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Exemplar gratuït

Parets i natura mantenen un vincle molt estret. La
sensibilitat dels ciutadans envers el medi ambient, la
protecció i la conservació de l’entorn ha quedat sempre
palesa. La defensa de Gallecs, el compromís amb el
reciclatge i el respecte pels espais verds, en són alguns
exemples. L’administració local també ha aplicat
sempre una política mediambiental de respecte,
conscienciació i sensibilització envers l’entorn. La suma
dels dos factors han contribuït a fer de Parets, un
municipi de referència en qüestions mediambientals.
Aquest mes de novembre, Parets i el medi ambient
estrenyen encara més els llaços d’unió. L’agenda
mediambiental és extensa. La primera cita, amb reclam

Plantada de 500 arbres al passeig del riu Tenes
El mes de novembre inclou moltes propostes mediambientals, com ara l’11a Fira EcoVallès

La plantada d’arbres pretén reforestar el passeig del Tenes i es farà als marges del riu.
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la celebaració del
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Les Ordenances
Fiscals per a
l’any 2009
pujaran una
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per a tothom, és una plantada de més de 500 arbres
programada per aquest diumenge, 16 de novembre, a
les 11 hores, al passeig del riu Tenes que té per objecte
la reforestació de l’indret i la millora d’aquest espai
natural.
Però durant aquest novembre tenim moltes altres
propostes, com la presentació del Programa de
prevenció de residus, la inauguració de l’estació
meteorològica i de l’Observatori Astronòmic de Parets
–emplaçats a la teulada del CEIP Pau Vila–, la celebració
dels 25 anys de l’Escola de la Natura i la inauguració de
la sala d’exposicions de l’equipament i, per cloure, l’11a
edició de la Fira EcoVallès. (Pàg.3)

Es presenta el llibre
sobre la Unió de
Germandats de
Parets (Pàg.11)
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Horaris de visita del consistoriHoraris de visita del consistori

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

Par ticipació 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
Dimar ts 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

Espor ts
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

A la plaça de la Vila
Assegut en un “pintat” banc de la plaça
jo contemplo la vida d’aquest lloc
i veig tot un seguit d’un variat estoc
que fa que tot sigui com d’altre raça.

Dos bars tancats ja fa temps, potser massa,
i un altre que trontolla a poc a poc.
Sota la plaça, privilegi com enlloc,
s’hi forja un pessebre cada any que passa.

Sota les moreres parlen els africans.
Sant Esteve els escolta però calla,
perquè ell sap molt bé que també són humans.

La Font de la Creu, si ella no s’encalla,
brolla l’aigua i la plaça, en tots els instants,
segueix la vida perquè ella, mai falla!

Antoni Bertran

Vent al Montseny
Sents el vent? Porta la flaire
de l’avet i de l’arboç,
flama de la ginestera,
la veu aspra dels pastors.

Sents el vent? És l’alegria
que davalla d’aquets cims,
que té dolça la castanya
i d’un punt aspre els raïms.

Sents el vent? És l’agonia
d’aquests arbres en combat.
L’home és arbre i vent de l’arbre
que combat en soledat.

Sents el vent? És la paraula
de la vida que no mor.
Déu que parla en el silenci...
Déu que parla en el teu cor.

Mossèn Pere Ribot

Poema extret del llibre “Nadal al Montseny”. Aques-
ta publicació es pot trobar a la Biblioteca Can Rajo-
ler. Lectura recomanada pel Niu d’Art Poètic, en ho-
menatge al complir-se 100 anys del naixement de
l’autor. El Niu d’Art, dedicarà la trobada poètica del
20 de novembre que es fa a Ca’n Oms, a l’obra
d’aquest autor.

El carrer que val més
Al carrer de l’Eixample que val més de Parets han ta-
llat la circulació a l’alçada del col·legi Pompeu Fabra
i la pista de la piscina de Can Butjosa. Per què han
tancat la circulació del carrer Balmes en aquesta al-
çada? Jo crec que hi ha altres solucions que tancar
un carrer, per exemple es podria posar el senyal de

carrer residencial o com al barri de Lourdes de Mollet
que han posat en els seus carrers semàfors de tall
de circulació en hores determinades.
L’Eixample de Parets està inspirat en el Pla Cerdà de
Barcelona, un carrer amunt i l’altre avall. Jo no estic
en contra de les millores de l’escola Pompeu Fabra
però el carrer és de tots.

Jordi Ramon

Divendres 14 novembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora
del conte.
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, ta-
ller: relaxació i benestar corporal com a pre-
venció de l’estrès, a càrrec d’Esther Bach.
-A les 21.30 h, al Teatre Can Butjosa, Fes-
ta Comuni-k amb l’actuació dels grups
Estación Boreal, JikanGai, Strategia,
Erlenmeyer i Evermind.
-A les 22 h, al Teatre Can Rajoler, L’infern de
Marta, a càrrec de la Cia La Dependent.
Dissabte 15 novembre
-A les 8.30 h, a l’Escola de la Natura, sorti-
da guiada pels voltants per fer una observa-
ció d’aus.
Diumenge 16 novembre
-A les 8 h, al Patronat Pau Vila, sortida de la
XI caminada popular.
-A les 11 h, al passeig del riu Tenes, planta-
da d’arbres.
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, concert
Els amants de Lilith, amb Lídia Pujol.
Dilluns 17 novembre
-A les 20 h, a la Biblioteca Can Butjosa, xer-
rada presentació Espai Creixem Llegint.
Dimarts 18 novembre
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler,
Hora del conte: Valentina i Valentí (m’estima

