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Ja s’ensuma l’olor dolça de les neules i els torrons; els ca-
lendaris d’advent fa dies que pengen, minvats i quasi buits 
de xocolatines; el vesc, el grèvol, la molsa, la soca i el suro 
s’afegeixen als avets, i els menjadors de les cases, amb 
l’ajuda de la natura, esdevenen obres d’art úniques i perso-
nals. Perquè així és Nadal. No són només dies per fer regals 
i grans àpats. 
Nadal és un símbol d’identitat, de cultura, d’arrels i de tradi-
cions. És compartir amb els qui estimes i gaudir del caliu i la 
companyia de la família i els amics.
A Parets ho entenem així i, per aquest motiu, hem volgut elabo-
rar un programa que recull tots aquests sentiments, des dels 
costums i tradicions populars fins a les festes infantils més 
originals o l’esclat d’alegria per la rebuda del nou any que està 
a les portes. Tot plegat cal embolcallar-ho amb cintes tornas-

solades, llums, colors, música, so de campanes i simbombes, 
llaminadures i molts bons desitjos. Per això els carrers, els 
fanals i les places de Parets s’han equipat i llueixen els guar-
niments propis d’aquestes dates. 
El tret de sortida de les festes es va donar ara fa uns dies amb 
la Fira de Santa Llúcia celebrada a la plaça de la Vila. També 
hem pogut gaudir del concert dels alumnes de l’Escola de Músi-
ca, el recital poètic dels components de l’Aiguaneix, les nadales 
a l’església de Sant Esteve o la inauguració de l’exposició del 
25è aniversari de l’Agrupació Pessebrista Parets. 
Però això és només un tast del que ens espera durant aquests 
dies. El tió, el carter reial, el concert de nadales, la revetlla o 
la cavalcada dels reis més màgics que han existit mai forma-
ran part del programa d’activitats d’aquest Nadal que tot just 
comença. (pàg.3)

Fem Nadal, fem Parets

Inaugurada l’escola 
Pompeu Fabra

(Pàg.11)
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SERVEIS

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

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
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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 Ángel 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 Ángel 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

Divendres 23 desembre
-A les 18.30 i 20.30 h, al Pavelló Munici-
pal d’Esports, espectacle Imagine a càrrec 
d’Elite Dance.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, re-
cital de poesia a càrrec d’Aiguaneix i cant 
de nadales.
Dissabte 24 desembre
-De 10 a 13 h, a la plaça Dr. Trueta, carter 
reial. 
Diumenge 25 desembre
-A les 11.30 h, a l’església de Sant Esteve, 
concert de Nadal a càrrec de la Societat Co-
ral Art i Unió.
-A les 12.30 h, al Pessebre Monumental de 
sota la plaça de la Vila, concert de Nadal a 
càrrec de la Societat Coral Art i Unió. 
Dilluns 26 desembre
-A les 11 h, al Pavelló Municipal d’Esports, 
Caga tió amb Teia, el Tió de la Comissió i 
animació a càrrec del grup La Companyia. 
-A les 19 h, al teatre Can Rajoler, espectacle 
nadalenc Pastorets, cap a Parets, a càrrec de 
la Cia. Riallera de Joves Paretans.
Dimarts 27 desembre
--A les 17 h, al Pavelló d’Esports, festa de 
Nadal i berenar dels avis amb ball amenitzat 

per l’orquestra Liberty.
Dimecres 28 desembre
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, tertúlia 
al voltant de la lectura del llibre La solitud dels 

nombres primers de Paolo Giordano dins del 
Club de lectura per a adults. 
Dijous 29 desembre
-A les 10 h. Sortida familiar a la Biblioteca d’en 
Massagran de Salt organitzada per la Biblioteca 
Infantil i Juvenil Can Butjosa. Inscripció prèvia.
Divendres 30 desembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del 
conte, a càrrec de Pep Duran. 
Dissabte 31 desembre
-A la 1, al Pavelló d’Esports, Revetlla de Cap 
d’Any.
Dijous 5 gener 2012
-Cavalcada de Reis. A les 17.30 h, sortida de 
Can Vila. A les 18 h, arribada a la plaça Marcer 
i a les 19 h, arribada al Pavelló d’Esports. 
Diumenge 8 gener
-A les 18 h, al teatre Can Rajoler, La princesa i el 
pèsol, a càrrec de la cia. Festuc Teatre.
Dijous 12 gener
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, taller 
d’il·lustració fes el teu llibre, a càrrec de Rosa 
M. Curto.

Divendres 13 gener
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora 
del conte. 
-A les 20 h, a la sala d’exposicions Can Ra-
joler, inauguració de l’exposició del 15è ani-
versari de Can Rajoler. Fins al 29 de gener.
Diumenge 15 gener
-A les 19 h, al teatre Can Rajoler, espectacle 
de dansa Evocació. Ressons de l’Olimp, de 
Viatgers en el Temps.
Dissabte 14 gener
-A les 17 h, a la Sala Cooperativa, Festuki-
na, quina popular amb el sorteig de lots de 
productes oferts per les botigues i comerços 
de Parets.
Dilluns 16 gener
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, taller 
de poesia dels infants del grup de poesia 
Aiguaneix a càrrec de Kiara Almonte, Josep 
Bernal i Mercè Palay. 
Dimarts 17 de gener 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, hora 
del conte a càrrec de Carme Brugarola.
Dijous 19 gener
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, taller 
d’il·lustració ‘Fes-te el teu llibre’ a càrrec de 
Rosa M. Curto. Inscripció prèvia.

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

Un Nadal d’Esperança
Unes llumenetes vistes per tots els indrets
ens senyalen un esdeveniment molt gran
serà un Nadal més? Per rics i pobrets,
o un Nadal d’esperança pels que tenen fam.

Els que pateixen, els que no tenen res
els que no tenen feina, els que ploren
els que han perdut la fe i més
els amics, familiars i la gent gran.

També podem les festes celebrar
no tot està perdut, tot arribarà
si un xic d’esperança volem esperar
segur que ben aviat el bé naixerà.

Les vaques seques menjaran les grasses
i tot seguit tindrem temps millors
tal vegada acabaran els desastres
i ressorgiran els bons desitjos.

Siguem solidaris amb Pau i benestar
Bones Festes, i una cara de bon somriure
que a tots els indrets que vulguem estar
siguem feliços i tinguem ganes de viure.

Tot i això celebrem aquest Nadal
com si fóssim un xic mes criatures
procurem tots plegats ser com cal,
i diguem: Glòria a Déu a les altures.

Jaume Anfruns – Nadal de 2011

Junts, 58 espetecs
Passa sempre a tothora,
i en tot moment oportú
que se sap que cadascú,
que cadascú s’enamora.

Ell, sent sempre frenesí,
això és que s’ha enamorat,
l’amor no resta amagat,
i espera li doni el sí.

Ella, amb un bon pamet,
amb mirada encisadora,
ha ullat el que té a la vora,
que li deixa el cor desfet.

Se sap, és brill, és curiós,
que dos mirant-se de reüll,
els cors ja estan en remull,
perduts en somnis tots dos.

Va ser així, nostra intenció,
obrir pas a un dolç festeig,
net com colorant floreig,
on no hi entrés la foscor.

Avisar? sí, al Sr. rector,
encàrrecs al sastre i a la modista,
dels convidats fer-ne la llista,
i engalanar el menjador.

És la fi del concebut prometatge,
seguici com cal i és costum,
passa el temps i... “cataplum”
cap al mateix habitatge.

Arriba el dia del casori,
amb un tarannà tremoladís,
l’esguard però ben feliç,
just amb aquell rebombori.

Avui, n’és altre aniversari,
d’enllaç, de moments bonics,
de dar-nos els primers pessics,
amb la roba dins l’armari.

Record de dia de corredisses,
de veure un cel lluent, blau,
avui, un viure llis, suau,
avui, passant-les felices.

Josep Malla i Jose 

Junts podem fer créixer Parets
Benvolguts ciutadans, som el grup de botiguers que sobreviu 
al Barri Antic de Parets, un sector que, per sort, ja ens estan 
començant a arreglar. Estem fent activitats com les fires d’estiu 
i de Nadal per donar-nos a conèixer com un col•lectiu que us 
vol servir i ajudar en tot allò que necessiteu. Creiem que, amb 
la col•laboració de l’Ajuntament i del conjunt de la ciutadania, 
ho farem possible. Ens cal el vostre suport per poder fer créixer 
el nostre poble, perquè el volem viu, amb il•lusions, perquè no 
us falti de res i pugueu trobar aquí el que necessiteu. Estem 
convençuts que, amb afany, entre tots ho podem aconseguir.
Perquè tots formem part de Parets i volem el millor per a aquest 
poble. Per això, compteu amb nosaltres, comptem amb vosaltres. 
Bones Festes!
Grup de Comerciants del Barri Antic de Parets

Ho sap tothom, i és profecia (fragment)
(d’Onze Nadals i un Cap d’Any)

Res no s’acaba i tot comença.
Vénen mecànics de remença       
Amb olis nous de llibertat;
Una Veu canta en recompensa:
Que a cal fuster hi ha novetat.
Des d’Alacant a la Provença
Qui mor no mor, si el son és clar
Quan neix la Llum en el quintar.

La gent s’agleva en la nit dura,
Tots anuncien la ventura,
Les illes porten el saïm,
I els de l’Urgell, farina pura:
Qui res no té, clarors del cim.
La fe que bull no té captura
I no es fa el Pa sense el Llevat:
A cal fuster hi ha novetat.          

J.V. Foix (Sarrià, 1893-1987) sempre va fer una lectura original 
i profunda del fet nadalenc. Us oferim aquest poema per obrir 
boca per l’any vinent, en què el Niu d’Art Parets homenatjarà Foix 
en el 25è aniversari del seu traspàs, tant en el Festival d’octubre 
com en l’espectacle de la Festa Major d’hivern, que vindran plens 
de sorpreses. La nostra celebració del Nadal el passat dia 15, 
va ser un èxit i va comptar amb la participació del nostre eixerit 
Aiguaneix de Poetes Joves i de la Coral del Club Sant Jordi.  
El Niu d’Art Parets us recomana que llegiu qualsevol de les nada-
les de l’àmplia tradició catalana però, sobretot, que la compartiu 
amb amor. Bon Nadal!
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ACTUALITAT

SERGI
MINGOTE
Alcalde de 
Parets del 
Vallès

Nadal és temps de compartir, temps 
de reflexió. Afloren sentiments 
d’esperança, d’il•lusió i bons pro-
pòsits. Dels  paretans i paretanes, 
n’hem recollit més de 500 a l’Arbre 
dels desitjos. Felicitat, prosperitat, 
pau, amor, treball, salut són desitjos 
universals, als que se sumen altres 
de ben peculiars, escrits pels més 
menuts, amb lletra lligada i alguns, 
fins i tot, il•lustrats, en què dema-
nen poder saltar l’arc de sant martí, 
tenir totes les botes del Messi o un 
arbre de Nadal ben gran perquè a 
sota hi càpiguen tots els regals.

