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Festa Major d’Hivern 2011... Ja és aquí!
Hotel Cochambre, Jordi LP, concerts, tallers, espectacles infantils... De tot i més, del 21 al 24 de gener

Paretans i paretanes, agafeu roba d’abric, bufandes, uns guants i
una gorra. Cordeu-vos ben fort les botes i prepareu-vos per sortir
al carrer i gaudir de les múltiples propostes que ens porta la Fes-
ta Major d’Hivern 2011. Aquesta és la primera cita de l’any que
tenim per gaudir tots plegats, així que no deixeu que ni el fred ni
el mal temps us aturin.
Com cada any, la Festa ha pensat en tothom i té propostes per a
tots els públics i per compartir en família i amb amics.
Teatre, concerts, escacs, gegants, calçots, sardanes, parc infan-
til... Prop d’una vintena d’activitats amenitzaran aquests dies la
vila. Els actes arrencaran aquesta mateixa tarda amb l’Hora del
Conte, que tindrà lloc a la Biblioteca Can Butjosa i seguiran a la nit
de la mà de l’entitat Fes-Tuka, que ha preparat una original festa
americana. El programa de Festa Major de dissabte començarà a
les 10 del matí i es perllongarà fins passada la mitjanit amb la mú-

sica, entre d’altres, d’Hotel Cochambre i DJ Panko. Recordeu que
aquest dia tindrà lloc un dels plats forts de la festa d’hivern: la
Calçotada Popular.
La XVI Fira d’Artesans, el I Circuit d’Iniciació Club Puravida 4x4  i el
Gran Ball de Festa Major a càrrec de l’Orquestra Setson són només
algunes de les cites de diumenge. El punt i final el posarà dilluns
l’humorista Jordi LP amb l’obra Er camino Santiago.
Els orígens de la Festa Major d’Hivern es troben a mitjan segle XV,
arran d’un vot religiós que la gent de Parets va fer a Sant Sebastià
per tal que els lliurés de la pesta. La festivitat es va recuperar l’any
1994 i, des d’aleshores, s’ha consolidat com un dels esdeveni-
ments més exitosos i esperats per tota la ciutadania. Així, des d’avui
i durant els propers quatre dies, Parets és sinònim de festa, diver-
sió, convivència, música, cultura i tradicions. A gaudir de la Festa
Major d’Hivern 2011! (pàg.3)
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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, Esta-
ció, passeig de Ronda, pis-
cina Can Butjosa, Mediter-
rani, Pau Casals, l’Escorxa-
dor, 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 / 691 367 630
RAP 107. Ràdio Parets
93 573 81 81
Servei d'Esports
93 562 52 06
Ca n'Oms. Casal dels Avis
93 562 14 02
Can Butjosa. Casal de Cultura
93 562 35 53
Can Butjosa. Biblioteca
93 562 23 53
Can Butjosa. Piscina
93 562 06 02
Can Rajoler. Teatre
93 573 98 00
Can Rajoler. Biblioteca
93 573 98 01
Equipament ASOVEEN
93 573 14 29
Escola de la Natura
93 562 17 94
Escola Bressol El Cirerer
93 562 51 75
Escola Bressol El Petit Cirerer
93 562 20 05
Escola Bressol La Cuna
93 562 49 54
Escola Municipal de Música
93 562 40 02
Oficina de Català
93 573 98 00

Oficina de Recaptació
93 562 33 09
Patronat Pau Vila
93 562 12 03
CEIP Lluís Piquer
93 562 16 03
CEIP Pompeu Fabra
93 562 06 16
CEIP Vila Parietes
93 573 86 57
Col. M. de D. de Montserrat
93 562 03 56
Acadèmia Comercial de Parets
93 562 16 24
IES Parets
93 562 32 03
CAP Parets
93 562 16 89
Jutjat de Pau
93 573 03 04
Parròquia Sant Esteve i Sant Jaume
93 562 02 01
Taxi Alberto Álvarez
600 639 664
Taxis Cooperativa Transradio
93 593 74 01
Farmàcia Barja (Barri Antic)
93 573 75 12
Farmàcia Isern (Eixample)
93 562 19 18
Farmàcia Sans (Eixample)
93 573 08 08
Farmàcia Garcia (Escorxador)
93 562 04 72
Ambulància i Bombers
112
Voluntaris de Protecció Civil
93 573 93 16

ALCALDIA

Joan Seguer i Tomàs
Dissabtes i horari a convenir

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I
TERRITORIALS

Organització i Recursos Humans
Comunicació
Sergi Mingote
Horari a convenir

Participació Ciutadana
Ciutadania
Raquel Garcia
Tardes a convenir

Seguretat Ciutadana
Josep Maria Guzman
Dimecres 19.30 a 21h

Urbanisme
Habitatge
Lucio Gat
Tardes a convenir

Serveis, Obres i Via Pública
Ricard March
Dimarts tarda i horaris a convenir

Medi Ambient i Mobilitat
Josep Maria Tarrés

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS I
ECONÒMICS

Educació
Serveis Socials
Promoció Econòmica
Antonio Torío
Horari a convenir
Cultura

Hisenda
Sònia Lloret
Tardes a convenir

Ocupació
Comerç
Joventut
Susanna Villa
Dilluns 19 a 20.30h
Tardes  convenir

Esports
Sergi Mingote
Horari a convenir

Sanitat
Gent Gran
Igualtat i Dona
Amèlia Marquino
Dimecres 10 a 13h i horari a
convenir

Cooperació
Lucio Gat
Horari a convenir

REGIDORS SENSE DELEGACIÓ

Rosa Martí

Lluís Cucurella

José Luís Rodríguez

Joan Martorell

Francisco Pulido

Susana Rueda

Horari a convenir

Horaris de visita

Apunta t,

Del 21 al 24 de gener
FESTA MAJOR D’HIVERN 2011
(consulteu el programa)
Dimarts 25 gener
-A les 18.00 h, a la Biblioteca Can Ra-
joler, Hora del conte: aniversari.
Dimecres 26 gener
-A les 19.00 h, a la Biblioteca Can Ra-
joler, Club de lectura per adults, tertú-
lia: el llibre Digues que m’estimes en-
cara que sigui mentida, de Montserrat
Roig.
Dissabte 29 gener
-A les 15.45 h, a la sala Cooperativa,
Campionat de Catalunya d’escacs per
edats.
Del 3 al 28 de febrer
-A la sala d’exposicions Can Rajoler, ex-
posició 12 dones i 8 homes m’han tro-
bat pel carrer i jo duia una càmera fo-
togràfica, de Jaume Paris.
Divendres 4 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa,
hora del conte.
-A les 20 h, a l’observatori Pau Vila,

sessió d’astronomia. Observació de Júpi-
ter, Urà i la galàxia Andròmeda.
Diumenge 6 febrer
-A les 18.30 h, al teatre Can Rajoler, tea-
tre: Pasta fullada.
Dimarts 8 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler,
hora del conte a càrrec de Carme
Brugarola.
Divendres 11 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa,
hora del conte.
Dissabte 12 febrer
-A les 22.30 h, a la Sala Cooperativa, cafè
teatre Pésame mucho, de Pez en Raya.
Diumenge 13 febrer
-A les 18 h, al teatre Can Rajoler, especta-
cle Alícia al país de les meravelles, a càr-
rec de la cia. La Trepa.
Dilluns 14 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa,
taller de poesia del grup Aiguaneix.
Dimarts 15 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, ta-
ller infantil Construeix la teva pròpia pirà-

mide, a càrrec de Felip Masó.
Dijous 17 febrer
-A les 18, al teatre Can Rajoler, 18è ani-
versari del Niu d’Art, homenatge a
Jaume Anfruns.
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler,
xerrada Els enigmes d’Egipte a càrrec
de l’arqueòloga Montse Rodríguez
Gómez.
Divendres 18 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa,
hora del conte.
Diumenge 20 febrer
-A les 18.30 h, al teatre Can Rajoler,
espectacle musical Brassiana, a càrrec
de l’Spanish Brass Luur Metalls & Trio
de Jazz.
Dimarts 22 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler,
hora del conte a càrrec de Mon Mas.
Dimecres 23 febrer
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler,
tertúlia al voltant del llibre Misery, de
Stephen King, Club de lectura per a
adults.

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

Any nou
    Has sorgit com cant de fada,
al bell punt de mitja nit,
amb cantúria d’arribada,
en el moment escollit.

    Has arribat il·luminat,
de nou amb franca delectança,
de nou guany i nou esclat,
pregó de nova esperança.

    Curull sempre de lloances,
poncell d’inquiet brogit,
nou batec en que t’atances
al bell punt de mitja nit.

    Any nou que se’ns decanti,
a net camí sempre avançant,
lluïssor que s’ageganti
amb precís ritme, altre cant.

    Nou any, de nou asserena’ns
amb clara llum, i to prudent,
llum diürna, tu emplena’ns
d’abundor i millora consistent.

Josep Malla i José

A un Pep
    Una vegada va haver-hi un entrenador
que tenia amagada una guardiola
i un bon dia, com aquell que la ben controla,
va decidir trencar-la amb un cop del seu taló.

    De dintre d’ella i per goig de tota l’afició,
en sortiren “tres copes”, no pas una de sola!
i des d’aquell dia tot un Club es prou consola
de tenir-les en el museu per la gran col·lecció.

    Aquella temporada del dos mil vuit – dos mil nou
l’entrenador ja no té lloc pel seu estalvi
i he cridat, ben fort, a tots els jugadors: prou!

    Doncs tantes copes en el museu ja cal que calgui
ampliar-lo, puix donar-les al Madrid els hi cou,
encara que’ls blancs, pobrets, de res els hi valgui.

Antoni Bertran Alegrí

Cerquem imatges i documents gràfics sobre el pessebre de
Parets del Vallès
Amb motiu del 25è aniversari de l’Agrupació Pessebrista de
Parets, des de l’entitat volem fer un recull de documents gràfics,
tant fotografies com audiovisuals, al voltant del pessebre a
Parets del Vallès al llarg de tota la seva trajectòria.
És per això que demanem a tothom qui disposi de fotografies
antigues o vídeos sobre el pessebre monumental o, fins i tot,
del pessebre vivent que es feia a Parets, que ens faci arribar
aquests documents per poder elaborar un recull gràfic sobre
aquesta tradició, que és part de la història de Parets.

