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El comerç és un sector clau en la dinamització econòmica 
del territori. Amb aquesta premissa, l’Ajuntament de Parets 
treballa des de diversos vessants amb l’objectiu d’afavorir la 
creació de les sinergies necessàries per al desenvolupament 
global del municipi i per al foment del comerç urbà. 
Per aquest motiu, a iniciativa de la Biblioteca Can Rajoler i 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Parets, s’ha posat 
en marxa la campanya ‘Parets llegeix i compra’ per incen-
tivar els hàbits de compra a les botigues de casa nostra i 
perquè tothom valori la importància del comerç local, alhora 
que es fomenta el bon hàbit de la lectura. Per la proximitat, 
per l’atenció personalitzada, per la qualitat i la varietat de 

productes que ofereix, per l’activitat econòmica que genera, 
pels llocs de treball que crea i perquè el comerç urbà ajuda a 
cohesionar la vila. Alhora, des del Servei de Comerç i amb la 
col•laboració de les dues associacions de comerciants pare-
tanes, es treballa per tal de reactivar el comerç tradicional o 
de nova implantació amb programes de formació a mida dels 
comerciants, campanyes de promoció, comunicació i animació 
comercial, i millores en l’urbanisme que aportin la màxima co-
moditat als consumidors. Paral•lelament, també s’ha creat la 
marca institucional de comerç com un identificador que ha de 
convertir Parets en un referent comercial i ajudar a estimular el 
comerç local per mitjà de la seva promoció conjunta. (pàg.3)
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SERVEIS

Divendres 28 octubre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora 
del conte especial Castanyada. Organització: 
Biblioteca Can Butjosa
Dimecres 2 novembre
-A les 20.30 h, a la sala d’exposicions Can Ra-
joler, presentació de la nova marca de Comerç 
Parets i del concurs ‘Parets llegeix i compra’. 
Organització: Servei de Comerç
Dijous 3 novembre
-A les 18 h, a la biblioteca Can Butjosa, taller 
d’il•lustració ‘Fes el teu llibre’, a càrrec de 
Rosa M. Curto. Cal inscriure’s prèviament. Or-
ganització: Biblioteca Can Butjosa
Divendres 4 novembre
-A les 18 h, a la biblioteca Can Butjosa, hora 
del conte, a càrrec d’Ana García Castellanos. 
Organització: Biblioteca Can Butjosa
-A les 19 h, a l’Escola de la Natura, sessió 
d’astronomia especial infantil: audiovisual Per 
què té tants forats la Lluna?, taller ‘Muntatge 
d’un diorama de l’arribada de l’home a la Llu-
na’, i observació amb telescopi de la Lluna. 
Organització: Escola de la Natura
-A les 19.30 h, a la sala petita de la Coope-
rativa, recepció d’esportistes destacats del 
2011. Organització: Ajuntament de Parets
-A les 18 h, al Casal de Cultura Can Butjosa, 
Faktoria d’idees 2011. Organització: Servei 

de Joventut
Dissabte 5 novembre
-A les 22 h, al teatre Can Butjosa, concert a càr-
rec de Grushenka + Les Fatales (DJ + visual), i 
performance a càrrec d’Interferències, dins de 
la campanya Prou d’hòsties 2011. Organització: 
Servei d’Igualtat
Diumenge 6 novembre
-A les 18.30 h, al teatre Can Rajoler, teatre: T’es-
timo, ets perfecte... Ja et canviaré. Organització: 
Servei de Cultura
Dilluns 7 novembre
-A les 9 h, al mercat municipal de Can Berenguer, 
performance-photocall ‘Parets diu NO a la violèn-
cia masclista’, a càrrec d’Interferències, dins de 
la campanya Prou d’hòsties 2011. Organització: 
Servei d’Igualtat
Dimarts 8 novembre
-A les 11.45 h, a l’IES, taller ‘El teatre de l’amor’, 
per als alumnes de 3r d’ESO, dins de la campa-
nya Prou d’hòsties 2011. Organització: Servei 
d’Igualtat
-A les 18 h, a la biblioteca Can Rajoler, hora del 
conte: En Tió dóna la cara, a càrrec de Carme Bru-
garola. Organització: Biblioteca Can Rajoler
Dimecres 9 novembre
-A les 9 h, al mercat municipal del Camp de les 
Peces, performance-photocall ‘Parets diu NO a la 
violència masclista’, a càrrec d’Interferències, dins 

de la campanya Prou d’hòsties 2011. Organit-
zació: Servei d’Igualtat
Dijous 10 novembre
-A les 9.30 h, al teatre Can Rajoler, teatre: 
Ningú més que l’altre, adreçat als alumnes de 
5è de Primària del municipi, dins de la campa-
nya Prou d’hòsties 2011. Organització: Servei 
d’Igualtat
-A les 11.45 h, a l’IES, taller ‘El teatre de 
l’amor’, per als alumnes de 3r d’ESO, dins de 
la campanya Prou d’hòsties 2011. Organitza-
ció: Servei d’Igualtat
Divendres 11 novembre
-A les 18 h, a la biblioteca Can Butjosa, hora 
del conte. Organització: Biblioteca Can Butjosa
-A les 20 h, al teatre Can Rajoler, obertura de 
l’exposició ‘Parets diu no a la violència mas-
clista’, dins de la campanya Prou d’hòsties 
2011. Organització: Servei d’Igualtat
Dissabte 12 novembre
-A les 10 h, al Pavelló d’Esports, Lliga comarcal 
de cross escolar. Organització: Club Atletisme
-A les 22.30 h, a la Sala Cooperativa, cafè 
teatre: Las Gallegas. Organització: Servei de 
Cultura
Diumenge 13 novembre
-A les 18 h, al teatre Can Rajoler, espectacle 
Pinocchio, a càrrec de la cia. Roseland. Orga-
nització: Rialles Parets

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

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

93 472 91 36
Escola Municipal 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

Agraïment
El passat dia 3 de setembre d’enguany, va tenir lloc el torneig 
anual de petanca que se celebra a Ca n’Oms. A l’acte, van as-
sistir l’Alcalde de Parets, Sr. Sergi Mingote i la regidora de Gent 
Gran, Sra. Susanna Villa. 
Els premis van ser lliurats per les següents persones: el 3r premi 
el va lliurar el Sr. Josep Bauló, monitor del grup de petanca del 
casal; el 2n premi, la regidora, Susanna Villa i, l’encarregat de 
donar el 1r premi va ser l’Alcalde, Sergi Mingote. 
Des de l’associació de petanca volem agrair la presència de les 
autoritats i el suport que dóna a les activitats que duem a terme 
des del grup de petanca.

Josep Bauló, 
Monitor del grup de petanca Ca n’Oms

Puntualitzacions
El passat 22 de juliol, al butlletí municipal Parets al dia es va 
publicar un article sobre el farmacèutic paretà Joan Serdà i Roca. 
M’agradaria fer-hi un parell de puntualitzacions, ja que hi ha algun 
detall que no s’ajusta del tot a la realitat.
L’article també parla que el senyor Serdà Roca va obrir la primera 
farmàcia a Parets i no és cert, segons les publicacions locals la 
primera farmàcia de Parets estava situada al principi del carrer 
d’Antoni Feliu. Segurament sí que va ser el primer farmacèutic 
paretà. La històrica Casa Serdà, a la qual fa referència l’article, 
no rebia aquest nom sinó que el seu nom sempre ha estat El 
Cafè de Baix. Aquesta casa pertanyia a la família Molins. La Casa 
Serdà era una mica més amunt, al carrer Major, a Can Ferrer, on 
actualment hi ha Barklays Bank.
Un cop fetes aquestes puntualitzacions i agraint la seva atenció, 
els envio les meves salutacions més cordials. 
Atentament,

M. A. P.

Salvem de l’oblit les escultures de Marès
És un gran privilegi tenir a Parets un cert nombre d’edificis que 
conformen el nostre patrimoni arquitectònic: la Marineta, la Torre 
de Cellers i la Torre de Malla en són exemples.
A més d’aquestes edificacions, el poble disposa de més patri-
moni. Són obres artístiques de dimensions més reduides, però 
no per això menys importants. Entre aquestes aportacions, cal 
destacar les escultures de l’artista Frederic Marès (1893-1991) 
i el seu taller per a l’església de Sant Esteve. Però, més enllà del 
contingut religiós, l’escultor també es va endinsar en el món del 
treball i, a Parets, en conservem una bona mostra. 
Són uns relleus realitzats per l’artista cap a finals de la dècada 
de 1940 que havien de conformar, juntament amb més obra, un 
monument dedicat als treballadors de la fàbrica tèxtil la Linera. 
Són dues peces rectangulars de dimensions considerables. Hi 
sobresurten, en un estil clàssic, escenes de treball a la fàbrica. 
En una d’elles, una teixidora fa anar un teler i un contramestre 
observa l’escena. En l’altre, un obrer i una obrera vigilen el mo-
viment d’una calandra.
El destí, però, les va deixar preservades en un magatzem mu-
nicipal. Darrerament, han estat exposades al públic un sol cop,  
l’octubre de 2010, a la sala d’exposicions del Centre Cultural 
Can Rajoler. 
Crec que a tots ens agradaria poder contemplar de manera per-
manent aquestes joies fetes per un dels escultors catalans més 

importants del segle XX. 
Són peces que, a més de tenir un gran valor artístic, resumei-
xen l’esperit d’una època i ens recorden el passat tèxtil de 
Parets. Penso que mereixerien ser exposades i instal•lades 
en un lloc públic, on tothom les pogués admirar. M’atreveixo a 
suggerir que sigui el Parc la Linera el recinte que aculli aquestes 
dues petites joies d’un interès cultural i artístic inqüestionable. 
Segur que tots hi sortirem guanyant si no deixem que l’oblit 
s’apoderi del nostre passat industrial.

Maria Gorina Esteve

Tula
Et vàrem adoptar al poc de néixer, eres l’única femella de la 
camada de pastors alemanys creuats, no tenies pedigrí ni pas-
saport d’alta nissaga canina, però els teu ullets ja eren reflex 
d’intel•ligència i de noblesa. 
Després de poc temps vàrem tenir els nostres fills, trigèmins, 
i els vas acceptar com a membres del clan i encara et vas 
tornar més protectora i guardiana, perquè els nostres fills els 
vas acceptar com a propis.
Després de 7 anys vàrem adoptar la Dana, un cadell abandonat 
a la gossera del Tibidabo, també la vas acceptar com a filla 
teva i des del primer moment es va integrar al nostre clan. Tu li 
vas ensenyar l’ofici de guardiana de la casa però també l’amor 
i la lleialtat envers nosaltres. Ara, després de 14 anys, hem 
adoptat un altra gosseta, la Fosca, un cadell abandonat acabat 
de néixer igual que la Dana i que tu. 
Però avui ens has deixat, desprès d’una malaltia que has portat 
amb dignitat fins a l’últim moment, al costat de la teva filla la 
Dana, la teva néta Fosca i la resta del clan familiar. Ara la teva 
filla, la Dana, és la responsable del clan i té cura de la casa. 
Ens transmet el teu amor cap a nosaltres i li està ensenyant, 
també l’ofici a la teva néta, la Fosca.
Tots et trobarem a faltar molt, moltíssim, i encara que per a 
molta gent siguis un animal, per nosaltres has estat un mem-
bre més de la família, un exemple de lleialtat i d’estimació a 
canvi de ben poc.  Allà a on estiguis sempre formaràs part del 
nostre clan familiar.

Jordi Paradis i Família

Cuando mis ojos se cierren
Cuando mis ojos se cierren,
cuando no puedan percibir de la 
belleza, luz forma y color.
Cuando tengan que sumergirse
en estas profundidades 
del viaje sin retorno,
en este ser sin estar
y de estar sin siendo
En donde todo es oscuridad,
polvo y olvido.
En este reinado, sin reino
en esta soledad de eternidad.
Mundo estático y sin luz.
Que sea en este momento, señor,
que mis obras alumbren con resplandor
mi ultima morada.

