
Des d’avui, 20 de gener, i fins dilluns, dia 23,
Parets està de festa. Fa 12 anys que Parets
celebra la Festa Major d’Hivern, després que
l’any 1994 es recuperés de nou aquesta fes-
tivitat. La tradició, la cultura i el lleure es com-
binen en un atractiu programa que inclou gai-
rebé una vintena d’activitats de caire ben di-
vers i adreçada a tots els públics. La Fira d’Ar-
tesans, la Calçotada Popular o la passejada de
Gegants són alguns dels elements caracterís-
tics de la Festa Major si bé el programa d’ac-

tes inclou moltes altres propostes. Any rera
any es consolida aquesta celebració d’hivern
que gaudeix de gran participació ciutadana
però també de la implicació de les entitats.
Correfocs, espectacles pirotècnics, gegants,
sardanes, teatre, ball i concerts nodreixen la
celebració. Contes i foc enceten el programa,
i el tanca una representació teatral, en aques-
ta ocasió l’obra VSO (Versió Original Subtitu-
lada), guardonada amb 3 Premis Butaca i  tam-
bé en 8 categories dels Premis MAX. (Pàg.3)
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Tradició i noves propostes culturals i lúdiques es combinen al programa festiu
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La Festa Major d’Hivern comença avui, 20 de gener, i es perllongarà fins dilluns, dia 23

Sorteig dels
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de protecció oficial
de Cal Jardiner
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Ràdio Parets va néixer
l’11 de setembre de
1980. Va ser la desena
emissora municipal que
va entrar en funciona-
ment a Catalunya i la se-
gona que s’endegava al
Vallès Oriental. Actual-
ment, l’emissora té
l’adjudicació definitiva
de la llicència i, des del
1997, té un conveni
amb COM Ràdio per
oferir, com a comple-
ment de la producció pròpia, alguns espais in-
formatius d’aquest mitjà.
RAP107 està gestionada per l’Ajuntament com
un servei més dins de l’Àrea de Comunicació.
Els estudis de l’emissora estan ubicats a
l’edifici municipal de l’avinguda Lluís Com-
panys. La plantilla que fa possible la progra-
mació està formada per cinc treballadors i una
vintena de col·laboradors. Durant la tempora-
da 2005-06 RAP 107 emet un total de 140

RAP107, la nostra ràdio

2

hores setmanals de
producció pròpia, de
dilluns a diumenge, se-
guint un model mixta
que combina la fórmu-
la de radioservei amb
la de ràdio generalista
en determinades fran-
ges horàries. El 97%
de la programació es
realitza en llengua ca-
talana i la informació
ocupa un 22% de la
graella. Un estudi d’au-

diència realitzat el novembre del 2005 ator-
ga a l’emissora una audiència superior als
7.000 oïdors a Parets i a l’àrea d’influència.
La ràdio està oberta a les associacions cul-
turals, ciutadanes i espor tives per tal de
promocionar les seves activitats. Per a més
informació es pot consultar el web
www.rap107.fm.
L’emissora també emet a través d’internet les
24 hores.
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RAP 107 - Ràdio Parets
Av. Lluís Companys, 19
Tel. 93 573 81 81

Email: rap107@parets.org
Pàgina web: www.rap107.fm

SERVEIS

Horaris de visita del consistori
ALCALDIA

Joan Seguer i Tomàs
Dilluns i dissabte a convenir

ÀREA SERVEIS GENERALS I
ECONÒMICS

Serveis Generals, Hisenda,
Recursos Humans, Promoció
Econòmica, Ocupació, Comerç i
Consum, i Comunicació
Sergi Mingote Moreno
Horari a convenir

Seguretat Ciutadana
Josep Castells i Espinasa
Dimar ts tarda a convenir

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS

Serveis Urbans, Via Pública,
Activitats Comercials i
Industrials, i Obres Menors
Josep Llacuna Alonso
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

Arcadi Roset Orri

Josep Anton Morguí Castelló

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

Parets al dia
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Telèfons d’interès
Ajuntament
93 573 88 88
Ajuntament. Serveis Personals
93 573 98 00
Ajuntament. Servei de Premsa
93 573 88 90
Policia Local
93 562 14 04
RAP 107. Ràdio Parets
93 573 81 81
Servei d'Esports
93 562 52 06
Ca n'Oms. Casal dels Avis
93 562 14 02
Can Butjosa. Casal de Cultura
93 562 35 53
Can Butjosa. Biblioteca
93 562 23 53
Can Butjosa. Piscina
93 562 06 02
Can Rajoler. Teatre
93 573 98 00
Can Rajoler. Biblioteca
93 573 98 01
Equipament ASOVEEN
93 573 14 29
Escola de la Natura
93 562 17 94
Escola Bressol El Cirerer
93 562 51 75
Escola Bressol El Petit Cirerer
93 562 20 05
Escola Bressol La Cuna
93 562 49 54
Escola Municipal de Música
93 562 40 02
Oficina de Català
93 573 98 00

Oficina de Recaptació
93 562 33 09
Patronat Pau Vila
93 562 12 03
CEIP Lluís Piquer
93 562 16 03
CEIP Pompeu Fabra
93 562 06 16
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
Taxis (barri Antic)
93 562 04 04
Taxis (Eixample)
93 562 13 16
Farmàcia Barja (barri Antic)
93 562 37 41
Farmàcia Isern (Eixample)
93 562 19 18
Farmàcia Sans (Eixample)
93 573 08 08
Farmàcia Garcia (Escorxador)
93 562 04 72
Ambulància i Bombers
080
Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de Parets
629 307 631

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

Històries divertides d’un temps passat
Sort en tenim de la gent gran que ens explica anècdotes
viscudes o que les hi han explicat i ho tenen fresc a la
memòria:
−Diuen que quan els horts del rector eren petits camps
de regadiu, a la primavera, en el moment d’adobar la ter-
ra, l’adob d’aquell temps era buidar els pous de les co-
munes de les cases i durant les tranquil·les nits, al barri
antic de Parets, es podia ensumar la flaira de l’adob per
tots els indrets. Per això va tenir èxit la mongeta paretana.
La nostra mongeta exquisida sempre va destacar per la
seva xafarderia, ja que «enraona molt pel darrera».
−Quan a Parets les nits eren molt fosques, per que no hi
havien llums als carrers, el jovent tenia el costum de fer
el «truquet». Ho feien agafant un orinal, el sucaven amb
una escombra llarga i trucaven a una casa. Quan el pro-
pietari treia el cap per la finestra tot preguntant, qui hi
ha? els nois li empastifaven la cara amb aquell suc pu-
dent.
−Eren temps de tenebres i poca llum. Un dia, al cafè de
la Cooperativa, una colla de valents van fer una jugues-
ca: a les dotze de la nit un aniria a clavar una estaca al

cementiri. Un dels nois es va oferir. Duia una brusa fins
a mitja cama, pròpia d’un negociant de cavalls d’aquell
temps, i per cinquanta de les antigues pessetes va deci-
dir anar-hi. Quan va acabar de clavar l’estaca es va en-
ganxar la brusa en un dels arbres i va pensar que era un
mort que l’estirava i va quedar esgarrifat.
−El poble és el poble i sempre hi ha aquells personatges
característics que cal recordar, com ara el senyor Ricardo
que feia d’enterramorts, diuen que fins i tot ballava amb
ells.
−Quan estàvem de bon humor, alguns dies, anàvem fins
al cap d’amunt del carrer Major, a on estava la bodega
d’en Pey. Tenia davant de casa unes botes grans de vi
buides i nosaltres les fèiem baixar rodant fins a la Plaça
de la Vila. També anàvem al carrer Santa Irene, a on la
Manya tenia el carro, i el traslladàvem fins a la riera. Era
una manera de fer-la empipar.
Aquestes petites curiositats formen part de la història del
poble i ens ho anem explicant de pares a fills. Sempre
és bo recordar-ho.

Divendres 20 gener
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte. Organitza-
ció: Biblioteca Infantil i Juvenil Can
Butjosa.
-A les 19.30 h, a l’Escola de la Na-
tura, presentació del llibre Caça-
dors de bolets, a càrrec d’Enric
Gràcia, micòleg i assessor del pro-
grama de TV3 Caçadors de bolets.
Organització: Escola de la Natura.

Del 20 al 23 de gener
-Festa Major d’hivern (consulteu el
programa).

Dimarts 24 gener
-A les 18 h, a la biblioteca Can
Rajoler, hora del Conte, Gegants i
dracs, a càrrec de Rah-mon Roma.
Organització: Biblioteca Can
Rajoler.

Dijous 26 gener
-A les 15 h, a la Biblioteca Can Ra-
joler, tertúlia al voltant de la lectu-
ra L’última trobada de Sándro
Márai, dins del Club de lectura per
a adults. Organització: Biblioteca
Can Rajoler.

