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S’han acabat les vacances i, passat l’estiu, arriba l’hora de
començar l’escola. El 14 de setembre, els despertadors van
sonar d’hora i Parets va obrir de nou les portes dels centres
educatius per iniciar el curs 2009-2010. La retrobada amb
antics professors i companys o l’experiència de començar una
nova etapa es va reflectir a les cares dels infants que feien
filera, motxilla en mà, davant de les aules.
Enguany, 3.052 alumnes cursen estudis al centres educatius
d’infantil, primària i secundària del municipi. El cicle d’edu-
cació infantil en llar d’infants acull 328 nens i nenes, el de
primària 1.901 i 829 s’han matriculat a secundària. Pel que
fa a Batxillerat hi ha 148 alumnes, 84 a cicles formatius de
grau mitjà i 38 a cicles formatius de grau superior.

Retorn a les aules. Comença un nou curs escolar
Més de tres mil alumnes van començar el curs escolar 2009-2010 el dia 14 de setembre
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Es presenten els
actes del 75è
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Futbol Parets

 (Pàg. 12)

Nova temporada
d’espectacles als
teatres de Parets

(Pàg. 7)

ESPECIAL
“AMB ELS DINERS,
TU HI COMPTES”

(Pàg. 8 i 9)

Els nens i nenes de Parets han començat el curs amb total normalitat

Enguany, bona part de les escoles de Parets han estat re-
formades i millorades durant els mesos d’estiu com és el
cas del CEIP Vila Parietes al qual s’ha dotat de tres aules
noves o l’escola bressol La Cuna, on s’ha substituït la co-
berta exterior.
També s’han reformat les pistes esportives i vestidors de
Can Butjosa que utilitzen els alumnes del CEIP Pompeu
Fabra en l’assignatura d’educació física i s’ha fet l’accés a
les pistes de l’IES Parets.
Finalment, l’Ajuntament continua mantenint reunions amb
el Departament d’Educació per agilitar la licitació d’obres
del projecte general d’ampliació i reforma del Pompeu Fabra
aprovat recentment pel govern de la Generalitat. (pàg. 3)
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SERVEIS

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, Medi-
terrani, Pau Casals, l’Es-
corxador, Policia Local,
Mn. Jaume Urgell, Ca
n’Oms, La Cuna i col·legi
Ntra. Sra. de Montserrat.
Freqüència de 15 minuts

Horari

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

C. del Tenes
Tel. 93 573 14 54

Bus Urbà Deixalleria

Parets al dia
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Telèfons d’interès
Ajuntament
93 573 88 88
Ajuntament. Serveis Personals
93 573 98 00
Ajuntament. Servei de Premsa
93 573 88 90
Policia Local
93 562 14 04
RAP 107. Ràdio Parets
93 573 81 81
Servei d'Esports
93 562 52 06
Ca n'Oms. Casal dels Avis
93 562 14 02
Can Butjosa. Casal de Cultura
93 562 35 53
Can Butjosa. Biblioteca
93 562 23 53
Can Butjosa. Piscina
93 562 06 02
Can Rajoler. Teatre
93 573 98 00
Can Rajoler. Biblioteca
93 573 98 01
Equipament ASOVEEN
93 573 14 29
Escola de la Natura
93 562 17 94
Escola Bressol El Cirerer
93 562 51 75
Escola Bressol El Petit Cirerer
93 562 20 05
Escola Bressol La Cuna
93 562 49 54
Escola Municipal de Música
93 562 40 02
Oficina de Català
93 573 98 00

Oficina de Recaptació
93 562 33 09
Patronat Pau Vila
93 562 12 03
CEIP Lluís Piquer
93 562 16 03
CEIP Pompeu Fabra
93 562 06 16
CEIP Vila Parietes
93 573 86 57
Col. M. de D. de Montserrat
93 562 03 56
Acadèmia Comercial de Parets
93 562 16 24
IES Parets
93 562 32 03
CAP Parets
93 562 16 89
Jutjat de Pau
93 573 03 04
ASEPEYO Parets
93 573 09 52
Taxi Javier Gené
600 639 664
Taxis Cooperativa Transradio
93 593 74 01
Farmàcia Barja (barri Antic)
93 573 75 12
Farmàcia Isern (Eixample)
93 562 19 18
Farmàcia Sans (Eixample)
93 573 08 08
Farmàcia Garcia (Escorxador)
93 562 04 72
Ambulància i Bombers
112
Voluntaris de Protecció Civil
93 573 93 16

ALCALDIA

Joan Seguer i Tomàs
Dissabtes i horari a convenir

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I
TERRITORIALS

Organització i Recursos Humans
Comunicació
Sergi Mingote
Horari a convenir

Participació Ciutadana
Ciutadania
Raquel Garcia
Tardes a convenir

Seguretat Ciutadana
Josep Maria Guzman
Dimecres 19.30 a 21h

Urbanisme
Habitatge
Lucio Gat
Tardes a convenir

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

Medi Ambient i Mobilitat
Josep Maria Tarrés

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS I
ECONÒMICS

Educació
Serveis Socials
Promoció Econòmica
Antonio Torío
Horari a convenir

Cultura
Hisenda
Sònia Lloret
Tardes a convenir

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

Esports
Sergi Mingote
Horari a convenir

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

Cooperació
Lucio Gat
Horari a convenir

REGIDORS SENSE DELEGACIÓ

Rosa Martí

Josep Anton Morguí

Lluís Cucurella

Joan Martorell

Francisco Pulido

Susana Rueda

Horari a convenir

Horaris de visita

LINIA OBERTA

Línia Oberta és un espai d’opinió obert al lector. Les cartes no podran excedir els 1100 caràcters i és imprescindible que els autors indiquin el seu nom,
adreça, telèfon i número del DNI. Els escrits hauran de lliurar-se per correu o en mà a l’Ajuntament de Parets, C/Major 2-4, 08150, Parets del Vallès
adreçat al Gabinet de Premsa o bé per correu electrònic a l’adreça paretsaldia@parets.org

Potser només ets l’ombra...

Potser només ets l’ombra rient i fugitiva
d’un desig obstinat a habitar dins la ment,
i t’he cenyit entorn amb carn de pensament
i amb sang de més batalles t’he fet encesa i viva.

Amor, potser el suau sospirar que de tu
ve a mi, és tan sols la folla ressonança
d’aquell desig fet música, i és, damunt ta semblança
ma pròpia joia el sol que s’hi atura i lluu.

No hi fa res: jo t’hauré amat carnal i eterna;
fugirà l’ombra, mes ja el meu únic destí
serà allò meu que no mor, que morirà amb mi,
que tu sola, oh Amor, hauràs pogut saber-ne.

Carles Riba i Bracons (Barcelona  1893-1959) Poe-
ma extret de 100 poesies catalanes (Edicions Pòrtic)
Poeta, humanista, traductor de E.A. Poe, Homer i
Sòfocles. Va estudiar Dret i Filosofia i lletres. Aques-
ta publicació es pot trobar a la Biblioteca Can Butjosa.
Lectura recomanada pel Niu d’Art Poètic.

Apunta’t al Cau!

A l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume fem edu-
cació en el lleure i el nostre mètode es basa en l’es-
coltisme. Treballem aspectes i valors com el respec-
te, el companyerisme, la tolerància, la responsabili-
tat, la convivència i la capacitat d’autosuperació.
Els infants i joves es troben a Can Jornet per fer jocs,
activitats i tallers. A més, el paper de les excursions
i els campaments a la natura és fonamental com a
eina per dur a terme el nostre projecte educatiu. És
amb les sortides que els nens i nenes aprenen a
compartir experiències amb la resta del grup.
Els nens i joves, es troben en diferents unitats segons
la seva edat i es distribueixen en Castors i Llúdrigues,

AApunpuntta ta t,

Robatori a la Mare de Déu dels Dolors

Encara que no visqui a Parets, sé tot el que hi suc-
ceeix. Una de les coses que més m’ha afectat és que
li han robat a la Mare de Déu dels Dolors la seva me-
dalla i la tovallola que duia als braços.
No és pel valor material, sí pel valor moral i sentimen-
tal. Sigui creient o no creient, això és a part però és
d’una confraria de molts anys i de moltes persones i
aquests actes fan mal al cor. La medalla no era molt
antiga, la meva sí que ho és, que és d’on la van co-
piar, és de la meva primera comunió, del 7 de juny
de 1936, tot just un mes després que esclatés la
Guerra Civil. Té història, veritat? Pel que fa a la tova-
llola, està feta per la Rosita de can Llauner o l’estanc,
la mare dels Gorina. Foren una junta fundadora que
uniren a moltes dones. Fou un al·licient per aquells
temps que avui encara perdura.
No crec que hi hagi cap altra còpia de la medalla. Si
algú la veu, que pensi que és única i sabrà en qui-
nes mans està cremant.

Joaquima Guasch

Llops i Daines, Ràngers i Noies Guies, Pioners i
Caravel·les i, finalment, el grup del Truc que va de 17
anys en endavant.
L’inici d’aquest curs es veu marcat per un baix nom-
bre d’infants d’entre 6 i 10 anys, és a dir, de primer
a cinquè de primària. És per això que animem als
nens i nenes d’aquesta edat a apuntar-se al cau. El
primer dia d’aquest nou curs és el dissabte 26 de
setembre, a les 4 de la tarda, a la masia de Can
Jornet. Us hi esperem!

Equip de caps
A. E. i G. Sant Jaume

`

La Policia Local de Parets del Vallès, posa a disposició dels ciutadans i les ciutadanes un número de telèfon
complementari que permet posar-se en contacte, les 24 hores del dia, amb les dependències municipals
situades a l’avinguda de Lluís Companys, número 19. El número és el 691 36 76 30.