Enriqueta Boada Guinovart 

De dilluns a dissabte
de 8 a 13.30
i de 14.30 a 20 h
Parades: Plaça de la Vila, 
CAP, Casal Sant Jordi, Es-
tació, passeig de Ronda, 
piscina Can Butjosa, Me-
diterrani, Pau Casals, l’Es-
corxador, Policia Local, Mn. 
Jaume Urgell, Ca n’Oms, La 
Cuna i col·legi Ntra. Sra. de 
Montserrat.
Freqüència de 30 minuts

Horari

De dimarts a divendres
de 10 a 13 h
i de 16 a 19 h
Dissabte de 10 a 14 h
i de 16 a 19 h
Diumenge de 10 a 14 h

C. del Tenes 
Tel. 93 573 14 54

Bus Urbà Deixalleria

al dia
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ALCALDIA
 
Sergi Mingote Moreno
Participació Ciutadana, Seguretat 
Ciutadana, Promoció Econòmica i 
Indústria, Cooperació i Pla 
Estratègic.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 

Coordinadora
Sònia Lloret Mas

Serveis socials, Gent Gran, 
Igualtat i Sanitat
Susanna Villa Puig 

Educació
Sònia Lloret Mas

Esports
Dídac Cayuela Núñez

Joventut
Miguel Àngel Granado Navarro

Cultura
Àfrica Martínez Bellés

ÀREA DE VIA PÚBLICA I 
COHESIÓ TERRITORIAL 

Coordinador
Francesc Juzgado Mollá

Urbanisme i Habitatge, Pla de Ba-
rris, Serveis, Obres i Via Pública
Francesc Juzgado Mollá

Medi Ambient
Dídac Cayuela Núñez
 
GOVERN, DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC I OCUPACIÓ

Hisenda, Recursos Humans i 
Ocupació
Sònia Lloret Mas

Noves tecnologies i Innovació
Miguel Àngel Granado Navarro

Comerç i Consum
Àfrica Martínez Bellés

 
REGIDORS SENSE DELEGACIÓ

Grup Municipal NOPP
Rosa Martí Conill
Ferran Vidal Serrano
Lluís Cucurella Monreal
José Luís Rodríguez González

Grup Municipal CiU
Xavier Martín Rodríguez
Raul Urtusol Bou
Esther Samon Guasch

Grup Municipal PP
Roberto Carmany Valls
Marc Soto Miguel

Grup Municipal ICV-EA-EPM
Joan Folguera Obiol

Cartipàs Municipal 2011-2015
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ACTUALITAT

SERGI
MINGOTE
Alcalde de 
Parets del 
Vallès

Parets gaudeix d’un ric teixit comer-
cial tot i que la disposició territorial del 
municipi, amb dos nuclis diferenciats, 
ha dificultat històricament la unificació 
d’aquest sector econòmic. Comerç a 
Parets, la nova marca del teixit comer-
cial urbà, neix amb aquesta pretensió, 
una imatge que dóna cabuda a tota la 
diversitat comercial del nostre munici-
pi i que ha de ser l’element identifica-
tiu de les botigues de Parets, poten-
ciant així la seva promoció conjunta. 
Malauradament, la situació de cri-
si afecta tots els sectors, també el 
nostre comerç, i hem de buscar, en-
tre tots, els camins per sortir-ne’n. Ja 
fa anys que des de l’Ajuntament de 
Parets duem a terme accions dins el 
pla de dinamització comercial amb la 
voluntat de promoure el comerç local 
i de proximitat, i contribuir a que es-
devingui un motor de creixement del 
nostre poble. 
La propera de les accions rep el nom 
‘Parets llegeix i compra’. És una ini-
ciativa sorgida de la Biblioteca Can 
Rajoler, emmarcada en els actes com-
memoratius del 15è aniversari de 
l’equipament, i es treballa de manera 
transversal amb la regidoria de Co-
merç i Consum. 
La campanya fomenta dos bons hà-
bits: la lectura i la compra als comer-
ços locals. Llegir a Parets es premia 
amb obsequis de les botigues de la 
vila. Parets, com deia a l’inici, és un 
poble ric en comerços però també ric 
en cultura i ric en idees.
Desitgem que aquesta iniciativa asso-
leixi un gran èxit de participació per-
què beneficia tant la ciutadania com 
el teixit comercial. Sens dubte, és una 
bona eina per donar a conèixer tota 
la varietat de botigues del municipi i 
que els paretans i paretanes prenguin 
consciència de l’àmplia oferta comer-
cial que tenim a la porta de casa.

Diversitat, proximitat i dinamisme: les compres, a Parets

Fomentar el comerç de proximitat i promou-
re que els veïns i veïnes de Parets facin les 
seves compres als establiments del muni-
cipi. Aquest és un dels objectius que des 
del Servei de Comerç es vol propiciar amb 
campanyes específiques que es desenvo-
lupen en estreta col·laboració amb d’altres 
serveis municipals. 
‘Parets llegeix i compra’ és el nom d’una 
d’aquestes iniciatives promogudes per la 
Biblioteca Can Rajoler, que es presentarà 
el proper 2 de novembre, a les 20.30 h, a 
la Sala d’Exposicions Can Rajoler. 

Llegeix, participa i guanya
Amb aquest projecte es pretén fomentar la 
lectura alhora que es fa una projecció del 
comerç local com a generador de riquesa, 
estabilitat i com a motor de l’activitat en 
les relacions socials i veïnals.

La proposta consisteix en la organització 
d’un concurs que premiarà els lectors de 
la biblioteca amb vals de compra per bes-
canviar a les botigues de Parets.
Per tal de difondre la campanya s’han 
elaborat uns punts de llibre i rètols, en 
què s’inclourà el llistat dels establiments 
col·laboradors i que es lliuraran a tots els 
usuaris de la Biblioteca Can Rajoler.
Amb aquesta iniciativa, es recullen dos 
dels projectes de vila que han estat eixos 
bàsics del consistori en els darrers anys,  
Parets, poble lector i I tu on compres? En-
lloc com a casa. Aquesta és una mostra  
de com la creació de noves sinergies i 
l’intercanvi d’experiències pot proporcio-
nar les eines necessàries per l’adaptació 
a les noves situacions i, en col·laboració 
amb tots els ens implicats, crear propostes 
per promoure la reactivació de l’economia.

La presentació de la campanya ‘Parets llegeix i compra’ 
forma part dels actes de celebració del 15è aniversari 

de la Biblioteca Can Rajoler

Un teixit comercial competitiu
Parets té un ric teixit comercial, amb més 
de 300 establiments de diversos àmbits. 
La distribució geogràfica del municipi va 
propiciar, fa uns anys, la creació de dos 
centres comercials diferenciats: al barri An-
tic i a l’Eixample. Actualment hi ha dues 
associacions de comerciants, una a cada 
nucli, que vetllen pel creixement i la com-
petitivitat del comerç de proximitat.
De la totalitat d’establiments hi ha un clar 
predomini del sector de serveis personals, 
que representa el 34,5% del total d’oferta. 
En segon lloc trobem l’alimentació (14%), 
seguit de la restauració i hostaleria (14%). 
El sector salut i cosmètica és prou im-
portant amb un 8,9%, igual que el de 
l’equipament de la llar, amb un 7,5%. 
El sector tèxtil-moda suposa un 2,7%, 
l’equipament de la persona un 2,4% i el 
lleure i la cultura un 2%.

Cercar eines per potenciar el comerç local 
i crear una imatge comercial sòlida de Pa-
rets és vital per a la creació d’un teixit co-
mercial urbà competitiu i de qualitat, un fet 
que requereix el foment d’actuacions co-
mercials conjuntes entre els establiments 
tant del barri Antic com de l’Eixample. 
Crear noves activitats emprenedores, fer 
senyalització comercial o establir i conso-
lidar fires i mercats, com ara la botiga al 
carrer, el Firastocs o la Fira de Nadal que 
enguany se celebrarà el diumenge 11 de 
desembre, són pilars bàsics per assolir un 
teixit comercial referent.

Les fires i els mercats 
esdevenen grans 

potenciadors del comerç 
local i de proximitat

“Comerç a Parets” la nova marca del teixit comercial urbà 

Fomentar l’actuació coordinada del conjunt del comerç urbà, propiciant així l’aparició de nous mecanismes 
de cooperació, ha estat un dels objectius de la creació de la nova marca institucional ‘Comerç a Parets’, 
que es presentarà, conjuntament amb la campanya ‘Parets llegeix i compra’, el proper 2 de novembre. 
Per elaborar aquesta marca s’han establert tres eixos bàsics:

- Trobar un element identificatiu comú per a tot el teixit comercial urbà que ajudi a la seva promoció conjunta. 
- Permetre que els clients i usuaris dels establiments identifiquin gràficament el comerç de Parets del Vallès 
per mitjà d’un símbol i una imatge propis.
- Promoure i millorar la identificació del consumidor amb el comerç urbà de Parets.

La marca tindrà diferents usos que podran anar des de bosses identificatives del comerç a Parets fins a 
elements del vestuari, xapes o banderoles urbanes.

La marca ‘Comerç a Parets’ es presentarà a la ciutadania el 
proper 2 de novembre, a la Sala d’Exposicions Can

 Rajoler, juntament amb la nova campanya 
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Representants del consistori han visitat re-
centment l’empresa Nutrexpa, emplaçada 
al municipi des de l’any 1979. L’alcalde, 
Sergi Mingote, regidors de l’equip de go-
vern i també de la resta de grups muni-
cipals van fer recorregut per la planta de 
Parets acompanyats pel director general de 
Cola Cao, Joan Permanyer, i Jordi Campro-
vín, director de la fàbrica de Cola Cao.
La trobada està emmarcada en el procés 
de converses que l’Ajuntament de Parets 
del Vallès està programant amb empreses 
del municipi, a fi i efecte de trobar com-
plicitats i sinergies en l’actual context de 
crisi econòmica. Generar ocupació i reduir 
la taxa d’aturats del municipi és la gran 
prioritat del consistori i és per això que 
s’estan mantenint converses amb els res-
ponsables del teixit empresarial de Parets. 

L’Ajuntament busca complicitats amb 
les empreses per generar ocupació

32 persones de Parets 
per treballar a McDonald’s

El nou establiment de restauració McDo-
nalds obrirà les seves portes al Centre Co-
mercial i d’oci IVECO a mitjan desembre. 
Les obres d’urbanització estan molt avan-
çades i ja es pot veure gairebé finalitzat 
tot l’edifici.
El procés de selecció de personal per 
treballar a l’establiment de Parets va tan-
car-se a principis d’aquest mes d’octubre. 
Finalment s’han contractat 32 candidats, 2 
més que els llocs de treball que s’oferien 
inicialment. 

Formació per al personal
Part del personal seleccionat, tots resi-
dents a Parets, ja ha començat la forma-
ció aquesta setmana, als establiments de 
Montcada i Reixac i Ripollet. 
La formació és remunerada i es prepara 
els candidats per tal que adquireixin els 
coneixements necessaris per a la posada 
en marxa del restaurant a Parets. 
A l’oferta es van presentar 330 currícu-
lums, 118 online i 212 de manera presen-
cial al Servei Local d’Ocupació de Parets 
(SLOP), que ha canalitzat tota la recepció 
de curriculums, si bé la selecció dels can-
didats ha anat a càrrec de l’empresa Mc-
Donalds.

Alhora, s’està treballant en la constitució 
d’un consell industrial en què hi hagi la 
màxima representació d’empreses amb 
seu a la població.
La visita a Nutrexpa, que ha estat la prime-
ra d’aquesta legislatura, ha permès veure 
les instal•lacions de la factoria de Parets, 
renovades recentment mitjançant una im-
portant inversió, que converteix aquesta 
planta en la més emblemàtica de la firma. 
Els responsables de l’empresa van donar a 
conèixer nous productes que es llançaran 
al mercat.
Nutrexpa, empresa familiar que compta 
amb plantes arreu d’Espanya, té 1.500 
empleats. Durant l’any, visiten la planta de 
Parets més de 8.000 infants de tot Cata-
lunya, entre els quals s’inclouen escolars 
del nostre municipi. 

L’alcalde i la resta de regidors del consistori van visitar l’empresa Nutrexpa, 
situada al polígon Can Volart, el passat 18 d’octubre

L’SLOP programa tres nous cursos 

de manipulador/a d’aliments

Durant el proper mes de novembre, el Ser-
vei Local d’Ocupació té previst dur a ter-
me, a la Sala Cooperativa, tres cursos de 
manipulador/a d’aliments. 
La formació està adreçada a persones atu-
rades del municipi i inscrites a l’SLOP.
Els cursos tindran una durada de 6 hores 
que es faran en dos dies i la capacitat serà 
per a 40 o 50 persones en cada un d’ells. 
La primera de les formacions tindrà lloc 
els dies 8 i 9 de novembre. Posteriorment, 
els dies 15 i 16 i 22 i 23 de novembre es 
faran les properes edicions del curs.

