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Reforcen parròquies com les de Parets, Lliçà de Vall o Sant Celoni

Quatre capellans acabats d’ordenar 
van a parròquies de la comarca

Els quatre nous capellans amb els responsables del bisbat

Parets del Vallès

EL 9 NOU

L’ordenació de quatre nous 
sacerdots aquest diumenge 
passat a la tarda a la cate-
dral de Terrassa permetrà 
reforçar diverses parròquies 
de la comarca dels arxi-
prestats de Montseny i de 
Mollet. Els nous capellans 
són Sergi González Ferreiro 
i Javier Peppe-Marquínez, 
que han estat destinats a 
les parròquies de Parets, 
Lliçà de Vall i Montmeló; 
Carles Matilla Claret, que 
és vicari a la parròquia de 
Sant Celoni, on ja treballava 
fins ara com a diaca; i Silvio 
Torregrossa Dequigiovanni, 
que col·laborarà els caps de 

setmana amb les parròquies 
de Sant Antoni i Sant Pere de 
Vilamajor. Durant la setma-
na, treballa a les oficines del 

Meneses i concelebrada per 
una vuitantena de capellans 
dels bisbat de Terrassa.

NOU RECTOR A 
MOSQUEROLES

Mossèn Andreu Sala, rector 
des de fa set anys de la Cos-
ta del Montseny i des de fa 
quatre de Campins, ha assu-
mit també la parròquia de 
Mosqueroles, després de la 
jubilació de mossèn Francesc 
Malgosa, de 84 anys, que es 
va acomiadar dels fidels amb 
una missa diumenge passat. 
Sala compaginarà ara la ges-
tió de les tres parròquies. El 
capellà,  que fins ara viu a la 
Costa, té previst traslladar-se 
a la rectoria de Mosquero-
les perquè està en més bon 
estat de conservació. Aquest 
diumenge a les 12 del migdia 
dirà la primera missa a Mos-
queroles i no n’hi haurà a la 
Costa. A partir de la setmana 
que ve, està previst que les 
misses siguin els diumenge a 
2/4 de 11 del matí a Campins 
–és l’horari habitual–, a 2/4 
de 12 a Mosqueroles i a 2/4 
d’1 a la Costa. Els horaris, 
però, encara no són defini-
tius, segons ha explicat Sala, 
que també té previst fixar 
algunes misses entre setma-
na en aquests pobles.

bisbat i col·labora amb l’Hos-
pital Parc Taulí, de Sabadell. 

Els tres nous capellans 
converteixen l’arxiprestat de 
Montseny en el que té una 
mitjana d’edat més jove. A 
la cerimònia d’ordenació, hi 
van participar els alcaldes 
de Parets, Joan Seguer; i de 
Lliçà de Vall, Andreu Carre-
ras. La missa va ser presidida 
pel bisbe Josep Àngel Saiz 

L’oposició de Figaró força 
un ple per suprimir la 
taxa de l’aigua que grava 
les segones residències
El govern, que està en minoria, no va poder 
aprovar les ordenances divendres passat

Figaró

EL 9 NOU

Els tres grups de l’oposició 
(Figaró Progrés-PSC, ERC i 
CiU) a Figaró han demanat 
aquest dijous un ple extraor-
dinari per modificar la taxa 
de l’aigua, que estableix una 
quota fixa més elevada per 
als habitatges de segona resi-
dència que per als dels empa-
dronats. Aquest diferencial 
s’ha aplicat per primer cop 
el 2010. També inclouen un 
segon punt de l’ordre del dia 
per fraccionar el pagament 
de l’Impost de Béns Immo-
bles (IBI) en quatre quotes 
enlloc de les dues actuals. 
La CAF, que està en minoria, 
està obligada a convocar el 
ple en els propers dies.

La petició, que es va forma-
litzar aquest dijous, arriba 
dies després que els tres 
grups de l’oposició votessin 
en contra de la modificació 
de les taxes i ordenances de 
l’any que ve proposades per 
la CAF. El govern volia incre-
mentar-les un 2,1% en con-
sonància amb l’IPC espanyol 

del setembre. El portaveu de 
FP-PSC, Ramon Garcia, justi-
fica el vot contrari per evitar 
incrementar la pressió fiscal 
sobre els veïns del poble en 
temps de crisi quan ja ho ha 
fet l’Estat: “L’Ajuntament 
hauria d’ajustar les despe-
ses als ingressos”. L’alcalde 
Manel Garcia lamenta el no 
de l’oposició a les ordenan-
ces. “No podem perdre poder 
adquisitiu com a administra-
ció perquè en temps de crisi 
és quan l’administració és 
més necessària. Incrementar 
l’IPC no és augmentar impos-
tos, és mantenir el poder 
adquisitiu”, justifica. La CAF 
no portarà novament les 
ordenances al ple i mantin-
drà les que hi ha ara vigents 
durant l’any que ve.

El portaveu de FP-PSC cri-
tica que la CAF no hagi apro-
vat el pla econòmic financer 
que deriva del pressupost 
municipal del 2010 aprovat 
al juny ni hagi creat l’Obser-
vatori permanent de la crisi 
com havia pactat amb repre-
sentats dels grups de l’oposi-
ció a proposta del FP-PSC.

Parets aprova la 
congelació de 
taxes i impostos 
per a l’any 2011
Parets del Vallès

El ple de Parets va aprovar la 
congelació de la majoria de 
taxes i impostos per al 2011. 
Només patiran un increment 
l’Impost de Béns Immobles 
per l’aplicació d’un nou tram 
de la revisió cadastral. Amb 
tot, s’ha reduït el coeficient 
que s’aplica i això permetrà 
que l’increment sigui d’entre 
10 i 20 euros per a la majoria 
dels habitatges, tot i que un 
miler veuran com es redueix 
el rebut. També s’ha aprovat 
un increment de la taxa de 
l’aigua sempre que se superi 
el límit de consum del pri-
mer tram (10 metres cúbics) 
i una pujada del 2% de la 
taxa per a la recollida de 
cotxes mal aparcats. També 
puja la taxa de la llicència per 
regularitzar obres fetes sen-
se llicència municipal. C.R.


