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Pla de millora de l’Eixample
El pla pretén evitar l’excessiva densificació del barri i mantenir la seva fesomia originària
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Som i Serem porta
un nou espectacle
teatral a Can Rajoler
(Pàg.7)

Marea vermella,
els seguidors del
Club Bàsquet Parets
(Pàg.9)

Vista aèria del barri de l’Eixample, una zona concebuda des dels seus orígens com a ciutat jardí

Preservar el caràcter paisatgístic i arquitectònic,
protegir el barri del procés de densificació i assegurar que les futures construccions s’adaptin a la
tipologia de ciutat jardí són els objectius fonamentals del Pla de millora de l’Eixample.
El pla s’ha creat per ajudar a mantenir l’entorn de
barri residencial, esperit amb el qual va ser concebut el sector de l’Eixample quan es va començar
a poblar fa més de tres dècades. El document pretén evitar, d’una banda, la densificació i controlar
la tipologia edificatòria i, de l’altra, limitar la construcció d’habitatges plurifamiliars a partir del

reagrupament de parcel·les. El Pla de millora planteja accions concretes com ara vetllar per l’equilibri dels volums edificats, tant en alçada com en
llargària de les façanes i valorar i protegir el jardí
privat com un dels elements bàsics de l’Eixample.
A més, s’introduiran noves zones públiques a partir de la creació de places i es millorarà l’enllumenat i les voreres.
En el marc d’aquest Pla de millora també s’inclou
l’elaboració d’un estudi de les edificacions d’alt valor arquitectònic de la zona amb l’objectiu de preservar-les. (Pàg.3)
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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
93 562 14 10
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

Horaris de visita del consistori
ALCALDIA

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

Joan Seguer i Tomàs
Dilluns i dissabte a convenir

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

ÀREA SERVEIS GENERALS I
ECONÒMICS
Ser veis 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

La Biblioteca Can
Butjosa, va néixer
l’abril de 1983 fruit
d’un conveni entre la
Generalitat i l’Ajuntament de Parets del
Vallès. Ocupa una
casa de pagès
reutilitzada, i esta
dedicada, sobretot,
als infants i als joves. Pertany al Grup
de Biblioteques Catalanes Associades a la UNESCO des de
l’any 1995 i disposa d’un fons aproximat
de 21.000 llibres.
Els seus objectius globals són, entre d’altres, ajudar els nens, joves i adults a esdevenir uns bons usuaris i que es moguin
per ella amb facilitat; que sàpiguen trobar
la informació que desitgen, que coneguin
les normes de la biblioteca i les complei-

BIBLIOTECA INFANTIL I JUVENIL CAN BUTJOSA
c/ La Salut nº 52
08150 Parets del Vallès
Tel. 93 562 23 53

AGRAI¨M ENTS’

http://bibut.parets.org/
bibut@parets.org

FE D’ERRAT ES
En l’edició núm.11 del butlletí Parets al dia, a les pàgines centrals dedicades a la Fira del Comerç, es va publicar una imatge que no es corresponia amb el peu de
foto. La fotografia correcta és la que publiquem i que
pertany a l’empresa Neteges La Gavina de Parets del
Vallès.

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

Rosa Martí Conill
Arcadi Roset Orri

Donada per finalitzada la V Campanya contra la
violència de gènere: “Prou d’hòsties”, volem expressar el nostre agraïment a les persones que
han fet possible la seva realització i a les dones
i homes que han participat en les diferents activitats programades.

Josep Anton Morguí Castelló
Joan Martorell Mompart
Anna de Agustín de Oro
Domingo Cepas Muñoz
Paulí Rigol Vallejo

Gràcies a totes i a tots pel vostre treball, el vostre esforç i la vostra implicació, que han contribuït a l’èxit d’aquesta V Campanya.

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

Ana Fernández Espiñeira
Regidora de Serveis Socials i Igualtat

Bus Urbà

Deixalleria

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, Estació, passeig de Ronda,
piscina Can Butjosa, Mediterrani, Pau Casals, l’Escor xador, Policia Local,
Mn. Jaume Urgell, Ca
n’Oms, La Cuna i col·legi
Ntra. Sra. de Montserrat.
Freqüència de 30 minuts

Horari

Parets

xin; que siguin conscients dels drets que, com
a usuaris, tenen dret a
rebre. Ajudar-los a esdevenir uns bons lectors,
que sàpiguen triar llibres
que els interessin i que
els semblin atractius, i
que això els porti a desitjar-ne d’altres. Que descobreixin el gust de llegir
en llibertat i que adquireixin uns hàbits de compor tament específics que els enriquiran
com a persones i els serveixin per integrarse en la comunitat i el país on viuen. La
Biblioteca Can Butjosa col·labora estretament amb les escoles i les famílies i ofereix un ventall de més de 100 activitats i
reforços diferents i utilitza tots els recursos al seu abast per ajudar-nos créixer
com a persones amb seguretat i llibertat.

Ser veis Socials i Igualtat
(L. Companys)
Ana Fernández Espiñeira
Dimar ts i dijous a convenir

REGIDORS SENSE DELEGACIÓ

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

Biblioteca Can Butjosa, 20 anys obrint camins

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

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
Ser veis Urbans, Via Pública,
Activitats Comercials i
Industrials, i Obres Menors
Josep Llacuna Alonso
Horari a convenir

SERVEIS MUNICIPALS
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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

al dia
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Divendres 2 desembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 23 h, al Casal de Cultura
Can Butjosa, festa musical a càrrec de la MUF.
Dissabte 3 desembre
-A les 20 h, al Centre Cultural Can
Rajoler, inauguració de l’exposició de pintura L’univers, de
Montserrat Gil.
-A les 22.30 h, al Casal de Cultura Can Butjosa, balls de saló
amb el grup Liberty.
Diumenge 4 desembre
-A les 18.30 h, al Teatre Can
Rajoler, Quatre coreografies, a
càrrec de la companyia IT Dansa.
Divendres 9 desembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
Dissabte 10 desembre
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle de playbacks amb
el grup La il·lusió no té edat.

En l’edició núm.13 del butlletí Parets al dia, a l’article
Retalls, dedicat a can Xineia, apareixia de manera incorrecta el nom del propietari de l’establiment. El nom correcte és Pere Mas Vila.

-A les 22.30 h, al Teatre Can
Butjosa, representació de Clak!
amb la cia. Capa i Espasa, dins
del cicle Cafè Teatre.
Diumenge 11 desembre
-a les 18 h, al Teatre Can Rajoler, Contes de la Laia, a càrrec
de la cia. Dansa Xalesta.
Dimarts 13 desembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, hora del conte, a càrrec
de Carme Brugarola.
Dijous 15 desembre
-A les 18.30 h, a la Biblioteca
Can Butjosa, presentació de
novetats de literatura infantil i
juvenil a càrrec de Pep Duran.
-A les 18.45 h, al Teatre Can Rajoler, recital poètic a càrrec del
Niu d’Art.
Divendres 16 desembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 20 h, a la plaça de la Vila,
sessió d’astronomia amb l’ob-

servació de la Lluna i de Mart, i xocolatada popular.
-A les 23 h, al Casal de Cultura Can
Butjosa, chill out a càrrec d’Iris
Paris.
Dissabte 17 desembre
-A les 16 h, a l’equipament municipal Asoveen, festa del 7è aniversari.
Diumenge 18 desembre
-A les ?, al Sot d’en Barriques, Carter Reial.
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, representació de L’hora dels
adéus, de Narcís Comadira, a càrrec del grup Som i Serem.
Dilluns 19 desembre
-A les 19 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, lectures per a dones.
-A les 20 h, al Teatre Can Rajoler,
persentació de l’equip del Dakar,
Tibau Racing.
Divendres 23 desembre
-A les 18 h, al Pavelló Municipal
d’Espor ts, espectacle a càrrec
d’Élite Dance.
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

