majestats, novetat d’aquest Nadalosses de Ses Majestats, novetat d’aquest Nadal
Les festes de Nadal s’han acabat però ens han deixat
un bon regust i moltes ganes de tornar-hi. Com sempre,
els més esperats han estat Ses Majestats els Reis Mags
de l’Orient que, enguany, ens han sorprès amb noves
carrosses més grans i elegants que mai.
Dins la comitiva que els acompanyava també hi vam
poder veure les carrosses de la Comissió de Festes, els
Mil·lenium Colla i l’Agrupament Escolta i Guia Sant
Jaume. Però hi havia qui, en previsió, ja havia lliurat la
seva carta al missatger de Ses Magestats: el patge re-
ial. Centenars de nens i nenes es van aplegar al seu
voltant durant la visita que ens va fer a l’Eixample i al
Barri Antic. Un altre dels esdeveniments més aplaudits
va ser la festa del Tió, que va descarregar regals per a
tothom que s’hi va acostar. Bé, ara només ens queda
esperar un any i... seguir somiant.
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L’alemanya Elisabet Paehtz guanya el setè Torneig
d’escacs actius Memorial Francesc Alsina

Aquesta és la tercera temporada de
Carla Menes Llopart a l’equip de
competició del Club Atletisme Parets.
Nascuda el 1998 Menes ha quedat
durant la lliga comarcal de cros 2006-
07: 2a al cros de Canovelles, 4a a
Montornès, 3a al cros de Mollet i 5a
a Sant Celoni en categoria benjamí.
En aquesta prova cal destacar també
el 2n lloc de Laura Menes en catego-
ria aleví, el 3r d’Alba Quirós en aleví,
el 3r d’Ingrid Andrés en benjamí i tam-
bé el 3r de Rocio Guerrero en infantil
La temporada passada Carla Menes
va ser escollida millor esportista de
Parets en categoria prebenjamí feme-
ní, va ser 1a a la lliga comarcal de
pista prebenjamí femení, 2a al cros
d’Andorra benjamí i guanyadora dels
cros de Bigues, les Franqueses, Sant
Celoni, Canovelles i Mollet.
Aquest dissabte Carla Menes parti-
ciparà al cros comarcal de les Franque-
ses, la darrera cursa de la lliga que
organitza el Consell Esportiu del
Vallès Oriental.

El Torneig d’escacs actius Memorial Francesc Alsina es va celebrar el passat 7 de gener a Parets

CARLA MENES LLOPART
Club Atletisme Parets
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Jordi Seguer

La jugadora de nacionalitat alemanya
Elisabet Paehtz ha estat la guanyado-
ra del 7è Torneig d’escacs actius Me-
morial Francesc Alsina que va organit-
zar l’Associació Paretana d’escacs al
Pavelló Municipal d’Esports el 7 de ge-
ner passat. Paehtz va sumar 7,5 punts
en 8 rondes i, va  obtenir un avantatge
d’un punt sobre el segon classificat, el
georgià Merab Gagunashvili amb 6,5
punts.
La jugadora alemanya és mestra inter-
nacional i en el seu palmarès destaca
la victòria en el Campionat del Món sub
18 i sub 20. El triomf en el torneig de
Parets li va donar un premi de 300
euros i trofeu.
El tercer lloc va correspondre al juga-
dor Cristian Cruz que pertany al Tres
Peons amb 6 punts. El quart lloc de la
general va ser per Raul Omar González
del Montcada (6 punts) i el 5è, també
amb 6 punts, Slavisa Peric (Sèrbia).

Més de 50 jugadors participants
En total, al Memorial Francesc Alsina
d’aquest any han participat 54 juga-
dors, una xifra superior a la de l’any
passat, entre els quals cal destacar la
presència de jugadors amb un ELO in-
dividual molt elevat a més de diferents
mestres internacionals i grans mestres
Els dos primers equips classificats de
cada tram van ser premiats amb 60 i
40 euros respectivament.

Josep Fradera, primer local
El jugador de la Paretana d’Escacs

Josep Fradera ha estat el primer clas-
sificat local del Memorial (ELO 1910)
29è a la general amb 4 punts.
Jaume Monteis va ser el 34è amb 3,5
punts, José Mejía 35è (3,5 punts),
Pedro Contreras 37è (3,5), Neus
Velasco 41a (3), Carles Amat 50è (2
punts) i Joaquim Fernández 52è (2).

Inici dels Jocs escolars
Set jugadors de la Paretana participen
a la fase comarcal dels Jocs escolars
que van començar dissabte a l’escola
Sant Jordi de Montmeló. Es tracta de
Claudia Amat, Ikenna Madú, Kevin

Vianiachi, Gerard Martínez, Andrea
Roig, Simon Pérez i Adrià Cirugeda.

