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El consum responsable és el primer dels eixos en el qual
s’emmarca la campanya “Parets creix en civisme” i que
es va presentar durant la fira de Nadal celebrada el pas-
sat 17 de desembre a la plaça de la Vila. Comprar amb
seny i fer del Nadal una festa més cívica, han estat les
premisses que s’han volgut difondre a través de les di-
verses activitats que s’han dut a terme a les carpes de
la fira. Enguany, comerciants i Ajuntament treballaran
conjuntament per fomentar els comportaments respon-
sables i correctes i dels quals es pugui beneficiar el
conjunt de la població. Amb aquesta voluntat, es van re-
partir butlletes bescanviables per regals a les persones
que adquirien objectes a la fira. Aquests regals consis-

teixen en elements que ajuden a reduïr les deixalles i a
millorar l’entorn. També es va poder veure el Cor dels
desitjos, una figura d’1,70 m d’alçada i 1.30 m d’ampla-
da que reprodueix la imatge de “Parets creix en civisme”.
Durant els quatre mesos en què es perllongarà la cam-
panya, fins a finals d’abril, els ciutadans podran penjar-
hi un desig relacionat amb el civisme.
Dins aquestes bones voluntats, i coincidint amb la ce-
lebració de la Marató de Tv3 dedicada enguany a llui-
tar contra el dolor crònic, es va posar a disposició dels
visitants una urna per fer donatius i es van vendre es-
pelmes i brou casolà. Tota la recaptació se cedirà en
nom dels ciutadans i ciutadanes de Parets.   (Pàg.3)

Parets aposta per un Nadal més cívic
Se celebra la I Fira de Nadal, emmarcada en la campanya “Parets creix en civisme”

L’Ajuntament i els comerciants organitzen la primera Fira de Nadal amb l’esperit de fomentar el civisme.
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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
Dimar ts 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

Esports (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

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

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

Una escola més participativa
Enguany en el Patronat Pau Vila ens trobem en un moment
de transició: la incorporació de la sisena hora amb els can-
vis estructurals que aixòimplica (reunions i entrevistes dins
l’horari lectiu, diferències en els horaris d’infantil i primària,...)
i les obres que ens faran una escola més pràctica i funcional.
En l’engranatge d’aquestes transformacions també hi ha la
intenció de donar un nou aire a l’escola. Si la societat can-
via, l’escola no ha de ser menys. Volem “construir” una esco-
la més participativa i democràtica, on s’eixampli l’horitzó de
la participació.
De moment,hem fet el primer pas... la comissió d’ambienta-
ció de l’escola, en la qual, familiars dels alumnes (mares,
pares, avis, etc.) col·laboren, de manera voluntària, conjunta-
ment amb un grup de mestres.
Fins ara han decorat l’escola, però darrere d’això hi ha una
sèrie d’objectius tant o més importants: compartir l’espai en
el qual els nens i nenes passen moltes hores, prendre inici-
atives conjuntes entre familiars i mestres, viure la coparticipa-
ció  entre les persones que l’ajuden a créixer...
En aquest clima d’entesa i ajut mutu, de ben segur que  crei-
xeran noves iniciatives i propostes, tot per millorar l’escola i
enriquir en tots els aspectes – professional i personal— els
membres que en formem part – alumnes, mestres, familiars,
personal no docent, etc. .
Patronat Municipal Pau Vila

Per molts anys!
Fa pocs dies celebràvem, al Club Sant Jordi, un esdeveni-
ment molt especial: els 100 anys de la Fernanda. No tenim
gaires oportunitats de poder celebrar un aniversari d’aques-
ta magnitud, tot i que cada vegada s’allarga més la vida,
cosa que no vol dir que vagi acompanyada de qualitat. No és
el cas de la Fernanda que gaudeix d’una molt bona salut i de
la companyia i estimació dels seus familiars. Però, aquesta
circumstància no es dóna en totes les persones que gaudei-
xen d’aquesta tercera edat. És molta la solitud que pateixen,
no solament les que viuen soles, moltes, encara que acom-
panyades, pateixen d’incomprensió i falta d’estimació dels fa-
miliars.
Aquesta solitud es nota en la necessitat que tenen d’explicar
les seves vivències, els desitjos, els anhels i els temes que
els preocupen. En la vida familiar no hi ha espai per a la con-
versa, tot va molt ràpid, la feina, les activitats extraescolars
dels néts, les necessitats creades en què no hi ha espai per
als avis...
Tots hauríem de pensar, que potser amb molta sort arribarem
a l’edat de la vellesa i de com ens agradaria viure i conviure,
en la societat de la qual volem sentir-nos par tíceps, on la
nostra veu sigui escoltada, les nostres necessitats cobertes
i on no manqui l’estimació i el respecte
Mª Rosa Garcia
Responsable  Club Sant Jordi Parets

FE D ERRADES´
En la passada edició del butlletí Parets al dia, corresponent al núm.35, l’article d’opinió del grup municipal de CiU sobre
ordenances fiscals, va publicar-se imcomplet, per una errada de maquetació. Mancava el següent paràgraf:
El ciutadà necessita aquesta explicació. L’IBI i l’impost de l’aigua són taxes que requereixen un capítol a part. Ciuta-
dans, l’actual equip de govern ha suspès per no haver fet els deures correctament. No presentar aquest estudi significa
no haver fet cap esforç per intentar estudiar “quin” és l’augment real que necessitem en funció d’aquests dos paràme-
tres l’IPC i el poder adquisitiu del ciutadà.

Divendres 22 desembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 20 h, a Can Jornet, observa-
ció astronòmica.
Dissabte 23 desembre
-A les 12 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 17 h, al Pavelló d’Esports,
espectacle a càrrec d’Élite Dance.
Dimarts 26 desembre
-A les 12 h, al Pavelló Municipal
d’Esports, Caga tió.
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler,
teatre infantil: La lluna en un cove.
Dijous 28 desembre
-A les 17 h, al Pavelló d’Esports,
festa de Nadal per als avis amb ball
amenitzat pel grup Liberty.
Divendres 29 desembre
-De 17 a 20 h, a la plaça de la Vila,
festa del carter reial.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
Dissabte 30 desembre
-D’11 a 13 h, a la plaça Dr. Trueta,
festa del carter reial.

-A les 18 h, al Centre Parroquial,
representació d’El Poema de Nadal,
de Josep M. de Sagarra
Diumenge 31 desembre
-A les 1, al Pavelló Municipal d’Es-
ports, gran revetlla de Cap d’Any
amb l’Orquestra Maravella.
Dilluns 1 gener
-A les 19 h, al Teatre Can Rajoler,
concert Un conte cantat de Nadal a
càrrec de Lisboa Zentral Cafè.
Divendres 5 gener
-A les 12 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 17.30 h, sortida de la Caval-
cada dels Reis de l’Orient, recolli-
da de cartes a la plaça Marcer a les
18 h i arribada al Pavelló d’Esports
a les 19 h.
Diumenge 7 gener
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler,
espectacle infantil Calidoscòmic, a
càrrec de la Cia. Marcel Gras.
Dijous 11 gener
-A la tarda, a Can Rajoler, obertura
de l’exposició del desè aniversari del
Teatre Can Rajoler.

Divendres 12 gener
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
Dissabte 13 gener
-A les 22.30 h, al Teatre Can Butjosa,
Living Costa Brava, a càrrec de Cascai
Teatre, dins del cicle Cafè Teatre.
Diumenge 14 gener
-A les 19 h, a la sala Cooperativa,
projecció de L’enfonsament, dins del
cicle El nazisme. Una visió cinemato-
gràfica.
Dilluns 15 gener
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, tertúlia espai de lectures per
a dones a càrrec de Rosa Ferrer i
Myriam Rodríguez.
-Del 15 de gener al 10 de febrer, a la
Biblioteca Can Rajoler, exposició foto-
gràfica Catalunya i el món a través de
punts de llibre, de Marian Mar.
Dijous 18 gener
-A les 18,45 h, al Casal Ca n’Oms,
recital poètic del Niu d’Art.

Origen i evolució del torró
Hem indagat els antecedents del torró i el seu origen és del tot
confús. Sembla ser que hi ha més d’una versió, uns diuen  que
els primers vestigis d’elaboració són dels  romans, però en l’èpo-
ca del domini àrab, hi hagué una greu epidèmia de pesta que
va obligar els ciutadans a no sortir de casa i es comprèn que els
rebosts eren plens d’ametlles i mel. Per  nodrir-se, esmicolaven
el fruit sec i el feien bullir amb la mel.  De la barreja en va resul-
tar una pasta de caràcter artesà.  Ja és ben veritat quan es diu
que els dolços i pastissos peculiars que fan  les àvies de casa
són naturals i bons de menjar.
D’on ve el nom de torró? Sembla ser que al segle XVIII el gremi
de pastissers de Barcelona organitzà  un concurs de dolços amb
fruits secs del temps i se li va atorgar el primer premi a un  pas-
tisser anomenat Torrós. De les hores ençà, va ser batejat amb
el nom de torró.
El mestratge pastisser de Catalunya segueix la tradició de sem-
pre: elaborar el genuí massapà de crema cremada. Tanmateix,
any rere any, surten noves especialitats de xocolates de diferents
gustos. El  sector de la indústria torronera constitueix una acti-
vitat plenament de campanya: manté ocupats durant un perío-
de de tres mesos un bon nombre de treballadors eventuals.  El
sector de la indústria torronera catalana sempre ha estat pen-
dent del preu de mercat de l’ametlla que és molt variable segons
la producció, l’oferta i la demanda. El  torró i les neules són i
seran les postres preferides de Nadal.
Josep Bernal