El Pla de Millora Urbana de l’Eixample és absolutament necessari si
volem preser var aquesta zona tal i
com la coneixem, amb el model de
ciutat jardí que es va iniciar cap al
1930. El document, redactat per
l’arquitecte Josep M. Rovira, pretén
assegurar que les futures construccions s’adaptin a la tipologia de
barri residencial, preservar el caràcter paisatgístic i arquitectònic del
sector, i protegir-lo del procés de
densificació excessiva. Pensem que
calia adoptar aquestes mesures per
trencar una tendència urbanística
que podia desfigurar l’entorn i regular una certa massificació demogràfica que s’estava produint en aquesta zona amb la construcció d’edificis sobredimensionats a partir del
reagrupament de parcel·les.
El Pla preveu vetllar per l’equilibri
dels volums edificats i protegir el
jardí privat com un dels elements
bàsics de fesomia de l’Eixample,
amb la finalitat d’impedir que l’especulació d’uns pocs faci malbé
aquest entorn agradable i ordenat
on vivim. Entre d’altres accions de
millora en aquesta zona, es potenciarà l’av. de Catalunya com a eix comercial i de ser veis i es crearan
nous espais públics, com ara places, a més de millorar les voreres i
l’enllumenat. Dins del període d’informació pública, s’ha presentat recentment el Pla als veïns perquè en
coneguessin les línies d’actuació i
poguessin resoldre alguns dubtes
relacionats especialment amb les
edificacions d’alt valor arquitectònic
i ja es treballa en la redacció del Pla
Especial de catàleg del Patrimoni,
amb la voluntat de presentar-lo cap
al març de l’any vinent. Totes aquestes mesures, recollides al pla, ens
han de servir per preser var l’Eixample quan encara té un elevat potencial urbanístic, hem d’evitar perdre
el seu paisatge de ciutat jardí.
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Mantenir el paisatge de l’Eixample i evitar un creixement
excessiu són els eixos principals del pla de millora
Fa trenta anys començava a construir-se l’Eixample,
una tipologia de barri residencial d’edificacions
baixes amb jardí. En aquesta zona es concentren
el 42% dels habitatges de Parets i el 37% del total
de la població. L’Ajuntament planteja mantenir
aquesta fesomia i evitar-ne l’excessiva densificació
a través del Pla de millora de l’Eixample, un document que estableix les directrius per tal de conser-

var el barri d’acord amb el concepte originari de
ciutat jardí. El Pla de millora va ser aprovat de manera inicial el mes de juliol, en sessió plenària. Des
d’aleshores i fins al mes de novembre s’han dut a
terme diverses reunions informatives amb els veïns,
per donar a conèixer les característiques d’aquest
Pla i la seva finalitat. La darrera va celebrar-se recentment a Can Butjosa.
CATÀLEG D’EDIFICACIONS DE
VALOR ARQUITECTÒNIC

L’Eixample destaca pel seu paisatge d’edificacions baixes amb jardí privat

El Pla de millora de l’Eixample és un
document ampli que estableix els criteris per mantenir la tipologia de barri residencial i de ciutat jardí amb què va ser
concebut en els seus orígens, ja fa
trenta anys. Després de fer-ne una anàlisi i diagnosi de l’evolució, l’Ajuntament
ha plantejat un pla que en preservi la
fesomia, que potenciï un creixement ordenat i que eviti una densificació excessiva, tenint en compte que actualment
encara resta un potencial d’edificació
d’un 60% a l’Eixample. Amb aquest pla
es pretén evitar que el barri de l’Eixample es pugui urbanitzar en tota la seva

capacitat i es malmeti la fesomia de la
zona. D’altra banda, es treballa en un
Pla Especial del Patrimoni, per valorar
i protegir edificacions significatives a nivell històric i arquitectònic.

El Pla de millora pretén
preservar el barri de l’Eixample
amb el seu concepte original
També es vol potenciar els itineraris per
fer desplaçaments a peu i en bicicleta
i promoure l’avinguda de Catalunya com
a eix comercial i de serveis amb major
varietat d’usos que abastin les necessitats dels ciutadans.

PRINCIPALS ACCIONS URBANÍSTIQUES I DE MILLORA
-Protegir el jardí privat com a element bàsic de la fesomia de l’Eixample
-Evitar la densificació excessiva del barri
-Potenciar l’avinguda de Catalunya com a eix comercial i de serveis
-Introduir noves zones públiques a partir de la creació de places
-Millorar l’enllumenat i les voreres
-Conservar les edificacions d’alt valor arquitectònic

A l’Eixample hi ha habitatges d’alt
valor històric i arquitectònic. Amb
la finalitat de preservar-los i evitarne la desaparició, l’Ajuntament ha
encarregat un estudi sobre les
edificacions significatives de la
zona, que posteriorment -si l’estudi
així ho estableix- formaran part del
Catàleg del Patrimoni Històric i
Arquitectònic de Parets del Vallès.
Fins al març de 2006 es faran
consultes i s’obtindrà informació
sobre els edificis susceptibles de
ser inclosos al catàleg i el mateix
mes es presentarà el document
del Pla del Catàleg i es donarà a
conèixer als propietaris de les
finques incloses.
Actualment, estan catalogades
algunes edificacions com ara la
Masia de Can Butjosa i l’Església
de Sant Jaume.
El fet que les finques puguin ser
catalogades com a edifici
d’interès:
-No impedeix poder-hi fer obres de
reforma o ampliació
-No en restringeix la venda,
transmissió o hipoteca.
-Els propietaris no han de pagar
cap despesa per a la redacció del
Pla del Catàleg

ACTUALITAT
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Alumnes del Col·legi
Nostra Senyora de
Montserrat visiten la
Casa de la Vila

Una cinquantena d’alumnes de tercer de primària del Col·legi Nostra
Senyora de Montserrat han visitat
recentment l’Ajuntament de Parets
del Vallès. Els escolars han pogut
conèixer de prop les dependències
i el funcionament de la casa consistorial.
Durant la seva estada a la Casa de
la Vila, els alumnes han pogut prendre seient a la Sala de Plens, conèixer quins són els grups municipals
que conformen el plenari, el sistema de votacions a les sessions plenàries, i d’altres aspectes relacionats amb el funcionament de l’Ajuntament.

Finalitza la cinquena edició de la campanya
Prou d’Hòsties amb èxit de participació

S’instal·len tres
quioscos de venda de
premsa a Parets
L’Ajuntament de Parets ha instal·lat
tres quioscos de venda de premsa a la
població per complementar l’actual
mercat de distribució de diaris, revistes
i llibres, que es desenvolupa en diversos establiments comercials.
Amb aquesta acció es pretén donar un
servei millor als ciutadans. La ubicació
dels tres quioscos s’ha realitzat
d’acord amb un equilibri del territori, és
per això que se n’ha instal·lat un a les
proximitats de Cal Jardiner, a la plaça
del Mirador de Gallecs, un altre al parc
de l’avinguda d’Espanya i en tercer lloc
al Camp de les Peces, al barri Antic.

El concert de Rosendo ha estat un dels plats forts de la programació

Durant tot el mes de novembre s’han
dut a terme a Parets un ampli ventall
d’activitats al voltant de Prou d’Hòsties, una campanya de rebuig a la violència de gènere que va iniciar-se tot just
fa cinc anys.

La participació i la
sensibilització ciutadana
tanquen amb èxit la campanya
La sensibilització ciutadana davant
d’aquesta reivindicació és cada cop
més palpable, un fet que ha quedat
palès amb el volum de participació tant
a tallers i cursos com a altres activitats
més relacionades amb el lleure.
El concert del mític cantant Rosendo,
un dels plats for ts de la programació,

va acollir dissabte passat més de 800
persones. Com a mostra de condemna
als maltractaments, també cal destacar la concentració ciutadana que va
tenir lloc el 25 de novembre, coincidint
amb el Dia Internacional contra la violència vers les dones.
Prevenció i educació
D’entre les activitats programades, algunes s’han adreçat a professionals,
altres a tota la ciutadania, però també
s’ha volgut incidir en el col·lectiu més
jove –estudiants de l’IES- amb la finalitat de treballar per la prevenció. La
resposta a la campanya ha estat bona,
segons l’organització, i s’ha denotat
una major sensibilitació de la ciutadania i més suport a la campanya.