Inici del Campionat de Catalunya
La Paretana, que presideix des del
setembre Pedro Contreras, participarà
amb un sol equip al Campionat de
Catalunya que s’inicia el 28 de gener.
L’equip, format per 8 jugadors,
competirà a la 2a provincial. El primer
partit serà a casa davant del Castellar
B, en la 2a ronda, el 4 de febrer, jugaran
fora de casa contra el Montmeló B.



19 de gener de 2007
ESPORTS

13

aaaa a
vvvv v aaaa a

nnnn n
tttt t m

a
m

a
m

a
m

a
m

a
txtxtxtx tx

El CF Parets tanca aquest diumenge la
primera volta de la lliga de Preferent

El paretà Rafa Priego de nou al Ral·li Dakar

Els davanters Pedro Carreño i Berni -baixa contra el Montcada- en una jugada d’atac

El sènior masculí A del BP finalit-
za la 1a volta de 2a Catalana grup
1 aquest diumenge (17 h) a casa
davant del Centelles. L’equip diri-
git per Toni Mar tín vol trencar la
trajectòria de derrotes en pista prò-
pia davant d’un rival directe en la
lluita per la permanència. El BP va
sumar dissabte la 7a victòria de la
lliga a la pista del Navàs B (56-
73). Un parcial de 0-15 a l’inici del
darrer quar t va decantar el triomf
paretà. En la 16a jornada, el 27 de
gener, el BP rebrà al Sant Quirze.

L’Handbol Parets perd el
lideratge de Primera
El sènior de l’HP és segon de la 1a
Catalana B després de cedir un em-
pat a casa davant del Súria (22-22)
en l’últim partit de la 1a volta. El
bloc d’Herrero va pagar molt car l’ex-
cés de confiança davant d’un dels
rivals més fluixos. Ara l’HP és segon
amb 19 punts, empatat amb La
Garriga. El líder del grup és Poble
Nou amb 20 punts. Aquest dissab-
te (20.30 h) l’HP rebrà el Garbí de
Palafrugell en la primera jornada de
la segona volta. A l’anada el Parets
va perdre 26-25.

L’equip de Cuni vol trencar contra el Montcada la trajectòria
de quatre empats consecutius davant l’afició

El president del Club Pura Vida 4X4
de Parets, Rafael Priego, és el direc-
tor esportiu de l’equip TIBAU RACING
que participa al Ral·li Lisboa-Dakar
que s’està disputant fins aquest diu-
menge. A diferència de l’any passat
Priego no és el copilot del BOWLER
que condueix el murcià Alfonso
Nicolás, sinó que dirigeix tot l’equip.
TIBAU RACING, que té la seu a Cal-
des de Montbui, ha inclòs enguany 5
vehicles en cursa i 2 camions. Després de complir l’objectiu de ser l’equip
que més vehicles aporta al Ral·li també volen que tots aquests vehicles arri-
bin el diumenge 21 de gener a Dakar (Senegal). En total el Ral·li que va co-
mençar el 6 de gener a Lisboa consta de 7.915 quilòmetres.
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Dissabte 20 i Diumenge 21 Gener
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CF Parets-Montcada (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 1:
B.Parets A-Centelles (Diumenge, 17 h)
3a FEM. A Grup 5: Ripollet-B.Parets A (Diumenge 16 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2:
FS Parets Wursi-Ràpid Sta Coloma (Dissabte, 17.30 h)
HANDBOL 1a CATALANA Grup B:
Handbol Parets-Garbí (Palafrugell) (Dissabte, 20.30 h)
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3:
Malgrat-TT Parets (Dissabte, 18 h)
RUGBI 2a CATALANA: CR Parets-Sant Cugat (Dissabte,
16h)

Dissabte 27 i Diumenge 28 Gener
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CF Parets-Vilassar de Dalt (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 1:
B.Parets A-Sant Quirze (Dissabte, 17.30 h)
3a FEM. A Grup 5: B.Parets-Sta Perpètua (Diss. 19.30h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2:
Premià de Mar-FS Parets Wursi(Diumenge, 11.30 h)
HANDBOL 1a CATALANA Grup B: Cardedeu-H. Parets
RUGBI 2a CATALANA: CR Parets-Alella

Gimnàstica de manteniment per a adults, al Pavelló

El primer equip del Club de Futbol
Parets rebrà aquest diumenge (12 h)
al Montcada en la darrera jornada de
la primera volta de Preferent grup 1.
El conjunt entrenat per Cuni s’enfron-
tarà a un dels tres equips que ocupen
la primera plaça de la lliga amb 33
punts. L’objectiu del CFP és trencar
la mala trajectòria de resultats a casa
ja que han empatat els darrers 4
par tits: Vic (0-0), Vilassanès (0-0),
Llagostera (1-1) i Taradell (1-1).
La darrera victòria obtinguda pels
paretans va ser el 17 de desembre al
camp del Tossa de Mar (1-3), des
d’aleshores l’equip ha empatat con-
tra el Taradell i ha perdut -tot i des