Divendres 27 gener
-A les 21 h, al restaurant Can Ro-
meu, presentació del llibre Una
mica de tot, de Jaume Anfruns.
-A les 23 h, al Casal de Cultura
Can Butjosa, chill out a càrrec
d’Iris Paris. Organització: Servei
de Joventut.

Dissabte 28 gener
-A les 13 h, a Can Jornet, Bosc
dels llibres. Organització: Bibliote-
ca Can Butjosa.

Dijous 2 febrer
-A les 22.30 h, al Casal de Cultu-
ra Can Butjosa, Docufòrum: Gran
superfície (consume hasta morir)
a càrrec d’EDPAC (Educació per
l’Acció Cívica).

EXPOSICIONS
-Fins al 29 de gener, al Centre
Cultural Can Rajoler, exposició 25
anys de ràdio a Parets. Organitza-
ció: RAP 107.
-Fins al 5 de febrer, a sota la pla-
ça de la Vila, 19è Pessebre Mo-
numental i l’exposició de diora-
mes. Dissabtes i diumenges de
17 a 21 h. Organització: Agrupa-
ció Pessebrista de Parets del
Vallès.

Jaume Anfruns i Palau
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Tradició, cultura i lleure a la Festa Major d’Hivern
Avui comença la Festa Major d’Hivern, una celebra-
ció que es va recuperar l’any 1994. Els origens de
la Festa Major d’Hivern es remunten al segle XV
quan la gent del poble va fer un vot religiós a Sant
Sebastià per tal de lliurar-los de la pesta. Tot just
fa dotze anys que Parets va recuperar la festa, però
tot i la curta trajectòria és un esdeveniment popu-
lar totalment consolidat i que compta amb una no-

drida programació cultural i festiva.
Durant quatre dies, del 20 al 23 de gener, es du-
ran a terme una vintena d’activitats de caire divers
i adreçades a tots els públics. Les tradicions, la
cultura i el lleure es combinen en un programa ata-
peït de propostes com ara correfocs, concerts, un
espectacle pirotècnic, passejada i ball de gegants,
sardanes, teatre…

Des d’avui, 20 de gener, fins al proper
dilluns, dia 23, Parets celebra la Festa
Major d’hivern amb més d’una vintena
d’activitats adreçades a tots els pú-
blics. Es tracta d’una festa recuperada
fa dotze anys però amb arrels molt
antigues.

La festa començarà amb el correfoc de
Bruixes i Dimonis pels carrers de l’Ei-
xample. Al vespre, al Pavelló Municipal
d’Esports, tindrà lloc el concert Parets
rock ’06 amb l’actuació de diferents
agrupacions que integren músics lo-
cals. La festa continuarà l’endemà dis-
sabte amb la novena edició de la Cal-
çotada Popular i les diferents activitats
associades que es duran a terme al
Casal Can Butjosa.
La programació, que es perllongarà
durant tot el cap de setmana, inclou
concerts, un espectacle pirotècnic, la
passejada i el ball de gegants, el ball
de Festa Major a càrrec de l’orquestra
Volcán, la tradicional audició de sarda-

nes amb la Cobla Ciutat de Manresa,
o el parc infantil amb jocs i tallers per
a nens i nenes de totes les edats.
La Fira d’ar tesans és un altre dels
atractius de la festa. Cal destacar tam-
bé la Tómbola benèfica que organitza
la Fundació Parets contra el càncer, el
dia 23 al vestíbul del Pavelló d’Esports,
en què es podran adquirir joguines re-
ciclades.

VSO, Versió Original Subtitulada
El darrer dia de celebració, dilluns 23
de gener, tindrà lloc al Teatre Can Ra-
joler la representació de l’obra V.S.O
(Versió Original Subtitulada), una pro-
ducció de Teatre Lliure i Mom Produc-
cions, interpretada per Paul Berrondo,
Andrés Herrera, Vicenta N’dongo i
Elena Fortuny. L’obra ha estat guardo-
nada amb tres premis Butaca i  també
en vuit categories dels Premis MAX.
En el marc de la festa, tindrà lloc la clo-
enda de l’Any del Llibre i la Lectura a
Parets. Durant la celebració del parc
infantil es realitzarà un taller de recolli-
da de desitjos relatius al món del llibre
que es penjaran en un arbre simbòlic.

La calçotada popular, que se celebra a Can Butjosa, arriba enguany a la novena edició

ELS CONCERTS DE LA FESTA

La Festa Major d’Hivern compta
amb una àmplia programació que

finalitzarà el 23 de gener

Fa dotze anys que vam recuperar la
Festa Major d’hivern, una antiga ce-
lebració que havia tingut força impor-
tància a Parets arran d’un vot religi-
ós que la gent del poble va fer a Sant
Sebastià per lliurar-nos de la pesta
a mitjan segle XV.
Al 1994, doncs, vam canviar la fes-
ta local i, des d’aleshores, l’hivern
es viu de forma més lúdica i amb
més caliu humà a Parets. Ara ja és
una festa arrelada, sense l’es-
pectacularitat de la d’estiu però for-
ça il·lusionant i amb una resposta
ciutadana creixent en cada edició.
En poc temps, els paretans han fet
seva la celebració i han sortit al car-
rer, oposant les ganes de passar-
s’ho bé al fred exterior i prenent part
activa en molts dels actes progra-
mats.
La Festa Major d’hivern té una iden-
titat pròpia, marcada per les neces-
sitats d’oci i pels valors d’una festa
que es va adaptant a la realitat ac-
tual perquè pugui perdurar de forma
viva i participativa.
És un esdeveniment que ja forma
part del nostre patrimoni festiu,
amb un paper destacat de les enti-
tats, perquè defensem tant el
protagonisme de les associacions a
la festa com el model organitzatiu
conjunt que porten a terme la Co-
missió de Festes i la Taula d’Enti-
tats. El resultat és una programació
pensada per a tots els públics que
gira al voltant de quatre eixos prin-
cipals: la calçotada popular al Casal
Can Butjosa, la desfilada infernal
dels diables, la passejada dels ge-
gants i els balls i els concerts al
pavelló.
Per damunt de tot, les festes ens
uneixen i ens donen l’oportunitat de
compartir uns dies d’alegria i sana
convivència. Gaudim d’aquest mo-
ment i vivim-lo al màxim, amb civis-
me i respecte.
Bona Festa Major!

Parets Rock ‘06
20 gener, 23.30h
Pavelló Municipal d’Esports
Estils musicals com el punk-ska, el
pop-rock, l’indie-rock o el reggae
ompliran de música el Pavelló
d’Esports aquest divendres, 20 de
gener. Disturb Band, De cara a la
pared, ForSpeakersOnly, Johnny
Shepherd & The Hurricanes i 9
Millas pujaran a l’escenari en la
primera sessió de concerts de la
Festa Major d’Hivern.

Concert / Urban Nigth
21 gener, 23h
Pavelló Municipal d’Esports
Dissabte, la música vindrà de la
mà del grup Strenos, amb versions
actuals, i la sessió Urban Nigth a
càrrec dels paretans DJ Mikel
Abarca i DJ Mark. El concert Urban
Night comptarà amb projeccions
d’art visual del també paretà Iris
Paris.
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Durant l’exercici  2006, l’Ajuntament de Parets del Vallès
destinarà gairebé de 7 milions d’euros a inversions

PRESSUPOST
MUNICIPAL 2006

(DESPESES)

Capítol I
DESPESES DE PERSONAL
5.095.497,23 euros

Capítol II
DESPESES EN BÉNS
CORRENTS I SERVEIS
6.062.062,93 euros

Capítol III
DESPESES FINANCERES
251.500,00 euros

Capítol IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
1.446.577,52 euros

Capítol VI
INVERSIONS
6.715.030,00 euros

Capítol VII
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
46.000,00 euros

Capítol VIII
ACTIUS FINANCERS
12.000,00 euros

Capítol IX
PASSIUS FINANCERS
1.572.006,00 euros

El pressupost consolidat de l’Ajuntament de Parets per al 2006 és de 23.123.727 euros,  un 28,8%
superior al de l’any passat. El capítol destinat a inversions s’ha incrementat notablement en el pressu-
post municipal per a aquest 2006. És de 6.761.030 euros, gairebé un 30% més que la partida de l’any
2005. La construcció de la residència i centre de dia  és l’actuació de més envergadura que es realit-
zarà durant aquest nou exercici, si bé hi ha previstes altres inversions importants.

El pressupost municipal per al 2006 és
de 23.123.727 euros. Es tracta d’un
pressupost que marca diferències res-
pecte a d’altres exercicis. En primer
lloc, per un fet novedós: la participació
ciutadana. Per primera vegada, els
paretans han pres part en un procés
participatiu per determinar quines són
les actuacions que consideren més

necessàries per  desenvolupar al mu-
nicipi. En segon lloc, cal fer èmfasi es-
pecial en l’increment de la partida
d’inversions, gairebé un 30% superior
al 2005.