Entrada en funcionament aquest hivern
Els quioscos són de titularitat municipal i s’ha convocat un concurs per a
l’adjudicació de la gestió. S’ha
prioritzat la concessió a persones residents a Parets com a acció de foment
de l’ocupació a gent aturada del municipi. L’adjudicació tindrà lloc a inicis
del mes de desembre i podrien entrar
en funcionament a finals d’aquest any
o inicis del vinent.
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El Servei de Joventut
convoca un concurs de
documentals de
temàtica social

Les obres de millora de l’avinguda de Lluís
Companys començaran el mes de febrer

BREUS
Encesa de l’enllumenat
de Nadal

L’ampliació de voreres i la dotació de més places
d’aparcament són algunes de les actuacions previstes

L’Ajuntament de Parets, a través del
Servei de Joventut, ha convocat el primer concurs per a la realització d’un
documental de temàtica social.
Podran optar al premi qualsevol persona o grup de persones majors d’edat
que presentin un projecte per a realitzar que s’ajusti a les bases de la convocatòria. Per participar cal presentar
el currículum del realitzador o realitzadora, el projecte (fitxa tècnica, sinopsi i durada, entre d’altres) i el full d’inscripció que s’adjunta amb les bases.
Cada participant podrà presentar un
màxim de dues propostes.
Dotat amb 2000 euros
El projecte ha de ser inèdit i no premiat en cap altre concurs, no hi ha limitació pel que fa a la durada i la dotació del premi és de 2.000 euros, que
es destinaran a la seva realització. El
50% de l’import serà lliurat abans de
la realització del documental amb el
compromís per escrit de l’autor, i la
resta un cop finalitzada l’obra.

El termini de presentació de
projectes finalitza el
14 de gener de 2006
Presentació de projectes
El termini de presentació dels projectes serà el dissabte 14 de gener de
2006, i la comunicació del guanyador
serà divendres 20 de gener de 2006.
El projecte guanyador haurà d’estar
finalitzat el 3 de juliol de 2006.
Per a més informació sobre el concurs
i per lliurar els projectes, cal adreçarse al Casal de Cultura Can Butjosa, al
carrer La Salut 50 o al telèfon 93 562
35 53.

El proper mes de desembre s’adjudicaran les obres per a la millora de la
urbanització de l’avinguda de Lluís
Companys. L’actuació consistirà en
l’ampliació de les voreres, la reducció
de les calçades de trànsit rodat, la
millora de la regulació semafòrica, la
instal·lació de paviment sonoreductor
així com la millora de l’arbrat, l’enllumenat i la dotació de més places
d’aparcament.
Amb aquestes mesures es pretén
aconseguir una millora de la qualitat
urbana amb major accessibilitat, més
seguretat i reducció de soroll i de velocitat dels vehicles.
36 noves places d’aparcament
L’avinguda de Lluís Companys mantindrà el doble sentit de circulació. Entre

els carrers de Sant Antoni i de Migdia
s’ampliarà la vorera del costat de llevant, amb 1,40 metres més, que farà
un total 3,40 metres d’amplada. Es
manté la superfície actual de les voreres en el tram comprès entre el carrer
de Migdia i l’avinguda de Catalunya.

S’ampliaran voreres i es faran
36 noves places d’aparcament
Aquest tram es dotarà de 36 noves
places d’aparcament, als dos marges
de la calçada, i s’hi disposarà un espai d’un metre de separació entre els
dos sentits de circulació, amb balises
de senyalització.
L’inici de les obres està previst per al
febrer de 2006 i s’executaran en un
període de quatre mesos.

Per les persones i comptant amb les persones

JOSEP
LLACUNA
Regidor
de Serveis
Urbans
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La millora de l’avinguda de Lluís Companys, llargament esperada, incorpora millores per als veïns, més seguretat, menys soroll i accés als
aparcaments privats, tot i que els públics augmenten. Aquest projecte
té molt en compte el caràcter que l’espai de Can Serra tindrà en el futur, com a parc central de Parets. I per això la vorera de Llevant, enfront del futur parc, té un tractament especial. Volem, a més, donar a
l’avinguda de Lluís Companys, aquells signes de qualitat que pretenem
que ens defineixin com a municipi, és a dir l’arbrat, el mobiliari urbà,
i l’enllumenat públic, així com la millora de l’accés a Can Serra. I tanmateix no podem oblidar que aquesta via compleix una important funció en la distribució del trànsit a Parets. El projecte resultant és el reflex
tant de la voluntat política com del treball tècnic, i de la presentació
feta als veïns s’han recollit nous aspectes a considerar. Creiem que
aquesta és la forma de treballar, per les persones i comptant amb les
persones. En un moment en què el nostre poble creix, tant en habitants
com en ser veis i necessitats, la nostra voluntat com a govern local és
no deixar cap punt sense tractar i fer possible que la identitat de Parets estigui lligada a la qualitat de vida dels seus ciutadans.

L’encesa de l’enllumenat nadalenc
de Parets tindrà lloc el proper dilluns, 5 de desembre. Aquest any,
l’Ajuntament ha apostat per la renovació de les figures que il·luminaran
els carrers del municipi i s’han llogat més de 120 imatges decoratives
que es distribuiran per diferents carrers i indrets de la població.
L’Ajuntament, juntament amb les
associacions de comerciants, volen
potenciar el sector comercial de
Parets amb un seguit d’accions programades, i aquesta n’és una de
les previstes.
Com cada any, es guarnirà també
l’edifici de l’Ajuntament, la plaça de
la Vila i el Pavelló Municipal d’Esports, que acollirà la tradicional revetlla de Cap d’Any.

La taxa d’atur disminueix
a Parets durant el tercer
trimestre de 2005
La taxa d’atur ha disminuït a Parets
durant el tercer trimestre de 2005,
segons les dades recollides a l’Observatori de l’activitat i el mercat de
treball del Vallès Oriental. S’han tramitat 2.286 contractes nous a Parets del Vallès, dels quals 430 pertanyen al sector industrial, 130 a la
construcció i 1.726 a serveis. Això
representa un increment de 206
contractes respecte al mateix període de l’any 2004.
Aquest tercer trimestre ha estat un
període amb un important dinamisme pel que fa a la contractació, amb
un creixement del 4,89%. Les dades indiquen que entre els mesos
de juliol, agost i setembre de l’any
2005 s’han fet un total de 36.205
contractes laborals al Vallès Oriental.
Com a acció concreta per a
contribuir a la disminució de la taxa
d’atur al municipi, l’Ajuntament de
Parets posa a disposició dels ciutadans el Ser vei Local d’Ocupació
(SLOP) que disposa d’ofertes laborals d’empreses de Parets i de l’entorn. Des de l’SLOP es dóna assessorament personalitzat per a la recerca de feina.

VOX POPULI
Què en pensa de la programació d’actes dels teatres Can Rajoler i Can Butjosa? Li agrada? Assisteix com a públic?

Pepita
Torres

Dolores
Henares

José
Fernández

Esteve
Gil

Maria
Pujol

74 anys

40 anys

52 anys

26 anys

56 anys

Fa temps que no hi vaig per
culpa d’un accident, però
acostumava
a
anar-hi,
m’agrada molt el teatre. Trobo que l’oferta és molt complerta i variada.

No conec la programació
d’aquesta temporada, però
en d’altres ocasions ha estat
molt bé. Llàstima que per
segons quins espectacles hi
ha poc aforament i poca durada. De tant en tant vaig a
veure alguna actuació.

És fantàstica, llàstima que
no hi vagi massa gent, caldria estudiar el per què. Tenim uns equipaments de
qualitat i els espectacles són
molt bons, a més a preus
molt assequibles. Jo hi vaig
sempre que puc.

Em sembla molt completa, jo
de tant en tant actuo amb el
grup dels play-backs. Acostumo a anar-hi de públic força sovint, m’agraden molt
els espectacles que es programen.

Està bé, pel que vaig veient
a la publicitat. Només he
anat alguna vegada quan la
meva filla ha actuat amb l’escola. No tenim gaire costum
d’anar al teatre.