Festival de Patinatge
Artístic a Parets
El proper dissabte 27 de gener tindrà
lloc a par tir de les 16 h al Pavelló
d’Esports el 5è Festival de Patinatge
organitzat pel Club Patí Parets. En-
guany està dedicat a les músiques
dels anuncis de la Coca-Cola. Els
clubs convidats són: Mollet, Santa
Perpètua de Mogoda, Guineueta, Sta.
Coloma de Gramenet, Cerdanyola del
Vallès i Solsona. El festival compta-
rà amb la presència de la parella de
dansa formada per Oscar Molins (Cu-
belles) i Ayelen (Màlaga).

El Bàsquet Parets rep
diumenge el Centelles

plegar un bon joc- al camp del Guixols
(2-1). El Montcada, dirigit per Toni
Carrillo, és un dels aspirants a l’ascens
cap a 1a Catalana. Després d’aquest
partit el CFP rebrà el Vilassar de Dalt,
el 28 de gener, en l’inici de la 2a volta.

Fitxatges de Pol i Quim
El CF Parets ha començat el 2007 amb
les incorporacions del davanter Pol
Fernández -que residia a les Balears- i
al migcampista Quim Solanich que ha-
via penjat les botes el passat juny.
Els dos fitxatges han de contribuir du-
rant la segona volta  a la consolidació
de l’equip a la categoria estrenada
aquesta temporada.

Marc Garcia concentrat
amb la selecció catalana
El palista del TT Parets Marc Garcia
va participar del 2 al 6 de gener a la
concentració per la detecció de ta-
lents celebrada a Calella. Prèviament
va tenir una actuació destacada en la
darrera fase del Circuit Horitzó aleví-
infantil. Garcia va quedar campió del
Nivell C, va guanyar tots els partits i
va assolir l’ascens al Nivell B per a
la propera fase.

En aquesta secció del Parets al dia
recollim  una fotografia que corres-
pon a les alumnes del segon grup
de manteniment per a adults de les
classes que impar teix el Servei
d’Esports de l’Ajuntament.
Aquest grup assisteix a les classes
els dilluns, dimecres  i divendres al
matí.Durant aquest curs 2006-07
s’han format cinc grups de mante-
niment físic després de registrar uns
175 inscrits en l’activitat.
A les classes es fa des d’aeròbic,
steps, salsa i condicionament fins a
la pràctica d’alguns espor ts en
grups de tarda com ara futbol sala i
bàsquet. L’objectiu de les classes

és millorar la salut de les persones que participen i fomentar la pràctica esportiva en totes les edats.

El Tennis Taula Parets, en
zona de descens a Primera
El sènior A del TT és penúltim a la
lliga de 1a Estatal grup 3 després de
la 10a jornada. Les derrotes patides
a casa davant de Vilafranca (2-4) i
IES Riba-roja (3-4) han complicat la
permanència. Aquest dissabte
l’equip format per Miquel Molina,
Agustí Martín i Juan Ortega visitarà
la pista del Malgrat (18 h) segon
classificat amb 8 victòries, el TTP ha
guanyat 3 partits i n’ha perdut 7 .

El FS Parets juga a casa
amb el Ràpid Sta. Coloma
El sènior A del FSP rep aquest
dissabte (17.30h) el Ràpid en la
penúltima jornada de la 1a volta de
Territorial. Els paretans, 3rs amb 26
punts, necessiten guanyar per
marcar distàncies amb el Ràpid de
Santa Coloma. L’equip entrenat per
José Maqueda ha sumat 1 dels
darrers 9 punts i ha encaixat 24
gols. El FSP es troba a 8 punts dels
líders: Premià i PB Palau.

BrBrBreuseuseus BrBrBreuseuseus

Vuitena derrota del Rugbi
Parets a la lliga de Segona
El Club de Rugbi Parets va obrir la
segona volta de 2a Catalana amb
una derrota al camp del CR
Tarragona (22-7). Els paretans bus-
caran la primera victòria en els dos
propers partits que jugaran a casa.
Aquest dissabte rebran el Sant Cugat
B (16 h) i després, el 27 de gener,
jugaran en camp propi davant del CR
Alella. El Parets és cuer amb 0
punts.