Residència i Parc Fluvial
Les obres de la residència i centre de
dia per a la gent gran de Parets i el Parc

La residència i centre de dia per a la Gent Gran s’inclou en la partida d’inversions

Fluvial representen gairebé la meitat de
la partida d’inversions si bé també es
destina una important dotació econò-
mica a la despesa social i cultural així
com en l’àmbit de l’ensenyament. La
construcció de noves places i espais
públics, la millora de la urbanització de
carrers, la construcció i millora d’equi-
paments educatius -com ara l’amplia-
ció del Patronat Pau Vila o el centre
ocupacional de Cal Jardiner-, el condi-
cionament dels dos pavellons d’es-
ports, de la piscina municipal, del
camp de futbol i la biblioteca Can
Butjosa són altres de les actuacions
previstes.

La participació ciutadana és la gran
novetat en el pressupost municipal
2006. De les propostes sorgides arran
del procés participatiu  se n’ha triat una
que està inclosa com a inversió per al
2006. Es tracta de la millora de les vo-
reres, aproximadament uns 4.000 me-
tres quadrats, per un import de
250.000 euros.

El pressupost 2006 ha
comptat amb la

participació ciutadana
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Què en pensa de la nova llei antitabac? Creu que amb això es reduirà el nombre de fumadors?

VOX POPULI

Jo no fumo. A mi la llei em
sembla molt bé, em sap greu
per la gent que té arrelat
aquest vici. Hi haurà gent que
ho deixarà, els meus fills ja
han dit que ho volen deixar.
Penso que tot plegat afecta-
rà molt a les properes elec-
cions generals.

Isidoro
López

70 anys

Mercedes
Tejada

39 anys

Em sembla perfecte, el que
vulgui que fumi a casa seva.
Personalment crec que és
molt molest sobretot quan
estàs menjant.
Penso que serà molt benefi-
ciós, de fet hi ha molta gent
que ja està deixant de fumar.

Antonio
González

43 anys

És una llei fantàstica, s’han
acabat els espais plens de
fum, a mi m’agobien molt.
M’agrada poder comptar amb
llocs a on no es fumi. Espe-
rem que molta gent ho deixi.
És un verí i, a sobre, ens en-
ganyen molt amb els compo-
nents de les cigarretes.

R. Isabel
Nogueira

45 anys

Em sembla molt bé, hi estic
totalment d’acord. Jo no
fumo i  em molesta molt,
sobretot quan esmorzo o
estic menjant. Serà molt bo
per als nens. Suposo que a
la gent li costarà, potser serà
difícil, però mica en mica la
gent ho deixarà.

Mory
Diakite
36 anys

En principi em sembla cor-
recte, sobretot que no es
fumi als restaurants, però
crec que hi ha coses més
importants de què ocupar-
se com ara les drogues o
l’alcohol. Crec que es fuma-
rà igual, per cap d’any la
gent continuava fumant.

Enhorabona!

Es realitza el sorteig dels 27 habitatges
de protecció oficial de Cal Jardiner

El pla per a l’Habitatge Assequible de Parets preveu la
construcció de 220 pisos fins al 2008

Ja s’ha dut a terme el sorteig dels 27
habitatges de protecció oficial de Cal
Jardiner. Prop de 300 persones van
assistir a l’acte, celebrat el divendres,
13 de gener, al teatre de Can Rajoler.
144 sol·licituds van ser admeses per
accedir a la nova promoció d’habitat-
ges protegits i una vintena van quedar
excloses.

Cal Jardiner, primera promoció
Els 27 habitatges de Cal Jardiner són
la primera promoció del Pla d’Habitat-
ge Assequible que l’Ajuntament té pre-
vist desenvolupar fins al 2008. S’es-
tima que el setembre de 2006 finalit-
zaran les obres. L’atorgament de les
escriptures públiques de compravenda
i el lliurament de claus tindrà lloc el
mes de desembre.
 Properament, l’Ajuntament es posarà

en contacte  amb els adjudicataris per
presentar-los el promotor, Espais
Landscape Promocions, SL, i procedir
a triar habitatge així com establir els
corresponents contractes.

Can Fradera i Espai Central
En el decurs de l’acte es va avançar
breument el Pla per a l’Habitatge Asse-
quible que pretén oferir pisos a preus
més reduïts amb diferents opcions de
mida, cost i condicions d’accés.
Les actuacions programades per a l’any
2006 preveuen la construcció de 86
habitatges a Can Fradera i 17 a la Zona
Central. L’any 2008 està programada
la construcció de 69 pisos a Can
Fradera i 21 a la Zona Central. Les
noves promocions oferiran la possibi-
litat d’accedir a habitatges en règim de
compra o lloguer.

Aquests darrers dies vàrem adjudicar els 27 primers habitatges
d’un pla que preveu facilitar, d’aquí al 2008, l’accés a l’habitat-
ge a més de 200 famílies de Parets, que per la seva condició
econòmica i social no poden accedir malauradament al mercat
lliure d’aquest sector. El procés d’adjudicació d’aquests habitat-
ges es va desenvolupar d’una manera impecable, davant el no-
tari de la població i de totes les persones interessades. Vàrem
poder comprovar com s’administrava la sort a través d’un sorteig
clar i transparent. El desig de l’equip de govern i d’aquest regi-
dor és poder ajudar a totes les famílies de Parets, que en aquest
sentit, s’ajustin a les condicions que abans esmentava. És per
això que, en aquest cas, la sort només ha determinat una priori-
tat en el temps. Important, es clar!, però la il·lusió té motius evi-
dents per continuar entre nosaltres. Enhorabona!.

LUCIO GAT
Regidor

d’Urbanisme i
Habitatge

La masia de can Guasc podria convertir-
se en un ateneu popular. L’Ajuntament
estudia la viabilitat de rehabilitar progres-
sivament l’edifici i adaptar-lo a usos po-
livalents acomplint les funcions d’un ate-
neu per a joves.
Aquesta és l’alternativa proposada pel
consistori davant el tancament d’El Car-
gol Pelut, el proper 29 de gener. La clau-
sura està motivada perquè el local no
reuneix les condicions adequades per
desenvolupar l’activitat, així com per les
queixes veïnals.

Fruit de la situació, s’estan buscant so-
lucions. En aquesta tasca, cal dir que ja
s’ha dut a terme una reunió entre alguns
joves de Parets, membres del Col·lectiu
El Cargol Pelut, i representants de l’Ajun-
tament, en què s’ha plantejat la dotació
d’un nou equipament que es converteixi
en punt de trobada de joves, que pugui
desenvolupar les tasques d’ateneu po-
pular, amb espai per a reunions, exposi-
cions, concerts, etc. La masia de can
Guasc, ubicada al polígon industrial Lle-
vant, fora del casc urbà, podria ser-ne la
seu. La proposta s’ha rebut amb satis-
facció.
D’altra banda, alguns ciutadans han
mostrat el seu desacord amb el tanca-
ment del local, amb la redacció d’un
manifest i la recollida de signatures per
tal que es renovi la llicència d’activitats.

Mor l’exrector de
Parets, Josep Maria
Carulla i Serra

L’acte, celebrat al Teatre de Can Rajoler, va comptar amb prop de 300 persones

La proposta d’adequar Can
Guasc per fer-hi un ateneu es

rep amb satisfacció

Josep Maria Carulla i Serra,
exrector de Parets, va morir diven-
dres passat, 13 de gener, a l’edat
de 79 anys, a l’hospital del Sagrat
Cor de Barcelona.
Mossèn Carulla va exercir com a
rector de l’església de Sant Este-
ve de Parets durant més de  tres
dècades. Va ser ordenat sacerdot
el 1951, a la basílica de Sant Ori-
ol de Barcelona. Gran part de la
vida pastoral la va desenvolupar a
Parets entre el 1967 i fins al 1999,
any en què va obtenir la jubilació
canònica i va ser nomenat com a
rector de la parròquia de Sant Es-
teve Pere Farriol i Vinyes.

Homenatje popular, l’any 2001
Durant la seva etapa com a rector,
Josep Maria Carulla, va posar en
funcionament el Centre Parroquial,
ubicat als Horts del Rector. L’any
2001, coincidint amb el cinquantè
aniversari de la seva ordenació,
Carulla va ser homenatjat per la
seva tasca i també se li va conce-
dir el nom d’un carrer, a la zona
dels Horts del rector.
Josep Maria Carulla, nascut a
Barcelona l’any 1926, formava
part del bisbat de Terrassa des del
2004.

Emotiu adéu a mossèn Carulla
El funeral per l’exrector va celebrar-
se dissabte passat a l’església de
Sant Esteve de Parets, una emoti-
va cerimònia oficiada pel bisbe de
Terrassa, Josep Àngel Sainz
Meneses. Josep Maria Carulla va
ser enterrat al cementiri municipal
de Parets del Vallès.