PUBLICITAT
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Oficina de Català
La decoració nadalenca
Els carrers i les botigues ja estan
guarnits per a les festes de Nadal i
es comencen a muntar pessebres,
ar tístics, vivents o monumentals,
com el de Parets. En altres llocs, en
canvi, els arbres de Nadal de tradició nòrdica i de culte a la natura són
els protagonistes. A casa, també
comencen els preparatius, uns prefereixen la tradició catalana del pessebre amb les figures del naixement com a centrals i el caganer
com a figura més popular, d’altres,
prefereixen l’arbre de Nadal amb
diversos elements decoratius. A
més de les boles de Nadal, els ninots, els llums de Nadal i l’estrella
o l’àngel per posar al capdamunt de
l’avet també s’acostuma a decorar
amb unes cintes lleugeres i de color viu, enflocades amb tiretes estretes i brillants que anomenem
serrellet (espumillón, en castellà) i
per arrodonir-ho utilitzem cabells
d’àngel (o llàgrimes) que són unes
tires de plàstic o paper molt estretes i brillants, generalment de color
d’or o de plata, que es deixen caure sobre l’arbre.
No ens podem oblidar de la flor de
Nadal (o ponsètia) de flors vermelles, originària de Mèxic. En canvi, el
vesc (muérdago) i el boix grèvol han
anat desapareixent de la decoració
ja que són espècies protegides que
la tradició ha posat en perill d’extinció.
Oficina de Català
de Parets del Vallès
Centre Cultural Can Rajoler
Travessera, 1
Tel. 93 573 98 00 - parets@cpnl.org

Torna el grup de teatre Som i Serem
amb L’hora dels adéus de Narcís Comadira
El proper diumenge, 18 de desembre, el Teatre Can Rajoler
tornarà a obrir les seves portes al grup paretà
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BREUS
Presentat a Parets el
llibre Retalls de Vida
Retalls de Vida, una publicació que
recull les experiències de dones
amb càncer, ha estat presentat recentment a Parets, un acte organitzat per l’associació Oncolliga. La
presentació i posterior sopar va celebrar -seal restaurant La Salut i va
gaudir d’una gran assistència de
públic.

Som i Serem actuaran de nou a Can Rajoler amb una obra de Narcís Comadira

El grup de teatre amateur de Parets,
Som i Serem, actuarà de nou a Can
Rajoler el diumenge, 18 de desembre,
amb l’obra de Narcís Comadira, L’hora dels adéus.
Des de fa vuit anys, d’ençà que es va
crear la companyia, hem pogut gaudir
d’interpretacions de temàtica i disciplines tan variades com Terra Baixa,
L’hostal de la Glòria, Amnèsia amb regalèssia o el musical Catalans a la
romana, entre d’altres.
Dos cops l’any, els Som i Serem actuen al teatre Can Rajoler i compten amb
un públic entusiasta i incondicional que
els obliga, representació rere representació, a penjar el cartell «d’entrades exhaurides». El grup, format per dotze
actors i actrius, compta amb una àm-

plia experiència i una gran trajectòria i,
en aquesta ocasió, ens presentarà un
drama que parla de la burgesia catalana mitjançant una família que passa la
primera nit de cap d’any sense el seu
referent masculí.

El grup paretà Som i Serem,
compta amb un públic fidel i
entusiasta, que omple el teatre
en cada actuació

Concert i presentació del
CD de l’Amfi rock
El diario de Andrómeda i Raíz han
protagonitzat un concer t a Can
Butjosa amb motiu de la presentació del CD de l’Amfi rock. En aquesta ocasió l’entitat Ed Pac va encarregar-se de gestionar la barra i destinarà els diners recaptats a un projecte solidari per l’Argentina.

Es tracta d’una obra de compromís
social, especialment crítica amb els
models d’identitat catalana establerts,
que formula una visió de barreja cultural i també lingüística amb uns personatges a la deriva que s’enfonsen en
la seva petitesa.

Any del Llibre i la Lectura a Parets
“És una novel·la històrica on es barreja realitat i ficció.”
Marroc contra el seu monarca Mulei
L’ombra d’Alí Bei forma par t d’una
Sulaiman. Però no coneix ni la llengua
trilogia, el primer volum de la qual
ni els costums àrabs i, per
por ta per títol “Maleït
tant,
necessita
un
català”.
traductor. A mesura que
És una novel·la històrica
avança la seva aventura es
on es barreja realitat i
contraposen les bones
ficció, amb una dosi
notícies que reben a
d’humor
que
el
Madrid sobre la gran
converteix en una lectura
popularitat del personatge;
atractiva i divertida.
amb la desconfiança que
Aquest llibre ens parla
va creixent al seu voltant al
de les activitats d’en
Marroc, fins que és
Domènec Badia, durant
expulsat.
els primers anys del
Montserrat Salvador
L’autor ens situa en el
segle XIX. És un espiaHistoriadora
moment històric que viu
aventurer, que proposa al
Europa, amb en Napoleó
govern d’en Godoy la
que vol crear un gran
invasió del Marroc, per
imperi i l’esfondrament de la corona
aconseguir els cereals que el sultà
espanyola, que ostentava Carles IV. I
Sulaiman li nega.
les intrigues de palau i dels ser veis
Domènec Badia viatja a Londres per
secrets del Marroc, d’Espanya i
tal de circumcidar-se, ja que pretén
d’Anglaterra.
fer-se passar per musulmà. Entra al
Marroc per Tànger, adoptant la
L’ombra d’Alí Bei. Maleït musulmà 2.
personalitat d’un príncep siríac, en
Albert Salvadó. Columna, Barcelona
viatge de peregrinació cap a la Meca;
2004
amb el propòsit d’alçar en armes el

Ressenyes

“...ens ajuda a conèixer una mica més els nostres orígens.”
Fent camí des de l’Ametlla és un volum
tres coses, conser vant i recuperant
que conté diferents articles de temàtiles seves tradicions i costums. En els
ca
diversa
però
seus escrits queda palebàsicament centrats en tesa aquesta aspiració de
mes vallesans. Inclou enl’escriptor. En alguns motrevistes a personatges lliments, i seguint el títol
gats a l’Ametlla i el nostre
de l’obra literària, fa camí
Vallès, i alguns ar ticles
cap a d’altres indrets
de recerca històrica fets
més llunyans geogràficaamb molt rigor que ens
ment, on el doctor
ajuden a conèixer una
Bellavista ha fet estada o
mica més els nostres oríbé ha visitat. Penso que
gens. Un altre grup de texés un compendi d’ar titos són de caire més coscles que cal llegir-los de
tumista, combinats amb el
mica en mica i anar-los
Joan Volart
paisatge de la nostra copaint. El que he copsat
Diplomat en magisteri
marca. En tot moment, el
és que tenia a les mans
lector denota l’esperit de
uns textos de molta quarespecte i estimació vers
litat cultural pel que fa al
aquests espais naturals que tan bé
contingut i alhora escrits amb una sinconeix i que ha trepitjat tantes vegades
taxi molt acurada i molta riquesa de
l’autor del llibre, Joan Bellavista, doclèxic. Crec que aquesta obra ens ajutor en Litúrgia i en Història Medieval.
darà a conèixer i a descobrir una mica
En Joan Bellavista és un paretà que acmés la nostra identitat vallesana.
tualment resideix a l’Ametlla però ha
Bellavista i Ramon, Joan. Fent camí
estat molt lligat al nostre poble. No cal
des de l’Ametlla fets i gent. L’Ametdir que és una persona que pensa que
lla del Vallès: Planeta, 1996
la identitat dels pobles es fan, entre alAquestes ressenyes literàries també les
podeu consultar al web www.parets.org
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“El CR Parets es mereix militar en una categoria superior ”

Com va sorgir la possibilitat de ser el
nou president del Club de Rugbi?
Arran de la dimissió de l’anterior junta
ens vam reunir alguns dels jugadors i
fundadors i vam decidir que el club
havia de continuar com fos. Ens vam
repar tir les funcions amb l’objectiu
que el CRP es mantingui viu i si pot
ser creixi.
Quins objectius es planteja la junta?
Volem consolidar el primer equip que
juga a 3a divisió catalana. Tot i ser
l’únic club de rugbi de la comarca ens
costa molt trobar jugadors. També
volem potenciar l’escola de rugbi del
Parets i crear equips propis. Fins ara
s’ha treballat molt bé, però cal fer
més campanyes de captació.
Es mantindrà l’acord amb el FC
Barcelona?
El conveni amb el Barça és molt bo,
és la manera que els jugadors de les
categories inferiors del Parets puguin
par ticipar en competició catalana.
Com es valora l’inici de la lliga del
primer equip a 3a divisió?
Després del descens de la temporada
passada per qüestions federatives
hem començat el campionat de forma
irregular. Hem sumat una sola victòria
davant del Castelldefels i s’ha perdut
contra el potent Santboiana “C” i amb
el Geieg B. El Parets es mereix militar