Divendres 25 setembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa,
hora del conte.
-A les 20.30 h, a la sala d’exposicions
de Can Rajoler, presentació del nou
web, l’estudi d’audiència i la nova tem-
porada de RAP 107.
Dissabte 26 setembre
-A partir de les 11 h, als voltants del Pa-
velló Municipal d’Esports, circuit d’edu-
cació viària i gimcana d’habilitat sobre
dues rodes.
-A les 16 h, al Casal Can Butjosa,
HipHoParets, amb breakdance i exhibi-
ció de grafits i, a partir de les 18 h, con-
certs: Rosa Rosario, Jamba, Alterkados,
Jaula Vacia, Gen Solo, Dj’s: ScrachArchi
i Dj Jum. Durant tot el dia: mercat, servei
de bar i stands de gorres i roba custom.
Diumenge 27 setembre
-Al Pavelló Municipal d’Esports, sortida
de la XVI Diada de la Bicicleta.
-A les 12 h, a Can Rajoler, presentació
del llibre de poesia de Joaquima
Guasch.
Dimarts 29 setembre
-Sortida i caminada entre l’Escala i Sant
Martí d’Empúries.
Dimecres 30 de setembre
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler,
tertúlia al voltant de la lectura del llibre
Olvidado Rey Gudú d’Ana María Matute.
Divendres 2 octubre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa,
hora del conte.

-A les 20 h, al Teatre Can Rajoler, projec-
ció de la pel·lícula Forasters.
Dissabte 3 octubre
-De 10 h a 20 h, a l’avinguda Catalunya,
Botiga al carrer.
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, es-
pectacles La infanticida / Germana Pau.
Dimarts 6 d’octubre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler,
hora del conte.
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, ter-
túlia amb Ana María Matute.
Dimecres 7 d’octubre
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, ta-
ller d’escriptura creativa, a càrrec d’Elvira
Compte.
Dijous 8 octubre
-A les 19 h, a la sala d’exposicions de Can
Rajoler, xerrada sobre l’afectivitat i la sexu-
alitat en l’adolescència.
Divendres 9 octubre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa,
hora del conte.
Dissabte 10 octubre
-A les 22.30 h, al Teatre Can Butjosa, es-
pectacle El millor de Moog, amb Toni Moog.
Diumenge 11 octubre
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, In situ,
a càrrec de la Cia. Boni.
Dimecres 14 d’octubre
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler,
contes de prop.
Divendres 16 octubre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa,
hora del conte.

-A les 20 h, al Teatre Can Rajoler,
presentació del llibre El futbol a Pa-
rets, de Carles Font i Jordi Seguer.
-A les 20 h, a Can Rajoler, inaugura-
ció de l’exposició del 75è aniversari
del CF Parets.
Dissabte 17 octubre
-A les 21 h, a l’església de Sant Es-
teve, concert de música clàssica.
-A les 22.30 h, al Casal Can Butjosa,
festa del 1r aniversari del programa
de ràdio Àfrica Sona, amb els grups
Yacouba, Nino Gallisa i African Cru.
Diumenge 18 octubre
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler,
El quartet dels mals endreços, a càr-
rec de Toti Soler Trio & Joan Ollé.
Dilluns 19 octubre
-A les 10 h, als carrers de Parets,
taules d’informació sobre el càncer i
a les 20 h a Ca n’Oms, xerrada de
prevenció del càncer “Conducció i fi-
sioteràpia”, a càrrec del Dr. Lluís Cor-
bera.
Dimarts 20 octubre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajo-
ler, hora del conte.
Dimecres 21 d’octubre
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajo-
ler, taller d’escriptura creativa, a càr-
rec d’Elvira Compte.
Dijous 22 octubre
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajo-
ler, Tast de xocolates, a càrrec de
Joan Muntada.

NoNoNou tu tu teeellleeefffooonnn
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

Més de tres mil alumnes matriculats al nou curs

Mes de tres mil alumnes han comen-
çat el curs escolar a Parets el 14 de se-
tembre. La normalitat ha marcat la tor-
nada dels nens i joves a les aules en
un any acadèmic que s’inicia pendent
de l’acabament de les obres del CEIP
Vila Parietes i de la licitació de les
obres d’ampliació del Pompeu Fabra.

Es cobreix la demanda
Dels 3.328 estudiants que s’han incor-
porat a les escoles, 1.901 cursen el 2n
cicle d’educació infantil i primària que
comprèn des de P-3 fins a sisè. 829
estan matriculats a l’Educació Secun-
dària Obligatòria (ESO), més de la mei-
tat dels quals a l’IES Parets i la resta
a les dues escoles concertades que hi
ha a Parets. 148 alumnes estudien
Batxillerat a l’Institut de Parets, 84 ci-
cles formatius de grau mitjà i 38 cicles
formatius de grau superior al mateix
centre. L’IES acull enguany 35 alum-

nes del curs pont d’accés a cicles For-
matius de Grau Superior. Aquest curs,
una de les novetats d’aquest any,
s’adreça a les persones que hagin
superat un cicle formatiu de grau mit-
jà i que volen continuar la seva forma-
ció amb un cicle de grau superior. El
curs, que va començar el 15 de setem-
bre i es perllongarà fins a primers de
maig, donarà l’oportunitat d’assolir
una formació sense necessitat de des-
plaçar-se a d’altres municipis.
A les escoles bressol, que acullen in-
fants de 0 a 3 anys, hi ha 328 inscrits
dels quals 198 estan distribuïts entre
les tres llars d’infants municipals i la
resta, 130, a les tres privades. A infan-
til i primària s’han pogut cobrir sense
problemes totes les peticions i encara
resten vacants 103 places i unes se-
tanta a la ESO.
Pel que fa a les construccions esco-
lars, el centre Vila Parietes ha pogut

iniciar el curs amb les tres aules i un
lavabo que eren imprescindibles per co-
mençar les classes.

La totalitat de les obres estaran aca-
bades cap a final d’any sense que en-
torpeixin l’activitat docent ni la segure-
tat dels alumnes. Dins de les obres fi-
nançades pel fons FEIL, s’han ade-
quat les pistes esportives i vestidors
de Can Butjosa que utilizen els alum-
nes del CEIP Pompeu Fabra per a l’as-
signatura d’educació física, s’ha fet
l’accés a les pistes de l’IES Parets i
s’ha substituit la coberta de l’escola
bressol La Cuna.
Paral·lelament, l’Ajuntament continua
treballant amb el Departament d’Edu-
cació de la Generalitat per agilitar la
licitació d’obres del projecte general
d’ampliació i reforma del Pompeu
Fabra, aprovat pel govern català el
darrer 28 de juliol i valorat en més de
dos milions d’euros.
El mateix Departament també ha do-
nat llum verda recentment al projecte
de creació d’una nova escola bressol
municipal a Parets.
El nou centre, que estarà situat al car-
rer Prat de la Riba, tindrà capacitat per
a 113 alumnes d’educació infantil de
primer cicle distribuïts en sis aules.
També s’ha concedit la tercera línia de
primer de batxillerat a l’IES Parets.

Reunió del Consell Escolar
La setmana vinent es reunirà el Con-
sell Escolar Municipal, on hi és repre-
sentada tota la comunitat educativa. El
principal tema a l’ordre del dia serà el
balanç de l’inici del nou curs escolar.

Parets inicia el curs escolar amb les noves ofertes de formació i la
creació de la tercera línia de primer de batxillerat a l’IES.

Les obres que es duen a
terme a les escoles no

afecten l’activitat docent

El CEIP Vila Parietes estrenava enguany tres noves aules

Més de 3.000 alumnes s’han reincor-
porat al món escolar a Parets, on rebran
els coneixements, els valors i la forma-
ció orientada tant a la seva qualificació
professional com al seu perfecciona-
ment personal. Invertir, cuidar i millo-
rar cada vegada més el nostre sistema
educatiu és la millor forma de garantir
un futur més cohesionat i equilibrat so-
cialment.
L’Ajuntament, com ha fet sempre, tre-
balla per convertir l’educació en un
dels elements estratègics de progrés,
de competitivitat i de cohesió social.
Perquè de la qualitat educativa que hi
ha en el municipi en depèn, en gran
mesura, com és i com serà la qualitat
de vida de la ciutadania, el grau de ci-
visme i de convivència.
Per això fem una valoració positiva de
la realitat educativa de Parets en
aquest inici de curs, en el qual repre-
nem les coordinacions per tirar enda-
vant projectes com el Projecte Educatiu
de Parets i Família i municipi, entre
d’altres.
En el capítol d’obres, s’ha aconseguit
que el gruix més important d’actuaci-
ons s’hagin solucionat abans de l’inici
del curs. Valorem molt positivament el
lliurament de tres noves aules al CEIP
Vila Parietes, l’ampliació del qual es
completarà abans de final d’any. Tam-
bé s’ha enllestit l’adequació dels ves-
tidors i les pistes de Can Butjosa que
donaran servei al CEIP Pompeu Fabra,
una escola que ja té aprovat el desitjat
projecte de reforma i ampliació. Igual-
ment, s’ha millorat l’accessibilitat a les
pistes esportives de l’IES, s’ha subs-
tituït la coberta de l’escola bressol La
Cuna i estem molt satisfets que la
Generalitat hagi aprovat el projecte de
creació d’una nova bressol al barri de
Can Bereguer
Finalment, vull esmentar que enguany
viurem l’aplicació de la Llei d’Educació
de Catalunya (LEC) que pretén moder-
nitzar el sistema, donar més autonomia
als centres i incentivar la responsabili-
tat de les famílies.
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Prop d’una trentena d’entitats van dipo-
sitar la seva ofrena floral el passat 11
de setembre amb motiu de la Diada
Nacional de Catalunya. L’acte es va ini-
ciar amb la lectura del manifest de l’On-
ze de Setembre. Tot seguit, els mem-
bres del consistori i les entitats i asso-
ciacions de Parets van deixar els seus
rams davant de l’escultura situada a la
plaça dels Països Catalans.