no m’estima), a càrrec de Mon Mas (dins
la campanya Prou d’hòsties).
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, con-
ferència: Dret de parella amb ulls de dona,
a càrrec de Magda Oranich.
-A l’IES Parets, tallers Enrotlla’t de bon rot-
llo i Prevenció de relacions abusives, a càr-
rec d’Espais per la Igualtat.
Dia 19 novembre
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, ta-
ller d’escriptura creativa, a càrrec d’Elvira
Compte.
-A les 20 h, al Teatre de Can Butjosa, as-
semblea de priorització de les propostes
dels pressupostos participats 2009.
Dijous 20 novembre
-A les 18.30 h, al Casal Ca n’Oms, recital
poètic dedicat a Pere Ribot, a càrrec del Niu
d’Art.
-A les 20 h, al casal de Ca n’Oms, assem-
blea de priorització de les propostes dels
pressupostos participats 2009.
Divendres 21 novembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa,
hora del conte.
-A les 18.30 h, sortida al Teatre Nacional
de Catalunya per veure el musical Aloma de
la companyia Dagoll Dagom.
-A les 11 h, al Teatre Can Butjosa, teatre:

 Ja n’hi ha prou! a càrrec de Teatreacció.
Activitat adreçada a l’alumnat de l’IES.
Dissabte 22 novembre
-A les 12.30 h, festa d’inauguració de
l’escola bressol Els petits gegants.
-A les 23 h, al Pavelló d’Esports, concert
Prou d’Hòsties: Rimas contra la violencia
de género: Shuga, Mai, Dlux, Indie i Dj
Yulian + escriptores de grafit i lectura del
manifest contra la violència de gènere.
Diumenge 23 novembre
-A les 12, a la sala Cooperativa, presen-
tació del llibre sobre la història de la Unió
de Germandats.
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espec-
tacle Scrackejat, a càrrec de la Cia.
Cobos Mika Company.
Dimecres 26 novembre
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler,
tertúlia al voltant de la lectura El pont dels
jueus, de Martí Gironell.
Dijous 27 novembre
-A les 17 h, a Cal Jardiner, conferència
sobre El procés legal en casos de violèn-
cia en la parella, a càrrec de Sònia
Gutiérrez.
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler,
tertúlia amb Martí Gironell, autor del lli-
bre El pont dels jueus.

Èxit de l’espectacle “Secrets” del Mag Lari
La Junta de RIALLES Parets, en representació dels
socis volem manifestar:
el passat 9 de novembre va actuar a Can Rajoler, dins
de la programació de RIALLES Parets, el Mag Lari
amb el seu darrer espectacle “Secrets”. Volem ma-
nifestar que ha estat un èxit tant de públic -ja que el
teatre de Can Rajoler estava ple de gom a gom i s’ha
quedat molta gent sense poder entrar- com per l’es-
pectacle en sí, que ha entusiasmat a petits i grans. I
allò més important: hi han assistit 66 famílies sòci-
es (només n’han faltat 4), amb la pràctica totalitat
dels seus membres. Malgrat que no ha vingut ningú
de la premsa, ni fotògraf i per tant que no transcen-
dirà més enllà de les parets de Can Rajoler, ens que-
da l’orgull de saber que la nostra tasca val la pena i
que l’esforç té uns resultats: veure les cares d’il·lusió
dels nens i les nenes veient l’espectacle i esperant
que el Mag Lari els signi un llibre o fer-se una foto
amb ell... O veure la gent gran, pares i mares, avis...
rient, aplaudint i ...sent feliços una estona... No té
preu. Sobretot volem donar les gràcies a tota la gent
que ha vingut, disculpes als que no han pogut entrar
i valorar positivament la col·laboració de molts socis
i de tots els que han possibilitat que la tarda del diu-
menge fos màgica.

Núria Sancho.
Grup RIALLES Parets.
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Escola de la Natura: 25 anys fomentant
educació i sensibilitat mediambiental

Cites inexcusables amb el medi ambi-
ent durant aquest mes de novembre:
plantada de 500 arbres al passeig del
riu Tenes, presentació del Programa
municipal de prevenció de residus, in-
auguració de l’estació meteorològica i
de l’Observatori Astronòmic així com de
la sala d’exposicions de l’Escola de la
Natura, 11a edició de la Fira EcoVallès,
25è aniversari de l’Escola de la Natu-
ra... Tots aquests esdeveniments es
poden encerclar al calendari d’actes de
la població.

500 arbres arrelen al Tenes
Si seguim un ordre cronològic, cal que
comencem parlant de la plantada popu-
lar de més de 500 arbres i arbusts que
se celebrarà el proper 16 de novembre,
a les 11 hores, al passeig del riu
Tenes, amb la voluntat de reforestar els
marges del riu en el tram comprès en-
tre el camp de futbol i la verneda.
L’acció, que compta amb la col·-
laboració del Consorci del Besòs, pre-
tén millorar aquest espai natural i recu-

S’inaugura una nova
sala d’exposicions amb motiu
del 25è aniversari de l’Escola

de la Natura

Aquest diumenge, 16 de no-
vembre, es plantaran més 500
arbres i arbusts per reforestar

el passeig del riu Tenes

La 11a edició de la Fira
EcoVallès programa activitats

durant tota la jornada del 30 de
novembre

perar el bosc de ribera, un element in-
dispensable en la creació de vida, so-
bretot la referida a les aus, desapare-
gudes d’aquest riu ja fa molts anys.