JOSEP BRUNÉS
President del Club de Rugbi Parets

en una categoria superior ja que té un
nivell de joc més alt però cal
demostrar-ho al camp. De moment,
ens pot més el cor que el cap, el
Parets pot jugar molt millor.
Aquesta temporada s’ha ampliat la
plantilla sense problemes?
El primer equip afronta amb més
tranquil·litat la competició ja que s’ha
produït un nombre elevat d’altes.
L’únic inconvenient és que la majoria

El Club de Rugbi Parets ha renovat la junta
directiva coincidint amb l’inici de la
temporada 2005-06. Després de la dimissió
de l’anterior equip que presidia Ramon Garcia
s’ha escollit una nova junta que encapçala
Josep Brunés. La resta de membres són, el
vicepresident, Ovidi Queixalós, el secretari,
Jordi Pellicer i com a vocals hi ha Lluís
Estrada, Albert Guàrdia i Esther de Manuel.
El nou president del CR Parets té tan sols 24
anys però està vinculat amb el club des dels
seus inicis ara fa 6 anys. Durant 3
temporades va jugar amb el primer equip i va
viure l’ascens a la 2a divisió. Anteriorment
havia practicat l’handbol a la localitat veïna
de Lliçà de Vall. Aquest dissabte, 3 de
desembre, el CR Parets jugarà al camp de
rugbi de la Vall d’Hebron (Barcelona) contra
el Químic B en la 4a jornada del Campionat
de Catalunya de 3a divisió. Fins ara el CRP
ha guanyat un dels tres partits disputats (1511) contra el Castelldefels. A la classificació
ocupa el 2n lloc amb 2 punts empatat amb
el Químic B, Geieg B i Universitari “B”.

de fitxatges no tenen massa
experiència en la pràctica del rugbi.
Quins projectes té el club?
Ens agradaria tenir una seu social per
fer més caliu al costat del camp.
També caldria millorar l’estat de la
gespa del terreny de joc. Ara mateix el
camp no presenta bones condicions i
és la causa de moltes de les lesions.
Jordi Seguer

e l pl
anter
pla

SERGI MEDINA, 13 anys
Club Handbol Parets
Sergi Medina Aguilà juga com a porter de l’equip infantil del Club Handbol Parets. Amb només 13 anys
s’ha convertit en una de les promeses de l’entitat. Durant aquesta temporada ha participat en els entrenaments del Centre de tecnificació del
Vallès Oriental, ha estat preseleccionat per formar part de l’equip infantil de Catalunya que ha de participar en el Campionat d’Espanya.
Sergi Medina és un porter amb molta envergadura, destaca per la seva
capacitat de treball, per l’esforç i la
seva bona colocació sota els pals.
D’altres qualitats que esmenten els
seus tècnics són la bona tècnica, les
ganes de treballar, d’aprendre i millorar. Fins i tot l’Handbol Parets ja ha
rebut ofertes d’altres clubs interessats en fitxar-lo.
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Breus
Rafael Priego participarà
al Ralli Lisboa-Dakar
El paretà Rafael Priego, president
del Club Pura Vida 4X4, participarà
per tercer cop consecutiu al Ral·li
Dakar. Aquesta vegada però actuarà com a copilot de l’equip TIBAU
RACING de Caldes de Montbui. El
pilot de l’equip serà Alfonso Nicolás
mentre que Priego serà l’assistent,
tots dos aniran dins d’un vehicle de
marca Bowler que en l’edició anterior del Ral·li va quedar en 14a posició. Priego ja té experiència al Ral·li
Dakar, els dos anys anteriors va ser
membre d’assistència de l’equip de
Rafa Tibau. El proper dilluns 19 de
desembre es presentarà a les 20
h a Can Rajoler l’equip TIBAU
RACING. El Ral·li Lisboa-Dakar, denominació del 2006, es disputarà
del 31 de desembre al 15 de gener.

Joaquim Rodríguez correrà
per Caisse d’Espargne
El ciclista professional Joaquim
Rodríguez Oliver correrà les dues
properes temporades pel nou equip
d’Illes Balears patrocinat per Caisse
d’Espargne. Rodríguez ha tancat el
cicle de 2 temporades amb Saunier
per iniciar una nova etapa. El ciclista
de 26 anys correrà al costat
d’Alejandro Valverde, David Arroyo,
José L. Carrasco, Isaac Gálvez, Ivan
Gutiérrez, Mikel Pradera, Tino
Zaballa, Aitor Pérez, Oscar Pereiro,
Pablo Lastras. A l’equip, també hi
seran els francesos Eric Ber thou,
Nicolas Por tal, Mathieu Forget i
Florent Brad, l’italià Marco Fertonani
i els russos Vladimir Karpets i
Alexei Markov. La temporada pel
paretà començarà el febrer amb el
Tour del Mediterrani.

Marea vermella: el nou grup d’afeccionats
del Club de Bàsquet Parets

Breus

El club presidit per Dídac Cayuela compta aquesta temporada
amb més de 330 jugadors i 24 equips

El CAP obté 10 podis al
cros de Montornès

A la imatge, el grup Marea Vermella a la graderia del nou Pavelló el 12 de novembre

El Club de Bàsquet Parets compta des
d’aquesta temporada amb un nombrós
grup d’afeccionats que dóna suport a
tots els equips de l’entitat. Es tracta de
la Marea vermella, nom amb què s’ha
batejat aquest grup format per 125
persones, entre joves jugadors de les
categories inferiors a més dels seus
pares i mares. Els responsables de la
Marea vermella escullen setmanalment un o dos partits de tots els que
disputen els equips del BP en pista
pròpia. Intenten triar partits de màxima
rivalitat però també aquells que tenen
importància a la classificació, segons
ha explicat la responsable del grup, Pili
Nieto. Per animar al Bàsquet Parets es
coloquen les samarretes amb el logo
de la marea, els mocadors i utilitzen

El CF Parets es recupera a la lliga de 1a

l ‘eequip
Debut a la categoria de Preferent
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tambors, trompetes o altres estris que
facin soroll. L’èxit de la marea ha desbordat fins i tot les previsions de la junta directiva, segons ha reconegut el president Dídac Cayuela. Pili Nieto ha dit
que “el grup va sorgir arran de la preocupació que hi havia a la junta pel poc
públic que assistia als partits de bàsquet base”. Ara, fins i tot, Marea Vermella té nous projectes com organitzar
sortejos o tenir una mascota pròpia.
D’altra banda, el CBP va presentar el
passat diumenge 27 de novembre al
Pavelló d’esports els 24 equips que ha
creat aquesta temporada. El club ha
tramitat més de 330 llicències a la FCB
i ha creat 6 nous equips respecte a
l’any anterior. Un miler de persones va
assistir a la festa de presentació del BP.

El CF Parets rebrà aquest diumenge 4 de
desembre, a les 17 h, el Riuprimer en partit de la 12a jornada de la lliga de 1a Territorial grup 4t. Abans, a les 16 h, es farà la
presentació dels equips inferiors de l’entitat. L’acte va quedar ajornat pel mal temps
per al 13 de novembre. L’equip de Cuni ha
sumat 3 victòries consecutives a la lliga:
Castellar (1-0), Can Rull (1-2) i Marganell
(1-2). Amb els darrers resultats el CFP és
14è amb 11 punts empatat amb Roda i Balconada. Per sota queden Can Rull amb 10
i Marganell amb 7 punts. Els davanters
Berni -amb dos- i Agustín -amb tres- han
marcat els 5 gols de les tres darreres jornades.

L’equip benjamí “A” de futbol 7 del CF Parets
milita des d’aquesta temporada a la màxima
categoria del futbol base, la Preferent. El bloc
dirigit per Francisco Hidalgo ha disputat 8 jornades de lliga i ja ha sumat 4 punts. La primera victòria la van obtenir diumenge passat al
camp del Rocafonda de Mataró (1-4). Anteriorment el CFP havia perdut davant del FC
Barcelona (0-10), amb el Júpiter (1-7), Espanyol (10-1), Gramenet (1-6), Cardedeu (5-1) i va
empatar al camp del Sant Gabriel (2-2).
La plantilla del benjamí “A” del CF Parets la formen 12 jugadors. Com a por ters, Marcos i
Grau, com a defenses, Òscar Moya, Dani
Cunill, Juli, mitjos, Ivan Rodríguez i Ivan Moreno. L’equip es completa amb 5 davanters,
Sergio Hidalgo, David, Berdejo, Albert Busquets
i Juan. El segon entrenador de l’equip és
Eduardo. Aquest cap de setmana el benjamí
“A” del CF Parets descansa, el partit previst
contra el Martorelles es va jugar dimarts i el
van perdre (0-2).