Com Ajuntament també volem formu-
lar desitjos al nou any:

-Reduir la taxa d’atur i aconseguir 
el benestar de totes les famílies de 
Parets
-Que mai haguem de dir Prou 
d’Hòsties ni lamentar els casos de 
violència de gènere
-Prosperitat econòmica  per als nos-
tres comerços i les nostres indús-
tries, perquè això significarà prospe-
ritat per a tot el municipi
-Que la solidaritat continuï sent un 
tret característic de la gent de Parets
-Que la vida cultural i associativa de 
la nostra vila sigui tan rica i variada 
com ho ha estat fins ara
-Felicitat, prosperitat, amor i pau, que 
mai no faltin entre tots nosaltres
-Responsabilitat i compromís de to-
tes les forces polítiques del nostre 
consistori
-Que el diàleg i la paraula sigui sem-
pre l’eina per avançar
-Que tots els nostres somnis es fa-
cin realitat
-Que sempre diguem amb orgull ‘Sóc 
paretà o paretana’

Bon Nadal

Parets s’aplega per compartir el Nadal

Des de l’any 2009, la revetlla de Cap d’Any 
ha buscat adaptar-se a totes les edats i pre-
ferències musicals. Seguint aquesta línia, la 
festa que se celebrarà al Pavelló d’Esports 
la matinada del 31 de desembre torna a pro-
posar la fórmula clàssica i la fórmula jove. 
Però, si de debò el que volem és ballar, 
gaudir i començar l’any amb bon peu, cal 
apuntar-se a totes dues.
El discjòquei Àngel Jordà serà l’encarregat de 
posar la banda sonora a la nit: d’1 a 2.30 
h música de balls de saló i, a partir de les 
2.30 h, la fórmula jove, amb música dels 
70, 80 i 90. Venda d’entrades a la Piscina 
Can Butjosa, al Pavelló d’Esports i al Centre 
Cultural Can Rajoler en l’horari d’atenció al 

públic de cada servei; 12 euros 
l’entrada anticipada i 15 euros 
a la taquilla. L’entrada inclou 
dues consumicions i una bos-
sa de cotilló.

Ses M@gestats amb les noves tecnologies: reismagsdeparets@gmail.com

En Melcior, Gaspar i Baltasar tornen aquest any a visitar Parets. 
Ho fan, com ja es costum, envoltats d’ajudants, enfilats a les 
seves carrosses màgiques i repartint caramels i llaminadures. La 
sortida de la cavalcada tindrà lloc a les 17.30 h, des de Can Vila i, cap a les 18 
h, arribaran a la plaça Marcer. Després, Ses Majestats recorreran l’av. Catalunya 
i arribaran al Pavelló d’Esports, a les 19 h. Un cop instal·lats còmodament als 
seus respectius trons, l’alcalde de Parets els donarà la benvinguda i els lliurarà 
la clau màgica que obre totes les portes, per tal que pugin dipositar els seus 
regals durant la nit. Enguany, els reis ens presenten força novetats. La primera 
és la carrossa classificadora de cartes que ja vam poder veure a la Fira de Santa 
Llúcia i que tornarà amb el carter reial, demà 24 de desembre, de 10 a 13 h, a la 
plaça del Dr. Trueta. L’objectiu d’aquest nou transport és facilitar la feina de Ses 
Majestats, que podran llegir les peticions dels nens i nenes de Parets ordenades 

alfabèticament. Per altra banda, tots aquells infants que per qualsevol motiu no puguin dipositar la carta durant la cavalcada, tenen 
l’opció d’enviar-la a l’adreça electrònica que el els Reis Mags han obert expressament per als nens i nenes de Parets. Ja ho sabeu, 
si esteu amb les noves tecnologies i la societat de la informació: reismagsdeparets@gmail.com. Recordeu que tot aquest desplega-
ment de màgia i fantasia no seria possible sense la col·laboració i el treball desinteressat de les entitats paretanes i, especialment, 
de l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume, la Comissió de Festes i la Colla de Ball de Gitanes Parets.

El Tió de la Comissió de Festes 
i els Pastorets de Rialles per 
gaudir del dia de Sant Esteve

L’any comença amb raïm, cava i la 
millor festa. Revetlla per a tothom!

Concert de nadales i pessebre monumental

26 de
desembre

El 26 de desembre és, sens 
dubte, el dia que el programa 
d’activitats es dedica intensa-
ment a la diversió en família. 

A partir de les 11 del matí, els més petits es 
podran acostar al Pavelló d’Esports i cope-
jar fort el tió que la Comissió de Festes ha 
muntat per a l’ocasió. La festa estarà ame-
nitzada pel grup La Companyia. A les 7 de la 
tarda, al Teatre Can Rajoler, l’entitat Rialles 
Parets ha preparat una versió adaptada dels 
tradicionals Pastorets, en la qual intervindran 
prop d’una vintena de nens i nenes de Parets 
entre 3 i 15 anys, alguns acompanyats dels 
seus pares i mares. La direcció de l’obra ha anat a càrrec de l’actriu Montse Miralles, 
a la qual hem pogut veure, entre d’altres, a la sèrie de TV3 Polseres vermelles.

Les nadales formen part de 
la nostra cultura i han gene-
rat un riquíssim cançoner tra-
dicional al voltant d’aquestes 

festes. Enguany, la Societat Coral Art i Unió 
tornarà a ser l’encarregada de posar la músi-
ca i la veu a la diada de Nadal amb un con-
cert que tindrà lloc a les 11.30 h, a l’església 
de Sant Esteve. Posteriorment, a les 12.30 
h, es traslladarà fins al Pessebre Monumen-
tal situat sota la plaça de la Vila, on podrem 
escoltar de nou el seu repertori. Cal recordar que el pessebre de Parets, amb 230 
metres quadrats, és el muntatge sobre taula més gran de Catalunya. L’agrupació 
obrirà les portes d’aquesta mostra el 24 de desembre, després de la Missa del Gall.

5 de

gener

25 de
desembre

31 de

desembre
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ESPECIAL CULTURES

La Sarata i en Mory són un matrimoni senegalès amb quatre fills: en Sekou, la Bintou, 
en Badioula i el petit Mahamadu. La família de la Sarata porta 14 anys a Parets i, des 
que hi van arribar, celebren les festes més tradicionals del Nadal català però ho fan de la 
seva manera. El dia 24 de desembre a la nit conviden amics i familiars a sopar i fan una 
bona celebració amb la casa ben guarnida: no falten l’arbre ni els llums de colors. Els 
encanten aquestes festes, però la que més gaudeixen és la nit de Cap 
d’Any perquè la gent es veu molt feliç, mengen raïm i es truquen 
per desitjar-se un feliç any nou. Els dotze grans de raïm els 
semblen una tradició curiosa, però molt divertida. Els reis 
també s’aturen cada 5 de gener a casa de la Sarata i 
en Mory, perquè els encanta veure la il•lusió dels 
seus fills en trobar la pila de regals sota l’arbre. 
Per la família Diakite-Sylla, el Nadal no és una 
festa tradicional del seu país. La població 
musulmana de Senegal, com és el cas de 
la Sarata i en Mory, celebra el Ramadà i 
també la Festa del Xai, que consisteix 
en el sacrifici del xai a casa, per part 
del pare de la família. Aquesta és una 
festa que els recorda molt a les cele-
bracions nadalenques catalanes per-
què també consisteix en compartir 
un bon àpat amb familiars i amics i 
fer festa grossa. 

La Dana és de Romania. És cristiana ortodoxa i fa 8 anys que viu a Parets amb la seva 
mare Ioana, el seu marit Daniel i els seus fills petits. El naixement de Jesús és una de 
les festes més importants al seu país d’origen i, per tant, és la que més se celebra. Des 
que són a Catalunya, han adaptat les tradicions catalanes a les romaneses i celebren un 
Nadal híbrid entre ambdues cultures, però troben a faltar molt el Nadal al seu país perquè 

dura molts més dies i es gaudeix d’una manera molt intensa. Les festes de 
Nadal a Romania comencen el dia 20 de desembre amb l’Ignat, una 

festa en la qual es fa la matança del porc. La carn es guarda per 
Nadal, dia en què és costum que els més menuts vagin per 

les cases cantant nadales per desitjar sort a la gent. Els 
veïns es visiten els uns als altres i es fa festa fins a 

la matinada durant molts dies seguits. La Ioana i la 
Dana s’encarreguen de fer el dinar típic de Roma-

nia durant les festes de Nadal: el sarmale, que 
és un plat amb col i carn picada, l’amanida 
beouf, i el cozonac, que són unes postres 
tradicionals romaneses. Tampoc s’obliden 
d’avisar el Pare Noel perquè porti els regals 
de l’Alexandra i en David, que aquest any 
els obrirà per primer cop. El mes de des-
embre també celebren Sant Esteve, Sant 
Joan i el cap d’any. Segons la Dana són 
festes molt importants per gaudir de la 
família, de les tradicions i menjar molt.

La família de la Kamalgeet porta dos 
anys a Parets, és de religió hindú i enca-
ra s’estan adaptant a les tradicions ca-
talanes de Nadal. La mare de la família 
és la Jasvir, el pare, en Bazdev, i els fills 

són la Kamalgeet, l’Amritpal, en Sukhjinder 
i la Manjinder. És tradició a l’Índia celebrar 

el Nadal, però els costums que segueixen 
durant aquesta festa no s’assemblen gens 

als nostres. Allà aquesta festa es diu Diwali, 
‘festa de les llums’, se celebra entre els mesos 

d’octubre i novembre, depenent del calendari hindú,  
i dura cinc dies. Per dinar mengen verdures, pa i mol-

ta fruita. També és tradició ballar, cantar i tirar petards. 
La gent es fa regals durant tot el dia, sobretot roba, flors i 

dolços indis. És per això que no se senten identificats amb el 
Nadal català, perquè no s’assembla gens al seu. Aquí, a Parets, la 

família de la Kamalgeet està molt ocupada i sovint no coincideixen. En 
aquestes dates importants, han de buscar temps per celebrar les seves tradicions, 

encara que mai obliden el Nadal indi. Però la festa per excel·lència al seu país és Cap 
d’Any. Mengen els plats típics i es fan balls tradicionals de l’Índia, com el bhangra, per 
rebre el nou any amb bona sort i il·lusió. La família Singh celebra cada any el Nadal i 
el cap d’any tradicional de la seva cultura Índia perquè encara enyoren les festes i les 
tradicions típiques del seu país. 

La Yin viu a Parets amb el seu marit 
Hai i els seus fills, en Tan i la Xang. 
Són budistes, porten gairebé 12 anys 
a Catalunya i des que van arribar cele-
bren el Nadal. Guarneixen la casa amb 
llums, l’arbre de Nadal i fan el pessebre 
que els nens dibuixen a l’escola. Ho fan 
així perquè fa molts anys que no viuen a 
la Xina, els agraden molt les tradicions ca-
talanes i volen adaptar-se als nous costums. 
Per això, també han canviat el cap d’any xinès 
pel cap d’any típic català de sopar, torrons, cava, 
raïm i les dotze campanades. El que més gaudeix la 
família Ji-Chen a Catalunya és el dia de Reis, perquè 
els nens són molt feliços amb els regals, i la nit de Nadal. 
Actualment, a la Xina se celebra el Nadal, però abans, quan 
la Yin era petita, no era típic del país i és una festa que per a ella 
és nova, per la qual cosa li agrada molt gaudir-la a casa amb la seva 
família i els seus amics. La festa xinesa més important és el Cap d’Any i durant el 
dia és tradicional guarnir les cases amb dibuixos i cartells de la bona sort i regalar postals 
als amics. A la Xina, durant aquesta època, tothom fa festa a la feina per poder celebrar-la 
amb la família i jugar amb els nens. La Festa de Primavera se celebra l’endemà de Cap 
d’Any i és costum anar als temples, disfressar-se amb roba antiga i pintar-se la cara. Els 
Ji-Chen ja no segueixen aquestes tradicions, però no les obliden mai. 