Joan Olivé. Associació Pessebrista de Parets del Vallès

Laura
I avui que et puc fer una cançó
recordo quan vas arribar
amb el misteri dels senzills,
els ulls inquiets, el cos altiu;
i amb la rialla dels teus dits
vares omplir els meus acords
amb cada nota del teu nom, Laura.

M’és tan difícil recordar
quants escenaris han sentit
la nostra angoixa per l’avui,
la nostra joia pel demà...
A casa enmig de tants companys,
o a un trist exili mar enllà,
mai no ha mancat el teu alè, Laura.

I si l’atzar et porta lluny,
que els déus et guardin el camí,
que t’acompanyin els ocells,
que t’acaronin els estels;
i en un racó d’aquesta veu,
mentre la pugui fer sentir,
hi haurà amagat sempre el teu so, Laura

Lluís Llach (Girona 7 de maig de 1948). Músic, poeta i cantautor
català; membre dels setze jutges. Es pot considerar un dels
capdavanters de La Nova Cançó. Com a artista engatjat, ha es-
tat un referent, no solament musical, sinó també intel·lectual
de tres generacions. La seva cançó més popular i més compro-
mesa ha estat l’Estaca composta l’any 1968. Mury la va adap-
tar com a himne del sindicat polonès Solidarnosc i el 1997 es
va convertir en l’himne oficial del club de rugbi Unió Esportiva
Arlequins de Perpinyà.
Extret del llibre ‘Poemes i Cançons de Lluís Llach’; pròleg de
Joan Fuster, editat per Tres i Quatre. El poden demanar a les
biblioteques Can Rajoler i Can Butjosa.
Lectura recomanada pel Niu d’Art Poètic.
Aquest poema, Niu d’Art el dedica a la seva estimada seguido-
ra, LAURA GUAITA.

Sofà
Les molles d’aquest sofà ja no grinyolen com abans.
−Gemecs i xerrics componien la més bella melodia−
Aquella música barrejada; el lliscar de cossos
eixugats per coixins, que enyoren,
la submissió a què eren sotmesos.
−Aire espès de fluids evaporats−
I així i tot, ignorem el com i el perquè, ara,
el sofà resta callat!
Coixins i fundes les vàrem portar a la bugaderia.
Mes endavant, si podem, comprarem un nou sofà.

Maria Pujol i Ciurans
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

És cert que, a l’hivern, el millor amic és
un bon abric, però a Parets també tro-
bem un bon escalf en la Festa Major que
celebrem a partir d’avui. Ja fa disset hi-
verns consecutius que repetim aquesta
experiència i sempre ha resultat d’allò
més positiva, càlida i acollidora. Vivim
aquest parèntesi de forma lúdica i amb
molt caliu, especialment gràcies a
l’energia que genera la Taula d’Entitats
a l’hora de dissenyar un programa farcit
de propostes interessants per omplir de
gresca els nostres carrers.
A més, enguany celebrem la quinzena
edició de la tradicional Desfilada Infer-
nal, per la qual cosa us convidem
especialment a prendre-hi part, al cos-
tat dels Diables Parets i tota la seva ma-
nifestació de foc, autèntic patrimoni de
la nostra cultura popular.
Els altres eixos festius continuen sent la
calçotada, la passejada dels gegants i
les actuacions al pavelló i a Can Rajoler,
sense que hi faltin la fira d’artesans o
el parc infantil, entre d’altres activitats.
Des del primer moment hem adoptat un
model propi que aposta clarament per
una festa popular i participativa, que
combina la tradició i la modernitat, i que
es fa realitat gràcies a la implicació i la
il·lusió de tots. Precisament, una de les
notes més destacades és la positiva
acollida de la ciutadania que registra
cada edició de la festa.
Tant de bo que serveixi per donar més
alè a la nostra il·lusió, per reforçar la
confiança en superar l’adversa situació
econòmica que vivim i també per pren-
dre consciència del protagonisme, la vi-
talitat i la solidesa de les nostres enti-
tats, com tindrem l’oportunitat de com-
provar aquests dies i probablement al
llarg de tot un any dedicat al voluntariat.
Per damunt de tot, les festes ens unei-
xen i ens donen l’oportunitat de compar-
tir uns moments tan necessaris d’oci i
diversió.
Gaudiu de la Festa Major d’Hivern i en-
comaneu aquest sentiment d’alegria a
tots els que us envolten.

Teatre, calçotada, concerts i gegants: algunes de
les propostes de la Festa Major d’Hivern 2011

Des d’avui i fins al proper dilluns, 24 de
gener, Parets celebra una nova edició de
la Festa Major d’Hivern, que ofereix més
d’una vintena d’actes i activitats.
La primera cita de l’edició d’enguany tindrà
lloc aquesta mateixa tarda a la Biblioteca
Can Butjosa, amb motiu de l’Hora del Con-
te per als més menuts. Aquests donaran
el relleu als joves amb la festa americana
Alfa Beta que ha preparat l’entitat Fes-
Tuka a la Sala Cooperativa.
Dissabte, 22 de gener, serà una jornada
plena d’activitats i propostes. Un dels es-
cenaris principals de Festa Major per a
aquest dia serà el Casal de Cultura Can
Butjosa, on tindrà lloc la XIV edició de la
Calçotada Popular, que s’amenitzarà des

del matí amb tallers i exhibicions realitza-
des pels alumnes del centre. A més, l’As-
sociació Paretana d’Escacs organitzarà una
zona de joc on tothom podrà demostrar la
seva mestria en aquest joc d’estratègia.
L’exhibició del Gall i els grallers de la Co-
lla de Gegants, Grallers i Bestiari de Pa-
rets, l’espectacle infantil d’animació La
Faràndula, de la mà de Rialles, i una exhi-
bició de percussions de tot el món prece-
diran el suculent dinar, a base de calçots
i botifarres.
A la tarda, haurem de traslladar-nos fins a
la Plaça de la Vila per veure la XV Desfila-
da Infernal amb espectacle pirotècnic de
la colla de Diables. Les colles del Pla i el
Serradal s’enfrontaràn aquesta Festa Ma-

jor en el 1r Torneig de Futbolí  Fes-Tuka: Tu-
Per-Tu World Cup, una prova que serà
puntuable per a la Festa Major d’Estiu i
que es tancarà amb un sopar de germanor
amb tots els seus membres.
Dissabte a la nit també se celebrarà el XIV
aniversari del Centre Cultural Can Rajoler
amb l’obra Sopar per a dos (si pot ser!), a
càrrec de l’Òpera Còmica de Barcelona. El
punt i final a aquest intens dia serà al Pa-
velló d’Esports a ritme del Concert Urban
Night’11 amb els grups Vanilas, Hotel
Cochambre i DJ Panko.

Gegants i XVI Fira d’Artesans
Per als més matiners, la Colla de Gegants,
Grallers i Bestiari durà a terme la tradicio-
nal plantada de Gegants amb esmorzar al
Camp de les Peces i, després, passejaran
pels carrers del Barri Antic per acomiadar-
se amb un ball d’alçada a la Plaça de la
Vila. En aquest espai tindran lloc altres
dels actes programats per a aquest dia.
Així, a partir de les 10 del matí, s’instal·-
larà la XVI Fira d’Artesans, que organitza
l’Ajuntament i, poc abans del migdia, la
Cobla Ciutat de Manresa serà l’encarrega-
da de l’Audició de Sardanes.
En un altre punt del municipi, exactament
al final del carrer Súria, els amants dels
vehicles 4x4 podran gaudir-ne amb el I
Circuit d’iniciació que ens proposa el Club
Puravida.

A la tarda, el Teatre Can Rajoler acollirà
l’espectacle infantil El fantasma mentider,
a càrrec de la Cia. El Cau de l’Unicorn.
Mentrestant, al Pavelló d’Esports
l’Orquestra Setson oferirà el Gran Ball de
Festa Major.
Dilluns, 24 de gener, la mainada té una
cita ineludible al Pavelló d’Esports, on
s’instal·larà el ja tradicional Parc Infantil
amb una àmplia proposta d’inflables, ta-
llers i jocs.
Un any més, l’associació Parets contra el
Càncer muntarà a l’interior del Pavelló una
parada dedicada a la venda de joguines.
Els fons que es recaptin serviran per finan-
çar els professionals que treballen al si de
l’entitat.

L’humor de Jordi LP clourà els actes de Festa Major dilluns a Can Rajoler

El Teatre Can Rajoler acollirà dilluns 24 de gener, a les
19 hores, el nou espectacle de l’humorista Jordi LP, Er
camino Santiago.
L’obra explica els tres mesos de viatge per la ruta
Xacobea del cuidador d’un centre psiquiàtric, Curro, i
tres pacients: un català, un basc i un gallec que, en els
seus deliris, creuen ser els més grans dels déus, cone-
guts a la ruta com el trío Compostela. Durant el viatge
es troben amb més de 20 pelegrins, alguns de molt
famosos.
En aquest espectacle, Jordi LP interpreta més de 25
personatges, recrea pobles, hostals i festes de la ruta
Xacobea i canta una dotzena de temes musicals.

La Calçotada Popular ha esdevingut un dels actes més participatius de la Festa Major d’Hivern

Una festa americana, el I Torneig de
Futbolí dels Fes-Tuka i el I Circuit

iniciació Club Puravida 4x4, novetats
de l’edició d’enguany
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Breus

L’escola bressol de Can
Berenguer, acabada al març
El mes de març  finalitzaran les obres
de l’escola bressol municipal de Can
Berenguer i el darrer trimestre de curs
entrarà en funcionament. El nou centre
escolar amplia amb 100 places l’oferta
actual de les escoles bressol muni-
cipals. Recentement, responsables tèc-
nics i polítics van fer una visita amb
l’objectiu de comprovar l’estat d’execu-
ció de l’obra. L’estructura de l’equipa-
ment està totalment enllestida i prope-
rament s’iniciarà l’adequació de l’inte-
rior. Aquest centre complementarà
l’oferta de La Cuna i El Cirerer. Amb la
seva entrada en funcionament, per im-
posició de la Generalitat, es tancarà El
Petit Cirerer, que actualment disposa de
28 places. Els alumnes conservaran la
plaça al nou centre.