El Club Atletisme Parets va aconseguir 10 podis en la tercera cursa de
la Lliga comarcal de cros celebrada
el 26 de novembre a Montornès.
Silvia Juárez va quedar 3a en categoria cadet, Rocio Guerrero va ser
2a en infantil, Laura Menes, 3a en
aleví. Ferran Rodríguez va quedar 1r
en benjamí, Pol Rovira, 2n i Sau
Domènech, 3r. En prebenjamí,
Sergi Lleida va quedar 3r, Carla
Menes, 1a i Paula Rovira, 3a, a la
categoria mini Oriol Pinatar va obtenir el 4t lloc. D’altra banda, l’atleta
júnior Jessica Castillo va quedar 4a
al Cros de Castellar disputat el 27
de novembre. L’equip que prepara
Laura Rebollal descansarà fins a
l’11 de desembre, quan par ticiparan al Cros Ciutat de Granollers.

Can Butjosa acull una jornada de la lliga de natació
Nedadors del CN Parets, Caldes de
Montbui, El Masnou i Badia van
participar el 26 de novembre a la 1a
jornada de la Lliga Catalana de natació del grup 1 que va tenir lloc a
la piscina Can Butjosa. El CNP va
obtenir 8 podis, a la prova de 100
m esquena (96), Jordan Herran va
quedar 1r, Adrià Mar tínez, 2n i
Andrea Pérez (2a). Als 50 m esquena (97) David Salvador va ser 3r i
Joana Pericas 3a. Als 50 braça (96)
Adrià Martínez va quedar 2n, Jordan
Herran, 3r i Andrea Pérez, 1a. Per
relleus destaca la victòria del CNP
als 4X50 esquena masculí del 96.

L’Handbol Parets, en zona
de play off d’ascens
El sènior A de l’HP jugarà aquest
dissabte (19.30 h) en pista pròpia
davant de l’Amposta en la 10a
jornada de la lliga de 2a Catalana
grup A. L’equip d’Herrero es manté
entre els 4 primers del grup amb 13
punts empatat amb el Sarrià B. Per
davant hi ha el líder, La Garriga, amb
16 i Salle Bonanova amb 14. En la
darrera jornada l’HP va empatar a la
pista del Sarrià B (26-26).

avantma
tx
matx
Dissabte 3 i Diumenge 4 Desembre
FUTBOL 1a TERRITORIAL Grup 4:
CF Parets-Riuprimer (Diumenge, 17h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
HANDBOL 2a CATALANA Grup A:
H.Parets-Amposta (Dissabte, 19.30 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2:
FS Parets Wursi-La Union Ortega (Sta Coloma) (Dissabte 17.30 h)
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3:
TT Parets-CN Tarraco (Dissabte, 17 h)
RUGBI 3a DIVISIÓ CATALANA:
Químic “B”-CR Parets (Dissabte, 17 h)
JOCS ESCOLARS 2a jornada:
Prebenjamí Bàsquet (Dissabte, 10 h)
Dissabte 10 i Diumenge 11 Desembre
FUTBOL 1a TERRITORIAL Grup 4:
Sant Pau Manresa-CF Parets (Diumenge 16 h)
HANDBOL 2a CATALANA Grup A: Esplugues “B”-H. Parets
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2:
Arenys de Munt-FS Parets Wursi
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A TERRIT. Grup 3:
CE SP (Sta Perpètua)-B.Parets A
3a FEM. A Grup 5: B.Parets A-Canet (Dissabte 19 h)
RUGBI 3a DIVISIÓ CATALANA:
CR Parets-Universitari “B” (Diss. 17 h)
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Ana Fernández, regidora del grup municipal del PSC : “Fer política i fer-la bé no és gens fàcil per a ningú, sigui home o dona”
Ana Fernández és regidora de Serveis Socials i Igualtat de l’Ajuntament de Parets del Vallès. Va néixer
a Lleó fa 46 anys, però viu a Parets
des de l’any 87, primer a l’Eixample
i actualment al barri Antic. Combina
la política amb la seva tasca professional, com a administrativa. Va iniciar el seu vincle amb la política
l’any 1998 i des del 1999 és regidora al consistori de Parets, pel Partit
dels Socialistes de Catalunya
(PSC). És casada i té una filla.
Ana Fernández encapçala la regidoria de
Serveis Socials i Igualtat. Tot just el mes
de novembre aquesta àrea pren una rellevància per la campanya Prou d’Hòsties.
Com i per què va néixer aquesta iniciativa? Com ha anat evolucionant en aquests
anys?
Va néixer el 2001. Feia molt de temps que
actuàvem davant situacions de maltractaments a dones i vam creure que era necessari conscienciar la població, evidenciar el
problema que representa aquesta lacra
social i comptar amb la col·laboració de la
resta de professionals implicats. Volíem
crear un grup de treball per decidir quina
seria la línia que calia seguir. Ho vam aconseguir i amb la participació d’aquest grup
es va elaborar el Protocol d’actuació contra la violència domèstica, del qual formen
par t la Policia local, Mossos, Sanitat i
Serveis socials.
A partir d’aquí, en cadascuna de les campanyes, s’ha impartit formació específica
per incrementar i perfeccionar els coneixements dels professionals que hi intervenen
i s’ha fet el seguiment i l’avaluació de l’esmentat protocol. Cal afegir que la participació i l’interès de la població ha anat en
augment.
Prou d’Hòsties és un eslògan molt contundent... Ha aconseguit sensibilitzar la gent?
Realment l’eslògan és tan contundent perquè volíem deixar palesa la brutalitat i la
gravetat dels maltractaments vers les dones en els dos sentits: prou de maltractaments físics i psicològics i prou de ximpleries, diem les coses pel seu nom. I sí, ens
ajuda a aconseguir un dels objectius principals de la campanya: sensibilitzar la
població, perquè tots i totes ens hem de
sentir responsables d’aquesta violència i
hem de col·laborar a eradicar-la.
Quin balanç faria de la campanya d’enguany?
De la campanya d’enguany hem de dir que
ha estat un èxit. Les raons han estat el
considerable increment de la participació
de la ciutadania; la major implicació dels
professionals en la formació; la creació
d’un grup de treball que és l’encarregat

d’elaborar el “Protocol d’actuació per a la
infància i adolescència maltractada i/o en
risc” i per últim, molt impor tant i que no
s’havia donat fins ara l’apropament de persones que han fet seva o han patit aquesta amputació del drets i llibertats fonamentals de les persones.
Les activitats adreçades a la gent gran
també són un puntal de la seva regidoria.
La programació “Els nostres avis” és tot
un èxit... Quin és el secret?
La gent gran és un col·lectiu molt important per a aquesta regidoria i per a tot
l’equip de govern. És un percentatge gran
de la nostra població que té unes necessitats molt concretes i moltes ganes de
continuar participant activament en la vida
del seu municipi. Per això som al seu costat no només en la part festiva (que és un
homenatge), sinó també en la par t
assistencial.
El secret de l’èxit de les jornades?... No
en té cap. Comptem amb la par ticipació
d’ells i d’elles, els nostres avis i àvies que
així ho volen i que no només participen,
sinó que a més col·laboren en l’organització i ens ajuden a portar-les a terme.
Quins projectes s’han dut a terme d’ençà que porta aquesta cartera i quins plantegen per al futur?
Fa 4 anys que porto aquesta cartera i des
de llavors hem consolidat la campanya
contra la violència de gènere i el dia internacional de la dona; hem elaborat el protocol d’actuació contra la violència domèstica que va ser com a model de escollit
com a bones pràctiques en el Fòrum Universal de les Cultures en el qual vam participar i que també vam presentar en un
estand en la V Fira de Benestar Social que
organitza la Diputació de Barcelona; hem
iniciat el servei de teleassistència per a
dones maltractades; hem dut a terme el