Com a paretana i com a  treballadora d’una institució compro-
mesa amb la promoció i la defensa dels drets i l’equiparació
d’oportunitats de les persones amb discapacitat, i amb motiu de
la celebració el passat 3 de desembre del Dia Mundial de les
Persones amb Discapacitat m’agradaria fer una crida  per la re-
flexió sobre aquest tema que, si bé de vegades ens pot semblar
molt llunyà, ens afecta a tots.
En aquest sentit, és necessari que reivindiquem unes normes
que permetin la igualtat d’accés i facilitin la integració d’aques-
tes persones tot promocionant-ne els seus drets, la seva digni-
tat i el seu benestar. Parets és un poble solidari que està em-
prenent accions a nivell de l’accessibilitat (suprimint barreres ar-
quitectòniques per exemple posant un ascensor a Can Roura),
la disponibilitat de recursos (creant infraestructures com la Re-
sidència i Centre de Dia de Can Serra), la igualtat i l’acceptació
social (fent jornades de sensibilització) i cal aplaudir aquestes
actuacions, però encara ens queda molt a fer. Cal continuar llui-
tant pel dret a l’educació i a la informació, lluitar perquè aquestes
persones puguin optar a llocs de treball i, en definitiva, per tal
d’aconseguir que tinguin una qualitat de vida en una situació
igualitaria respecte els altres.
Eva  Morales Martínez
Fisioterapeuta de l’Institut Guttmann
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Parets celebra la I Fira de Nadal amb la voluntat
de potenciar el consum rde potenciar el consum rde potenciar el consum responsable i el civisme

Per un nadal més cívic, aquest és el
missatge que tant des de l’Ajuntament
com des de les associacions de comer-
ciants s’intenta divulgar coincidint amb
aquesta època en que el consum té una
especial rellevància. Dins la campanya
Parets creix en civisme, entitats, asso-
ciacions i particulars, treballaran els
quatre eixos que formaran les línies
d’actuació d’enguany: el consum res-
ponsable, la convivència entre cultures,
educació viària amb civisme i una mo-
bilitat segura i sostenible són el temes
que ocuparan els primers quatre mesos
de l’any. Una altra de les accions pre-
vistes dins el foment del consum res-
ponsable, és la inauguració, el proper

Una de les accions que s’ha dut a
terme durant aquest Nadal dins la
campanya Parets creix en civisme i
relacionat amb el consum responsa-
ble, ha estat el primer concurs d’apa-
radors de Nadal cívic i en el que han
participat una quinzena d’establi-
ments. Els aparadors s’han guarnit
amb elements reciclats o naturals i
han inclòs la imatge de la campanya.
Els premis van ser lliurats el passat
19 de desembre.

Centenars de visitants a la primera edició de la Fira de Nadal

Sota el lema Juga a casa,
el 22 de gener de 2007

s’inaugurarà l’SCAC, el Servei
de comerç i atenció

al consumidor.

El primer eix de “Parets creix
en civisme” aposta pel consum
responsable, amb el suport de

les associacions de
comerciants de Parets.

Consum responsable, convivèn-
cia entre cultures, educació
viària i mobilitat sostenible

són els quatre eixos de
“Parets creix en civisme”

CCCCCooooonnnnncurcurcurcurcurs ds ds ds ds d’aaaaapppppaaaaarrrrraaaaadododododorrrrrsssss

1r Premi: Papereria Farrés

2n Premi: La Guineu

3r Premi: Ferreteria Pujol

Arriba Nadal i reprenem la campanya
Parets creix en civisme per fomen-
tar unes pautes de comportament
ciutadà que ens permetin conviure,
respectant els altres, els objectes
públics i l’entorn natural, per acon-
seguir entre tots una vila més res-
pectuosa i amable.
Com que el primer eix d’acció és el
comerç i el consum responsable, i
el reciclatge dels residus generats
durant les festes, l’Ajuntament i les
associacions de comerciants estem
portant a terme un seguit d’activi-
tats conjuntes per fomentar un con-
sum cívic i responsable. Això vol dir
comprar el necessari, amb sentit
comú i amb mesura, valorant la nos-
tra capacitat de despesa. Alhora,
caldria tenir en compte també que,
quan comprem béns o serveis, es-
tem col·laborant econòmicament
amb uns processos que generen
uns determinats efectes socials i
ambientals. En aquest sentit, apos-
tem pel comerç just i sostenible,
una qüestió tant de responsabilitat
col·lectiva com d’actuació individual,
és a dir, una qüestió de ciutadania.
De la mateixa manera, la campanya
de civisme pretén que tots ens im-
pliquem en un compromís de man-
teniment de la salut del poble, su-
mant esforços, perquè si el poble és
de tots significa que tots som i hem
de ser-ne protagonistes actius.
Aprofitem, doncs, les festes per re-
flexionar sobre alguns aspectes que
ens envolten, ja que el Nadal és una
bona oportunitat per aprofundir en la
cultura de la pau, el civisme i la so-
lidaritat.
Treballem per aconseguir aquest
espai òptim de convivència a Parets
i gaudim alhora de l’àmplia i interes-
sant ofer ta d’activitats que hi ha
aquests dies a Parets, com el tradi-
cional pessebre, els bons concerts
o els imprescindibles Reis, entre
d’altres.
Regalem-nos unes festes cíviques i
solidàries. Per un Nadal sostenible
i un bon any 2007.

22 de gener, de l’Scac, el Servei de
comerç i atenció al consumidor que sota
el lema Juga a casa informarà i
facil·litarà les relacions i la resolució de
posibles conflictes entre els ciutadans
i les botigues de Parets.

Durant la fira, es va exposar el Cor del
civisme, una figura on els visitants po-
dran penjar targetes amb desitjos cívics
per al proper any i que serà exposat en
aquelles activitats relacionades
amb la campanya.

El Cor del civisme
va recollir desenes de desitjos

formulats pels visitants a la Fira



22 de desembre de 20064
ACTUALITAT

El pressupost municipal per al 2007 destina
més de tres milions d’euros a inversió

El pressupost consolidat de l’Ajunta-
ment de Parets per al 2007 és de
21.457.902 euros, un 7,2% inferior al
del 2006. La reducció del pressupost
està motivada per la disminució de l’en-
deutament. L’any 2006 es va sol·licitar
un préstec de dos milions d’euros per
a la construcció de la Residència i cen-
tre de dia per a la gent gran de Parets
i, si bé aquest equipament continua
sent l’actuació amb més inversió,
s’han establer t altres formules de fi-
nançament.

Més de 3 milions destinats a inversió
El capítol d’inversions per al 2007 és
de 3.463.012 euros. La construcció de
la Residència i Centre de dia, iniciada
aquest mes desembre, és la inversió
més destacada, amb 1.208.000 euros.
Les obres d’ampliació i millora de cen-
tres educatius és la segona actuació
amb major inversió, 603.000 euros
destinats al CEIP Pau Vila i 26.373 per
al CEIP Lluís Piquer.
La urbanització de la xarxa viària té una
partida de 270.000 euros que es des-
tinarà a l’habilitació de dos aparca-

ments, a l’avinguda de Lluís Companys
i a l’avinguda de Catalunya, l’arranja-
ment de voreres a l’avinguda de
Catalunya, des de la COREFO fins a
l’Estació de RENFE, i la plaça de Can
Berenguer.

Pel que fa a places i espais públics cal
destacar l’actuació de l’avinguda d’Es-
panya, dotada amb 175.000 euros i

El procés de participació al pressupost municipal, “Amb els diners, tu hi comptes”, implica 139 persones
a les assemblees veïnals i registra una tramesa de 206 butlletes amb propostes a títol individual

Aquest any, per segona vegada, s’ha
obert el procés participatiu al pres-
supost municipal “Amb els diners,
tu hi comptes”. A través de la trame-
sa de butlletes i la celebració d’as-
semblees veïnals, els ciutadans
han proposat les inversions que des-
envoluparien amb la dotació de
300.000 euros. La participació ha
estat notable, 206 butlletes amb
propostes a títol individual i la impli-
cació de 139 persones a través de
les assemblees.
El soterrament de contenidors i la
millora de l’enllumenat públic han
estat les dues propostes més vota-
des pels ciutadans de Parets.
Els 300.000 euros d’inversió es
destinaran a aquests dos projectes
en diferent proporció: 225.000 al so-
terrament dels contenidors a tot el
municipi, una acció que ja s’havia
iniciat en el decurs d’aquesta legis-
latura, i 75.000 euros a la millora de
l’enllumenat de l’Eixample com una
de les propostes de barri.

El pressupost per a l’any 2007
és de 21.457.902 euros, un 7,2%

menys que el de 2006

l’ampliació del Parc la Linera, amb
150.000. El condicionament del futur
Ateneu popular a Can Guasc també que-
da reflectit al pressupost del 2007 amb
una partida de 90.000 euros.

Inici de projectes durant el 2007
El proper any s’iniciaran els projectes
del complex de Can Butjosa,  que do-
tarà l’equipament de nous espais per a
la pràctica esportiva així com de la nova
escola bressol municipal de Can
Berenguer.

La residència per a la gent gran i
l’ampliació dels CEIP Pau Vila i

Lluís Piquer, principals inversions
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Comencen les obres de la Residència
i centre de dia per a la gent gran

L’execució de les obres tindrà una durada d’entre 18 i 20 mesos
i el pressupost total és de gairebé 5 milions d’euros

LUCIO
GAT

Regidor
d’Urbanisme

Agents de la Policia Local de Pa-
rets i voluntaris de Protecció Civil
ha participat d’un curs bàsic
d’atenció urgent impartit per tres
professionals de la salut.  Una tren-
tena de persones dels dos cossos
de seguretat han rebut formació
relacionada amb primera assistèn-
cia a ferits, un curs teòric i pràctic
que es realitza periòdicament i que
permet conèixer nous materials així
com mètodes que garanteixen una
assistència mèdica bàsica en situ-
acions d’urgència.

RAP 107celebra el
seu 26è aniversari

Les obres de la futura residència i cen-
tre de dia per a la gent de Parets ja han
començat. L’execució de l’obra l’està
desenvolupant l’empresa Contratas y
Obras S.A. per un import de gairebé 5
milions d’euros.