Can Guasc podria
convertir-se en un
ateneu popular



20 de gener de 20066
PUBLICITAT



20 de gener de 2006 7
ACTUALITAT/CULTURA

Ismael Serrano i Sergi López, a la
programació d’espectacles de Parets

Ismael Serrano, la companyia Pez en Raya, Jorge Picó i Sergi López
són alguns dels reclams de la programació del 1r semestre

El cantautor madrileny Ismael Serrano actuarà a Can Rajoler el 19 de febrer

L’emissora municipal
RAP 107, supera els
set mil oïdors
Coincidint amb el 25è aniversari de
l’emissora de ràdio municipal, RAP
107, s’ha elaborat un estudi d’audièn-
cia que constata l’increment del nom-
bre d’oïdors. Segons l’estudi, un 28%
de la població escolta habitualment
RAP 107 i un 71% la coneix. Aquests
percentatges fan que l’emissora superi
àmpliament els 7.000 oïdors a Parets
i a la seva àrea d’influència.  Unes
3.800 persones utilitzen la ràdio per
estar al dia de les notícies locals i co-
marcals.

140 hores de programació pròpia
L’oferta informativa és la més valora-
da de la graella per part de l’audiència.
Altres dels programes més escoltats
són el magazine dels diumenges Rap
a la carta, que ha celebrat el seu 10è
aniversari, amb un 52,4% de segui-
ment i uns 2.600 oïdors. La selecció
musical de Rap 107 és seguida per un
46,4 % de l’audiència de l’emissora
municipal, amb més de 2.300 perso-
nes. Els esports i les transmissions es-
portives són de l’interès de prop d’un
35% de l’audiència, gairebé 2.000 per-
sones. En percentatges molt sem-
blants es troben les tertúlies, com ara
El Pati o els magazines del matí i la
tarda. L’any 1996 l’emissora era se-
guida per un 17% de la població i el
2005 és d’un 45%, amb més de
7.000 oïdors. Aquest estudi serà actu-
alitzat el novembre del 2006 amb la
quota d’audiència.
RAP 107 ofereix actualment 140 hores
de producció pròpia a la setmana. Com
a projectes de futur, l’emissora muni-
cipal aposta per continuar incrementant
l’audiència i també millorar la recepció
del senyal al municipi.

Any del Llibre i la Lectura a Parets

El Govern de la Generalitat
acorda construir una nova
escola a Parets
La Generalitat ha aprovat construir
19 nous centres d’educació infantil
i primària (CEIP) que entraran en fun-
cionament el curs 2006-2007 o el
2007-2008. De les dinou noves es-
coles, quatre es construiran a la co-
marca del Vallès Oriental, a Lliçà
d’Amunt, Montornès, Sant Fost i a
Parets del Vallès, amb un import total
de 10.801.720 euros.
El CEIP de Parets del Vallès serà un
centre de nova construcció d’una lí-
nia d’educació infantil i primària i
l’import de l’actuació és de 908.960
euros. Està previst que aquest cen-
tre entri en funcionament al setem-
bre de 2006. El nou equipament
educatiu s’ubicarà a l’Espai Central.

2005, un any ple de lectura2005, un any ple de lectura2005, un any ple de lectura

El 2005 ha estat un any de promoció
de la lectura a Parets. Amb l’objectiu
d’impulsar un poble de lectors, el con-
sistori acordava declarar l’any 2005,
l’Any del Llibre i la Lectura a Parets.
Esdeveniments festius i culturals han
establer t durant el 2005 un vincle
amb el món dels llibres amb la clara
voluntat de promoure la lectura. Tant
és així que al Sot d’en Barriques llueix
encara un molí de vent, confeccionat
per la Colla Millenium amb motiu de
la Fira del Comerç, que emulava pas-
satges del Quixot. La Festa Major
d’estiu s’encetava amb pregó en for-
mat de conte nascut de la imaginació
de Mercè Escardó. Frases com: “es-

tic ferida per les lletres” o “sento pas-
sió per les lletres de les capses màgi-
ques que són els llibres” pronunciades
per la directora de la Biblioteca Infantil
i Juvenil Can Butjosa convidaven a en-
dinsar-se en la lectura. Tothom va po-
der llegir grans dites, projectades a di-
ferents espais, i l’espectacle
piromusical tenia com a fil conductor
fragments de reconeguts escriptors
catalans.
La plantada del Bosc de Llibres, a can
Jornet, l’activitat Lletra i música, al Parc
La Linera, les rutes literàries per carrers
amb nom d’escriptors, activitats a les
biblioteques, xerrades, plafons amb di-
tes instal·lats al consistori han comple-

La nova temporada als teatres de Pa-
rets començarà el proper 23 de gener
coincidint amb la Festa Major d’hivern,
i ho farà amb l’obra VOS (Versió Origi-
nal Subtitulada). Durant aquest primer
semestre, podrem gaudir de més d’una
desena d’espectacles que integren di-
ferents disciplines: del drama social i
quotidià fins a la comèdia àcida. Un
dels plats forts d’aquesta temporada
és l’actuació d’Ismael Serrano, que
ens presentarà el seu sisè disc Naves
ardiendo más allá de Orión. També ens
visitaran la companyia Pez en Raya
amb l’espectacle Sólala, l’actor Sergi
López amb Non solum, una obra críti-
ca i irònica dirigida per Jorge Picó, que
barreja dansa, música, mim i diàlegs,
o els ja tradicionals Som i Serem que

en aquesta ocasió posaran sobre l’es-
cenari Un polític supersticiós, una diver-
tida comèdia d’Assumpta González.
L’entitat Rialles serà l’encarregada de
les actuacions adreçades al públic in-
fantil que es duran a terme, com sem-
pre, el segon i el quart diumenge de
cada mes.

Pel que fa al cafè-teatre, enguany es-
tan previstes tres representacions que
tindran lloc els dies 11 de febrer, 11 de
març i 8 d’abril al Teatre Can Butjosa.
Aquests espectacles resten encara per
determinar.

mentat la programació al voltant de
l’Any del Llibre i la Lectura a Parets.
Una imatge que ha recorregut tot el mu-
nicipi amb el bus municipal, que tam-
bé s’ha convertit en un element poten-
ciador de la lectura.

Cloenda de l’Any del Llibre i la
Lectura a Parets
Ara arriba la cloenda. L’Ajuntament de
Parets, la biblioteca Infantil i Juvenil
Can Butjosa i la biblioteca Can Rajoler
han preparat un peculiar comiat per a
l’Any del Llibre i la Lectura, homenat-
jant els llibres més estimats pels lec-
tors paretans.

Salvem els llibres
Des de dilluns passat i fins avui, 20 de
gener, els lectors han pogut escollir i
demanar en préstec a qualsevol de les
biblioteques aquell llibre que “salvari-
en” si visquéssim en una societat on
estigués absolutament prohibida la lec-
tura i s’ordenés la crema de tots els lli-
bres, prenent com a referència
Farenheit 451. L’objectiu principal és
saber quins són els llibres més esti-

La historiadora paretana, M. Àngels
Massaguer, ha localitzat una làpida
commemorativa de la mort de dos
militars alemanys que van entrar
amb les tropes nacionals a Parets el
28 de gener de 1939. Aquesta des-
coberta s’emmarca en la recerca his-
tòrica sobre la guerra civil que
Massaguer està duent a terme i que
culminarà enguany amb la publicació
d’un llibre. La làpida es trobava prop
de la carretera C-17 i la van instal·-
lar familiars dels dos militars feixis-
tes sorpresos per una part de l’exèr-
cit republicà en retirada que els va in-
terceptar i els va matar allà mateix.
Properament serà exposada al públic
i, tot continuant la recerca, es podran
contextualitzar les circumstàncies
que van originar aquest episodi de la
nostra història local.

Es troba una làpida de la
Guerra Civil

mats i valorats pels paretans. Poste-
riorment seran exposats a les bibli-
oteques.
D’altra banda, el proper dilluns, 23
de gener, coincidint amb la celebra-
ció del parc infantil i en el marc de les
activitats de la Festa Major d’hivern,
es realitzarà un taller de recollida de
desitjos relatius al món del llibre que
els participants podran elaborar amb
els materials que tindran al seu
abast i que es penjaran, després, en
un arbre simbòlic. Els missatges
hauran d’estar relacionats amb el
futur dels llibres, el plaer de la lectu-
ra, la tria del llibre predilecte o l’Any
del Llibre i la Lectura a Parets.