projecte ILO-SER (Iniciatives Locals d’Ocupació en el sector dels serveis a les persones) impulsat per la Diputació de
Barcelonai adreçat a dones, que que es va
complementar amb el projecte NOUS FILONS impulsat des de la Generalitat de
Catalunya amb la finalitat que les participants poguessin constituir-se en cooperativa; hem incrementat les hores de prestació dels serveis del SIAD (Servei d’Informació i Assessorament a la Dona) i del
SAPIJ (Servei d’Assessorament Psicològic
Infantojuvenil); hem desenvolupat el projecte “Gent gran i noves tecnologies :I tu per
què no?”; hem incrementat el servei de
teleassistència domiciliària per a la gent
gran; hem millorat el Servei de Menjador
Social i Àpats a Domicili; hem donat suport
tècnic i d’infraestructura a l’APIPD (Associació de Pares per a la Integració de Persones amb Disminució); hem fet diferents
programes per a la infància i adolescència
(suport a pares i mares, tallers de salut,
programes de convivència, accés a serveis municipals a infants en situació de
risc social, ...); hem donat supor t i
dinamitzat les associacions d’immigrants
(jornades informatives, tallers i cursos,
sopar intercultural) i hem iniciat el procés
per a la construcció de la residència per a
la gent gran.
Pel que fa a projectes de futur podem parlar del Pla d’acollida per a immigrants, l’habitatge social, la creació del Consell Municipal de la Dona i la posada en marxa
d’un Centre Obert per a infants.
Dones i política no està encara del tot
equilibrat. És difícil fer política per a una
dona?
Fer política i fer-la bé no és gens fàcil per
a ningú, sigui home o dona. Sí que crec,
però, que la política i la dona encara no
estan en equilibri. Som a mig camí en la
conciliació entre la vida laboral i familiar i
això és un handicap per a les dones, i si
a més treballem fora de la llar, la situació
es complica més. Continuem vivint en un
món d’homes, però no per això deixarem
de lluitar per ser a dalt i formar part de les
decisions polítiques, socials, culturals i
educatives.
Per què va decidir emprendre carrera política?
És curiós perquè no partia d’una vocació
per fer carrera política, va ser una cosa
molt més senzilla. Des de fa anys he format part de diferents entitats del municipi (Grup de Dones, AMPA del Pompeu
Fabra, Grup d’escacs del Pompeu Fabra, i
Club de Bàsquet Parets). En un moment
determinat em van oferir l’oportunitat de
dedicar una part important del meu temps

al meu poble i em va agradar. Vaig creure
que podia aportar coses al meu municipi i
era un repte molt important alhora que una
gran responsabilitat. A més, la meva família i amics em van animar i em van donar
molt suport.
Ja fa més de dos anys d’aquesta legislatura, quin balanç fa de l’acció de govern?
Han estat dos anys de molta feina per a
l’equip de govern. Hem treballat per arribar al compromís que vam adquirir amb els
ciutadans i millorar la qualitat de vida de
les persones del nostre municipi i crec que
el resultat és força satisfactori. Encara ens
queden moltes coses per fer, però ja fem
camí i de mica en mica la població està
veient i veurà els resultats d’haver dipositat la seva confiança en nosaltres.
Quin paper estan jugant els grups municipals a l’oposició?
Tenim una oposició més plural que en altres legislatures. Ara bé, jo entenc que una
oposició ha de qüestionar la gestió del
govern, però amb propostes de millora per
al municipi i, això, no és el més habitual.
Sovint presenten iniciatives que saben que
no podrem fer. Tenim un programa electoral per complir i un compromís amb la ciutadania que hem de defensar.
Quina és la seva visió de Parets?
La meva visió de Parets és un poble amb
una notable història, escrita dia a dia pels
paretans i paretanes que han viscut, viuen
i viuran al nostre poble. Un poble dinàmic
i solidari. Un poble que està creixent i s’està adaptant als nous temps sense renunciar a la pròpia identitat.
Com li agradaria que fos el Parets del futur?
M’agradaria que Parets, sense perdre les
seves arrels històriques, fos un poble on
poder conviure amb els nous canvis socials i culturals, un poble modern i de qualitat, respectuós amb el medi ambient i un
poble on els homes i dones puguin viure
en llibertat, tolerància, respecte i sobretot, sobretot amb IGUALTAT. I perquè crec
en aquest futur i en nosaltres i en vosaltres paretans i paretanes, jo continuaré
lluitant.

“Una oposició ha de qüestionar la
gestió del govern,
però amb propostes
de millora per al municipi”
“ Parets és un poble
dinàmic i solidari”
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“Ens agradaria trobar persones que ens volguessin ajudar a fer el pessebre.
És un art molt bonic que no s’ha de perdre”
El dinovè pessebre monumental de sota la plaça de la Vila és a punt d’obrir portes. Més de
deu mil quilos de sorra, uns vuit mil de pedra,
mil quilos més de guix, sacs i cortines, i uns
sis mil litres d’aigua ha fet servir l’agrupació
pessebrista pel muntatge del betlem gegantí
que cada any visiten al voltant d’unes deu mil
persones. Estarà obert al públic des de la setmana abans de Nadal fins al darrer diumenge
de gener. Esteve Mas és el director i
vicepresident de l’entitat local.
Quines són les principals característiques del pessebre d’aquest any?
El pessebre d’aquest any serà molt semblant al de
l’any passat que ja va ser especial per coincidir amb
el milcentenari de Parets. Aquest Nadal els quadres
seran gairebé els mateixos, però ubicats d’una altra forma. El paisatge està inspirat, una par t, en
paratges catalans i, un altre tram, estarà ambientat en terres de Jerusalem. Es mantindran els efectes especials de tempesta, de llamps secs, el desert i els efectes de neu. Al recinte també hi tindrem
una exposició de diorames que són petites escenes del pessebre i dibuixos dels nens de les escoles.
El pessebre monumental ocupa una superfície de
250m2 damunt d’una taula, fet que l’ha convertit
en el més gran d’aquest tipus que es munta a tot
Catalunya i que li ha permès entrar al Llibre
Guiness dels rècords catalans. Que ha significat
això per a l‘entitat?
Una gran satisfacció. Era un objectiu que volíem
aconseguir i l’hem fet realitat.
Quantes persones formen l’Agrupació pessebrista de Parets?

Can Butjosa o can Cot de la Serra

Esteve Mas
Agrupació pessebrista Parets

Actualment som deu persones fixes. A nosaltres
ens agradaria ampliar el nombre de persones de
l’Agrupació. Voldríem que vingués gent interessada a fer el pessebre, que ens ajudés, que s’impliqués en l’entitat i que augmentés l’afició als pessebres. És un art molt bonic que no s‘ha de perdre.
Quin és l’origen del pessebre a Parets?
La tradició mes recent a casa nostra era la del
pessebre vivent que es va deixar de fer. Al cap d’un
temps i sempre amb el supor t de l’Ajuntament
vam decidir fer el pessebre actual al recinte de sota
la plaça que hem condicionat en els darrers anys.
Espereu moltes visites?
Cada any ratllem els deu mil visitants a més dels
grups organitzats que el vénen a visitar i també les
escoles del poble que hi passen abans de començar les vacances. Esperem que el màxim nombre
possible de veïns de Parets el vinguin a visitar. De
fet és un pessebre que fem principalment pel poble.
Pepi Volart
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Alícia Pozo Figueroa

Us presentem avui una sèrie documental molt rica, documents que ens ofereixen
gran quantitat d’informació de persones que han viscut en el nostre poble al llarg
dels temps. De persones de sexe masculí... perquè parlem d’expedients de quintes.
El servei militar obligatori comportava que, arribat cer t moment de l’any, els mossos que havien assolit l’edat establer ta –22 anys, 21, 20, 19...– havien de ser
«tallats». Aquest procés iniciava la «quinta» d’aquell any. A partir d’aquell moment,
s’obria un expedient per a cada mosso, on s’hi adjuntava tota la documentació
que feia referència al tràmit habitual i tota aquella que ell volgués afegir-hi.
En Joan, el 1880: el seu expedient conté els documents on constaven les seves
dades personals, les característiques físiques (talla, pes, trets facials, color dels
cabells...), les malalties que podia al·legar per tal de lliurar-se del ser vei... S’hi
adjuntava també una acta de naixement o un cer tificat de baptisme, informació
excel·lent per conèixer els avantpassats i la procedència de la família. I, per demostrar la dificultat que li suposava al pare d’en Joan deixar-lo anar a la «mili», hi
afegien cer tificats de pobresa i de ser fill únic.
Tot plegat, expedients interessantíssims. Hi ha algun «antic mosso» que vulgui
consultar el seu?
ARXIU MUNICIPAL

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:

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

BORSA DE T REBALL
Per accedir a aquestes ofertes laborals heu d’estar inscrits al Servei Local d’Ocupació de Parets
(SLOP).
Si esteu interessats podeu telefonar els dilluns, de 9 a 13 hores, al
93 573 88 88 o bé adreceu-vos
personalment a l’SLOP, al
C/Major 2-4, Parets del Vallès.

