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Amb la implantació de l’O�cina Virtual d’Atenció Ciutadana 
(OVAC), inclosa en el Pla de Modernització de l’Ajuntament, 
e-p@rets, no cal desplaçar-se ni fer cues, es poden fer tràmits a 
qualsevol hora i des de qualsevol lloc, les 24 hores del dia i els 
7 dies de la setmana. Només cal certi�cació digital i connexió 
a Internet per accedir al web parets.cat i, a través de la Seu 
Electrònica, iniciar el tràmit que l’usuari desitgi. 
Fer realitat aquest projecte i que els paretans i paretanes pu-
guin resoldre gestions amb l’administració de forma virtual ha 
requerit un gran esforç. 
L’Ajuntament de Parets hi treballa des de fa anys per fer-ho 
possible. El març de 2010 entrava en funcionament el nou 
web, preparat per encabir aquesta nova O�cina Virtual/Seu 
Electrònica. Abans, però, el setembre de 2009, va iniciar-se 

l’actualització de tot el catàleg de tràmits municipals, dels quals 
ja es troben al web 139 d’uns 160, i la resta s’incorporaran 
properament.
e-p@rets dóna nom al Pla de Modernització de l’Ajuntament de Pa-
rets, un projecte de gran abast que aposta per la transformació 
de la gestió administrativa i la millora dels serveis municipals 
mitjançant l’ús de les noves tecnologies (TIC). 
Accessibilitat, transparència i participació són els eixos fona-
mentals d’aquest projecte, que cerca la millora de la qualitat 
en els serveis públics i l’atenció ciutadana, obrint noves por-
tes i facilitant les gestions i tràmits amb l’administració local. 
E�càcia i e�ciència, interacció i servei. Amb aquesta premissa 
entra en funcionament l’O�cina Virtual d’Atenció Ciutadana de 
l’Ajuntament de Parets del Vallès. (pàg.3)

e-p@rets L’Ajuntament, al teu costat allà on siguis
La nova O�cina Virtual d’Atenció Ciutadana (OVAC) ofereix servei 24 hores, 7 dies a la setmana 
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SERVEIS

Diumenge 27 novembre
-A les 18 h, al teatre Can Rajoler, espectacle 
‘L’illa desconeguda’, a càrrec de la cia. Marke-
liñe. Organització: Rialles Parets
Dimecres 30 novembre
-A les 19 h, a la biblioteca Can Rajoler, tertúlia 
al voltant del llibre Donde nadie te encuentre 
de Alicia Giménez Bartlett. Organització: Bibli-
oteca Can Rajoler
Divendres 2 desembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, l’hora 
del conte. Organització: Biblioteca Can Butjosa
-A les 21 h, a l’observatori Pau Vila, observació 

de tardor – hivern, audiovisual i observació 
de la Lluna. Organització: Escola de la Natura
Dissabte 3 desembre
-A sota la plaça de la Vila, obertura del 25è 
Pessebre Monumental. Es podrà visitar �ns 
al 6 de gener. Organització: Agrupació Pesse-
brista Parets
-A la sala de Can Càlio, obertura de l’expo-
sició de diorames. Es podrà visitar �ns al 6 
de gener. Organització: Agrupació Pessebrista 
Parets
-A les 18 h, al teatre Can Rajoler, concert a 
càrrec del Centre d’estudis musicals Maria 
Grever. Organització: CEM Maria Grever
-A les 22.30 h, a la Sala Cooperativa, balls de 
saló a càrrec de DJ Ferry. Organització: Asso-
ciació Balls de Saló de Parets

Diumenge 4 desembre
-A les 18.30 h, al teatre Can Rajoler, espectacle 
Set moviments-Egipte. Organització: Servei de 
Cultura
-A les 17 h, a la Sala Cooperativa, Diada de Ro-
mania, amb música i gastronomia romanesa. Or-
ganització: Associació per la difusió de la cultura 
romanesa
Dijous 8 desembre
-A les 7 h, al Pavelló Municipal d’Esports, VII Tor-
neig de básquet Vila de Parets. Organització: Club 
Básquet Parets
-A les 18 h, al teatre Can Rajoler, concert d’aniver-
sari de la Cooperativa La Progresiva, a càrrec de 
l’orquestra Rosaleda, Organització: Cooperativa 
la Progresiva
Divendres 9 desembre
-A les 8 h, al Pavelló Municipal d’Esports, ‘VII Tor-
neig de básquet Vila de Parets’. Organització: Club 
Básquet Parets
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del 
conte. Organització: Biblioteca Can Butjosa
Dissabte 10 desembre
-A les 8 h, al Pavelló Municipal d’Esports, ‘VII Tor-
neig de básquet Vila de Parets’. Organització: Club 
Básquet Parets
-A les 18 h, al teatre Can Rajoler, espectacle de 

-A les 22.30 h, a la Sala Cooperativa, espectacle 
‘Perspectiva’, a càrrec d’Álvaro Carmona, dins 

del cicle Cafè Teatre. Organització: Servei de 
Cultura
Diumenge 11 desembre
-De 10 a 19 h, a la plaça de la Vila, Fira de 
Santa Llúcia, amb activitats per totes les 
edats. Organització: Associació de Comerci-
ants del Barri Antic, Associació de Comerciants 
de l’Eixample i Ajuntament de Parets
-A les 18 h, al teatre Can Rajoler, espectacle 
‘L’embolic’, a càrrec de la Cia. Marcel Gros. 
Organització: Rialles Parets
Dimecres 14 desembre 
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, cafè 
�losò�c a càrrec de José A. Garcia Gallego. 
Organització: Biblioteca Can Rajoler
Dijous 15 desembre
-A les 18 h, a la Ca n’Oms, recital poètic a càr-
rec d’Aiguaneix. Organització: Niu d’Art Poètic
Divendres 16 desembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora 
del conte, a càrrec de Pep Duran. Organització: 
Biblioteca Can Butjosa
Dissabte 17 desembre
-A les 16.30 h, a l’equipament municipal Aso-
veen, festa del 12è aniversari, amb ball ame-
nitzat per Xavi i berenar. Organització: Casals 
de Gent Gran de Parets
-A les 21 h, a l’església de Sant Esteve, con-
cert de Nadal a càrrec de l’Orquestra Band-
Art i la Societat Coral Art i Unió. Organització: 
Societat Coral Art i Unió.

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

Resposta a ICV
En resposta a l’escrit publicat en el darrer Parets al dia 
-núm. 105- a l’apartat GRUPS MUNICIPALS, (Pressupostos 
i Gestió) d’ICV-EA
El Club Atletisme Parets, pares i mares, atletes i entrena-
dors i entrenadores, els volem transmetre el nostre males-
tar. L’a�rmació “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 Atletisme 
Parets”, a banda de ser una falsedat, és un comentari 
que només serveix per danyar la imatge d’una entitat del 
poble i dels seus ciutadans. Esperem que hagi estat un 
lapsus, un error d’apreciació o, segons com, una innocen-
tada, perquè algú s’hagi confós de data. Si no fos així, 
llavors els diem que estan molt mal informats i no fan res 
per posar-hi remei, ja que el tema de les pistes i la nostra 
entitat esdevé un tema reiteratiu del seu grup. Com a en-
titat, entendran que som apolítics, ja que, per a nosaltres, 
l’important és aconseguir que els nens i nenes, la joventut 
i tothom que ho desitgi, pugui practicar aquest esport i 
ajudar en el possible a fomentar valors com l’esforç, el 
treball en equip, el respecte, etc . Per acabar, no entenem 
com es dediquen a atacar frontalment una entitat del poble 
i no s’impliquen més a vetllar per les entitats i les seves 
infraestructures, que, al cap i a la �, són de tots. La Junta 
i les 53 famílies que integren el Club d’Atletisme Parets 
desitgem que facin una re�exió abans d’escriure segons 
quines coses. Moltes gràcies

Club Atletisme Parets

Hola, amic gos!
Tens un problema de “caques” i no saps què fer? Tothom 
et diu “aquí, a casa, això no es fa”. No et preocupis, tinc la 
solució: vine al barri de La Linera: “El paradís de la merda”.
- Allà ningú no et dirà res si no reculls la teva “cacona”.
- No es fan fotos i mai no es posen multes.
- Podràs córrer per on vulguis, cagar i marxar satisfet.
- I, el millor de tot, els mateixos veïns també ho fan!
Ja ho saps, si no tens on cagar, vine al barri de La Linera 
“El paradís de la merda”.

Angela Martí Martínez

Sonet dels somnis
Jo vaig tenir un somni de confraries:
Sant Sebastià rebia més sagetes,
Sant Isidre llaurava terres, poquetes
i el Remei, dels metges, feia tries.

El somni, de les nits, em va durar dies
�ns que una nit, en un llit de pocs metres,
els tres sants van canviar les seves lletres
i va néixer la Unió de les més pies.

Seguia somiant i la llur Unió
la portaven uns homes devots i valents

Però es va canviar tot en uns moments:
somni i lligam i manca de direcció
i a norris o esperar uns nous intents.

Antoni Bertran Alegrí

Recordant
Els avis a pas lent i serè
caminen deixant rastres de
seny i de virtut, són vellets
de goig que van del braç
dels fadrins com vella possessió
de fe sentida a on ens adrecem
cap al temple que és casa de Déu.
La vida dels avis ha sigut de

i de vegades de sofriment.
Fem honor als vells
als avis tenim força d’estimar 
perquè som llum i caliu
dintre la llar i fora d’ella.

Agustí Albi

C “de la gerreta del catiu” (fragment)
Mes, quins paratges extrems
       no ateny l’amor?
Si una jove a l’amador
       no pot anar, 
bé se cuida d’enviar
       gentil missatge
que arribi �ns a l’estatge
       del qui és enfora.
Si no té passatge, a l’hora
       pel mar o el vent
li tramet son pensament;
       i l’enyorança
en vol de sospirs avança

cap a l’ausent.

Miquel Costa i Llobera (Pollença, 1854-Ciutat de Mallorca, 
1922). Poema extret d’Antologia Poètica, Ed. Selecta. Poe-
ta, traductor, orador, prosista i sacerdot, representa amb 
Joan Alcover, el màxim representant de l’Escola Mallorqui-
na de darrers del s. XIX. Costa i Llobera, proper a un Nou-
centisme sense estridències, tenia un llenguatge meditat, 
elegant i exigent, amb una clara afecció al món clàssic i a 
la Natura. El seu intens poema El Pi de Formentor �gura en 
totes les antologies de poesia catalana. El Niu d’Art Poètic 
li ret homenatge durant la trobada del mes de novembre. 
Lectura recomanada per Niu d’Art Poètic Parets.

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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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



25 de novembre de 2011al dia 3

ACTUALITAT

SERGI
MINGOTE
Alcalde de 
Parets del 
Vallès

Transparència, e�ciència, e�càcia i 
accessibilitat han de ser principis 
bàsics de les administracions públi-
ques. Els Ajuntaments esdevenim 
les administracions més properes i, 
per això, tenim la obligació d’abocar 
tots els esforços necessaris per mi-
llorar la qualitat dels serveis públics 
i facilitar la relació de la ciutadania 
amb la seva institució de referència.