19 de gener de 200714
GRUPS MUNICIPALS

Grup Municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya

paretsvalles@esquerra.org

Grup Municipal  del
Partit Popular de Catalunya

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

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

parets@iniciativa.cat

Grup Municipal del
Partit dels  Socialistes de Catalunya

2007, més del
mateix

Urgeix l’ampliació
de l’escola

Pompeu Fabra

Demaneu
el butlletí

electrònic d’ICV

Parets creix per tot arreu, mentrestant els
serveis no es mouen. Fa temps que ho
diem i el temps, desgraciadament, ens
dóna la raó, l’escola Pompeu Fabra és un
exemple ben clar d’abandonament del que
suposa l’acció pública, aquesta escola avui
està com fa deu anys o més.
No disposa d’espais suficients per portar
a terme les activitats que corresponen a
un centre escolar. Manquen pati, instal·-
lacions esportives, espais comuns, aules,
biblioteca i menjador, entre d’altres.
Pares, mares i mestres a cada Consell
Escolar ho posen damunt la taula i com a
resposta del regidor d’educació reben,

S’acosta el final de mandat i l’horitzó del
treball polític per als propers mesos està
marcat per la convocatòria electoral del
mes de maig. Per encarar aquest nou rep-
te i d’acord amb les nostres normes de
funcionament intern, ICV ha convocat un
procés d’eleccions primàries per a elegir
la persona que encapçalarà la nostra can-
didatura a les eleccions municipals.
Totes les persones adherides a la nostra
Agrupació local, les amigues i amics d’ICV
de Parets i Joves d’Esquerra Verda parti-
ciparan, els propers dies, en l’elecció del
o de la cap de llista d’ICV a les eleccions
a l’Ajuntament del proper 27 de maig. No

Aquest Ajuntament té la rara habilitat
d’anar, quasi sempre, a contra corrent. En
una època de gran expansió urbanística,
de creixement desmesurat, els resultats
de les finances són més que satisfactoris
i representen una font d’ingressos molt
important. Aquest argument, tot sovint
utilitzat per l’equip de govern com la capa-
citat de generar recursos econòmics que
té el nostre municipi, també és utilitzat
com a exemple de prosperitat, tot marcant
diferències envers altres veïns que ja no
poden créixer. Descobrim que una vegada
més aquest any 2007 la despesa també
és molt important i que tots els ciutadans
paguem, mitjançant  crèdits, uns equipa-

Qualsevol judici mínimament objectiu ha
de reconèixer que Parets, urbanísticament
i socialment parlant, està fent les passes
necessàries i en la direcció correcta. És
a dir, ha de reconèixer que el nostre mu-
nicipi està orientat en la direcció d’un
model de poble socialment equilibrat,
mediambientalment sostenible i econòmi-
cament desenvolupat.
Més enllà de consignar econòmicament la
gestió ordinària de la pròpia  administra-
ció, la recent aprovació del pressupost per
a l’exercici del 2007, visualitza l’assoli-
ment i la consolidació d’un seguit de pro-
jectes, que ratifiquen, si cal encara més,

aquesta orientació. Ha estat un pressupost
on cal trobar també el reconeixement d’allò
que representa igualment i de manera crei-
xent, una major importància per als soci-
alistes, com és la capacitat de relacionar-
se amb els moviments socials.  En la
mesura que ha estat possible hem buscat
el compromís i la participació ciutadana
amb l’acció de govern. Prova d’això és la
disposició d’una part econòmica de les
inversions, que des de l’any passat posem
a consideració dels ciutadans i les ciuta-
danes.
El pressupost del 2007 és un document
que recull una clara vocació i disposició

social i que ho fa per multitud d’argu-
ments, entre altres coses perquè és un
pressupost que continua dedicant un im-
portant esforç municipal per desenvolupar
aquelles polítiques socials que ajuden a
corregir les desigualtats i perquè continua
fent esforços importants en les polítiques
territorials i aplica com a principi una ade-
quada i correcta intervenció urbanística en
la via pública, per tal de contribuir satis-
factòriament en el desenvolupament soci-
al i general de la societat.

El pressupost
2007, social i

equilibrat

només, bones paraules.Els pares i els
alumnes pateixen les conseqüències
d’aquesta deixadesa, els mestres de l’es-
cola dels quals ens consta la seva
professionalitat també les pateixen, i es-
tiren el carro com poden.
Aquesta escola necessita per cobrir les
necessitats mínimes ampliar-se i incorpo-
rar la pista de Can Butjosa com a espai
esportiu, a més remodelar, ampliar i unir
els dos edificis existents.El nostre grup
ha presentat una proposta perquè el Ple
de l’Ajuntament acordi instar el Govern de
la Generalitat perquè faci urgentment
aquestes obres tan necessàries, però l’al-

calde no vol por tar aquesta proposta al
Ple. Enguany socialistes i Iniciativa-verds
no han estat capaços d’arrencar de la Ge-
neralitat cap subvenció. Quan un poble tan
gran com el nostre no rep cap subvenció
del Govern fa pensar que alguna cosa fa-
lla. Lamentable però cert.
Quins inconvenients tenen socialistes i
Iniciativa-verds a Parets,  per no voler de-
batre en al Ple un tema tan important per
al futur dels nens i nenes del Pompeu
Fabra?  No ho entenem.