FAMÍLIA SINGHFAMÍLIA JI-CHEN

FAMÍLIA DIAKITE-SYLLA FAMÍLIA DUMITRU
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Millores en el servei de neteja viària i recollida de residus 

sant dels 500 inicials a 540.
-Modificació de rutes de recollida: 
·Eixample comercial i Barri Antic, recollida 
nocturna
·Eixample residencial, recollida diürna
-Ampliació de la recollida de residus a tots 
els dies de la setmana
-Reforç de la neteja viària automatitzada 
setmanalment i de forma manual, diària-
ment, a sectors específics (comercials, 
zones de vianants i places). 
-Increment del servei de recollida de resi-
dus durant les festes de Nadal per evitar 
acumulació als contenidors
-Reforç de la neteja viària durant la tardor 
per l’acumulació de fulles
Des de l’àrea de Via pública i Cohesió Te-
rritorial es continuarà fent un seguiment 
del servei i s’introduiran les modificacions 
necessàries per tal de garantir que es com-
pleix amb les clàusules del contracte.

L’Ajuntament de Parets ha fet un segui-
ment i valoració del servei de neteja viària 
i recollida de residus, contracte del qual 
n’és adjudicatària l’empresa URBASER des 
del passat abril. 
Aprofitant la nova adjudicació, es van esta-
blir clàusules per garantir la millora i am-
pliació dels serveis. Entre d’altres, es va 
ampliar el nombre de contenidors de rebuig 
i fracció orgànica, a  més de renovar tots 
els existents. La recollida de residus es 
fa des d’aleshores amb un únic camió, un 
recol•lector bicompartimentat, que permet 
recollir a la vegada del rebuig i la matèria 
orgànica.
Transcorreguts aquests mesos de funcio-
nament del servei, s’han incorporat modi-
ficacions millorar-ne el funcionament. Algu-
nes mesures ja s’estan aplicant i d’altres 
començaran properament:
-Augment del nombre de contenidors, pas-

Deixar sofàs, mobles, matalassos o 
restes de poda a llocs on no pertoca, a 
més de malmetre i deteriorar la imatge 
del municipi, pot arribar a suposar un 
sobrecost de 35.000 euros, una xifra 
important que podria estalviar-se i que 
anualment fa incrementar el cost de la 
recollida i neteja viària.
Per tal d’evitar aquestes conductes in-
cíviques s’estan prenent mesures i ja 
s’han iniciat expedients sancionadors.

Recordem que l’Ajuntament posa a dis-
posició de la ciutadania diverses moda-
litats de recollida domiciliària:
-Cada dijous, porta a porta, previ avís 
al telèfon 93 573 88 88
-Deixalleria municipal: Oberta de di-
marts a diumenge. 

L’incivisme costa diners La recollida, en tones

ENVASOS
170 tones

PAPER I CARTRÓ
370 tones

VIDRE
193 tones

FRACCIÓ ORGÀNICA
770 tones
Increment del 10%

TÈXTIL
34 tones

PILES
1,1 tones

DEIXALLERIA
814 tones

RMO- REBUIG
5700 tones

Previsió de dades de recollida i se-
lecció de residus de l’any 2011.  
Destaca l’increment d’un 10% de 
la recollida de fracció orgànica.
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Un veí de Parets deixa la seva 
herència a l’Ajuntament
Santiago Capdevila, veí de Parets que 
va morir el novembre de 2010, ha deixat 
en herència a l’Ajuntament de Parets un 
pis situat al carrer Mossèn Pere Batlle 
i al voltant de 90.000 euros entre fons 
d’inversió i comptes bancaris. En el 
seu testament, Capdevila, instituïa com 
hereu universal a l’Ajuntament amb la 
condició que tots els seus béns fossin 
destinats exclusivament a fins socials i 
en favor de les persones més necessi-
tades. En el darrer Ple de l’Ajuntament 
es va donar compte de l’acceptació de 
l’herència, es va fer un reconeixement i 
agraïment al difunt i es va posar de ma-
nifest el sentiment de compromís dels 
paretans i paretanes amb la seva vila.

Breus

Obert el carrer de la República
Ja s’ha obert al trànsit el nou carrer 
de la República, perllongació del carrer 
d’Alfons XIII, un nou vial que enllança 
amb la zona comercial i d’oci del Sector 
IVECO. Es tracta d’un vial d’un sol sentit 
de circulació, que connecta l’avinguda de 
Catalunya fins al carrer Prat de la Riba 
i s’estableix com un punt de suport 
als accesos a la nova zona comercial. 
Paral·lelament a l’obertura del carrer, 
s’han iniciat els treballs per a la mi-
llora del clavegueram al carrer Prat de 
la Riba, en el tram comprès entre els 
carrers Comte Montemolín i República 
i ha quedat restringit l’estacionament a 
totes dues bandes del carrer. L’actuació 
finalitzarà a finals d’any.

A inicis de gener, la Generalitat de Catalu-
nya donava llum verda a la construcció del 
segon Institut d’Ensenyament Secundari de 
Parets del Vallès. La comunicació per part 
del Servei Territorial d’Ensenyament es feia 
de forma verbal i manifestant ‘la prudència 
lògica en moments de crisi econòmica’. La 
voluntat es refermava el 17 de desembre, 
durant la inauguració de l’escola Pompeu 
Fabra, amb el compromís de la consellera 
d’Educació, Irene Rigau, que els dos mò-
duls que s’han de construir a Can Fradera 
puguin entrar en funcionament el proper 
setembre, amb l’inici del curs 2012-2013.
A finals del mes de novembre, represen-
tants de l’Ajuntament de Parets del Vallès 
van mantenir una reunió amb responsables 
tècnics del Departament d’Ensenyament. 
Des d’aleshores s’estava a l’espera que 
es confirmés la decisió del govern autonò-
mic de tirar endavant la construcció dels 
mòduls del nou institut. Des de la Generali-
tat es reconeix la necessitat de construir el 

La consellera Rigau es compromet 
a la construcció del nou institut

nou centre educatiu ja que l’actual Institut 
Torre de Malla té 800 alumnes i cinc línies 
de primer d’ESO. 

Dos mòduls per iniciar el proper curs

Inicialment es construiran dos mòduls que 
cobriran dues aules de 1r d’ESO, a l’espera 
que es consolidi el projecte de construcció 
del nou institut, que s’anirà ampliant de 
manera progressiva segons les necessi-
tats futures. Properament s’iniciarà la ur-
banització del vial que ha de donar accés 
al nou institut, en el solar d’equipaments 
reservat per a aquest centre educatiu a la 
zona de l’Àrea Residencial Estratègica de 
Can Fradera. 
D’altra banda, també s’ha comunicat que, 
de moment, no es procedirà a l’ampliació 
de l’escola Vila Parietes amb una segona 
línia.
El Departament d’Ensenyament ha consi-
derat que amb les dades actuals de cens 
i de natalitat no és necessària l’ampliació.

L’alcalde Sergi Mingote va mantenir una trobada amb la consellera abans de la 
inauguració de l’escola Pompeu Fabra en la que va adoptar el compromís

El Sistema d’Informació Geogràfica de Parets del Vallès ja ha entrat en funcionament. 
Està inclòs en el Pla de Modernització e-p@rets i permet localitzar sobre el planell 
del municipi tots els comerços, empreses, equipaments i entitats amb les dades de 
contacte. També disposa d’un cercador per fer recerques ràpides, ja sigui d’aquests 
àmbits o per localitzar qualsevol carrer i númeració. 
Per mitjà d’aquest sistema la ciutadania pot ubicar, amb un sol clic, qualsevol servei 
públic o privat situat al terme municipal de Parets. La consulta es pot fer a través de la 
pàgina web de l’Ajuntament www.parets.cat, al destacat inferior de plànol o bé clicant 
la guia de carrers. Les opcions que s’incorporen permeten tenir una vista aèria de l’es-
pai o un mapa amb les adreces actualitzades i els números del carrer, un calculador 
de rutes, una guia urbana amb informació sobre centres d’interès com ara farmàcies, 
escoles o restaurants o obtenir informació de les característiques d’un lloc concret. 
L’usuari també té l’opció d’enviar el plànol per correu electrònic. El SIG ha estat estat 
elaborat per l’empresa nexusgeografics amb l’assessorament i supervisió de l’àrea de 
Via Pública i Cohesió Territorial de l’Ajuntament i subvencionat íntegrament per l’AOC 
(Administració Oberta de Catalunya). 

Entra en funcionament el Sistema d’Informació 
Geogràfica (SIG) de Parets del Vallès

S’intensifica la vigilància a les 
zones comercials
Amb motiu de la campanya comercial de 
Nadal, la Policia Local ha engegat una 
campanya per intensificar la vigilància 
a les zones comercials del municipi.  
Agents de la policia patrullaran a peu 
pels espais amb més densitat comercial.
La vigilància es divideix en tres espais 
que abasten la zona comercial del Barri 
Antic, l’avinguda de Catalunya des de la 
rotonda de les Oliveres fins a la zona 
de Cal Jardiner i i l’entorn comercial de 
l’Eixample fins a Can Berenguer. Alhora, 
es reforcen els controls als establiments 
emplaçats fora d’aquestes zones. El dis-
positiu es perllongarà fins al gener. El 
dispositiu s’ha complementat amb una 
xerrada informativa als comerços de Pa-
rets sobre mesures de seguretat durant 
la campanya de compres de Nadal.

La Policia Local de Parets ha detingut un 
veí del municipi, R.A.G.B., de 40 anys, 
per pressumpte delicte contra la salut 
pública. Al detingut se li va intervenir 
una important quantitat de cocaïna i una 
arma detonadora. La investigació poste-
rior, a càrrec de Mossos d’Esquadra, va 
permetre detenir dues persones més en 
un domicili de Barcelona, que es dedica-
ven a la venda i distribució de la droga.

Detenció per tràfic de cocaïna

900 usuaris sol·liciten 
targetes de bus urbà gratuïtes
Més de 900 usuaris s’han beneficiat, 
fins al setembre d’aquest any, de la bo-
nificació en la taxa de transport urbà. 
Des del gener fins al setembre de 2011 
s’han lliurat 4.000 targetes per al bus 
urbà a pensionistes per jubilació, inca-
pacitat permanent i viduïtat majors de 
60 anys i a persones amb discapacitat 
del 33% o superior i mobilitat reduïda. 
Per al 2012, aquesta taxa continua 
inclosa en les bonificacions i ajuts so-
cials i totes aquelles persones que reu-
neixin els requisits podran sol·licitar-la a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). Es 
lliura un màxim de 24 targetes gratuïtes 
de bus urbà per persona i any, amb una 
limitació de dues cada mes.

Breus

Ajuts per al pagament del rebut 
de consum domèstic d’aigua 
Amb l’objectiu de garantir la cobertura 
de les necessitats bàsiques d’aigua, 
l’Agencia Catalana de l’Aigua preveu un 
seguit d’ajuts socials que estableixen 
un valor del cànon de l’aigua adaptat 
a les situacions de vulnerabilitat de la 
població menys afavorida.
Els ajuts s’aplicaran a les factures que 
no superin el primer tram del cànon de 
l’aigua, que variarà segons el nombre de 
persones. Poden acollir-se als ajuts les 
persones titulars d’un contracte domès-
tic de subministrament amb una edat no 
inferior als 60 anys i que percebin una 
pensió mínima per jubilació, incapacitat 
permanent o viduïtat i els abonats titu-
lars del contracte que formin part d’una 
unitat familiar amb tots els seus mem-
bres en situació d’atur.
Per tramitar les sol·licituds cal adreçar-
se a les oficines l’Agencia Catalana de 
l’Aigua on s’indicarà a l’usuari la docu-
mentació que cal aportar. Per a més in-
formació es pot consultar la pàgina web 
de l’ACA, http://aca-web.gencat.cat. 

L’institut Parets canvia el nom 
per Institut Torre de Malla

La Generalitat de Catalunya ha aprovat 
el canvi en la denominació de l’Institut 
Parets que, a partir d’ara, passa a ano-
menar-se Institut Torre de Malla.
Aquest nom respon a la voluntat del 
centre educatiu de tenir una denomina-
ció menys genèrica, reconeguda i em-
blemàtica, amb la qual la població de 
Parets se senti identificada dins del ter-
me municipal. El nom va sorgir per mitjà 
de la votació del professorat del centre. 
Posteriorment es va demanar l’opinió 
del Consell Escolar i de l’Ajuntament, 
que van donar suport a la petició.