Amb aquest objectiu i amb la vo-
luntat de millorar la prestació de 
serveis als ciutadans i ciutadanes 
de Parets, a les empreses, entitats 
i organitzacions, neix l’O�cina Vir-
tual d’Atenció Ciutadana de Parets 
del Vallès (OVAC). És un servei que 
s’integra en un projecte de gran 
abast: e-p@rets, el Pla de Moder-
nització de l’Ajuntament de Parets 
i que té encara molt camí per enda-
vant. Hem assentat les bases i con-
tinuem treballant per tal que, des de 
casa o des de qualsevol indret, els 
paretans i paretanes pogueu con-
tactar amb nosaltres, amb el vostre 
ajuntament. El nostre gran repte és 
poder estar al costat de la ciutada-
nia les 24 hores del dia els 365 dies 
de l’any. 

Treballem en el desenvolupament de 
polítiques dirigides a satisfer les ne-
cessitats ciutadanes de forma e�caç 
millorant els processos, el compli-
ment de terminis i la prestació dels 
serveis. Creiem que cal estimular i 
establir sistemes que permetin as-
solir un estalvi econòmic, de temps 
i de treball invertit i les noves tec-
nologies, les TIC, ens obren moltes 
portes.

Aposta per la innOVACió, modernització i accessibilitat amb 
la posada en marxa de l’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana

Cada cop és més creixent la demanda 
ciutadana d’una administració en línia. 
D’aquesta necessitat neix l’OVAC, l’O�cina 
Virtual d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament 
de Parets del Vallès, que ha entrat en fun-
cionament aquest mes de novembre.
La relació de l’administració amb la ciu-
tadania obre una altra porta d’accés, 
una seu electrònica que està oberta les 
24 hores i els 7 dies de la setmana i té 
com a objectiu  facilitar les gestions que 
l’usuari requereix de l’Ajuntament sense 
que l’assistència de caire presencial sigui 
imprescindible.
Per fer tràmits a través de l’OVAC cal dispo-
sar de certi�cat digital. Són vàlids l’eDni, 
CATcert, FNMT-CERES (Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre), ACCV (Autoritat de Certi-
�cació de la Comunitat Valenciana) o IZEN-
PE. Amb aquesta autenticació es podran 
realitzar  tots els tràmits i gestions en línia 
amb garanties de seguretat i jurídiques i, 
properament, a través de la Carpeta Ciuta-

Així doncs, l’O�cina Virtual d’Atenció Ciuta-
dana (OVAC) serveix per fer tràmits i ges-
tions a través d’Internet amb la mateixa 
validesa i seguretat que en persona. A 
diferència dels tràmits presencials que 
s’han de fer en l’horari d’atenció al pú-
blic de l’ajuntament, la nova o�cina virtual  
https://www.parets.cat/seu_electronica 
està disponible les 24 hores al dia durant 

els 365 dies de l’any. El nou servei, que 
simpli�ca les gestions habituals, incorpora 
139 tràmits, alguns dels quals es poden 
fer en la seva totalitat en línia i altres no-
més de forma inicial. S’està treballant per 
tal que, de manera progressiva, es puguin 
anar incorporant més tràmits, �ns arribar 
a la totalitat dels que s’efectuen des de 
l’Ajuntament.

Com obtenir el Certificat Digital 
L’Ajuntament de Parets, a través de l’OAC, 
és oficina certificadora. La persona in-
teressada ha de fer presencialment la 

-
cament es genera un �txer electrònic que 
s’envia per mail i que l’usuari ha de des-
carregar al seu ordinador per poder accedir 
a l’OVAC.

e-p@rets, innovació i modernització
L’OVAC s’inclou dins un projecte de gran 
abast que aposta per la innovació i la mo-
dernització de l’Ajuntament de Parets i que 
cerca l’e�càcia i e�ciència en el servei al 
ciutadà.  El nou portal web, l’actualització 
del catàleg de tràmits, la plataforma e-
FACT i moltes altres millores s’emmarquen 
sota aquest gran paraigües tecnològic, que 
s’està desenvolupament amb fons del Plan 
Avanza del Ministeri d’Industria, Comerç i 
Turisme, de l’Administració Oberta de Ca-
talunya (AOC) i la Diputació de Barcelona. 

Carpeta Ciutadana: consulta en 
línia dels teus tràmits

Seu Electrònica: garanties

La Carpeta Ciutadana és un servei onli-
ne que habilita un canal de comunicació 
amb l’Ajuntament de Parets del Vallès i 
que permet la consulta, prèvia identi�-
cació, a informació personal de:

- Sol·licituds telemàtiques tramitades
- Dades del padró municipal d’habitants, 
com ara domicili d’empadronament i 
persones que conviuen al domicili 
- Registre d’entrades de documentació 
a l’Ajuntament

La “Seu Electrònica” dota de garanties 
jurídiques la relació telemàtica entre la 
ciutadania i l’Ajuntament, gràcies al cer-
ti�cat digital proveït per l’Agència Cata-
lana de Certi�cació. Els continguts que 
trobem dins de l’apartat de seu elec-
trònica utilitzen un canal de comunica-
ció segur que permet obtenir garanties 
respecte la identitat del titular de la seu 
electrònica i xifrar les comunicacions 
entre ciutadania i Ajuntament per evitar 
que aquestes puguin ser interceptades 
per tercers.
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ACTUALITAT

Nou reglament d’organització i 
funcionament de la ràdio municipal

Tots els grups municipals amb representa-
ció al consistori, els responsables tècnics 
del Servei de Comunicació i els Serveis 
Jurídics de l’Ajuntament de Parets consti-
tuiran una comissió per elaborar conjunta-
ment el Reglament d’organització i funcio-
nament del servei públic de ràdio local, un 
document que regularà les missions del 
servei públic així com l’establiment de la 
forma organitzativa de gestió que comporta 
la constitució d’un consell assessor. 
Alhora, es desenvoluparà el contracte pro-
grama, un instrument que establirà els 
trets generals de la programació. L’inici 
dels treballs de la comissió es preveu a 
principis del proper any.
Arran de la constitució dels nous consisto-
ris, l’11 de juny de 2011, el Consell Audio-
visual de Catalunya va realitzar una decla-
ració institucional relativa a la prestació del 
servei públic de comunicació audiovisual 
d’àmbit local, per tal que tots els mitjans 
públics locals elaborin o adaptin els regla-
ments d’organització i funcionament a la 
llei 22/2005.
Des de l’any 2005, l’Ajuntament de Pa-
rets ja disposa d’un Reglament regulador 
de les condicions d’accés i d’ús dels mi-
tjans d’informació i difusió municipal per 
als regidors i grups municipals, que regula 
la participació dels regidors i regidores i 
grups municipals, un document que manté 
la vigència i que és complementari al nou 
document.
Paral·lelament, també s’està desenvolu-
pant un estudi sobre el funcionament de 
ràdios locals de Catalunya a càrrec del 
Consell Audiovisual de Catalunya i l’UAB, 
en el qual hi ha participat l’emissora mu-
nicipal RAP 107. 

Un 68% de l’electorat de Parets participa 
a les Eleccions Generals celebrades el 20N

Jornada sense incidències remarcables a 
les Eleccions a Corts Generals celebrades 
diumenge passat, 20 de novembre. A Pa-
rets, un 68% dels electors han dipositat el 
seu vot a les urnes. 9.173 ciutadans dels 
13.482 que havien estat cridat a les urnes 
han exercit el seu dret a vot. 
L’abstenció ha registrat un índex del 
31,96%.

PSC, CiU i PP, forces més votades
El Partit dels Socialistes de Catalunya, amb 
el  29,04 % del total dels vots emesos, 

ha estat la força més votada a Parets del 
Vallès en les Eleccions a Corts Generals 
celebrades diumenge passat, 20 de no-
vembre de 2011. 
2.625 electors han donat el seu suport 
al PSC i 2.212 a la coalició Convergència 
i Unió, que amb el 24,47% dels vots s’ha 
situat com a segona força més votada al 
municipi de Parets, per davant del Partit 
Popular, amb 1.941 vots (21,47%). 
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra 
Unida i Alternativa (ICV-EuiA) ha obtingut 
901 vots (9,97%) i se situa com a quarta 

força més votada, per davant d’Esquerra 
Republicana de Catalunya que ha rebut el 
suport de 456 electors (5,04%). 
Amb percetantges menors, hi �guren altres 
formacions polítiques: Plataforma per Cata-
lunya (226 vots), UpyD (147 vots), Escons 
en Blanc (112 vots), Pirates de Catalunya 
(85 vots), Partit Animalista Contra el Mal-
tractament Animal (56 vots), Anticapitalis-
tes (30 vots) i Uni�cación Comunista de 
España (10 vots). 
Respecte a les darreres Eleccions generals 
pugen en nombre de vots CiU, PP i ICV; 
aquesta darrera gairebé dobla el nombre 
de vots respecte a 2008, i baixen PSC i 
ERC.
S’han registrat 239 vots en blanc i 133 
vots nuls.

Els resultats a la comarca
Convergència i Unió ha estat la força més 
votada en la majoria de poblacions de la 
comarca del Vallès Oriental, i ha guanyat a 
35 dels 47 municipis. 
El Partit dels Socialistes s’ha mantingut 
com a primera força en set poblacions, gai-
rebé totes del Baix Vallès, entre les quals 
es troba Parets. 
D’altra banda, el Partit Popular, que ha 
obtingut la majoria absoluta al Congrés 
dels Diputats amb 186 escons, també ha 
obtingut major representació a la comar-
ca, destacant com a segona força a 18 
poblacions.

PSC es manté com a primera força més votada, 
seguit de Convergència i Unió

ICV és la formació que ha registrat major 
increment de vots respecte dels comicis de 2008 
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 Atesa la crisi actual, destinarà la mateixa quantitat a les compres de Nadal que en anys anteriors? Creu que el comerç es veurà afectat? 

LI

Ángela
Durán

41 anys

Mónica
Escobar
41 anys

José
Cárdenas

35 anys

Josep
Puig

63 anys

No, perquè no puc, m’ajustaré 
més al que tinc. El comerç ha ha-
gut d’avançar les vendes per pujar 
els ingressos, sobretot joguines o 
moda. Una bona manera de gastar 
menys pot ser avançar les com-
pres apro�tant que els preus en-
cara no han pujat.

Estic a l’atur i sense cap prestació,  
no podré fer cap extra. El comerç 
es veurà afectat i tots els negocis 
que no siguin de primera necessi-
tat baixaran els seus ingressos. 
Tant de bo tingués la fórmula per 
solucionar la crisi, si fos així, no 
em trobaria en aquesta situació.

Reduiré les despeses perquè els 
jubilats no podem fer extres. El 
comerç notarà de seguida que la 
gent no té tants diners per gas-
tar i tots els sectors es veuran  
afectats. Caldrà reduir despeses 
i sortir menys.

Tinc la sort que la crisi no ha 
entrat a casa meva i faré més o 
menys el mateix que l’any passat. 
Tots els comerços estan afectats, 
començant pel sector de l’alimen-
tació. Segurament, aquest Nadal, 
baixarà la qualitat dels productes 
que es comprin per estalviar més.

Intentaré gastar menys, ja que no 
tinc els mateixos ingressos que 
l’any passat. Sobretot, els sectors 
que més ho notaran seran els de 
la moda i les joguines, perquè es 
reduiran les compres. Jo, molt so-
vint, per estalviar, compro marques 
blanques.