ments que mai no han format par t del
nostre patrimoni ja que “mai” no ha estat
la voluntat dels que  han governat “en
majoria ABSOLUTA” des de la primera le-
gislatura democràtica i d’això ja fa molts
anys. Ara toca canviar i donar oportunitats
a les altres formacions polítiques ja que
som el segle XXI i les majories absolutes
formen part del passat. Entenem que el
nostre Ajuntament no té cap necessitat de
suportar aquesta situació fruit d’una mala
gestió econòmica i de no modernitzar ni el
nostre Ajuntament ni el nostre municipi per
fer front als nous reptes; no serà  profi-
tós per ningú i menys pels interessos de
tots el paretans i paretanes. La mala ges-

L’article d’opinió del grup municipal del PPC no s’ha pogut publicar perquè no ha estat lliurat abans del tancament d’aquest butlletí.

volem donar lliçons de democràcia interna
a ningú, però podem afirmar davant la ciu-
tadania que com a organització transparent
no hi ha qui ens guanyi.
Una vegada acabades les primàries, obri-
rem un debat públic per a l’elaboració del
nostre programa electoral, un programa
que amb els valors d’esquerres i ecologis-
tes que representem, volem que respongui
als interessos de la ciutadania del nostre
poble i que concretarem a partir d’un pro-
cés participatiu en el qual tothom qui ho
desitgi hi pugui dir la seva.
En definitiva, amb aquestes eleccions pri-
màries encetem un període d’intens debat

polític que s’allargarà fins a la cita elec-
toral. Farem balanç de la feina feta i
construirem propostes per a la nova eta-
pa. Mentrestant, aquest és un cap de set-
mana festiu per als paretans i paretanes
i convidem a tothom a assistir als actes
programats de la nostra Festa Major d’Hi-
vern.
Bona Festa Major!

Volem començar aquest article desitjant un
feliç any nou a tots els paretans i
paretanes i que el nostre poble sigui capaç
de mantenir la seva identitat malgrat tot.
El darrer Ple va aprovar la revisió del Pla
General d’Ordenació Urbana de Parets,
que com ja sabeu ha sofert diverses mo-
dificacions al llarg d’aquesta legislatura.
Tot i que ja n’hem parlat en alguna ocasió,
aquest fet ens ha semblat prou rellevant
com per tornar-ho a fer.
Som conscients que amb l’actual compo-
sició del consistori només podem deixar
constància de la nostra opinió i que això
no impedirà que s’avanci cap a un model

Grup Municipal de Convergència i Unió

de creixement urbanístic que no compar-
tim per excessiu i insostenible. Un creixe-
ment en què els criteris quantitatius
primen per sobre dels qualitatius i que ens
posa en risc, en risc de perdre la identi-
tat, de deixar de ser un poble mitjà per
passar a ser una ciutat dormitori amb uns
serveis que no creixen al mateix ritme.
Cada dia són més les persones que es
dirigeixen a nosaltres per comentar dece-
budes aquest fet, el totxo i el ciment ens
estan devorant a marxes forçades. Un
dels darrers exemples el tenim en el pro-
jecte de Can Fradera que, maquillat amb
uns pocs pisos de protecció oficial, ens el

volen vendre com la gran solució de l’ha-
bitatge a Parets. Quina barra!
Esquerra Republicana es compromet a re-
visar el model de creixement urbanístic, a
treballar per un model de poble més sos-
tenible i que conservi els seus trets
identitaris, i a fer un urbanisme més par-
ticipatiu.

Creixem, creixem
que el món

s’acaba

tió i la manca de previsió de l’equip de
govern per no fer reserves ni aplicar amb
rigor els diferents mecanismes que la llei
posa a la nostra disposició fa que sempre
hàgim de demanar crèdits per quasi tot,
el Pla d’inversions per aquest 2007 és de
3.463.012 euros dels quals 1.800.000,
el 52%, la resta sortirà del famosos apro-
fitaments urbanístics, és a dir, del nostre
patrimoni. Aquesta vella situació no és
gens beneficiosa per al poble ja que hipo-
teca el futur. Nosaltres no ens oposem al
crèdit com a fórmula vàlida però sí que
estem en contra del “crèdit per tot” com
ha succeït any rere any.

http://parets.socialistes.org
parets@xarxapsc.net
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HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h / Dilluns, de 17 a 19.30 h