La taxa d’escombraries més
baixa de la comarca, a Parets
La taxa anual que paga cada habitatge
a Parets per la recollida d’escombrari-
es se situa actualment en 42 euros, la
més baixa d’entre tots els municipis del
Vallès Oriental i molt per sota de la mit-
jana comarcal (131 euros).
Municipis de les dimensions i caracte-
rístiques de Parets tripliquen el preu
d’aquest rebut. Aquest és el cas de La
Llagosta, amb uns 107 euros,
Montmeló, amb 138 euros, i
Montornès, amb 147 euros. Els
municipis de la comarca que més
cobren per aquest servei són Lliçà
d’Amunt i Bigues i Riells, amb 180 i
170 euros, respectivament.

Què li sembla que s’allargi l’edat de jubilació als 67 anys? Creu que aquesta mesura ajudarà a superar la crisi?

VVVVVOOOOOX PX PX PX PX POOOOOPPPPPUUUUULLLLLIIIII

Domingo
Prieto

57 anys

Alfonso
Vivó

67 anys

M. José
Martínez
52 anys

Elisabeth
García

34 anys

Ni bé ni malament, si no hi ha
recursos, s’ha d’allargar el temps
de cotització. Però no és just que
una persona treballi tota la vida i
quan és gran no es puguin cobrir
les despeses de sanitat. El que sí
ajudaria seria ofertar més llocs
de treball i reactivar l’economia.

No em sembla just, i no ajudarà a
superar la crisi. Hi ha persones
que porten més de 40 anys treba-
llant i es mereixen poder jubilar-se
abans. Algunes feines, a certa
edat, poden ser perilloses i
aquesta gent ha de donar pas a
gent jove que necessita treballar.

No ho trobo just ja que hi ha mol-
tes feines que costa fer a segons
quina edat. S’ha d’aprofitar que hi
ha molta gent aturada i jubilar
quan toca, als 65, per donar pas
als aturats que encara poden tre-
ballar. Si allarguen la jubilació,
també allargaran la crisi.

Hauria de ser als 65 anys per po-
der gaudir  del temps que els que-
da. No veig bé que l’allarguin, no
ajudarà a superar la crisi.
La gent gran s’ha de poder jubilar
per donar pas al jovent, que no te-
nen feina.

Em semblaria molt bé si es fes a
tots els nivells, no només a la
classe obrera, que és sempre la
més perjudicada. No ajudarà, ho
empitjorarà, perquè amb les re-
duccions de les pagues serà im-
possible arribar a final de mes.

Mari Luz
Martínez
69 anys

Obres als carrers Major, Barcelona i Sant
Antoni dins el Pla de Millora del Barri Antic
Un cop acabada la Festa Major d’Hivern, començaran les obres dels carrers

Major i Barcelona i, posteriorment, les del carrer Sant Antoni

Les actuacions estan incloses al Pla de Millora del Barri Antic

La propera setmana s’iniciarà una nova
fase d’execució del Pla de Millora del Bar-
ri Antic. L’obra s’executarà en dos perío-
des consecutius per garantir la mobilitat
dels ciutadans. En primer lloc, es procedi-
rà a la reurbanització d’un primer tram dels
carrers Major i Barcelona i, posteriorment,
tindrà lloc l’última fase de l’arranjament
del carrer Sant Antoni, en el tram comprès
entre el carrer La Fàbrica i l’Avinguda
Catalunya.
El tram del carrer Major comprès entre
l’edifici consistorial i el carrer Barcelona
esdevindrà una zona de prioritat invertida.
Pel que fa el carrer Barcelona, entre el

carrer Major i el carrer Travessera, es con-
vertirà en una gran plaça d’ús exclusiu per
als vianants. La finalitat és convertir
aquesta zona en un espai de relació dels
convilatans i potenciar l’activitat comercial.
Al carrer Sant Antoni es farà l’arranjament
de les voreres, la millora de l’enllumenat,
l’adequació de les escales que donen ac-
cés al carrer Raval i l’arranjament de tot
l’entorn, com ara els murs dels Horts del
Rector, amb la finalitat d’integrar-los
visualment dins el paisatge urbà.
Es preveu que aquest conjunt d’actuacions
estiguin finalitzades, en una primera fase,
el proper mes d’abril.

Gairebé un 58% dels electors de Parets
van dipositar el seu vot a les urnes el pas-
sat 28 de novembre amb motiu de les
eleccions autonòmiques. Els resultats a
Parets del Vallès han seguit la tendència
de tot el país i la coalició Convergència i
Unió ha destacat com a força més votada
amb 2.682 electors, el que representa un
35,40% del total dels vots emesos. PSC
va ser el segon partit en nombre de vots,
amb 1.457 (19,23%), per davant del Par-
tit  Popular, amb 987 vots (13,03%). Inici-
ativa per Catalunya-Verds Esquerra Unida
i Alternativa va rebre el vot de 633 elec-
tors (8,36%) per davant d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, amb 478 vots
(6,31%). Dels 13.239 electors censats,
7.626 van exercit el seu dret a vot. L’abs-
tenció va registrar el 42,40%.

La Direcció General de Comerç de la Generalitat
de Catalunya va fer públic, l’11 de gener, una
resolució favorable a la construcció d’un centre
comercial i d’oci als terrenys de la zona IVECO,
pel qual es fa una reserva d’espai de 2.500 m2.
Ha començat una primera fase de construcció
que inclou l’edifici del Sector Oest, on s’instal·-
larà una superfície alimentària, d’uns 1.300 m2,
i un gran local de restauració. Es preveu que
ambdós entrin en funcionament a finals de 2011.

La primera planta d’aquest edifici acollirà oficines i d’altres serveis. També es
construiran els diferents accessos al nou complex, un dels quals serà des del car-
rer Prat de la Riba, i una zona d’aparcament, que habilitarà 294 places d’ús lliure
per als usuaris del futur centre comercial. La resta del complex s’anirà construint a
mesura que sorgeixi oferta comercial i d’oci interessada a emplaçar-se en aquesta
nova zona comercial i de lleure.

Comencen les obres del centre comercial i d’oci d’IVECO

CiU, força més votada a Parets a
les eleccions autonòmiques

Fruit d’una errada, aquesta informació no va
aparèixer publicada a la darrera edició del
butlletí municipal Parets al dia.

Parets creix per sota de la
mitjana del Vallès Oriental
Parets ha registrat un creixement de pobla-
ció del 22,98% durant la dècada del 2000-
2010, un percentatge inferior a la mitjana
de la comarca segons es desprèn d’una
informació publicada recentment al periò-
dic El 9 Nou. La mitjana d’evolució demo-
gràfica del Vallès Oriental està situada en
el 28,19%, 5 punts per sobre del nostre
municipi. El creixement de població en
aquests darrers 10 anys situa Parets al
quart municipi del Vallès Oriental amb
major nombre d’habitants, darrera de
Granollers, Mollet i Les Franqueses.
L’any 2000, el cens d’habitants de Parets
era de 14.478. Aquesta xifra s’ha incre-
mentat fins a 17.632 l’any 2009 i a
17.805 l’any 2010.
Cardedeu, Les Franqueses, La Garriga,
Lliçà d’Amunt, La Roca o Sant Fost de
Campsentelles són algunes de les pobla-
cions de l’entorn que superen la mitjana
comarcal. Vilanova és el municipi amb
major creixement de la comarca, amb un
increment del 107,30%.
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Les AMPAS organitzen casals
per a la Setmana Blanca
Del 28 de febrer al 4 de març tindrà lloc
a les escoles del nostre municipi la Set-
mana Blanca. Les AMPAS de les escoles
públiques Lluís Piquer, Patronat Pau Vila
i VIla Parietes han organitzat un casal
als seus centres per tal d’oferir una al-
ternativa durant aquests dies de vacan-
ces. Aquests casals estan oberts també
a alumnes d’altres centres del municipi.
El requisit imprescindible per poder pren-
dre-hi part és que els pares formin part
de l’AMPA a la seva escola. El període
d’inscripció a tots tres casals romandrà
obert fins al proper 11 de febrer.
Pel que fa a les escoles bressol,  enca-
ra no s’ha decidit si finalment es progra-
marà algun tipus d’activitat o casal per
a aquestes dates.

En el cas de l’escola municipal Patronat
Pau Vila, es dedicarà aquests dies al
coneixement de l’Univers i el Sistema
Solar, amb presentacions audiovisuals,
un planetari audiovisual, telescopis, jocs
de l’Univers i d’altres activitats organit-
zades per l’empresa IO Planetaris, espai
de ciència i sensació.
Aquest casal es realitzarà dintre del
mateix horari lectiu (de 9 a 13 h i de 15
a 17 h). A més, es mantindrà com sem-
pre els serveis de menjador i d’acollida
matinal amb les mateixes monitores.
Segons els serveis contractats, els
preus oscil·len entre els 50 i els 90
euros.

Amb l’objectiu d’oferir la possibilitat a pa-
res i alumnes de conèixer de primera mà
les seves instal·lacions, equipaments i
projectes educatius, les 6 escoles d’edu-
cació infantil i primària del municipi, així
com l’institut, han programat un seguit de
jornades de portes obertes. Per la seva
banda, durant els propers dies, el Depar-
tament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya farà públiques les dates per
formalitzar la preinscripció per al curs es-
colar 2011-2012.