Jaime
Cerruda
35 anys

L’encesa dels llums de Nadal 
tindrà lloc l’11 de desembre
L’estalvi energètic, la sostenibilitat i la 
reducció de la despesa continuen sent 
les premisses de l’Ajuntament de Pa-

nadalenca. Enguany, a més dels nous 
dispositius LED que s’utilitzen des de fa 
uns anys, el consistori ha apro�tat els 
elements dels quals disposava per no 
incrementar la despesa pressupostària. 
Per aquest motiu, alguns dels carrers 
lluiran guarniments i accessoris només 
en una sola banda. 
L’encesa dels llums tindrà lloc el pro-
per 11 de desembre, coincidint amb la 
Fira de Santa Llúcia que se celebrarà 
a la plaça de la Vila. Els carrers que 
podrem veure il·luminats durant aques-
tes festes seran: un tram dels carrers 
Francesc Macià i av. Catalunya, Camp 
de les Peces, Sant Antoni, Major, Raval, 
la Mina, Monistrol i Plaça de la Vila així 
com les oliveres de la rotonda situada 
a l’av. Catalunya. També es guarniran 
l’Ajuntament, el Pavelló d’Esports i 
l’interior dels diferents equipaments 
municipals.

Breus

Curs d’elaboració de projectes 
per a les entitats municipals
Adquirir eines per identi�car, dissenyar, 
formular i avaluar un projecte correcta-
ment; fomentar mètodes de treball actiu, 
participatiu i re�exiu i promoure el treball 
en xarxa entre les associacions d’un ma-
teix municipi són els objectius bàsics del 
curs d’elaboració de projectes que les 
entitats paretanes duen a terme durant 
aquest mes de novembre. 
La formació, que s’imparteix al teatre de 
Ca n’oms, s’ha programat a petició dels 
integrants de les diferents associacions 
paretanes. L’activitat va a càrrec dels 
formadors de l’empresa Avalon i està 
subvencionada a parts iguals per la Di-
putació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Parets. En aquesta edició s’han inscrit 
un total d’11 entitats.

L’Escola Pompeu Fabra s’inaugurarà o�ci-
alment el proper 17 de desembre, a les 
10.30 h un cop enllestides de�nitivament 
les obres d’arranjament i remodelació del 
centre. L’acte comparà amb la presència 
de l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, la 
regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament, 
Sònia Lloret i la consellera d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, Irene Rigau.
L’equipament, que va entrar en funciona-
ment coincidint amb l’inici del nou curs es-
colar, incorpora un tram del carrer Balmes 
al pati de jocs exteriors, per tal de facilitar i 
millorar l’accés a la zona esportiva annexa.
A la planta baixa del nou edi�ci es troben 

L’Escola Pompeu Fabra s’inaugurarà 
oficialment el 17 de desembre

les sales d’AMPA, Secretaria i Direcció, 
una biblioteca amb sortida directa al car-
rer, la Consergeria, el menjador i la cuina, 
totalment equipada. La primera planta s’ha 
destinat a aules de desdoblament, infor-
màtica, plàstica, música i tutories. L’antic 
edi�ci ha estat reformat íntegrament per 
tal d’integrar-lo a la nova estructura. Part 
de d’aquesta remodelació ha consistit en 
la substitució del paviment, la millora de 
la climatització o la instal·lació de  blocs i 
panells interiors que segueixen el disseny 
de la nova escola. El centre també s’ha do-
tat de passadissos interiors que connecten 
ambdós edi�cis.

La inauguració comptarà amb la presència de la consellera 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Irene Rigau

S’elabora el projecte per a la 
nova zona d’aparcament del CAP

El carrer de la República donarà 
accés a la nova zona Sector IVECO
La nova via que donarà accés des de 
l’avinguda Catalunya �ns a la nova zona 
del sector Iveco ja té nom. El carrer de 
la República serà el nou vial que, des de 
l’avinguda de Catalunya i �ns al carrer Prat 
de la Riba, enllaçarà la zona comercial i 
d’oci amb l’Eixample. Per posar nom a 
aquest tram de via, que esdevé una conti-
nuació del carrer d’Alfons XIII, s’han tingut 
en compte diversos criteris com ara la de-
manda popular, l’a�nitat gremial o l’a�nitat 
territorial. El carrer tindrà un sol sentit de 
la circulació i zona d’estacionament a una 
de les bandes. També es col·locarà arbrat 
viari en totes dues voreres. 
Es preveu que les obres estiguin totalment 
enllestides a principis del proper mes de 
desembre.
Properament, també s’ha previst la cons-
trucció d’una petita plaça que se situarà al 
�nal del carrer i que es dotarà de mobiliari 
urbà. Les obres han estat executades i �-
nançades per la promotora TER-Montaña 
S.A. i estan incloses dins de les Unitats 
d’Actuació UA34 i UA35.

El Centre d’Assistència Primària de Parets 
comptarà amb una nova zona d’aparcament 
per als usuaris. El projecte, inclòs al Pla 
d’Actuació Municipal, ha estat elaborat 
pels Serveis d’obres i l’Àrea de Via Públi-
ca i Cohesió Territorial de l’Ajuntament de 
Parets.
L’aparcament s’emplaçarà en un solar pú-
blic al costat de l’edi�ci del CAP i tindrà 
una superfície de 1.200 metres quadrats.
L’accés es podrà fer des de l’avinguda Ca-
talunya. Segons el projecte inicial, l’espai 
tindrà 38 places d’estacionament, de les 
quals 2 estaran reservades per a ambulàn-
cies i 1 per a persones discapacitades. 
Les 35 restants es destinaran als vehicles  
dels usuaris. El cost previst per a les obres 
serà de 119.656,51 euros, pels quals ja 
s’ha tramitat la corresponent subvenció de 
�nançament del PUOSC.

L’autora de la imatge del cartell inau-
gural ha estat la Il·lustradora i dibui-
xant catalana Pilarín Bayés. 
La ninotaire, amb el seu estil personal 
i molt característic, ha estat també la 
dissenyadora dels cartells d’inaugura-
ció de diversos equipaments munici-
pals com la Biblioteca Infantil i Juvenil 
Can Butjosa, l’Escola Lluís Piquer o, 
més recentment, l’Escola Bressol El 
Gargot.

Una escola amb més de 40 anys d’història
L’escola va ser inaugurada l’any 1969 amb un sol edi�ci. Posteriorment, es va  cons-
truir un equipament annex que va acollir durant molts anys l’aula de música i psicomo-
tricitat i els espais destinats als cicles superiors. A l’edi�ci principal es van instal·lar la 
recepció, les aules d’estudi, la biblioteca, l’aula d’informàtica i el despatx de la direcció 
del centre. Durant molt temps, les que foren les antigues cases dels mestres es van 
dedicar a acollir el despatx de l’AMPA, les aules de reforç, l’aula de religió i l’arxiu. 
L’Escola Pompeu Fabra és un centre d’una línia que va desde 1r de Cicle Infantil (P-3) 
�ns a 2n de Cicle Superior (6è). 

Pilarín Bayés és l’autora del cartell inaugural del centre 
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Ordenances fiscals 2012
L’escenari de crisi econòmica i la reducció dels ingressos per al �nançament procedents d’altres organismes han marcat l’elaboració de les 
Ordenances Fiscals per a l’any vinent. Tenint en compte aquest escenari, els grups municipals PSC, CiU i PP han treballat conjuntament el 
document i han consensuat les taxes i impostos per al 2012, que amb caràcter general s’incrementen un 3%. Les ordenances �scals van ser 
aprovades en la sessió plenària celebrada el 10 de novembre, amb els vots a favor de PSC, CiU i PP, l’abstenció d’ICV i els vots en contra de NOPP.

Les ordenances �scals per a 2012 són fruit de la cerca de l’equilibri entre ingressos i despeses amb la directriu de no incrementar excessi-
vament la pressió �scal, que amb caràcter general suposa un increment del 3%, un percentatge lleugerament inferior a l’IPC estatal que està 
establert en el 3’1%. 

Si bé el conjunt de taxes i impostos augmentaran el 3% de l’IPC, hi ha excepcions. Algunes taxes i impostos es mantenen congelats, com ara 

altres impostos i taxes que tenen altres increments com ara l’Impost de Béns Immobles (IBI), que encara està subjecte a la revisió cadastral, 
la taxa d’Escoles Bressol Municipals i Escola de Música, la taxa de subministrament d’aigua i la de retirada de vehicles abandonats.

Impost de Béns Immobles (IBI)

En el proper exercici es mantenen tot un seguit de boni�cacions, algunes relacionades amb la generació d’ocupació, amb la utilització de la 
deixalleria i d’altres incloses en el marc dels ajuts socials:

manera inde�nida. Les contractacions s’hauran de fer a través de l’SLOP, el Servei Local d’Ocupació.

escassa capactitat econòmica. 

a les persones menors de 80 anys amb escassa capacitat econòmica  segons valoració de serveis socials.

per a persones amb discapacitat del 33% o superior.

famílies amb tots els membres a l’atur.
-

capacitat del 33% o superior i mobilitat reduïda. 

Pel que fa a l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) cal dir que l’increment 
que pateix enguany continua estant motivat per  l’aplicació de la 
revisió cadastral del 2003 que actualitza el valor dels habitatges i 
solars. La revalorització implica un increment considerable i és per 
aquest motiu que la regularització s’està duent a terme de manera 
fraccionada en un període de 10 anys. 
Per tal que l’increment no sigui molt superior, cada any l’Ajuntament 
redueix el coe�cient d’aplicació municipal. Per a 2012 el tipus impo-
sitiu serà més baix i passa del 0.64 de 2011 al 0.629. Això suposarà 
que el rebut d’IBI de més de 46 famílies serà inferior al de l’any 
passat, si bé la majoria, un 80, 81%,  veurà incrementat el rebut de 
l’IBI entre 10 i 30 euros més que el 2011.

Bonificacions IBI
protecció o�cial

-
temes d’apro�tament tèrmic o elèctric d’energia solar

obtinguin la quali�cació de�nitiva de protecció pública

ingressos reduïts o que acreditin poca capacitat econò-
mica
Opció de fraccionament del pagament de l’IBI en quatre 
vegades a tota població, sense necessitat d’acreditar 
escassa capacitat econòmica.

La retallada de la subvenció provinent de la Generalitat per a les escoles bressol 
municipals i l’escola municipal de música fa que s’incrementi la taxa. 
Consensuadament, els grups municipals de PSC,  CIU i el PP, per continuar amb 
l’aposta de les polítiques educatives, han proposat no augmentar només  la quota 
a les famílies sinó que l’ Ajuntament també assumís una part important per tant 
de mitigar l’ impacte en les economies familiars.

En el cas de les escoles bressol municipals, l’Ajuntament assumirà el 67% de la 
minora de subvenció del govern autonòmic i el 33% serà assumit per les famílies. 
La quota s’incrementarà en 18 euros a partir del gener de 2012. 

Pel que fa a l’Escola de música, s’incrementa el rebut en 15 euros al mes per 
alumne. Això suposa que l’Ajuntament assumirà el 50% de la minora i les famílies 
el 50% restant.

Bonificacions i ajuts socials

Taxa del servei d’aigua

Impostos i taxes
‘familia tipus’

pensionistes majors de 60 anys que percebin una pensió mínima per jubilació, 
incapacitat o viduïtat i per als abonats que formin part d’una unitat familiar amb 
tots els seus membres en situació d’atur.
Amb l’aplicació d’aquesta tarifa, l’increment del rebut és 0 o disminueix en 4 euros 
respecte a 2011 si el consum no supera 9 metres cúbics al mes.