Els teatres Can Butjosa i
Can Rajoler acolliran més

d’una desena d’espectacles
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RICARDO HERNÁNDEZ
Jugador del Guttmann Barça de bàsquet
amb cadira de rodes

Jordi Seguer

Què representa poder participar a la
Lliga Europea de bàsquet amb cadira
de rodes?
Estic molt content ja que serà la
primera vegada que jugui a l’André
Vergauewen Cup. El Barça par ticipa
gràcies a la quar ta posició assolida
l’any anterior a la Lliga espanyola.
Altres companys meus tenen ja cer ta
experiència i pel que conec ens ha
tocat un grup molt for t.
Teniu referències dels vostres rivals?
Jo, com qualsevol jugador, em dedico
només a entrenar però el meu tècnic
Òscar Trigo ja ha vist alguns dels
equips que també jugaran la Lliga
Europea com el Moscou.
Quin objectiu us marqueu a la fase
preliminar de Bèlgica?
Per a mi par ticipar a la preliminar de
l’Europeu ja és un premi, però en
general l’equip vol classificar-se per a
la fase final que es farà a Adana
(Turquia) a l’abril.
Com va la trajectòria de l’equip a la
Lliga espanyola?
Aquesta temporada la competició és
més dura després que la Federació
hagi reduït el nombre d’equips
participants. Ara hi ha enfrontaments
de tots contra tots i per això ja estaria
bé repetir el quar t lloc de l’any
anterior.

El jugador de bàsquet amb cadira de rodes
de Parets Ricardo Hernández participarà amb
el Barça Guttmann a l’André Vergauewen Cup
2006 -l’equivalent a la Lliga Europea- entre
el 10 i el 12 de març del 2006. La fase
preliminar de la competició es disputarà a
Gent (Bèlgica) i a més del Guttmann també
hi seran altres  equips com el Conveen Sitting
Bulls (Austria), el Toulouse (França) i el MFP
Moscow (Rússia). Si el FC Barcelona supera
la fase prèvia podria participar a la final que
es jugarà del 27 al 30 d’abril a Adana
(Túrquia). Aquesta és la segona temporada
de Ricardo Hernández, de 30 anys, al
Guttmann Barça que dirigeix Òscar Trigo. A
més de prendre part a la Lliga Europea,
l’esportista paretà també juga a la màxima
categoria espanyola del bàsquet amb cadira
de rodes. La temporada passada el Barça
Guttmann va acabar en 4ar t lloc a la
competició estatal. En anys anteriors
Hernández va jugar amb el GAM Joventut de
Badalona i va  practicar altres modalitats
esportives com l’atletisme o el tennis taula.

El Barça Guttmann aspira al títol?
Els equips més for ts són el Fundosa
de Madrid, l’ONCE Andalusia, el
Valladolid i el Badajoz. Aquest cap de
setmana reprenem la lliga jugant a
casa contra l’Alcalá.
Quin suport rep el bàsquet amb
cadira de rodes?
Jo tinc la sort que l’Institut Guttmann
assumeix la majoria de despeses que
té l’equip de bàsquet. També hi ha

“Per a mi, participar a la preliminar de l’Europeu ja és un premi” El CF Parets tanca la prime-
ra volta de la lliga al camp
del CE Sallent
L’equip que dirigeix José Miguel
Astasio visitarà el camp del Sallent
(diumenge 15.45 h) en la 17a jornada
de la lliga de 1a Territorial grup 4rt.
Els paretans volen sumar la segona
victòria consecutiva després del triomf
assolit diumenge a casa davant l’UE
Avià (1-0). La trajectòria del CFP conti-
nua sent irregular, després de 4 victò-
ries consecutives l’equip va encade-
nar 3 jornades sense vèncer. Un gol
en el minut 60 del capità José Ramón
Chinchilla (a la foto) va donar els 3
punts al CFP que és quart per la cua a
la classificació amb 18 punts.
L’inici de la 2a volta de la lliga serà
clau per veure la possible reacció dels
paretans. Després de jugar a Sallent,
el 29 de gener aniran al camp del SP
Lumen de Terrassa i el 5 de febrer re-
bran el Terrassa B.
La incorporació de l’exdavanter del FC
Cardedeu, Pedro Carreño, és el darrer
fitxatge del CFP. Carreño ocupa la va-
cant d’Òscar Calero que ha fitxat pel
Cerdanyola Mataró de Preferent. D’al-
tra banda, en el partit contra l’Avià va
debutar Miguel Balboa del filial.

una subvenció anual del FC Barcelona,
per això portem la seva samarreta. En
el meu cas vull destacar la col·laboració
de l’Ajuntament de Parets que va finan-
çar l’adquisició de l’anterior cadira de
rodes que utilitzava per jugar. Ara estem
parlant per tal que es faci càrrec del cost
de la nova cadira.

`
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Cornellà i Maristes Ademar guanyen el
primer Torneig Vila de Parets de bàsquet

El CB Cornellà en categoria femenina
i el Maristes Ademar de Badalona en
masculina han estat els guanyadors de
la 1a edició del Torneig “Vila de Pa-
rets” de bàsquet preinfantil.

16 equips participants
Un total de 16 equips van participar el
7 i 8 de gener en la competició que or-
ganitzava el Bàsquet Parets en subs-
titució de l’Escobàsquet. La directiva
ha valorat de forma positiva el desen-
volupament del torneig i ja pensa en
ampliar la xifra d’equips l’any vinent. En
la final preinfantil femení el CB Cornellà
va superar l’UB Barça (53-42), la 3a po-
sició va ser per al JET Terrassa que va
derrotar  l’AE Hospitalet (56-54). El
preinfantil femení del BP va quedar 6è

A la imatge, l’equip preinfantil A masculí del Bàsquet Parets que entrena Ignasi Torrillas

Dissabte 28 i Diumenge 29 Gener
FUTBOL 1a TERRITORIAL Grup 4:
San Pedro Lumen (Terrassa)-CF Parets (Diumenge, 12h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
HANDBOL 2a CATALANA Grup A: Salle Bonanova-H. Parets
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2:
FS Parets Wursi-Mataró (Dissabte, 17.30 h)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A TERRIT. Grup 3:
Regina Carmeli (Rubí)-B.Parets A (Dissabte, 19 h)
3a FEM. A Grup 5: B.Parets A-Vilassar Dalt  (Dissabte 19 h)
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3:
Bàscara-TT Parets (Dissabte, 18 h)
JOCS ESCOLARS: 1a jornada P-5. Trobada recreativa
(Dissabte, 10.30 h)

Breus
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MEMORIAL FRANCESC ALSINA

El jugador del Cerdanyola del Vallès Benjamín
Mela va guanyar el passat 8 de gener la 7a edi-
ció del Torneig d’Escacs Actius Memorial
Francesc Alsina que va organitzar la Paretana
d’Escacs al Pavelló. Mela (ELO 2415) va aca-
bar 1r amb 7 punts, la segona posició se la va
endur Miguel Muñoz del Sitges (ELO 2520)
amb 6,5. Per darrera van quedar amb 6 punts,
Jonathan Alonso del Barberà i Arturo Wong del
Gavà amb 6 punts. El guanyador del torneig,
Benjamín Mela, es va endur 300 euros i trofeu.
El primer representant local va ser Mario Par-
ra, president de la Paretana d’Escacs, 18è amb
4 punts, de 40 participants. El torneig ha es-
tat previ al Campionat de Catalunya per equips
d’escacs que començarà el proper 5 de febrer.
La Paretana tindrà un sol equip a la categoria
2a Provincial. En la 1a ronda els paretans ju-
garan a la pista de La Lira C i el 12 de febrer
jugaran a casa contra el Cerdanyola D.

El CAP anirà a la final
catalana de cros escolar
Una quinzena d’atletes de les cate-
gories benjamí, aleví, infantil i ca-
det del Club Atletisme Parets parti-
ciparan el proper 29 de gener a la
final del Campionat de Catalunya de
cros dels jocs esportius escolars
que tindrà lloc a Lloret de Mar (la
Selva). La majoria d’atletes que han
seguit la lliga comarcal de cros te-
nen assegurada la seva presència
a la final. En la darrera cursa dispu-
tada el 14 de  gener a les Franque-
ses el CA Parets va obtenir 6 po-
dis. En categoria cadet, Silvia Juárez
va ser 2a, en infantil Rocío Guerrero
2a, Sandra Piñero 3a, en aleví, Alba
Quirós va quedar la 2a, en benjamí,
Ferran Rodríguez va ser 1r  i en
prebenjamí Carla Menes va quedar
la 1a.