Portes obertes a les escoles
Pel que fa a les escoles públiques, la pri-
mera que obrirà les seves portes serà el
Patronat Pau Vila, el dimecres 26 de ge-
ner. El 27 de gener, arribarà el torn del
LLuís Piquer i l’1 de febrer, el del Pompeu

El 26 de gener comencen les jornades de
portes obertes a les escoles i a l’institut

Projecte Enfein@’t, un nou
curs d’informàtica per als joves
que busquen feina
El Servei de Joventut de l’Ajuntament ha
posat en marxa el projecte Enfein@’t, que
té per objectiu oferir als joves les nocions
bàsiques necessàries d’informàtica per
poder dur a terme una recerca de feina
fent ús de les noves tecnologies. La inici-
ativa està subvencionada per l’Àrea
d’Interculturalitat de l’Agència Catalana de
Consum.
Es tracta d’un curs adreçat a joves, ja
siguin paretans o nouvinguts, d’entre 16 i
30 anys, amb un determinat nivell forma-
tiu, i on es treballaran també aspectes
com l’autoestima i la interculturalitat. A
més, s’oferiran d’altres coneixements per
facilitar la inserció laboral: com fer un cur-
rículum, com preparar-se per superar les
entrevistes, etc. D’entre els continguts
que s’impartiran destaca el coneixement
de les webs 2.0 i la creació d’un grup al
Facebook per a la recerca de feina on es
difondran les ofertes de l’Oficina Jove del
Vallès Oriental.
D’aquesta manera, Enfein@’t pretén aug-
mentar les oportunitats de trobar una fei-
na al jovent aturat.
Les classes s’impartiran del 21 de febrer
a l’11 de març, els dilluns i dimecres, de
10 a 14 hores, al Casal de Can Butjosa.

Fabra. En tots aquests casos, les jornades
s’iniciaran a partir de les 17.30 hores. El
Vila Parietes ha programat dos dies de visi-
tes: el 26 de gener, de 15 a 16 hores, i el
dissabte 29 de gener, d’11 a 12 del matí.
Pel que fa als centres concertats,
l’ACESCO dedicarà el dilluns 31 de gener
i Nostra Senyora de Montserrat, el 2 de
febrer. L’horari també serà a partir de les
17.30 hores.

Portes obertes a l’institut
L’Institut d’Estudis Secundaris de Parets
obrirà les seves portes el 3 de febrer a les
18 hores per als alumnes que vagin a cur-
sar l’ESO. Per a aquells que el proper curs
comencin els estudis postobligatoris i
vulguin conèixer la seva oferta, el podran
visitar el 4 d’abril, a partir de les 18 hores.

El Patronat Pau VIla oferirà
 durant la Setmana Blanca

 un casal temàtic sobre
 l’Univers i el Sistema Solar
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Breus
Cursos de català per a adults

La nova temporada d’espectacles als tea-
tres de Parets comença avui, coincidint
amb les activitats programades durant la
Festa Major d’Hivern, i finalitzarà el proper
29 de maig.

Música Mestre!
L’oferta d’enguany inclou, a més d’un am-
pli ventall de propostes escèniques, la
nova secció Música Mestre!, un espai de-
dicat a concerts de jazz, blues, soul, rock
i altres estils a càrrec de professors de les
escoles de Parets.
Música Mestre! tindrà lloc l’últim diven-
dres dels mesos de febrer, març i abril, a
partir de les 22.30 h, a la Sala Cooperati-
va i comptarà amb servei de bar ofert per
la Comissió de Festes. La programació
s’inicia avui, al Teatre Can Rajoler, amb
l’adaptació de la sarsuela catalana Sopar

Els teatres de Parets enceten la
temporada amb noves seccions

Música, teatre i humor formen part de les prop d’una vintena de
propostes escèniques programades per al primer semestre de l’any

A partir del proper 7 de febrer, i fins al
dia 11 del mateix mes, estarà obert el
període d’inscripcions als cursos de
català que organitza el Consorci per a la
Normalització Lingüística, per mitjà de
l’Oficina de Català de Parets del Vallès.
Enguany s’ofereixen cursos per enten-
dre el català, per parlar-lo amb fluïdesa,
per iniciar-se en l’escriptura o per millo-
rar-la. Les inscripcions es poden fer de
dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 16 a
19.30 h, i el divendres de 10 a 13 h, al
Centre Cultural Can Rajoler, al carrer
Travessera, 1, de Parets.
Per a més informació es pot trucar als
telèfons 93 573 98 00 (matí) i  93 573
98 02 (tarda).

per a dos (si pot ser!), i l’espectacle Er
camino Santiago, de l’humorista Jordi LP,
per al dilluns 24 de gener. El grup local de
teatre Som i Serem serà l’encarregat de
cloure aquesta nova temporada el 29 de
maig, amb la comèdia Ens ha caigut la so-
gra. A més dels espectacles del Teatre
Can Rajoler, la Sala Cooperativa acollirà,
dins la programació del Cafè Teatre,
Pésame mucho, de Pez en Raya, Jo tinc un
amic que..., de Peyu i Històries de reis i
bufons, del monologuista Xavi Castillo.

Carnet AMIC
Un any més, es posa a disposició dels ciu-
tadans el Carnet AMIC, que permet assis-
tir a tots els espectacles amb un 50% de
descompte i amb seient reservat. Per a
més informació cal adreçar-se al Centre
Cultural Can Rajoler, al telèfon 935739800.

Projecte d’educació en lleure i valors a la ciutat de Sarajevo

Pau Gaitán, Aida Barrientos, Anna Abad, Ariadna Martínez i Xavi Mo-
lina són els cinc voluntaris de l’Associació de Parets de Reforç Edu-
catiu -APRE- que el proper mes d’agost es traslladaran a la ciutat de
Sarajevo, a Bòsnia, durant tres setmanes, per iniciar un projecte edu-
catiu i lúdic adreçat als infants víctimes de la guerra dels Balcans,
que pren com a model els casals d’estiu que es fan a la nostra po-
blació. Aquests cinc paretans treballaran amb nens i nenes d’educa-
ció d’infantil i primària amb l’objectiu de desenvolupar un projecte
d’educació en el lleure i valors i, alhora, establir les bases formati-
ves i pedagògiques per tal que altres monitors d’aquella ciutat pu-
guin continuar tirant endavant aquesta tasca quan ells marxin.
Tolerància, respecte, civisme o el concepte de llibertat individual, són
alguns dels valors que aquests joves, vinculats al món educatiu, po-
saran de manifest per mitjà de jocs i tallers adreçats als més petits.
Aquest projecte neix de les necessitats detectades durant les esta-
des prèvies com la que van dur a terme en Xavi Molina i en Pau Gaitán

a l’octubre de 2009. Des d’aleshores es van iniciar els contactes amb diversos centres educatius, amb famílies i amb l’ONG Aldeas
Infantiles, per tal de començar l’anàlisi de les necessitats de lleure de la zona. Finalment, la idea va madurar en un disseny de forma-
ció que, inicialment, estarà adreçat a uns 50 o 60 infants amb la possibilitat que es pugui ampliar en cas que s’hi inscriguin més alum-
nes. L’estada dels voluntaris i l’inici del projecte es finançarà per mitjà d’aportacions voluntàries i d’activitats que els membres de
l’associació han preparat per tal d’aconseguir fons. Totes aquelles persones que estiguin interessades a col·laborar econòmicament
en aquest programa poden fer els seus donatius al compte corrent: 2081 0358 18 0000021909.

Fomentar hàbits d’estudi i donar suport a la tasca educativa dels centres docents
APRE, creada l’any 2005, treballa per fomentar els hàbits d’estudi i ofereix eines d’ajut als menors per superar les necessitats i les
carències educatives i socials a través de metodologies didàctiques i psicoeducatives. La seva tasca principal es centra en el reforç
educatiu que al llarg del curs es duu a terme amb alumnes de centres educatius de primària i secundària. Entre els mesos d’octubre
a juliol APRE ofereix classes per reforçar la matèria escolar i, en períodes de vacances, organitza casals lúdics destinats als alumnes
de les escoles de Parets.

Oficina de Catala

Oficina de Català
de Parets del Vallès
Centre Cultural Can Rajoler

Travessera, 1
Tel. 93 573 98 00

parets@cpnl.cat

`
Textos de l’alumnat dels

cursos de català per a adults
de Parets del Vallès

MANUAL PER APRECIAR MOLT LA SOGRA
És diumenge, nou del matí. Sona el telè-
fon i sentiu la veu de la sogra, així que,
com si seguíssiu un manual per aconse-
guir apreciar-la, passeu a l’acció.
D’entrada, agafeu una cadira i un caramel
de paciència i poseu-vos còmodes. No us
aniria malament l’ajuda d’uns taps per a
les orelles.
Si després d’un llarg i exhaustiu interro-
gatori amb preguntes sobre com està el
seu fill/a, què fan els nens, què fareu per
dinar o si sortireu o us quedareu a casa,
ella s’adona que no hi ha respostes, ata-
carà amb l’habitual conversa sobre malal-
ties. Una vegada heu entrat en aquest
terreny, és necessari que tingueu a mà un
manual de medicina general, així, si sor-
geix qualsevol dubte, podreu respondre
amb agilitat i certesa, donant per finalit-
zada la conversa, alhora que quedeu com
uns autèntics erudits de la medicina.
Si en comptes de la trucada us visita de
sobte, heu d’estar preparats amb un gran
somriure i una gran dosi de resignació.
Tot seguit, segur que quan els nens co-
mencin a barallar-se i intenteu posar-hi
pau, ella s’hi ficarà i farà una dissertació
basada en les seves idees sobre educa-
ció. Intenteu escoltar-la, amb sentiments
positius d’amor i comprensió expliqueu-li
que, encara que les seves opinions resul-
tin molt útils, teniu establertes unes nor-
mes per als nens. Per finalitzar cal recor-
dar que és la mare de la vostra parella i
que, encara que no l’heu escollit, es me-
reix tot el vostre respecte.

Més textos al wiki de l’OC de Parets:
wiki.cpnl.cat/parets

Fura (Pilar Cervera) presentarà el muntatge Nell’aria Aperta al Tatre Can Rajoler.