Pels qui no s’acullen a la tarifa social, s’aplicarà un increment d’entre l’1,49 i el 
3% en el rebut.

Any 2012
Bloc 1: 9m3 al mes           Increment del rebut trimestral: 0,51 euros
Bloc 2: entre 10 i 15 m3 al mes         Increment del rebut trimestral: 1,45 euros
Bloc 3: més de 15 m3 al mes       Increment del rebut trimestral: 6,51 euros

* Rebut taxa d’aigua          33,21 euros   
* Rebut Impost Béns Immobles             300  euros
* Rebut taxa escombraries        43,26 euros 
Altres:
* Impost vehicles tracció mecànica (increment 0)
Fins a 12 cavalls �scals: 68,26 euros
Fins a 15 cavalls �scals: 143,88 euros

*46 rebuts d’IBI seran d’import inferior que l’any 2011
*El 80,41% dels rebuts es veuran incrementats entre 0 i 30 euros
*El 10,71% pujaran entre 50 i 100 euros més que el rebut de 2011
*38 rebuts d’IBI industrial es veuran incrementats en més de 1.200 euros respecte 2011

Escoles bressol i Escola de Música
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El Centre de Recursos Empresarials La Ma-
rineta ha acollit la 9a Jornada d’Empresa i 
Medi Ambient a Parets (EMAP). Amb aques-
tes jornades, el servei de Medi Ambient 
d’aquest Ajuntament vol mantenir l’impuls 
en el desenvolupament industrial al nostre 
municipi i vetllar per promoure una gestió 
ambiental òptima d’aquest sector.
En aquesta ocasió, el grup de treball s’ha 
centrat en les eines de càlcul de les quals 
es disposa per mesurar les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle. Per presentar 
aquestes eines a les empreses es va 
comptar amb la presència d’Elvira Carles, 
directora de la Fundació Empresa & Clima, 
que va presentar la calculadora d’emissi-
ons, i de Carme Melcion i Ramon Rabella, 
tècnics de l’O�cina de Canvi Climàtic de la 

La 9a Jornada d’Empresa i Medi Ambient a Parets 
se centra en les emissions de diòxid de carboni 

L’EMAP aposta pel control i el coneixement de les emisions de gasos d’efecte 
hivernacle de les empreses amb l’objectiu de minimitzar-ne les conseqüències.

Diputació de Barcelona, que van presentar 
el balanç d’emissions d’un municipi indus-
trial tipus.

Arran del treball que es duu a terme des 
de l’Ajuntament i el grup de treball EMAP, 
la Diputació de Barcelona i la Fundació Em-
presa i Clima han ofert, a cost zero, un es-
tudi derivat de l’aplicació de la calculadora 
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle 
a cadascuna de les empreses participants.

La Diputació de Barcelona i la 
Fundació Empresa i Clima duran 

a terme un estudi gratuït del 
càlcul d’emissions de gasos a 

les empreses participants.

El proper 29 de novembre, a la Sala Coope-
rativa, tindrà lloc el lliurament de diplomes 
dels tres cursos de manipulació d’aliments 
programat pel Servei Local d’Ocupació de 
Parets (SLOP), que s’han dut a terme du-
rant aquest mes de novembre.
El curs, del qual �ns al moment s’han pro-
gramat 5 edicions, ha estat un dels més 
demandats per les persones inscrites 
atès que està orientat cap al sector de 
la restauració i, properament, està previs-
ta l’obertura de la nova zona comercial i 
d’oci situada al Sector IVECO, en la qual 
s’inclouran la cadena de menjar ràpid Mc-
Donald’s i la gran superfície d’alimentació 
Mercadona.
Des del passat mes de març, 170 perso-
nes han seguit el Curs de manipulació d’ali-
ments i, en el que portem d’any, han estat 
més de 850 persones aturades les que 
han rebut formació programada pel Servei 
Local d’Ocupació de Parets, amb cursos 
de torero frontal i retràctil, informática o 
instal·lador electricista d’edi�cis. A partir 
del proper mes de desembre, a l’equipa-
ment de la masia Cal Jardiner, també està 
previst fer un Curs d’o�màtica de nivell ini-
cial de 15 dies de durada.

Lliurament de diplomes del 
Curs de manipulació d’aliments

La Generalitat de Catalunya, per mitjà del 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), ha 
obert una convocatòria d’ajuts per a peti-
tes empreses. 
L’objectiu d’aquestes subvencions és fo-
mentar la contractació de persones atu-
rades formades en àmbits ocupacionals 
subvencionats pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya, per tal de proveir-les d’experièn-
cia i facilitar-ne així la reinserció al mercat 
de treball. S’adreça a les empreses amb 
menys de 25 treballadors que facin nous 
contractes laborals amb persones en situ-
ació d’atur inscrites al SOC.
Per accedir-hi, les empreses han de for-
malitzar un contracte, abans del 30 de 
novembre, a persones en situació d’atur 
inscrites com a demandants d’ocupació al 
SOC, com a mínim 12 mesos en els 18 an-
teriors a la contractació i que hagin �nalit-
zat, en qualsevol data, un curs de formació 
ocupacional subvencionat pel SOC.
Per accedir a la subvenció cal complir, en-
tre d’altres, els r equisits següents: que 
els contractes siguin inde�nits o de durada 
determinada, com a mínim d’un mes; que 
els contractes siguin a jornada completa 
o bé a jornada parcial superior al 25% de 
la jornada; que les persones contractades 
constin inscrites al SOC com a aturades 
durant un mínim de 12 mesos i que ha-
gin �nalitzat, en qualsevol data, un curs 
de formació ocupacional subvencionat pel 
SOC; que el lloc de treball estigui ubicat a 
Catalunya i que l’empresa faci una oferta 
de treball per als llocs a cobrir.
Per a més informació i per accedir als for-
mularis es pot consultar el web: http://
www.o�cinadetreball.cat.

Ajuts a petites empreses per a la 

contractació de persones aturades
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Manifest del Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones
Avui, 25 de novembre, administracions i societat civil ens apleguem per manifestar el nostre rebuig envers la violència que pateixen les dones i expressar el nostre condol per 
les dones que han estat víctimes de la violència masclista aquest any 2011, lamentant i rebutjant no només les morts causades per aquesta violència, sinó totes aquelles 
manifestacions violentes, sovint silencioses i silenciades, que mantenen algunes dones sotmeses al terror o la humiliació. La violència envers les dones és una vulneració dels 
drets humans i un obstacle per assolir la pau i el progrés de les nacions i dels pobles; no tan sols destrueix vides, sinó que també soscava el desenvolupament de les dones en 
llibertat i la possibilitat que puguin exercir la plena ciutadania en igualtat de condicions. Aquesta violència és conseqüència de les relacions de poder històricament desiguals entre 
dones i homes i té causes socioculturals profundament arrelades a l’imaginari col·lectiu, per això és tan complexa la seva identi�cació i tan difícil la seva eradicació. Per abordar 
la complexa realitat que envolta aquest fenomen cal garantir veritablement els drets de les dones i reconstruir un nou model de ciutadania que permeti esborrar el sexisme de 
les estructures socials, econòmiques i polítiques.
Actualment, disposem de noves eines i instruments per lluitar contra la violència. Tenim la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista que estableix els mecanismes 
per reconèixer i avançar en garanties respecte al dret bàsic de les dones a viure sense violència. També tenim un major coneixement sobre la situació de les dones en la nostra 
societat i hem desplegat recursos per a l’atenció i per a la reparació dels danys causats a les dones i els seus �lls i �lles, així com programes de sensibilització, de prevenció i 
d’identi�cació precoç dels abusos. Són molts els esforços que s’estan realitzant des de les institucions públiques i els organismes internacionals, també des de les organitza-
cions no governamentals, des de les associacions i entitats de dones i d’altres que lluiten per la igualtat, i �ns i tot de moltes persones que, a títol individual, s’han implicat en 
aquesta lluita, perquè només amb la participació del conjunt de la societat serà possible avançar. Som conscients, però, que cal seguir treballant per remoure els valors i els 
models simbòlics que perpetuen els estereotips sexistes i fan possible la violència masclista. Per això, cal seguir invertint esforços en la prevenció i la sensibilització social, i fer 
de l’educació l’eina bàsica per abocar les generacions futures a viure en un món on les relacions entre uns i altres estiguin lliures de violència. 
Així doncs, avui, en el marc d’aquesta diada, totes i tots nosaltres volem renovar el nostre compromís per seguir construint una nova cultura, basada en el respecte mutu, l’au-
tonomia i la llibertat per a tothom.

L’ONU, l’any 1995, va de�nir la vi-
olència contra la dona com: “tot 
acte de violència sexista que té 
com a resultat un possible o real 
dany físic, sexual o psíquic, inclo-

ent-hi les amenaces, la coerció o la privació arbitrària de 
llibertat, tant si s’esdevé en la vida pública com en la 
privada”. Les dones, durant anys, han patit aquest tipus 
de maltractaments de manera sistemàtica i reiterada. 
L’Ajuntament de Parets torna a mostrar, en aquesta 
nova edició de la campanya ‘Prou d’hòsties’, el seu 
rebuig contundent contra la violència masclista en totes 
les seves formes i manifestacions. 
Però, enguany, els veïns i veïnes del municipi s’han vol-
gut sumar a la iniciativa i han ofert la seva imatge per 
fomentar els principis d’igualtat entre els homes i les 
dones i establir un marc pací�c de convivència.
A més de sortir als carrers i als mercats, aquesta 11a 
edició de la campanya, el concert ‘Prou d’hòsties’ ens 
ha donat l’oportunitat de veure els joves paretans in-
tegrants de Grushenka i a LesFatales, un conjunt de 
música discjòquei amb acompanyament visual.
El programa d’activitats també s’ha adreçat als professi-
onals, als integrants d’associacions a les biblioteques, i 
s’han desenvolupat actuacions especí�ques de preven-
ció adreçades als centres d’ensenyament del municipi.
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Comença el compte enrere per a l’arribada 
del Nadal i en un mes i escaig podrem gau-
dir de la mágica nit de reis. Però abans de 
tot això encara tenim uns dies per preparar 
les compres: l’arbre, les �ors de Pasqua, 
els menús de Nadal... I quin lloc millor que 
la Fira de Santa Llúcia? Parets dóna el tret 
de sortida a les festes nadalenques amb 
la tradicional Fira de Nadal, que tindrà lloc 
el proper diumenge, 11 de desembre, a 
la plaça de la Vila, de 10 a 20 h. La Fira, 
com cada any, comptarà amb la participa-
ció de més d’una vintena de botigues on 
es podran adquirir tota mena d’objectes, 
guarniments i regals. Com a l’edició l’an-
terior tindrem ‘l’Arbre dels Desitjos’ que, al 
centre de la plaça, recollirà les esperances 
i els somnis dels paretans i les paretanes 
i, en especial, dels infants. Els escrits es 
faran arribar a l’alcalde de Parets i als Reis 
Mags durant la seva estada al municipi. No 

Fira de Santa Llúcia 2011: 
protagonista, el comerç!

El proper 11 de desembre, la Plaça de la Vila acollirà la tradicional
 Fira de Santa Llúcia des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre

faltarà a la �ra un patge reial encarregat 
de recollir les cartes. La jornada comen-
çarà amb tallers de decoració de postals i 
guarniments nadalencs. Els nens i nenes 
que hi participin entraran en un sorteig de 
diversos lots de productes de les botigues 
del nostre poble. Al migdia, a partir de les 
12.30 h, es podrà fer un aperitiu a la pla-
ça de la Vila, on alguns dels establiments 
de la nostra població oferiran un tast dels 
seus productes. I a la tarda s’oferirà coca 
i xocolata calenta als assistents a la Fira.