Programa de Prevenció de Residus
Reduir els residus. Amb aquesta pre-
missa, el consistori està elaborant una
campanya de reducció de residus.
El 26 de novembre, a les 20.30 hores,
a l’Escola de la Natura, es presentarà
aquest programa, així com la campa-
nya de col·laboració entre els comerços
i l’Ajuntament per reduir l’ús de bosses
de plàstic.

25 anys d’Escola de la Natura
Si parlem de medi ambient a Parets és
imprescindible referir-nos a un projec-
te molt ambiciós que iniciava la seva
trajectòria tot just fa 25 anys. Alesho-
res s’establien les bases per acabar
constituint el que avui és l’Escola de la
Natura, un centre que fomenta l’educa-
ció ambiental i la divulgació dels valors
naturals a Parets.

Aquest 2008 se celebra el 25è aniver-
sari de la seva fundació, i amb aquest
motiu, el 30 de novembre, a les 12
hores, s’inaugurarà la nova sala d’ex-
posicions. Acollirà bona par t de les
activitats que es programen a l’escola
i s’ha concebut mitjançant criteris de
sostenibilitat: proporciona llum natural
durant el dia i quan no n’hi ha prou es
fan servir les plaques fotovoltaiques.

11a Fira EcoVallès
El 30 de novembre, en el marc de la
celebració dels 25 anys de la fundació
de l’Escola de Natura, aquest equipa-
ment municipal acollirà una jornada lú-
dica i sensibilitzadora al voltant del
medi ambient i l’ecologia.
Des de les 10 del matí fins  a les 7 de
la tarda, l’EcoVallès mostrarà elements
relacionats amb l’energia solar, el re-
ciclatge, els sistemes de recuperació
d’aigües pluvials, vehicles elèctrics i
oferirà també tallers i activitats lúdi-
ques i gastronòmiques al voltant del
medi ambient.

La reforestació dels marges del riu
Tenes que farem diumenge per comme-
morar el 25è aniversari de l’Escola de
la Natura contribuirà a millorar aquest
espai i posa de manifest un clar com-
promís amb el nostre entorn. El mateix
compromís de fa 25 anys quan vam cre-
ar l’Escola. En aquells moments vam
comptar amb el suport i la implicació de
persones com Josep Lluís Negredo,
Marià Pou, Daniel Moreno o Josep M.
Mauri, el meu professor, de qui vaig
aprendre el respecte per la Natura i l’en-
torn. Gràcies al seu esforç, a la seva
implicació, i a la de moltes altres per-
sones que al llarg d’aquest anys han
passat per l’escola, vam tirar endavant
aquest projecte i vam ser pioners a l’ho-
ra de posar en marxa un equipament
d’aquestes característiques.
Amb aquest esperit continuarem treba-
llant per potenciar l’educació ambiental
com a base de la sensibilització, el co-
neixement i la defensa del nostre patri-
moni natural. Ens fa molta il·lusió cele-
brar aquest aniversari perquè compar-
tim els objectius de l’escola, un espai
de divulgació dels valors naturals que
ha esdevingut un referent a la comarca
en matèria d’educació i activitats ambi-
entals. També cal destacar la feina de
l’equip humà del centre, al capdavant
del qual es troba els seu director Ferran
Lozano, i la de tots els voluntaris i col·-
laboradors que han fet i fan possible
aquesta celebració. Durant aquest
temps hem anat millorant progressiva-
ment les instal·lacions amb una major
dotació de recursos i serveis, com ara
la pròxima inauguració d’una nova sala
d’exposicions o l’estrena, al CEIP Pau
Vila, de l’estació meteorològica i del nou
Observatori Astronòmic i aquesta segui-
rà sent la nostra aposta de futur. Cele-
brarem l’aniversari amb l’organització
d’una nova edició d’EcoVallès per donar
a conèixer les novetats en el sector
ambiental; presentarem una campanya
de minimització de residus i impulsarem
el grup de treball Empresa i Medi Am-
bient a Parets (EMAP) per millorar la
gestió ambiental a la indústria i recupe-
rar l’entorn natural del municipi. Perquè
som sensibles a la protecció del nostre
patrimoni natural i defensors del desen-
volupament sostenible.
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Ordenances fiscals 2009: menys recaptació per taxes
i impostos i increment d’ajuts als més desfavorits

La crisi econòmica ha estat determi-
nant a l’hora d’elaborar les taxes i im-
postos municipals que caldrà pagar
l’any 2009. Tenint en compte la situa-
ció actual, s’ha procurat fer una pres-
sió fiscal continguda, intentant que els
rebuts que hagin de pagar els ciuta-
dans siguin molt ajustats. És així que
la major part de taxes i impostos tin-
dran una aplicació del 3,6% , l’índex de
l’IPC avançat del mes d’octubre, si bé
hi ha algunes excepcions.
L’IBI, Impost sobre Béns Immobles,
continua subjecte a la revisió cadastral

de l’Estat i això fa que l’increment si-
gui superior fins que l’any 2013 estigui
actualitzat el seu valor. L’increment en
el preu final està al voltant d’un 5%, tres
punts per sota que el de l’any 2008, si-
tuat en el 8%. El 60% dels rebuts de
l’IBI no s’incrementaran més de 30
euros respecte de l’any passat, el 21%
pagaran entre 30 i 50 euros més, el
13%, entre 50 i 100 euros més, i el 5%,
veuran aplicat un increment de més de
100 euros en el rebut. Les famílies
nombroses gaudiran d’una bonificació
del 40% i aquells immobles en què

s’hagin instal·lat sistemes d’aprofita-
ment tèrmic o elèctric de l’energia pro-
cedent del sol, així com els habitatges
de protecció oficial tindran un descomp-
te del 50%. Com a novetat, cal dir que
s’atorgarà la possibilitat de fragmentar
el pagament en quatre vegades.