Cinc membres de l’Associació de Parets de Reforç Educatiu -APRE- duran a terme, durant tres setmanes,
un projecte lúdic i educatiu adreçat als infants víctimes de la guerra dels Balcans

Exposició: ‘la Llegenda de
la Pedra del Diable’
La sala d’exposicions Can Rajoler acull,
des del passat 14 de gener, una expo-
sició temàtica sobre la Llegenda de la
Pedra del Diable de Parets que es podrà
visitar fins al 25 de gener. La mostra
consta de 22 plafons que expliquen la
història i els orígens dels personatges
que protagonitzen la Festa de la Pedra
del Diable, un fet únic en què Gegants,
Bestiari i Diables són els protagonistes
d’un espectacle a l’aire lliure que recrea
una llegenda a l’entorn dels gegants de
Parets, en Marcel, l’Elisenda i en
Llucifer. L’escenificació s’ha constituït
com un dels puntals de la Festa Major
d’Estiu que se celebra el darrer cap de
setmana del mes de juliol. Amb aques-
ta iniciativa, la regidoria de Cultura vol
promoure la cultura popular, recuperar
les festes i tradicions que ens identifi-
quen com a poble i mantenir viva la lle-
genda facilitant-ne la difusió.

El Niu d’Art ret homenatge al
poeta i fundador Jaume Anfruns
Jaume Anfruns i Palau serà homenatjat
enguany per l’entitat paretana Niu d’Art
Poètic, de la qual és un dels fundadors.
La cerimònia tindrà lloc el 17 de febrer,
a les 18 h, al Teatre Can Rajoler, i co-
incidirà amb la celebració del 18è ani-
versari d’aquesta associació.
Jaume Anfruns, en Jaume de Can Marc,
va néixer a Parets l’any 1937 i, des de
molt jove, ha estat vinculat al teixit as-
sociatiu de la nostra vila. Fou impulsor
del Festival de la Poesia i ha col·laborat
amb diverses institucions de caire lúdic,
esportiu, religiós i cultural.
El setembre de 1997 va publicar el seu
primer treball poètic, Tal com sóc, i l’any
2006 veia la llum el seu darrer llibre,
Una mica de tot.
També ha destacat per la seva col·-
laboració en la recuperació de la memò-
ria històrica del municipi amb l’edició
del vídeo Temps era temps i amb la pu-
blicació del recull fotogràfic El temps
viscut. Anfruns és, a més, coautor de la
sardana Parets vila mil·lenària.
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El Nadal s’acomiada de Parets amb les il·lusions renovades

Imatges de tendresa que ens abrigallaran durant els dies més freds de l'hivern que
resten per arribar. Aquesta és només una del grapat de coses que el Nadal ha deixat
al nostre municipi. Grans i petits han pogut gaudir aquests dies de l'ampli ventall d'ac-
tivitats que s'han organitzat amb motiu de les festes més entranyables de l'any. Els
regals del tió, la Fira de Santa Llúcia, les nadales a la Biblioteca Can Butjosa, la mà-
gia del pessebre monumental, el desplegament de color dels patges o la visita de Ses
Majestats els Reis de l'Orient, han omplert de fantasia i il·lusió els nostres carrers i
places i ens han fet oblidar, ni que sigui per uns dies, la complicada situació que ens
toca viure. Aquí teniu algunes de les fotografies que mostren la bellesa de la festa
però, si voleu veure'n més, podeu consultar la galeria que trobareu al web de l'Ajun-
tament www.parets.org.
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Presentació dels equips de l’Handbol Parets Bona actuació del CN
Parets a la final catalana

La quarta posició del nedador Víctor
Masip (a la fotografia) en la prova de
100 metres papallona va ser el resultat
més destacat obtingut per l’equip de
competició del Club Natació Parets du-
rant la final del Campionat de Catalunya
d’hivern júnior que es va disputar a
Granollers.
A més, Masip va finalitzar en 7è lloc als
100 m lliures i en 5a posició en 50 m
papallona. Laura Rivera va ser la 3a en
200 papallona, 11a en 100 estils, 6a
en 100 papallona i 4a als 50 metres
papallona. Judith Marin, del CNP, va ser
18a en 200 m estils, 22a en 400 m lliu-
res i 16a en 800 lliures. Per la seva
banda, Clara Romero va ocupar el 20è
lloc en 100 esquena, va ser 19a en 50
esquena i 17a en 100 m estils.
Després de les finals catalanes júniors,
l’equip que prepara Agustí Olivera afron-
tarà els Campionats de Catalunya de
categoria aleví i infantil. El Club Natació
Parets compagina els entrenaments a
la Piscina Can Butjosa amb les instal-
lacions de l’Escola Sant Gervasi de
Mollet gràcies a un conveni de col-
laboració.

L’equip sènior inicia la segona volta amb l’objectiu de mantenir-se a la LLiga Catalana

L’Handbol Parets va dur a terme el passat 18 de desembre la presentació de tots els equips de la temporada 2010-11.
El club presidit per Joan Volart compta enguany amb uns 120 jugadors i 10 equips (dos sèniors, un juvenil, dos cadets, dos infantils,
dos alevins, un benjamí i l’escola de formació. Va ser una presentació molt espectacular, ja que l’animació va anar a càrrec de l’esco-
la de ball Elite Dance i en acabar es va disputar el darrer partit de la primera volta de la Lliga Catalana sènior contra el Sant Quirze
que van guanyar els visitants (20-26). L’equip dirigit per Josep Manel Herrero vol mantenir-se a la categoria tot i que no ho tindrà fà-
cil, la segona part del campionat va començar el cap de setmana passat amb una derrota a casa (27-29) davant del Granollers “C”.
Després de 14 jornades l’HP és 11è a la classificació amb 10 punts, en zona de descens.
Els dos propers compromisos seran demà dissabte a la pista de La Salle Montcada (20 h), mentre que el 29 de gener rebran a les
16.30 h el líder Banyoles. Aquest enfrontament serà emès pel canal comarcal Vallès Visió, el mateix dissabte a les 19 hores.
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El juvenil “A” del CF Parets líder
a la lliga de Primera Divisió

Breus Breus

A manca de dues jornades pel final de
la primera volta, l’equip entrenat per
Antonio Rodríguez és líder del grup 7è
de la 1a divisió juvenil. Els paretans
-que s’estren a la categoria- només han
cedit un empat i una derrota i en el dar-
rer partit van guanyar al camp de l’EC
Granollers (1-4) amb gols d’Òscar
Fernández, Aleix, Dani Vaquero i Arnau.
Aquest cap de setmana el CF Parets
rebrà el Sabadell Nord “B”.
Segons el tècnic de l’equip els rivals
més durs de la lliga són l’Atlètic Vallès,
el Mollet “B” i el Montcada. Tot i haver
renovat bona part de la plantilla el CFP
no ha notat el canvi de categoria.

Gairebé un centenar de cor-
redors van participar diu-
menge passat a la primera
cursa de la Xallenge Social
de Barcelona 4t Memorial
Pere Pujol celebrada al tra-
çat del Circuit de Catalunya
de Montmeló.
La prova, organitzada per
l’Associació Ciclista Parets,
constava d’un total de 46
kms, la victòria va corres-
pondre al tandem de David
Blanco amb 1 hora, 9 minuts
i 27 segons; la segona posi-

ció va ser per Raul Cruz (sènior del Telecom Skoda); la tercera per Airan Fernández del
Caja Rural (sub 23); la quarta per Shelley Olds del Diadora i la cinquena per Fco Javier
Sánchez del CC Rubí (master 30). Per equips la victòria va ser pel CC Jaume Duran, se-
guit per l’Edat 3 i el CECOC. L’AC Parets va quedar en 18è lloc, entre els participants
del club paretà cal destacar Magín González (elit, 79è) i Adolf Garcia (master 40, el 81è).
El premi especial al primer classificat de Parets se’l va endur Jordi Amorós.

El camp de les pistes d’atletisme de
Granollers acollirà demà dissabte, a les
17.30 h, el partit de la 2a Catalana de
rugbi entre el CR Parets i la UE
Santboiana, líder de la competició.
Els paretans són tercers de la classifi-
cació amb 27 punts després del triomf
obtingut el darrer cap de setmana al
camp de l’Alella per 16-24. La derrota
de l’Hospitalet en la seva visita a Sant
Boi ha situat al CRP en 3r lloc amb un
punt més. Els dos primers són
Santboiana i Poble Nou de Barcelona.

El jugador peruà Cristian Cruz, mestre in-
ternacional, ha estat el guanyador de la
11a edició del Torneig d’Escacs Actius,
Memorial Francesc Alsina, organitzat per la
Paretana el passat 2 de gener.
Cruz va sumar 7 punts, els mateixos que
el segon i tercer classificat que van ser:
l’ucrainès Viktor Moskalenko (exjugador de
la Paretana en els seus inicis) i Marc
Ortega del Club Escacs Montmeló, mestre
català. Tant Cruz com Moskalenko formen
part de l’Escola d’Escacs de Barcelona.
Un total de 98 jugadors van prendre part
al torneig que per primera vegada es va
disputar a la nova sala d’actes de la Coo-
perativa la Progressiva.
Enguany s’ha produït un considerable aug-
ment en la xifra de jugadors, ja que en
l’edició anterior havia estat de seixanta.

El FS Parets, a només un punt
de l’ascens a la Primera “B”
Després d’un fluix inici de campionat el
sènior del FSP ja ha encadenat 7 victò-
ries consecutives a la lliga de Territori-
al grup 1. La bona trajectòria ha permès
al bloc dirigit per Félix Gómez situar-se
amb 25 punts, en tercer lloc, a només
un del 2n classificat, el CN Caldes. Pre-
cisament en el darrer partit disputat
dissabte el FS Parets va superar l’equip
calderí per 8 a 4.
Ara els paretans visiten la pista del lí-
der, Premià de Dalt, que suma 31 punts
i tancaran la primera volta del campio-
nat a casa contra el Col·legi Santa
Isabel de Barcelona.

El peruà Cristian Cruz guanya l’onzè
Memorial Francesc Alsina d’escacs
Un total de 98 jugadors van prendre part a la competició organitzada per

la Paretana i que va tenir lloc a la nova sala de la Cooperativa

Dos equips de la Paretana d’escacs
participaran a partir del 30 de gener al
Campionat de Catalunya per equips
d’escacs. La competició que consta de
9 rondes finalitzarà el 27 de març.
L’equip “A” de la Paretana jugarà al
grup 4t de la 2a Provincial mentre que
l’equip “B” ha estat enquadrat al grup
6è de la Tercera Categoria, la majoria
de rivals seran dels dos Vallès i de
l’Osona.