Concurs literari ‘Parets arreu del món’
Durant la jornada també es donaran a co-
nèixer els guanyadors del concurs literari 
‘Parets arreu del món’. El concurs consta 
de dues categories: relats i poesia. Les ba-
ses íntegres es poden consultar al web de 
l’Ajuntament parets.cat i el termini per par-
ticipar �nalitza el proper 7 de desembre.

O�cina de Català
de Parets del Vallès
Centre Cultural Can Rajoler

Travessera, 1
Tel. 93 573 98 00 

parets@cpnl.cat

El dia 7 de novembre va arrencar a Pa-
rets la 13a edició del Voluntariat per la 
llengua. La proposta, consistent a formar 
parelles lingüístiques amb un voluntari 
catalanoparlant i un aprenent de cata-
là i suggerir-los que es trobin una hora 
a la setmana durant 10 setmanes per  
conversar en català, es va consolidant 
i en les dues edicions de 2011 s’han 
constituït a 52 parelles a Parets.

-
ments comercials i entitats que s’han ad-

i que faciliten l’atenció en català a les 
persones que s’identi�quen com a parti-
cipants en el Voluntariat. D’aquesta ma-
nera, és més fàcil la interacció directa 
en llengua catalana.
A més a més, a mesura que les edici-
ons van avançant, es programen tot 

enguany, les parelles lingüístiques gau-
deixen d’un seguit d’avantatges en ins-
titucions culturals, entre les quals hi ha 
el Teatre Can Rajoler de Parets, on es po-
den bene�ciar d’un 20% de descompte 
si presenten, en el moment de comprar 
l’entrada, el carnet VxL 2011.
I, encara, l’O�cina de Català de Parets 
també promou activitats complementàri-
es, com ara sortides, visites a museus o  
trobades amb parelles d’altres o�cines i 
serveis del Centre de Normalització Lin-
güística del Vallès Oriental.

Tothom que vulgui unir-se al Voluntariat 
ha d’adreçar-se a l’O�cina de Català de 
Parets.

Desfilada Canina, adopció de gossos i tallers 
de dibuix a la Trobada Canina a Parets

El Pessebre Monumental de Parets és 
una part indispensable de la tradició 
nadalenca del nostre poble. És per això 
que el proper 3 de desembre el pesse-

sota la Plaça de la Vila obrirà les portes 
al públic. El pessebre romandrà obert 
�ns al 6 de gener i es podrà visitar cada 
dia festiu i les vigílies d’11 a 13.30 h 
i de 17 a 20.30 h. Els dies laborables, 
l’horari serà de 17 a 19.30 h. El mun-
tatge ocupa 230 m2 de superfície i és 
per aquestes dimensions que posseeix 
el rècord català de pessebre monumen-
tal més gran sobre taula. Enguany, amb 
motiu del 25è aniversari de l’Agrupació 
Pessebrista, a la Sala d’exposicions de 
Can Rajoler  es farà una exposició que 
es podrà visitar del 21 de desembre al 
8 de gener. 

Pessebre Monumental 2011 
a Parets del Vallès

La comunitat romanesa cada cop és 
més rellevant al nostre municipi. Per 
això, enguany, la Sala Cooperativa aco-
llirà el 4 de desembre la diada de Roma-
nia. L’acte, organitzat per l’Associació 
per a la Difusió de la Cultura Romanesa 
de Parets del Vallès, pretén fer arribar 
les tradicions i la seva cultura a la nos-
tra població.
 A l’acte hi assistiran l’alcalde de Pa-
rets, Sergi Mingote, i la cònsol general 
del consolat romanès, Cynthia Carmen 
Curt, que seran els encarregats de ini-
ciar la diada de Romania a les 17 h.
Seguidament es farà el parlament als 
convidats i després es podrà gaudir 
d’un espectacle amb música romanesa 
interpretada per cantants del país. 
L’espectacle anirà acompanyat de balls 
i danses tradicionals de les festes na-
dalenques (dansul caprei). Durant la 
jornada es podrà tastar el menjar típic 
romanès i les begudes més caracterís-
tiques del país. 

Diada de Romania per a  
celebrar el Nadal

El gos és l’animal de companyia preferit pels paretans i paretanes ja que el 60% de les 
cases de Parets en tenen almenys un. La trobada canina, que se celebrarà el pròxim 
diumenge 27 de novembre, té com a objectiu promoure activitats amb la nostra mas-
cota i alhora fomentar la relació de l’animal amb altres gossos. La Trobada Canina, 

de la Natura, començarà a les 11 h a la Verneda de Ca l’Isidre Coix, al passeig �uvial, 

a terme una neteja de deixalles de l’espai. Després hi haurà un concurs i una des�-
lada canina en la qual es premiaran cinc categories: el més pelut, el més simpàtic, 
el més gran, el més orellut i el més petit. L’entitat Help-Guau serà l’encarregada de 
la campanya d’adopció de gossos que es realitzarà al llarg de tot el matí. Durant la 
jornada també s’ha organitzat un taller de dibuix dirigit als més petits. 

47 alumnes de l’IES Parets 
premiats per les seves notes
Els 47 alumnes amb les notes més altes 
de l’IES Parets han estat premiats pels 
seus mèrits acadèmics. 
El 8 de novembre, aquest centre va fer 

acadèmica del curs 2010-2011. Aquests 
guardons tenen l’objectiu d’incentivar els 
estudiants per tal de fomentar l’interès en 
les matèries que s’imparteixen durant els 
anys d’institut.
Els premis consisteixen en un diploma i 
una dotació econòmica. Per fer la valora-
ció  s’han tingut en compte paràmetres 
com les notes globals de �nal de curs, el 
comportament o l’actitud en els estudis.
L’IES Parets compta actualment amb 804 
alumnes que cursen estudis de 1r a 4t 
d’ESO, batxillerat, cicles formatius de grau 
mitjà i superior i cursos de preparació per 
a les proves d’accés a grau superior.

Premis Recerca Jove per l’ACESCO
Per altra banda, el treball “Estudi 
d’estructures sedimentàries primàries”, 
elaborat per estudiants d’ACESCO, i guan-
yador el mes d’octubre del ‘XXIV Certamen 
de Jóvenes Investigadores’, ha obtingut 
també un dels premis Recerca Jove otor-
gats per la Generalitat. La Generalitat de 
Catalunya té previst oferir una recepció 
institucional als alumnes guardonats, que 
tindrà lloc el proper 10 de desembre. 

Breus

La guanyadora del Premi 
Nadal 2011 visita Can Rajoler
Alicia Giménez Barlett, guanyadora 

Donde nadie te encuentre, visitarà la 
Biblioteca Can Rajoler el dimecres 30 
de novembre, a les 19 h. L’escriptora 
prendrà part d’una tertúlia literària amb 
els membres del Club de lectura per a 
adults. Durant la sessió es parlarà so-

Barlett. Inspirada en una història real, 
el relat narra la vida de Teresa Pla Me-
seguer, La Pastora, també coneguda 
com la maqui hermafrodita a causa de 
la seva �sonomia masculina. La Pastora 
és buscada per la policia per la mort 
de 29 persones i desperta l’interès del 
protagonista principal, un psiquiatra es-
pecialitzat en criminals.

CULTURA

13a EDICIÓ DEL VOLUNTARIAT 
PER LA LLENGUA A PARETS
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ESPORTS

L’Ajuntament ofereix una recepció a onze esportistes destacats del municipi  Més de 400 escolars obren la 
lliga comarcal de cros a Parets

Elevada participació a la primera cursa 
de la lliga comarcal de cros celebrada 
l’11 de novembre a Parets. 
Més de 400 nens i nenes de les catego-
ries que van des de la mini �ns a juvenil 
van participar en els recorreguts. 
L’atleta del Montornès, Sergio Carrillo, 
va ser el 1r en juvenil masculí mentre 
que Judit Erra, del Club Atletisme Mollet, 
va ser la guanyadora en juvenil femení. 
En la categoria cadet, el triomf va ser 
per als atletes Aleix Pol i Celina Janczak, 
ambdós esportistes del CA Mollet.
El paretà Roger Subiron (CA Mollet) i 
Yasmina Mesa (Canovelles) van vèncer 
en la categoria infantil. 
Pel que fa als alevins, els guanyadors 
van ser Antonio López (CA Mollet) i Ca-
mila Danieluk (CA Granollers). 
A les categories més petites, Isaac Pa-
rada (Mollet) i Guita Bahim (Mollet) van 
dominar en benjamí mentre que Jan Biel 
(Granollers) i Paula Hernández (Canove-
lles) van ser els millors en prebenjamí. 
Per últim, Albert González (Canovelles) 
i Oriol Martín (Nostra Senyora de Mont-
serrat) van vèncer en mini.

La Sala Cooperativa va ser l’escenari del reconeixement als mèrits esportius d’aquests paretans i paretanes

Un total d’onze esportistes que resideixen a Parets o bé formen part de clubs esportius de la localitat van prendre part en la recepció 
que l’Ajuntament va dur a terme el 4 de novembre a la sala de la Cooperativa. Entre els esportistes participants hi havia Claret Rosset, 
medalla d’or en tennis en el Mundial de Policies i Bombers i or en dobles. Rosset pertany al Club Tennis Girona.
El calderí Rafa Tibau -que no va poder assistir al reconeixement- va ser homenatjat pel títol estatal de bike trial en representació de l’As-
sociació Ciclista Parets. En patinatge van prendre part a la recepció Sara Castillo -del Ripollet- campiona d’Espanya juvenil i 8a d’Europa, 
també Carles Gasset, entrenador del Club Patí Parets que va ser campió d’Espanya sènior i subcampió de l’Europeu. Isabel Repullo 
-també entrenadora del Parets- va ser 5a al campionat d’Europa sènior amb el Ripollet.
Els germans Pau i Mercè Garcia Domec -del Club Patí Parets- van assistir a l’acte després que el primer hagi estat campió d’Espanya  
i de Catalunya aleví. La seva germana Mercè va ser campiona de Barcelona i Catalunya en categoria benjamí. Altres dels esportistes 
premiats van ser el nedador Jaume Jiménez, l’atleta Daniel Moyano, el pilot Iker Vera i el lluitador Carles Cremades.
Durant aquesta temporada Jiménez -del CN Sabadell- ha estat campió d’Espanya i ha pres part en competicions europees d’alt nivell. 
Daniel Moyano -del CA Mollet- és un excel·lent llençador de martell (1r del rànquing estatal) i javelina (1r del rànquing català).
Carles Cremades és un esportista paretà especialitzat en wushu que ha estat 2n d’un torneig internacional, 1r del campionat català i  
2n de l’Estatal. 
Per altra banda, el jove Iker Vera -integrant del Club Pura Vida-, amb només 8 anys, ha pilotat una moto quedant 8è al Campionat de 
Catalunya i 1r al Campionat de Barcelona.
L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, va dir que la recepció s’ha celebrat ja que “és excepcional que, en tants pocs mesos, tants esportistes 
paretans hagin aconseguit grans �tes estatals i internacionals”. Mingote va agrair la tasca que porten a terme i l’orgull amb què porten 
el nom de Parets allà on competeixen.