L’Impost d’Activitats Econòmiques es
congela i no tindrà cap increment res-
pecte de les ordenances de 2008.
Aquesta mesura pretén fomentar l’ocu-
pació que generen les grans empreses
en benefici de la població de Parets.
També amb l’objectiu de potenciar la
creació de llocs de treball en les noves
activitats es preveu una bonificació del
50% de la Taxa de llicència d’obertura
de petit o mitjà comerç.

El rebut de l’Ecotaxa puja 2 euros
La taxa de prestació de serveis medi
ambientals (recollida selectiva, orgàni-
ca, i eliminació de residus) serà de 42
euros l’any 2009, 2 euros més que el
2008. Aquests dos euros suposen un
augment d’un 5% en el rebut. S’hi in-
corpora una bonificació de 6 euros als
usuaris que facin ús de la deixalleria un

mínim de 10 vegades l’any. En aquest
cas, les persones que es beneficiïn
d’aquest descompte, acabaran pagant
una taxa de 36 euros pel servei.
La taxa de l’aigua aplicarà increments
diferenciats en funció del consum. Si
el consum és de 10m3 al mes, l’aug-
ment del rebut serà d’un 3.98%, si el
consum està situat entre 11 i 18m3/
mes s’aplicarà un percentatge del 8%
i a partir de 19 m3/mes el recàrrec en
el rebut serà del 9,5%. L’increment en
aquesta taxa pretén fomentar un con-
sum responsable de l’aigua.
Pel que fa al transport urbà, es manté
la gratuïtat del servei per a jubilats i/
o pensionistes majors de 60 anys,
però amb una limitació de 24 targetes
durant tot l’any.

Regulació de les zones blaves
Destaca com a novetat l’establiment
d’un preu públic per  la utilització de la
zona blava.
No s’aplicarà la nova taxa fins que es
faci la concessió del servei.
Pel que fa a la tarifa, cal dir que el mí-
nim serà 0,20 cèntims d’euro, que
una hora d’aparcament en aquesta
zona regulada costarà 1 euro i el mà-
xim de temps d’estacionament serà de
dues hores (2 euros).

Les taxes i impostos per al 2009 són
contingudes i tindran un increment

general del 3,6% (IPC avançat)

L’ús de la deixalleria durant 10 vegades
l’any tindrà una bonificació de 6 euros

al rebut de l’ecotaxa de 2010

Es crea una nova ordenança per regular
l’aparcament de zona blava, amb una

tarifa d’1 euro per hora

Es prenen mesures per fomentar
la creació de llocs de treball
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Imputat per presumpte delicte
contra la seguretat del trànsit
Dimarts passat, 11 de novembre, a
la matinada, un vehicle Ford Fiesta va
col·lisionar amb un fanal a l’avingu-
da de Catalunya, a l’alçada del barri
de l’Escorxador. La Policia Local va
intervenir de forma inmediata des-
prés de ser alertada pels veïns. El
conductor, J.R.L, de 41 anys i veí de
Santa Coloma de Gramenet, va aban-
donar el vehicle al mig de la calçada
i va marxa. Poc després va ser loca-
litzat per agents de la Policia Local al
carrer de Sant Antoni i es va proce-
dir a practicar-li el control d’alcoholè-
mia, que va resultar positiu. J.R.L va
ser imputat per presumpte delicte
contra la seguretat del trànsit i jutjat
aquesta mateixa setmana al jutjat de
guàrdia de Mollet.

BrBrBreuseuseus

Què en pensa de la victòria de Barak Obama a les eleccions presidencials dels Estats Units?

VOX POPULI

És molt important que un de-
mòcrata guanyi les eleccions,
sigui del país que sigui. A mi
m’agrada, té carisma i es veia
que guanyaria amb diferència.
Sí, crec que hi haurà canvis, el
sol fet que Bush no hi sigui ja
és un bon canvi.

M. Carmen
Laje

55 anys

Antonia
Cabrera
52 anys

Em sembla bé; abans que
guanyi un exmilitar, prefereixo
a Obama. Tot i que no hi havia
gaire on triar. Aquesta victòria
vol dir que les coses van can-
viant, però ho té força difícil.
Esperem que les relacions
amb Espanya vagin una mica
millor.

Esteve
Gorina

45 anys

Espero que sigui positiu, per-
què la política de Bush és clar
que no funciona. Les estadís-
tiques ja deien que guanyaria;
he trobat la campanya llarga
i pesada. Quant als canvis,
espero que igual que afecten
en allò més negatiu, també
afectin en allò més positiu.

Carlos
Bonachela

38 anys

Bala
Touré

34 anys

No és el candidat que més
m’agrada, però McCain tam-
poc és del meu gust. Crec que
amb Obama hi haurà un canvi
massa radical als EUA. Ja
des del principi es veia que
guanyaria, ha fet una campa-
nya molt bona, però no creia
que hi hauria tanta diferència.

M’agrada que hagi guanyat
Obama, amb Bush les coses
no anaven bé. Esperem que
ens ajudi a superar la crisi
mundial que estem vivint en
aquest moments. Confio que
compleixi el que ha promès i
que repercuteixi a Espanya de
forma positiva.