Obertes les insctripcions
Per inscriure’s, cal adreçar-se a l’SLOP en 
l’horari habitual d’atenció al públic.
Per altra banda, aquesta mateixa setmana 
s’ha fet el lliurament de diplomes als 14 
alumnes del Curs d’Ofimàtica organitzat 
pel Servei Local d’Ocupació de Parets del 
Vallès (SLOP). 
El curs, que va començar el 26 de setem-
bre, ha constat de 60 hores i s’ha impartit 
ofimàtica de nivell avançat. El lliurament de 
diplomes va anar a càrrec de l’alcalde de 
Parets, Sergi Mingote, i la regidora d’Ocu-
pació, Sònia Lloret.
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 Què en pensa de la supressió de l’horari de guàrdia nocturn de les farmàcies de Parets? Creu que això suposarà un estalvi econòmic?

LI

Asunción
Lucas

63 anys 

Domingo
Ruiz

46 anys

Miquel 
Ponseti
62 anys

Dolors
Gallut

78 anys

Em sembla molt malament. En 
el meu cas, amb un nen petit al 
meu càrrec, el fet f’haver de des-
plaçar-me a Granollers si tinc una 
urgència em suposa un problema. 
No serà un estalvi, serà una des-
pesa extra per a l’usuari.

Crec que és una mesura més per 
poder estalviar. Portem massa 
temps amb despeses desmesu-
rades. Avui en dia tothom té un 
vehicle per poder-se desplaçar a 
una altra població a la nit per tal 
de comprar el que faci falta.

Aquesta mesura em sembla molt 
malament. Què farà la gent gran 
i les persones que no tenen vehi-
cle? Crec que haurien de pensar 
en estalviar en d’altres sectors i 
no en el sanitari perquè amb això 
estan jugant amb la vida de les 
persones.  

No ho sabia, però no em sembla 
gens bé. Cada poble ha de tenir 
la seva farmàcia de guàrdia. Su-
posarà un trasbals per a moltes 
persones haver de desplaçar-se a 
la nit a un altra poble. No crec que 
aquesta mesura suposi un estalvi.

Jo veig fatal que treguin aquest 
servei. Penso que si hi ha una ur-
gència a la nit seria important que 
al poble es pugués disposar d’una 
farmàcia de guàrdia. No tinc molt 
clar que aquesta mesura suposi 
un estalvi econòmic.

Montse
Chicano
38 anys

13.482 paretans cridats a les
urnes el proper 20 de novembre

Un total de 13.482 paretans i paretanes 
podran exercir el seu dret a vot a les 
properes eleccions generals que tindran 
lloc el diumenge 20 de novembre.  
Segons les últimes dades disponibles 
de l’actual cens de població, l’escola 
Lluís Piquer, corresponent al districte 1, 
tindrà 4.517 electors i 8 meses. El  Ca-
sal d’Avis Sant Jordi, inclos al districte 
2, tindrà 2 meses i 1.716 electors. 
Pel que fa a l’escola Pompeu Fabra hi 
podran votar 1.848 ciutadans. El Ca-
sal Can Butjosa, amb 2.174 electors, 
i l’escola municipal Pau Vila, on estan 
cridats a les urnes 3.227 ciutadans, su-
maran 4 meses de votació cadascun. 
Les xifres globals donen un resultat de 
4.517 electors al districte 1 i 8.965, al 
districte 2. 
Les eleccions a les Corts Generals cele-
brades el 9 de març del 2008 van regis-
trar un alt índex de participació a Parets 
del Vallès. 
Dels 12.732 electors censats l’any 
2008, 9.134 van fer ús del seu dret a 
vot, un 71,74%. L’abstenció va ser d’un 
28,26% i es van registrar 36 vots nuls.

Breus

El 2 de novembre comença la 
poda de l’arbrat viari del municipi

El proper dimarts 2 de novembre, tindrà 
lloc l’inici del treballs de poda i man-
teniment de l’arbrat viari del municipi. 
Les tasques s’han dividit en tres sec-
tors i començaran per l’Eixample de 
Parets. Posteriorment es podaran els 
arbres del Sot d’en Barriques, la zona 
de les Amèriques, Cal Jardiner i el Barri 
de l’Escorxador. El tram final es farà al 
Barri Cerdanet i al Barri Antic. 
Està previst que les tasques es perllon-
guin fins al final del mes de febrer i, 
durant aquest període, es podaran prop 
de 7.000 arbres. Durant els treballs de 
manteniment també seran substituïts 
aquells exemplars que, per alguna raó, 
hagin quedat malmesos.  
Prèviament a l’inici de la poda, la Po-
licia Local senyalitzarà el tancament 
del carrer i l’horari, i la prohibició de 
l’aparcament de vehicles. 
Un cop finalitzades les tasques, 
l’empresa URBASER procedirà a la re-
collida d’elements de rebuig per tal de 
no dificultar el trànsit de persones o 
vehicles.

Hem apostat sempre per les polítiques socials fins i tot en àmbits 
que no són competència municipal. Hem volgut donar resposta a les 
necessitats dels nostres ciutadans i ciutadanes amb demandes com 
places d’escola bressol municipals o de residència i centre de dia 
per a la gent gran. Hi hem abocat grans esforços en fer-ho possible 
però no tot està a les nostres mans. Malauradament, la Generalitat 
de Catalunya no ens està fent costat en l’obertura de la residència. 
Ja fa un any que l’equipament podria estar en funcionament però 
continua tancat perquè el govern autonòmic no acaba d’assumir ni la 
seva responsabilitat ni el seu compromís: la concertació de places. 
Ara ens emplacen als pressupostos de 2012. Continuarem lluitant 
per agilitar al màxim la situació i veure, per fi, els nostres avis fent 
ús de la residència. 

L’obertura de la Residència i centre de dia 
per a la gent gran no es determinarà fins 
a l’aprovació del pressupost 2012 de la 
Generalitat. Així ho ha comunicat la Direc-
ció General de l’Institut Català de Serveis 
Socials (ICASS) a l’Ajuntament. Des de 
l’ICASS es constata la voluntat d’iniciar les 
gestions pertinents per a la concertació de 
places tant de residència com de centre de 
dia, però no per aquest any 2011, tal com 
s’havien compromès inicialment, sinó que 
es retardarà fins l’any vinent.
Amb aquesta comunicació oficial, no es re-
cull el compromís adoptat el passat mes 
de juliol en què es garantia la concerta-
ció de places durant el darrer trimestre de 
2011 i que permetia la posada en marxa 
de l’equipament abans de finalitzar l’any.
Tot i el compromís expressat per l’ICASS, 
la proposta està condicionada al fet que 

La Generalitat de Catalunya torna a 
retardar l’obertura de la residència 

el pressupost 2012 de la Generalitat de 
Catalunya confirmi la previsió pressupos-
taria demanada per l’ICASS per a aquest 
equipament de Parets.
Per complir amb els objectius de residència 
pública, amb viabilitat econòmica i de ges-
tió, és requisit imprescindible que la Gene-
ralitat de Catalunya disposi de pressupost 
per a concertar aquestes noves places de 
la seva xarxa assistencial a la tercera edat 
i compleixi amb el seu compromís de dotar 
l’edifici amb mobiliari i equipament.
La Residència i centre de dia per a la gent 
gran està finalitzada des de gener de 2011 
i s’ha finançat íntegrament per l’Ajunta-
ment de Parets del Vallès. Per a la seva 
posada en marxa només cal la concertació 
de places per part de la Generalitat de Ca-
talunya i la dotació econòmica de 600.000 
euros per a la dotació del mobiliari.

La Generalitat ha comunicat que no determinarà la concertació de 
places fins a l’aprovació del pressupost 2012 del govern català

El nostre compromís sí són les polítiques socials

Susanna Villa
Regidora de 

Serveis Socials,
Sanitat i Gent 

Gran

Per decret d’alcaldia, suspès un pro-
cés selectiu per una plaça de policia

L’Ajuntament de Parets va suspendre 
el procediment selectiu celebrat el 10 
d’octubre per a la provisió d’una plaça en 
propietat d’agent de la policia local. Aques-
ta decisió respon a una proposta del Tribu-
nal de selecció, que va concloure que els 
resultats d’una de les proves, el qüestiona-
ri tipus test, mostraven sospites raonables 
per considerar que algun candidat havia 
pogut accedir a les preguntes amb ante-
rioritat a la data d’examen.
Per aquest motiu, mitjançant decret 
d’alcaldia, a més de suspendre la prova, 
s’ha iniciat un expedient d’informació re-
servada per esbrinar les possibles irregula-
ritats. Per fer novament la prova, divendres 
passat, es va tornar a convocar a tots els 
candidats. Segons l’alcalde, Sergi Mingo-
te, “davant aquest fet excepcional, com 
a acte de transparència i responsabilitat, 
s’ha decretat la suspensió del procés a fi 
i efecte de garantir els principis de mèrit, 
capacitat, igualtat i lliure concurrència, sen-
se que existeixi cap dubte al respecte de 
les diferents fases del procés”.

Una seixantena de vehicles passen 
el control ‘Et sona la moto?’ 

Durant el mesos de juny, juliol i agost, la 
Policia Local de Parets ha dut a terme la 
campanya de control acústic ‘Et sona la 
moto?’ La inspecció s’ha fet a 62 ciclomo-
tors i 3 motocicletes, a diferents indrets 
del municipi i en franges horàries diverses. 
Els ciclomotors han estat sotmesos a con-
trols sonomètrics per avaluar si el sorolls 
que emeten s’adeqüen als nivells estipu-
lats. El resultat ha estat molt favorable ja 
que la major part dels vehicles inspeccio-
nats no presentaven anomalies. Dels 65 
vehicles totals que han estat sotmesos als 
controls, s’han interposat denúncies admi-
nistratives per sonometria a tres ciclomo-
tors, dues de les quals van ser retirades un 
cop van passar correctament la Inspecció 
Tècnica de Vehicles (ITV).Altres de les de-
núncies han estat motivades per no ha-
ver passat el control de la ITV i només en 
un cas s’han fet obertura de diligències 
perquè el conductor del vehicles no havia 
obtingut mai el permís de conducció.Amb 
aquesta i d’altres accions que duu a terme 
la Policia Local de Parets es pretén sensi-
bilitzar els conductors que cal respectar 
l’Ordenança municipal de Convivència Ciu-
tadana i no superar els nivells permesos 
de decibels. 
Els controls de soroll s’efectuen amb un 
aparell homologat que ha estat cedit per 
la Diputació de Barcelona.
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Sara Arranz, Carles Díaz i Andrea Nicolàs 
són els alumnes de 4t d’ESO de l’escola 
ACESCO de Parets que van ser seleccio-
nats pels seus treballs, al XXIV Certamen 
de Jóvenes Investigadores celebrat del 3 
al 7 d’octubre, a Màlaga. 
Els tres estudiants han estat premiats per 
les seves investigacions en matèria de ci-
ències i de tecnologia. El tutor dels joves, 
Hug Blanchar, també ha estat guardonat en 
el decurs del certamen.

El treball, “Estudi d’estructures sedimentà-
ries primàries”, elaborat per Sara Arranz, 
Carles Díaz i Andrea Nicolàs, en coopera-
ció amb el Departament d’Estratigrafia de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, ha 
estat el guanyador d’un dels set primers 
premis concedits pel jurat del certamen, 
mentre que la recerca “Auditoria de xarxes 
inal·làmbriques”, desenvolupat per Carles 

Els treballs dels alumnes d’ACESCO reben quatre 
premis al ‘XXIV Certamen de Jóvenes Investigadores’

Díaz, s’ha endut un dels 10 accèssits dis-
ponibles. Els alumnes, a més de la dotació 
econòmica que correspon a cada premi, 
també han estat guardonats amb una 
beca, que consisteix en l’estada al cen-
tre del Consell Superior d’Investigacions 
Científiques durant 15 dies, amb l’objectiu 
d’ampliar els seus treballs.

Premi a la tutorització dels treballs
També ha estat guardonat el tutor dels tre-
balls i professor de Ciències, Hug Blanchar 
Roca, que ha obtingut un dels tres premis 
concedits als coordinadors dels centres.
Aquest certamen, organitzat pel Ministeri 
d’Educació i Ciència i l’Institut de la Joven-
tut, té l’objectiu de promoure la recerca 
entre els joves en l’àmbit de les investiga-
cions bàsiques o aplicades corresponents 
a les àrees del currículum de l’Ensenya-
ment Secundari, el Batxillerat i la Formació 
Professional.
Cal destacar que aquesta és l’edició en 
què s’han presentat més nombre de tre-
balls, un total de 261, dels quals n’han 
obtingut distinció una quarantena.