El 1937 apareixia el número 1 del nou Cooperativa Obrera de Producció Indús-
tria Linera. Butlletí. L’equip de redacció escollí per a l’ocasió una magnífica
fotografia del «prat de blanqueig de Parets». Qui s’atreveix a dir quin lloc és
ara? L’esmentada cooperativa només va poder treure 16 números, entre els
mesos de març de 1937 i desembre de 1938, en què no estaba el horno para
bollos ni la impremta per a butlletins. Fa una mica més de dos anys, Pere Planas
va donar a l’Arxiu Municipal els dotze exemplars que ell guardava, gest que
vam agrair en el moment i que reiterem públicament aquí. Com que ens falta-
ven alguns números per tenir tota la col·lecció, Ramon Talarn ens va deixar fo-
tocopiar tres números que ell tenia. També li’n donem les gràcies. Però enca-
ra ens faltava un últim exemplar, el corresponent al número 15, de maig i juny
de 1938. A hores d’ara, no hem aconseguit localitzar-lo. Així que aprofitem
aquesta finestreta quinzenal per fer una crida pública: si algú conserva aques-
ta publicació, ni que sigui en mal estat, i la vol donar o cedir perquè tothom
pugui consultar-la, li estarem molt agraïts. La solució a la foto: el Camp de les
Peces. Per què pensàveu que es deia així, si no?

Quins motius la van dur a endinsar-se en el món
de la pintura?
Sempre m’havia agradat molt dibuixar i el fet és que
no ho feia malament del tot. Vaig començar a fer
classes amb un pintor de Granollers que em deia
que ho feia molt bé. Amb ell vaig aprendre les di-
ferents tècniques i la barreja dels colors. Al cap
d’uns mesos vaig deixar d’anar-hi i vaig començar
a pintar pel meu compte. Amb el temps anava a Ca
n’Oms a ensenyar i ara, moltes de les meves alum-
nes, han esdevingut professores de pintura.
Què li aporta la pintura i que significa per a vostè?
M’agrada moltíssim i em relaxa. Quan pinto les
hores se’m passen volant. A més és la forma amb
què expresso el que sento i amb els colors mos-
tro la meva sensibilitat. Sóc molt exigent amb mi
mateixa i no deixo un quadre fins que no n’estic
totalment satisfeta. L’únic problema és exposar les
obres després. Aquí, a Parets, només hi ha la sala
de Can Rajoler i és molt difícil, quasi mai hi ha
dates lliures. No em plantejo exposar fora de Pa-
rets, per a mi suposa tot un enrenou el fet de tras-
lladar les obres i el que comporta.
S’identifica amb algun estil concret?
Sempre pinto oli sobre tela, ja sigui amb pinzell o
amb la paleta, però en quant a estil sóc més aviat

“La pintura és la forma amb què mostro la meva sensibilitat”
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Liduvina Huguet
Artista Local

Liduvina Huguet és una de les nostres artistes lo-
cals més apreciades, una pintora amb molts anys
d’experiència i un gran nombre d’exposicions al
seu darrere. Va néixer a Lleida l’abril del 1924 però
ja fa 21 anys que viu a Parets. Va arribar en que-
dar-se vídua perquè la seva filla es va casar amb
un paretà de tota la vida. Li va costar una mica,
però confessa que ara s’hi troba molt bé al nos-
tre poble. Durant molts anys ha fet classes a Ca
n’Oms i ha esdevingut mestra de tota una gene-
ració de nous artistes paretans.