Actes i tradicions
Per finalitzar, un dels rapsodes del Niu

Prop de trenta entitats participen a l’ofrena
amb motiu de la Diada de l’Onze de setembre

La plaça dels Països Catalans va tornar a acollir la tradicional ofrena floral que
commemora la caiguda de Barcelona durant la Guerra de Successió

Parets estrena la nova
bandera oficial de la vila
L’Ajuntament de Parets del Vallès ha
aprovat la descripció de la bandera del
municipi d’acord amb un informe tèc-
nic emès per l’assessor d’heràldica i
vexil·lologia, Armand de Fluvià.

La bandera, d’acord amb la legislació
vigent i la normativa vexil·lològica, té
forma rectangular, amb una relació de
2 d’alçada per 3 d’amplada, i incorpo-
ra els elements representatius que
conté l’escut de la vila, amb els quar-
ters superiors de l’asta inferior del vol,
de color verd clar, carregats, al centre,
amb el cavall sallent blanc i els quar-
ters superiors del vol i inferior del pal
grocs, amb les quatre barres verme-
lles. La nova bandera va onejar per pri-
mera vegada amb motiu de la Festa
Major d’estiu i estarà present als actes
institucionals oficials.

d’Art Parets va fer la lectura de la poe-
sia de Miquel Martí i Pol, Ara Mateix.
Tot seguit, els membres de les corals
Club Sant Jordi i Art i Unió, acompa-
nyats de tots els assistents, van inter-
pretar Els Segadors i després es va do-
nar pas a l’actuació de la cobla
Rosaleda, que va oferir, entre d’altres,
la sardana Parets Vila mil·lenària.
Els actes van cloure a la plaça de la
Vila amb l’espectacle de dansa d’arrel
tradicional Centendansa a càrrec de
l’Esbart Manresà de Dansaires.

El monument a l’Onze de Setembre és obra de l’escultor Carles Vives

La nova bandera incorpora
els elements representatius

de l’escut de la vila, els cavalls
sallents i les barres vermelles
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Obres al carrer Sant Antoni

Li preocupa la grip A? Confia en les mesures preventives? Creu que pot créixer l’absentisme laboral i escolar per aquesta causa?

VVVVVOOOOOX PX PX PX PX POOOOOPPPPPUUUUULLLLLIIIII

Ana
de la Torre

61 anys

Sí, perquè tinc una nena de 3
anys. Però crec que, seguint
les mesures de prevenció, no
ha de ser més important que
una grip normal. Amb l’alarma
que s’ha creat, potser sí que
hi haurà més baixes perquè,
davant el dubte, els enviaran
cap a casa.

Loli
Peñas

36 anys

José
Morcillo
66 anys

Mariano F.
González
69 anys

Tamara
Diaz

24 anys

Sí, perquè tinc bronquitis as-
màtica i tindria més proble-
mes que una altra persona. Jo
tinc confiança en Sanitat i
m’han informat que, en el cas
que calgués posar-me la vacu-
na, m’ho farien saber. Quant a
les baixes, crec que serà igual
que una grip comuna.

Sí, em preocupa, però com
una grip normal. Perquè cada
any moren persones per la grip
i per tant s’ha de tenir present.
Hem de ser conscients i vigi-
lar més amb la higiene. No
crec que hi hagi més baixes
que qualsevol altre hivern.

Si fem cas a la televisió, molt.
Si fem cas als metges, no
tant, perquè diuen que és com
una grip qualsevol. El virus és
diferent però no deixa de ser
una grip amb els riscos que
comporta. Crec que hi haurà
més persones a casa per fal-
ta de feina que per la grip.

Gens, crec que és més una
psicosi que una amenaça real.
Si prens les mesures de pre-
venció, no ha de passar res.
Tenim massa informació alar-
mista, potser perquè es parli
més de la grip que no d’altres
temes de molt interès com la
falta de feina, per exemple.

Finalitza el procés participatiu per
a l’elaboració del PAES de Parets

Els ciutadans i les ciutadanes de Pa-
rets ja han opinat sobre quines hauri-
en de ser les línies a seguir en l’elabo-
ració del Pla d’Acció per a l’Energia
Sostenible (PAES).
Des del passat 30 de juny, els partici-
pants han fet les seves aportacions a
través del web municipal o han lliurat
el qüestionari a l’Oficina d’Atenció Ciu-
tadana, a l’Oficina de Territori o a l’Ofi-
cina d’informació Ambiental.
Entre les propostes que s’han
prioritzat cal destacar la implantació
d’energies renovables en les instal-
lacions i equipaments municipals o la
promoció de programes d’educació i
sensibilització ciutadana sobre la ne-
cessitat d’avançar en els camps de
l’estalvi i l’eficiència energètica.

La ciutadania ha prioritzat la implantació d’energies renovables i
la promoció de programes d’educació i sensibilització ciutadana.

Recentment han començat les obres
de remodelació del tram baix del car-
rer Sant Antoni situat al barri antic de
Parets. Les obres, que es desenvo-
luparan en tres fases, afecten
inicialment el tram comprés entre la
rotonda de l’avinguda Lluís Com-
panys i el carrer de la Fàbrica.
El projecte preveu, entre d’altres,
l’ampliació de les voreres, la instal·-
lació de nou mobiliari urbà o la subs-
titució de la lluminària per una il-
luminació més sostenible. L’Ajunta-
ment continua treballant en la línia de
remodelació del nucli històric del
municipi i ha encarregat l’elaboració
del projecte tècnic del Pla de millora
del barri Antic que suposa interven-
cions urbanistiques als carrers
Barcelona, Major i Raval. L’actuació
comptarà, entre d’altres, amb una
subvenció de 300.000 euros conce-
dida pel Fons Europeu del FEDER.

Breus
Nou regidor del grup NOPP
José Luis Rodríguez González és el
nou regidor del grup municipal Nova
Opció Per Parets. Rodríguez, que
substitueix Josep Anton Morguí, va
prendre possessió del càrrec durant
el ple celebrat ahir. El nou regidor del
NOPP és llicenciat en Història i va
néixer a La Zarza (Badajoz) ara fa 50
anys. Actualment viu a l’Eixample de
Parets i és professor d'Història de
l'IES Gallecs.

JOSEP M.
TARRÉS
Regidor de

Medi Ambient
i Mobilitat

Compromís en la lluita contra el canvi climàtic

Aquest passat dijous el Ple de l’Ajuntament de Parets ha aprovat
el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES). Aquest Pla fixa
com a objectius, en l’horitzó de l’any 2020, unes reduccions del
20% tant en el consum energètic de les activitats municipals com
en les emissions de CO

2 
que se’n deriven. Es tracta, doncs, d’un

compromís en ferm del consistori paretà amb la lluita contra el
canvi climàtic a partir d’eines com són l’estalvi i l’eficiència ener-
gètica i l’aposta per les energies renovables.
Aquest PAES ve avalat no només pels corresponents treballs tèc-
nics i pel compromís polític. També ha comptat amb la implica-
ció i la participació de la ciutadania de Parets que, amb les se-
ves aportacions, ha contribuït a definir-ne les línies d’actuació
prioritàries. Un bon exemple aquest de com fer copartícips als
veïns i les veïnes de la vila de l’acció de govern.

Han començat els treballs per
descontaminar el sòl dels terrenys
on estaven situades les empreses
Bendix i Honeywell. El procés de ne-
teja consisteix a aïllar i retirar les
terres contaminades per traslladar-
les posteriorment als abocadors
controlats. El procés el supervisa
l’Agència de Residus de Catalunya.

Comença la neteja dels
terrenys de l’antiga Bendix

El procés participatiu ha servit també
per mesurar el grau de coneixement
que la ciutadania té de l’activitat muni-
cipal. En aquest sentit, destaca que el
butlletí municipal Parets al dia és el
mitjà informatiu amb més seguiment.
El PAES, aprovat ahir pel Ple de l’Ajun-
tament, recull també diferents propos-
tes que es duran a terme als equipa-
ments arran de les auditories energè-
tiques efectuades.
A  partir d’ara, el document, que es
traslladarà a la Diputació de Barcelona
i a la Comissió Europea, servirà per va-
lorar l’evolució del comportament del
municipi i com a referència per a l’ela-
boració d’un informe bianual de control
i verificació dels objectius de reducció
d’emissions.

La presentació inicial del PAES va tenir lloc davant dels tècnics municipals

Mesures contra la grip A
En la línia de la informació que els mit-
jans de comunicació i els organismes
oficials estan posant a l’abast de la
ciutadania respecte al nou virus de la
grip A, l’Ajuntament de Parets vol donar
a conèixer les mesures de prevenció i
actuació davant d’un posible contagi.
Cal dir que el protocol establert per la
Generitat de Catalunya i adreçat a les
escoles, ja s’ha posat en marxa a tots
els centres amb el suport de l’adminis-
tració, el professorat i les Associacions
de Mares i Pares d’Alumnes.

La grip A és una malaltia infecciosa
produïda per un nou virus que no havia
circulat mai abans entre els humans.
Fins ara la malaltia té un caràcter lleu
i segueix un curs sense complicacions
en la majoria dels casos.

Els símptomes habituals són: febre alta
(igual o superior a 38ºC), malestar ge-
neral, manca de gana i tos. També pot
haver-hi augment de la secreció nasal,
mal de coll, nàusees, vòmits i diarrea.

En el cas que poguèssiu sospitar que
esteu malalts cal que us quedeu a casa
i truqueu al telèfon de Sanitat Respon
902 111 444, des del qual un grup
d’especialistes en infermeria us expli-
caran què és millor en cada cas.