La primera fase del projecte executiu
preveu la dotació de 60 places de re-
sidència -que s’ampliaran a 82-, 40 de
centre de dia, un aparcament soterra-
ni per a serveis, un aparcament exteri-
or, accessos i zones enjardinades.
L’equipament, que serà de titularitat
municipal, és el projecte més rellevant
d’aquesta legislatura i el de major par-
tida econòmica al pressupost munici-
pal. Per al 2007 s’ha previst una inver-
sió d’1.208.000 euros. El termini

d’execució de les obres està establert
entre 18 i 20 mesos.
La residència i centre de dia per a la
gent gran, que donarà prioritat a la gent
de Parets, ha estat dissenyada sota un
concepte de sostenibilitat, modernitat i
accessibilitat. Disposarà de 20 habita-
cions individuals, 31 de dobles i 40 pla-
ces de centre de dia en una única plan-
ta amb grans patis amb vistes a Can
Serra. L’equipament estarà emplaçat a
l’avinguda de la Pedra del Diable en una
superfície de 14.702 metres quadrats,
dels quals l’edifici ocuparà 2.770m2 i
la zona d’enjardinament serà superior
als 11.000 m2. La gestió de la futura
residència i centre de dia serà de caire
públic, d’acord amb un conveni signat
entre l’Ajuntament i la Fundació Hospi-
tal Asil de Granollers que estableix un
seguiment conjunt del projecte i l’esta-
bliment del model de gestió.

La residència per a la gent gran, amb sentit comú

BrBrBreuseuseus

Policia Local i Protecció
Civil reben formació de
primera assistència a ferits

Amb motiu del Dia Internacional
del Voluntariat, la Coordinadora de
Protecció Civil del Vallès ha cele-
brat un acte en homenatge a la
tasca voluntària i als membres de
Protecció Civil de les diverses po-
blacions vallesanes que l’integren.
Protecció Civil de Parets, que comp-
ta actualment amb una quinzena
de voluntaris, també en forma part
i els seus integrants, acompanyats
per l’alcalde, Joan Seguer, i el re-
gidor de Seguretat Ciutadana,
Josep Castells, van assistir diu-
menge a l’acte de reconeixement,
celebrat al Centre Cultural de La
Llagosta.
En el decurs de la trobada es van
lliurar diplomes a tots els membres
de Protecció Civil i es van concedir
mencions especials als voluntaris
que han destacat amb les seves
intervencions.

L’Ajuntament de Parets del Vallès ha
aprovat al Ple del passat 19 de desem-
bre el Text refós del Pla general d’or-
denació urbana que inclou una reser-
va de sòl per a la Via Interpolar, progra-
mada al Pla de carreteres del Depar-
tament de Política Territorial i Obres Pú-
bliques de la Generalitat de Catalunya
des de l’any 1985.
L’Ajuntament de Parets del Vallès con-
sidera innecessària la construcció
d’aquesta Via Interpolar i ha manifes-
tat en reiterades ocasions que la fun-
ció d’aquesta infraestructura viària –la
connexió entre el Vallès Oriental i Oc-
cidental- quedaria resolta amb l’ade-
quació i millora de l’actual carretera
comarcal C-155.

El Pla general d’ordenació urbana, apro-
vat l’any 2001, conté dues reserves de
sòl. Un primer traçat, la Via Interpolar,
proposat des de la Generalitat, traves-
sa pel bell mig del nucli urbà de Parets,
divideix el municipi en dues parts i
enllaça amb la carretera C-155 pas-
sant per Gallecs. La segona, presen-
tada pel consistori, preveu un nou tra-
çat a través de polígons industrials,
anomenat Ronda Nord, que acompliria
la funció d’absorbir el trànsit pesat
dels sectors industrials de Parets i
Lliçà de Vall, que actualment utilitzen
la xarxa viària del nucli urbà de Parets.
El traçat de la via és de  3,1 quilòme-
tres, dels quals 435 metres passen
pel polígon Cantallops del terme mu-
nicipal de Lliçà de Vall, amb una pro-
posta de soterrament d’aquest tram.
Els darrers dies, l’Ajuntament de Lliçà
de Vall ha manifestat el seu desacord
amb aquest traçat.
En aquest sentit, el consistori de Pa-
rets continua manifestant el seu
posicionament en contra de la cons-
trucció d’aquesta infraestructura i
aposta per la potenciació de vies ja
existents. Així mateix, manté que si
calen noves infraestructures viàries cal
que acompleixin una funció estructura-
dora del territori, com és el cas de la
Ronda Nord, que millora la mobilitat
als nuclis urbans, els descongestiona
del trànsit pesat i potencia alhora la
connexió entre polígons industrials.

L’Ajuntament de Parets
es posiciona respecte
de la Via Interpolar

El mercat ambulant de l’Eixample es trasllada a Can Berenguer
L’aparcament de Can Berenguer, entre el carrer de Prat de la Riba
i la continuació del carrer de Pau Casals, és el nou emplaçament
del mercat dels dilluns a la zona de l’Eixample. El trasllat es va
fer efectiu el passat 4 de desembre  motivat per les obres de re-
ordenació i millora que s’estan desenvolupant al barri de Can
Roura.
Després d’estudiar possibles ubicacions, l’Ajuntament ha consi-
derat que aquesta nova ubicació és la més adient. El canvi supo-
sarà millores, entre les quals destaquen la concentració en un
mateix espai de totes les parades de venda ambulant, el reforç
del caràcter comercial de la zona i la facilitat d’estacionament tant
per a usuaris com per als comerciants.
La reubicació s’ha dissenyat tenint en compte totes les normes
de seguretat i tindrà mínima repercussió en el trànsit. Durant les
hores del mercat els carrers de Monistrol i  de Prat de la Riba són
de circulació en un únic sentit i es reprèn la doble direcció un cop
finalitzat l’horari d’aquesta activitat comercial.

Homenatge als voluntaris
de Protecció Civil

Més de dues-centes places
d’aparcament al recinte firal

El trasllat ha estat motivat per les obres de
reordenació i millora del barri de Can Roura

L’equipament tindrà 82 places de
residència i 40 de centre de dia

El consistori aposta per
l’adequació i millora de la
carretera comarcal C-155

Definitivament ja han començat les obres de la residència i cen-
tre de dia per a la gent gran, un compromís d’aquest equip de
govern que sempre ha cregut en aquest tipus de servei. Som cons-
cients de la importància que representen aquests equipaments en
una societat que progressa i atén els seus avis. Aquest projecte,
en el seu procés, tant tècnic com administratiu, no ha estat man-
cat de dificultats i entrebancs interposats per algun grup a l’opo-
sició, que ha intentat fins a les últimes possibilitats endarrerir l’inici
de les obres.  Finalment, el temps sempre acaba donant la raó al
sentit comú i malgrat que el principal grup a l’oposició, primer va
qüestionar la ubicació d’aquest servei i posteriorment tot el pro-
cediment administratiu, la residència inicia la seva trajectòria cap
a una realitat en aquell indret que els mateixos avis van decidir.
Això sí, l’esmentat grup polític va aconseguir endarrerir dos me-
sos les obres. Potser perquè ells no hi creuen.

Tot just fa dues setmanes han co-
mençat les obres de l’aparcament
del recinte firal, situat a l’accés lle-
vant del Barri Antic, a tocar del
camp municipal de Futbol i les fu-
tures pistes de petanca.
L’actuació l’està executant l’em-
presa Barnasfalt i té un pressupost
de 638.510 euros. Tant la dotació
de l’aparcament  com l’habilitació
de 16 pistes de petanca, formen
part del projecte d’urbanització del
Parc Fluvial, que ja s’ha iniciat en
la seva primera fase.
L’aparcament tindrà capacitat per
a 214 turismes i l’espai també
serà adequat com a recinte firal,
per a la instal·lació d’envelats,
circs o entarimats.
El projecte global en què s’emmar-
ca aquesta actuació, permetrà re-
cuperar l’espai del Parc Fluvial com
a zona de lleure i convivència.
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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

ADMINISTRATIVA CAMBRERAADMINISTRATIVA FISCAL I
LABORAL

Llocs de treball: 1.
Contracte: Temporal més
Indefinit.
Horari: De dl. a dj. de 9.00. a 14
i de 16.00 a 19 i els dv. de 8.00
a 15 h.
Tasques: Les habituals d’una
assessoria fiscal-laboral.
Requisits: Experiència i formació
administrativa. Habilitat pel trac-
te amb clients. Comptabilitat.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Indefinit.
Horari: Jornada completa parti-
da.
Tasques: Disseny pla de
marketing, estudis tendències de
consum, contacte clients.
Requisits: Formació en econòmi-
ques o empresarials. Bon nivell
d’anglès i ofimàtica. Valorable
coneixements de disseny gràfic.

Llocs de treball: 2.
Contracte: Temporal (6 mesos
amb opcions de pròrroga)
Horari: 1/2 jornada de 12 a
16.00 h.
Tasques: Les habituals d’una
cambrera en un hotel.
Requisits: Experiència en l’àmbit
de l’hosteleria. Imprescindible
cotxe propi.

Llocs de treball: 1.
Contracte: 1 any més indefinit
Horari: Jornada completa de
8.00 a 17 h. (una hora per dinar)
Tasques: Repartir paquets de
cafè a l’àrea metropolitana de
Barcelona.
Requisits: Experiència en l’àmbit
del transport. Persona dinàmica
i activa.

XOFER-REPARTIDOR INFORMÀTIC AJUDANT MECÀNICCARRETONER FRONTAL

Llocs de treball: 3.
Contracte: Indefinit.
Horari: Jornada intensiva matí de
7.00 a 15 h.
Tasques: Càrrega i descàrrega,
preparació de comandes i ubica-
ció de la mercaderia al magat-
zem.
Requisits: Experiència i valorable
carnet de carretoner.