Dissabte 21 i Diumenge 22 Gener
FUTBOL 1a TERRITORIAL Grup 4:
CE Sallent-CF Parets (Diumenge, 15.45h)
HANDBOL 2a CATALANA Grup A:
H.Parets-Sant Esteve Palautordera (Dissabte, 19.30 h)
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3:
TT Parets-IES Mollet (Dissabte, 17 h)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A TERRIT. Grup 3:
B.Parets A-La Garriga B (Diumenge, 17.30 h)
3a FEM. A Grup 5: St Andreu Natzaret-B.Parets A (Diumenge, 19h)
RUGBI 3a DIVISIÓ CATALANA:
CR Parets-Geieg B/Torroella Montgrí (Diumenge, 11.30 h)

Centenars de persones van assistir
dissabte al Festival de Patinatge Artís-
tic organitzat pel Club Patí Parets al
Pavelló d’esports. El quart festival de

Breus
El Parets Wursi de FS líder
a la lliga de Territorial
El sènior A del FS Parets Wursi com-
parteix el lideratge de la lliga de Ter-
ritorial grup 2 amb l’Arenys de Munt
després de la 1a volta. El bloc que
dirigeix José Maqueda descansa
aquest cap de setmana tot esperant
l’inici de la 2a volta previst per al 28
de gener a casa davant del Mataró
(17.30 h). El FSP suma 34 punts
amb 11 victòries, 1 empat i 3 derro-
tes. Els paretans es mantenen invic-
tes des de fa 5 jornades, en els dos
par tits disputats durant el 2006
l’equip ha superat el Ràpid Sta. Co-
loma (6-8) i el Riudellots (8-4). La
incorporació de Peli ha reforçat el
bloc de cara a la segona part del
campionat.

Benjamín Mela guanya el 7è Torneig
d’Escacs Actius

Quart festival de patinatge artístic a Parets

Rafael Priego abandona el
Ralli Lisboa-Dakar
El paretà Rafael Priego, membre de
l’equip Tibau Racing, no ha tingut
massa sort en la darrera edició del
Ralli Lisboa-Dakar. Durant  la 4a eta-
pa el vehicle conduït per Alfonso
Nicolás -un BOWLER WIDLCAT- va
patir un accident en el km 133. En
el recorregut entre les localitats d’Er
Rachidia i Ouarzazate el cotxe va
caure dins d’un forat molt gran. A
causa d’això Nicolás i Priego van vo-
lar uns 700 metres i el vehicle va do-
nar dues voltes de campana. El cot-
xe va continuar uns 153 quilòmetres
després de l’accident però van aca-
bar retirant-se del ralli ja que es va
cremar la junta del motor.

El preinfantil masculí A del Bàsquet Parets acaba tercer després
de derrotar el Sant Josep de Badalona en la final de consolació

després de guanyar un dels quatre par-
tits disputats.
Millor paper va realitzar el preinfantil
masculí A del BP que va acabar en 3a
posició. La final la van jugar Maristes
Ademar (Badalona) contra Verge les
Neus de Santa Coloma de Gramenet
amb victòria per als primers per 57-47.
A la final de consolació el BP va derro-
tar el Sant Josep de Badalona, 72-69.
Durant el torneig l’equip entrenat per
Ignasi Torrillas va obtenir 3 victòries i 2
derrotes. El Vila de Parets es va com-
pletar amb concursos de tir (KO i two
ball) i un concurs mixt de 4 X 4. La res-
ta d’equips participants al torneig van
ser el Companyia de Maria
(Saragossa), l’Unipreus Lleida, Sant
Cugat i Joventut de Badalona.

Gabriel Vela dimiteix com
a president d’AC Parets
L’Associació Ciclista Parets ha ini-
ciat el procés per renovar la junta di-
rectiva després de la dimissió irre-
vocable presentada el 17 de desem-
bre per l’anterior president Gabriel
Vela. Durant l’assemblea de socis
celebrada dissabte passat a la seu
social d’ACP es va decidir formar
una Junta Gestora que dirigirà el
club en els propers mesos. Un grup
de socis s’encarregarà de dirigir
l’entitat fins que es convoquin de
nou eleccions. Gabriel Vela ocupava
la presidència des de finals dels
anys 80 i ha dimitit per donar pas a
un procés de renovació intern. El ja
expresident ha dit que no es desvin-
cularà del club i que seguirà sent un
soci més. Per a Vela “el nom d’AC
Parets està molt amunt després
d’organitzar moltes proves en dife-
rents categories i modalitats en els
darrers anys”.

la nova etapa del club va estar dedicat
a música de bandes sonores de pel·-
lícules i va comptar amb la participació
de patinadors/es dels clubs de  Palau
Solità i Plegamans, Sant Feliu de Co-
dines, Sabadell, Tordera, Lliçà de Vall
i Parets.
També va actuar l’expatinadora juvenil,
actualment inactiva, Laura Polonio que
va ser medalla de bronze a l’Europeu del
2005 i Campiona d’Espanya 2005 en
figures obligatòries. Des de fa uns
mesos el Club Patí Parets té nou entre-
nador: Alber t Trilla que ha substituït
Rosa Pey.
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GRUPS MUNICIPALS

Grup Municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya

paretsvalles@esquerra.org

Grup Municipal  del
Partit Popular de Catalunya

Grup Municipal de
Convergència i Unió

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

Grup Municipal d’Iniciativa Verds-EA

Grup Municipal del
Partit dels  Socialistes de Catalunya

Un nou
pressupost amb

els vells errors de
sempre

Pràctiques
esportives
per a tots

Un espai
per a

la joventut

A partir d’una pregunta de Nova Opció per
Parets vam ser informats al Ple Municipal
de novembre del viatge que van realitzar
l’alcalde i el regidor d’Esports del nostre
Ajuntament a la ciutat de Colònia, on van
visitar les instal·lacions on es faran les
competicions del proper Mundial de Futbol,
així com la gran fira de material esportiu
que es dóna en aquella ciutat. No hauri-
en d’haver tornat amb propostes per ac-
tualitzar les pràctiques esportives al nos-
tre poble? Al pressupost del 2006 no hi
consta res. Des de fa molt temps,  Nova
Opció per Parets diem que cal pro-
mocionar l’esport a totes les edats facili-

Passejant pel carrer i parant l’orella és fà-
cil descobrir que una de les principals re-
ivindicacions dels i les joves del nostre
poble és disposar d’espais de trobada
que puguin sentir com a propis, “allu-
nyats” del control dels adults. Amb inde-
pendència del nivell d’oferta d’oci privada,
des d’ICV entenem que cal donar respos-
ta a aquesta reivindicació i per nosaltres
no es tracta d’impulsar iniciatives privades
sinó d’apostar per la creació d’un Casal
Popular els mateixos joves  puguin auto-
gestionar. Hi ha qui diu que el jovent es
manté al marge dels problemes, que pre-
fereix que els altres decideixin sobre el

seu futur i que ha perdut els valors i ide-
als però no és pas així. La seva vida ha
canviat però són moltíssims els joves que
s’indignen amb el que es veu als te-
lenotícies, que volen un contracte laboral
digne, que utilitzen el transport públic, que
consumeixen de manera responsable, que
reciclen, que treballen per millorar la con-
vivència en el seu centre d’ensenyament,
i tants exemples que servirien per eviden-
ciar que també intenten transformar la
realitat més propera per fer possible un
altre món. La gent jove també són ciuta-
dans i ciutadanes amb drets i evidentment
amb dret a divertir-se, a trobar-se per es-

coltar música, per xerrar de les seves
coses... i des de la branca juvenil d’ICV,
Joves d’Esquerra Verda, ja fa temps que
es reclama que el govern municipal habi-
liti un local per a la joventut gestionat per
ella mateixa. Aquesta reivindicació és un
dels compromisos que ICV vam recollir en
el nostre programa electoral a les darre-
res eleccions municipals i, en aquestes al-
çades del mandat, volem que en això es
noti que som al govern. És per això que
volem fer saber als i les joves de Parets
que ja estem treballant per tal  que aquest
espai en breu es faci realitat.

El 23 de desembre passat, en sessió ple-
nària, l’equip de govern va aprovar el macro
pressupost per a l’any 2006 per un import
de 23.123.727,50 €, un 29% superior al
pressupost de l’any 2005.
Aquest pressupost té pinzellades positives
ja que entre altres coses recull inversions
necessàries, obres promeses i mai fetes,
per exemple la residència d’avis i centre
de dia, construccions escolars, nous equi-
paments i sobretot, recull la voluntat dels
ciutadans en el que ha estat la primera
experiència de Participació Ciutadana. El
resultat d’aquesta experiència és principal-
ment que els nostres ciutadans han dema-

El PPC compleix els seus compromisos.

El PPC compleix
els seus

compromisos

L’inici del pla d’accessibilitat a l’habitat-
ge per a aquelles famílies de Parets que
més ho necessiten sembla ser que no els
hi ha agradat gaire al grup municipal de
CiU. Les seves enrevessades crítiques
(que no entén ningú) a les polítiques d’ha-
bitatge que desenvolupa l’equip de govern
confirmen la trajectòria i la poca sensibi-
litat que aquest partit ha demostrat sem-
pre, amb responsabilitats de govern i sen-
se, per les polítiques socials.
Si des de la responsabilitat del govern de
la Generalitat els representants de CiU no
es van preocupar mai d’atendre una neces-
sitat tan bàsica com és l’emancipació dels

joves o els ajuts a les diferents unitats
familiars amb pocs recursos a través de
polítiques d’accessibilitat a l’habitatge,
per què hem de creure ara que els repre-
sentants de CiU a Parets són diferents?
Si els ajuntaments governats avui per CiU
registren l’índex més baix de tot el país
sobre la promoció pública d’habitatge pro-
tegit, per què hem de creure ara que els
seus representants a Parets, cas de poder
fer-ho, ens mantindrien en un registre di-
ferent?
El pitjor de l’actitud del grup municipal de
CiU sobre el pla d’accessibilitat a l’habi-
tatge de Parets no és la seva crítica.