clàssica pintant. També faig coses més modernes
però, a la gent, no li agraden tant. Vaig provant di-
ferents estils però els més atrevits només agraden
als joves i el jovent no sol comprar quadres, se’ls
pinten ells. Ara quasi bé tothom pinta, millor o pit-
jor, i tothom en sap. Està bé que el jovent s’animi i
faci les seves pròpies obres.
I pel que fa a temàtica, quina és la seva preferèn-
cia?
Sobretot m’agraden els paisatges i les marines, però
faig una mica de tot. Vaig sempre amb la càmera
de fotos i agafo indrets que em semblen bonics.
Mai no surto a pintar a l’exterior, no cal, amb les fo-
tografies o imatges que trec dels llibres ja faig. El
que menys he fet són retrats. No m’hi he posat mai,
només n’he fet un de la meva néta.
Quins pintors s’han convertit en el seu referent?
M’agradava molt un pintor de Sant Feliu, l’Alejandro
Matas. Quan exposava a Barcelona, pels volts de
Nadal sempre anava a veure’l. Ara ja fa temps que
no exposa. També m’ha agradat molt en Garralada,
d’Olot.
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Can Marc
L’edifici de can Marc, allà els anys 50, situat a la pla-
ça de la Vila, era un lloc molt cèntric que es va conver-
tir en un punt de trobada de polítics locals,  jovent i gent
que estaven interessats a captar notícies de tota mena.
En entrar, a la dreta hi havia un mostrador de pastis-
seria i a l’esquerra trobàvem una barra de bar. Al fons
hi havia taules i cadires que la gent aprofitava per fer
les seves ter túlies, valorar resultats de futbol, inten-
tar esbrinar quins polítics ens governarien, parlar
d’handbol, ciclisme i altres esports, preparar alguna
obra teatral o, si més no, des de dins, admirar com
anaven a l’església les filles de Maria, per millorar els
seus cants.
Tot això i alguna cosa més eren els temes que es dis-
cutien a can Marc. Era un altre temps i la gent tenia
per costum anar més a missa, per això el diumenge en
feien tres. A la missa de 2/4 de 9 del matí els assis-
tents tenien per costum, abans d’entrar, portar un plat
vuit a la pastisseria ja que en sortir, la Teresina els
l’omplia de nata que, amb un croissant o ensaïmada,
era l’esmorzar dels diumenges. Prèviament quan les
campanes de Sant Esteve tocaven a Sanctus, era el
senyal just perquè en Jaume i el seu pare (en Joan i la
Maria encara eren petits) muntessin la nata, ja que fent-
ho així venia just per quan sortien de missa; una nata,
per cert molt bona, que prèviament havia preparat la
família Turull. A la sortida de la missa del migdia, Pa-
rets també seguia un antic costum català, el de com-
prar el diumenge el tortellet, que podia ser de crema,
nata, cabell d’àngel o de  massapà. Continuant amb els
costums del diumenge, a la migdiada, la gent abans
de dinar venia al bar a fer el vermut, amb escopinyes,
olives, anxoves i el que tenia més diners el feia amb
cloïsses. Ben aviat, a partir de les dues, ja tornaven
per fer el carajillo (perfumat) o el cafè fins a les 4 de
la tarda. Després al capvespre un costum també molt
arrelat, que va obligar la família Marc a estar prepa-
rats, era que en sortir del cine, ball, futbol, o de feste-
jar... es retrobar-se a can Marc prenent un pastisset  de
crema i un got de vi bo que valia un duro.
A Can Marc va néixer l’handbol, el Club Ciclista Parets
i altres activitats, com teatre, poesia i també algun pro-
metatge. Els dissabtes a les 6 del matí ja era obert.
Aquella hora solia arribar un autocar de Jaén que por-
tava gent de Santo Tomé i Chilluevar. Gent que aterra-
va per primera vegada a Catalunya per buscar feina. El
xofer, que es deia Tallante, deia als nouvinguts: “Esto
es Parets, aquí está la Iglesia, el Ayuntamiento i el bar
del Jaime.” He volgut fer una petita pinzellada de les
moltes anècdotes que es podrien recordar, per això,  el
motiu d’aquesta festa que fem coincidint amb la Festa
Major d’Hivern és per als nostàlgics o si més no per
als nouvinguts que coneixen un xic com era abans can
Marc que també forma part de la nostra història.

Mor Josep Maria Mollar, exregidor de l’Ajuntament de Parets
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Héctor, d’Operación Triunfo, i
Vanesa Jiménez, coneguda com La
Niña de Cristal, van actuar, el 14 de
gener, al Teatre Can Rajoler, amb la
col·laboració de l’escola de ball
Elite Dance, el grup La Il·lusió no té
edad i el suport de l’Ajuntament. El
concert, va aplegar més de 250 per-
sones. La recaptació, que ha as-
cendit a 2.530 euros, es destinarà
íntegrament en benefici d’Andrés

Eduardo Morelli, un barceloní de 19 anys que pateix paràlisi cerebral i que re-
quereix una intervenció quirúrgica immediata. El cost del tractament és superi-
or als 4.000 euros i la quantitat restant serà aportada per la Fundación Vanesa.

Concert benèfic de Vanessa Jiménez i Héctor d’OT

Mercè Alcayna

´

Josep Maria Mollar Codina, exregidor de l’Ajun-
tament de Parets va morir el passat 14 de ge-
ner, de manera sobtada mentre conduïa. El se-
peli es va celebrar dimecres a l’església de Sant
Esteve. Entre els anys 1979 i 1983, Josep
Maria Mollar va ser regidor del consistori en re-
presentació d’Unión de Centro Democrático
(UCD), en l’etapa dels primers ajuntaments de-
mocràtics.  Josep Maria Mollar, de 66 anys
d’edat, va destacar al marge del seu vessant
polític en època de la transició, pel seu vincle
amb l’Associació de Veïns de l’Eixample,
l’ASOVEEN i també amb accions de civisme
impulsades pel consistori.
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El dilluns, 22 de gener, es podrà veure el darrer espectacle de l’actor Joan Pera al
Teatre Can Rajoler. Amb el títol d’El Show de Joan Pera. Aquesta obra substitueix
temporalment Matar al Presidente, que en un principi estava programada per a aquest
dia per problemes de salut de Paco Morán. Joan Pera i el seu equip van haver d’im-
provisar ràpidament un espectacle per culpa precisament de la baixa temporal del
seu company de feina i d’aquí sorgeix ‘El show de Joan Pera’, un espectacle en el
qual l’actor parla de les seves vivències personals, familiars i professionals, que pas-
sen per la seva relació amb Paco Morán i amb Woody Allen, fins als conflictes que
genera una família nombrosa com és la seva. Ja fa tretze anys que Paco Morán i Joan
Pera formen una societat que ha tingut gran èxit dalt dels escenaris, però anys en-
rere Pera ja va passejar per teatres i envelats de Festa Major un monòleg còmic en
el qual parlava de la seva família, de la paternitat i el matrimoni, amb clares referèn-
cies a la família Trap de la pel.lícula Sonrisas y lágrimas. Ara torna amb un especta-
cle propi amb la col·laboració del seu fill Roger Pera, Antonio Calvo i Marc Rosich.