Nou web interactiu de 
l’Escola Municipal Pau Vila

Les farmàcies de Parets no 
tindran guàrdies nocturnes

Segons un comunicat que el Col·legi de 
farmacèutics de Catalunya ha fet arribar a 
l’Ajuntament de Parets, el nostre municipi 
no disposarà de servei d’urgència nocturna 
en el despatx de medicaments.
Aquest nou model respon a la concentra-
ció de l’atenció medica i a la reducció del 
horaris dels Centres d’Assistència Primària 
de les poblacions.
Segons aquest comunicat, les farmàcies 
dels municipis que no tenen un dispositiu 
d’atenció mèdica continuada poden que-
dar eximides del servei urgent nocturn i 
adequar l’horari al del servei del CAP, sem-
pre que el marge establert perquè l’usuari 
pugui accedir a una oficina de farmàcia en 
servei d’urgències més propera, no superi 
el màxim establert de 30 minuts.
Fora de l’horari màxim diürn, marcat fins a 
les 22 h, els usuaris s’hauran de desplaçar 
a les farmàcies que prestin els serveis 
d’urgències als municipis veïns de Grano-
llers o de Mollet del Vallès.
A partir d’aquesta nova disposició, les 
farmàcies paretanes tindran els horaris 
següents:

Farmàcia Barja
de dilluns a diumenge de 9 a 22 h.

Farmàcia Isern
de dilluns a diumenge de 9 a 21 h.

Farmàcia Sans 
de dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 
16.30 a 20 h, i dissabtes de 9 a 14 h.

Farmàcia García
de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h i 
dissabtes de 9 a 14 h.

L’Escola Municipal Pau Vila ja compta amb 
un nou web interactiu a l’abast de tothom.
Aquest web recull, a més de les eines ha-
bituals d’informació per als pares i mares, 
tot un seguit de pàgines que, en format de 
blocs i llibres digitals, inclouen espais per 
tal que els alumnes i les seves famílies 
s’expressin.
D’entre els continguts que hi trobarem 
podrem accedir als llibres elaborats per 
mestres i estudiants que sota títols tan 
originals com ‘El poti poti de 6è b’, ‘El co-
lage de 5è b’ o ‘El calaix de sastre de 4t 
a’, ens donaran a conèixer les aficions, els 
interessos o els neguits dels alumnes de 
cada una de les classes. 
Alguns dels llibres incorporen biografies 
dels estudiants, poemes, imatges de les 
vacances, dibuixos o fotografies de les 
mascotes més estimades pels petits de la 
casa. Des d’aquí, també ens podrem infor-
mar dels horaris de les activitats escolars, 
les properes sortides previstes o accedir a 
eines de suport per a l’aprenentatge de di-
ferents matèries. Per veure els continguts, 
s’hi pot accedir per mitjà de l’adreça www.
xtec.cat/centres/a8022720/.

Una escola amb història
El proper any, el Patronat d’Ensenyament, 
celebra el seu 50è aniversari. Aquest pa-
tronat, del qual ara en formen part altres 
escoles del municipi, fou la llavor del qual 
nasqué, l’any 1965, el projecte de l’edifici 
actual que acull l’escola. Inicialment, el 
nou centre es va anomenar Colegio Libre 
Adoptado de Enseñanza Media i cap al 
1974 va rebre el nom d’Almirante Carrero 
Blanco, encara que mai no es va utilitzar. 
Després de la dictadura va passar a dir-se 
Patronat Pau Vila i va esdevenir una escola 
municipal de primària. Al pati de l’escola 
s’hi va col·locar la Pedra del Diable, un me-
gàlit de granit que dóna nom al camí. 
Actualment, l’escola té 27 aules que 
abasten des d’Educació Infantil fins a sisè 
d’Educació Primària. A l’equipament també 
hi ha menjador, gimnàs, aula d’informàtica, 
biblioteca, i diferents espais d’ús poliva-
lent. L’equip del centre està format per 32 
mestres.

La presència de l’Ajuntament de Parets 
als nous canals d’informació vinculats a 
les xarxes socials guanya seguidors diària-
ment. Amb l’objectiu d’interactuar amb els 
ciutadans també per mitjà d’Internet i de 
crear nous canals de comunicació amb 
la ciutadania, l’administració de Parets 
va posar en marxa recentment el projecte 
Parets Connecta que inclou les xarxes Fa-
cebook, Twitter, Flickr i Youtube .
Segons les últimes dades disponibles, 
838 internautes s’han adherit als di-
ferents llocs de Facebook creats a 
partir de les quatre xarxes socials de 
l’administració paretana. Les persones 
agregades al Facebook de la Biblioteca 
Can Rajorer són, fins al moment, 395, 
mentre que Parets Connecta compta amb 

Més de 800 adherits als perfils de Facebook i Twitter de l’Ajuntament de Parets

Els alumnes premiats, el tutor i la directora d’ACESCO durant una recepció a l’Ajuntament

Els alumnes, a més de premis
 en metàl·lic, han obtingut

 una beca per ampliar 
les seves investigacions

204 seguidors, Rap107 amb 148 i el Casal 
Can Butjosa amb 91. Per altra banda, el 
Twitter de Parets Connecta ja té 244 agre-
gats i un total de 729 usuaris són infor-
mats cada setmana mitjançant el butlletí/
newsletter del web de l’Ajuntament.

Parets és present a la xarxa
La presència del consistori paretà a 
Facebook s’orienta cap a la difusió 
d’esdeveniments culturals i participatius, 
i esdevé un espai on es generen fòrums 
de debat i en què els usuaris poden penjar 
continguts d’interès general. 
Twitter s’utilitza per donar a conèixer notí-
cies municipals, agenda d’esdeveniments 
i informació d’incidències. 
Flickr es planteja com un àlbum de fotos 
virtual de Parets pensat per a un públic 
interessat en la fotografia mentre que You-
tube acull ‘Parets Connecta TV’, que vol 
orientar-se a la promoció interna i externa 
de Parets a través de material audiovisual 
generat des de la corporació, així com per 
part de la ciutadania.
Parets Connecta és un projecte inclòs dins 
el Pla Director Participatiu de la Societat 
del Coneixement que s’està desenvolupant 
conjuntament entre el consistori, la Gene-
ralitat de Catalunya i Localret.

Ja estan enllestides les obres 
d’arranjament de Ca n’Oms

Recentment s’ha estrenat RAPdioBloc, 
un nou espai radiofònic que s’inclou dins 
el magazín Carrer 107, de l’emissora 
municipal RAP107. 
RAPdioBloc són un conjunt de càpsules 
de 5 minuts de durada que s’emetran de 
dilluns a dijous, a les 18.15 h, en què 
s’aborda allò més rellevant del dia a les 
xarxes socials. 
Amb el nou espai es vol fer un cop d’ull 
a tot allò que és notícia a Twitter i als 
posts més significatius dels blocs dels 
quals en són autors els paretans i les 
paretanes. El RAPdioBloc està presen-
tat per Alfred López, col·laborador de 
l’emissora, i s’emmarca en Parets Con-
necta, el projecte de comunicació 2.0 
de l’Ajuntament de Parets del Vallès. 
Els blocaires paretans interessats en 
participar-hi poden fer arribar les adre-
ces dels seus blocs al correu electrònic: 
rapdioblog@gmail.com.

Aquesta setmana ha tingut lloc la visita 
institucional al Casal d’avis Ca n’Oms, des-
prés que hagin finalitzat les obres de condi-
cionament de l’equipament municipal.
En les diferents fases d’actuació s’ha fet 
la reforma de la teulada, plantació d’arbres 
i gespa a l’exterior i el condicionament de 
la sala d’entitats com espai polivalent. 
Aquest darrer ha consistit en el canvi de 
paviment, la instal·lació de calefacció i do-
tació de xarxa informàtica que permetrà 
que pugui acomplir també la funció de sala 
d’estudis, en horari de matins, i com a sala 
d’entitats, a la tarda.
Els treballs han tingut un cost de 90.000 
euros que han estat finançats parcialment 
pel FEOSL (Fons Estatal per a la Sosteni-
bilitat i Ocupació Local).
La reforma es va inicar l’any 2010 i s’ha 
desenvolupat en diferents fases. Inicial-
ment es va dur a terme l’adequació de la 
teulada. L’última fase ha permés actuar 
especialment a la sala d’entitats.
La reforma de Ca n’Oms també ha inclòs 
la plantació de nous arbres i la renovació 
de gespa del jardí exterior.

ACTUALITAT
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Nova junta al Consorci de l’Espai 

d’Interès Natural de Gallecs

La Comissió Executiva i el Consell Plenari 
del Consorci del Parc de l’Espai d’Interès 
Natural de Gallecs han estat renovades du-
rant la sessió que va tenir lloc el passat 17 
d’octubre. A la reunió es van nomenar els 
nous membres de l’organisme i es va re-
duir el pressupost previst per a l’any 2012.
Lluís Recoder, conseller de Territori i Sos-
tenibilitat, és el nou president del consell 
plenari, mentre que Josep Monràs, alcalde 
de Mollet, n’és el vicepresident.
El portaveu i regidor del grup municipal de 
CiU a Parets del Vallès, Xavier Martín, és 
també membre del Consell Plenari, desig-
nat per la Generalitat, com a un dels nou 
representants de l’àrea de territori i sos-
tenibilitat.

D’altra banda, l’alcalde de Parets, Sergi 
Mingote, forma part de la comissió exe-
cutiva del Consorci de Gallecs així com 
del consell plenari, en representació de 
l’Ajuntament de Parets del Vallès, i Dídac 
Cayuela, regidor de Medi Ambient del con-
sistori, hi figura com a suplent.
El Ple ha aprovat una reducció del pressu-
post previst per a l’any 2012. Uns altres 
aspectes tractats en el Consell Plenari han 
estat el Pla especial de Gallecs i el desen-
volupament del Reglament de participació, 
que pretén establir una relació i complicitat 
amb els agents que treballen al territori 
(pagesos, veïns, associacions de defensa 
de l’espai i els seus valors naturals).

Sergi Mingote i Dídac Cayuela formen 
part de la comissió executiva i con-
sell plenari del Consorci de Gallecs 
en representació de l’Ajuntament i 
Xavier Martín, del consell plenari, 

designat per la Generalitat

Es comencen a definir ordenances 
i pressupost per al 2012

Ja s’ha començat a treballar en 
l’elaboració de les ordenances fiscals 
i pressupost municipal per l’any vinent. 
Entre els mesos de novembre i desem-
bre es portaran a aprovació del Ple de 
la Corporació tant les taxes i impostos 
com el pressupost que regirà les actua-
cions del proper any a Parets. Abans, 
però, diferents grups municipals estan 
consensuant les directrius que s’han de 
seguir, tenint en compte l’escenari de 
crisi econòmica, que es tradueix en una 
retallada considerable de les aporta-
cions que altres anys es rebien d’altres 
administracions. Les línies de treball in-
cideixen en una mínima repercussió de 
la pressió fiscal i, sobretot, en la conten-
ció de la despesa. En línies generals, es 
prioritza les accions socials i l’ocupació 
com a màximes necessitats a l’hora de 
destinar-hi recursos econòmics.

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) co-
mençarà a Parets del Vallès, entre finals 
d’aquest mes i fins al desembre, els 
treballs de recollida d’informació per tal 
d’elaborar els censos de població i habi-
tatges 2011. 
Per tal de fer la revisió, s’han escollit al-
guns habitatges del municipi, mitjançant 
un procediment estrictament aleatori, que 
formaran part d’una mostra representativa 
en l’àmbit de Catalunya i de tot l’Estat.  
Per tant, entre finals d’aquest mes i el 
mes de desembre alguns dels ciutadans 
i ciutadanes de Parets rebran una notifi-
cació perquè responguin el qüestionari de 
l’enquesta censal.

Contractació d’agents censals
Per dur a terme aquestes enquestes es 

L’INE revisarà a Parets els censos de 
població i habitatges 2011 

contractaran, com a Agents Censals, per-
sones inscrites al Servei Local d’Ocupació 
de Parets del Vallès (SLOP). El període de 
contractació serà d’entre 4 i 5 mesos i 
com a requesits és indispensable dispo-
sar de Batxillerat, Formació Professional o 
equivalent i estar inscrit a l’SLOP amb una 
antiguitat mínima de tres mesos.
El cens de població i habitatge s’elabora 
cada 10 anys i es realitza per primera ve-
gada per mandat europeu (Reglament CE 
núm. 763/2008 del Parlament Europeu i 
del Consell de la Unió Europea). Per pri-
mera vegada, els Censos del 2011 combi-
naran l’ús de registres administratius (per 
exemple el padró municipal d’habitants) 
amb operació de camp. A Catalunya, com 
a tot l’Estat, el darrer cens va ser el de 
l’any 2001.