Llocs de treball: 1.
Contracte: 6 mesos amb
opcions de continuïtat.
Horari: 1/2 jornada matí de 9.30
a 13.30 h.
Tasques: Disseny publicitari,
mailings i programació web.
Requisits: Formació i experiència
en disseny gràfic.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Indefinit.
Horari: Caps de setmana i festius
Tasques: Ajudant mecànic en un
circuit de Karts.
Requisits: Formació en mecàni-
ca o estudiant d’automoció.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Temporal més
Indefinit.
Horari: Jornada completa partida
de 7.30 a 13 i de 14.30 a 17.30
h.
Tasques: Les habituals de suport
administratiu en una empresa
tèxtil.
Requisits: Formació professio-
nal. Francès, anglès i ofimàtica.

GESTOR DE MARKETING
JUNIOR

6

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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El Reglament de participació ciutada-
na de Parets ha entrat en vigor aquest
mes de desembre. L’elaboració es va
iniciar el passat mes de maig amb el
procés de participació ciutadana “Dei-
xa empremta. Participa-hi”, que va
comptar amb la implicació i participa-
ció d’una vintena d’entitats i les pro-
postes de 162 persones a títol indivi-
dual. Al text, aprovat inicialment al Ple
de l’Ajuntament del 21 de setembre, no
s’hi ha presentat cap esmena.

Regular drets i deures
El document estableix un conjunt de
normes per regular els drets de la ciu-
tadania i els deures del consistori a
l’hora de concretar i definir els projec-
tes del municipi i establir els canals

Èxit de participació al
Procés Educatiu de Parets

El  pressupost municipal s’ha obert, per segon any, a la participació ciutadana

El Reglament de participació ciutadana de
Parets ha entrat en vigor aquest mes

Ja ha finalitzat la recollida d’enques-
tes del PEP, en que es demanava
una valoració de la situació educa-
tiva del municipi i, en la qual, han
participat un total de 143 persones.
Actualment, s’estan duent a terme
les últimes consultes a entitats i as-
sociacions i prop de 140 ciutadans
han demanat rebre informació regu-
larment d’aquest procés.
El web del PEP ha rebut més de 300
visites i s’està elaborant un espai
de fòrum per tal que, tothom que ho
desitgi, pugui fer aportacions i inter-
canviar opinions sobre aquest pro-
jecte.
Es pot visitar la pàgina web del PEP
ho podeu fer a l’adreça http://
pep.parets.org que cal utilitzar en cada cas. L’objec-

tiu és impulsar i regular les formes, els
mitjans i els procediments d’informació
i participació de les persones i entitats
en la gestió municipal.

Tres eixos d’acció fonamentals
El reglament treballa a través de tres
eixos: s’estableix una política activa de
consultes a la ciutadania i a les orga-
nitzacions de forma prèvia al desenvo-
lupament de projectes d’especial relle-
vància; es potencia la participació en
els aspectes de caràcter periòdic i/o or-
dinari, amb l’establiment de processos
i mecanismes específics i, finalment,
es proposa donar suport continuat i per-
manent a les associacions, i establir-
hi consells de treball.

Breus

Curs de natura per a infants
Dins les activitats extraescolars que
desenvolupa l’Escola de la Natura,
el proper dimecres 17 de gener, a
les 6 de la tarda, es  presenta un
curs de natura i medi ambient adre-
çat a nens i nenes d’entre 8 i 10
anys. La proposta està pensada
com una opció diferent per al temps
extraescolar, i com a un apropament
al món de la natura. El preu del curs
és de 100 euros per als no resi-
dents i de 50 euros per als resi-
dents a Parets. L’horari serà de
17.30 a 19.30h.

7

El Pla Local de Joventut
inclou noves propostes
A inicis del 2004, la regidoria de Jo-
ventut va  començar a treballar per a
l’elaboració d’un Pla Local de Joven-
tut, un document que ha d’incloure
tot un conjunt d’accions adreçades a
aquest segment de la població i que
ha de respondre a les seves neces-
sitats i inquietuds. El procés està
molt avançat i bona part de les de-
mandes dels joves ja han estat exe-
cutades. El text final del Pla Local
estarà totalment elaborat el primer tri-
mestre de 2007, i incorpora noves
propostes relacionades amb àmbits
diversos com l’educació, la cultura,
la mobilitat, els esports o l’oci.
Per tal de poder elaborar el Pla Local
de Joventut s’ha comptat amb la par-
ticipació dels joves de Parets, que
han fet les seves pròpies aportaci-
ons i suggeriments. Moltes d’aques-
tes qüestions ja han obtingut respos-
ta i altres es desenvoluparan  els pro-
pers anys. La rehabilitació de les pis-
tes d’skate de la plaça d’Espanya i
el conveni amb la COREFO per oferir
el servei de piscina descoberta són
dos dels compromisos ja acomplerts.
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Com viu les festes de Nadal? Quin desig li demanaria a l’any 2007?

VOX POPULI

No m’agrada massa el Nadal.
Tampoc fem grans celebraci-
ons perquè som més aviat
pocs de família, pasem
aquestes dates pràcticament
igual que la resta de l’any. Al
2007 li demano salut, treball
i pau. Són els desitjos bàsics.

M. Jose
Moreno
47 anys

Josefa
Galera

53 anys

Passo els Nadals amb la fa-
mília, tots junts. Són les fes-
tes típiques de l’hivern. Últi-
mament s’han convertit en
festes per al consum però, tot
i això, m’agraden força.
Demanaria, sobretot, salut per
a mí, per a la meva família i
per a tothom en general.

Adam
Martínez

20 anys

Són dates en les que treballo
molt però intento trobar
temps per gaudir-les. Normal-
ment les passo en família,
això ja és tradició. Al 2007 li
demanaria la sol·lució als con-
flictes del món i molta prospe-
ritat per als comerços i ciuta-
dans de Parets.

Paula
Guasch
43 anys

Juan Fco.
Lao

46 anys

Per a mi són unes dates molt
tristes. Aquest any no ha es-
tat massa bo en qüestions fa-
miliars. Penso que es gas-
ta massa i caldria pensar una
mica més en els més desfa-
vorits. El meu desig  és per a
tothom: treball, salut i que
desaparegui la pobresa.

Són unes festes entranyables
i penso que cada cop més fa-
miliars, de fet jo les passo
en família.
A l’any vinent li demano que
sigui millor que aquest i que
tot vagi molt bé per a tothom,
i també pau al món que ens fa
molta falta.

Oficina de Catala

Oficina de Català
de Parets del Vallès
Centre Cultural Can Rajoler

Travessera, 1
Tel. 93 573 98 00

parets@cpnl.cat

Els regals de Nadal
`

Durant aquests dies de vacances
escolars, la majoria de nens espe-
ren amb il·lusió l’arribada dels tres
Reis d’Orient. D’altres, però potser
no tindran tanta espera i preferiran
aquell home gran, amb barba i ca-
bells blancs, vestit de color vermell,
que porta un sac ple de regals per
a les criatures i que viatja en trineu,
el  Pare Noel. Un altre nom que rep
aquesta figura actualment és Santa
Claus. De fet, però, es tracta de dos
noms que corresponen originària-
ment a persones diferents. En els
països anglosaxons, Santa Claus és
la denominació que rep sant Nicolau,
patró dels nens i les nenes. A cau-
sa de la semblança de les seves
funcions amb les del Pare Noel i de
la proximitat de la festa de sant
Nicolau, el 6 de desembre, amb les
de Nadal, tots dos noms han acabat
designant el mateix personatge na-
dalenc.

Sigui com sigui i triem els personat-
ges que triem tots els infants espe-
raran amb il·lusió, si han fet bondat,
algunes joguines perquè les boti-
gues ja són plenes de ninots de
peluix, de saltamartins (aquells ni-
nots que no cauen mai i sempre es
tornen a posar drets), de trencaclos-
ques i puzles, de baldufes, de
cuinetes i firetes, etc. I si el Pare
Noel o els Reis d’Orient ho creuen
convenient també podran fer-los ar-
ribar, jocs de taula, jocs d’ordinador
i joguines diverses en llengua cata-
lana  perquè els infants de Parets
també puguin jugar fent servir la llen-
gua pròpia.

Podeu consultar el Diccionari de jocs
i joguines a http://www.termcat.cat/
i un catàleg de jocs i joguines en
català a http://www.cpnl.cat/jocs/
cataleg/

Un dels esdeveniments més esperat pels petits és la recollida de cartes del car-
ter reial, que tindrà lloc divendres, dia 29, al barri Antic i dissabte 30, a l’Eixam-
ple, a la plaça Dr. Trueta. En ambdós casos hi haurà actuacions, xocolatada i
tallers per a nens i nenes de totes les edats.
El 5 de gener, un dia màgic en què tot és possible, rebrem l’esperada visita de
Ses Majestats els Reis Mags de l’Orient que sortiran de Can Vila amb tot el seu
seguici per aturar-se a recollir les cartes dels infants a la plaça Marcer. Seran
rebuts, posteriorment, per l’alcalde que els farà el lliurament de la clau màgica
que obre les portes de totes les cases de Parets per tal que puguin deixar els
seus regals. La cavalcada estarà amenitzada per la banda musical Sant Llorenç
i, enguany, Ses Majestats ja han avançat que ens tenen preparades algunes
novetats.

Ja fa dies que es respira el Nadal, tam-
bé a Parets. Enguany s’han previst tot
un seguit d’activitats que van comen-
çar diumenge passat amb la fira de pro-
ductes nadalencs, un esdeveniment
que no ha estat més que l’inici del que
seran unes festes plenes d’eferves-
cència.