Si patiu malalties cròniques greus, al-
guna malaltia immunosupressora (com
ara trasplantament, tractament amb
quimioteràpia per un tumor, sida, i al-
tres), esteu embarassada i teniu símp-
tomes de grip o el vostre fill menor de
6 mesos els té, heu de trucar, el més
aviat possible, a Sanitat Respon o
contactar amb el vostre centre d’aten-
ció primària per rebre orientació sobre
el que heu de fer.

Si us han diagnosticat grip A amb símp-
tomes lleus:
  •Quedeu-vos a casa.
  •Preneu medicaments per fer baixar
la febre (com ara paracetamol).
  •Beveu molt líquids.
  •Feu repòs.
  •Eviteu el contacte proper amb altres
i l’estància en llocs concorreguts.
  •Si us puja molt la febre o porteu més
de 7 dies malalts consulteu al vostre
metge o metgessa.

La millor manera de protegir-vos i evi-
tar la propagació de la grip és seguir
unes bones pràctiques d’higiene.

Per obtenir més informació, podeu con-
sultar el web de la Generalitat de
Catalunya, http://www.gencat.cat/
especial/grip_a

IIIIInnnnnfffffooooorrrrrmamamamamacccccioioioioio `
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RAP 107 estrena web i programació
1.105 aniversari de la
Parròquia de Sant Esteve
Amb motiu dels 1.105 anys de la
Parròquia de Sant Esteve de Parets
tindran lloc un seguit d’actes com-
memoratius que començaran dissab-
te, 17 d’octubre, a les 21 h, amb un
concert de música clàssica al tem-
ple. Diumenge, 18 d’octubre, a les
10.30 h, a l’església de Sant Este-
ve, se celebrarà una missa comme-
morativa de l’aniversari.
Dins del programa, també està pre-
vista la presentació del llibre sobre
la història del CF Parets, de Carles
Font i Jordi Seguer, la inauguració de
l’exposició del 75è aniversari del CF
Parets i la celebració del 22è Festi-
val de la Poesia del Niu d’Art, entre
d’altres.

Breus

Avui divendres, 25 de setembre, a les
20.30 h, tindrà lloc, a la sala d’expo-
sicions Can Rajoler, la presentació del
nou web de RAP 107 (www.rap107.fm)
i de les dades que es desprenen de
l’últim estudi d'audiència de l'emissora
municipal. Durant l’acte, també es pre-
sentarà la graella de la programació
corresponent a la temporada 2009-
2010 i l'equip de treballadors i col-
laboradors habituals de l'emissora.

Un model de radioservei consolidat
Les dades del darrer estudi d’audièn-
cia indiquen que un 55% dels segui-
dors de RAP 107 consideren que la

Parets del Vallès s’afegeix de nou a
les Jornades Europees del Patrimo-
ni 2009, amb un cicle de visites gui-
ades a tres de les masies més relle-
vants de la nostra població. La
Marineta, la Torre de Malla i la Torre
Cellers seran l’escenari d’aquest ci-
cle que va tenir lloc per primera vega-
da l’any 2005 i que se celebra a ni-
vell internacional des de 1991 amb
l’objectiu de fomentar el coneixement
i respecte pel patrimoni cultural i ar-
tístic del territori català. Les visites
tindran una durada aproximada d’una
hora i seran totalment gratuïtes.

Dates previstes per a les visites:
La Marineta - 25 setembre, 17 h.
Torre de Malla - 26 setembre, 12 h.
Torres de Cellers - 27 setembre, 12 h.

L’espai Rap 107.edu s’emetrà tots els dissabtes per segona temporada consecutiva

Can Rajoler acull avui divendres la presentació de la darrera
onada de l’estudi d’audiència de l’emissora municipal

9a Setmana de la Mobilitat
Parets se suma de nou a la Setma-
na de la Mobilitat Sostenible i Segu-
ra per conscienciar tothom de la ne-
cessitat d’una nova mobilitat urba-
na. La promoció de la bicicleta serà
l’element central de la celebració
que es durà a terme els dies 26 i
27 de setembre. Dissabte 26, la
zona exterior del Pavelló d’Esports
acollirà un circuit d’educació viària i
una gimcana d’habilitat sobre dues
rodes. Diumenge 27, tindrà lloc la
XVI Diada de la bicicleta que organit-
za l’Associació Ciclista Parets, em-
marcada en la campanya Pedala
contra el canvi climàtic.

ràdio ha millorat la seva programació
en el darrer any i mig. Un 78% de la
població paretana coneix el mitjà i un
33,1% l’escolta habitualment.
L’estudi, realitzat per l’empresa
Infortecnica, ha consistit en unes 500
entrevistes als municipis de Parets,
Mollet, Montmeló, Martorelles i
Montornès.
RAP 107 (107.2 FM) emetrà durant la
nova temporada 2009-10 un total de
142 hores de producció pròpia. La gra-
ella mantindrà l’aposta per la informa-
ció local amb edicions de notícies a les
13, 19.30 i 00 hores, i punts informa-
tius des de les 8 del matí.

Breus

Targeta T-12 per a escolars

Visites a les masies de Parets

Coincidint amb l’inici del curs esco-
lar, ha entrat en funcionament la nova
targeta T-12, que permet fer de for-
ma gratuïta un nombre il·limitat de
desplaçaments en els mitjans de
transport integrats a nens i nenes
d’entre 4 i 12 anys. Per obtenir-la, el
pare, mare o tutor del beneficiari po-
drà adreçar-se als diferents punts de
tramitació de les sol·licituds. El cost
per la gestió de la targeta T-12 és de
35 euros (inclou IVA). Per a més in-
formació, es pot consultar a www.t-
12.cat/www.emt.cat
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Humor, música i dansa ompliran els teatres
de Parets durant el darrer trimestre de l’any

Torna el cicle de cinema
solidari La mirada dels altres

L’Ajuntament de Parets, a través dels
Serveis Socials, ha programat una
nova edició el cicle de cinema solidari
La mirada dels altres amb l’objectiu
de donar suport als immigrants que
es juguen la vida per sortir dels seus
països a la recerca d’un futur millor
per a ells i les seves famílies.
Totes les projeccions tindran lloc a
les 20 h,  al Teatre Can Rajoler. El dia
2 d’octubre es podrà veure l’obra de
Ventura Pons, Forasters; el 23 d’oc-
tubre, Retorno a Hansala, de Chus
Gutiérrez i, el 30 d’octubre, Cous

cous, del director i realitzador Abdel
Kechiche. El preu de l’entrada serà
d’un euro.

Breus

Els teatres de Parets estrenen progra-
mació i ho fan amb dues de les grans
figures femenines del món de l’espec-
tacle. Àngels Gonyalons i Emma
Vilarasau obriran la temporada  diu-
menge, 4 de d’octubre, al Teatre Can
Rajoler, amb les obres La infanticida /

Germana Pau. Dins de les representa-
cions d’aquest últim trimestre, podrem
veure, entre d’altres, al director de te-
atre Joan Ollé i al músic Toti Soler que
ens presentaran El quartet dels mals

endreços, una producció a mig camí
entre el concert i el recital poètic, La

maternitat d’Elna, a càrrec de Rosa
Galindo i Luc-Olivier Sánchez, o Inmor-

tales de la risa, dins la programació
del Cafè teatre de Can Butjosa.

Tercera edició del HiPhoParets

Torna el HiPhoParets, una jornada or-
ganitzada pel Servei de Joventut i l’en-
titat Las Haches del Valle amb l’objec-
tiu de crear un espai d’expressió artís-
tica i cultural que esdevingui alhora una
opció d’oci alternatiu atractiu per al jo-
vent, a més de donar l’oportunitat a
tothom que hi estigui interessat a sa-
ber una mica més sobre aquesta ma-
nifestació cultural.

Concerts, Break i Graff
Demà, dissabte 26, el Casal Can
Butjosa acollirà la tercera edició
d’aquest esdeveniment.
A partir de les 16 h, es podrà veure
battlebreak, One vs One i una exhibició
de grafits a càrrec de diversos escrip-
tors. A la tarda, serà el torn dels con-
certs amb Rosa Rosario, Jamba,
Alterkados, Jaula Vacia i Gen solo.
Durant tot el dia hi haurà servei de bar,
mercat d’articles relacionats amb el
hip-hop, estands de gorres i roba
custom. En aquesta línia, el Servei de
Joventut té prevista l’elaboració d’un
vídeo clip, en el qual intervindran joves
del municipi, per fomentar l’art de pin-
tar grafits de manera cívica en els es-
pais autoritzats per al seu ús.

Emma Vilarasau obrirà la nova temporada de teatre a Parets amb l’obra La infanticida

Programació per als més joves
El programa inclou novetats adreçades
especialment als joves com ara IVA

inclòs, un espectacle de dansa con-
temporània, hip-hop i breakdance que
posarà sobre l’escenari el grup d’artis-
tes Brodas. Així mateix, gaudirem de la
tradicional actuació de la companyia de
teatre local Som i Serem que, en
aquesta ocasió, portarà a escena
l’obra El sí de les noies. El punt final
de la programació arribarà amb el con-
cert de Cap d’Any a càrrec del grup
mallorquí Cap Pela.
L’entitat Rialles serà l’encarregada de
programar les actuacions per als més
petits que es duran a terme el segon i
quart diumenge de cada mes.

L’Ajuntament de Parets i la Fundació
Universitària Martí l’Humà han posat
en marxa una nova proposta formati-
va. Es tracta del projecte 24x7, un
curs basat en Internet i les noves tec-
nologies per dotar als botiguers i co-
merciants de la comarca d’eines i re-
cursos per poder vendre els seus pro-
ductes les 24 hores del dia durant els
7 dies de la setmana. Es tracta, per
tant, de la construcció d’un aparador
digital amb un aparell de gestió que
també permetrà la comunicació i in-
teracció entre els comerciants que
s’han adherit a aquest projecte.