Campanya informativa als 
comerços de Parets
L’Ajuntament, amb la col•laboració de 
la Diputació de Barcelona, està fent des 
d’inicis de mes, una campanya adreçada 
als comerços del municipi sobre ‘Requi-
sits mínims exigibles als establiments 
comercials pel que fa a la informació als 
consumidors’. L’objectiu és fer un se-
guiment del grau d’informació sobre la 
normativa vigent en matèria de defensa 
de consumidors i usuaris, amb especial 
atenció a la indicació de preus, horaris 
comercials, fulls oficials de reclamació, 
documentacions necessàries, reglamen-
tacions i normes de qualitat.

Per fer les enquestes es contractarà com a Agents Censals persones inscrites 
a l’SLOP amb formació de Batxillerat, Formació Professional o equivalent 
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La 42a Trobada de Pessebristes de Catalunya i Balears, celebrada recentment a Parets, 
s’ha clos amb un gran èxit de públic. L’esdeveniment, que coincidia amb el 25è aniversari 
de l’Associació Pessebrista Parets, va acollir nombroses activitats amb l’objectiu d’impli-
car tota la ciutadania. A l’acte de inauguració van assistir el conseller de Cultura, Ferran 
Mascarell; el Delegat territorial de la Generalitat, Salvador Jorba; el Diputat al Parlament, 
Jordi Turull, i el Director del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catala-
na, Lluís Puig, que van ser rebuts a l’Ajuntament de Parets per l’alcalde de Parets, Sergi 
Mingote i la resta de representants del consistori. 
Posteriorment, va tenir lloc a l’església de Sant Esteve, una missa commemorativa ofici-
ada pel bisbe de Terrassa, Josep Àngel Sáiz Meneses; el rector de Parets, Xavier Farrés i 
el canonge de la catedral de Barcelona, Josep M. Turull. Els actes van continuar amb una 
exhibició de ball de gitanes, un ball de gegants i música i cants romanesos. La jornada 
va cloure amb un dinar de germanor al Pavelló Municipal d’Esports.

Centenars de persones assisteixen a les activitats organitzades 
durant la 42a Trobada de Pessebristes de Catalunya i Balears
El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, el Delegat territorial de la Generalitat, Salvador Jorba, el Diputat al Parlament, Jordi Turull, i el Director del Centre 
de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, Lluís Puig, van assistir a l’acte de inauguració de la trobada

ACTUALITAT
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Can Rajoler va ser l’escenari del 24è Festival de la Poesia que organitza el Niu d’Art 
Poètic amb la col•laboració de l’Ajuntament.
Enguany, Julià Costa, Elena Peralta i Eva Moreno han estat els guanyadors del festival 
en la categoria de poesia inèdita. De manera extraordinària, s’han fet  dues mencions 
honorífiques a Anna Pena i Maria Bonafont. Un jurat format per persones vinculades 
al món de l’art i la literatura ha escollit Anna Maria Morera, Pilar Guasch i Eva Moreno 
com a guanyadors en la categoria de rapsodes. En les dues categories els premis 
han estat de 600, 300 i 200 euros per als tres primers classificats, a més del premi 
Josep Fité que atorga la Penya Blanc Blava Parets-Lliçà al millor rapsode local, que ha 
estat per Joan Navarro. En la categoria de poesia inèdita hi han participat 80 poetes 
i pel que fa als rapsodes s’han seleccionat 15 participants per recitar dos poemes 
durant el 24è Festival de la poesia, un de lliure elecció i un del poeta homenatjat en 
aquesta nova edició, Josep Maria de Sagarra. El 24è Festival de la Poesia va cloure 
amb l’actuació de la soprano Sylvia Rovira que en aquesta ocasió anava acompanyada 
del pianista Michel Wagemans. 

L’Ajuntament de Parets, per mitjà del Ser-
vei d’Igualtat, inicia una nova edició de la 
campanya, que sota el lema ‘Prou d’hòs-
ties’, pretén sensibilitzar la població de la 
problemàtica que suposa la violència do-
mèstica i la discriminació de les dones en 
totes les seves formes.
La campanya, que enguany celebra l’11a 
edició, es durà a terme del 5 al 24 de no-
vembre. Les propostes per a aquesta nova 
edició inclouen cursos, tallers i activitats 
lúdiques adreçades a tota la població, 
formació per a professionals i integrants 
d’associacions i actuacions específiques 
de prevenció adreçades als centres d’en-
senyament del municipi. 
La campanya comença el 5 de novembre, a 
les 22 h, al Teatre de Can Butjosa amb el 
concert ‘Prou d’hòsties’ a càrrec de Grus-
henka i LesFatales, un conjunt de música 

Nova edició de la campanya “Prou
d’hòsties” contra la violència masclista

La campanya, que enguany celebra l’11a edició, es durà a terme del 5 al 24 de novembre. 
Les propostes per aquesta nova edició inclouen cursos, tallers i activitats lúdiques adreçades a tota la població

discjòquei amb acompanyament visual. 
També podrem veure una perfomance a 
càrrec de l’entitat Interferències. 
El 7 i el 9 de novembre, de 9 a 12 h, es 
podrà veure, als mercats municipals ambu-
lants, una performance photocall anomena-
da ‘Parets diu NO a la violència masclista’, 
a càrrec d’Interferències. 
El 8 de novembre tindrem un especial de 
l’hora del conte, dirigit als més petits, a la 
Biblioteca Can Rajoler a càrrec de Carme 
Brugarola: En Tió dóna la cara. 
A més, els dies 8, 10, 15 i 17 de novem-
bre es farà, a les 11.45 h, un taller a l’IES 
Parets per als alumnes de 3r d’ESO amb 
el nom d’‘El teatre de l’amor’, a càrrec de 
l’Associació Des.Cos.Ides. 
El dia 10 de novembre, a les 9.30 h, el 
teatre de Can Rajoler acollirà l’obra Ningú 
més que l’altre de la companyia Lapsus 

Oficina de Català
de Parets del Vallès
Centre Cultural Can Rajoler

Travessera, 1
Tel. 93 573 98 00 

parets@cpnl.cat

VIURE EN UN POBLE

Cada cop més persones es plantegen anar 
a viure als pobles o bé fer-hi estades més 
o menys llargues, durant les vacances i els 
caps de setmana. Aquesta situació es deu 
principalment al ritme de vida tan angoi-
xant que es viu a les ciutats i que genera, 
entre altres patologies, estrès i ansietat.
És aleshores quan sentim la necessitat de 
respirar aire pur i busquem la tranquil·litat 
dels pobles i dels seus entorns, que ens 
fan sentir en contacte amb la natura.
En primer lloc, les persones que viuen als 
pobles no tenen tanta dependència dels 
mòbils ni dels rellotges, viuen més tran-
quils. Comparant la vida dels pobles amb 
la de les grans ciutats, veiem que tenen 
espais verds, poc soroll i poc trànsit. Tots 
aquests factors contribueixen a tenir una 
qualitat de vida més bona i més sana.
També hi ha granges, horts i camps, que 
ens fan gaudir dels productes recollits di-
rectament pel pagès.
Un dels altres avantatges és que tothom 
es coneix. Tothom se saluda i sap si algú 
està malalt. Fins i tot, si tenen celebraci-
ons importants, es feliciten. Les nits d’es-
tiu són fantàstiques: els nens corren pels 
carrers amunt i avall amb les bicicletes. 
Els adolescents passegen sota els estels 
i els més grans treuen les cadires al carrer 
mentre fan petar la xerrada.
Així doncs, quan som allà i veiem els es-
tels a la fresca ja gaudim de tot aquest 
entorn privilegiat. I sentim que la vida al 
camp és una meravella, que tan sols és a 
l’abast d’uns quants, que poden deixar el 
rellotge oblidat i regir-se pel rei sol.

Autores: Carme Farrés, Sandra Sierra, Ana 
Domínguez, Isabel Salvador

Nova placa commemorativa  
al cementiri per Tots Sants

Espectacles, adreçada als alumnes de 5è 
de primària del municipi. És de conya? de 
la companyia DesGarbo es representarà el 
dia 15 de novembre, a les 9.30 h, al teatre 
de Can Rajoler i tindrà com a públic als 
alumnes de 4t d’ESO de l’IES Parets.
El dia 16 de novembre, a les 19 h, està 
programat un Cafè filosòfic sobre ‘La vio-
lència masclista’ a la Biblioteca Can Rajo-
ler, i el 24 de novembre, de 10 a 14 h, es 
farà un monogràfic a la Sala Cooperativa 
que versarà sobre la violència masclista i 
estarà a càrrec de l’entitat Interferències, 
Recerca i TRANSformació de gènere. 
A més, els mesos de novembre i desem-
bre, la Biblioteca Can Rajoler ha programat 
‘El Racó de pares i mares’ amb guia i ex-
posició de documents, i les hores del con-
te dels divendres a Can Butjosa tractaran 
contes amb perspectiva de gènere. 

Amb motiu de la celebració de la tradicional 
festa de Tots Sants, a finals de setmana 
s’instal•larà al Cementiri Municipal una 
placa commemorativa de la celebració amb 
el fragment d’un poema. L’escollit ha estat  
De la nostra llum de Joaquim Folguera, un 
poeta català que també va excercir de crític 
i traductor al llarg de la seva carrera.
Pel que fa als horaris d’obertura de les 
instal•lacions, del 25 al 29 d’octubre i el 
dilluns 31, el cementiri romandrà obert al 
matí de 10 a 14 h i a la tarda de 16 a 18 h. 
El 30 d’octubre i l’1 de novembre el cemen-
tiri obrirà de 10 a 19 h, el 2 de novembre, 
de 10 a 13 h. 
D’altra banda, l’1 de novembre, el bus urbà 
de Parets ha establert un servei especial 
que funcionarà de 8 del matí a 8 del ves-
pre ininterrompudament. El recorregut serà 
l’habitual i la freqüència de pas, a intervals 
de 30 minuts. 

Castanyada al Casal Can Butjosa
El 28 d’octubre, a les 22.30 h, al Casal 
de Cultura Can Butjosa, se celebrarà la 
Castanyada 2011 amb un concert a càrrec 
dels grups Johnny Shepherd & The Hurrica-
nes i Mala Sang, i animació amb percus-
sió a càrrec de La Timba. Durant l’activitat 
també s’oferirà als assistents castanyes i 
moscatell. 

Article d'opinió de l'alumnat
del nivell C de Parets

El 24è Festival de la Poesia premia les 
millors poesies i rapsodes

La 4a edició de la Faktoria d’Idees, un es-
pai on el jovent del municipi pot dir-hi la 
seva i decidir sobre les activitats que els 
afecten, es farà el proper 4 de novembre, 
a les 18 h, al Teatre de Can Butjosa.                                                                   
Enguany, la Faktoria d’Idees avaluarà 
el Pla local de joventut que s’ha des-
envolupat aquests últims quatre anys i 
es treballaran també propostes per al 
proper pla. 
Algunes de les accions que es van fer 
arran del pla anterior són les pistes de 
patinatge de l’avinguda Espanya, el pro-
jecte ‘Aki Pots’ de grafits, diversos cur-
sos de formació, promoció de la cultura 
a través de concerts, cicles de cinema 
i d’altres. Un cop finalitzada la jornada 
es farà un sopar i es podrà escoltar una 
mica de música. 

La Faktoria d’Idees avaluarà 
el Pla local de joventut

CULTURA
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Celebrada amb èxit la 2a Setmana de la Muntanya Pau i Mercè Garcia campions 
de Catalunya de patinatge

El patinador del Club Patí Parets, Pau 
Garcia Domec, va aconseguir el cam-
pionat de Catalunya aleví en la final 
disputada a la Seu d’Urgell a principi 
d’octubre. En la mateixa final, però a la 
categoria benjamí, una categoria nova 
d’aquest any, la seva germana, Mercè 
Garcia Domec, va quedar primera.
Tots dos s’han classificat per a la final 
espanyola que es farà a Santa Rosa (Va-
lència) el 28 i 29 d’octubre. 
En la final aleví femení Berta Llorca va 
ser 7a. Una altra patinadora del Parets, 
Carla Pérez, ha obtingut la novena po-
sició en el Campionat d’Espanya de pa-
tinatge infantil, celebrat a Santiago de 
Compostel•la. 
De l’activitat del club, en destaca tam-
bé la medalla d’argent de l’entrenador 
Carles Gasset a l’Europeu sènior de 
Calàbria (Itàlia). El patinador del Parets 
va rebre una puntuació de 9,6 i 9,8. 
Ara, Gasset ja pensa en el Mundial que 
tindrà lloc al Brasil.