Aquesta es podria arribar a entendre en
clau política com una estratègia de des-
gast al govern municipal i, per tant, tindria
la seva lògica. El pitjor és que CiU no creu,
ni ha cregut mai, en les polítiques socials
i aplica d’amagat l’ideari bàsic i conserva-
dor del seu partit sobre aquestes. Per què
hauria de fer-ho diferent amb l’habitatge
social?

CiU i habitatge
social,

una fórmula
incompatible

tant allò que porti a participar activitats fí-
siques, lúdiques, lliures i associatives
relacionades amb la pràctica de l’esport i
la salut. No sols calen gronxadors per als
infants a les places i parcs, sinó posar
aparells per al joc esportiu d’adolescents,
joves, grans i més grans encara. Tot se-
guint el carril bici que sempre demanem,
i les zones de ‘running’ i de passejada i
de caminada del poble hi ha d’haver car-
tells explicatius d’exercicis per a totes les
edats i petites proves per adequar respi-
ració i moviments del cos i equilibri, tot
allò que un bon fisiòleg esportiu pot acon-
sellar per a una bona pràctica de l’exerci-

ci físic. Això necessita d’una partida pres-
supostària, és clar! Volem felicitar des
d’aquí la iniciativa del municipi de Leganés
que ha posat als seus parcs aparells gim-
nàstics i lúdics per a l’exercici físic per a
gent de totes les edats! (El País, 09/01/
2006). Molt benvinguda sigui la promoció
de la pràctica popular i quotidiana de les
activitats físiques i esportives!
Llàstima! A pesar de Colònia i el Mundial
de Futbol, res d’això no consta al pressu-
post 2006 de Parets ni al programa de
l’equip de govern.

nat majoritàriament la millora de les vore-
res i canviar l’enllumenat públic. Nosaltres
pensem que  ambdues qüestions haurien
d’estar resoltes amb la gestió del dia a dia.
Però, aquest pressupost té també ele-
ments força negatius com l’augment es-
pectacular del nostre deute, ja que es
demanen 4,5 milions d’euros a crèdit per
finançar la residència d’avis (2 milions
d’euros) i per finançar un seguit d’obres.
Algunes d’aquestes obres entenem que no
són prioritàries, per exemple el Parc Flu-
vial que suposa 460.000€ (10%).
Avui encara estem tornant préstecs de
l’any 1996. Actualment devem als bancs

12.559.328,51€, el que suposa pagar
una quota constant a l’any de
1.943.868,20€. Aquesta situació és pre-
ocupant i pensem que hipoteca el nostre
municipi. Per tant, volem manifestar una
manca total d’una política de contenció
que permeti reduir el deute, tot el contra-
ri. Amb la política que porta a terme l’ac-
tual equip de govern el deute de l’Ajunta-
ment que és el de tots els paretans creix
cada vegada d’una forma més alarmant.

El titular pot semblar exagerat, però mal-
auradament no ho és en absolut. La man-
ca d’un sistema de finançament just ens
ha fet perdre qualitat de vida. Al llarg de
25 anys hem vist com no podíem oferir als
nostres ciutadans prestacions que en al-
tres llocs de l’Estat estan cobertes per
l’administració, com per exemple els lli-
bres de text dels nostres fills. Un altre
exemple sagnant que ens toca molt de
prop és el dels peatges. I encara ens hem
de sentir a dir que som insolidaris. Tot i
que no volen mostrar les balances fiscals
per por a quedar en evidència. Ja n’hi ha
prou! Cal que redrecem aquesta injustícia

històrica si volem un país just i sosteni-
ble. Un país que doni serveis de qualitat
als seus ciutadans. Igualment, ens calen
més competències per poder realitzar una
gestió més eficient i propera a les perso-
nes, així com garantir-ne el respecte per
part de l’administració de l’Estat.
Per tot això us encoratgem a donar suport
a l’Estatut i el sistema de finançament
aprovats pel 90% del nostre Parlament
amb el suport quasi unànime de la socie-
tat civil. Volem aprofitar aquestes línies per
convidar-vos a la manifestació convocada
per al dia 18 de febrer per expressar el
nostre rebuig a qualsevol retallada de la

voluntat del poble català expressada de-
mocràticament al Parlament.

Ens hi juguem
el futur
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Quines són les principals activitats que organitza
l’Agrupament?
La més regular és l’esplai que cada dissabte a la
tarda, de quatre a sis, fem a la masia can Jornet
dins l’àmbit de Gallecs. Hi ha seixanta nens d’edats
compreses entre els sis i els divuit anys i les acti-
vitats les coordinen uns quinze monitors. Els nens
del cau s’estructuren en quatre grups: castors,
llops, rangers i pioners. A mes, també hi ha un grup
de joves majors d’edat i un grup de pares que ens
ajuden en tot el que cal. Qualsevol nen o nena que
vulgui apuntar-se al cau pot fer-ho dirigint-se, qual-
sevol dissabte de quatre a sis, a la masia can
Jornet.
Què ha suposat traslladar la vostra activitat a la
masia de can Jornet?
Una considerable millora per a la nostra activitat que
podem desenvolupar de forma molt més còmoda,
i àmplia i tenim capacitat per poder acollir mes
nens. L’antic cap de l’ Agrupament, Joan Farré, va
tenir molt a veure amb que el cau es pogués tras-
lladar a aquest espai vinculat a Gallecs que ens
permet un contacte molt més pròxim amb la natura.
Un dels fundadors de l’Agrupament Escolta, ara
fa 45 anys, va ser Joan Farré que va morir fa poc
més d’un any. Què ha significat la seva figura per

“Treballem en l’educació per tal de fomentar una societat
més justa i respectuosa”

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

EL CALAIX

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

Pepi Volart

a l’entitat i per a tots vosaltres?
Sempre ha estat un referent dins el moviment
escolta a Parets. Malgrat que en els darrers anys
ja no feia de cap, sí que ostentava el càrrec de
president i era la figura que marcava la línia a se-
guir dins l’Agrupament. A més s’ocupava de les
relacions externes de l’entitat i era el vincle amb
l’Ajuntament. De la gestió de l’entitat se n’ocupa
ara una junta formada pel tresorer, el secretari i jo
mateix com a cap de l’Agrupament.
Una altre de les activitats associades a l’Agru-
pament és la cavalcada de reis.
És una activitat tradicional que sempre fem de
forma conjunta amb l’Ajuntament. Les carrosses
es munten i surten de la masia de can Vila, un
espai que es comença a fer petit. A més, aquest
any la pluja va fer impossible, i fins i tot perillós,
el muntatge. Per això es va decidir, juntament amb
l’Ajuntament, suspendre la tradicional cavalcada
i ubicar els reis al pavelló d’esports.

Can Guasc, masia i nissaga

L’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume de
Parets compleix aquest any el seu 45è aniver-
sari. Una de les entitats amb més àmplia tra-
jectòria del nostre poble treballa fonamental-
ment en la formació d’infants i joves a partir
de jocs i el contacte amb la natura per acon-
seguir una major sensibilització per una soci-
etat més justa i més respectuosa amb l’en-
torn.

FFFFFeeeeem nm nm nm nm naaaaattttturururururaaaaa RRRRReeeeetttttalalalalal lllllsssss...............

Jordi Jordà
Cap de l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume

Servei Local d’Ocupació de Parets. C/Major, 2 - 4. 08150 Parets del Vallès (Barcelona) Tel. 93 573 88 88

Per accedir a aquestes ofertes la-
borals, heu d’estar inscrits al Ser-
vei Local d’Ocupació de Parets
(SLOP).
Si hi esteu interessats, podeu te-
lefonar els dilluns, de 9 a 13 ho-
res,  al 93 573 88 88 o bé adre-
çar-vos personalment a l’SLOP, al
C/Major 2-4, Parets del Vallès.

BORSA DE TREBALL APRENENT
D’ELECTRICISTA

Llocs de treball: 1.
Municipi: Parets del Vallès.
Contracte: 6 mesos
prorrogables.
Horari: Jornada completa
partida.
Tasques: Ajudar a l’electri-
cista en aquelles tasques
en què es requereixi.
Requisits: Consultar-ho.