24x7 és el nou projecte de
la Fundació Martí l’Humà
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Ntra. Sra. de Fàtima a Parets
A l’octubre es commemora l’arriba-
da de la imatge de Fàtima a Parets,
l’any 1952, per agrair a la Mare de
Déu la recuperació miraculosa d’un
veí que havia sofert greus lesions en
un accident. Molts carrers es van en-
galanar per celebrar-ne el guariment.
L’efemèride es va recuperar l’any
1995, amb la celebració d’una pro-
cessó per l’avinguda de Joaquim
Guasch i la plaça de la Vila. Es va
mantenir uns anys però ja fa temps
que s’ha deixat de fer.

Parla.cat
El Parla.cat és un entorn d’aprenen-
tatge de català en línia que posa a
disposició de tothom, independent-
ment de l’origen, residència o nivell
de coneixement del català, materials
didàctics per aprendre la llengua o
millorar les habilitats comunicatives.
És una eina de la Secretaria de Polí-
tica Lingüística i l’Institut Ramon
Llull, en col·laboració amb el Consor-
ci per a la Normalització Lingüística.
El curs està disponible amb dues
modalitats: lliure i amb tutoria. La
primera permet l’aprenentatge de
manera autònoma i gratuïta. La mo-
dalitat amb tutoria és de pagament i
compta amb un tutor que fa el segui-
ment de l’alumnat. Aquesta modali-
tat facilita també l’accés a una aula
per interactuar amb la resta d’usua-
ris de la comunitat virtual.
És especialment recomanable per a
les persones que no poden assistir
a un curs presencial. Per saber-ne
més visiteu el web www.parla.cat.

Breus
L’entitat Rialles Parets
celebra el 15è aniversari
Rialles Parets ha fet 15 anys i els
membres de l’entitat ho han celebrat
tal i com es mereix l’ocasió. La fes-
ta va tenir lloc diumenge, 13 de se-
tembre, al Casal Can Butjosa, on
l’entitat va començar la seva progra-
mació ara fa 15 anys.  Durant el
matí, grans i petits van provar la
seva resistència dalt d’un burro ca-
talà mecànic o saltant als inflables.
A la tarda, el teatre Can Rajoler va
ser l’escenari de la presentació de
la nova programació de la tempora-
da, que comptarà amb un bon gra-
pat de novetats entre les quals s’in-
clou la col-laboració, dins dels pro-
pers espectacles, d’alguns dels
membres que han format part de
l’entitat en aquests 15 anys.

Tornem de vacances i el primer que ens ve al cap és el record dels quatre dies i quatre nits que van precedir un període
de descans estival ben merescut. Estem parlant de la Festa Major d’estiu. Enguany, vam poder gaudir d’un ampli ven-
tall d’activitats: el pregó, la nit de teatre al carrer, les exposicions, els concerts, els focs... Tot plegat va fer les delí-
cies de grans i petits. També vàrem poder ballar, practicar esports, menjar i passar-ho d’allò més bé amb els especta-
cles de gegants, diables i d’altres esdeveniments sorgits de les aportacions de les entitats i associacions que en aquest
edició novament s’hi han implicat al màxim. Aprofitem l’ocasió per felicitar la colla del Serradal que es va imposar a la
colla del Pla per un estret 49-48. Aquest és un petit recull d’imatges però, si en voleu veure més, podeu entrar al web
de l’Ajuntament www.parets.org on es mostren un bon grapat d’instantànies.

La Festa Major d’estiu en imatges
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El CF Parets presenta la programació del 75è aniversari

Jordi Seguer

El primer equip del Club Futbol Parets
es va endur la 9a edició del Trofeu
Josep Seguer després de superar el
Palamós, de 3a divisió, per 2-1.
Marc Vélez i Karim van ser els autors
dels dos gols de l’equip de Cuni que,
d’aquesta manera, va tancar la
pretemporada.
Els paretans han sumat fins ara 3
punts en les dues primeres jornades
de la lliga de 1a Territorial grup 4. En
el seu debut el CFP va superar el
Barberà (3-1) amb gols de Karim,
Marc Vélez i Pablo Martínez. Dissab-
te passat el Parets va perdre el derbi
al camp del CE Lliçà d’Amunt (3-1)
en un duel marcat per les errades
defensives. El Club Futbol Parets va
arribar a perdre per 3-0 però a darre-
ra hora Mussa va fer el 3-1 i Gorgo
va errar el llançament d’un penal co-
mès sobre Marc Vélez. Aquest diu-
menge  27 de setembre, a les 12
hores, els paretans rebran el CE
Berga en la 3a jornada del campio-
nat (en directe a RAP 107).
Només 8 jugadors continuen de
l’equip que la temporada passada va
baixar des de la categoria Preferent.

,

El CF Parets guanya el
novè Trofeu Josep Seguer

El CF Parets va presentar, el passat 10
de setembre a les instal.lacions muni-
cipals de petanca, la programació d’ac-
tivitats del 75è aniversari. A l’acte hi
van assistir l’alcalde de Parets, Joan
Seguer, el regidor d’esports, Sergi
Mingote, el vicepresident de la FCF,
Josep Llaó, el president del CF Parets,
Xavier Call, els exjugadors del FC
Barcelona, Josep Seguer Sans i
Quimet Rifé, i diversos regidors de
l’Ajuntament.
D’entre els actes previstos dins de la
celebració cal destacar la presentació
d’un llibre sobre “El futbol a Parets”,
el 16 d’octubre a les 20 hores a Can
Rajoler, elaborat pels periodistes i his-
toriadors, Carles Font i Jordi Seguer.
El mateix dia s’inaugurarà l’exposició
del 75è aniversari del club que es po-
drà veure a Can Rajoler fins al 8 de no-
vembre.
El CF Parets ha preparat també xerra-
des amb exjugadors del FC Barcelona
i del RCD Espanyol, el 13 de novem-
bre, a Can Rajoler. D’altres de les xer-
rades previstes són sobre joventut-sa-
lut i sobre el futbol d’abans, a la sala
de la Cooperativa. La cloenda dels 75
anys es farà l’estiu del 2010 i inclou-
rà un sopar al Pavelló Municipal d’Es-
ports i un partit al camp municipal
Josep Seguer durant la Festa Major
d’estiu, el juliol del 2010. L’entitat pre-
sidida per Xavier Call manté gestions
amb la FCF per tal que el nostre muni-
cipi aculli diversos partits classifica-
toris de la selecció catalana i del Cam-
pionat de Catalunya de futbol base.

Josep Llaó, Xavier Call, Joan Seguer i Sergi Mingote durant la presentació dels actes

Constitució del club el 1934
El FC Parets (nom original del club) va
ser constituït oficialment el 3 d’octubre
de 1934 tot i que hi ha testimonis orals
i escrits que certifiquen que el futbol ja
es jugava a la vila des de començament
dels anys 20. Un dels millors mo-
ments de la història prèvia a la Guerra
Civil va ser el títol de Campió de
Catalunya d’aficionats de 1a categoria
i la classificació per jugar les Olimpí-
ades Populars que es van suspendre
a Barcelona, el 1936, a causa de l’ai-
xecament nacional i de l’inici del con-
flicte bèl·lic. Acabada la Guerra el club
passà a dir-se CD Parets i a final de

1949 va adoptar el nom definitiu de CF
Parets, sota la presidència d’Antoni
Puig Jové. En el si del club han sorgit
valors com l’internacional Josep Seguer
Sans, que  va formar part del mític
Barça de les Cinc Copes, i Antoni Font
que va jugar a l’Espanyol, Sant Andreu,
Europa i EC Granollers. En l’actualitat
el CF Parets compta amb 258 juga-
dors, 216 dels quals estan distribuïts
en 17 equips de futbol base, des d’es-
cola fins la categoria juvenil. El club
presidit per Xavier Call, des de 1992,
té un total de 181 socis.
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Miquel Luque va fer realitat el repte de nedar 17.900 metres el passat 25 de juliol

El nedador paralímpic paretà participarà properament a l’Europeu
d’Islàndia i al Campionat del Món que es farà al Brasil

Aquest diumenge es fa la
16a Diada de la Bicicleta

Breus Breus

L’Associació Ciclista Parets ha orga-
nitzat, el proper diumenge 27 de se-
tembre, la 16a Diada de la Bicicleta.
La passejada popular s’iniciarà a les
10 del matí amb sortida i arribada al
Pavelló Municipal d’Esports. En-
guany hi haurà un sol recorregut de
10 km per a tots els participants.
Les inscripcions es mantenen ober-
tes fins una hora abans de l’inici de
l’activitat. El preu del tiquet és de 5
euros i inclou entrepà, avituallament
líquid, samarreta i la possibilitat de
participar en el sorteig d’una bicicle-
ta. L’activitat s’inclou dins de la com-
memoració del 30è aniversari de
l’Associació Ciclista Parets.
L’any passat, més de 700 persones
van prendre part a la Diada de la bici.

Demà dissabte, 26 de setembre, tin-
drà lloc a les 17 hores, al Pavelló
Municipal d’Esports, la presentació
dels equips de la temporada 2009-
10 del FS Parets. Enguany, el club
manté un sol sènior després de re-
tirar el segon equip de la Primera
divisió. A més, hi haurà un equip
cadet, infantil, aleví i benjamí.
En acabar la presentació, a les 19
hores, es jugarà el partit amistós
entre l’equip sènior que entrena
Juan C. Sánchez i el juvenil de Lliga
Nacional del Marfil Santa Coloma.
La competició de Territorial grup 1
s’iniciarà, per al FSP, el proper 3
d’octubre, amb un derbi comarcal a
casa davant del FS Llinars.