Ampli ventall de propostes
Dissabte 23, el grup de dansa de l’es-
cola Elite Dance, oferirà, a les 19 h, al
Pavelló d’esports, un espectacle de
ball. Diumenge 24, després de la tra-
dicional Missa del Gall, s’inaugurarà el
pessebre monumental que elabora
l’Agrupació Pessebrista Parets. El
muntatge d’enguany ocuparà 230 m
quadrats i combinarà el pessebre tra-
dicional amb efectes espectaculars de
llum,  so i aigua. El mateix dia 25, la
Societat Coral Ar t i Unió interpretarà
nadales tradicionals, a les 11.30 h, a
l’església de sant Esteve i, posterior-
ment, al local del pessebre monumen-
tal on cantaran, com a novetat, una na-
dala basca i una nadala zulú. Dimarts

26 els nens i nenes que s’acostin al
Pavelló d’Esports a les 12 h, rebran un
regal del Tió mentre ballen al ritme del
grup Cavall de Cartró. Diumenge 30 a
les 5 de la tarda, podrem veure, al
Centre Parroquial, el Poema de Nadal
d’en Josep Maria de Segarra interpre-
tat pel grup de teatre local Som i Se-
rem i la coral del club Sant Jordi, amb
la  intervenció dels Tres Poetes i sota
la direcció de Jaume Anfruns.

Acomiadar l’any al Pavelló
I acomiadarem l’any vestits de gala i al
pavelló, amb la gran revetlla de Cap
d’Any amenitzada per l’Orquestra
Maravella. Els tiquets ja es poden ad-
quirir a Can Rajoler, a la Piscina Can
Butjosa i al Pavelló d’Esports al preu
de 15 euros o, el mateix dia, a la taqui-
lla per 20 euros i inclou dues consumi-
cions i una bossa de cotilló. Dilluns 1,
podrem escoltar la millor música per al
primer dia de l’any que encetem. La
companyia Lisboa Zentral Café ens
oferirà, al teatre Can Rajoler a les 19
hores, Un conte cantat de Nadal.

els Reis de l Orient

Les biblioteques de Parets també se
sumen al Nadal amb una programació
específica. Contes, nadales, tallers i
sortides són algunes de les activitats
que s’han programat per a aquestes
festes d’hivern.

BIBLIOTECA INFANTIL I JUVENIL CAN
BUTJOSA
Divendres, 22 de desembre, a les 18h
Hora del Conte Especial de Nadal
Dissabte, 23  de desembre, a les 12h
Cançons, Contes i Nadales
Dijous, 28 de desembre
Vine a fer la teva Llufa Literària i des-
prés... penja-la !!!
Divendres, 29  de desembre, a les 18h
Hora del Conte especial de Nadal
Dijous, 4 de gener
Sortida Familiar a Mediona, anem a pre-
sentar la Taula Camilla!!!
Divendres, 5 de gener, a les 12h
Hora del Conte Especial de Reis

NNNNNaaaaadddddal eal eal eal eal ennnnntrtrtrtrtre le le le le l lililililibbbbbrrrrreseseseses

El teatre Can Rajoler compleix deu anys
i per celebrar-ho, amb l’adquisició del
carnet Amic, obtindreu un regal sorpre-
sa. Amb el carnet Amic es pot gaudir de
tots els espectacles dels teatres de
Parets amb dret a la reserva del mateix
seient, invitacions a diferents actes i
d’altres molts avantatges per només
145 euros.

ESPECTACLES ALS TEATRES DE PARETS
Dissabte, 13 de gener
Cafè Teatre. Living Costa Brava
Dissabte, 20 de gener
Can Rajoler. La Locomotora negra
Dilluns, 22 de gener
Teatre Can Rajoler, dins els actes de la
Festa Major d’hivern i el desè aniversa-
ri de l’equipament. El show de Joan Pera.
Amb Joan Pera.
Aquest Nadal regala el Carnet Amic!

10 a10 a10 a10 a10 annnnnyyyyys ds ds ds ds de te te te te teaeaeaeaeatrtrtrtrtreeeee

Parets s’engalana per celebrar el Nadalets s’engalana per celebrar el Nadalets s’engalana per celebrar el Nadalets s’engalana per celebrar el Nadalets s’engalana per celebrar el Nadal
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A la imatge, la plantilla dels dos equips guanyadors el 2n Torneig de bàsquet Vila de Parets

Jordi Seguer

El FC Barcelona en categoria masculi-
na i el CESET-UNI Girona en femenina
han estat els guanyadors del 2n Tor-
neig de bàsquet Vila de Parets dispu-
tat als dos pavellons d’esports del 8 al
10 de desembre sota l’organització del
Club Bàsquet Parets.
La competició, que formava part de les
activitats dels 75 anys de bàsquet a
Parets, ha comptat amb la participació
de 30 equips de la categoria preinfantil.
Cal destacar la presència de 4 clubs de
fora de Catalunya al torneig que van
ser: Doctor Azua, El Salvador i Compa-
nyia de Maria -tots tres de Saragossa-
i l’Akra d’Alacant.

El Cornellà perd les dues finals
L’equip del Baix Llobregat va quedar en
segona posició en les dues categories
ja que va perdre les finals. En
preinfantil masculí el FC Barcelona va
ser el campió i en preinfantil femení es
va imposar el CESET-UNI de Girona.
El BP masculí -entrenat per Rubén Pa-
rada i Nuria Serdà- va quedar 15è ja
que va perdre tots els partits del tor-
neig. En canvi, el preinfantil femení
dirigit per Javi Hernández i Henar
González va ser el 8è, amb 2 victòries
i 3 partits perduts.

Premis individuals al Vila de Parets
El torneig de bàsquet va incloure tam-
bé competicions com ara el KO i Two
ball. Els guanyadors van ser: en KO
masculí, Enric Villavieja (CC Badalona

.

i en KO femení Begoña Hervás (UE
Gaudí). Marc Orrius i Julià Regader de
l’UE Mataró es van emportar el Two
ball masculí mentre que Laura Suárez
i Ester Tellez del Gaudí van guanyar la
competició femenina.
Els vencedors en el 4X4 mixt va ser
l’equip format per: Alejandro Gómez
(Barça), Martin Sanante (Cornellà),
Irene Salicru (Mataró) i Marta Vitores
(Doctor Azua).
Els millors entrenadors del torneig van
ser Toño Martín (Doctor Azua) en ca-
tegoria masculina i Rafael Pastor
(Akra Alacant) en femenina.
A l’entrega de trofeus va assistir l’al-

FC Barcelona i CESET-UNI Girona guanyen la segona edició
del Torneig de bàsquet Vila de Parets de categoria preinfantil

TENNIS TAULA PARETS
(1a ESTATAL)

El sènior A del Tennis Taula Parets
ha tancat la primera volta de la lli-
ga de 1a l’Estatal grup 3 amb una
derrota a casa  davant del Vilafranca
del Penedès per 2-4. L’ensopegada
deixa els paretans molt a prop de la
zona de descens. L’equip format
pels jugadors Miquel Molina, Agustí
Martín i Xavi Villoro ha sumat 3 vic-
tòries i 6 derrotes. El TTP ha gua-
nyat a casa el Promocentro Múrcia
(4-3), i a les pistes del Mataró (2-
4) i IES Riba-roja de València (2-4).
Per assolir la permanència caldrà
ampliar el nombre de victòries du-
rant la 2a volta que comença el 14
de gener a casa (11 h) contra l’IES
Riba-roja. Els paretans afrontaran la
segona volta amb la baixa de Xavi
Villoro que ha estat sotmès a una
intervenció quirúrgica per rotura de
menisc. La seva plaça l’ocuparà
temporalment el jugador Juan
Ortega. A la foto, Molina, Agustí
Martín, Juanma Or tega, Jordi
Rivera, Juan Ortega i Xavi Villoro.

lllll’eeeeeqqqqquuuuuiiiiippppp

calde de Parets, Joan Seguer, el regi-
dor d’esports de l’Ajuntament, Josep
M. Guzmán i el president de la Federa-
ció Catalana de Bàsquet, Enric Piquet.
Piquet va dir que el Vila de Parets  de
bàsquet era un torneig “molt consoli-
dat ja que comptava amb la participa-
ció dels equips més rellevants de
Catalunya”.
L’alcalde de Parets, Joan Seguer, va
destacar “el creixement que ha expe-
rimentat l’estructura del CB Parets
amb més de 24 equips”.
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El nedador paralímpic Miquel Luque
revalida la medalla d’or al Mundial

Luque ha guanyat la final dels 50 m braça dels dos darrers Mundials i Jocs Paralímpics

L’esportista paretà obté la medalla d’or en la final dels 50
metres braça i el bronze als 150 metres estils

El nedador paralímpic de Parets, Mi-
quel Luque, ha obtingut dues meda-
lles, una d’or i una de bronze, en el
Campionat del Món de natació que
s’ha celebrat a Durban (Sudàfrica) del
2 al 8 de desembre.
Luque, de 30 anys, ha repetit la meda-
lla d’or en la prova de 50 m braça que
ja va assolir el 2002 a l’Argentina. A
més,  per primer cop ha pujat al podi
en 150 m estils aconseguint un 3r lloc.

Una final molt disputada
No va ser gens fàcil la consecució de
la medalla d’or en la final de 50 bra-
ça. Luque va fer un temps pitjor que en
la preliminar i no va poder millorar

Durant l’acte de cloenda de la temporada 2006,
celebrat el 24 de novembre, l’Associació Ciclis-
ta Parets va nomenar tres membres d’honor
del club. Es tracta de Gabriel Vela, expresident,
Joaquim Rodríguez, ciclista de l’equip Illes Ba-
lears, i Josep Ribas, artista local. El ciclista de
Parets, de categoria júnior, Oliver Avilés, va re-
bre una menció especial. En l’apartat de BTT
van rebre un reconeixement els ciclistes Jesús
Chinchilla i Oriol Ruiz, en cicloturisme es van
repartir els premis del Campionat Social que ha
guanyat Jaume Cors. Durant la temporada ACP
ha quedat subcampiona de la Xallenge Catala-
na per equips. També es va fer una menció es-
pecial als 5 components del club que van fer
la Travessa en BTT des de Mèrida a Santiago -
coneguda com la Ruta de la Plata- i als corre-
dors Ramon Sagués i Carles Bernat.