AGENT
IMMOBILIARI

APRENENT DE
FUSTERIA
D’ALUMINI

OPERARI DE
MANIPULACIÓ DE

PLÀSTIC

Llocs de treball: 1.
Municipi: Parets del Vallès.
Contracte: 6 mesos amb
opció d’indefinit.
Horari: Jornada completa
partida de dimarts a
dissabte.
Tasques: Les pròpies de la
professió.
Requisits: Persona
dinàmica.

Llocs de treball: 1.
Municipi: Parets del Vallès.
Contracte: Pràctiques.
Horari: Jornada completa
partida.
Tasques: Les pròpies de la
professió.
Requisits: Habilitat i
motivació per aprendre
l’ofici.

Llocs de treball: 1.
Municipi: Lliçà de Vall.
Contracte: 6 mesos amb
opció d’indefinit.
Horari: Jornada partida.
Tasques: Especialista en
manipulació de plàstic.
Requisits: Habilitat i
motivació per aprendre
l’ofici.

La bibliografia i la documentació utilitzades per a l’elaboració d’aquest
ar ticle es poden consultar a les biblioteques municipals i a l’Arxiu
municipal de Parets.

Mercè Alcayna

La rellevància del document que us presentem avui no rau en la seva tipo-
logia, ni en el seu contingut; de fet, només es tracta d’un comprovant de
pagament d’una part d’un deute que un paretà de 1907 lliura a un altre,
amb el recordatori del que encara li queda per pagar.
Com dèiem, la rellevància d’aquest «paper» rau en que és un dels «papers
de Salamanca». Algú pot entendre què hi fa aquest document a Salamanca?
Demà (escrivim això dimecres), a les sis del matí, els coneguts papers de
Salamanca començaran a sortir de l’anomenat erròniament Archivo Gene-
ral de la Guerra Civil per emprendre el seu camí que els ha de portar a l’Ar-
xiu Nacional de Catalunya, que custodia el fons de la Generalitat de

Catalunya, la institució que és la seva propietària legítima. Per ara, només arribarà la documentació corres-
ponent a la Generalitat, partits polítics i associacions i persones físiques. Els fons municipals hauran d’es-
perar una mica més, però el camí que s’inicia aquest dijous és prou pla per continuar endavant.
Des de l’Arxiu Municipal de Parets del Vallès, volem manifestar el nostre agraïment a totes aquelles insti-
tucions i entitats, però sobretot a totes aquelles persones, que han permès que puguem celebrar que els
«papers» canviïn per fi de gentilici.

Can Guasc és una masia amb torre fortificada, situ-
ada al polígon Llevant, que ja apareix al fogatge de
1497. Conserva, tot i les restauracions a què s’ha
vist sotmesa, aquesta fabulosa torre fortificada que
servia tant per a la defensa com per evidenciar la
benestança dels seus amos. Tan interessants com
els seus orígens són les persones que hi han viscut.
Durant el primer terç del segle XX, l’únic gran propie-
tari d’un mas que tenia com a residència habitual la
nostra població era Manuel Guasch. Les terres de la
família s’estenien des de la vora del riu Tenes fins a
endinsar-se en el terme municipal de Montmeló i in-
cloïen un gran bosc i una de les vinyes i cellers més
importants de Parets. Manel Guasch i Cortés fou
alcalde de Parets entre els anys 1931 i 1932 tot i que
un dels seus avantpassats, Pere Guasch, ja fou bat-
lle i regidor en el segle XIX. Manuel Guasch es va
casar amb Raimunda Masachs, la Rajolera. Un cop
acabada la guerra civil, va ser detingut per la seva mi-
litància política i empresonat, precisament, a can
Rajoler. Després de la guerra, la família va vendre les
terres als Feliu, els amos de la Linera, i ell als ma-
sovers de la Torre de Cellers, els Palau. Més tard, va
arribar a ser de propietat municipal i esperem que,
en un futur proper, esdevingui un referent i un lloc de
trobada per als joves de la nostra població.
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“A primer cop d’ull semblava fàcil fer ràdio, però realment no ho era”

Pere Vila
Membre fundador de Ràdio Parets

Pere Vila és un dels fundadors i impulsors de Ràdio Parets. Va ser el primer pre-
sentador de l’emissora municipal. La seva veu, a través de les ones, donava la
benvinguda al nou mitjà de comunicació l’11 de setembre de 1980. D’això ja fa
25 anys.

Ultima hora ...

Pilar Pereira
Fotografies: Joan Soto

Una mica de tot, de Jaume Anfruns
El 27 de gener, a les 21h, al restau-
rant Can Romeu, es farà la presen-
tació del llibre  Una mica de tot, de
Jaume Anfruns, amb il·lustracions
de Josep Ribas. La publicació con-
té poemes, fotografies i narracions,
centrades en gran part a Parets.

La Fundació Parets contra el càn-
cer  té nova seu a l’Eixample
La Fundació Parets contra el càncer
té nova seu d’atenció al públic. Els
dimarts, de 4 a 8 de la tarda, els
interessats es poden adreçar a les
instal·lacions municipals de l’OAC
de l’Eixample.

´

Com va sorgir la iniciativa de fer ràdio
a Parets?
Tot sorgeix de la voluntat d’una colla
d’amics de fer ràdio. Alguns proveníem
de la revista Tenes, un diari que es con-
ver tia en la base del nou projecte co-
municatiu. Aleshores començaven a
néixer les ràdios locals i ho vàrem pro-
posar a l’Ajuntament. La sol·licitud va
ser molt ben rebuda. Vàrem començar
a configurar l’equip, vam visitar altres
emissores ja en funcionament per veu-
re el model i què necessitàvem per
posar-la en marxa. A primer cop d’ull
ens semblava fàcil, però realment no
ho era.
Va comportar molta feina prèvia?
Ja feia més de mig any que preparàvem
esquemes, programació, provàvem els
aparells. Mentre es feien les obres de
condicionament dels estudis de la rà-
dio, a l’actual edifici de RAP 107, ens
vam establir al Casal de ca n’Oms. No
teníem clar que poguéssim sortir aquell
11 de setembre... però ho vàrem acon-
seguir.
La primera veu d’en Joan Vila... i tot se-
guit, Pere Vila com a primer presenta-
dor. Com recorda aquell dia?
Vam passar molts nervis. No recordo les
paraules exactes però el missatge era
que naixia un nou mitjà de comunica-

ció que donava opció a participar a tot
el poble. Ens donàvem a conèixer, qui
érem, què volíem fer... Emetíem a la
franja del vespre. Érem estudiants o
gent que treballàvem i, en sortir, anà-
vem a fer ràdio.
En antiguitat és la desena emissora de
Catalunya i la segona de la comarca.
Ja aleshores era capdavantera...
Tot i que sembla que la gent de Parets
té fredor a l’hora de participar, es va de-
mostrar des del primer moment la seva
receptivitat. L’endemà ja hi havia gent
interessada a participar en el projecte.
Com era la programació inicial?
Una graella petita. Informatius i alguns
programes variats, de cuina, música...
Alguna anècdota?
Un dels primers dies d’emissió vam ocu-
par tot el dial, per un problema tècnic
només es podia escoltar Ràdio Parets
i la gent ens trucava dient que només
ens escoltava a nosaltres.
Com definiria l’evolució de la ràdio?
S’ha professionalitzat molt. Els temps
són diferents i no és comparable. Ales-
hores ho fèiem en les estones lliures.
Cal fer una menció especial a tota la
gent que ho va fer possible com el Marc
Ibáñez, Fernando Consentino, Joan
Vila, Antònia Gambau, Rufino Flores,
Ferran Plazas, Joan Ramon, Josep Ro-

vira, Pere Alcántara, Jordi Jordà –en
Toti-, l’avi Pere... És gairebé impossible
esmentar tots els noms però sense
l’empenta de tots els que hi van passar
no s’hagués pogut tirar endavant el pro-
jecte de ràdio a Parets.
25 anys després, 7.000 oïdors escol-
ten RAP 107 segons un estudi re-
cent...
Els estudis no me’ls crec mai. Sóc es-
cèptic. Em sembla molt per a una po-
blació de 16.000 habitants.
Potser els resultats indiquen que la
gent s’interessa cada cop més per la
premsa de proximitat?
Hauria de ser així. Tant de bo.

El Carnet Amic dels teatres de
Parets, ja a la venda
Novament es posa a la venda el
carnet AMIC dels teatres de Parets.
La seva adquisició dóna dret a gau-
dir del mateix seient a tots els es-
pectacles de la programació profes-
sional durant tot l’any 2006 al tea-
tre Can Rajoler i al Cafè Teatre que
té lloc al Teatre Can Butjosa. Es pot
adquirir al Centre Cultural Can Ra-
joler a un preu de 120 euros.

El concurs Documental, un èxit
Tretze projectes han estat presen-
tats al concurs Documental convo-
cat per l’Ajuntament en la seva pri-
mera edició. El proper dia 21, coin-
cidint amb la Festa Major d’hivern,
es donarà a conèixer el veredicte del
jurat i el projecte guanyador.