Es publiquen les dades de
població de Parets del Vallès

El 17 de desembre es va publicar al 
Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) les xifres 
oficials de població resultants de la re-
visió del padró municipal, referides a l’1 
de gener de 2011. 
La xifra oficial de població a 1 de gener 
de 2011 pel que fa a Parets del Vallès 
és de 18.113 habitants, dels quals 
9.190 són homes i 8.923 són dones. 
La xifra total del cens a Catalunya és de 
7.539.618 habitants i el total nacional 
és de 47.190.493 habitants.
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Tret de sortida a l’activitat de la zona co-
mercial i d’oci del sector IVECO amb la in-
auguració de McDonald’s. Tot just fa una 
setmana que ha entrat en funcionament el 
restaurant McDonald’s de Parets del Vallès, 
emplaçat al carrer Comte de Montemolín 
i amb accés directe des de la carretera 
C-17, en direcció a Mollet del Vallès.
L’acte inaugural va presidir-lo Patricia Abril, 
màxima responsable de McDonald’s a Es-
panya i Emilio Artola, responsable de la 
franquícia. En el torn de parlaments, Arto-
la es va mostrar molt orgullós de l’equip 
humà triat per tirar endavant el restaurant, 
del qual formen part 36 persones de Pa-
rets. Generar llocs de treball per a gent del 
municipi és un dels compromisos adoptats 
entre el consistori i el franquiciat. 

McDonald’s obre les seves portes 
a la zona comercial i d’oci IVECO

Sergi Mingote, alcalde de Parets, va mani-
festar que “el sector IVECO serà un motor 

per al teixit comercial i un pol d’atracció per 

al comerç local”. 
El sector IVECO compta amb 2.500 metres 
quadrats de superfície i podria duplicar-se 
si la Generalitat concedeix el permís. 
D’aquesta manera es podrien acollir més 
establiments que s’han mostrat interes-
sats en aquesta zona.McDonald’s ha estat 
la primera activitat econòmica implantada 
a la nova zona comercial i d’oci. El restau-
rant està obert de diumenge a dijous, de 
10 a 23 hores i divendres, dissabte i vigíli-
es de festius, de 10 a 24 hores. L’establi-
ment compta amb servei McAuto. A inicis 
del mes d’abril, està prevista l’obertura del 
supermercat Mercadona.

L’obertura del restaurant ha generat 36 llocs de treball per a residents a 
Parets del Vallès i es preveuen futures incorporacions

Plans d’Ocupació Locals, 
mesures per  reduir l’atur
L’Ajuntament de Parets està treballant 
noves mesures per fomentar l’ocupació i 
reduir l’índex d’atur. Una de les accions és 
la contractació de vuit persones en plans 
d’ocupació municipals. La convocatòria per 
accedir-hi s’obrirà del 4 al 13 de gener. 
Els contractes seran de 6 mesos i d’un 
70% de la jornada laboral. Els àmbits de 
contractació són auxiliars de la llar, serveis 
econòmics i manteniment d’edificis i per 
optar-hi caldrà no percebre cap prestació 
o subsidi per desocupació i estar inscrit a 
l’SLOP. El procés de selecció es farà a tra-
vés del Servei Local d’Ocupació de Parets 
del Vallès. 

Mercadona, s’obre la convocatòria
El procés de selecció de personal per a 
Mercadona, que obrirà les seves portes 
el mes d’abril a la zona comercial IVECO, 
es gestionarà de forma inicial a través de 
l’SLOP.  Els interessats podran de lliurar les 
sol•licituds i currículums del 15 al 27 de 
gener de 2012. No s’han establert requi-
sits mínims per accedir a l’oferta.

La Generalitat redueix els plans 
d’ocupació
El 19 de desembre va tenir lloc la primera 
fase del procés de selecció per a la con-
tractació de persones en plans d’ocupació 
de la Generalitat de Catalunya. La previ-
sió  inicial de concedir 8 places de plans 
d’ocupació ha estat rebaixada i el govern 
autonòmic ha comunicat que només es 
contraran dues persones. La data d’inici de 
contracte serà abans del 31 de desembre 
de 2011. Els àmbits de contractació són 
manteniment d’edificis i neteja i la jornada 
laboral del 100%.  El SOC va fer una prese-
lecció de 45 candidats per a les 2 places.

Pressupost 2012:
contenció de la despesa
El pressupost municipal per a l’exercici 
2012 ha estat elaborat en base a cinc 
directrius fonamentals: contenció de la 
despesa, ampliació de les polítiques de 
foment de l’ocupació, suport a les me-
sures socials necessàries en el context 
de crisi econòmica, aposta per les polí-
tiques educatives i reorganització i com-
pactació organitzativa de l’ajuntament 
per tal de reduir la despesa i compartir 
recursos.

El pressupost 2012 incideix en el 
polítiques d’ocupació, educació i 

benestar social

L’aplicació d’aquest Pla de contenció 
ha permès aplicar una reducció impor-
tant del pressupost respecte el 2011, 
amb més de 550.000 euros. Gairebé el 
70% d’aquesta reducció es destinarà a 
potenciar el foment de l’ocupació, les 
polítiques d’acció i benestar social i les 
polítiques educatives.
El pressupost general, que inclou Ajun-
tament, Patronat Municipal d’Ensenya-
ment i l’empresa municipal Habita-
Parets, és de 21.732.892 euros. La 
despesa d’HabitaParets es redueix no-
tablement, amb un 60% respecte 2011. 
El capítol d’inversions també es redueix 
en un 12,27%, fet que comporta una 
rebaixa de l’endeutament. 
El ple celebrat ahir, dijous 22 de desem-
bre, es va portar a aprovació el pres-
supost municipal per a l’exercici 2012. 
Ampliarem més detalladament aquesta 
informació en la propera edició de Pa-
rets al dia.
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ACTUALITAT

Inici: Abans del 31 de desembre de 2011
Nombre de places: Reduïdes per la Generalitat. De 8 a 2.
Àmbits a contractar: Manteniment d’edificis/Neteja

Plans d’Ocupació - Generalitat de Catalunya

Plans d’Ocupació Municipals - Ajuntament de Parets del Vallès

Obertura de la convocatòria, del 4 al 13 de gener de 2012. Els candidats interessats que reuneixin els requisits hauran de presentar a l’OAC:
- Instància de sol•licitud (es podran recollir a l’SLOP)
- Documentació acreditativa de no percepció de subsidi ni prestació per desocupació
- Informe de vida laboral (es pot sol·licitar a través del telèfon 901 50 20 50)

Durant tot l’any 2012, a través de l’SLOP es programaran cursos formatius per a persones en situació d’atur. L’oferta formativa es planifica d’acord amb les necessitats i 
demandes del mercat laboral. 
La previsió és continuar oferint cursos de manipulació d’aliments, carretoner i ofimàtica (nivell inicial i avançat) i s’incorporaran altres ofertes formatives condicionades a la 
demanda.

Plans de Formació - Ajuntament de Parets del Vallès

Noves mesures per fomentar l’ocupació

Requisits imprescindibles:
-No percebre cap prestació o subsidi per desocupació
-Estar inscrit al Servei Local d’Ocupació de Parets del 
Vallès (SLOP)

L’Ajuntament de Parets del Vallès ha signat convenis de col•laboració amb empreses emplaçades al municipi per tal de fomentar l’ocupació. Ja s’han establert acords amb 
Nutrexpa, McDonald’s i Mercadona i s’està treballant per establir acords de cooperació amb la indústria i el comerç local que permetin generar més llocs de treball.

Convenis per fomentar l’ocupació a Parets del Vallès

Les ofertes de treball i de formació de l’SLOP, 
al teu correu electrònic

El portal municipal www.parets.cat ofereix un accés directe a les Ofertes de Treball 
gestionades pel Servei Local d’Ocupació de Parets del Vallès (SLOP). 

Nom i cognoms

DNI

Adreça postal

Correu electrònic

Telèfon             Mòbil

Fitxa d’actualització d’usuaris de l’SLOPActualització base de dades del Servei Local 
d’Ocupació de Parets del Vallès

El Servei Local d’Ocupació de Parets del Vallès (SLOP) està actualitzant 
la base de dades de les persones en situació d’atur a Parets del Vallès. 
Si esteu inscrits al servei i considereu que cal actualitzar el vostre 
Curriculum Vitae o han variat les vostres dades de contacte, podeu fer 
arribar la següent butlleta emplenada a les oficines de l’SLOP, al carrer 
Major, 2-4, de Parets del Vallès, o enviar aquestes dades per correu 
electrònic a l’adreça slop@parets.org

Si no esteu inscrits al servei, podeu fer-ho demanant dia i hora 
d’entrevista amb un tècnic de l’SLOP

Tancada la convocatòria. Procés de selecció iniciat el 19 de desembre de 2011.

Inici: Gener 2012
Nombre places: 8
Jornada laboral: 70%

Àmbits a contractar: 
Auxiliars de la llar 
Serveis econòmics
Manteniment d’edificis

Es valorarà:
-Experiència en els àmbits a contractar
-Unitats familiars amb menys ingressos 

- Documentació acreditativa d’ingressos familiars 
- Curriculum Vitae

Fruit de l’acord amb l’establiment de restauració McDonald’s 
s’ha procedit a la contractació de 32 persones de Parets 
que estaven en situació d’atur. El procés de selecció de 
personal per a Mercadona, que també s’emplaçarà al Centre 
comercial i d’oci Sector IVECO, s’iniciarà properament. 

És un dels canvis que s’ha efectuat recentment per facilitar a la ciutadania la consulta de totes les ofertes. 

D’altra banda, ja podeu rebre al vostre correu electrònic totes les ofertes de treball i formatives programades per l’SLOP.  Només 
cal que feu la subscripció al Butlletí electrònic del web municipal per rebre els RSS d’Ofertes de Treball i Formació Ocupacional.

*Tots els cursos són gratuïts.

Propera obertura a la zona comercial IVECO

Obertura de la convocatòria: Del 15 al 27 de gener de 2012 

Els candidats interessats hauran de lliurar la sol·licitud i curriculum vitae al Servei 

d’Ocupació Local de Parets del Vallès (SLOP), al carrer Major, 2-4.
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ACTUALITAT / CULTURA

Aquest dissabte va tenir lloc la inauguració 
oficial del nou edifici de l’Escola Pompeu 
Fabra, després de les obres d’ampliació i 
millora dutes a terme durant el darrer any. 
L’acte va comptar amb la presència de les 
autoritats municipals i de la consellera 
d’Ensenyament de la Generalitat de Cata-
lunya, Irene Rigau. A la inauguració també 
hi va assistir la il·lustradora i dibuixant Pi-
larín Bayés, que ha elaborat la imatge del 
cartell inaugural.
Amb aquesta remodelació, la Generalitat  
ha donat resposta a les peticions del con-
sistori paretà, de la comunitat educativa i 
dels pares i mares dels alumnes que, l’any 
2008, van protagonitzar una protesta per 
reivindicar una millora de l’equipament i 
del seu entorn.
Les obres de l’escola Pompeu Fabra van 
finalitzar abans de l’inici del curs escolar 
2011-2012 i el 12 de setembre ja va en-

S’inauguren oficialment les obres de millora 
i condicionament l’escola Pompeu Fabra

El treball unitari entre l’AMPA, el conjunt de la comunitat educativa i 
l’Ajuntament ha fet possible l’execució definitiva del projecte.

trar en funcionament. El projecte, elaborat 
per l’arquitecte Salvador Matas ha estat 
executat per l’empresa GISA.