Ivan Limia, segon a les
Cinc Milles de Nova York
L’atleta paretà sènior Ivan Limia, que
corre pel CA Montornès, ha quedat
2n classificat a les Cinc Milles dispu-
tades a principi de desembre al Cen-
tral Park de Nova York als EUA.
Limia va quedar per darrere del
magrebí El Moustafa Mchkirate men-
tre que el 3r va ser el sudamericà
Felipe Garcia. A les 5 Milles van par-
ticipar més de 5.000 atletes. Durant
aquesta temporada Ivan Limia ha
guanyat el cros de Castellar i ha es-
tat segon al cros de Canovelles.

les seves marques. A la final va fer un
temps de 52.23 i li va treure 23 centè-
simes al segon classificat que va ser
el nedador japonès Takayuki Suzuki
(52.49). Per darrera seu van quedar els
espanyols Vicente Gil (53.23) i Xavi
Torres (55.73).
La tercera posició obtinguda en la pro-
va de 150 estils ha estat el millor resul-
tat que Luque aconsegueix en una
competició d’àmbit internacional.
Després de prendre part en el Mundial
en la categoria S-5, Miquel Luque ja
pensa en noves competicions. Cap al
febrer participarà a la final espanyola
que es farà a Badajoz i més endavant
en dues sortides al Japó i Anglaterra.

El 1r lloc de Rocio Guerrero en la ca-
tegoria cadet i la victòria d’Alba
Quirós en l’aleví han estat els resul-
tats més destacats del CA Parets al
40è Cros Internacional de Granollers,
prova puntuable per la lliga comarcal
de cros. En la categoria aleví, Laura
Menes va quedar 2a, Alba Martínez
8a, Iris Quirós 11a i Ainoha Arganda
13a. La propera cursa de la lliga serà
el 13 de gener a Sant Celoni.

Les competicions
s’aturen fins al dia 7

El CRP ha perdut els 7 primers par-
tits de competició i és cuer de la 2a
divisió amb 0 punts. El darrer com-
promís, disputat dissabte a la Feixa
Llarga, va acabar amb derrota per
29-10 davant de l’Hospitalet B. La 2a
volta de la lliga s’iniciarà el 13 de ge-
ner al camp del Tarragona, 5è amb 8
punts.

El Pavelló d’esports serà l’esce-
nari el proper diumenge 7 de ge-
ner, a partir de les 10 h del matí,
del 7è Torneig d’escacs actius
Memorial Francesc Alsina que
organitza la Paretana d’Escacs.
Les inscripcions, al preu de 10
euro, resten obertes als telèfons
93-562 23 67 o 93-562 01 60.
El torneig es jugarà amb un sis-
tema suís a 8 rondes. Els ins-
crits en categoria sub 16 pagaran

5 euros i els socis i jugadors amb ELO superior a 2300 tindran la participació
gratuïta. Es repartiran 1.200 euros de premis en metàl·lic a la classificació
general i als trams d’ELO. Més informació al web www.paretana.com

L’Handbol Parets va presentar el
passat 25 de novembre els 10
equips d’aquesta temporada: 2 de
benjamins, 2 d’alevins, 1 d’infantil,
2 de cadets, 1 de juvenil, 1 de sèni-
or i 1 de veterans. Abans de la pre-
sentació es va disputar el partit de 1a
Catalana B entre el sènior de l’HP i
La Roca B amb victòria paretana per
29 a 24.

L’AC Parets nomena tres membres d’honor del club

 Obertes les inscripcions del 7è Torneig d’escacs actius

ccccciiiiiccccclililililismsmsmsmsmeeeee hhhhhaaaaannnnndddddbobobobobolllll

El Rugbi Parets acaba la
1a volta a 2a Catalana

El ciclista de 62 anys va guanyar en
la categoria V60 del Campionat de
Catalunya de ciclocròs disputat el
passat 10 de desembre a Mataró.
Durant la temporada Parera (ACP)
ha quedat 1r a l’Open i a la Copa
Catalana de BTT.

Miquel Parera campió de
Catalunya de ciclocros

El Club Atletisme Parets
obté 3 podis a Granollers

BrBrBreuseuseus
La majoria dels club espor tius de
Parets descansaran durant les fes-
tes de Nadal. Fins el cap de setma-
na del 7 de gener no es reprendrà
la lliga de futbol territorial mentre
que a la resta de disciplines hi hau-
rà competició a partir del 13 de ge-
ner.

El CF Parets, 6è a Preferent
El debut de l’equip de Cuni a la cate-
goria no podia ser més brillant. Des-
prés de 14 jornades el CF Parets ha
consolidat el 6è lloc amb 24 punts i
7 victòries. Durant la primera volta
l’equip ha funcionat millor fora de
casa com ho demostren les 4 victò-
ries obtingudes als camps del
Vilassar Dalt (2-3), Martinenc (0-1),
Sant Celoni (1-3) i Tossa (1-3). El
primer partit del 2007 serà el 7 de
gener a casa, a les 12 h, davant del
Taradell.

Handbol i Futbol Sala Parets
candidats a pujar de categoria
La trajectòria dels equips sènior de
l’HP i FSP ha estat molt bona en els
4 primers mesos de competició. A
manca d’una sola jornada per acabar
la 1a volta de 1a Catalana B l’Hand-
bol Parets és líder en solitari amb 18
punts. L’equip d’Herrero ha guanyat
els 4 últims partits i fins ara ha su-
perat la majoria dels rivals directes
en la lluita per fer el playoff. El primer
partit de l’any serà el 13 de gener a
casa contra el Súria. El Parets Wursi
de FS jugarà el 14 de gener a fora a
la pista del Sant Joan de Vilassar,
serà la 13a jornada de Territorial grup
2. El bloc de Maqueda és 3r amb 26
punts, a 5 dels líders PB Palau i Pre-
mià.
El sènior masculí A del Bàsquet Pa-
rets ha sumat 6 victòries i 7 derrotes
en la nova categoria de 2a Catalana
grup 1. L’equip que prepara Toni
Martín ha tancat l’any amb una der-
rota a casa  contra el Santpedor (70-
73) tot i fer un bon partit. El 13 de
gener jugarà a la pista del Navàs B.
El mateix dia, el sènior femení A del
BP que dirigeix Enric Núñez rebrà el
Sant Andreu Natzaret a la lliga de 3
“A” grup 5. Les paretanes són quar-
tes amb 8 victòries i 4 derrotes.
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Com es desperta el seu interès pel món
de la política i per què va decidir formar
part de la candidatura del PSC?
Els temes de gestió sempre m’han interes-
sat, especialment els relacionats amb l’ad-
ministració pública per la varietat i
significació en la vida quotidiana de la ciu-
tadania. Considero que les accions desen-
volupades en l’àmbit públic han de millo-
rar constantment i esdevenir cada cop més
properes per als ciutadans. La meva impli-
cació amb el PSC prové d’un sentiment: sóc
una persona d’esquerres, filla d’una famí-
lia obrera molt treballadora, i amb el desig
de canviar la societat. Precisament amb
aquest desig de fer aportacions per una
societat millor vaig introduir-me en el món
de l’associacionisme, primer en entitats de
Barcelona i després a Parets, a través del
Col·lectiu Soma. Fruit d’aquesta implicació,
el Partit dels Socialistes de Parets em va
proposar formar part del seu equip de tre-
ball i de la candidatura i vaig acceptar la
proposta. Des d’aleshores he treballat per
aportar el meu gra de sorra en la millora i
progrés del meu poble, Parets del Vallès.
Els joves s’impliquen prou amb la política?
Podrien estar-hi molt més. La política de-
termina el futur de la nostra societat i els
joves estarem un dia al capdavant d’aques-
ta. Crec que la consciència d’allò relacio-
nat amb l’àmbit públic s’està perdent i és
una llàstima, amb més implicació seria
més fàcil una millor entesa mútua, entre la
part política i els joves.
I les dones?
Bé, en política hi ha poca implicació, només
cal fer una ullada al consistori... de 17
regidors que el constituïm, només 4 som
dones. Crec que el problema no és la falta
d’implicació, sinó de manca de temps. Per
molt que la societat hagi avançat en la
igualtat de drets i tasques, la realitat de-
mostra que les dones encara tenen moltes
més tasques familiars. És difícil compagi-
nar la feina amb la dedicació política, la
vida i les obligacions familiars.
Ja fa gairebé 4 anys que va iniciar el seu
camí en l’àmbit de la política local. Què li
ha aportat, personalment i professional-
ment, aquesta experiència?
En l’àmbit professional he après moltíssim,

Raquel Garcia, regidora del grup municipal del PSC:  “He après molt de les persones que tinc al meu costat i fins i tot de mi mateixa”

tant pel que fa al funcionament de l’admi-
nistració pública en general, com de for-
mes concretes de treballar. He pogut conèi-
xer i ser partícip de projectes locals i d’al-
tres de supramunicipals molt interessants
i de rellevant importància per a la societat.
A més, he tingut la sort de treballar amb
un equip de govern i un equip tècnic que
m’ha ensenyat moltes coses, no només a
nivell professional, sinó també en el ves-
sant personal. He après molt de les perso-
nes que tinc al meu costat i fins i tot de
mi mateixa.
Encapçala les regidories de Joventut i
Participació Ciutadana. Totes dues àrees
tenen ambiciosos projectes dels quals
s’estan assentant les bases.  Un seria el
Reglament de Participació Ciutadana de
Parets. Què pretén?
El Reglament és una eina que regula els
diferents mecanismes i canals participatius
existents al nostre municipi, i en fa difusió
dels mateixos. Mitjançant aquest Regla-
ment intentem fomentar una ètica de drets
i deures tant de l’administració cap a la ciu-
tadania, com a la inversa.
Per fer que les polítiques siguin cosa de
tothom és necessària la implicació de la
ciutadania, hem de treballar per convertir
la participació ciutadana en una realitat
quotidiana.
I com es pot aconseguir una major impli-
cació ciutadana?
Crec que es tracta d’un procés educatiu. Ara
no estem acostumats a participar, només
ho fem en activitats més relacionades amb
l’oci o bé que ens afecten més directament,
en l’entorn personal. Una bona eina és el
boca a boca i veure el compliment de l’ad-
ministració, que comprovin que l’adminis-
tració està aplicant les propostes ciutada-
nes, que no són processos ficticis sinó que
tenen un origen i una finalització en el
temps amb la seva execució.
Per segon any s’ha obert el procés parti-
cipatiu al pressupost municipal. Estan