El Pavelló Municipal d’Esports aco-
llirà el diumenge 4 d’octubre, a par-
tir de les 17 hores, la presentació
de la temporada 2009-10 del Bàs-
quet Parets. El club presidit per
Dídac Cayuela compta amb 23
equips en competició a més dels
grups de l’escola de formació i els
equips de veterans masculí i feme-
ní. Aquest cap de setmana, els dos
equips sèniors A del BP juguen

partits de lliga. Així, el femení de 2a s’estrena dissabte a la pista del
Santjoanenc (19 h) i el masculí de 3a, en la 2a jornada, rebrà diumenge el
Roda de Ter (12.15 h). En el primer partit el BP va perdre contra el Valldemia
Mataró (98-77).

Presentació de la tempora-
da del Futbol Sala Parets

El Bàsquet Parets presenta la nova temporada 2009-10

Miquel Luque obté 4 podis en
l’Open internacional d’Eslovàquia

La final del Trofeu Josep Ribas, or-
ganitzat pel Club Handbol Parets,
es va decidir el passat 13 de se-
tembre a la tanda de penals. La
Salle Montcada, que milita a Lliga
Catalana, va superar per 3-2 al
Granollers “C”, els 50 minuts de
joc van finalitzar amb el resultat
d’empat a 27 gols.
La tercera posició del torneig va ser
pel Poble Nou de Barcelona que va
derrotar La Salle Bonanova per 31-
24. El sènior A de l’Handbol Parets va finalitzar en 6a posició després de perdre
en el partit per la cinquena plaça contra el Terrassa, de 1a Catalana, per 26-27.
En la fase prèvia l’HP va empatar (18-18) amb La Salle Bonanova i va perdre con-
tra La Salle Montcada per un ajustat (26-28). L’equip d’Herrero iniciarà la lliga de
1a Catalana el proper 3 d’octubre, a les 19.30 h, rebent la visita del Sant Vicenç.
Esportiu.

El Rugbi i el Tennis Taula
Parets jugaran a Segona
El Rugbi Parets començarà la lliga de
2a Catalana el 17 d’octubre jugant a
casa contra el Sant Cugat. Demà
dissabte l’equip de Paco Jiménez
organitza un triangular a casa a par-
tir de les 16.30 hores contra el Po-
ble Nou i el Químics.
De la seva banda, el sènior A del
Tennis Taula Parets no s’haurà de
desplaçar fora de Catalunya aques-
ta temporada a la 2a Estatal grup 6.
El primer partit serà el 10 d’octubre
a casa davant l’Atl. Molins de Rei.
Altres dels rivals seran: Vic, Malgrat,
Torelló, Calella, Sants, Sant Cugat,
Epic i Ateneu 1882.

L’atleta Ivan Límia al Mun-
dial de Policies i Bombers

L’atleta paretà que corre pel Club
Atletisme Montornès, Ivan Límia, va
aconseguir 2 medalles en els Mun-
dials de Policies i Bombers cele-
brats del 30 de juliol al 9 d’agost a
Vancouver (Canadà). Límia va obte-
nir la medalla d’argent en la prova
dels 3.000 m obstacles en una final
molt disputada que va caure del cos-
tat de l’atleta indi Ajay Patel. El fon-
dista paretà també va prendre part a
la final dels 5.000 m llisos aconse-
guint una setena posició.
Ivan Límia també va guanyar la me-
dalla de bronze a la prova de triatló
per relleus amb l’equip dels Bom-
bers de Granollers. Limia va córrer
els 10 kms a peu i va formar equip
amb el nedador olotí Eduard Munta-
nya i el granollerí Carlos Andújar, que
va fer el sector de la bici.
L’ateta paretà ja havia participat en
una ocasió en l’Europeu de policies
i bombers, el seu objectiu és parti-
cipar al Mundial de Nova York (EUA)
el 2011.

La patinadora paretana del
Cerdanyola HC, Sara Castillo, va
prendre part dels dies 27 al 29
d’agost al Campionat d’Europa de Pa-
tinatge Artístic de categoria cadet i
juvenil que va tenir lloc a Issy les
Moulineaux (París). Castillo va quedar
8a en l’apartat de figures obligatòri-
es, 13a en el programa lliure i 8a en
combinada.

La Salle Montcada guanya el Trofeu Josep Ribas

El ciclista que corre pel Caisse
d’Epargne és un dels 9 components
de la selecció espanyola que diumen-
ge correrà el Campionat del Món de
fons en carretera que es farà a
Mendrisio (Suïssa). Serà la quarta
vegada que Joaquim Rodríguez par-
ticipi al Mundial, la seva millor posi-
ció va ser l’any passat quan va que-
dar en 6è lloc. El ciclista paretà va
quedar en 7a posició a la classifica-
ció general de la Volta a Espanya que
va finalitzar el passat diumenge.
Rodríguez va contribuir a la victòria
del ciclista murcià Alejandro
Valverde. Durant el passat agost es
va confirmar el fitxatge del ciclista
paretà per l’equip rus del Katusha.
Purito Rodríguez canviarà d’aires
després de 4 anys amb el Caisse.
Amb el seu nou equip té garantida la
participació per primer cop al Tour de
França, la seva assignatura pendent.

Joaquim Rodríguez al Mun-
dial de fons en carretera

Sara Castillo, 8a a l’Europeu
de patinatge juvenil

El nedador paralímpic Miquel Luque va
aconseguir 4 podis en l’Open interna-
cional d’Eslovàquia, celebrat el cap de
setmana passat a Bratislava. L’espor-
tista paretà representava per primer
cop a la selecció catalana de natació
en una competició internacional.
Luque va quedar campió en les moda-
litats de 50 m braça, 200 m lliures,
200 m estils, i segon classificat en
100 m lliures. La competició ha servit
al nedador del CN Parets per calibrar
el seu estat físic abans de participar
en les dues darreres competicions de
l’any: Europeu i Campionat del Món.
Miquel Luque anirà a Reykjavík
(Islàndia) del 14 al 25 d’octubre per

prendre part al Campionat d’Europa,
mentre que del 25 de novembre al 7 de
desembre es farà a Rio de Janeiro (Bra-
sil) el Mundial de natació en piscina de
25 metres. El passat 25 de juliol, Mi-
quel Luque va fer realitat el repte de
nedar 17.900 metres a la Piscina de
Can Butjosa. L’esportista va comple-
tar les 30 sèries de 600 metres cadas-
cuna en 7 hores i 40 minuts. Li van
donar suport en el seu rècord personal
3 nedadors de l’equip paralímpic espa-
nyol: Jesús Collado, d’Esplugues, or
en els Jocs de Pequín, la barcelonina
Júlia Castelló i el gallec Pablo
Cimadevila. La iniciativa era promogu-
da per la Fundació Adaptados 2.



25 de setembre de 200914
GRUPS MUNICIPALS

Grup Municipal  del
Partit Popular de Catalunya

Grup Municipal d’ICV-EA
www.iniciativa.cat/parets

parets@iniciativa.cat

Grup Municipal del
Partit del Socialistes de Catalunya

El proppassat 14 de setembre va comen-
çar el curs escolar 2009-2010 amb la
nova Llei d’educació en vigor, impulsada
pels socialistes catalans i pensada per a
modernitzar l’educació i reforçar-ne l’equi-
tat i l’excel·lència.
El desplegament d’aquesta Llei ha de
servir per preparar les generacions futu-
res davant la transformació que està fent
Catalunya cap a una societat pionera en
benestar social i en economia. I ho farà,
entre moltes altres coses, perquè preveu
un important increment dels recursos des-
tinats al sistema educatiu del nostre país,
(en 4 anys s’haurà de disposar d’una in-
versió pressupostària de 1000 milions
d’euros més cada any) reforça l’autonomia
dels centres i potencia la participació de

mares i pares a través dels Consells Es-
colars, en el govern dels centres docents.
Per al PSC l’educació és, i ha estat sem-
pre, una prioritat i una de les nostres se-
nyes d’identitat que ens diferència com a
partit progressista i d’esquerres.
Però no només ha estat la nova llei el que
ens hem trobat a Parets en l’inici d’aquest
curs escolar. També ens hem trobat tres
noves aules dotades de serveis a l’esco-
la Vila Parietes, com un avanç de l’inver-
sió dels 2.700.000 euros que costarà
l’edifici de Primària d’aquesta nova esco-
la, previst el seu lliurament definitiu per a
final d’any, l’adequació dels vestuaris i les
pistes de Can Butjosa, l’accés i la millora
de les pistes esportives de l’IES, la subs-
titució de la coberta de l’escola bressol La

Cuna i la recent aprovació per part del
Govern de la Generalitat, de la reforma i
ampliació de l’escola Pompeu Fabra amb
una dotació de quasi 2.700.000 euros
més.
Encara més... també ens hem trobat el
resultat satisfactori d’una eficient i eficaç
planificació de l’inici d’aquest curs, que ha
donat com a resposta una “rentrée” sen-
se incidents i amb totes les demandes sa-
tisfetes.
Serveixi doncs, aquesta explicació, si més
no per donar resposta a aquells que en el
curs anterior es preguntaven “on són els
polítics?”. Els socialistes és evident: dar-
rere de les solucions.