Noves i millors sales d’ús comú
D’entre les obres que s’han dut a terme 
al nou edifici, cal destacar la incorporació 
de les sales d’AMPA, secretaria i direcció, 
una biblioteca amb sortida directa al car-
rer, consergeria, menjador i cuina totalment 
equipada. La primera planta s’ha destinat 
a aules de desdoblament, informàtica, 
plàstica, música i tutories.
L’antic edifici ha estat reformat íntegra-
ment per tal d’integrar-lo a la nova estruc-
tura i s’ha dotat de passadissos interiors 
que connecten ambdós edificis.
Una altra de les actuacions ha estat la in-
corporació d’un tram del carrer Balmes al 
pati exterior, per tal de facilitar i millorar 
l’accés a la zona esportiva annexa.

Oficina de Català
de Parets del Vallès
Centre Cultural Can Rajoler

Travessera, 1
Tel. 93 573 98 00 

parets@cpnl.cat

Durant la Fira de Santa Llúcia es van lliurar 
els guardons a les persones guanyadores.  
El certamen, que ja arriba a la tercera edi-
ció, està convocat pel Servei d’Acollida de 
l’Ajuntament, amb la col•laboració de l’Es-
cola d’Adults i de l’Oficina de Català.
El primer premi de relat va ser per a M. Tere-
sa Farré per La carta, una narració breu en 
forma d’epístola, nua i realista, sobre la llu-
nyania, el record i els lligams. Amb un estil 
aparentment planer, l’autora construeix un 
joc de miralls en el qual origen i destinació 
s’alternen i acaben confluint en l’experiència 
vital compartida, ferma i contundent, del fet 
migratori.
El segon premi d’aquesta categoria va ser 
per a Ahmet Jahateh per Un somni fet rea-
litat. Amb tot el valor del testimoni, aquest 
conte és un relat dur i valent, carregat de for-
ça narrativa i tensió argumental, que trans-
met amb realisme l’aventura i la duresa, 
però també la il•lusió i l’esperança, del “vi-
atge definitiu”, tal com diu el protagonista.
I el tercer premi de relat va ser per a La 
recerca de les maduixes, d’Estíbaliz Puig-
delliura i Garcia, una obra intimista i deli-
cada que, amb el ressò del conte infantil, 
destil•la la cruesa de la malaltia i, alhora, 
la il•lusió a través de la mirada ingènua i 
lúcida d’una nena. 
Quant a la categoria de poesia, el primer 
premi va ser per a Susagna Rodríguez Farré 
per La reunió, una al•legoria que trena els 
conceptes antagònics de la divisió i la unió 
i acaba amb un cant a la llibertat.
El segon premi va ser per a M. Teresa Farré i 
Balasch, per Viatge pel silenci, un poema de 
caire oníric que, després d’un recorregut que 
apropa el lector al realisme màgic, acaba 
essent una invitació a l’alegria i a la vitalitat.
El jurat va declarar desert el tercer premi 
d’aquesta categoria.

Fira de Santa Llúcia, la qualitat del comerç a Parets

El Casal de Cultura Can Butjosa ha 
estat un dels equipaments que darre-
rament s’ha sumat a la iniciativa im-
pulsada per l’organització Jangu e.V., 
amb l’objectiu d’aconseguir que aquest 
Nadal, els nens i nenes orfes d’Uganda 
també tinguin el seu regal. Després de 
la recollida de caixes, que va finalitzar el 
4 de desembre, el Casal ha reunit una 
vintena de donacions. Atès l’èxit de la 
convocatòria, el servei es planteja repe-
tir la recollida amb motiu de la Setmana 
Santa. Els paquets, que ja s’han lliurat 
a l’organització, arribaran properament 
a Uganda on es fotografiarà els desti-
nataris. Les imatge es podran veure al 
Facebook de la Caja de Jangu: www.fa-
cebook.com/Jangubox.

Can Butjosa, amb Jangubox

Un centenar de persones van assistir 
a la trobada canina celebrada aquest 
mes de desembre al passeig Fluvial, 
amb l’objectiu de promoure la tinença 
responsable d’animals de companyia.
Aquesta acció, impulsada per l’Escola 
de la Natura amb la col·laboració d’un 
grup de propietaris de gossos, va 
comptar amb la amb la col·laboració 
de l’entitat ARFAC i el centre d’acollida 
Help Guau. Durant la matinal es van lliu-
rar premis als animals més divertits i es 
va fomentar el respecte i la responsabi-
litat per les mascotes.

Èxit de la trobada canina 
celebrada al passeig Fluvial

La Fira de Santa Llúcia ha donat el tret 
de sortida a les activitats que es prepa-
ren a Parets amb motiu de les festes de 
Nadal. La jornada també va servir per ini-
ciar l’encesa dels llums que guarneixen 
els carrers del municipi durant aquests 
dies. Més d’una vintena de botigues van 
mostrar els seus productes, i els comer-
ciants de la vila van demostrar un cop 
més la qualitat i la varietat de l’oferta 
que posen a l’abast de la població. 
El carter reial, l’actuació dels alumnes de 
l’Escola de Música, el taller de creació de 

Breus
Liurament dels premis
‘Parets arreu del món’

postals, els establiments de restauració... 
Tot plegat va contribuir a crear un ambient 
de trobada i de relació entre els assistents 
a la fira. 

L’Arbre dels Desitjos
Però no tot va girar al voltant de les com-
pres i el consum. La fira també va tenir un 
temps per als somnis i les il•lusions. Un 
any més, l’Arbre dels Desitjos va recollir els 
neguits dels paretans i les paretanes que 
van manifestar les seves esperances per 
al proper 2012. Concretament, 511 per-
sones van penjar la seva targeta a l’arbre 
demanant bàsicament salut, amor, feina, 
pau, la sortida de la crisi, etc., i van expres-
sar la seva satisfacció per poder passar 
aquestes festes envoltats per la família i 
els amics. D’entre tots aquests desitjos, 
n’hem trobat alguns realment emotius com 
“saltar el Arco Iris” o tan divertits com “te-
nir totes les botes de Messi”. 

Parets arreu del món
Durant el matí, la Fira també va acollir el 
lliurament de premis del concurs literari 
‘Parets arreu del món’. Enguany els guan-
yadors han estat M. Teresa Farré, Ahmet 
Jahateh i Estíbaliz Puigdelliura, en la ca-
tegoria de relat, i Susagna Rodriguez i M. 
Teresa Farré en poesia.

La Biblioteca Can Butjosa 
rep un premi Maria Moliner

La Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjo-
sa ha estat un dels 300 equipaments 
premiats pel Ministeri de Cultura pel 
seu projecte d’animació a la lectura 
‘L’apadrinament lector virtual’. 
La Campanya d’Animació a la Lectura 
Maria Moliner va néixer l’any 1998, amb 
l’objectiu de premiar els millors projectes 
o activitats desenvolupades per promou-
re la lectura de joves i infants. El concurs 
s’adreça bàsicament als municipis de 
menys de 50.000 habitants.
Les 300 biblioteques premiades reben 
lots bibliogràfics formats per 200 llibres 
infantils i juvenils i, des de 2002, els 
tres millors projectes reben, a més, pre-
mis en metàl·lic. Amb aquesta actuació 
s’incentiva els municipis i es desenvolupa 
una tasca de promoció de la lectura en 
llocs en què, molt habitualment, l’accés als 
llibres és força complicat. Aquest programa 
té una gran importància estratègica, ja que 
aproximadament la meitat de la població 
espanyola resideix en municipis de menys 
de 50.000 habitants. Aquesta experiència 
demostra que la tasca d’animació a la lec-
tura entre els joves i els infants s’ha vist 
enriquida amb la presència a les bibliote-
ques que han ampliat les seves activitats 
i les han adreçat, cada cop més, cap a la 
integració social.
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La Paretana organitza el 12è 
Memorial Francesc Alsina

L’Associació Paretana d’Escacs manté 
obertes les inscripcions per participar a 
la 12a edició del Memorial Francesc Al-
sina, que tindrà lloc el proper diumenge 
8 de gener a la Sala Cooperativa entre 
les 10 i les 19 hores.
Enguany, el torneig, que compta amb 
un alt nivell de jugadors, constarà de 8 
partides semiràpides que es disputaran 
durant tota la jornada. 
El preu d’inscripció és de 15 euros i es 
poden formalitzar fins al 6 de gener vi-
nent. Es preveu una participació d’un 
centenar de jugadors, dels quals una 
vintena seran de Parets del Vallès. El 
mestre internacional peruà, Cristian 
Cruz, va ser el guanyador de l’edició del 
memorial de l’any passat. 
Paral·lelament, la Paretana organitzarà 
el mateix dia 6 de gener, de 10 a 14 
hores, a la Sala Petita de la Cooperati-
va, un Torneig de Reis obert a tots els 
nens i nenes que s’hi vulguin apuntar, 
tant de la mateixa entitat com d’altres 
municipis veïns. 
L’objectiu del Torneig de Reis és iniciar 
els més joves del club en la competició 
i que millorin el nivell enfrontant-se a 
altres jugadors.

El Sant Josep de Badalona, en categoria masculina, i l’Uni Girona, en femenina, han estat els guanyadors de la 7a edició del Torneig 
Vila de Parets de bàsquet preinfantil disputat als dos pavellons d’esports de Parets del 8 al 10 de desembre. En la final masculina, el 
Sant Josep va derrotar, de forma molt ajustada, la Unió Bàsquet Sant Adrià per 56 a 53. Anteriorment, els badalonins havien superat en 
semifinals la UE Mataró i en quarts el Sant Gervasi de Mollet. D’altra banda, banda, l’UBSA va guanyar en semifinals el CB l’Hospitalet 
i prèviament al PAC Sants.
En categoria preinfantil femenina, l’Uni Girona va derrotar el Paidos Associació Sant Fruitós en una ajustada final. Les gironines van der-
rotar en semifinals el GEiEG i en quarts el Cornellà. En canvi, el Paidos va superar el Clavijo de Logronyo i el Roser. En l’apartat masculí, 
el CB L’Hospitalet va ser tercer i la UE Mataró quart; el CB Parets va quedar en dotzena posició.
En preinfantil femení, el GEiEG va quedar tercer, el Clavijo quart i les representants paretanes es van haver de confirmar amb la setzena 
plaça. Més de 450 persones, entre jugadors i jugadores, entrenadors, àrbitres i altres col·laboradors, han participat en l’edició d’enguany 
del Vila de Parets, la primera que organitzava la nova junta directiva del club presidida per Ana Fernández.
Durant els tres dies els dos pavellons d’esports han estat plens de gom a gom d’aficionats al bàsquet que no es van voler perdre els 
partits, així com els concursos paral·lels de 4X4, KO i two ball. El president de la Federació Catalana de Bàsquet, Joan Fa, l’alcalde 
de Parets, Sergi Mingote, i altres regidors del consistori, van assistir a les dues finals entre quatre dels equips amb més projecció del 
bàsquet base català.

Un total de 32 equips i més de 400 jugadors van participar a la competició celebrada del 8 al 10 de desembre

Sant Josep i Uni Girona guanyen el Torneig Vila de Parets de bàsquet
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Els entrenadors del Club Patí Parets Car-
les Gasset i Isabel Repullo han partici-
pat recentment al Campionat del Món 
de patinatge disputat al Brasil. 
Gasset, que també patina pel club pare-
tà, va quedar en setena posició mentre 
que Repullo, del Club Patí Ripollet, va 
aconseguir una dissetena plaça.
El club, presidit per Matilde Gamero, ja 
ha tancat oficialment la temporada 2012 
i ho ha fet amb dues representants a la 
Copa Catalana de Reus aleví i cadet. A 
més, Carles Gasset, Isabel Repullo i els 
germans Pau i Mercè Garcia van prendre 
part a la Gala dels Campions que es 
va fer el 17 de desembre a Andorra. A 
partir de la propera temporada Repullo 
patinarà pel Club Patí Parets.