Robatori en un concessionari
de cotxes de Parets
La matinada del passat 6 de novem-
bre, la patrulla de servei nocturn de
la Policia Local de Parets va detectar
un grup d’individus vestits amb roba
de camuflatge que extreien vehicles
de gamma alta d’un concessionari de
cotxes ubicat al carrer de Ramon y
Cajal. Els agents van poder evitar el
robatori de més vehicles si bé abans
de la seva arribada ja n’havien sos-
tret tres. En l’intent d’evitar la seva
fugida, el cotxe de la Policia Local va
resultar malmès, amb un cop a la
part posterior. Tot seguit, es va pro-
duïr una persecució per la C-17 i l’au-
topista, amb el reforç de Mossos
d’Esquadra.

Prop de 800 ciutadans participen al procés “Amb els diners,
tu hi comptes” i es recullen 200 noves propostes d’inversió

Èxit de participació. 767 ciutadans han
fet arribar les seves propostes en el
marc del procés participatiu al pressu-
post municipal “Amb els diners, tu hi
comptes”.
El procés presentava variacions respec-
te de l’any de passat. En aquesta oca-
sió s’han fet dos blocs, un de 10 pro-
postes tancades –sorgides de les de-
mandes ciutadanes recollides en ante-
riors processos participatius- que calia
puntuar en ordre de preferència per a
la seva execució. Aquesta fase ja està
tancada. De les 10 propostes, els ciu-
tadans han escollit en aquest mateix
ordre, l’arranjament de Ca n’Oms, l’ar-
ranjament i tancament del circuit de
bicis BMX i la millora de l’enllumenat

públic, que seran les actuacions que
podran executar-se amb l’impor t de
150.000 euros.
Actualment s’està avaluant la viabilitat
de les 200 propostes plantejades com
a nous suggeriments. Les que siguin
validades es portaran a votació a les
assemblees que els propers 19 i 20 de
novembre se celebraran al teatre Can
Butjosa i a Ca n’Oms, respectivament.
De les assemblees sortiran 10 propos-
tes finals, 5 de cadascuna. Posterior-
ment  es posaran a votació a través de
fitxes al butlletí Parets al dia o a través
del web municipal. El període de vota-
ció finalitzarà el 15 de desembre i les
propostes guanyadores es donaran  a
conèixer el 19 de desembre.

Ens trobem ja en la 4a edició del
procés participatiu “Amb els diners,
tu hi comptes”. En la primera fase,
ja hem fet la recollida de propostes
i de puntuacions de tota la ciutada-
nia que heu volgut participar, i hem
de dir que tornem a incrementar no-
tablement el nombre de participants
vers l’any passat.
Cada cop sou més els que ens feu
arribar totes aquelles qüestions que
considereu rellevants per tal que
Parets avanci any rera any i es refer-
mi com un poble de consens, impli-
cació i de par ticipació de la seva
ciutadania en els afers públics i en
la vida del municipi.
És per això que des de l’Ajuntament
volem agrair-vos a tots i a totes els
que heu emplenat les fitxes, l’inte-
rès que heu mostrat en el procés, la
difusió que ens consta que heu fet
de la vostra proposta i d’aquelles
altres que no essent vostres, heu
trobat interessants o necessàries
per al municipi. Ara queda la part de
les votacions, celebrarem les as-
semblees la propera setmana i es-
perem comptar també en aquest
moment del procés amb la vostra
participació. Moltes gràcies per en-
davant.

RAQUEL GARCIA
Regidora de Participació

Ciutadana

La Generalitat de Catalunya s’ha compromès a licitar les obres d’ampliació del CEIP Pompeu Fabra du-
rant la primavera de 2009. Aquest és el resultat de la reunió mantinguda el 6 de novembre entre Ser-
veis Territorials d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Parets i representants dels
pares i mares d’alumnes del centre educatiu. Per la seva part, l’Ajuntament de Parets ha adquirit el
compromís que si el govern autonòmic no compleix l’acord, es garantirà la licitació les obres abans de
la finalització de 2009 mitjançant un conveni segons el qual les quantitats aportades serien retornades
per mitjà d’una aportació pliurianual. La resolució adoptada ha satisfet els membres de l’Associació de
Mares i Pares d’Alumnes.
Un cop finalitzada l’ampliació, que es farà a partir del projecte elaborat per l’arquitecte Salvador Matas,
el CEIP Pompeu Fabra disposarà de totes les dependències que estableix la normativa pel que fa cen-
tres d’educació primària amb una línia d’ensenyament, a excepció del gimnàs.
Tenint en compte que l’escola estarà en funcionament mentre es faci l’ampliació i la dificultat que això
suposa per a l’execució de les obres, s’estima un termini de 14 mesos per a poder efectuar l’actuació.