La marxa popular el Piolet, que va reunir 800 participants, va tancar la programació d’activitats 

Del 10 al 16 d’octubre va tenir lloc a Parets la 2a edició de la Setmana de la Muntanya i l’Excursionisme, organitzada pel CEP. Enguany 
s’ha ampliat la durada de la programació d’activitats. Així, els alumnes de l’escola Lluís Piquer van donar el tret de sortida a les activitats  
amb escolars al rocòdrom. El 12 d’octubre, festivitat del Pilar, un gran nombre de paretans van participar en una caminada per a la gent 
gran per diferents racons del municipi. A la tarda, l’auditori de l’Escola Municipal de Música va acollir la projecció de l’audiovisual sobre 
l’ascensió a l’Everest de l’alpinista i actual alcalde, Sergi Mingote, assolit el 2001, tot just ara fa 10 anys.

Concurs de fotografia del CEP
Prop d’un centenar d’instantànies s’han presentat a la 2a edició del Concurs de Fotografia del CEP. El premi a la millor imatge de paisatge 
va ser per a Daniel Moreno, amb  Encordament, la millor fotografia d’activitat de muntanya, per a Jesús Benavides amb Traces de les fus-
tes, de denúncia mediambiental per a Aida Medina, amb Residus del passat,  i la millor fotografia per a Tocant el cel, de Josep Miró. Fins 
al 2 de novembre es pot veure al Pavelló una mostra dels treballs presentats, uns 27, sota el títol El nostre CEP, les nostres muntanyes. 
Dins de la Setmana de la Muntanya, es va organitzar el dissabte 15 una jornada de portes obertes al CEP amb accés lliure al rocòdrom 
i diumenge 16 es va celebrar la 7a edició de la Marxa Piolet, que va comptar amb 800 persones. Els participants van fer un recorregut  
de 12 quilòmetres amb sortida i arribada al Pavelló d’esports.
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L’atleta Daniel Moyano guanya 
6 medalles aquesta temporada

Amb la participació al Trofeu de Promo-
ció, que constava de 4 jornades celebra-
des els dies 17, 24 de setembre i 1 i 8
d’octubre, l’atleta paretà Daniel Moyano 
Estaún, que pertany al Club d’Atletisme 
Mollet,  ha tancat la temporada. En to-
tal, ha obtingut 6 medalles durant totes 
les competicions programades. 
En el darrer Trofeu de Promoció de ca-
tegoria infantil va quedar 3r en la prova 
de llançament de pes amb una marca 
de 10,37 metres. A més va ser 1r en 
llançament de martell (40,67 metres), 
1r en llançament de javelina (33,78 me-
tres) i 3r en llançament de disc (29,97 
metres). Moyano és 1r del rànquing es-
tatal en llançament de martell i 1r del 
català en javelina. 

El ciclista paretà Joaquim Rodríguez, del Katusha, no es va voler perdre un any més la 
passejada popular en bicicleta organitzada per l’Associació Ciclista de Parets el passat 
25 de setembre. Rodríguez va completar el recorregut de 10 quilòmetres amb la seva 
bicicleta. La Diada, que s’iniciava i finalitzava al Pavelló, va passar, entre d’altres, pel 
polígon industrial Sector Zeta, l’avinguda Espanya, Camí de la Torre de Malla, Can Serra 
o l’avinguda Catalunya. Com en anys anteriors, els ciclistes van tenir avituallament a la 
meitat del recorregut i van rebre un entrepà i una samarreta, i van tenir l’oportunitat de 
prendre part en el sorteig d’una bicicleta. La participació de Joaquim Rodríguez a la Dia-
da va servir per reconèixer els bons resultats de la darrera temporada, en la qual, entre 
els resultats obtinguts, destaca la victòria en dues de les etapes de la Volta Ciclista a 
Espanya. Purito va valorar molt positivament la temporada en la qual ha assolit fins a vuit 
victòries en curses.

El proper diumenge 13 de novembre tin-
drà lloc una nova edició de la Caminada 
Popular que organitzen de forma con-
junta la Penya Blaugrana Parets i l’Agru-
pament Escolta i Guia Sant Jaume. La 
sortida serà a les 8 del matí des del 
local de l’avinguda Lluís Companys, les 
inscripcions costaran 5 euros de manera 
anticipada i 6 euros el mateix dia de la 
caminada. D’altra banda, la Penya presi-
dida per Joaquim Esteve ha previst una 
excursió a Os de Balaguer (la Noguera) 
pel 27 de novembre que inclou una visita 
al Monestir de les Avellanes.

El Pavelló d’Esports de Parets va acollir el 
diumenge 2 d’octubre la presentació de 
tots els equips de la temporada 2011-12 
del Club Bàsquet Parets. Enguany, el club 
presidit per Ana Fernández, disposa de 23 
equips, a més de l’escola i dels equips 
màsters. Així, en categoria masculina, el 
CBP disposa de dos sèniors, un equip sub-
21, dos júniors, dos cadets, un infantil, un 
preinfantil, dos minis i dos preminis.
En categoria femenina, el Parets compta 
amb dos sèniors, dos júniors, dos cadets, 
un infantil, un preinfantil i dos preminis.
A la presentació del club hi va assistir l’al-
calde de Parets, Sergi Mingote, el regidor 
d’Esports de l’Ajuntament, Dídac Cayuela, 
així com el president de la Federació Cata-
lana de Bàsquet, Joan Fa.

El Servei d’Esports de l’Ajuntament de 
Parets ha ampliat aquest curs l’oferta 
de les escoles esportives coincidint amb 
l’eliminació de la sisena hora als cen-
tres educatius. Això ha permès que des 
del principi d’octubre s’hagi creat un nou 
grup al Pavelló en la franja compresa en-
tre les 17.15 i 18.15 hores per a totes 
les categories. A més, continua la franja 
de les 16.45 a 17.45 amb tres centres 
d’entrenament que són: Pau Vila, Can 
Butjosa i Pavelló d’Esports.
L’oferta va destinada a les categories 
minibenjamí (P-4 i P-5) i prebenjamí (1r i 
2n de primària). Les escoles esportives 
tenen com a objectiu formar el nen i la 
nena integrant l’activitat física i l’esport 
com a hàbit d’organització, incidint en el 
foment dels valors i utilitzant mètodes 
recreatius en la seva formació. Les ins-
cripcions es mantindran obertes durant 
tot el curs al preu de 16 euros. A més, a 
partir de novembre s’iniciarà el calendari 
dels jocs esportius amb competicions 
els dissabtes.

Es presenten els 23 equips 
federats del Club Bàsquet Parets

L’entitat, presidida per Ana Fernández, també va donar a conèixer els integrants
de l’escola de formació i els equips màsters

Trajectòria dels equips sènior A
El femení entrenat per Enric Núñez, rebrà 
demà dissabte, a les 16 h, la visita del CB 
Granollers en la 6a jornada de la lliga de 
Primera Catalana. El partit serà transmès 
pel canal Vallès Visió, que l’emetrà a partir 
de les 19 hores. 
Els paretans, que porten 1 triomf i 4 derro-
tes, van estrenar el compte de victòries el 
15 d’octubre davant del Salt (66-62) des-
prés de dues pròrrogues.
El sènior A masculí, de Toni Martin, anirà 
demà a la pista de la Llagosta (17.30 h) en 
la 7a jornada de la 3a Catalana grup 5è. 
El BP comparteix el segon lloc del campio-
nat amb 4/1. Dissabte passat van derrotar 
per 75-67 el Lluïsos de Gràcia, invicte fins 
aquesta setmana.

800  persones participen a la 18a Diada de la Bicicleta 

Unes 76 persones, 25 més que l’any an-
terior, van participar a l’activitat organit-
zada pel Club d’Activitats de Muntanya 
l’1 d’octubre. 
La marxa, coneguda amb el nom de la 
Bastarda, va anar des d’Aiguafreda fins 
a Parets, passant pels CIngles de Bertí 
fins a Sant Miquel del Fai. La marxa és 
una prova de resistència per camins de 
muntanya, però sense ànim competitiu. 
Enguany, la marxa va comptar amb un re-
corregut una mica més curt que en l’edi-
ció de l’any passat, uns 40 quilòmetres 
aproximadament,  ja que es va evitar el 
pas per zones urbanitzades per tal de 
gaudir d’un entorn natural sense inter-
rupcions. El Club d’Activitats de Munta-
nya ha projectat també recentment un 
vídeo sobre la travessa en bicicleta Pa-
rets-Finisterre duta a terme per un dels 
components del club, Jordi Domènech.

El jove esportista Iker Vera, de 8 anys, 
ha finalitzat la temporada en vuitena po-
sició al Campionat de Catalunya promo 
de velocitat en la categoria de 50 cen-
tímetres cúbics. Vera ha estat el pilot 
més jove dels 32 corredors que han 
participat a la competició. La posició fi-
nal es valora molt positivament si es té 
en compte que a la penúltima prova del 
calendari, celebrada a la localitat arago-
nesa de Zuera, va ser l’11è després de 
trencar el motor a la primera mànega i 
el canvi a la segona. 
Posteriorment, va ser 4t al circuit de 
Mora d’Ebre després de recórrer 17 
voltes. Durant la seva trajectòria com a 
pilot, Iker Vera ha estat 6è al Campionat 
de Catalunya de motocros i 14è al Pro-
mo velocitat del 2010. Vera forma part 
de l’equip de competició de la marca 
Metrakit i és l’únic nen que té l’equip 
oficial.
La seva motocicleta pot arribar als 160 
quilòmetres hora de velocitat.

El pilot de bike trial Rafa Tibau ha tancat 
la temporada 2011 assolint el títol
de Campió d’Espanya de bike trial 2011 
en roda de 26 polzades i categoria sèni-
or. Tibau de l’Associació Ciclista Parets 
va guanyar la quarta i darrera prova pun-
tuable al Motorland d’Aragó i es va as-
segurar el triomf tot i no haver participat 
a la tercera cursa del calendari. 
D’aquesta manera tanca una temporada 
en plena forma després de la lesió al 
turmell a l’abril, a més del títol estatal 
també ha estat subcampió de món.

Comencen a Parets les 
escoles esportives municipals

La Penya Blaugrana organitza 
la Caminada Popular conjunta

El pilot Rafa Tibau, campió 
d’Espanya de bike trial sènior

El CAM organitza la segona 
edició de la Bastarda

Iker Vera, 8è al Campionat 
Català de promo velocitat

Breus Breus
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GRUPS MUNICIPALS

Pressupostos 
i veracitat

Fa uns dies, varem fer arribar una nota de prem-
sa als mitjans de comunicació on fèiem constar 
que l’equip de govern no havia comptat amb 
el primer partit de l’oposició en els “grups de 
treball” que havia organitzar per a discutir els 
impostos municipals i l’elaboració dels pressu-
postos de l’any vinent. 
En ella recollíem que a l’acabar el ple del pas-
sat 22 de setembre, l’alcalde va convocar una 
reunió de portaveus dels grups municipals, i 
en entrar la portaveu de Nova Opció a la sala 
de la reunió, immediatament, l’alcalde va dir 
que la reunió era amb tots els portaveus menys 
amb la de Nova Opció, i la va fer sortir. És a 
dir, nosaltres varem ser explícitament exclosos 
d’aquesta reunió. Naturalment tothom es pot 
reunir amb qui vulgui, però semblen haver-se 
perdut l’educació i les formes. Aquesta actuació 

Temps
de canvis

Ja som al darrer trimestre de l’any i estem vivint 
molts canvis en les nostres vides, canvis que 
si els fem adequadament, ens ajudaran a en-
carar el futur més ben preparats, en una millor 
posició. Hem d’aprendre dels errors comesos 
en el passat i que ens han portat a la situació 
actual. Però nosaltres som optimistes i creiem 
fermament que ens en sortirem.
Ja fa uns mesos que l’equip de Convergència i 
Unió estem treballant des de l’oposició. Creiem 
en una oposició constructiva i participativa i 
per això necessitem que ens feu arribar totes 
les opinions, queixes, iniciatives en totes les 
àrees que us afectin. Pensem que només des 
de la col•laboració i amb les idees de tots po-
drem fer millor la nostra feina, i contribuir a 
que tots els projectes que es portin a terme 
des de l’Ajuntament hi haguem pogut tenir una 