La Paretana participarà al
Campionat de Catalunya

El Bàsquet Femení tanca la
primera volta de la lliga de 2a
El sènior femení del Bàsquet Parets fi-
nalitzarà la primera volta del campionat
rebent aquest dissabte (19 h) al Pave-
lló vell la visita del Bàsquet Ateneu
Montserrat. El conjunt entrenat per
Alberto Dominguez és lider de la 2a
Catalana grup 4 amb 12/2, en la dar-
rera jornada les paretanes van caure a
la pista del segon classificat, el CB Coll
de Barcelona per 73-63.
En canvi, el sènior masculí A del Pa-
rets, dirigit per Toni Martin, s’ha com-
plicat la permanència a la Tercera Ca-
talana després de perdre a casa contra
La Garriga “B” -rival directe- per 48-57.
Els paretans són 12ns a la classifica-
ció amb 6 victòries i 9 derrotes i en la
16a jornada, 1a de la segona volta,
rebran el CB Sant Celoni (diumenge 23
de gener a les 16.30 h).
Els del Baix Montseny són penúltims
amb 3 victòries i 12 derrotes.

El Club Rugbi Parets rep aquest
dissabte el líder de la lliga

El TT Parets conserva el liderat
del grup a la Segona Estatal
El sènior A del TTP s’ha estrenat amb
victòria en la 1a jornada de la segona
volta a la lliga de 2a Estatal. Els palis-
tes paretans van guanyar a la pista de
les Borges Blanques de Lleida (3-4) i
mantenen el primer lloc del grup 7 amb
7 victòries i 1 derrota. Marcos Almagro
(3) i Miquel Molina (1) van assolir els
punts de l’equip. En la 9a jornada, el TT
jugarà a la pista del Centre Catòlic de
Sants. D’altra banda, el jugador del club
Juan Ortega s’ha classificat per al Cam-
pionat d’Espanya de veterans que es
farà durant el febrer a Valladolit. Ortega,
que pren part a la categoria Veterans
40, va quedar en 4t lloc al Subestatal
de Galícia celebrat recentment.

El primer jugador paretà a la classificació
va ser Carles Amat, 50è, amb 4 punts.
Com a novetat, en aquesta edició del tor-
neig, va tenir lloc un campionat per als
més joves en les categories sub-16, sub-
14 i sub-12 amb una elevada participació.
El millor local sub-16 va ser Ivan Alonso,
en sub-14 Claudia Amat i en sub-12,
Vicente Baltasar.
D’altra banda, la Paretana organitzarà el
dissabte 29 de gener, a les 15.45 h, a la
sala d’actes de la Cooperativa la fase co-
marcal Vallès Oriental-Maresme-Osona del
Campionat de Catalunya per edats. A més,
demà dissabte i dins de la Calçotada de la
FM d’hivern, es muntarà un escacs gegant
al carrer i es farà una exhibició d’aquest
esport dins de les activitats previstes al
Casal de Can Butjosa.

L’equip de competició del CA Parets va
córrer el cap de setmana passat a la
quarta prova de la lliga comarcal de
cros celebrada a Les Franqueses.
Entre els resultats més destacats hi ha
en categoria cadet femení el 1r lloc de
Judit Oltra, 2a Paula Fusté i 3a Jordina
Martínez. En infantil masculí, Roger
Subiron va ser 8è; en infantil femení:
Meritxell Martínez 8a, Hiral Fernández
13a i Meritxell Hidalgo 14a; en aleví
masculí: Roger Mompart 16è; en aleví
femení: 22a Gemma Iglesias i 23a
Asantu Baldeh. En benjamí masculí:
Martí Rodríguez 5è i Ferran Corbera
19è; en benjamí femení: Alba Soria 14a;
en mini masculí: 1r Zakaria Ennasri, 2n
Gerard Corbera i en mini femení: 5a
Ariadna Vaquerizo. Aquest diumenge el
CP participarà al 50è Cros de Sant
Sebastià, a Sabadell.

El Club Atletisme participa
al Cros de Les Franqueses

Segon Gran Premi Vila de Parets de ciclisme i
quart Memorial Pere Pujol, al Circuit de Catalunya

Guanyadors per categories:

Sub 23: Airan Fernández (Caja Rural)
Sub 21: Jonatan Hinojosa (Jaime Duran)
Elits: Carlos Roman (CC Ratpenat)
Fèmines: Shelley Olds (Diadora)
Cicloturista: Xavier Requena (CC Palafrugell)
Master 30: Fco Javier Sánchez (CC Rubí)
Master 40: Mariano Fermín (CECOC)
Master 50: Enric Hernández (Probike Team)
Master 60: Juan Hernández (Escola Pratenca)
Tandem: David Blanco i Jaume Morales
Sènior: Raul Cruz (Telecom Skoda)
Premi local: Jordi Amorós

Calçotada de Penya Blaugrana
La Penya Blaugrana Parets organitza la
tradicional calçotada anual que enguany
tindrà lloc a Alcover (Tarragona), el diu-
menge 13 de febrer.
La sortida es farà a les 8.00 h des del
local de l’entitat. L’excursió complerta
tindrà un preu de 48 euros i per inscriu-
re’s cal trucar al telèfon 646 138 614
o adreçar-ce a la seu de l’entitat, a l’av.
Lluís Companys 25, els dijous de 20 a
22 h.
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Nascut a Parets l’any 1962, gran part de
la vida de Josep Maria Tarrés ha
transcorregut als carrers del Barri Antic,
si bé ara fa un anys que va marxar a viure
a l’Eixample. Amb dues filles, sempre
s’ha sentit atret per la política i ha
defensat idees d’esquerres i ecologistes.
És militant de l’agrupació local d’ICV des
de 1997, tot i que ja va encapçalar com
a independent la candidatura a les
eleccions de 1995. Aquesta ha estat la
seva quarta legislatura consecutiva com
a regidor a l’Ajuntament de Parets.

“El desenvolupament econòmic
ha d’anar lligat a la preservació

del territori”

Inici d’any és, sovint, sinònim de reflexió i
nous propòsits. En clau de política local, qui-
na anàlisi en fa Josep Maria Tarrés?
Crec que la reflexió no pot allunyar-se de la
realitat del dia a dia, que ara està marcada per
la situació de crisi. Per tant, en primer lloc, el
meu desig és que puguem trobar la manera de
superar aquesta etapa difícil i que puguem
continuar contribuint des de l’Ajuntament a tro-
bar respostes per  resoldre els problemes més
greus i ajudar aquells col·lectius que els patei-
xen més profundament.
Són, doncs, els ajuntaments, la primera trin-
xera per combatre la crisi?
L’ajuntament és la primera finestra que tothom
troba. Quan passegem pel carrer ens trobem
contínuament persones que ens expliquen pro-
blemàtiques personals, que en moltes ocasi-
ons són dures i difícils. Per tant, sí que som
la primera trinxera que troba el ciutadà. Ara bé,
no necessàriament som la màquina de resolu-
ció de problemes i aquest és el conflicte que
tenim en aquest país. Els ajuntaments són
l’administració més propera, però també la
més mancada de finançament i, per tant, la
que probablement té menys eines per poder
resoldre les qüestions més difícils. En ocasi-
ons hem d’assumir el paper d’interlocutors. És
a dir, d’una banda, hem de resoldre allò que
puguem amb els recursos que tenim i, de l’al-
tra, hem de saber adreçar el ciutadà cap a
aquelles administracions on probablement hi
ha recursos que poden ser d’utilitat per
resoldre la seva situació.
Llarga trajectòria en l’àmbit polític, defensant
ideologies d’esquerres i ecologistes. D’on
neix el seu vincle amb ICV?
La política m’ha agradat sempre i des de ben
jove havia tingut afinitat amb les idees que
havia defensat primer el PSUC i després ICV.
L’arribada a l’agrupació local d’ICV va respon-
dre a un fet més casual i fortuït que no pas a
una altra cosa. Les simpaties, els contactes
personals i les amistats són les que m’hi van
apropar. De fet, quan em vaig presentar a en-
capçalar la candidatura l’any 1995, ho vaig fer
com a persona independent i no va ser fins al
1997 que vaig passar a ser-ne militant.
Com ha traslladat aquesta ideologia a Parets?
Sempre he intentat defensar allò que, des del
punt de vista conceptual i ideològic, està vin-
culat a la formació política que represento.
Pel que fa a la pràctica política local, m’he cen-
trat a impulsar aquelles accions que han per-

Josep Maria Tarrés, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA: “La política m’ha donat l’oportunitat d’ajudar moltes persones”

mès avançar en la justícia social i la
sostenibilitat, és a dir, en tot moment he inten-
tat traslladar aquests valors en els que crec a
accions concretes que s’han tirat endavant
des de l’Ajuntament.
Quines són aquestes accions concretes?
Hi ha hagut coses significatives al llarg dels
anys, com la defensa de Gallecs. Aquesta ha
estat una reivindicació col·lectiva de la ciuta-
dania, que hem compartit moltes forces polí-
tiques locals, però que hem liderat sense cap
mena de dubte les formacions d’esquerres.
També destacaria la defensa de l’ensenya-
ment públic al nostre municipi, que durant
molts anys ha estat referència al conjunt de la
comarca a través del nostre Patronat Munici-
pal d’Ensenyament, amb la creació de noves
escoles, la reforma de les existents i el man-
teniment del caràcter públic de les escoles
bressol. Podria destacar moltes altres inicia-
tives, però la gran majoria han estat de caràc-
ter social i són més difícils de visualitzar.
En qualsevol cas, considero que contribuir a
preservar l’espai en què ens ha tocat viure i
treballar per llegar-lo a les generacions futures
com l’hem trobat és un dels reptes importants
que s’ha defensat des de les opcions políti-
ques d’esquerres i, particularment, des d’ICV.
Medi Ambient i Mobilitat han estat sempre les
seves carteres. Quins projectes destacaria?
Hem tirat endavant molts projectes, amb mol-
tes accions concretes. Crec que hem fet coses
importants que deixaran una petjada i genera-
ran una tendència a seguir. Hem consolidat
l’oferta formativa de l’Escola de la Natura,
especialment l’adreçada a les escoles del
municipi, hem creat una Oficina d’Informació
Ambiental, hem avançat en l’estalvi d’aigua i
energètic municipals, en la reducció de resi-
dus, hem impulsat els horts escolars, hem
creat l’estació meteorològica i hem desplegat
nombroses campanyes de sensibilització ciu-
tadana, per exemple. D’altra banda, hem acon-
seguit que les empreses dels nostres polígons
i els nostres comerços s’hagin compromès de