La Generalitat licitarà les obres del CEIP Pompeu Fabra durant 2009

Parets,
poble de consens

Les assemblees per escollir les propostes finalistes tindran lloc els dies
19 i 20 de novembre a Can Butjosa i Ca n’Oms respectivament
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S’inaugura l’observatori i l’estació
meteorològica del CEIP Pau Vila

La coberta superior de la terrassa del
CEIP Pau Vila compta, des de fa uns
dies, amb una estació meteorològica
integrada a la xarxa d’equipaments
meteorològics de Catalunya, que per-
metrà obtenir diferents dades climàti-
ques a temps real del municipi, que
seran gestionades pel Servei Meteoro-
lògic de Catalunya (Meteocat), amb
l’objectiu que formin part del conjunt de
les dades climàtiques del país. Aques-
ta informació serà a l’abast de tothom
mitjançant els webs de l’Ajuntament,
de Medi Ambient, de l’Escola de la
Natura i de Meteocat.
Aquesta ubicació es va triar perquè
ofereix la garantia que cap edifici o
instal·lació interferirà en les lectures

Alumnes d’ACESCO visiten
les instal·lacions municipals
Aquesta setmana, les dependències
de l’Ajuntament han estat de nou
l’escenari de les visites de prop
d’una cinquantena d’alumnes de 1r
curs de primària del centre ACESCO.
Aquesta visita s’emmarca dins el
projecte ‘conèixer el poble’ que es
duu a terme des de l’escola, per tal
que els nens i nenes, des de petits,
coneguin la població i els serveis que
els ofereix. Acompanyats pels seus
mestres i el regidor d’educació,
Antonio Torio, els escolars, d’entre 6
i 7 anys d’edat, van visitar les instal·-
lacions municipals i van poder plan-
tejar les seves preguntes al personal
tècnic i administratiu. Durant el recor-
regut mestres i alumnes van poder
veure espais comuns i despatxos de
gestió, com la sala on es duen a ter-
me les sessions plenàries, el des-
patx de l’alcalde o la ubicació de la
tresoreria municipal. Durant el curs
escolar, els alumnes de 4t curs de
primària de les escoles de Parets vi-
siten les instal·lacions de l’Ajunta-
ment per conèixer-ne el funcionament
i les dependències.

La Marató de Nova York en
la lluita contra l’alzheimer

BrBrBreuseuseus

L’associació Parets contra el
càncer celebra el sopar anual

Sergi Martorell va ser un dels 40.000
corredors que va finalitzar amb èxit la
Marató de Nova York que va tenir lloc
a principis de mes. Martorell, que va
fer un temps de 4 hores i 20 minuts,
va aconseguir el seu dorsal gràcies
a la col·laboració que va prestar a la
ONG Alzheimer Society. El paretà, afi-
cionat a l’esport, manifestava les di-
ficultats assegurant que ‘la carrera re-
sulta molt dura, tot i que és una ex-
periència enormement gratificant’.

L’associació Parets contra el càncer,
celebra el sopar anual que tindrà lloc
el proper 28 de novembre, a les 21
h, al restaurant La Salut. La trobada
s’iniciarà amb una xerrada a càrrec
del doctor Enric Pons, metge dels
hospitals de Granollers i Sant Celoni.
El preu del sopar serà de 35 euros i
cal fer una reserva prèvia trucant al
telèfon 619 467 197.

atmosfèriques. L’estació es podrà visi-
tar a través del programa de sortides
que l’Escola de la Natura realitza al
llarg de l’any.

Remodelació de l’observatori
Com a part de la reforma, s’ha recupe-
rat l’observatori astronòmic on, a més
de millorar l’equip i dotar-lo d’un nou
telescopi, s’ha habilitat una sala sota
la cúpula per tal de dur a terme clas-
ses teòriques i audiovisuals.
La inauguració d’ambdós equipaments
tindrà lloc el 29 de novembre a les 12
h, a la terrassa del CEIP Pau Vila, amb
la presència del director del Servei
Meteoròlogic de Catalunya, David
Rodríguez Albert.
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Parets ha estat un dels municipis es-
collits, en el marc d’una prova pilot, per
expedir el DNI electrònic. Dimarts pas-
sat, una unitat mòbil de Comissaria de
la Policia Nacional va iniciar la tramita-
ció del nou Document Nacional d’Iden-
titat a Can Rajoler.
Vint-i-sis usuaris van acudir a la cita per
a l’expedició dels seus documents en
format electrònic i caldrà que tornin el
17 de novembre per finalitzar la trami-
tació, més complexa que la dels DNI
convencionals.
L’Ajuntament de Parets tramita la reno-
vació i expedició del DNI des de l’any
2000 com un servei a la ciutadania per
tal que no hagin de desplaçar-se fora

Protecció Civil actua amb les
fortes pluges d’inicis de mes Parets ja expedeix el DNI electrònic
El cos de voluntaris de Protecció Civil
de Parets del Vallès va realitzar més
d’una vintena de sortides, a inicis de
novembre, a causa de les fortes plu-
ges registrades al municipi. Segons les
dades recollides a l’estació meteorolò-
gica instal·lada a la seu de Protecció
Civil, durant la jornada del 2 de novem-
bre es va registrar una mitjana de 34
litres per metre quadrat i ratxes de vent
que van arribar als 37 quilòmetres per
hora. El servei de prevenció de Protec-
ció Civil va actuar des de les 8 del matí
fins a les 9 del vespre.

Accions d’emergència i preventives
D’entre les accions van retirar arbres
trencats als carrers de Batista i Roca,
i Prat de la Riba, van actuar en trams
de via inundats com ara al carrer de la
Logística, al polígon industrial Sector Z,
a l’Estació de RENFE, al passeig Flu-
vial, a l’avinguda de Catalunya, al car-
rer d’Aragó i també van fer extracció
d’aigua a terrasses de domicilis parti-
culars. Una de les tasques del cos de
voluntaris, a més d’actuacions concre-
tes en cas d’emergència, és també la
vigilància preventiva.

del municipi, a oficines de la Policia
Nacional. El servei es presta un cop al
mes.