Aquesta temporada el Futbol Sala Parets compta amb un total de 5 equips en competició 
per les diverses categories.
A més de l’equip sènior que milita a la Territorial Catalana, el club disposa també d’equips 
a les categories prebenjamí, benjamí, aleví i cadet. 

L’equip continua en zona de descens
Després d’onze jornades, el Futbol Sala Parets continua en zona de descens i és penúltim 
amb 7 punts en total.
El primer partit que el club jugarà tindrà lloc el proper 7 de gener a casa, contra la Unión 
B de Santa Coloma. Abans de tancar la primera volta els de Sergio Berrio se les veuran 
contra l’Arrels, Can Calet de Sant Fost i el Canet.

Durant el novembre hi ha hagut canvis 
a la junta directiva del CN Parets. Així, 
Pere Garcia ha assumit la presidència 
des de fa poques setmanes amb l’ob-
jectiu de rellançar el projecte esportiu 
de l’entitat. D’aquesta manera relleva 
Toni Garcia Soto que havia estat l’anteri-
or president del Club de Natació Parets.
De la nova junta en destaquen altres 
directius com Gabriel Ponte (tresorer), 
Fernando Seminario (secretari), Juan 
Ramon Bielsa (vicepresident), a més 
d’altres vocals.
Pel que fa al vessant competitiu, l’entre-
nador, Agustí Olivera, continua endavant 
amb els entrenaments preparatius dels 
propers Campionats de Catalunya d’hi-
vern. El Club de Natació Parets busca 
nedadors per a les categories més peti-
tes, és a dir, per a nens i nenes nascuts 
entre els anys 2001 i el 2004. En l’actu-
alitat el club compta amb una setantena 
de nedadors i a la nova junta li agradaria 
tenir nedadors de categoria màster de 
més de 25 anys. El Club Handbol Parets va presentar el dis-

sabte 26 de novembre tots els equips de 
la propera temporada 2011-12. 
L’entitat presidida per Joan Volart va con-
vocar els prop de 130 jugadors en un acte 
que es va celebrar després de jugar el par-
tit de lliga del sènior del Handbol Parets 
contra el Sarrià de Ter “B”.

Enguany, l’Handbol Parets disposa de vuit 
equips: un equip de categoria benjamí, un 
aleví, un infantil, dos cadets, dos juvenils 
i el sènior masculí que milita a la Lliga Ca-
talana Antonio Lázaro.
Tant l’equip benjamí com l’aleví del Parets 
juguen a la competició del Consell Espor-

L’equip entrenat per José Miguel Asta-
sio ha finalitzat el 2011 en una situació 
compromesa a la taula de la 2a Catala-
na grup 4t. Contra l’EC Granollers, el 17 
de desembre, el CF Parets va perdre per 
1-3, en un derbi marcat pel domini de 
l’equip visitant. 
Els paretans van tenir les seves opci-
ons en el primer tram del partit però al 
descans el resultat ja era de 0-1. A la re-
presa, dues individualitats de l’ECG van 
suposar el 0-3. Natxo Abad va ser l’autor 
del gol del CF Parets que ara descansarà 
fins al 8 de gener.
Els de Cuni són tretzens a la taula amb 
15 punts. El pròxim compromís serà de 
nou en camp propi contra el Tona, quart 
classificat amb 25 punts.
D’altra banda, l’equip juvenil A de l’en-
titat es manté a la zona tranqui·la de la 
Preferent. Els d’Antonio Rodríguez van 
empatar el cap de setmana passat al 
camp del Vilassar de Dalt, penútim equip 
classificat de la taula (1-1).
Després de 12 jornades el Club de Fut-
bol Parets és novè amb 16 punts i en 
el proper compromís, el dia 7 de gener,   
rebran el Mataró B.

L’Handbol Parets presenta els vuit 
equips per a la temporada 2011-2012

L’equip sènior de l’entitat, entrenat per Josep Manel Herrero, lluitarà 
per mantenir-se de nou a la categoria de Lliga Catalana

Es presenten els nous equips del Club de Futbol 
Sala Parets per a la propera temporada 

Una vintena d’atletes del Parets van 
prendre part l’11 de desembre passat al 
Cros Internacional Ciutat de Granollers. 
La millor posició la va obtenir en cate-
goria prebenjamí, Zakaria Ennasri que 
va obtenir un 2n lloc. La resta de clas-
sificats van ser: Gerard Corbera 4t, Ari-
adna Vaquerizo 26a, Julia Lahosa 28a, 
Ana Ruano 32a, Ivan Martínez 52è, Marc 
Guerrero 60è i Marian Ennasri el 63è. 
En benjamí: Alex Popa 17è, Alex Duran 
27è i Paula Gómez 75a. En categoria 
aleví masculí, Ferran Corbera 26è, Narcís 
Larroya 27è, Alvaro Bautista 65è i Daniel 
Toledo el 66è. En categoria aleví feme-
ní, Maria Ruano  53a, Ainhoa Soria 57a, 
Laura Tarrés 60a, Alba Soria 65, Mariona 
Lahosa 67 i Sara Gómez la 77a. 
En infantil masculí, Roger Mompart va 
ser el 44è i Elena Moreno la 38a en 
infantil femení. Meritxell Hidalgo, única 
representant en cadet femení, va que-
dar la 43a. Per últim, en veterans, Núria 
Llorente, 12a.

L’equip sènior “A” femení ha sumat la 
quarta victòria a la lliga de 1a Catalana 
(67-48) contra el Coll, un rival directe, i 
s’apropa a la zona tranquil·la amb 4/8.
Amb aquest resultat l’equip s’allunya 
de les dues places de descens després 
d’un inici de temporada molt irregular. 
Les paretanes que dirigeix Enric Núñez 
rebran el CN Caldes en el primer partit 
del 2012, el dissabte 14 de gener a les 
19 h. D’altra banda, el sènior masculí A 
de la 3a Catalana grup 5è ha acomiadat 
l’any amb una derrota en pista pròpia 
contra el CN Caldes (48-61).
Tot i l’ensopegada els de Toni Martin 
continuen a la zona alta amb 7 victòries 
i 4 derrotes, amb opcions d’ocupar les 
primeres places.
El proper compromís del sènior masculí 
A serà a la pista del Pedagogium.

Pere Garcia és el nou president 
del Club Natació Parets

El CF Parets perd el derbi 
contra l’EC Granollers (1-3)

El femení del Bàsquet Parets 
s’apropa a la permanència

tiu, l’infantil a 2a Catalana, els dos cadets 
a 1a i 2a catalana, i els juvenils també a la 
1a i 2a catalana. El sènior tanca la primera 
volta. El conjunt entrenat per Josep Manel 
Herrero reprendrà el proper 14 de gener la 
seva participació a la Lliga Catalana sènior 
Antonio Lázaro. 
Els paretans han finalitzat la primera volta 
empatats a la darrera plaça amb el Llagos-
tera, tots dos amb 4 punts.
En el darrer compromís l’Handbol Parets va 
perdre per 33-27 a la pista del Sant Quirze. 
Durant tota la primera volta l’equip només 
ha sumat una victòria a la pista del Lla-
gostera i no ha guanyat cap partit a casa.
L’HP obrirà la segona volta contra el Ma-
nyanet les Corts de Barcelona. 
L’equip d’Herrero es troba a 5 punts de la 
zona de permanència de la taula classifi-
catòria.

Imatge de la presentació dels equips al Pavelló Municipal d’Esports. 

Darrerament s’han presentat els cinc equips del Futbol Sala Parets per a la nova temporada. 

Dos dels equips de l’HP juguen
 a la competició del Consell 
Esportiu a 1a i 2a catalana

El Tenis Taula Parets es consoli-
da a la zona còmoda de primera

El Club Atletisme Parets partici-
pa amb èxit al cros de Granollers

Carles Gasset i Isabel Repullo, 
al Mundial de patinatge

BreusBreus

Els palistes paretans s’han adaptat sen-
se massa dificultats a la nova categoria. 
Després d’onze jornades al grup 2 de 
la 1a Estatal el TT Parets és 6è amb 6 
victòries i 5 derrotes. El primer partit del 
2012 serà el 14 de gener a casa contra 
el Fuencampo-Gasteiz (17 h). Abans de 
l’aturada nadalenca els paretans es van 
desplaçar al País Basc per disputar dos 
partits en un mateix cap de setmana 
contra el Fuencampo i el Kraft de Sant 
Sebastià amb un balanç d’una victòria 
i una derrota.

Cesar Arranz assoleix el repte 
de les 24 hores de Can Dragó

L’atleta i president del Club Atletisme 
Parets, César Arranz, va concloure amb 
èxit el repte de resistir 24 hores corrent 
a les Pista de Can Dragó a Barcelona. 
Arranz va finalitzar la cursa en la 67a po-
sició després de fer 273 voltes i recórrer 
un total de 119, 908 quilòmetres.
La competició, que es va celebrar els 
dies 17 i 18 de desembre, va estar mar-
cada per un excel·lent ambient, amb la 
participació de 100 ultra fondistes 
acompanyats de les seves famílies.
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GRUPS MUNICIPALS

Resten pocs dies per acomiadar l’any. El 2011 
ha estat un any en què la crisis ha continuat 
deixant en situació de precarietat  a molts tre-
balladors, en què hem patit les retallades d’un 
govern de la Generalitat anomenat per Artur 
Mas com el govern “dels millors”. Una cosa és 
certa, que és el govern dels “millors sastres” 
que hem tingut mai, amb una gran habilitat per 
aplicar les tisores a serveis tan importants per 
la societat com són la salut i l’ensenyament.

Aquests darrers dies la Generalitat ha anunciat 
noves mesures per al 2012, com és l’increment 
del transport públic, concretament el preu de la 
tarja T10 que s’incrementa el 12% o implantant 
el copagament en la sanitat, en què els ciu-
tadans, inclosos els pensionistes, haurem de 
pagar 1 euro per cada recepta mèdica.

Decisions que afecten, i molt, a les classes 
més necessitades: els treballadors. En canvi, 
per als que no tenen problemes ni dificultats 
econòmiques, els més rics, també els hi van 
aplicar una baixada, però a aquests es tracta 
d’una baixada d’impostos, eliminant l’impost 
de transmissions patrimonials, que ha significat 
uns menors ingressos per a la Generalitat de 
400 milions d’euros. Amb aquests diners no 
calia retallar les ajudes a les escoles bressol, 
per exemple.

El Govern Municipal, amb el suport del PPC, 
hem aprovat els pressupostos per al 2012, uns 
pressupostos austers, però amb un increment 
en aquelles partides que considerem priori-
tàries per a la ciutadania, con són l’educació, 
les prestacions socials per als més necessitats 

i pel foment de l’ocupació dels veïns i veïnes 
de Parets en situació d’atur. Uns pressupostos, 
els de 2012, que ens permetran afrontar millor 
i amb més esperança l’any vinent. Nosaltres 
treballarem per aconseguir-ho, sempre al servei 
de tots els paretans i paretanes.

En aquestes dates, que són dies d’esperança, 
solidaritat i en que la sensibilitat amb els nos-
tres conciutadans es fa més palesa,  el Grup 
Municipal del PSC us desitgem un BON NADAL 
i FELIÇ ANY 2012.

Bon Nadal
i feliç 2012

Grup Municipal del

Partit dels Socialistes de Catalunya

Veritat o mentida?

-El programa electoral municipal del PSC diu 
que no incrementaran els impostos municipals. 
Veritat o mentida? Han apujat les ordenances 
fiscals un mínim del 3 % amb el suport de PP 
i CiU.