Aquests dies, Parets està celebrant, com
molts d’altres ajuntaments de Catalunya,
la Setmana de la Mobilitat Sostenible i
Segura (SMSS).
A la nostra vila, la SMSS d’enguany s’ha
centrat en la promoció de la bicicleta com
a mitjà de transport d’ús quotidià, saluda-
ble i, evidentment, no contaminant.
Parlem de mobilitat i de contaminació per-
què, també aquest setembre, l’Ajuntament
ha rebut els resultats de la Unitat Mòbil
de Vigilància de Qualitat de l’Aire que va
estar instal·lada la passada primavera a
Cal Jardiner. Uns resultats que vénen a
dir, d’una banda, que els paràmetres de
qualitat atmosfèrica a Parets es troben de
manera àmplia dins dels llindars que per-
meten assegurar la salut de les persones

Finalment hem conegut que és el que s’es-
tava fent a l’espai de la Bendibèrica, des-
prés de veure durant aquest estiu camions
traginant terres sense saber què passava.
S’està procedint a descontaminar aquest
espai mitjançant el sistema de treure les
terres i portar-les a un abocador. Aques-
tes terres contaminades per dissolvents
i per crom no tenen altra solució que anar
a parar a l’abocador. El projecte sembla
adient i fer-ho comportarà un sanejament
d’aquest espai que tots esperàvem, ens
alegrem que això sigui així i es recuperi
aquest espai des del punt de vista ambi-
ental, tot i que nosaltres entenem que, per
la seva situació estratègica, caldria anar
més enllà i recuperar-lo des del punt de
vista paisatgístic i urbanístic. Diem paisat-

Apreciats ciutadans i ciutadanes, després
d’unes vacances merescudes, tornem de
nou al curs polític municipal. En aquestes
ratlles parlarem del concepte polític FEIL
(FONS D’INVERSIÓ LOCAL) del qual tots,
poc o molt, n’heu sentit parlar i fins i tot
podeu estar afectats per algunes de les 11
actuacions que es porten a terme en el
nostre municipi. El FEIL va ser concebut
com un remei excepcional per pal·liar els
efectes de la crisi econòmica, en la mesu-
ra que fos possible, i poder generar llocs
de treball. Com a mesura pal·liativa, i no-
saltres estem convençuts que ho és, recor-
dem, i és molt important, que mesura PAL·-
LIATIVA vol dir, en termes de medicina, que
no cura res però dóna un respir a les per-
sones que estan en una situació de gran

dificultat temporalment, fins que arriba, o
no, el desenllaç, és a dir, en aquest cas
quedar-se sense feina. És per això que tro-
bem a faltar mesures estructurals adreça-
des a la petita i mitjana empresa, un sec-
tor en el qual els diferents governs no s’hi
han bolcat mai, i sí que ho han fet en les
grans multinacionals que ja sabem el que
fan: aprofitar-se de les subvencions i avan-
tatges però quan no els surten els núme-
ros, me’n vaig a un altre lloc. ERRADA, ER-
RADA, ERRADA, una rere l’altra, dels dife-
rents governs. En el cas del nostre muni-
cipi, d’un total de 106 llocs de treball que,
aproximadament, s’havien previst amb el
FEIL ens hem quedat a la meitat, a un 50%
menys de la previsió. Ens n’alegrem per
aquelles famílies que han pogut obtenir

els esmentats llocs de treball, però això
demostra que el percentatge d’efectivitat
d’aquesta mesura és baixa, i, com hem
dit abans, són mesures pal·liatives exclu-
sivament. L’atur creix i en el nostre muni-
cipi també, és per això que demanem a
l’equip de govern municipal que les mesu-
res fiscals que depenen del municipi pu-
guin ajudar a les pimes del nostre poble i
que aquestes tinguin un tracte preferencial
quan tinguin necessitat, per petita que
sigui, de contractar gent. En aquest cas,
cal que la gent del nostre municipi siguin
els primers.
Senyors empresaris del nostre municipi, el
poble amb vosaltres i vosaltres amb el
poble.

Grup Municipal Nova Opció per Parets
www.nopparets.cat
info@nopparets.org

Grup Municipal de Convergencia i Unió

L’article d’opinió del grup municipal del PPC no s’ha pogut publicar perquè no ha estat lliurat en el moment del tancament d’aquest
butlletí.

Mobilitat segura
i sostenible...

Tot l’any!

L’espai de l’antiga
Bendibèrica:

un indret estratégic

Tornar a la
realitat

Curs escolar:
darrere de les

solucions

gístic perquè és un punt alt i no és pot
tractar, uniformement, la cota varia molt
del Sot d’en Barriques a la Bendibèrica,
per tant no és el mateix construir en un
indret que en un altre.
L’equip de govern hauria d’haver informat
a la població i sobretot als veïns de l’inici
d’aquesta activitat perquè ha creat preo-
cupació derivada de la manca d’informació.
Aquest espai té una qualificació urbanís-
tica que permet continuar amb el tipus de
blocs i densitat que hi ha davant de la
gasolinera, és a dir, està previst anar
construint blocs de pisos des de la gaso-
linera fins a l’escorxador.
Nosaltres sempre hem vist aquest espai
massa carregat d’edificis i creiem que
l’Ajuntament ha de mimar aquests terrenys

en el sentit, d’intentar adquirir part
d’aquest sòl, ja sigui des de l’Ajuntament
o des de l’INCASOL, destinar una part
d’aquest espai a equipaments com podria
ser el nou IES, que tant necessitem, i alli-
berar espais a fi que sigui un indret més
permeable sense tanta densitat d’edificis,
això beneficiaria a tothom.
Creiem que aprofitar aquests moments en
què no hi ha tanta pressió constructora és
bo per reflexionar en el sentit que abans
hem apuntat.

i el respecte vers el medi. I, d’una altra,
que el cotxe supera ja àmpliament la indús-
tria com a principal focus emissor de subs-
tàncies contaminants, especialment de
partícules en suspensió.
És per aquest motiu que, més enllà de la
celebració puntual de la SMSS, des de la
regidoria de Medi Ambient i Mobilitat tre-
ballem tot l’any a promoure uns hàbits de
mobilitat segurs i sostenibles. Ho fem amb
els centres educatius, en el marc del pro-
jecte de l’Agenda 21 Escolar, realitzant
tasques de sensibilització perquè els més
petits s’acostumin a fer els seus despla-
çaments quotidians a peu, en bici o en
transport públic. I ho fem amb les empre-
ses, dins del programa EMAP, perquè ga-
rantir l’oferta de transport col·lectiu als

polígons industrials de la vila no és només
una mesura de millora de l’entorn, sinó
que és un element que democratitza l’ac-
cés a l’ocupació.
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Us vàrem parlar al nostre número del mes de maig sobre els números de tarifa addicional (806, 807....) i dels 905. Avui us donarem algunes recomanaci-
ons sobre els missatges sms premium. Normalment, es tracta d’empreses prestadores de serveis de valor afegit a les quals contractem mitjançant un sms
a un número curt, habitualment de 4 xifres. Cal saber que els preus d’aquests missatges són superiors als missatges ordinaris. A l’hora de contractar un
servei a través de l’enviament d’un sms des del nostre telèfon mòbil (fons de pantalla, fotos, poemes, horòscops, videotons, etc), no ens precipitem.
Llegim tota la informació i la lletra petita que aparegui a la publicitat d’aquests serveis.
N’hi ha alguns que impliquen una sola descàrrega (una melodia, un logotip...), però d’altres que comporten la recepció i facturació continuada de missates
sms premium (subscripció, alertes...). Abans de contractar cap servei hauríem de comprovar una sèrie de punts com els que us indiquem a continuació:
Informar-nos sobre el preu real del missatge sms premium, impostos inclosos.
 * Comprovar si hi ha una quota mensual depenent del tipus de servei que volguem subscriure.
 * Esbrinar el nombre mínim de missatges sms premium que calen per descarregar-nos el contingut que volem o per accedir al servei.
 * Verificar el model de mòbil que es requereix per poder rebre el servei.
Existeix la Asociación de Empresas de Servicios a Móviles “AESAM”, que agrupa a la majoria de les empreses espanyoles que proporcionen serveis i con-
tinguts mòbils a través de tecnologies sms/mms premium, Wap, i-Mode i UMTS.
Verifiquem si l’empresa que volem contractar via sms premium està adherida a aquesta associació.
Comprovem que l’empresa identifica clarament les seves dades (nom, domicili, NIF, adreça postal, electrònica, telèfon d’atenció al client); desconfiem dels
apartats de correus. Atenció quan activem un servei de subscripció o alerta, perquè començarem a rebre missatges sms premium amb el contingut del
servei o informació sol·licitada i ens els facturaran fins que demanem la desactivació del servei.
Sobretot, assegurem-nos quina és la forma per anul·lar el servei o sol·licitar la baixa de la subscripció que haguem sol·licitat.
Està pendent d’aplicació la Resolució 8 de juliol de 2009, per la qual es publica el codi de conducta per a la prestació dels serveis de tarifació addicional
basats en l’enviament de missatges.

Misatges
sms premium

RRRRReeeeetttttalalalalal lllllsssss............... Mercè Alcayna

Segurament, una de les figures més rellevants
de Parets és i ha estat el senyor Antoni Feliu
Peix, l’amo de l’antiga fàbrica Indústria Linera.
Antoni Feliu Peix va iniciar la seva carrera com
a empresari a Vilassar de Dalt, on va néixer.
L’any 1876 es va traslladar a Parets i va com-
prar uns terrenys on va edificar la primera
manufactura de teixits de la història del nostre
poble. Fins aleshores, Parets era una població
principalment agrícola i ramadera lligada al tre-
ball del camp i a la pagesia. La Indústria Linera
SA va començar la seva producció l’any 1880
i se centrava bàsicament en la preparació, tis-
satge, blanqueig, tint i acabat de cotó i lli. Al
voltant de la fàbrica van viure els primers tre-
balladors que ocupaven els habitatges -cone-
guts popularment com les cases de la fàbrica-
que l’amo havia fet construir i, així, el nucli an-
tic de Parets va començar a engrandir-se i a
poblar-se de nouvinguts.
En morir Antoni Feliu Peix el 1890, els seus fills
Antoni i Josep Feliu Prats van continuar el ne-
goci familiar i el 1893 l’Ajuntament governant
va decidir posar el nom d’Antoni Feliu al carrer
que trobem entre la plaça d’Ildefons Cerdà i
l’entrada posterior del parc La Linera.
La nissaga dels Feliu va continuar donant fei-
na i vetllant pels treballadors i treballadores de
la fàbrica amb exemples com la construcció
d’una escola bressol per als fills dels empleats
o l’aportació econòmica per a la reconstrucció
de l’església que Antoni Feliu Prats va finançar
l’any 1946.