ETA

participació activa i defensar els interessos de 
tots del ciutadans de Parets.
En el pla urbanístic, totes les forces de 
l’oposició de forma conjunta hem aturat el Pla 
de Millora Urbanístic del Sector Central, per fer 
un replantejament en àmbits de millora de la 
mobilitat, distribució d’espais i zones verdes.        
En l’àmbit econòmic hem demanat una audi-
toria econòmica dels comptes del Consistori. 
Només des d’una transparència absoluta po-
drem fer millors aportacions en la gestió dels 
pressupostos del proper any.
Hem presentat una proposta de procedimen-
tació dels processos de selecció de personal 
per entitats i organismes públics de gestió mu-
nicipal, perquè fossin transparents, objectius, 
equitatius i justos per tothom.
Ara estem col•laborant en la definició dels 

es veu agreujada per la informació tergiversa-
da que se n’ha donat, tot aprofitant el domini 
i control dels mitjans de comunicació pagats 
amb diners públics.
Nosaltres ens reafirmem, una vegada més, en 
la voluntat de col•laborar en tot el que sigui 
treballar pel poble, amb propostes d’austeritat 
i de progrés. Ho hem fet i ho seguirem fent, tant 
si podem participar en els grups de treball com 
si no, i també creiem prioritari informar amb 
veracitat a l’opinió pública dels fets.
És per això que, seguint el programa electoral 
amb el que ens varem presentar, farem sentir 
les nostres propostes: no apujar els impostos 
municipals, creació de plans reals d’ocupació 
i incentivar la contractació d’aturats de Parets 
en les empreses del municipi. També creiem 
que, en la línea d’austeritat que sempre hem 

Grup Municipal Nova Opció per Parets

www.nopparets.cat

info@nopparets.cat

Grup Municipal de Convergencia i Unió

www.ciu.cat/parets

paretsdelvalles@ciu.info

Grup Municipal  del

Partit Popular de Catalunya

demanat, cal fer una important reducció de 
despeses, com ara la rebaixa de l’aportació 
a Vallès Visió (fusionant-la amb altres canals 
públics de la comarca o la seva supressió) i 
l’eliminació d’HabitaParets, (sent les tasques 
que realitza assumides per altres departaments 
de l’Ajuntament).
La nostra proposta de pressupost recollirà, 
en línies generals, els punts que cal potenciar 
des de l’Ajuntament i l’orientació de mesures 
d’estalvi orientades a superar la greu crisi que 
estem patint tots plegats.

L’anunci d’ETA de cessament definitiu de la vio-
lència és, sens dubte, una gran notícia, però 
que hem de tractar amb prudència. Aquest co-
municat ens obre un camí esperançador que 
ha d’estar basat en el diàleg amb les forces 
polítiques democràtiques i que han de portar a 
la solució definitiva del conflicte. 
És el fruit del treball conjunt de tots els demò-
crates i l’acció policial portada a terme durant 
aquests últims anys. Durant aquest temps, 
moltes persones han estat privades de la seva 
llibertat. En moments com aquest no podem 
deixar de pensar en totes les víctimes del te-
rrorisme, en les seves famílies. Recordem es-
pecialment el nostre company Ernest Lluch, 
que amb el seu missatge “mientras griten, no 
mataran” va defensar que les paraules havien 
de substituir les armes. 

Aquesta és la recompensa del treball constant 
de tota la ciutadania que creiem en la demo-
cràcia.
En clau local, continuem treballant dia a dia amb 
l’esperit de servei i esperem gaudir d’aquesta 
recompensa a l’esforç i la responsabilitat que 
no és altra que la satisfacció de la ciutadania 
davant la gestió municipal. 
Ara iniciarem el procés d’elaboració dels pres-
supostos municipals amb les dificultats que 
impliquen les retallades portades a terme pel 
govern de la Generalitat, i que  ens afecten molt 
en diferents àmbits, com ara l’educació o la 
sanitat. La voluntat del govern socialista és do-
nar la màxima prioritat a les polítiques socials 
i sobretot, al foment de l’ocupació. Combatre 
l’atur és una de les grans preocupacions de 
l’equip de govern. Per aquest motiu, els nos-

tres esforços es focalitzen en establir unes si-
nergies amb les empreses del municipi per tal 
que s’afavoreixi la inserció al mercat de treball 
d’aquelles persones que es troben en situació 
d’atur. 
Tenim clar que volem donar resposta a les ne-
cessitats dels paretans i les paretanes. Escol-
tem la veu dels ciutadans, les seves opinions 
i propostes i intentem transformar-los en fets 
reals i tangibles.

La recompensa 
del treball

Grup Municipal del

Partit dels Socialistes de Catalunya

Fa uns dies, el nostre grup municipal va rebre 
l’oferiment per part de la Junta de Govern, per 
tal d’elaborar plegats els pressupostos muni-
cipals pel 2012. Hem decidit NO participar-hi!
La realització dels pressupostos és, sens dub-
te, un dels processos més importants de l’any 
pel que fa a la gestió política local, per tal de 
decidir com es dediquen els recursos disponi-
bles i marcar les prioritats pel proper any. Cal 
dir que les nostres prioritats difícilment serien 
coincidents amb les de l’equip de govern, tenint 
en compte les grans mancances i deficiències 
que pateix el nostre municipi des de fa anys.
Tots hem vist com els nostres diners han estat 
mal gestionats. Tenim “mitja” Pista d’Atletisme 
d’alta qualitat, que no és utilitzada ni tan sols 
pel Club d’Atletisme de Parets. Doncs aquells 
que la varen sol•licitar mitjançant el procés 

participatiu obert “Amb els diners tu hi comp-
tes”, ara i arran del disseny i del tipus de pista, 
sembla que estan a l’espera d’obtenir una sub-
venció per tal d’entrenar a les pistes de Mollet, 
per ser més apropiades per l’entrenament. Un 
projecte, de més de 750.000 euros de pressu-
post es troba doncs, inutilitzat, per inapropiat.
Disposem d’una magnifica Residència i Centre 
de Dia, que després d’una inversió de més de 6 
milions d’euros, encara és fora de servei, doncs 
no es va procedir com calia en el seu moment 
(ara fa més d’un any), per tal de disposar de les 
places concertades per part de la Generalitat. 
Compromís necessari per engegar i imprescin-
dible per tal de garantir la seva sostenibilitat. 
Potser si, en ambdós casos, s’hagués prioritzat 
la bona feina, en lloc d’especular políticament 
amb les dates d’inauguració vs Eleccions Mu-

nicipals, ara seria diferent.
Mentrestant el deute del nostre municipi creix 
i també els interessos bancaris que generen.
Aquests són només dos exemples del que vo-
lem reflectir amb la nostre negativa. La realit-
zació d’uns bons pressupostos és essencial, 
però encara ho és més la seva correcta gestió. 
No formant part de l’equip de govern, no ho 
podrem garantir.   

Grup Municipal d’ICV-EA

www.iniciativa.cat/parets

parets@iniciativa.cat

Pressupostos
 i Gestió

pressupostos municipals de l’any 2012. El pa-
norama d’entrada no és massa engrescador, 
s’hauran de trobar ajustaments en les despe-
ses i ser rigorosos en els comptes corrents. 
Els ingressos minven considerablement i no es 
pot seguir amb el mateix ritme de despesa. A 
l’igual que a les famílies, a l’Ajuntament també 
ens haurem d’estrènyer el cinturó. Vivim temps 
de canvis i ens hem de saber adaptar per en-
carar el futur amb optimisme.
Si voleu contactar amb nosaltres, ens trobareu: 
www.ciu.cat/parets. Ens agradaria comptar 
amb tots/totes vosaltres.

Es una buena noticia que hayamos conseguido 
que ETA renuncie por fin a imponer su proyecto 
político a través de la muerte, el miedo, la vio-
lencia y la exclusión. Después de haber causa-
do tanto sufrimiento y dolor a tantas personas 
inocentes es una buena noticia saber que ETA 
dice que no volverá a atentar contra la vida, los 
derechos y la libertad de las personas. 
Es un paso muy importante, pero la tranquilidad 
de los españoles sólo será completa cuando se 
produzca la disolución irreversible de ETA y su 
completo desmantelamiento. 
Hoy nuestro primer pensamiento es para todas 
esas personas inocentes cuyas vidas queda-
ron destruidas. Su sufrimiento ha sido el su-
frimiento de todos los españoles de bien. Las 
víctimas del terrorismo son y seguirán siendo el 
referente moral de nuestra democracia. Nunca 

perdieron la confianza en los instrumentos de 
nuestro Estado de Derecho: la ley, la justicia 
y las fuerzas de seguridad. Gracias a eso hoy 
podemos recibir esta noticia. 
Reconocemos especialmente la labor de todas 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Esta-
do. Han ofrecido un enorme tributo de sangre 
y han actuado con una eficacia ejemplarmente 
democrática. También agradecer la labor deter-
minante de jueces y fiscales en la lucha contra 
la banda terrorista. 
El anuncio de la desaparición de la violencia 
de ETA es una buena noticia. Es el fruto del 
esfuerzo y de la determinación del conjunto 
de la sociedad española que ha sabido resis-
tir de manera ejemplar el chantaje criminal de 
los terroristas durante décadas, que ha sabido 
mantenerse unida, que ha sabido defender su 

libertad y que hoy es más libre porque este 
anuncio se ha producido sin ningún tipo de con-
cesión política. 
A ETA la derrota la fortaleza del Estado de De-
recho y la fe en la democracia de todos los es-
pañoles, representada por el esfuerzo sucesivo 
de todos los gobiernos que han actuado bajo 
el amparo de la ley. Y ese es el único camino 
de futuro. Estas palabras son del Presidente 
Nacional de Partido Popular y hemos creido que 
para este articulo mensual, lo mejor era plas-
mar las declaraciones de Mariano Rajoy puesto 
que es exactamente lo que todos los miembros 
de nuestro partido y casi el 100% de los espa-
ñoles pensamos.
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EL CALAIX

D’on ha sorgit la idea de crear Radio Paretà?
Ha anat molt vinculat al moviment 15-M. Com a jove que 
dóna suport a aquesta plataforma, penso que a Parets 
feia falta un mitjà que tractés la informació des d’una 
altra perspectiva; que no només es recollís l’opinió dels 
polítics sinó també la de la gent del poble. La primera 
entrevista realitzada, i que ja es pot escoltar, és amb 
l’alcalde, Sergi Mingote. 
Quina programació oferirà Ràdio Paretà?
La idea és anar dotant de contingut aquest espai. M’agra-
daria que funcionés les 24 hores del dia. Voldria preparar 
un contingut de dotze hores que s’anés repetint de forma 
ininterrompuda. És un projecte totalment independent que 
permetrà accedir a informació el màxim d’objectiva. La 
primera entrevista ha estat amb l’alcalde i la propera amb 
el portaveu d’IC-V a l’Ajuntament de Parets, Joan Folguera. 
Com es pot escoltar Ràdio Paretà?
Ara mateix es pot escoltar mitjançant la xarxa social Face-
book, simplement introduint el nom de Radio Paretà. Més 
endavant, quan ja estigui tot més enllestit, crearé una 
pàgina web des de la qual s’hi podrà accedir directament. 
Coneixes altres experiències de ràdio en línia?
Fins ara, les úniques experiències que estan funcionant 
són de contingut musical. No tinc constància de cap altra 
que ofereixi continguts com el nostre. Espero que aquest 
tret diferencial ens proporcioni una bona acceptació i au-

“És un projecte independent que vol oferir informació objectiva ”

Fem radio

Toni Quiñonero
Impulsor del projecte Radio Paretà 

Les xarxes socials han permès crear un nou mitjà de 
comunicació. Amb el nom de Ràdio Paretà, el veí de 
Parets Toni Quiñonero, de 22 anys, s’ha proposat posar 
a l’abast del poble una eina d’informació, entrevistes 
i tertúlies polítiques. De moment, s’hi pot accedir a 
través d’una pàgina de Facebook i més endavant es 
vehicularà mitjançant una pàgina web. La primera en-
trevista que ha emès Ràdio Paretà és a l’alcalde de 
Parets, Sergi Mingote.

diència. Fins ara, tots els comentaris que m’han arribat 
són positius i encoratjadors. 
És un projecte obert a persones que hi vulguin 
col•laborar?

És totalment obert. Estic cercant un equip de gent que 
pugui conduir les entrevistes i les tertúlies que oferirem. 
Si algú hi està interessant només cal que enviï un correu 
electrònic a radioparetà@hotmail.com o bé que ens deixi 
un comentari a la nostra pàgina de Facebook. Espero que 
sorgeixin moltes persones interessades que ens donin 
un cop de mà. 
Quina infraestructura és necessària per fer ràdio en línia?
Doncs un servidor informàtic a través del qual es faran 
les emissions. Es necessita molt més material, que aniré 
adquirint poc a poc fins a completar tot l’equip necessari. 
Ara mateix, més que de diners, és una inversió de molt 
temps davant la pantalla d’ordinador.