25 de novembre de 2011al dia 13

ESPORTS

S’enceten les competicions 
dels Jocs Esportius Escolars
El Servei d’Esports de l’Ajuntament de 
Parets ha previst un total de 10 jorna-
des de competició durant el calendari 
dels Jocs Esportius Escolars que s’inicia 
demà dissabte 26 de novembre. 
En la jornada inicial els nens i nenes de 
1r i 2n de primària (prebenjamí) practi-
caran el bàsquet i futbol sala, el 17 de 
desembre jugaran a handbol i bàsquet, 
i el 28 de gener a futbol sala i handbol. 
Els minibenjamins iniciaran l’activitat el 
proper 11 de febrer amb una jornada 
recreativa que es repetirà el 31 de març. 
A més de les jornades previstes el ca-
lendari també inclou el cros escolar que 
es farà el 5 de maig del 2012 i la clo-
enda dels jocs, que tindrà lloc el proper 
26 de maig.

Coincidint amb la festivitat de Tots Sants el 
CF Parets va fer la presentació de tots els 
equips al camp municipal Josep Seguer. 
Durant tot el matí es van reunir els juga-
dors dels 21 equips en competició que, a 
més, van apro�tar per fer les fotogra�es 
de la temporada. Posteriorment el primer 
equip de 2a Catalana va disputar un partit 
amistós davant del FC Terrassa de 3a divi-
sió que va cloure amb derrota del conjunt 
de Cuni per 0-4.
Des de l’escola i �ns el primer equip, tots 

Els atletes de categoria prebenjamí del 
Club Atletisme Parets Zakaria Ennasri i 
Gerard Corbera van quedar 1r i 3r res-
pectivament de la seva categoria en el 
57è Cros de Calldetenes celebrat el 6 
de novembre en aquesta localitat oso-
nenca. D’altres resultats de l’equip que 
entrena Marta Martin són: 
en categoria benjamí (Alex Popa 10è, 
Alex Duran 12è i Paula Gómez 12a); 
en categoria aleví (Alvaro Bautista 12è, 
Ferran Corbera 13è, Daniel Toledo 34è, 
Ainhoa Soria 16a, Maria Ruano 20a i 
Laura Torres 22a); en infantil (Roger 
Mompart 20è); en cadet (Meritxell Hi-
dalgo 17a i Joan Macias 24è). 
A més, Hector Sola va ser 8è en júnior 
masculí, Jordina Martínez 8a en juvenil 
femení i Nuria Llorente 5a en veterà fe-
mení. Entre les properes participacions 
del club cal destacar el cros comarcal 
de Montornès demà dissabte o els de 
Sant Celoni i Granollers (el 3 i 11 de 
desembre).

Els propers 8, 9 i 10 de desembre tindrà lloc als dos pavellons d’esports de Parets del 
Vallès la 7a edició del Torneig de bàsquet Vila de Parets de categoria preinfantil. 
Un total de 32 equips i 400 jugadors disputaran la competició organitzada pel Club Bàs-
quet Parets. Mantenint el format clàssic d’anteriors edicions hi haurà 16 equips masculins 
i femenins que s’enfrontaran en 4 grups de 4 equips durant la primera fase. 

96 partits de competició en 3 jornedes
A més, dels 16 equips, 8 seran de la província de Barcelona i els altres 8 d’altres provín-
cies. Entre els clubs convidats hi ha, a més dels am�trions, el Sant Josep de Badalona, 
Mataró, Grup Barna, l’Hospitalet, Almeda, Femení Sant Adrià, Jac Sants, Manresa, Joventut 
l’Hospitalet, Roser, Lleida, Paidos Asfe, Cornellà, Almeda, GEiEG Girona, Escola Sant Ger-
vasi (Mollet), Sant Nicolau (Sabadell), Farners, Femení Osona, Uni Girona o el CB Clavijo.
Durant les tres jornades de competició es jugaran 96 partits. 
Com a valor afegit, aquest any es podrà seguir tant per la pàgina web del club www.cbpa-
rets.com com per les xarxes socials utilitzant el facebook del club, que porta el nom de 
cbparets o amb el hash-tag del twitter del torneig que serà #vilaparets2011.
En l’edició de l’any passat el Joventut de Badalona es va emportar la competició masculi-
na i en categoria femenina el guanyador va ser el Sant Adrià. Es preveu que durant tot el 
torneig passin uns 3.000 espectadors pels dos pavellons d’esports de Parets del Vallès.

Sara Castillo, 3a a la Copa  
d’Itàlia celebrada a Florència

7a edició del Torneig de bàsquet Vila de Parets

Enguany, l’entitat esportiva ha presentat com a novetat de la temporada a les protagonistes de l’equip femení 
de categoria cadet-juvenil que s’ha federat recentment

El Club de Futbol Parets presenta els nous equips de la temporada

El ciclista pareta del Katusha ha des-
cartat la seva participació a la prova 
francesa de cara a l’any vinent. Purito 
Rodríguez, que només va participar al 
Tour el 2010 (quedant 8è i guanyant una 
etapa) pensa que un cop analitzades les 
etapes és millor centrar-se en altres ob-
jectius com ara el Giro d’Itàlia i la Volta a 
Espanya. I és que el Tour de l’any vinent 
tindrà molta més contrarrellotge i menys 
muntanya, més adients a les seves ca-
racterístiques. El ciclista ha garantit la 
seva participació a la Xallenge de Ma-
llorca, Volta a l’Algarve, Andalusia, Volta 
al País Basc, Amstel Gold Race, Fletxa 
Valona i la Lieja-Bastonya-Lieja.
Joaquim Rodríguez reprendrà la seva 
activitat a començament de desembre 
després de descansar uns dies a Teneri-
fe. Del 12 al 20 de desembre romandrà 
concentrat amb el seu equip a la Tos-
cana i posteriorment -al gener- ho farà 
a Mallorca. L’equip rus ha canviat de 
director i part de l’staff.

Dos podis del CA Parets al 
cros federat de Calldetenes

La patinadora paretana del Ripollet ha 
ampliat el seu palmarès amb la conse-
cució d’un tercer lloc a la Copa d’Itàlia 
de patinatge que es va fer a Florència.
Castillo, de categoria juvenil, va partici-
par en la modalitat lliure.

Joaquim Rodríguez descarta la 
participació al Tour del 2012

El Pavelló Municipal d’Esports de Parets 
va acollir el passat 29 d’octubre, la pre-
sentació de tots els equips del club de 
Futbol Sala Parets. 
Aquesta temporada el Futbol Sala Pa-
rets compta amb jugadors de les cate-
gories prebenjamí, benjamí, aleví i cadet 
a més de l’equip sènior de la Territorial 
Catalana.
El primer equip, entrenat per Sergio 
Berrio, es manté a la zona de perill de 
la taula, tot i que el cap de setmana 
passat va guanyar el segon partit del 
campionat a la pista del cuer, el Vaca-
risses, per 1-2. 
Ara mateix el Parets té 7 punts i aquest 
cap de setmana jugarà fora de casa 
contra el Sagarra.

El Futbol Sala Parets presenta 
els equips de la temporada

Breus

Breus

El jove patinador del Parets, de catego-
ria aleví, Pau Garcia, es va proclamar el 
darrer cap de setmana d’octubre cam-
pió d’Espanya de patinatge. 
El jurat va declarar per unanimitat que 
Pau Garcia es mereixia la medalla d’or 
amb molta diferència. Garcia va estar 
perfecte en els dos programes en els 
quals va demostrar el seu potencial. 
El patinador, entrenat per Òscar Molins, 
va revalidar el títol estatal en la com-
petició celebrada a Alcoi per davant de 
Kilian Gomis i Àlex Medina.

Pau Garcia es el nou campió 
d’Espanya de patinatge

els jugadors van anar des�lant damunt de 
la gespa arti�cial del camp. 

La Junta Directiva encapçalada per Pablo 
Pastor va apro�tar per fer un reconeixe-
ment a l’anterior junta presidida per Xavier 
Call que durant molts anys va estar vincula-

da a l’entitat. Els exdirectius van rebre un 
rellotge amb el nom de cadascun i l’escut 
del club dins l’esfera. A més, durant la ma-
tinal es va celebrar una xocolatada per a 
tots els joves i es va organitzar un futbolí 
humà. D’entre els 21 equips del CF Parets 
cal destacar com a novetat aquesta tem-
porada la creació d’un femení de categoria 
cadet-juvenil que s’ha federat. Les noies 
entrenades per Laura Toro van obtenir la 
primera victòria del campionat el 13 de 
novembre contra l’OAR Vic (3-2).

Durant la presentació es va
 fer un reconeixement a
 l’anterior junta presidida 

per Xavier Call 

32 equips d’arreu de la geografia espanyola i prop de 400 jugadors 
participaran en la competició que es jugarà del 8 al 10 de desembre

Els preinfantils Joventut de Badalona i Sant Adrià van ser els guanyadors del 2010
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GRUPS MUNICIPALS

Paradoxes i contradiccions. Re�exions del Grup 
Municipal Socialista en llegir la moció ‘per la 
pluralitat’ dels mitjans de comunicació públics 
locals presentada per NOPP, CiU i ICV.

·‘Desgovernamentalitzar’. De�nició: Acció asso-
lida en el moment que l’exalcadessa de Parets 
va deixar el càrrec i van cessar les ingerències 
en els mitjans de comunicació. 

·‘Apagón’. De�nició: Fet consumat els anys 80 
quan es va fer tancar per dos dies l’emissora 
de ràdio municipal perquè a l’aleshores alcal-
dessa no li va agradar el tractament informatiu 
sobre la victòria de CiU a les eleccions autonò-
miques.

·Fòrum Social ‘Som Gent de Parets’. De�nició: 

Foro social ‘gens’ polititzat administrat pel por-
taveu d’un grup municipal. 

·‘Politització’. De�nició: Tractament de les notí-
cies sobre gestió municipal que no agraden a 
alguns grups municipals.

·‘Despolitització’. De�nició: Acció de regular els 
mitjans locals només per part d’alguns grups a 
l’oposició. Sinònim: Intervencionisme dels que 
‘ni manen ni paguen’.

·‘Amnesia temporal’. De�nició: Oblit de decis-
sions preses en comú que no convé recordar en 
roda de premsa, com ara l’acord de constituir 
una comissió formada per tots els grups muni-
cipals, a proposta de l’equip de govern, segons 
ells ‘els que paguen’, per fer conjuntament un 

reglament de funcionament i organització de la 
ràdio municipal. Data de l’acord: 28 de setem-
bre de 2011. 

Continuem apostant per una única paraula:

·Sumar. De�nició: Procés mitjançant el qual 
l’equip de govern, format pel PSC, estén la mà 
a tots els grups polítics que volen construir i no 
‘destruir’ Parets. 

Sumar o restar?