Carles Font

Com va sorgir aquest Show de Joan Pera?
Davant la urgència de la baixa de Paco
Morán vam decidir fer un show. En un prin-
cipi havia de ser una història tancada en
la qual s’explicava temes sobre la família,
els fills, però de cop i volta començo a trac-
tar temes que m’han passat més actual-
ment i al final recordo la meva trajectòria
professional. Aquesta par t té molt èxit
perquè explico quan vaig sor tir amb en
Capri, les meves aparicions a la televisió,..
i arriba a un punt que m’avisen que tinc
una urgència i me’n vaig. Deixo la gent allà
empantanegada al cap d’una hora i tres
quarts d’actuació i els hi dic que l’espec-
tacle el deixem per un altre dia... És el
show de no arribar a fer el show.
Com ha estat l’acollida d’aquesta obra?
Del 28 de novembre al 7 de gener l’hem
representat al Teatre Condal de Barcelona

Joan Pera
Actor

i l’acollida ha estat extraordinària. Crec
que podríem haver fet moltes més funci-
ons perquè la major part dels dies es van
esgotar les entrades. És una estona molt
sincera i simpàtica i a més he tingut
l’avantatge que només em ve a veure la
gent a qui agrado.
Com es troba en Paco Morán?
En Paco s’està recuperant tot i que va te-
nir algun moment crític per culpa d’una
gastroenteritis molt for ta però la seva
evolució és molt bona. De moment però la
nostra pretensió no és tornar amb Matar
al presidente sinó fer un espectacle nou
o potser repetir amb La extraña pareja.
Per què la societat amb Paco Morán ha
funcionat tan bé?
Hi ha molts factors que expliquen perquè
les nostres obres han estat tan exitoses.
Crec que és perquè en Paco i jo som molt

diferents a dins i a fora dels escenaris.
Això en el món del teatre et dóna una com-
binació que agrada molt. A més sempre
estem en discussions molt divertides.
Amb Paco Morán vau inaugurar el Teatre
Can Rajoler
Per a nosaltres va ser un orgull que Parets
del Vallès ens escollís per inaugurar el
Teatre Can Rajoler ara fa deu anys amb La
extraña pareja. Parets és un lloc on hem
vingut molts cops i ens agrada.. De fet, tot
i que sóc del Maresme i estimo molt la
meva comarca, el Vallès Oriental sempre
ens han acollit molt bé.

“Per nosaltres va ser un orgull que Parets ens escollís per inaugurar el teatre Can Rajoler” Ultima hora ...´

Acaptes de sang a Parets
Sota el lema “Amb una vegada no n’hi
ha prou. Vine a donar sang” l’Associa-
ció de Donants de Sang del Vallès Ori-
ental i el Banc de Sang i Teixits, amb
la col·laboració de l’Ajuntament de Pa-
rets del Vallès, han organitzat dos acap-
tes de sang al municipi durant el mes
de gener. El primer tindrà lloc el dilluns
22 de gener de 2007, de 16.30 a
19.30 h, a la Unitat mòbil instal·lada
davant el Pavelló Municipal d’Esports,
un acte que s’inclou dins la programa-
ció de la Festa Major d’Hivern 2007 de
Parets del Vallès. El segon acapte de
sang està convocat per al dissabte 27
de gener de 2007, de 10 a 13h i de 17
a 20.30 h al Club Sant Jordi.

Amèlia Marquino presideix la FF2CAT
La paretana Amèlia Marquino és la pre-
sidenta de la Federació d’Associacions
de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga crò-
nica de Catalunya (FF2CAT), recentment
presentada a la Pedrera de Barcelona.
L’objectiu de la federació és unir l’esforç
de totes les associacions federades per
col·laborar en la millora de la qualitat de
vida de les persones que pateixen
aquestes malalties, així com de les se-
ves famílies.

Club de lectura per a adults
Una de les activitats de foment de la
lectura que duu a terme la Biblioteca
Can Rajoler és el Club de lectura per a
adults. Les trobades es fan cada dos
mesos amb la voluntat d’intercanviar
opinions sobre lectures concretes. La
propera sessió tindrà lloc el proper di-
jous, 1 de febrer, a les 15h, i es farà
tertúlia sobre el llibre El curiós incident
del gos a mitjanit de Mark Haddon.