Pepi Volart

ESCOLA DE LA NATURA
C/Galende, 12. Parets del Vallès. Tel. 93 562 1794

Escola de la Natura

El Tió torna a la biblioteca!

Mercè Alcayna

L’elaboració d’aquest article ha estat possible gràcies a la documen-
tació i als textos aportats per la Biblioteca Can Rajoler.

Avui, no seré jo qui redacti l’article que correspon a aquest 
espai. Avui deixarem que siguin els veritables especialis-
tes −bibliotecaris i bibliotecàries del nostre poble− els qui 
ens animin a llegir. Així que aquí teniu l’escrit que ens han 
fet arribar des de la biblioteca Can Rajoler, amb l’objectiu 
d’engrescar els més petits a donar de menjar al seu Tió 
particular, l’aliment que millor nodreix: els llibres! 
Ja ho sabeu, escolteu i llegiu els contes ensucrats, enfari-
nats, arrebossats, bullits i cuinats al forn que ens ofereix 
la nostra biblioteca:

El dia s’escurça, comença a fer fresca, plouen fulles de 
colors groc, vermell, taronja i marró; ah, i els bolets ja 
treuen el nas.
A la biblioteca Can Rajoler la tardor també ha arribat, heu 
vist quin arbre?, és ple de cargols, de fulles, d’esquirols...
I en Tió? El recordeu...? Ha vingut a visitar-nos, igual que 
l’any passat. Ara és petit, però es farà gran escoltant un 
munt de bones històries amagades dins els llibres, i tots 
vosaltres l’haureu d’ajudar. Després de cada sessió de 
contes demaneu la vostra fulla i doneu-li de menjar, així 
creixerà!
Aquest octubre, les castanyes i els bolets són protagonis-
tes amb els contes de la Mon Mas i En Tió boletaire, i els 
de la Carme Brugarola i En Tió menja castanyes. 
Al novembre, en Tió creixerà i creixerà tot escoltant els 
contes de la Carme, En Tió dóna la cara i els de la Mon,  
En Tió tria manta.
I el 20 de desembre, un dia abans que arribi l’hivern, quan 
ja el bosc estigui adormit i alguns animals facin llargues 
migdiades, vosaltres, sí, vosaltres, amb la fulla a la mà, 
en Tió podreu fer cagar!

 TIÓ, TIONET
 CAGA’NS UN REGALET! 
 TIÓ, TIONÀS
 CAGA’NS UN REGALÀS!

Si l’heu alimentat bé, en Tió serà generós i, tot picant la 
soca gegant, la biblioteca Can Rajoler reviurà la tradició 
del Tió de Nadal!
Així doncs, obriu bé els ulls i les orelles i, si us cau a les 
mans un llibre o escolteu una història, expliqueu-li en Tió 
perquè es faci gran!

Avís als afectats 
per l’avaria de 

Blackberry 

Si heu estat afectats per l’avaria de Blackberry i heu patit una interrupció temporal del servei d’accés a Internet teniu dret a rebre una compensació del vostre opera-
dor de telefonia. L’operador us ha de compensar amb la devolució de l’import de la quota d’abonament i altres quotes fixes, prorratejades pel temps que hagi durat 
la interrupció. A aquests efectes, l’operador està obligat a indemnitzar-vos automàticament, en la factura corresponent al període immediat al considerat, quan la 
interrupció del servei s’hagi produït de forma contínua o discontínua i sigui superior a sis hores en horari de 8 a 22 h. A la factura, s’hi ha de fer constar la data, la 
durada i el càlcul de la quantia de la compensació que us correspon.
Als efectes del dret a indemnització o compensació per la interrupció del servei d’accés a Internet, i per determinar-ne la quantia, quan un operador inclogui a la seva 
oferta la possibilitat de contractar conjuntament serveis de telefonia i altres serveis com el d’accés a Internet, pot indicar a l’oferta la part del preu que correspon a 
cada servei. Si no ho fa, es considera que el preu de cada un és el proporcional al de la seva contractació per separat. Si l’operador no comercialitza els serveis per 
separat, es considera que el preu corresponent al servei d’accés a Internet és el 50 per cent del preu total.
Com podeu reclamar? 
Cal que comuniqueu els fets i les vostres peticions al vostre operador. Totes les empreses de telecomunicacions, d’acord amb el Codi de Consum de Catalunya, han 
d’oferir als seus clients un servei telefònic gratuït al qual es puguin adreçar per posar en coneixement de l’operador les eventuals incidències, esdeveniments i cir-
cumstàncies que afectin el funcionament normal de les relacions de consum i formular reclamacions sobre els serveis rebuts. Aquest servei s’ha de prestar de manera 
que l’usuari final tingui constància de les reclamacions. A aquests efectes, l’operador està obligat a comunicar a l’abonat el número de referència de les reclamacions, 
queixes, peticions o gestions. L’operador ha d’admetre, en tot cas, la via telefònica per a la presentació de reclamacions. 
En quin termini l’establiment o l’empresa us ha de donar una resposta? 
Com més aviat millor i, en qualsevol cas, en el termini d’1 MES des que heu presentat la queixa o reclamació. Formulada la reclamació, si no heu obtingut una res-
posta satisfactòria de l’operador en aquest termini, podeu presentar una reclamació al Servei de Comerç i Atenció al Consumidor (SCAC) de l’Ajuntament. Teniu més 
informació al web de l’Ajuntament : https://www.parets.cat/seu_electronica/tramits/consultes-reclamacions-queixes-i-denuncies-en-materia-de-consum

Després d’un període més o menys llarg de bonança pluviomètrica -re-
cordem que en els darrers 3 anys hem tingut pluges generoses- tornem 
a sentir a parlar de sequera. Aquesta situació la patim i la patirem per 
causa del nostre clima, de la nostra situació geogràfica i, com tots sa-
bem, dels efectes del canvi climàtic. 
Tot i que la natura, dins del seu procés cíclic, ens ofereix l’oportunitat 
d’aprendre d’aquests episodis, sembla que estem programats per a obli-
dar-nos d’aquestes experiències i, sistemàticament, actuem com si fos 
cada vegada la primera.  
Malgrat això, i les diferents campanyes de estalvi d’aigua, hem de recor-
dar que el consum responsable de l’aigua a la llar ha de ser una mesura 

permanent. Cal optimitzar el funcionament i l’ús del aparells que consumeixen aigua, com ara el rentavaixella o la rentadora, i 
vigilar que estiguin plens a l’hora de posar-los en funcionament. També hem de procurar dutxar-nos en comptes de banyar-nos 
i minimitzar l’ús indiscriminat de l’aigua per netejar voreres o terrasses. Recordem que, malgrat que arribi l’hivern i torni a 
ploure, l’aigua seguirà essent un bé molt escàs.

Tornem-hi amb la sequera
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Carles Font

Com us va arribar la possibilitat de tocar en 
aquest concert a Can Butjosa?
Ens van enviar un correu electrònic dient que 
volien comptar amb nosaltres per a aquest 
concert. Vam parlar amb la nostra discogrà-
fica i vam arribar a aquest acord. 
La veritat és que feia temps que teníem ga-
nes d’actuar aquí i ens fa molta il•lusió tocar 
a casa, davant els nostres amics.
Ja teniu el primer EP?
Sí, tot i que fins a finals del mes vinent no el 
tindrem físicament. La primera setmana de 
novembre ja estarà en format digital. Vam 
gravar el disc amb un productor molt impor-
tant de música independent, concretament 
del rock independent espanyol, Joaquín Pas-
cual. L’EP el vam gravar a Albacete durant 
una setmana i ens va anar molt bé. Seran 
cinc cançons les que formaran aquest EP.
Què hi podrem trobar en aquest disc?
És bàsicament un EP de presentació del 
grup. Abasta sons diferents del grup: els 
que són més de pop, els més distorsionats 
i els de rock. És un treball força ampli. De 

Xavier Nadal

Cantant de Grushenka

cara a l’LP ja farem una cosa més sòlida i 
consistent, amb una línia més clara, però en 
aquest hi ha una mica de tot.
Qui formeu part del grup?
L’Èric i jo som els que portem més el pes de 
la formació, més que res la base de compo-
sició. L’Èric fa les lletres i jo la part musical. 
També hi ha la meva germana Laia i el meu 
cosí, l’Enric Pujol, que aporten idees sobre 
el que anem fent.
Sou un grup molt jove...
És cert. Jo tinc 23 anys, però si ho mirem bé, 
la mitjana és de 20 anys, ja que la Laia té 
17 anys i l’Enric en té 16. Quan actuem en 
directe, la gent se sorprèn molt, perquè veu 
que som molt joves. Però el més important 
és que tenim moltes ganes de tocar i de fer-
ho bé dintre les nostres possibilitats.
Us aneu fent un nom dins l’escena musical 
barcelonina?
De mica en mica. De moment no ens podem 
queixar. Internet és una eina important per 
donar a conèixer molta música i això ens ha 
ajudat en la promoció. Tenim un públic molt 

El proper dissabte 5 de novembre, a les 22 hores, el grup paretà Grushenka actuarà al 
Centre Cultural de Can Butjosa dins la campanya ‘Prou d’Hòsties’, que organitza l’Ajun-
tament de Parets. També actuarà el grup Les Fatales. Dins les activitats del dia hi haurà 
una performance a càrrec d’Interferències. L’entrada és gratuïta.
El grup de noise pop Grushenka va néixer a mitjan 2010, de la mà del Xavi (veus i guitarra), 
l’Erik (baix), la Laia (teclat) i l’Enric (bateria). 
Tot i ser molt joves, la mitjana d’edat és de 20 anys, estan tenint una gran repercussió i 
ja han gravat el seu primer EP amb el segell El Genio Equivocado. Per aquest motiu, va 
tenir lloc una festa de presentació el passat 29 d’octubre, a la sala Sidecar de Barcelona, 
amb Cosmen Adelaida i Odio París. Perquè ens parlés d’aquest grup, ens vam posar en 
contacte amb el cantant de la banda, Xavier Nadal.

“Tenim un públic proper que coneix molt bé la música que intentem fer”

proper i que coneix molt bé la música que 
intentem fer i que té unes influències molt 
semblants a les que tenim nosaltres. Saben 
qui són Los Planetas, Jesus and Mary Chain, 
Surfin Bichos... que són bandes que ens han 
influenciat força. 
Tot i això, actualment hi ha molta competèn-
cia en el món de la música, surten molts 
grups que saben tocar molt bé. Esperem, 
però, fer-nos un espai a Barcelona, perquè te-
nim molta il•lusió i ara amb aquest primer EP, 
gràcies a la discogràfica, podrem donar-nos 
a conèixer molt més.

Nou acapte de sang a Parets
Avui divendres 28, entre les 16.30 h i 
les 20.30 h, tindrà lloc un nou acapte de 
sang al municipi. El Banc de Sang i Tei-
xits instal·larà una unitat mobil al Passeig 
Fluvial per tal d’atendre els donants. Cal 
recordar que, per donar sang, cal tenir 
més de 18 anys i pesar 50 quilos o més.

El Club futbol Parets presenta
els nous equips de la temporada
El proper dimecres 1 de novembre, a par-
tir de les 10.30 h, tindrà lloc al Camp Mu-
nicipal de Futbol Josep Seguer, la presen-
tació oficial dels equips de futbol base 
per a la temporada 2011/2012.
Recentment, un dels equips del CF Pa-
rets, concretament el Juvenil A, va assolir 
l’ascens a la categoria Preferent.
Per altra banda, demà dissabte 29 oc-
tubre, a partir de les 15 h, al Pavelló 
d’Esports, es presentaran els 5 equips 
de Futbol Sala per a la nova temporada.

Més voluntaris per la llengua  
A partir del 7 de novembre, començarà la 
13a edició del Voluntariat per la llengua 
a Parets. Tot i que hi ha una trentena de 
parelles formades, aquesta edició comp-
ta amb molts més aprenents que no pas 
voluntaris, per la qual cosa l’Oficina de 
Català convida tothom que tingui una 
hora lliure a la setmana, que sigui cata-
lanoparlant i major d’edat, a participar 
en el programa com a voluntari. + info: 
Oficina de Català de Parets del Vallès - 
Centre Cultural Can Rajoler - Travessera, 
1 - Parets del Vallès Tel. 93 573 98 05 
a/e: vxl.parets@cpnl.cat.