De dilluns a divendres, de 9 a 13 h / Dilluns, de 17 a 19.30 h

TÈCNIC EN RRHH
Llocs de treball: 1
Contracte: 6 mesos més
indefinit.
Horari: Jornada partida de
dilluns a divendres.
Tasques: Selecció de
personal, contractació,
administració, psicometria,
etc.
Requisits: Formació i
experiència en selecció de
personal.

Can Butjosa -també dita can Butjosa del Bosc- és un
antic mas del segle XIX, situat a uns quatre-cents
metres a l’oest de la riera Seca. Antigament era coneguda com can Cot de la Serra, fins que hi va anar
a viure la família que duia aquell cognom. L’envoltaven una bassa, l’era on es batia el gra i un gran bosc
que, amb el temps, es convertí en terres de conreu.
Els seus orígens no són massa coneguts. Sabem
que, a principis del 1800, va per tànyer a Josep
Butjosa i, més de cent ants després, va passar a mans
de Francesc Marcer, un dels principals contribuents
rústics de la població l’any 1933. El seu fill, Josep
Marcer, va heretar la finca i la deixà a nom d’Amanda
Sagristà, la seva esposa. Aquesta, va fer diverses donacions per a obres de caritat, entre les quals estaven inclosos els terrenys i la casa que, des d’aleshores, van passar a pertànyer a «la Orden de Clérigos
Regulares Ministros de los Enfermos» o Pares Camils.
El sòl es va segregar en diferents porcions que els
eclesiàstics van anar venent amb el corresponent
«beneplácito apostólico». Finalment, després de diferents transaccions, l’Ajuntament va adquirir la masia
a la immobiliària IMBUSA l’any 1980. Actualment, can
Butjosa acull un centre cultural amb diferents sales
per a joves, un teatre polivalent i la biblioteca infantil
i juvenil, a més d’un jardí i un amfiteatre on es celebren tota mena d’activitats lúdiques i culturals.

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.

CAMBRER/A I
AUXILIAR DE CUINA

AUX. ADMTVA.
i ATENCIÓ AL PÚBLIC

PROVETER

Llocs de treball: 2
Contracte: Temporal amb
opcions de continuïtat.
Horari: De 8.30 a 17 h.
Tasques: Servir taules i
suport a la cuina.
Requisits: Experiència en
el sector.

Llocs de treball: 1
Contracte: Indefinit.
Horari: Partit de 9 a 14 i
de 15 a 18 h.
Tasques: Recepció, facturació, arxiu, suport al departament comercial.
Requisits: Formació
professional i habilitat
social.

Llocs de treball: 1
Contracte: Temporal amb
opcions de continuïtat.
Horari: Partit de 8 a 13 i
de 15 a 18 h.
Tasques: Recollida de
mostres de formigó pel
control de qualitat.
Requisits: Graduat escolar
i carnet de conduir (imprescindible).

Servei Local d’Ocupació de Parets. C/Major, 2 - 4. 08150 Parets del Vallès (Barcelona) Tel. 93 573 88 88
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“El teatre de Can Rajoler és un d’aquells indrets que té la seva pròpia personalitat”
El cantant i compositor Gerard Quintana i l’actor Joel Joan van ser el passat 20
de novembre al Teatre de Can Rajoler presentant el seu espectacle Secrets compartits. Quintana, nascut fa 31 anys a Girona, ja havia estat a Parets en diverses
ocasions presentant Els miralls de Dylan amb Jordi Batiste i en una actuació amb
els llegendaris Sopa de Cabra durant una Festa Major d’estiu. Ara amb Joel Joan
han decidit expressar els seus Secrets compartits durant un curt període de temps
per diversos escenaris del nostre país.
És un espectacle exclusiu?
En certa manera és exclusiu pel temps
que el desenvolupem. Vam començar a
l’octubre i ho allargarem fins a mitjan
desembre, tot i que no renunciem a fer
una darrera actuació a Barcelona l’any
vinent.
Com el definiries?
No és un concert ni una obra de teatre,
però sí que hi ha una mica de tots
aquests gèneres. Quan vam decidir iniciar aquesta aventura vaig plantejar
recitar una sèrie de textos de poetes
com Joan Margarit, Robert Frost,... però
també cançons meves, referències a la
meva etapa a Sopa de Cabra, cançons
que canta en Joel Joan, versions de
temes de Jacques Brel o Serrat, una
mena de joc escènic simulant un consultori radiofònic. Són moltes les idees
que conviuen en aquesta obra. També
he de dir que, tot i que ens basem en
un guió, hi ha molta improvisació.
Què t’uneix a Joel Joan?
Les ganes d’explicar coses i compar tir
inquietuds. De fet en Joel Joan el vaig

conèixer fa anys a l’Institut del Teatre.
Ens havíem trobat en moltes ocasions
però un dia me’l vaig trobar en un acte
de l’ONG Salvem l’Empordà. Aquí ja vam
comentar de fer aquest espectacle i finalment ens vam decidir un dia a la
plaça Reial de Barcelona. Definiria Secrets compar tits com un espai de llibertat per a nosaltres dos i per a tot el
públic. A més Joel Joan demostra que
també té una molt bona veu i ja li he dit
en broma que si segueix així potser ens
prendrà la feina...
Què prefereixes: compondre o cantar?
Em quedo amb les dues. Per cantar necessites davant teu una multitud. Per
compondre en canvi prefereixes la solitud. Els meus inicis estan més lligats
a la composició, però quan vaig entrar
a Sopa de Cabra em van triar com la veu
de la banda.
Ja havies actuat a Parets...
Ho recordo per fectament amb Els miralls de Dylan. El teatre de Can Rajoler
és un d’aquells indrets que té la seva
pròpia personalitat i que té un aire di-

Gerard Quintana.

´
Ultima
hora ...
Clak!, humor visual a Can Butjosa
Clak!, un espectacle d’humor visual i interatiu, que parodia les més
famoses escenes de les millors
pel·lícules del món del cinema, és
la proposta teatral per al proper 10
de desembre, a les 22.30 hores, al
Teatre Can Butjosa.
L’actuació anirà a càrrec de la companyia Capa i Espasa, que oferirà
un espectacle diferent, orginal, amb
molta energia, ritme i sobretot, amb
gran dosis d’humor.

Cantant

ferent als altres recintes que he estat.
I també la recordo perquè al mig de l’actuació em va sonar el mòbil.
Quins projectes de futur tens?
Després d’editar Per un tros de cel, un
DVD sobre el concer t que vaig fer al
Barcelona Teatre Musical per presentar
les cançons de Les claus de sal, que
inclou també un CD amb duets i temes
inèdits, vull començar a preparar el que
serà el nou disc que intentaré gravar-lo
aquest proper estiu. A més continuo
col·laborant a ‘El Club’ de TV3 i he d’intervenir en unes xerrades organitzades
per la Generalitat i la revista Enderrock
en diferents centres escolars. La veritat és que tinc en ment un munt de projectes.
Carles Font
Fotografies: Joan Soto

Avui es signa el Pacte per la Salut
Avui, 2 de desembre, se signa a
Mollet del Vallès, el Pacte per la
Salut. A l’acte hi assistirà la consellera de Sanitat, Marina Geli, i representants dels cinc municipis del
Baix Vallès que en formaran par t.
L’alcalde de Parets, Joan Seguer, i
el regidor de Sanitat, Antonio Torío,
prendran part de l’acte.
El Pacte per la Salut servirà per a
què les administracions locals puguin intervenir en la distribució de
la despesa sanitària i contribuir a la
millora del servei.
Festa de Nadal dels comerciants
Les agrupacions de botiguers del
barri Antic de Parets i de l’Eixample
han organitzat conjuntament una
festa de Nadal per al proper 18 de
desembre. L’activitat tindrà lloc de
10 a 14 hores, al Sot d’en Barriques, i consistirà en l’entrega de
cartes al carter reial.