Antoni Feliu,
història d’un carrer

i d’una fàbrica

ARXIU MUNICIPAL
C/Travessera, 1. Parets del Vallès. Tel. 93 573 98 00
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HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h / Dilluns, de 17 a 19.30 h

Com va sorgir la idea de crear l’Associació AMIC?
Tot va sorgir a partir d’un grup de famílies d’alum-
nes del CEIP Pompeu Fabra que ja fèiem sortides a
cases rurals i altres activitats. A partir d’aquí va
sortir la idea de formar el grup legalment, idea que
ha comptat amb el suport de l’Ajuntament. A més
de les sortides a entorns naturals, també ens hem
implicat en actes que es fan al poble. Hem estat
presents en dues cavalcades de Reis, a la festa de
Carnestoltes i a la Festa Major amb la gimcana Pa-
rets Express.
Com valoreu el resultat d’aquesta gimcana?
Satisfactòriament, encara que cal reconèixer que
tots els inicis no són fàcils, com per exemple bus-
car suports i patrocinadors. Els participants van ser
una desena de famílies que van seguir les proves
de gimcana a peu o en bicicleta. Esperem repetir la
gimcana l’any vinent i introduir-hi algunes modifica-
cions, com per exemple l’horari. Aquest any s’ha fet
el dissabte de festa en horari de matí i l’any vinent,
per evitar la calor del migdia, proposarem programar-
ho a la tarda. Aquest és un suggeriment que va arri-
bar dels participants.

“Estem disposats a col·laborar en el que calgui”
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Membres de l’Associació Mixta d’Il·lusions
Compartides (AMIC)

L’Associació Mixta d’Il·lusions Compartides és a
punt de complir el seu primer aniversari. El proper
mes de novembre es complirà un any de la consti-
tució d’una entitat que se suma al teixit associa-
tiu de Parets amb la intenció d’organitzar activitats
adreçades a un públic familiar.
Quinze persones adultes i uns deu nens integren el
grup sorgit a l’entorn de l’escola publica Pompeu
Fabra i que està oberta a persones o famílies que
s’hi vulguin incorporar. Coincidint amb la darrera
Festa Major, AMIC ha organitzat la gimcana Parets
Express amb molt bona acollida. Abel Jorge és el
secretari de l’entitat.

Quines són les activitats més imminents que porta-
reu a terme?
El més immediat és la celebració del nostre primer
aniversari, que es complirà el dia 28 de novembre.
Encara estem preparant el que farem. Després, ja
prepararem la nostra intervenció a la cavalcada de
Reis i també ens agradaria ser presents a la Festa
Major d’hivern a finals de gener i, més endavant, al
Carnestoltes. No descartem tampoc organitzar sor-
tides temàtiques com per exemple d’àmbit medieval.
Els grans ens ho passem bé organitzant-ho i els més
petits, gaudint-ne.
Què pot aportar AMIC al teixit associatiu de Parets?
Estem disposats a col·laborar en el que calgui i se-
ria bo que hi hagués més lligam entre les entitats.
Vam participar a la presentació de l’entitat Fes-tuka
i potser més endavant plantegem organitzar alguna
cosa plegats.

Pepi Volart

Les dades utilitzades per a l’elaboració d’aquest article han estat ex-
tretes dels documents custodiats a l’Arxiu Municipal i de les publi-
cacions que es poden trobar a les biblioteques municipals.

Que de porc i de senyor se n’ha de venir de mena, ja ho afirma, amb contundència
assenyada, una de les dites més nostrades. I de porcs i de senyors parla el docu-
ment d’avui.
Segons sembla, al senyor que anomenarem X, que vivia al carrer que anomena-
rem XXX, se li va morir un porc de més de cent quilos –que nosaltres no hi ente-
nem, de porcins, però intuïm que devia ser un exemplar prou formós... El cas és
que, del document, extraiem que X no va saber què fer-ne, del cadàver –suposa-
rem que la causa de la defunció de l’animal no permetia l’elaboració de riquíssimes
llonganisses–, i no se li va acudir altra cosa que llençar-lo a la riera –suposem,
també, que ho féu amb nocturnitat.
La denúncia que va presentar el veïnatge a l’Ajuntament només permetia l’aplica-
ció d’una petita sanció, que no s’especifica, i que l’alcalde no devia trobar prou

alliçonadora. Per tant, va adreçar un escrit –el present document– perquè la figura omnipotent, omnipresent i
omniscient del Gobernador Civil l’ajudés en l’elecció d’un càstig més adequat a la situació de «peligro de infección

pública». No tenim constància del final d’aquest episodi... Quin greu!
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Ultima hora...´

Ana María Matute visita
la biblioteca Can Rajoler

La caixa màgica a Sitges
La pel·lícula La Caixa Màgica sobre
la Biblioteca Infantil i Juvenil Can
Butjosa es projectarà l’1 d’octubre al
Festival Internacional de Cinema Fan-
tàstic de Sitges, dins d’una secció
no competitiva que ofereix producci-
ons recents d’animació en format de
curtmetratge.

Xerrada al voltant de l’afectivitat
i la sexualitat en l’adolescència

L’afectivitat i la sexualitat en l’ado-
lescència és el títol de la xerrada
adreçada a mares i  pares, que l’or-
ganització Joves per la Igualtat i la
Solidaritat oferirà, a través dels Ser-
veis Socials de l’Ajuntament, el pro-
per 8 d’octubre, a les 19.00 h, a la
sala d’exposicions Can Rajoler. El JIS
és una organització no governamen-
tal que té l’objectiu de sensibilitzar
els joves i aconseguir que s’impli-
quin en temes socials per potenciar
valors com la igualtat i la solidaritat.

L’escriptora Ana María Matute visita-
rà la biblioteca Can Rajoler el proper
dimarts 6 d’octubre, a les 19.00 h,
per oferir una xerrada sobre la seva
trajectòria com a novelista.
Un dels seus llibres, Olvidado Rey

Gudú, és l’obra al voltant de la qual
girarà el Club de lectura de la biblio-
teca el proper 30 de setembre, a les
19.00 h.

Carles Font

Com vas aconseguir presentar un re-
portatge fotogràfic al festival de
Perpinyà?
Vaig fer un reportatge de l’Alzheimer
que pateix la meva àvia. Vaig presentar-
lo a classe en el mòdul de Grau Supe-
rior que estic fent i la meva professora
em va aconsellar que el presentés al
Concurs Jove Clic. Després va venir la
notícia que m’havien seleccionat junta-
ment amb nou treballs més de fotò-
grafs catalans. Finalment no vaig gua-
nyar però estic molt satisfeta d’haver
presentat fotografies en un certamen
com el de Perpinyà.
Què pretenies reflectir en aquest repor-
tatge sobre l’Alzheimer?
Que és una malaltia per a la qual cal
tenir molta paciència. A vegades hi ha
notícies molt negatives sobre
l’Alzheimer però crec que les meves
fotos aporten una mica d’optimisme i
no només de tristesa. És clar que de-

Laia Garcia Lage
Aficionada a la fotografia

pèn molt del grau que es té d’aquesta
patologia però mai no s’ha de caure en
el pessimisme.
Què et va semblar aquest festival de
fotoperiodisme?
És impressionant perquè hi ha exposi-
cions i concursos per tot el centre de
Perpinyà, dins d’edificis públics, d’es-
glésies... A més, hi havia fotografies
impactants de fotògrafs de tot el món.
Quin tipus de fotografia t’agrada més?
Els paisatges els trobo més avorrits tot
i que hi ha fotos molt espectaculars. A
mi sempre m’han agradat més les foto-
grafies de caràcter més social. Tampoc
descarto, però, altres temàtiques. Tam-
bé m’agradaria exposar la meva feina
en diversos llocs.
Has fet altres reportatges?
En vaig fer un sobre el nedador Miquel
Luque. També em va agradar molt fer fo-
tografies esportives ja que vaig anar a
la piscina de Can Butjosa on s’entrena,

“M’agrada la fotografia de caràcter social però no descarto altres temàtiques”

La paretana Laia Garcia Lage, de vint anys, ha exposat aquest mes de setembre al
Festival de Fotoperiodisme Visa-Off de Perpinyà, segurament un dels certamens del
gènere més importants que es fan al món. Laia Garcia va ser una de les finalistes
del Concurs Jove Clic d’enguany que organitzava la Secretaria de Joventut, la Casa
de la Generalitat de Perpinyà, l’Associació Diomira i el Festival Visa-Off.
El jurat va escollir el seu reportatge de l’Alzheimer amb tres fotografies de la seva
àvia, que pateix la malaltia. Un treball amb fotografies en blanc i negre però que pre-
tén ser optimista i dóna esperances als familiars i a les persones que tenen aquesta
patologia. Aquesta jove paretana, que està en el darrer curs en una escola de
l’Hospitalet, vol estudiar Audiovisuals i dedicar-se a la fotografia de cinema, tot i
que no descarta el fotoperiodisme. Entre els seus reportatges en destaca un que va
fer al nedador paralímpic de Parets, Miquel Luque.

a casa seva, amb les medalles i trofeus
que ha guanyat. De moment, crec que
el treball de l’Alzheimer i el de Miquel
Luque són els millors que he fet.
Quan vas començar en el món de la fo-
tografia?
En vaig aprendre molt del meu germà i
dels meus pares. Pel que fa als estu-
dis, vaig fer Batxillerat Artístic però vaig
començar seriosament als divuit anys.
Des de fa poc tinc una càmera profes-
sional i espero dedicar-me a la fotogra-
fia. Ara em falta el projecte final i les
pràctiques, tot i que m’agradaria conti-
nuar estudiant Audiovisuals, concreta-
ment fotografia de cinema.