Avantatges del nou document
El DNIe incorpora un xip que emmagat-
zema informació i permet processar-la
internament, per això el document és
de plàstic. Com a avantatges, el DNIe
permet accedir a nous serveis de la So-
cietat de la Informació com ara realit-
zar compres firmades a través
d’internet, fer tràmits complets a les ad-
ministracions públiques a qualsevol
hora i sense necessitat de desplaçar-
se o, entre d’altres, fer transaccions
amb seguretat a entitats bancàries.

El CEIP Patronat Pau Vila
rep un premi per reciclar
El CEIP Patronat Pau Vila de Parets
del Vallès ha guanyat el premi Súper-
Anella del curs 2007-2008 que con-
voca l’empresa ITW Hi-Cone de la
Garriga, amb el suport del Consor-
ci de Residus del Vallès Oriental i el
Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya.

El guardó s’emmarca dins un progra-
ma d’educació ambiental que, sota
el nom de l’Anella, pretén fomentar
el reciclatge de les anelles de plàs-
tic que agrupen les llaunes de begu-
des. La participació, a més de pro-
moure la conscienciació sobre la
necessitat de reciclar i tenir cura del
medi ambient, té una recompensa:
l’escola que recull més anelles per
alumne rep el Premi Súper-Anella,
dotat amb 1.000 euros en material
informàtic. Durant el curs 2007-
2008, 12.067 alumnes de 59 cen-
tres educatius de la comarca del
Vallès Oriental i Sabadell han parti-
cipat en la campanya. A Parets han
pres part tres escoles, el CEIP
Pompeu Fabra, el CEIP Patronat Pau
Vila i l’ACESCO. Entre els 59 centres
s’han recollit un total de 166,43
quilograms d’anelles de plàstic, de
les quals 25,77 quilos han estat re-
collits per l’alumnat del CEIP Patro-
nat Pau Vila. Aquesta quantitat ha
merescut el premi Súper-Anella.

Els tràmits es fan un cop al mes a les dependències municipals
de Can Rajoler i s’emmarquen en una prova pilot.

1.000 euros en material
 informàtic per recollir més

de 25 kg. d’anelles de plàstic
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La col·lecció d’Estudis Locals, editada
per l’Ajuntament amb la col·laboració
de les entitats, s’amplia amb la pre-
sentació del nou llibre sobre La Unió
de Germandats de Previsió Social de
Parets, el tercer dedicat a les entitats
i associacions paretanes.
La publicació recull la història i la cre-
ació de les tres germandats fundades
a Parets, el Montepío de San
Sebastián Mártir, el Montepío El Jardín
i el Montepío de San Isidro Labrador i
com, l’any 1960, van passar a unir-se
per formar la Unió de Germandats de
Previsió Social de Parets del Vallès, as-
sociació que funciona a ple rendiment
fins al dia d’avui.

Més de 100 anys d’història
La més antiga d’aquestes germandats
data, en la inscripció oficial del Regis-
tre d’Associacions de Catalunya, del
26 de gener de 1905 però, segons la

Nou llibre sobre la Unió de Germandats BrBrBreuseuseus
S’inaugura la nova escola
bressol Els petits gegants

Continuen les activitats de
la campanya ‘Prou d’hòsties’
La campanya ‘Prou d’hòsties’ contra
la violència de gènere continua el
programa d’activitats. Avui, diven-
dres, a les 22 h, al teatre Can Rajo-
ler, tindrà lloc la representació L’in-
fern de Marta, a càrrec de la compa-
nyia La Dependent. Per altra banda,
la passada setmana es va inaugurar,
a la sala d’exposicions Can Rajoler,
una mostra de fotos creatives al vol-
tant de la violència masclista.
La fotografia seleccionada, proporci-
onarà la imatge per a la caràtula del
curtmetratge guanyador del concurs
de joves creadors que s’ha convocat
en el marc d’aquesta vuitena edició
de la campanya.

La publicació, que es presenta el 23 de novembre a la sala
annexa a la Cooperativa, recull la trajectòria de l’entitat

El mur de la riera Seca: art amb civisme

GGGGGrrrrraaaaafffffititititits Ars Ars Ars Ars Art Ut Ut Ut Ut Urrrrrbababababa

Finalment, més de dos-cents joves
escriptors de grafits vinguts de tot
l’Estat  espanyol, van participar en la
decoració del mur de la riera Seca,
responent a la convocatòria que el
Servei de Joventut va obrir el passat
9 de novembre.
L’organització va proporcionar els
materials per pintar i va posar a dis-
posició dels assistents, prop d’un
quilòmetre de mur per tal que els ar-
tistes expressessin el seu art en el
marc  d’un comportament respectuós
i cívic. Amb aquesta iniciativa, l’Ajun-
tament vol implicar aquest sector de
la població explicant, a través dels
joves, les conseqüències i perjudicis
de les actuacions que vulneren les

Des del passat mes de setembre,
Parets compta amb una nova llar
d’infants d’iniciativa privada situada
al carrer de Torres i Bages, número
6.  L’escola bressol Els petits ge-
gants adopta el nom de la ludoteca
situada a prop del centre amb la qual
comparteix equip directiu. L’espai,
que s’inaugurarà oficialment el 22 de
novembre a les 12.30 h, va oferir per
aquest curs un total de 45 places
d’escola bressol, compta amb 6 no-
ves aules adaptades i 200 metres
de pati per a jocs.