Grup Municipal del
Partit dels Socialistes de Catalunya

Mitjans de Comunicació: 
Res de nou

A la nostra vila, Parets del Vallès, tenim uns 
mitjans públics de comunicació locals que es 
gestionen com bé us podeu imaginar amb di-
ners de tots. En el nostre Municipi hi tenim 
cinc forces politiques representades en el Con-
sistori: PSC (partit que governa en minoria) 7 
regidors, NOPP 4 regidors, CiU 3 regidors, PP 
2 regidors i ICV 1 regidor. Pot entrar dins de 
la normalitat que aquests mitjans donin més i 
millor cobertura a l’equip que governa, el que no 
està tant clar, i alhora seria discutible, és que 
les restants forces polítiques que representen, 
de llarg, una gran majoria en vots i percentat-
ge dels ciutadans de Parets no tinguin cap o 

públics de comunicació locals. Imagineu-vos si 
creiem que estem davant d’una greu situació 
que ens hem posat d’acord les forces polítiques 

Mitjans de Comunicació: 
Res de nou

Empieza el cambio

de l’oposició per posar de manifest aquest pro-
blema. Bé, tots el partits polítics menys el PP.  
Hem presentat una moció conjunta per exposar 
aquesta problemàtica, la sorpresa majúscula ha 
estat veure com no s’ha acceptat per anar al 
Ple de l’Ajuntament. En aquesta moció posem 
de manifest que donada la importància dels 
mitjans públics de comunicació locals, volem:
Desgovernalitzar les televisions públiques co-
marcals, les ràdios i els butlletins municipals. 
Aconseguir que els mitjans de comunicació 
locals actuïn amb llibertat, independència, plu-
ralisme i equanimitat. Evitar-hi la ingerència 
constant dels poders municipals en els seus 
continguts. Enfortir la professionalització de 
televisions i ràdios de l’àmbit local i comarcal. 
I obrir aquests mitjans a la participació dels 
ciutadans. NOPP, CiU i ICV hem exposat educa-

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

da i adequadament aquestes queixes, a més 
de demanar que es compleixi allò que es va 
acordar fa 6 anys de un Ple de l’Ajuntament 
on es regulava l’aparició de totes les forces 
polítiques en aquest mitjans. Així, per exemple, 
en el butlletí municipal haurien d’apareixer les 
votacions de tot allò que es vota en els Plens. 
En la ràdio pública municipal, entrevistes a to-
tes les forces representades en el Consistori 
amb caire trimestral, etc. En la Web municipal 
hem de poder tenir un espai on penjar notícies 
pròpies de cada partit, etc. Paraules com lliber-
tat, independència, comunicació, democràcia, 
tenen sentit per sí soles, però quan les conju-
gues amb manipulació, el seu signi�cat canvia 
radicalment.

A la nostra vila, Parets del Vallès, tenim uns 
mitjans públics de comunicació locals que es 
gestionen com bé us podeu imaginar amb di-
ners de tots. En el nostre Municipi hi tenim 
cinc forces politiques representades en el Con-
sistori: PSC (partit que governa en minoria) 7 
regidors, NOPP 4 regidors, CiU 3 regidors, PP 
2 regidors i ICV 1 regidor. Pot entrar dins de 
la normalitat que aquests mitjans donin més i 
millor cobertura a l’equip que governa, el que no 
està tant clar, i alhora seria discutible, és que 
les restants forces polítiques que representen, 
de llarg, una gran majoria en vots i percentat-
ge dels ciutadans de Parets no tinguin cap o 

públics de comunicació locals. Imagineu-vos si 
creiem que estem davant d’una greu situació 
que ens hem posat d’acord les forces polítiques 

de l’oposició per posar de manifest aquest pro-
blema. Bé, tots el partits polítics menys el PP.  
Hem presentat una moció conjunta per exposar 
aquesta problemàtica, la sorpresa majúscula ha 
estat veure com no s’ha acceptat per anar al 
Ple de l’Ajuntament. En aquesta moció posem 
de manifest que donada la importància dels 
mitjans públics de comunicació locals, volem:
Desgovernalitzar les televisions públiques co-
marcals, les ràdios i els butlletins municipals. 
Aconseguir que els mitjans de comunicació 
locals actuïn amb llibertat, independència, plu-
ralisme i equanimitat. Evitar-hi la ingerència 
constant dels poders municipals en els seus 
continguts. Enfortir la professionalització de 
televisions i ràdios de l’àmbit local i comarcal. 
I obrir aquests mitjans a la participació dels 
ciutadans. NOPP, CiU i ICV hem exposat educa-

da i adequadament aquestes queixes, a més 
de demanar que es compleixi allò que es va 
acordar fa 6 anys de un Ple de l’Ajuntament 
on es regulava l’aparició de totes les forces 
polítiques en aquest mitjans. Així, per exemple, 
en el butlletí municipal haurien d’apareixer les 
votacions de tot allò que es vota en els Plens. 
En la ràdio pública municipal, entrevistes a to-
tes les forces representades en el Consistori 
amb caire trimestral, etc. En la Web municipal 
hem de poder tenir un espai on penjar notícies 
pròpies de cada partit, etc. Paraules com lliber-
tat, independència, comunicació, democràcia, 
tenen sentit per sí soles, però quan les conju-
gues amb manipulació, el seu signi�cat canvia 
radicalment. Grup Municipal d’ICV-EA

www.iniciativa.cat/parets
parets@iniciativa.cat

Mitjans de Comunicació: 
Res de nou

El domingo 20 de noviembre, el conjunto de los 
Españoles salieron a la calle a votar y de lo que 
no hay duda es quieren un cambio para España.
Este cambio quedó más que re�ejado en las 
urnas, que dieron 186 escaños al Partido Po-
pular y 110 al Partido Socialista. No será un 
camino fácil para el próximo gobierno del PP 
puesto que el PSOE deja una España prácti-
camente en quiebra, una España con más de 
cinco millones de parados, un millón y medio 
de famílias donde todos los que la componen 
están sin trabajo y empresas que cierran cada 
día sin cesar.
Yo como parte del PP tengo que dar las gracias 
a los españoles por darnos este grandísimo 
voto de con�anza y recordar que el último go-
bierno del Partido Popular ya tuvo la oportuni-
dad de demostrar que en nuestra formación hay 

grandísimos gestores y con mucha capacidad 
de trabajo. El gobierno de Aznar recibió una Es-
paña con más de un 20% de paro y con unas 
cuentas en el estado muy negativas, pues bien, 
la herencia que recibió el gobierno de Zapate-
ro después de que gobernara el PP fue la de 
un pais que había creado mucho empleo hasta 
reducir la tasa de paro y llegar al 8,5% de des-
ocupación, unas cuentas muy saneadas y un 
tejido empresarial potente y mucha con�anza 
por parte de Europa y el resto del mundo. Ahora 
nos volvemos a encontrar en una situación de 
la cual me atrevería a decir que es peor de la 
que nos dejó el gobierno de Felipe González.
No me cabe la menor duda que el Gobierno que 
forme Mariano Rajoy será un gobierno fuerte 
preparado y, sobre todo, decidido a gobernar y 
tomar decisiones por y para todos los españo-

les. Gracias por con�ar en nosotros.

A la nostra vila, Parets del Vallès, tenim uns 
mitjans públics de comunicació locals que es 
gestionen com bé us podeu imaginar amb di-
ners de tots. En el nostre Municipi hi tenim 
cinc forces politiques representades en el Con-
sistori: PSC (partit que governa en minoria) 7 
regidors, NOPP 4 regidors, CiU 3 regidors, PP 
2 regidors i ICV 1 regidor. Pot entrar dins de 
la normalitat que aquests mitjans donin més i 
millor cobertura a l’equip que governa, el que no 
està tant clar, i alhora seria discutible, és que 
les restants forces polítiques que representen, 
de llarg, una gran majoria en vots i percentat-
ge dels ciutadans de Parets no tinguin cap o 

públics de comunicació locals. Imagineu-vos si 
creiem que estem davant d’una greu situació 
que ens hem posat d’acord les forces polítiques 

de l’oposició per posar de manifest aquest pro-
blema. Bé, tots el partits polítics menys el PP.  
Hem presentat una moció conjunta per exposar 
aquesta problemàtica, la sorpresa majúscula ha 
estat veure com no s’ha acceptat per anar al 
Ple de l’Ajuntament. En aquesta moció posem 
de manifest que donada la importància dels 
mitjans públics de comunicació locals, volem:
Desgovernalitzar les televisions públiques co-
marcals, les ràdios i els butlletins municipals. 
Aconseguir que els mitjans de comunicació 
locals actuïn amb llibertat, independència, plu-
ralisme i equanimitat. Evitar-hi la ingerència 
constant dels poders municipals en els seus 
continguts. Enfortir la professionalització de 
televisions i ràdios de l’àmbit local i comarcal. 
I obrir aquests mitjans a la participació dels 
ciutadans. NOPP, CiU i ICV hem exposat educa-

da i adequadament aquestes queixes, a més 
de demanar que es compleixi allò que es va 
acordar fa 6 anys de un Ple de l’Ajuntament 
on es regulava l’aparició de totes les forces 
polítiques en aquest mitjans. Així, per exemple, 
en el butlletí municipal haurien d’apareixer les 
votacions de tot allò que es vota en els Plens. 
En la ràdio pública municipal, entrevistes a to-
tes les forces representades en el Consistori 
amb caire trimestral, etc. En la Web municipal 
hem de poder tenir un espai on penjar notícies 
pròpies de cada partit, etc. Paraules com lliber-
tat, independència, comunicació, democràcia, 
tenen sentit per sí soles, però quan les conju-
gues amb manipulació, el seu signi�cat canvia 
radicalment.
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EL CALAIX

D’on i com va sorgir la idea de dedicar-te a la professió 
de narradora de contes?
Va ser molt casual, per aquell temps vivia a Barcelona i 
a prop de casa, a Gràcia, a l’Electric Bar, hi programaven 
contes, vaig proposar a uns amics anar-hi, per omplir la 
tarda... i vaig al·lucinar! Jo no en tenia ni idea, pensa que 
venia del camp de Treball Social, però em vaig formar, 
vaig fer un curs de narració oral i aquest em va portar a 
un altre de veu, d’aquí al teatre, clown, gest, als labora-
toris creatius, a seguir investigant sobre els símbols, el 
ritme, l’oralitat, els arquetips... I uns bons amics que es 
dediquen al món de la producció van creure en mi, em van 
oferir sessions a biblioteques. En poc temps vaig �txar per 
Teatre de la Comèdia i amb la companyia vaig començar 
a fer contes al carrer i vaig veure que m’hi podia llançar. 
Avui és la meva professió. 
Com valores l’experiència de l’hora del conte que fas un 
cop al mes a la biblioteca Can Rajoler? 
Per a mi és un repte, el públic infantil és molt exigent i 
sincer; si no els agrada, ho diuen, no es tallen. És un 
examen diari. 
Una sessió al mes, a la mateixa biblioteca, implica renova-
ció, creació continua, buscar, llegir, trobar, adaptar, muntar,  
hores de treball que no es veuen però que són al darrere 
de cada “hora del conte”. Hi ha dies que tot és molt àgil 
i t’agrada tot el que llegeixes i d’altres que per molt que 
remenis no hi ha manera....
Quins són els contes que més t’agrada explicar?
Al principi de dedicar-m’hi evitava explicar contes tradicio-
nals i és perquè en feia una lectura super�cial, com quan 

“El públic infantil és molt exigent i sincer”

Fem contes

Mon Mas
Contacontes

L’hora del conte és una activitat consolidada a les 
dues biblioteques de Parets. Una de les encarregades 
d’aquesta secció a l’equipament de Can Rajoler és Mon 
Mas, que també ha participat en els dos darrers pregons 
de Festa Major. Un dia va decidir canviar la seva orienta-
ció professional pel món del conte, el teatre i el clown.

ets adolescent i vas en contra de tot perquè sí ...però ara 
que en sé moltes més coses, tiro cap els populars.
Si et submergeixes en el món del conte tradicional, hi 
descobreixes “bombonets”, la força que tenen els petits, 
com vencen situacions complicades.  Sense fer ús de la 
força, només amb l’enginy, poden deixar estès un gegant. 
El meu objectiu no és alliçonar, només provocar preguntes 
i que aquestes preguntes els portin a buscar respostes 
en altres contes, despertin històries adormides i puguin 
alimentar el cuc de la curiositat.
Què en penses del projecte Parets poble lector?
Què dir d’un poble que creu en el poder de la lectura, de 
com aquesta esdevé una eina bàsica en l’aprenentatge 
i en la formació integral de les persones i els permet 
l’accés al coneixement i a la cultura? És la base per un 
poble lliure i crític! Espero que els paretans i paretanes 
l’apro�tem i el fem continuar dins de cada casa, així Pa-
rets s’omplirà de “cases lectores” i el projecte es farà fort 
i veritablement útil. Jo n’estic molt orgullosa.