-En Sergi Mingote va dir en campanya electoral 
que no pactaria ni amb el PP ni amb el NOPP. 
Veritat o mentida? El PSC ha pactat amb el PP, 
ordenances i pressupostos i això només acaba 
de començar.

-L’any vinent pagarem cada dia a les entitats 
financeres 6.331 euros comptant els 365 dies 
de l’any. Veritat o mentida? Això ho diu el pres-
supost.

-En el pressupost del 2012, nou préstec de 
1.478.600 euros. Veritat o mentida? Contraure 
el 2012 un nou préstec no sembla pas política 

Ordenances i 
Pressupost 2012

Presupuestos 
2012

d’austeritat, però el PP permet al PSC que con-
tinuï amb al seva política d’anar gastant.

-El PSC parla d’austeritat i el pressupost del 
2011 s’ha incrementat en 721.000 euros, res-
pecte al que es va aprovar inicialment, aquest 
import coincideix pràcticament amb les reser-
ves que l’Ajuntament tenia. Veritat o mentida? 
No s’amortitza deute, i es deixa la caixa buida. 

-El cost de Vallès Visió que hi ha pressupostat 
pel 2012, és de 140.000 euros. Veritat o men-
tida? El PSC rep el suport del PP per aquesta 
despesa.

-Habitaparets l’any 2012 continuarà funcionant, 
tot i que hem demanat reiteradament que es 
suprimeixi aquesta societat per estalviar i per-
què tot el que fa es pot fer directament des de 
l’Ajuntament. Veritat o mentida?

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

-La residència d’avis porta quasi un any acaba-
da i sense obrir les portes. Anem pagant a les 
entitats financeres sense que cap avi del poble 
se’n beneficiï. Veritat o mentida? D’això se’n 
diu bona gestió.

-Aquest any no hi ha pressupost participatiu. 
Veritat o mentida? Hauria estat una bona opor-
tunitat per fer un pressupost participatiu res-
pecte als ingressos. “Pensar abans de gastar”.

-El pacte municipal del PSC amb el PP ja és 
aquí. Veritat o mentida?

Bones festes de Nadal i Cap d’any a tothom.

ICV-EUiA Parets, va per “feina”!. Hem fet entre-
ga recentment a l’Alcalde d’un complert dos-
sier explicatiu, vers un ambiciós Pla Estratègic 
d’Ocupació Local. En ell, proposem la posada 
en marxa, mitjançant l’impuls i el suport de 
l’Ajuntament d’una Cooperativa de Treball i 
Serveis, per oferir els seus serveis a l’ampli 
ventall d’empreses i indústries de la Comarca. 
La Indústria és una de les fortaleses del nostre 
municipi i de la comarca, cal aprofitar-ho per do-
nar resposta efectiva als/les aturats/des i els/
les emprenedors/res, amb un projecte “Coope-
rativista” on de forma conjunta i en equip, tots 
aquells/lles ciutadans/nes que individualment 
estan tenint grans dificultats per accedir a un 
lloc de treball, puguin assolir, un millor futur 
laboral.
Equipaments, serveis i personal tècnic que ac-

tualment des del consistori no s’estan utilitzant 
de forma efectiva, com “La Marineta”... el Ser-
vei d’Ocupació Local (SLOP)..., proposem siguin 
utilitzats provisionalment per aquest fi. Les Coo-
peratives de Treball Associat, són entitats prote-
gides per l’Administració. Són molts els ajuts i 
subvencions disponibles (fins a 10.000 euros) 
a les que, les persones amb situació d’atur, 
s’hi poden acollir. Juntament amb els beneficis 
fiscals, a les subvencions per la formació dels 
seus membres, d’entre altres avantatges, fan 
que aquest projecte pugui ser un projecte viable 
i efectiu pels aturats/des del nostre municipi. 
Han estat molts els interessats en ell, et con-
videm a visualitzar el vídeo al YouTube anome-
nat “Projecte Cooperativa de Treball i Serveis a 
Parets” que en pocs dies ja ha rebut més de 
200 visites i/o si ho desitges, descarregar-te el 

PDF explicatiu a la nostre plana web. La situació 
d’atur al municipi demana acció i creativitat per 
part d’aquells que l’administren. És moment 
d’invertir en les persones! La proposta ha estat 
molt ben rebuda per part de la Junta de Govern. 
Ara cal que es faci realitat.

ICV-EUiA Parets, va per “feina”!. 

Us desitgem a tots un Bon Nadal i un Feliç i 
pròsper 2012!.

Grup Municipal d’ICV-EA

www.iniciativa.cat/parets

parets@iniciativa.cat

Cooperativa de
treball i serveis

El PP de Parets ha participado en la elaboración 
de los nuevos presupuestos para el 2012. Es 
una oferta de trabajo que el gobierno de la ciu-
dad nos propuso y aceptamos,  igual que se 
nos ofreció formar parte del grupo de trabajo 
de las ordenanzas. Esta oferta ha sido extensi-
va a otros partidos de la oposición que la han 
rechazado. 
Nosotros, en nuestro programa, dijimos que no 
aceptaríamos unos presupuestos donde hubie-
ra recortes en algunas áreas tan importantes 
como educación, salud y todo lo relacionado 
con la creación de empleo. Si no recuerdo mal, 
el resto de partidos de la oposición tenían un 
programa basado en esta misma línea. Pues 
bien, no entiendo que no hayan querido par-
ticipar en las reuniones que se han realizado 
para elaborar dichos presupuestos con el fin de 

intentar consensuar un presupuesto que fuera 
en esta línea, y así poder hacer ver a los ciuda-
danos de Parets que hemos sido capaces de 
dejar las diferencias ideológicas a un lado, y 
que lo que hemos hecho ha sido pensar en lo 
mejor para el municipio.

El PP de Parets, desde estas líneas, quiere agra-
decer al gobierno de la ciudad que les hayan 
hecho partícipes de los presupuestos para el 
2012, ya que han sido reuniones muy provecho-
sas donde hasta el último encuentro lo único 
que hemos hecho ha sido reunir esfuerzos e 
ideas para intentar hacer unos presupuestos 
acorde con la situación actual y espero que si-
gan en esta misma línea con el fin de poder 
asegurar la pronta recuperación de la situación 
de Parets del Vallès.

Feliz Navidad a todos!

Com bé sabreu, enguany hem estat a les comis-
sions de treball per tal d’elaborar les Ordenan-
ces Fiscals i el Pressupost Municipal per a l’any 
2012 conjuntament amb el PSC i el PP.
Així com a les reunions de les Ordenances Fis-
cals l’entesa ha estat important, no ha succeït 
el mateix en les reunions del Pressupost.
Vàrem aprovar les Ordenances per una qüestió 
de responsabilitat, no és agradable haver de  
pujar un 3% els impostos i les taxes, nosaltres 
no teniem cap necessitat d’aprovar cap aug-
ment de la pressió fiscal als ciutadans, ja que 
no estem a l’equip de govern, però ho vàrem fer 
perquè els ingressos han minvat d’una manera 
considerable i calia aquest augment per tal de 
quadrar el pressupost. Malgrat tot, tant el PSC 
com PP sabien que nosaltres ho aprobavem 
sempre i quan, també, fòssim capaços de re-

duïr el pressupost d’una manera sensible. És a 
dir, haviem de reduïr del Pressupost tot allò que 
erem capaços d’incrementar via impositiva. I en 
aquest sentit els integrants del grup municipal 
de CIU hem valorat detalladament quines parti-
des són essencials i imprescindibles, i quines 
es poden reduir i/o eliminar, esperàvem que la 
resta de grups polítics treballés en la mateixa 
línia, la que requereix la situació de crisi econò-
mica actual, però no ha estat així. Us detallem 
les nostres propostes:
Sortir del Consorci Teledigital de Mollet (Vallès 
Visió) per estalviar 58.783 € / Deixar sense 
activitat i no fer aportacions a HabitaParets S.L. 
per estalviar 24.563 € d’una manera directa. /
Reducció del Capítol I (salaris) de l’Ajuntament 
en un 3% a base de jubilacions de personal, 
no cobrir baixes temporals i baixes per llarga 

enfermetat ni contractar nou personal. El Patro-
nat d’ensenyament queda al marge d’aquesta 
reducció. Estalvi de 184.298 € / Reducció, en 
la mesura del possible, d’un 20% de l’aportació 
a les Entitats. Estalvi de 72.680 €  / Reducció 
d’un 25% en els lloguers dels diferents equipa-
ments municipals. Estalvi de 39.524 € / Re-
ducció d’un 20% en el nou Contracte de Poda 
de l’arbrat. Estalvi de 29.700 €.
Totes les mesures comportaven un estalvi de 
445.748 €. La proposta de l’equip de govern 
va ser una reducció de 85.000 €.
Nosaltres sí som coherents: Augment 
d’ingressos d’un 3%= 452.957,00 €  i reducció 
de Pressupost= 445.748,00 €.
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EL CALAIX

Des de quan, la teva afició pel ball?
Des que tenia 6 anys, quan vaig començar a ballar sevi-
llanes en un centre de Badalona. Amb vuit anys ja vaig 
continuar a Élite Dance, practicant ball clàssic i modern 
i també una mica de hip-hop. 
Com se’t va ocórrer la possibilitat de presentar-te a 
aquest concurs?
Va ser al mes d’octubre, quan un dia al programa Shake 

it up d’aquest canal vaig veure la convocatòria del con-
curs i la possibilitat de participar-hi. Ho vaig dir als meus 
pares i als meus professors de l’acadèmia i em van 
donar tot el seu suport. En només dos dies vaig tenir la 
coreografia a punt. És un ball modern amb tocs de funky 
gravat a Élite Dance. Tothom qui ho vulgui el pot veure a 
youtube clicant laura delgado bailarina. És un ball amb 
molt ritme i moviment, sobretot de cames. 

“El ball ho és tot per a mi. M’hi vull dedicar professionalment”

Fem ball

Laura Delgado
Ballarina

Laura Delgado és una jove paretana de 13 anys, estudi-
ant de segon d’ESO, i gran amant del ball clàssic i mo-
dern, art al qual es vol dedicar professionalment en un 
futur. Cada setmana dedica sis hores a classes de ball 
al centre Élite Dance, d’on n’és alumna des que tenia 8 
anys. La seva passió pel ball l’ha dut a presentar-se a 
un concurs convocat pel canal de TV Disney, on dema-
naven coreografies de trenta segons enregistrades en 
vídeo i com a premi oferien la possibilitat de gravar una 
altre número de ball als estudis Disney a Madrid. Laura 
Delgado no s’ho va pensar dues vegades, va dissenyar 
la seva proposta de ball ella mateixa i en dos dies la va 
enviar al popular canal televisiu. D’entre centenars de 
cintes rebudes, la jove de Parets ha resultat una de les 
10 finalistes del concurs. Del 6 al 15 de gener es farà 
la selecció final, en la qual, de les deu classificades, en 
quedaran cinc. Les votacions es podran fer durant el 
mateix període per Internet a la pàgina web del canal Dis-
ney. Està més que il·lusionada esperant el resultat final.

Què representa per a tu haver quedat entre les 10 prime-
res entre tantes aspirants?
Quan vaig rebre la notícia em vaig posar més que contenta. 
El ball és part de mi. Sempre porto el ritme al cos, des 
de bon matí. És gairebé més important que els estudis, 
encara que tinc clar que vull fer una carrera universitària. 
Em vull dedicar professionalment al ball quan sigui gran, 
però seguint els bons consells primer acabaré els estudis 
que puc anar compaginant amb les classes de ball. Tinc el 
suport de la meva família i això m’encoratja molt. 
I els companys de l’escola, què et diuen?
Que ballo molt bé i em fan costat en aquesta experiència 
al canal Disney. M’encantaria guanyar el premi, però si no 
és així haurà estat una aventura inoblidable. Demano a tot-
hom que em voti entre el 6 i el 15 de gener. Es pot emetre 
un vot per ordinador al dia. De les deu seleccionades en 
quedaran cinc i la guanyadora es triarà durant un cap de 
setmana a Madrid. Es gravarà el 4 i 5 de març i l’emissió 
al canal Disney està prevista per al mes d’abril.