manera progressiva amb la sostenibilitat, la
qual cosa també suposa avui un tret diferen-
cial respecte d’altres municipis.
Pel que fa a la mobilitat, destacaria el servei
de bus urbà i les múltiples accions de pacifi-
cació del trànsit. La més recent és la conver-
sió en illa de vianants del petit tram de la Pla-
ça de la Vila que es troba davant de l’Ajunta-
ment. Són mesures que responen a la volun-
tat de transformar urbanísticament el munici-
pi i fer-lo més sostenible. De fet, estem treba-
llant en un Pla director de mobilitat que s’apro-
varà d’aquí a uns mesos.
Parets, medi ambient i futur...Com ho conju-
garia?
Som un municipi industrial, però que no vol
renunciar als seus orígens i, per tant, el des-
envolupament econòmic ha d’anar lligat a la
preservació del territori. Si perdéssim la iden-
titat, deixaríem de ser Parets. Per tant, es trac-
ta de preservar la nostra identitat, però sen-
se hipotecar el creixement econòmic que, sem-
pre que es faci de manera sostenible i correc-
ta, ens pot oferir unes millors condicions de
vida, que és el que tots i totes desitgem.
Quin balanç fa de la gestió feta per l’equip de
govern durant aquests quatre anys?
És una valoració que ha de ser necessària-
ment positiva. Tenint en compte el context de
crisi econòmica en què ens trobem, el conjunt
del govern ha adoptat mesures per fer més
amb menys. Amb uns pressupostos cada ve-
gada més limitats, hem estat capaços de do-
nar resposta als reptes més importants de la
ciutadania. Hem après a treballar millor, a ges-
tionar millor, a ser més austers, a reduir des-
peses prescindibles, mantenint, però, la qua-
litat dels serveis a la ciutadania. Hem sabut
estar al costat de les polítiques socials i dels
col·lectius més vulnerables amb polítiques de
formació, d’ocupació i donant més mitjans a
qui més ho necessita.
Com ha estat l’actitud de la resta de forma-
cions polítiques amb l’equip de govern?
Aquest mandat s’ha caracteritzat en general,
per un to força correcte, que ha ajudat a tro-
bar determinats consensos. De manera parti-
cular, entre CIU i el govern hi ha hagut una
actitud de proximitat en qüestions de caràcter
general. Amb el PP la relació ha estat pràcti-
cament inexistent, per la distància ideològica
però també per la manca d’assistència
d’aquesta formació als plens i altres àmbits
de treball. Per últim, la relació amb el NOPP ha
estat més difícil, ja que s’ha mostrat poc pro-
pens al consens. Ha preferit en moltes ocasi-
ons defensar propostes pròpies allunyades del
que era la reflexió general de la resta de for-
macions. No obstant, tot i que la política es
basa en la confrontació d’idees i, per tant, les
discrepàncies sovintegen, la meva relació per-
sonal amb la resta de membres del consisto-
ri ha estat positiva i enriquidora.
Aquest 2011 esdevé especialment significa-
tiu dins la política municipal.
Com afronta ICV-EUiA de Parets les properes

eleccions municipals?
Les afrontem amb optimisme. Presentem un
balanç de feina feta que nosaltres valorem
com a molt positiu. Tenim ganes de continuar
treballant pel nostre municipi i hores d’ara
podem afirmar que hem acomplert els nostres
compromisos.
Veu les autonòmiques com un baròmetre per
a les municipals?
No necessàriament. Si bé a Europa hi ha una
corrent general que fa que les polítiques més
conservadores, de dretes i liberals, hagin aga-
fat una certa embranzida, el resultat de les
autonòmiques va ser fruit d’una conjuntura
concreta. Estic convençut que la dinàmica dels
comicis municipals serà diferent. D’una banda,
el context serà diferent del de les autonòmi-
ques i, de l’altra, ho serà també del de les
anteriors municipals, en part pels canvis de
candidats... Tot això, d’una manera o altra,
afectarà els resultats.
Ara que ho esmenta, hi haurà canvi a ICV...
Jo ja he anunciat que tinc la ferma voluntat de
no tornar-me a presentar com a candidat d’ICV
i estic convençut que l’agrupació local sabrà
trobar la persona més idònia per substituir-me.
S’està treballant en aquest relleu i ben aviat
estarà resolt.
Tanca una etapa. Què li ha aportat la políti-
ca en tots aquests anys?
En primer lloc, he de dir que he tingut el privi-
legi de poder dedicar part del meu temps a
ajudar a millorar el meu municipi. Però al llarg
d’aquests anys el més important ha estat,
sens dubte, la coneixença directa de moltes
persones. Saber que has ajudat i contribuït a
resoldre problemes concrets de persones amb
noms i cognoms o de col·lectius amb proble-
màtiques específiques et dóna una gran satis-
facció personal.
Com descriu Parets a la gent de fora?
Sempre és difícil descriure la teva vila a una
persona de fora. Parets és un poble amb uns
trets d’identitat propis, però potser si hagués
d’escollir una paraula per descriure’l diria que
és acollidor. Parets ha sabut acollir i integrar
les persones que han anat arribant i penso
que, en aquest sentit, podem estar-ne molt
orgullosos.
Com li agradaria que fos el Parets del futur?
A mi m’agradaria que no fos gaire diferent de
com és ara. Crec que tenim un poble que, en
general, està bé i m’agradaria que no canviés
gaire, que, això sí, amb més i millors serveis,
continués sent un poble acollidor, tranquil,
amb espais oberts, respectuós amb el seu
passat i generós amb aquells que hi arriben,
i on les relacions personals i ciutadanes tin-
guin un paper predominant. En definitiva, un
poble per viure-hi.
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EL CALAIX

La seguretat
alimentària

El passat 28 de desembre va tornar a saltar l’alarma entre els estats membres per un problema alimentari: es va de-
tectar l’existència de dioxines en el greix vegetal destinat a pinsos per a l’alimentació animal a Alemanya.
Les dioxines són contaminants orgànics ambientals que es generen de forma no intencionada en els processos de com-
bustió o incineració en presència de clor i en processos de combustió incompleta de matèria orgànica i que ens poden
causar un ampli ventall d’efectes sobre la salut si hi estem exposats durant períodes prolongats.
Aquesta vegada,  l’alarma s’ha resolt sense massa incidents i les autoritats alemanyes han informat que no va ser una
exposició greu i que els productes afectats no han sigut distribuïts als altres estats membres.
A Catalunya l’organisme encarregat de la seguretat alimentària és l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària, que  té
com a finalitat aconseguir el màxim grau de seguretat alimentària mitjançant la planificació i la coordinació de les actu-
acions de control, amb la col·laboració i la cooperació de les diferents administracions públiques i dels sectors d’activi-
tat que incideixen, directament o indirectament, en la seguretat alimentària.
El concepte seguretat alimentària, en principi es refereix principalment a la garantia d’innocuïtat dels aliments, però en
el nostre entorn, cada vegada va adquirint un sentit més ampli i complex, encabint-s’hi aspectes com per exemple, la

correspondència entre la informació i la publicitat dels aliments i les seves característiques reals.
Per una banda, la informació facilitada al consumidor respecte a les qualitats, la composició o els aspectes funcionals i nutricionals ha de ser fiable, atesa la
repercussió que pot tenir sobre les decisions de consum de la ciutadania, d’un altra, cal tenir també presents qüestions com ara el dret a no consumir com-
ponents no desitjats per motius religiosos, ètics o d’altre tipus, que no pot ser garantit si els productes no es corresponen amb les atribucions declarades en
l’etiquetatge o en la publicitat i que són exigibles segons la normativa vigent.
La seguretat alimentària resulta així relacionada amb els costos de producció, la competitivitat, la viabilitat dels mateixos sectors implicats, així com amb la
lleialtat de les transaccions comercials i la sostenibilitat des del punt de vista ètic, ecològic i econòmic, que són també demandes clares de les societats
modernes, incloent-hi camps tan variats com el benestar animal, la qualitat diferenciada, la sanitat animal i la sanitat vegetal.

Satisfacció amb el premi del I Concurs d’aparadors
‘Nadal 2010’?
Estem molt contentes perquè aquest era el primer any
de la botiga i no ens ho esperàvem. Ens ha fet molta il·-
lusió ja que moltes altres botigues de Parets havien
decorat molt bé els seus establiments.
En què us vau inspirar?
Bàsicament en el Nadal, els arbres i sobretot en els re-
gals. Ens agrada molt decorar i crec que és una forma
per donar a conèixer la botiga. També estem molt con-
tentes per les vendes durant aquestes festes, ja que
hem tingut nous clients. No ens podem queixar de com
ha anat, tenint en compte també la crisi.
Què en penseu de les accions de dinamització del co-
merç local promogudes per l’Ajuntament?
És una bona forma per donar a conèixer els comerços
de Parets. Crec que els paretans cada vegada tenen més
opcions de quedar-se a comprar al poble. Darrerament
s’estan obrint moltes botigues i això fa que Parets sigui
cada vegada més competitiu en aquest aspecte. Propos-
tes com el concurs d’aparadors, i altres, ajuden el co-
merç local.