Pepi Volart

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

Escola de la Natura

Adoptem un conte!

Mercè Alcayna

L’elaboració d’aquest article ha estat possible gràcies a la docu-
mentació i als textos aportats per la Biblioteca Infantil i Juvinil Can 
Butjosa.

En aquesta ocasió, a l’article que llegireu a continuació, hem 
tornat a passar el relleu al personal de les biblioteques que 
són, entre d’altres professionals, les persones que coneixen 
molt de prop el món de la literatura. El cas és que, per mitjà 
de la Mercè Escardó, directora de la Biblioteca Infantil i Juve-
nil Can Butjosa, ens hem assabentat d’un projecte que ens 
ha arribat al cor, un cor ple de les paraules màgiques que 
aquest centre ha gravat durant la nostra infantesa. 
Tot seguit us expliquem la iniciativa nascuda d’aquesta bi-
blioteca, que, sota el nom ‘Adoptem un conte!’, té l’objectiu 
de continuar amb la vella tradició de traslladar els contes de 
manera oral a les generacions que ens precedeixen.

A la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa entenem la lectu-
ra com el pont que ens permet desxifrar l’empremta que les 
paraules han deixat en el paper, reconeixent la importància 
de donar pas de la forma oral a la literatura.
La veu, entesa com un vincle que neix a la panxa de la mare, 
ens permet, per mitjà dels contes, establir relacions interge-
neracionals entre els membres de cada família.
No hi ha res que uneixi amb tanta intensitat les persones 
com les experiències viscudes per mitjà d’un conte, els per-
sonatges del qual passen a incorporar-se a la família que 
els aixopluga.
La iniciativa d’apadrinar un conte pretén salvaguardar els 
contes per sempre. El conte guarda la saviesa que volem 
transmetre com a font de vida, enllaçant el passat amb el 
futur en el moment en què es comparteix.
Convidem les famílies a participar en aquesta activitat per-
què, sense elles, no tindria cap sentit.
La família padrina es compromet a guardar en la seva me-
mòria i en el seu cor el conte triat i transmetre’l de genera-
ció en generació, compartint-lo amorosament amb els seus 
petits i con�ant que ells, en el seu moment, ho faran també 
quan siguin grans.

Fins ara, la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa ha acon-
seguit l’apadrinatge de 33 contes, entre els quals hi ha  
clàssics tan estimats com La Blancaneus, La Ventafocs,  Els 
tres porquets, T’estimaré sempre, Paraules dolces, Endevina 
com t’estimo, En Patufet o Alícia al país de les meravelles, 
en la seva versió castellana
Des d’aquesta secció animem a totes les famílies que s’es-
timen els contes a donar suport a una iniciativa tan fantàs-
tica i plena d’amor i de respecte per les paraules.

Exposició:
“Consum,
com som”

De l’1 al 18 de desembre, a la Sala d’Exposicions Can Rajoler, “Consum, com som?”, una exposició itinerant i interactiva 
sobre consum responsable, promoguda per l’Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona i adreçada a tots els públics. 

L’exposició re�exiona sobre tots els aspectes de la nostra vida com a persones consumidores i està orientada en quatre àmbits: 

disposats a fer-ho.

els criteris culturals i de sostenibilitat social i mediambiental.

nostre consum. A l’etiqueta d’aquests productes trobarem tota la informació que necessitem per poder escollir millor. Cal conèixer-la i fer-la servir!

persones consumidores i alhora proporcionar la informació i les eines necessàries per a consumir responsablement. 

La mostra ens permet conèixer quins són i com defensar els nostres drets com a consumidors i consumidores, i saber si consumim adequada-
ment. D’aquesta manera, els visitants podran assimilar conceptes bàsics i necessaris per a la vida diària.

En el número anterior del Parets al dia parlàvem del període de sequera que es-
tàvem patint i semblava que la temporada de bolets, segon els entesos, seria un 
fracàs. Però, al llarg d’aquest mes, les pluges han tornat, i amb l’aigua i una mica 
de fred segurament tornaran també els bolets. 
Com cada any per aquestes dates, l’Escola de la Natura ofereix el taller “El món 
dels bolets” amb l’objectiu que l’alumne pugui adquirir uns coneixements bàsics 
al voltant del mon de la micologia i s’a�cioni a una pràctica que cada dia té més 
adeptes. Aquest taller té dos propòsits principals: la formació de l’alumne i el 
respecte envers a la natura quan se surt a practicar aquesta activitat. 
De tots és sabuda la invasió que durant aquest dies pateixen els nostres boscos. 
Per això, des de l’Escola de la Natura, volem fer un toc d’atenció pel que fa a 

mantenir una actitud responsable dins dels espais naturals. Us recordem que la part teòrica del taller “El món dels bolets” 
es farà els dies 24 i 25 de novembre i la sortida es durà a terme el 26 de novembre. Aquest taller es complementarà amb 
una exposició fotogrà�ca, oberta al públic, on es podran veure les principals famílies de bolets que es poden trobar a Gallecs.

Tornen els bolets a l’Escola de la Natura
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LA FINESTRA
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La música és una de les passions d’en Jaume 
Ribell...
Des de ben petit que m’agrada la música i, a 
més, des dels 15 anys formo part de grups de 
Barcelona i he punxat en diversos locals. Vaig 
començar a l’As de Copes de Granollers, pri-
mer posant els llums i després punxant música. 
També he estat a locals de Mataró, a la 2 de 
l’Apolo, al Sidecar i a molts altres llocs. També 

Rockdelux
i a més ara sóc bateria d’un grup. El periodisme 
és la meva feina però la música és la meva 
passió. Malauradament aquí no et pots dedicar 
a la música si no ets Bisbal.
Ara estàs molt implicat amb el grup Evripidis 
and his Tragedies?
Sí. Amb Evripids hem tocat en alguns festivals 
importants però és cert que el gran públic no 
ens coneixia gaire. Ara, quan està sortint el nos-
tre segon disc, la banda s’ha donat a conèixer 
molt més.
És un grup molt peculiar.
Per descomptat. Primer perquè el nucli del 
grup el formem vuit persones i en molts llocs 
tenim problemes per tocar perquè tots no ca-
bem dalt de l’escenari. A banda, hi ha d’altres 

dels anys 60 amb aquells arranjaments tant 
pomposos que feia, per exemple, Burt Bacha-
rach.

Jaume Ribell
Bateria del  grup Evripidis and his Tragedies

Feu pop independent barroc.
Sí, un pop recarregat, amb molts sons diversos, 
molts instruments. Crec que fem una música 
fàcil d’assimilar però també reconec que és 
força complexa en la composició. Evripidis té 
una formació clàssica i fa unes composicions 
molt elaborades.
Com vas conèixer l’Evripidis?
Per casualitat. Coses de la nit barcelonina. Una 
amiga me’l va presentar un dia i el vaig poder 
veure actuar sol en un petit bar del Raval. Ell 
feia unes versions de grups que m’encantaven, 
com els Smiths. Em va comentar que volia crear 
una banda i m’hi vaig apuntar. Era l’estiu de 
2006 i al setembre ja vam entrar a gravar el 
primer disc. Va ser tot molt ràpid.
Tu sempre t’has mogut més per Barcelona...
Sí, molt més que per Parets. Jo la festa i la vida 
social l’he fet a Barcelona. De fet Barcelona és 
també un poble des del punt de vista musical ja 
que els que ens movem en l’escena musical del 
Raval, el Gòtic i pel Razzmatazz del Poblenou 
ens coneixem la majoria. És una escena molt 
endogàmica ja que la major part dels músics 
col·laboren mútuament en les diferents forma-
cions que hi ha.
Sempre has estat bateria?
No. Vaig començar de ben jovenet, cap als 5 
anys, a estudiar piano a l’Escola Municipal de 
Música de Parets. Però com deia, des dels 15 

Jaume Ribell és un periodista paretà de 32 anys que actualment treballa a la Revista del 
Vallès. Però la seva gran passió és la música. Des de 2006 forma part del grup de pop 
independent Evripidis and his Tragedies, liderat per Evripidis Sabatis, un músic grec. En 
Jaume Ribell n’és el bateria. Aquesta banda barcelonina està rebent cada vegada millors 
crítiques i el 17 de desembre actua a la sala 2 de l’Apolo després d’haver tocat al Raz-
zmatazz. Hi presentaran el seu segon disc ‘A healthy dose of pain’.

“El periodisme és la meva feina però la música és la meva passió”

anys que formo part de grups i als assaigs, 
mentre els meus amics se n’anaven a fumar 
un cigarret, jo apro�tava per tocar la bateria. 
He après a tocar-la de forma autodidacta i no 
he anat a cap escola.
I ara esteu presentant el segon disc.
Ja feia temps que teníem ganes que sortís 
aquest segon treball i per � ho hem fet. Vam 
actuar al BAM, dins les festes de la Mercè. 
També vam actuar al costat del Macba davant 
de molta gent. Hem actuat també a Madrid, 
València, Vitòria i �ns i tot a Atenes en quatre 
ocasions i aquest 17 de desembre estarem a 
l’Apolo.

Xerrada sobre seguretat per 
als comerciant de Parets
El Servei de Comerç de l’Ajuntament 
de Parets, les dues associacions de co-
merciants locals i la Policia Local, tenen 
previst oferir una xerrada destinada a 
les botigues i als comerços de Parets 
per donar informació sobre mesures de 
seguretat durant la campanya de com-
pres de Nadal.
La ponència, que anirà a càrrec del cos 
de Mossos d’Esquadra, tindrà lloc el pro-
per 30 de novembre a les 20.30 h, a la 
sala petita de la Cooperativa.

Balls de Saló amb DJ Ferry
El proper dissabte, 3 de desembre, a 
les 22.30 h, a la Sala Cooperativa, l’As-
sociació de Balls de Saló de Parets ha 
programat una nova sessió de ball. La 
música anirà a càrrec de DJ Ferry. 
El preu de l’entrada serà de 6 euros per 
parella i, durant la vetllada, es podrà 
gaudir de l’exhibició que els membres 
de l’entitat oferiran al públic. 

Rialles Parets recaptarà 
diners per la Marató de TV3
Com cada any des que va començar la 
Marató de TV3, l’entitat Rialles Parets 
destinarà la recaptació de la taquilla a la 
Marató TV3. L’espectacle tindrà lloc l’11 
de desembre, a les 18 h, al Teatre Can 
Rajoler. L’embolic, de la companyia Mar-
cel Gros, ha estat l’escollit per a aquesta 
data. A més, amb el tiquet de l’entrada, 
els espectadors podran participar en un 
sorteig.