“Penso que el ciutadà
ha pogut visualitzar

l’esforç de l’equip de govern”

Raquel Garcia és regidora del grup
municipal del PSC i, alhora, la regi-
dora més jove de l’Ajuntament de
Parets del Vallès.  Té 28 anys. Sem-
pre ha viscut a Parets, al barri de
Can Berenguer, si bé ara és veïna
de Can Roura.
Combina la política amb la seva tas-
ca professional com a Tècnica de
Participació Ciutadana en una ad-
ministració local.
En el terreny polític, aquesta és la
seva primera legislatura.

satisfets amb els resultats?
Sí que estem satisfets amb la implicació
dels paretans i paretanes i de totes aque-
lles persones que han estat seguint el pro-
cés. L’any passat es va fer la prova pilot,
aquest any s’hi han introduït algunes nove-
tats, però malgrat això cal que s’hi impli-
qui moltíssima més gent. S’ha aconseguit
un increment del 30% de participació a tra-
vés de tramesa de butlletes però ha min-
vat una mica en les assemblees veïnals.
Els suggeriments realitzats han aportat
molta informació i les propostes que han
sorgit assenyalen directament les necessi-
tats de la nostra ciutadania, que és un dels
objectius d’aquest procés: saber quines
són les demandes ciutadanes per resoldre-
les amb la major brevetat possible.
Parli’ns del Pla Local de Joventut...
A principis del 2004 va començar aquest
projecte. S’inicià el procés amb un estudi
de la realitat, com a eina bàsica que ens
aporta tota la informació necessària per co-
mençar a treballar polítiques públiques ju-
venils. Són els joves mateixos qui ens di-
uen quines són per a ells i elles les man-
cances que presenta el municipi i a partir
d’aquesta base comencem a treballar. Hi
ha moltes de les necessitats que ja hem
resolt amb noves propostes i de vegades
amb alternatives. Per exemple demanaven
una piscina descoberta i vam establir un
conveni amb la COREFO per poder oferir
aquest servei. També demanaven les pis-
tes d’skate, que s’han condicionat recent-
ment, ara estem elaborant d’un web juve-
nil que entrarà en funcionament el febrer
o març del 2007, requerien habitatge jove
i es van fer els 27 pisos d’HPO a Cal Jar-
diner i hi ha  la previsió de més habitatges
a Can Fradera.
Durant aquest últim any hem estant elabo-
rant  les noves propostes que ha d’englo-
bar el Pla local de joventut i la distribució
del text i el seu contingut per disposar del
document oficial.
Un altre projecte del qual també es parla
al Pla local és l’Ateneu popular.
La rehabilitació de Can Guasc, futura ubi-
cació de l’Ateneu, requereix un gran esforç
econòmic i tècnic. Començarem pels bucs
d’assaig, una de les demandes més reivin-
dicades i la rehabilitació bàsica de la ma-
sia. Tot i això hi ha l’entitat Plataforma Pro-
Ateneu que està fent les funcions d’un ate-
neu popular. Ara per ara, encara no dispo-
sen d’una seu fixa però tenen a l’abast tots
els equipaments per poder desenvolupar
les seves activitats.
Com valores el fet que hagi nascut una
Plataforma com aquesta?
Molt positivament. Parets té un ventall
d’entitats molt ampli tant en l’àmbit espor-
tiu com cultural, però si parlem
específicament d’associacions de caire ju-
venil ens adonem que n’hi ha molt poques.
La Plataforma Pro-Ateneu era necessària,

calia un moviment juvenil que fes feina cul-
tural.
Ara, que estem a només mig any del final
de la legislatura, quin balanç faria de la
feina feta per l’equip de govern?
En l’àmbit concret de Joventut i Participa-
ció Ciutadana podem dir que s’han assolit
els objectius, hem treballat molt per acon-
seguir-ho. La regidoria de Participació Ciu-
tadana s’estrenava aquesta legislatura i
algunes de les accions empreses s’han
convertit en un referent a la xarxa metro-
politana. Fins i tot altres municipis ens han
demanat consell i assessorament sobre
alguns dels processos que hem desenvo-
lupat.
En general, en aquesta legislatura, crec que
tot l’equip de govern s’ha esforçat
moltíssim per assolir els objectius, ens
hem implicat al màxim per fer la millor fei-
na possible i penso que el ciutadà ha po-
gut visualitzar aquest esforç que s’ha rea-
litzat. Sempre queden coses per fer, però
també és part de la política i del treball,
la feina d’avançar i millorar mai no s’aca-
ba.
Quin paper estan jugant els grups munici-
pals a l’oposició?
Podria i hauria de ser molt més construc-
tiu. Crec que és molt fàcil fer crítica sense
fer aportacions ni propostes de millora, i
sovint s’acaba generant aquesta situació:
criticar sense participar. Fins i tot en alguns
casos la crítica va més enllà d’allò
estrictament professional. En general, amb
l’oposició hi ha una relació correcta tot i
que amb algunes persones en concret el
diàleg resulta impossible pel seu propi ta-
rannà.
Quina és la seva visió de Parets?
Ara per ara seria incapaç d’anar a viure a
un altre municipi. Tinc molt sentiment de
pertinença a Parets. M’hi sento molt a gust,
crec que tenim molts serveis municipals,
espais verds al voltant, estem ben comu-
nicats, és un poble tranquil i podem dir que
tots plegats tenim sentiment de poble i
aquest és un fet important.
Com li agradaria que fos el Parets del futur?
M’agradaria que la gent que ve a viure a
Parets s’integrés en el municipi, que po-
gués formar part de Parets, s’integrés a
les entitats, que participés en les activi-
tats, que s’hi impliqués com a ciutadà i que
ajudés a mantenir el municipi tal com és:
sociable, cívic, cada cop més gràcies a la
campanya “Parets creix en civisme”, tran-
quil i respectuós.

“Parets és un poble sociable,
cívic, tranquil i respectuós”
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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

No puc suportar que, com em va passar l’altre dia tot passejant pel carrer Major,
algun espècimen humà (generalment, de sexe masculí) regali la vorera amb
una de les seves secrecions internes personals –indefectiblement acompanyada
de l’emissió d’un so també desafortunat–. A mi no, però potser a ells els sem-
bla ben normal... Potser també li semblava normal a en Jaume això de llençar
«aguas sucias [...] aprovechando la lluvia que caía en aquellos momentos»,
aigües que feien «un hedor pestilente, desagradable y molestoso». Però no ho
devia ser tant, de normal, perquè aquest acte va ser sancionat amb una multa
de 50 pessetes que calia fer efectives abans de quinze dies. Els expedients
d’imposició de multes –aquest era de 1959, fa quatre dies– penalitzaven di-
verses conductes incíviques: l’esmentat abocament d’aigües residuals, la cir-
culació de gossos sense lligar o portar el ramat a menjar herbes de solars sense
edificar. Aquesta última circumstància és ja prou estranya de veure, però cada
dia podem observar conductes, algunes de noves, força reprovables. Sort te-
nim que, poc a poc, «Parets creix en civisme». Consulta popular: amb quina
quantitat multaríeu el meu amic generós del carrer Major?

Com definiríem el Projecte Educatiu de Parets?
El PEP pretén ser una eina elaborada a partir de la
màxima participació ciutadana possible. Volem que
siguin els ciutadans  els qui proposin a les institu-
cions què cal fer en l’àmbit de l’educació a mitjà i
llarg termini i que no sempre siguin les institucions
les que dissenyen les propostes en el terreny de
l’ensenyament. Volem que l’educació sigui una
cosa de tots, partits polítics, tècnics, estudiants,
jubilats, universitaris...  en definitiva de la ciutada-
nia del nostre poble en general ja que tots tenim
alguna cosa a dir. Parets està associat a la xarxa
de ciutats educadores i volem fer del PEP, del nos-
tre projecte educatiu, una eina de concreció de la
filosofia d’aquesta associació.
En quina fase es troba la redacció del projecte
educatiu de Parets?
Actualment una empresa especialitzada està fent
la fase de diagnosi. Un cop finalitzada l’extracció
d’informació  es constituiran diferents grups de
treball i comissions que  treballaran a partir
d’aquestes dades.  Podríem dir que el PEP és un
projecte transversal perquè engloba diferents àm-

“El PEP pretén que tota la ciutadania s’impliqui en el món educatiu”

FFFFFeeeeem em em em em eddddduuuuucccccaaaaacccccioioioioio

Jesús Martinez
Coordinador Projecte Educatiu de Parets

L’àmbit educatiu de Parets comptarà molt avi-
at amb una nova i valuosa eina que contribuirà
a millorar encara més la qualitat d’ensenya-
ment a mitjà i llarg termini. Es tracta del Projec-
te Educatiu de Parets, el PEP, que alhora s’em-
marca dins el Projecte Educatiu de Ciutat (PEC)
que compta amb el suport de la Diputació de
Barcelona i que també es porta a terme a d’al-
tres municipis de l’àmbit català. El Ple de l’Ajun-
tament de Parets va acordar per unanimitat el
mes de juliol tirar endavant el projecte educa-
tiu de Parets. El coordinador és el professor i
pedagog  Jesús Martínez

bits com joventut, par ticipació ciutadana,
educació i l’opinió de moltes altres ciutadans que
tinguin coses per aportar-hi. És per això que no s’ha
de limitar a l’escola i a l’educació reglada sinó a
qualsevol aspecte susceptible de ser educatiu inde-
pendentment de l’edat o l’espai on es desenvolupa.
Quina és la periodificació prevista?
De moment la fase de recaptació d’informació
s’acabarà  a principis de març amb la presentació
de les conclusions a la ciutadania. Aleshores s’es-
tudiaran totes les propostes recaptades i a partir
d’aquí, s’establiran les prioritats d’allò que cal exe-
cutar primer.
De tota manera els ciutadans ja han pogut fer arri-
bar les seves propostes a través de les bústies
habilitades en equipaments municipals. Pots avan-
çar-nos-en el contingut d’alguna?
Doncs són molt diversificades i van des de la inte-
gració dels immigrants, fins a qüestions relaciona-
des amb les escoles bressol i la  formació d’adults
una òptima difusió de l’ofer ta formativa, millora
l’oferta extraescolar...