Pepi Volart

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

Escola de la Natura

Un conte de / per Nadal

Mercè Alcayna

L’elaboració d’aquest article ha estat possible gràcies a totes les 
persones que encara creuen en la màgia dels contes, el valor de la 
fantasia i el poder de la ia imaginació.

El Nadal és molt més que una festa; és un símbol de retro-
bament, d’unió, d’esperança i del desig innat de compartir. 
Però també és tradició, costums arrelades i, com no, una 
ocasió ideal de promocionar la cultura i la literatura.
Sovint, oblidem el veritable esperit del Nadal, ens deixem 
endur per la febre consumista que envolta aquestes dates 
i perdem una mica de la màgia que neix amb l’arribada 
del nou any.
Des que es va crear el projecte de vila ‘Parets, poble lec-
tor’, en aquest i d’altres espais i de diferents formes, us 
hem presentat diversos projectes que pretenen fomentar 
l’hàbit de la lectura, perquè creiem que llegint recuperem 
d’alguna manera l’encantament de les paraules que ens 
acompanyen durant la infantesa.
Per això, aquest Nadal us volem animar a regalar llibres. 
Qui no recorda la màgica nit de Reis quan, entre els pa-
quets, modest i amagat, trobàvem (sempre!) un conte? 
Aquelles històries ens han acompanyat al llarg de la vida 
i és probable que hagin condicionat, d’alguna manera, la 
nostra personalitat. 
Ara, la televisió s’ha proclamat reina del món dels in-
fants... Però encara hi som a temps. Volem reivindicar la 
innocència de la Caputxeta vermella, la fortalesa de l’ane-
guet lleig, la paciència dels tres porquets i la valentia d’en 
Joan sense por; volem ser la cigala i la formiga, la Bella i 
la Bèstia, el caçador i el llop i el flautista d’Hamelín; viure 
en una casa de llaminadures, dormir en un matalàs amb 
un pèsol, portar les botes del gat, tenir els rínxols d’or, 
ser soldats de plom i venedores de llumins. Amagar-nos 
entre la multitud com en Wally, fer-li un petó a una granota, 
vigilar la llavor d’un baobab i vestir les robes de l’empe-
rador; volem la màgia de la Tina, el nas d’en Pinotxo i les 
mongetes d’en Jack... En definitiva, volem llibres i contes 
que ensenyin valors i autoestima, que siguin savis i alliço-
nadors, que ens ajudin a refermar la nostra identitat, que 
ens facin volar i ens portin cap al país de mai més i que, 
en tancar-los, ens continuïn acompanyant, com amics que 
són, durant la resta de les nostres vides. 
Per últim, un desig: que sempre siguin les paraules la 
força que ens encoratgi a tirar endavant, tot i les circum-
stàncies i per sobre de les adversitats.

Bon Nadal i feliç 2012 lector!

Recomanacions

a l’hora de

comprar 

joguines

•Cal pensar que les joguines han de servir per a divertir els petits.  
•S’ha de tenir en compte l’edat i la maduresa dels infants. 
•S’han de valorar els continguts dels jocs i els aspectes educatius. 
•Evitar la distinció sexista i la incitació a la violència.  
•Llegir les etiquetes, les regles i les instruccions del joc. 
•Fixar-se en les dades mínimes obligatòries que hi han d’aparèixer: 
 •La marca CE, que significa que la joguina compleix les exigències essencials de seguretat contingudes en les normes comunitàries. 
 •El nom i la marca del producte. 
 •La raó social i l’adreça del fabricant o importador o venedor. 
 •Les instruccions i advertències d’ús i restriccions d’edat, si n’hi ha. 
 •Les joguines de funcionament elèctric han d’especificar la potència màxima, la tensió d’alimentació que necessiten i el consum energètic que fan.   
 •Les joguines fetes amb materials renovables (fusta, cartró...) tenen, usualment, un impacte ambiental més baix en el procés de fabricació que les que es fan 
mitjançant processos industrials (materials sintètics, plàstics...). 
•Cal comprovar si la joguina conté peces petites que es poden separar, si té parts o cantells que puguin punxar o tallar, si disposa d’obertures on el nen pugui introduir els 
dits o les mans i no les pugui treure.
•Conservar els catàlegs comercials i la seva publicitat. 
•Demanar i conservar la factura o el tiquet de compra, són la vostra garantia.  
•Si detecteu defectes en la joguina heu de dirigir-vos a l’establiment on l’heu adquirida adjuntant el tiquet de compra. 
•Totes les empreses disposen de fulls oficials de reclamació/denúncia 
•És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.

Com heu pogut seguir pels diferents mitjans de comunicació, la cimera del canvi climàtic 
de Durban s’ha tancat amb un acord de mínims que implica prorrogar el Protocol de Kyoto. 
Després d’allargar la cimera un dia més, els Estats Units, la Xina i l’India s’han compromès 
per primera vegada només a “parlar” de la reducció dels gasos d’efecte hivernacle.
Veient l’escassa predisposició que hi ha a nivell internacional per salvar la Terra, potser que 
comencéssim a anar per lliure i a valorar el fet de reduir la nostra petjada ecològica començant 
per la nostra llar, pel nostre municipi. 
La petjada o empremta ecològica és un concepte que sintetitza l’impacte de l’activitat huma-
na sobre el medi, mitjançant el càlcul de la superfície de terreny necessària per proveir-nos 
d’aliments, per tenir un habitatge, per escalfar-nos, per desplaçar-nos, per consumir tot tipus 
de productes, etc i, alhora assimilar els residus que produïm al portar aquest tipus de vida de 

forma indefinida. Sembla complicat, però hauria de ser possible. 
Des de l’Escola de la Natura volem donar-vos un cop de mà, i dins de la programació de cursos de proper any oferirem el curs 
d’ecologia domèstica, una proposta que esperem us resulti didàctica i amena, que permetrà incorporar dins el nostre dia a dia la 
possibilitat de reduir la petjada ecològica en el nostre entorn domèstic.

La petjada ecològica
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Carles Font

Què és El 10?
Una sèrie de periodistes, en total vuit, que 
estàvem a Línia Vallès, vam decidir crear una 
cooperativa després que l’empresa en la 
qual treballàvem ens va acomiadar. Va ser, 
per tant, un projecte nascut d’una necessitat 
de crear ocupació per a nosaltres i la voluntat 
d’oferir un projecte comarcal amb un trac-
tament diferent a la resta. En qüestió d’un 
mes i mig vam tramitar la constitució de la 
cooperativa i vam engegar aquest projecte 
que, de moment, està tenint una bona rebuda 
per part de molta gent.
No hi ha massa cooperatives de mitjans de 
comunicació...
Que jo sàpiga hi ha l’empresa que fa el Con-

trapunt, amb qui hem estat també en contac-
te per formar la nostra cooperativa. Pensem 
que és una fórmula molt vàlida, tenint en 
compte els temps que corren. En època de 
crisi no hi ha massa empreses que es cons-
titueixin i molt menys en el sector de mitjans 
de comunicació.

Jose Antonio Pilar

Periodista i redactor d’El 10

D’on ve el nom d’El 10?
En un primer moment érem deu persones les 
que formaven la cooperativa. Per raons per-
sonals ens vam quedar en vuit. Però vam de-
cidir mantenir el nom d’El 10 perquè creiem 
que té un cert atractiu i és fàcil de recordar.
Un dels principals problemes d’avui en dia 
és trobar publicitat...
La publicitat és la mare dels ous en un mitjà 
de comunicació com el nostre. Però he de dir 
que ens hem trobat una bona acollida i de 
moment els números van sortint. Per això, 
intentem que sigui un diari obert a tothom. Hi 
ha dues pàgines d’opinió que són intocables, 
on hi ha les cartes dels lectors, tenim un 
espai d’opinió que es diu “El mirador” i una 
secció de fotografies dels lectors. Volem que 
la gent de la comarca hi participi.
Quines seccions destacaries d’El 10?
Volem que totes les seccions tinguin una per-
sonalitat pròpia. Volem que El 10 sigui una 
tribuna des de la qual tothom pugui dir el que 
vulgui sempre que ho digui amb respecte i 

Des del passat 2 de desembre hi ha una nova publicació comarcal gratuïta que podem 
trobar als diversos establiments i recintes municipals. Es tracta d’El 10, un setmanari 
d’àmbit del Vallès Oriental i que té la seu central a Mollet. Es tracta d’un periòdic inde-
pendent creat per la cooperativa CooPress SCCL, fundada el mes de novembre i formada 
per un grup de professionals de la comunicació amb una llarga i contrastada experiència 
en el sector. Aquests periodistes van decidir formar aquesta cooperativa després que 
l’empresa que portava Línia Vallès els acomiadés. Actualment hi treballen deu persones.
El nou periòdic, que surt cada divendres, té una tirada de 10.000 exemplars setmanals, 
compta amb 32 pàgines i amb una pàgina web: www.el10.cat. Hem parlat amb el seu 
director, el periodista José Antonio Pilar, que ha treballat en diverses publicacions comar-
cals com ara la Revista del Vallès o Línia Vallès. A més, ha estat corresponsal d’agències 
i col•laborador en diversos mitjans del nostre país.

“Aportem les claus necessàries perquè els lectors puguin interpretar els temes d’actualitat”

contingut. Des del punt de vista editorial, ens 
decantem pels temes socials, especialment 
en els temps que corren. Qui més qui menys 
té alguna història personal que és important 
que es doni a conèixer. També hi ha ‘El tema 
de la setmana’, on destaquem la notícia més 
important dels últims set dies, una secció de 
societat, política, economia, cultura i esports. 
Tot ho fem amb un enfocament eminentment 
local i comarcal i aportem les claus neces-
sàries perquè els lectors puguin interpretar 
els temes d’actualitat. El més important és 
informar i entretenir.

L’escola Élite Dance presenta 
l’espectacle de Nadal Imagine

L’escola de ball Élite Dance presentarà 
el tradicional espectacle de Nadal avui, 
23 de desembre, a les 18.30 h i a les 
20.30 h, al Pavelló Municipal d’Esports.
Enguany els ballarins i ballarines de 
l’escola presentaran el nou muntatge 
Imagine. 

Berenar i festa de Nadal per a 
la gent gran de Parets 

El proper dimarts 27 de desembre, a 
partir de les 17 h, tindrà lloc al Pavelló 
d’Esports, la festa de Nadal i berenar 
per a la gent gran del municipi.
Després del dinar tindrà lloc el concert 
amb ball amenitzat per l’orquestra Li-
berty i el sorteig de productes oferts 
per comerciants i empreses locals. Els 
tiquets es poden adquirir als casals mu-
nicipals per a la gent gran al preu de 3 
euros.

La Big Mama & Original Jazz Or-

questra enceten la temporada

La nova temporada d’espectacles als te-
atres de Parets s’iniciarà enguany amb 
un concert de luxe. La Big Mama i l’Ori-

ginal Jazz Orquestra actuaran el proper 
21 de gener, a les 22 h, al Teatre Can 
Rajoler, amb motiu de la celebració del  
XX aniversari d’aquest equipament. En 
aquest concert, La Big Mama i l’Original 

Jazz Orquestra del Taller de Músics re-
cuperen el repertori de les millors veus 
femenines de blues dels anys vint.