“Si volem tenir botigues a Parets, ens hauríem d’acostumar a comprar al nostre municipi”
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Cristina i Lídia Tur.
Larimar. Guanyadors del Concurs d’aparadors ‘Nadal 2010’

Larimar, botiga especialitzada en bijuteria i comple-
ments, ha estat la guanyadora del Concurs d’aparadors
‘Nadal 2010’, que organitza la Regidoria de Comerç de
l’Ajuntament. Cristina i Lídia Tur, les propietàries
d’aquest establiment, van rebre el premi dimecres pas-
sat: un val de 500 euros per gastar als comerços de
Parets. Una vintena de comerços han participat en
aquesta edició del concurs, amb la finalitat de
dinamitzar el comerç local. Per a la decoració, Cristi-
na i Lídia es van inspirar en les festes de Nadal i en els
regals, tan habituals en aquestes festes.
La botiga està ubicada al carrer Fra Francesc
Eiximenis, 30 de Parets.

Què hi podem trobar, a Larimar?
Tot el que fa referència a bijuteria en totes les seves
gammes, bosses per a la dona, mocadors, cinturons.
Cada vegada tenim més articles per a l’home i els nens.
Tenim productes de tots els preus. Fa un any que, amb
la meva germana, vam pensar a crear aquesta botiga.
En el meu cas tenia experiència en departaments de
compres. A més, la bijuteria és un món que sempre ens
havia agradat i per això vam decidir fundar aquest co-
merç i esperem que funcioni.
Què fa falta perquè el comerç de Parets creixi?
Tots els paretans i paretanes ens hauríem de
conscienciar de  comprar als comerços del poble. I ho
dic també per a mi. Estem massa acostumats a anar a
fora o a les grans superfícies. Però a Parets del Vallès
tenim productes de tota mena, econòmics i de qualitat.
Si volem tenir botigues i comerços a Parets, ens haurí-
em d’acostumar a comprar al nostre municipi.

Carles Font

ESCOLA DE LA NATURA
C/Galende, 12. Parets del Vallès. Tel. 93 562 1794
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Més enllà del circuit casa – feina – escola – hipermercats… exis-
teix un altre món idíl·lic de camins, camps, boscos, animals i plan-
tes en el qual podem endinsar-nos; no és un somni, no és un país
llunyà; parlem del nostre poble. A cinc minuts de qualsevol lloc po-
dem aparèixer passejant pels marges del riu Tenes, veient els
ànecs nedant, gaudir de l’entorn de la Torre de Malla amb els seus
boscos i camps de conreu, o pel camí de Can Serra veient aquesta
barreja de poble i modernitat.
En molts casos vivim d’esquenes a tot això i només si algun dia
desaparegués tot de cop, ens aixecaríem i ho trobaríem a faltar.
Des de l’Escola de la Natura volem iniciar aquest 2011 amb la in-
tenció de transmetre bones sensacions en general i també volem

incitar-vos a gaudir més d’aquest jardí del qual tenim la sort de disposar-ne al nostre municipi.

2011, l’any de la descoberta de l’entorn natural de Gallecs

,

L’elaboració d’aquest article ha estat possible gràcies a la documen-
tació proporcionada pel canal Vallès Visió.
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24.000 espectadors habituals, 200.000 visites al web
vallesvisio.cat i més d’un 2% de share (índex superior al re-
gistrat pel Canal 33 o La 2). Aquestes són algunes de les
dades que es desprenen de l’estudi d’audiència de Vallès
Visió Canal Digital que s’ha elaborat als nou municipis que
pertanyen al Consorci Teledigital Mollet.
Vallès Visió és la televisió digital pública del Vallès Oriental.
un nou mitjà de comunicació que aposta per la informació,
els continguts divulgatius, l’actualitat esportiva, cultural, el
cinema i també pels més petits. El nou canal és gestionat
pel Consorci Teledigital Mollet integrat per 9 municipis de la
zona sud del Vallès Oriental: Mollet del Vallès, Parets del
Vallès, Montornès del Vallès, La Llagosta, Montmeló, Sant
Fost de Campsentelles, Martorelles, Vilanova del Vallès i
Vallromanes.
Pel que fa a les dades concretes, el 4 d’octubre fou el dia
en què el web va tenir més visitants, concretament 1.122
persones van fer algun tipus de consulta. Des d’aleshores
s’han incrementat les xifres i, darrerament, la mitjana de
visites supera les 900 entrades diàries.
Durant els seus nou mesos de vida, i segons l’informe emès
per una empresa especialitza, la nit i la tarda són les fran-
ges horàries amb més seguidors de l’emissora, amb un
42,9% i un 38,1%, respectivament. Pel que fa a programa-
ció, els espais més coneguts són els informatius, tant el de
les 20.30 h com el de les 13 h, seguit del programa d’en-
trevistes Parlem-ne i Visions.
Un 28% dels internautes que accedeixen al web de Vallès
Visió ho fan per veure algín dels quasi 2.000 vídeos que
conté la pàgina; un 23% ho fan per mirar un programa en
concret i prop del 14% entren a la recerca de l’actualitat del
seu municipi.
La graella del canal consta de programes de producció prò-
pia i d’altres procedents de la Xarxa Audiovisual Local. En-
tre els continguts de proximitat hi ha espais d’informació
local com Vallès Visió Notícies, entrevistes polítiques amb
personatges a Parlem-ne, debats a Visions, càpsules infan-
tils amb la participació de les escoles dels 9 municipis a
Quitxalla, esports (La jornada, La prèvia i El partit), cinema
(La pel·lícula) o un contenidor cultural (El Calaix).
Cal recordar que el canal Vallès Visió es pot sintonitzar al
canal 40 de la TDT o bé es poden veure els programes a tra-
vés del web vallesvisio.cat.

Vallès Visió, el canal preferit pels
ciutadans i ciutadanes de Parets
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Pepi Volart

Què significa per vostè el nou càrrec de
portaveu al Parlament de CiU al govern?
Un repte molt important i una gran respon-
sabilitat.
Què creu que pot aportar a la política
catalana i al govern de la Generalitat des
de la seva nova responsabilitat?
Humilment, intentaré posar el meu gra de
sorra per aportar sacrifici i rigor, seriositat
i credibilitat amb els compromisos, tot fent
pinya amb el nou Govern, que entenc que
és el que ara Catalunya necessita per re-
cuperar la confiança, el respecte i l’espe-
rança per enlairar-se de nou des de tots
els punts de vista: econòmic, social i na-
cional.
Com valora tots aquests anys que ha es-
tat de diputat al Parlament de Catalunya?
Han estat anys de molta intensitat i de
molta feina. Sempre he actuat amb men-
talitat més de diputat de Parets i de la
comarca que de partit estrictament. He
intentat, i intento, ser el diputat de capça-
lera de molta gent amb independència de
qui votin, fer com un carter: traslladar al
Parlament les preocupacions i il·lusions de
la gent, i a la gent allò que fem i decidim

Jordi Turull
Portaveu de CiU al Parlament de Catalunya

des del Parlament i el Govern.
Ha estat uns 16 anys com a regidor a
l’Ajuntament de Parets, a la JNC, i conti-
nua vinculat a la política local. Com es
viu i treballa a la política local i a la au-
tonòmica? Quines diferències hi ha?
La lògica és exactament la mateixa: estar
al servei de la gent i treballar per millorar-
ne el progrés i benestar. La diferència en-
tre una i l’altra és que la política local té
un factor de proximitat total, i la política
catalana et dóna molta més perspectiva i
amplitud de mires de cara a plantejar i
decidir coses.
Creu que podria haver accedit a un càrrec
de conseller abans que al de portaveu al
parlament? Es veu conseller en un futur
proper?
Per a mi allò més important és poder fer i
no pas poder ser. Per tant, ni hi he pensat
ni hi penso.
Com viu i sent Parets?
Parets té una cosa que no te cap altre
poble del món, i es que és el meu poble,
amb tot el que això comporta, d’arrela-
ment, d’estima i de compromís. De goig
per tot allò que va bé, i també de preocu-

El paretà Jordi Turull i Negre és el nou portaveu al Parlament de Catalunya
per Convergència i Unió. Des de ben jove, Turull ha estat vinculat a la política
local: primer, com a militant de la JNC, després va ser regidor a l’Ajuntament
de Parets durant 16 anys i president comarcal de CDC al Vallès Oriental. És
llicenciat en Dret, té 44 anys i és pare de dues filles.

“Intentaré posar el meu gra de sorra per aportar sacrifici i rigor, seriositat i credibilitat amb els compromisos”

pació i desig de canvi per tot allò que li
manca i no va a l’hora.
El seu racó preferit de Parets?
Tota la vida he viscut aquí. Hi han molts
racons, tots ells, tant del Barri Antic com
de l’Eixample, de Can Gurri a Can Riera,
del barri de les Monges al barri de Can
Roura, tots estan carregats de records.
Més que un racó concret, a Parets el que
m’agrada és fer carrer i trobar-te l’un i l’al-
tre. Fer-la petar. Vaja, fer de veí.

S’amplia el termini d’inscripció al
cens per als ciutadans extrangers
L'Oficina del Cens Electoral ha ampliat
fins al 25 de gener, el termini per a la
sol·licitud d'inscripció dels ciutadans
estrangers que vulguin exercir el dret al
vot a les properes eleccions municipals
que se celebraran el 22 de maig de
2011.
En aquests comicis podran participar les
persones nacionalitzades a Bolívia,
Cabo Verde, Xile, Colòmbia, Equador,
Islàndia, Noruega, Nova Zelanda,
Paraguai i Perú.
Per a més informació cal posar-se en
contacte amb l'Oficina d'Atenció al Ciu-
tadà, a la plaça de la Vila núm 1.

Col·lecta anual de l’associació
Parets contra el càncer
Els membres de l’entitat Parets contra
el càncer duran a terme la tradicional
col·lecta anual, en benefici de les perso-
nes que pateixen aquesta malaltia, el
proper divendres 4 de febrer, entre les
9 h i les 13 h.
Enguany hi hauran quatre espais on tot-
hom que vulgui podrà fer el seu donatiu:
a la plaça de la Vila, davant de l’Ajunta-
ment, a l’avinguda de Catalunya 98, al
carrer Pau Casals i a l’edifici del CAP
Parets. Parets contra el càncer és una
entitat solidària d’ajut als malalts de
càncer i als seus familiars, i obté els
seus recursos per mitjà de diverses ac-
tivitats com la venda de joguines que
s’organitza al Pavelló d’Esports amb mo-
tiu de la Festa Major d’Hivern.

Ultima hora...
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