‘ RRRRReeeeetttttalalalalal lllllsssss...............

La bibliografia i la documentació utilitzades per a l’elaboració d’aquest
article es poden consultar a les biblioteques municipals i a l’arxiu muni-
cipal de Parets.

Mercè Alcayna

Carta a SS. MM. els Reis
Mags de l’Orient

Estimats Reis Mags de l’Orient, arriben les dates en
què tots decidim fer-vos partícips dels nostres desit-
jos més profunds, dels nostres anhels i il·lusions.
Des d’aquest diari i aquest espai no volem ser menys,
també volem demanar coses. Ens agradaria que el
nostre poble, Parets, romangués un espai per a la
convivència, on tothom, independentment de les se-
ves creences, raça, sexe o edat, gaudís del respec-
te i la tolerància dels qui l’envolten, un lloc on poder
viure sense pors, sense angoixes, sense ansietats,
un lloc on el medi ambient, l’educació, la cultura, i
el civisme siguin l’exemple a seguir, un poble de tots
i per a tots. Volem un poble on els infants aprenguin
a desenvolupar-se mitjançant el diàleg i la compren-
sió, un poble modern, emprenedor i avançat que al-
hora no oblidi les tradicions i les seves arrels, arrels
treballadores i humils.
Però també us volem agrair tot el que ja ens heu con-
cedit. Tenim parcs i espais verds, castells centena-
ris, llegendes màgiques, follets i bèsties que enco-
manen les ganes de llegir, entitats i associacions que
s’impliquen. Tenim la Festa Major, un bosc de tau-
les i un llac amb ànecs, equipaments esportius, lú-
dics i culturals, tenim boscos de llibres i, sobretot,
els paretans i les paretanes tenim ganes de ser mi-
llors en tot: ser més cívics, més participatius, més
respectuosos, més solidaris... Gràcies Majestats i,
com no, gràcies a tots vosaltres que feu possible que
aquesta màgia es dugui a terme.
Feliç i pròsper any nou.

Fernanda Rodríguez compleix cent anys
AnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAniiiiiiiiiiivvvvvvvvvvvererererererererererersssssssssssaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrriiiiiiiiiii

El passat dilluns, 18 de desembre,
va tenir lloc a la sala del Club Sant
Jordi, la festa d’aniversari de
Fernanda Rodríguez. Aquesta àvia
centenària va néixer un 27 de no-
vembre d’ara fa cent anys a
Barcarrota, Badajoz i viu a Parets
des de l’any 2003. A l’acte van as-
sistir amics i familiars i es va fer una
festa tal i com es mereix, amb flors,
pastís, música i els regals corres-

ponents. L’Alcalde, Joan Seguer, va lliurar en nom de l’Ajuntament, una placa
commemorativa que ella va rebre amb el bon humor que la  caracteritza. Des
d’aquest diari la felicitem i li desitgem molts anys més d’alegries.

Pepi Volart
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Ja fa uns quants anys que grups de
paretans i paretanes assisteixen al
Palau Sant Jordi el dia de la Marató
de TV3 per tal de col·laborar en les
diferents tasques que allà es realit-
zen. Una quinzena de persones van
agafar l’autobús que l’Ajuntament
posa a la seva disposició i es van
desplaçar fins a Barcelona per recol-
zar el propòsit d’enguany: lluitar con-
tra el dolor crònic. Durant la Fira de

Nadal que es va organitzar a la plaça de la Vila el passat diumenge, també es
van dur a terme diverses accions amb la intenció de recaptar fons. Gràcies a
tots els voluntaris i a aquells que vàreu col·laborar en aquesta causa.

‘
Parets col·labora amb la Marató de TV3
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El passat 3 de desembre Vol Ras va presentar al Teatre de Can Rajoler de Pa-
rets del Vallès la seva darrera obra, Mondomono. Aquesta històrica companyia
de teatre gestual i humor ja ha celebrat els seus 25 anys i continua creant pro-
postes molt divertides. Els tres protagonistes de Vol Ras, Joan Segalés, Xavier
Amatller i Joan Faneca, s’enfronten a Mondomono (una obra ideada per Àngel
Alonso) a situacions adverses després d’un cataclisme nuclear. Els tres perso-
natges són una barreja de simis i humans que descobreixen els objectes que
feien servir la civilització anterior. Vam conversar amb Joan Faneca, un dels his-
tòrics de la companyia, que al llarg d’aquests 25 anys han creat obres de gran
qualitat com Cavallet d’Il·lusions (1980), Flight (1983), Strip-tease (1984), Oh!
Stress (1987), Pssssh... (1992), Intringulis (1997) o Again, again!!!! (2001).

Carles Font

Com va anar la representació a Parets?
Molt bé. Mondomono és una obra que vam
estrenar l’any passat. Encara no l’hem
representada massa vegades però crec
que, al públic, li està agradant. Tot i que
la temàtica sembla molt transcendental
-com seria el món després d’una catàstro-
fe nuclear- la representem des del nostre
prisma: l’humor. Aprofitem per tractar amb
molta ironia i comicitat valors com l’amor,
l’amistat i el poder.
Com la definiries?
Són tres personatges molt estranys, mig
monos i mig humans, que han perdut la
memòria després d’un cataclisme i han
perdut alguns dels hàbits que tenim els
humans. Van redescobrint el món a mesu-
ra que van trobant els objectes. Això ens
permet una gran varietat de jocs i gags, És
com si un nen es trobés per primera vega-
da amb un objecte que per a nosaltres és
molt quotidià, però que per a ells és del
tot desconegut. És la mirada d’un ésser

Joan Segalés, Xavier Amatller
i Joan Faneca
Components de Vol Ras

innocent cap al que l’envolta. Vam titular
l’obra Mondomono perquè la mirada dels
nostres parents animals més propers (els
simis) és molt innocent i sembla que vis-
quin en un estat contemplatiu. És una
mirada sense malícia.
Quin paper teniu els tres personatges?
Els tres són precisament mig humans i mig
monos, però cadascun té el seu rol. Un
d’ells mana més, un altre passa de tot i
l’últim rep sempre les bofetades. Això de
fet passa sempre en la nostra vida quoti-
diana, en la colla d’amics, entre ger-
mans,...
Vol Ras ja té més de 25 anys d’història...
És cert i això no és fàcil en el món del
teatre i de l’humor. Som una companyia
molt ben consolidada tot i que no ens hem
mogut gaire de Catalunya i Espanya. La
nostra assignatura pendent és precisament
viatjar per altres indrets del món per mos-
trar el nostre humor. Des que ens vam
conèixer a l’Institut del Teatre a finals dels

anys setanta i vam fundar Vol Ras l’any
1980, hem aconseguit que el que interpre-
tem sigui considerat també ‘teatre’. Quan
vam començar el que feiem no estava pre-
cisament dins aquesta òrbita. Ens ha cos-
tat molts anys però ho hem aconseguit.
Us han comparat molt amb El Tricicle?
És cert, ja fa 25 anys d’aquesta compara-
ció ja que vam començar aproximadament
al mateix temps, fent teatre gestual i d’hu-
mor i per més inri les dues companyies
tenim un component que és calb. Això ha
provocat que la gent ens confongui moltes
vegades. És inevitable però no tenim cap
problema.

“La nostra assignatura pendent és viatjar pel món mostrant el nostre humor” Ultima hora ...´

L’Ajuntament cedeix la recaptació
del teatre a la Fundació Oncovallès
La recaptació aconseguida de la venda
d’entrades de l’obra Quan acaba la fic-
ció, interpretada pel grup de teatre lo-
cal Som i Serem, el passat 17 de de-
sembre al Teatre Can Rajoler serà ce-
dida íntegrament per l’Ajuntament a
“Parets contra el càncer” de la Funda-
ció Oncovallès. La quantitat recaptada
va ascendir a 1.329 euros.

Observació astronòmica
Dins les activitats que organitza l’Es-
cola de la Natura, avui divendres està
previst, a les 20 h, a Can Jornet, una
observació astronòmica a càrrec de
Josep M. Mauri, en que es podran veu-
re les Plèiades, la galàxia Andròmeda
o la nebulosa l’Orió i d’altres estels
visibles durant aquesta època. S’ofe-
rirà, als assistents, una tassa de xo-
colata calenta amb melindros .

Pessebre monumental
El pesebre monumental de Parets, que
enguany arriba a la 20a edició, s’inau-
gurarà oficialment el 24 de desembre
tot just després de la Missa del gall i
es podrà visitar de dilluns a divendre
de 17 a 21 h, fins el 7 de gener. Els
dies festius i vigílies obrirà d’11.30 a
13.30 i de 17 a 21 h, i pel que fa a
dissabtes i diumenges restarà obert a
les tardes fins el 4 de febrer.

LOTERIA CLUB DE FUTBOL
Per error d’imprempta, el número
35.271 venut pel Club de Futbol Pa-

rets, correspon en realitat al 35.274.
Preguem a tots aquells que hagin com-
prat un número del club, que ho tinguin
present pel sor teig de la grossa de
Nadal del proper 22 de desembre.