Segona festa de la revista jove Comuni-K

FFFFFesesesesesttttta Ca Ca Ca Ca Comunomunomunomunomuniiiii-----kkkkk

L’abril de 2006, es presentava un nou
projecte comunicatiu impulsat pel
Servei de Joventut, i inclòs dins el pla
local, amb l’objectiu de desenvolupar
noves formes de participació a partir
del respecte i del reconeixement, i
facilitava un espai on els joves podi-
en  escriure sobre aquells temes que
són del seu interès, per estimular la
reflexió, el debat i la visió crítica, mit-
jançant un procés educatiu de trans-
formació i canvi.
Es tracta de la revista jove Comuni-k,
una revista en format digital al voltant
de la comunicació, la creativitat i la
implicació juvenil, el disseny i les sec-
cions de la qual decideixen els joves,
que l’escriuen, l’avaluen i proposen

activitats de difusió i promoció. Du-
rant aquest temps, Comuni-k ha rebut
més de 24.000 entrades als 118 ar-
ticles escrits pels 16 joves que for-
men la redacció.
Els visitants han mostrat la seva pre-
ferència per les seccions que giren al
voltant de la música i les activitats
previstes a l’agenda. La revista, rep
el suport extern de diverses entitats
i està oberta a la participació mitjan-
çant el formulari de contacte al qual
es pot accedir a través del seu web,
www.comuni-k.org.

Segona festa Comuni-K
Per celebrar la bona acollida i recollir
opinions, els integrants de la revista
organitzen la segona festa Comuni-k,
que tindrà lloc avui divendres, a les
21.30 h, al casal Can Butjosa i
comptarà amb servei de bar i actua-
cions musicals de grups de rock,
Indie, Grunge i Visual key.
Així mateix, el proper 3 de desembre,
a les 20 h, al Casal Can Butjosa, el
Servei de Joventut ha previst obrir una
nova convocatòria oberta als joves in-
teressats a participar en la redacció.

,

documentació conservada per la Unió
de Germandats, ja existia com a enti-
tat dedicada al mutualisme almenys
des de l’any 1873.
La publicació, de caire divulgatiu, ha
estat fruit de l’estudi realitzat per la
responsable de l’Arxiu Municipal, Alícia
Pozo, amb la col·laboració de la Unió
de Germandats i del servei de Comu-
nicació Institucional i s’ha elaborat mit-
jançant la documentació aportada per
l’entitat, i les consultes de l’arxiu mu-
nicipal i de l’arxiu de la Delegació del
Govern a Catalunya. El resultat ha es-
tat un llibre de 116 pàgines on es po-
den trobar llistes dels antics membres,
reproduccions d’actes de les juntes, o
fotografies dels esdeveniments cele-
brats per la Unió de Germandats. La
presentació tindrà lloc el 23 de novem-
bre, a les 12 h, a la sala annexa a la
Cooperativa. Inicialment, s’han editat
un total de 500 exemplars del llibre.

ordenances de convivència ciutadana.
Des de les 11 del matí i fins a les 8
de la tarda, els escriptors van dispo-
sar dels elements necessaris per pin-
tar, així com de papereres específi-
ques per a l’abocament d’esprais i
altres materials de rebuig.
La jornada va comptar amb servei de
bar a càrrec de l’entitat Las Haches
del Valle i la música dels Dj Eterno
Selekta i Dj Keal.

Grafits i hip-hop
El moviment hip-hop, està estreta-
ment vinculat a la pintada de grafits
que té una gran acollida entre els jo-
ves que es volen expressar de forma
menys convencional.
Per aquest motiu, el Servei de Joven-
tut ha programat un curs de cultura
hip-hop que es durà a terme
properament a Cal Jardiner. Així ma-
teix, amb l’objectiu d’evitar les pinta-
des vandàliques i dins el projecte Gra-
fits art urbà, s’han habilitat espais per
a la pintada de grafits que disposaran
de super fícies adients i papereres
especials i que s’identificaran amb el
logotip ‘Aquí pots’.

“He d’anar al gimnàs.” Aquest és un
dels propòsits que més ens formulem en
acabar les vacances d’estiu. Són molts
els atractius que avui dia aquests cen-
tres ens ofereixen: campanyes publici-
tàries que prometen facilitar l’autèntic
benestar integral (wellness), condicio-
nament físic (fitness) a la car ta per
posar-se en forma, danses pròpies de
diferents racons del planeta, innovadors
actes socials, etc.
Un cop hem triat les instal·lacions que
més ens convenen, el ventall de possi-
bilitats pel que fa a les activitats és
cada vegada més variat. Des de les
opcions més dinàmiques i rítmiques com
l’aeròbic, l’aiguagim, la gimnàstica jazz,
la capoeira, les arts marcials o l’ús de
la cinta de córrer o la bicicleta estàti-
ca, fins a les més relaxants i reposades
com el ioga, el tai-txi, el txi-kung o el
mètode Pilates.
Ara bé, si sou dels qui us agrada com-
batre la inactivitat física mitjançant exer-
cicis de tonificació amb l’halter, les
manuelles (conegudes en castellà com
a mancuernas) o la premsa, prepareu-
vos a rebre intenses sessions quan
sentiu a parlar el professor d’esquats,
pressions, extensions, panxells, rems
o rulls. No patiu però, la majoria de com-
plexos us permetran alliberar totes les
tensions acumulades a les banyeres
d’hidromassatge (o jacuzzis) o en ses-
sions de sauna ben reconfortants.
Per saber exactament en què consistei-
xen aquest seguit d’exercicis i molts
altres diccionaris especialitzats en línia
com el Diccionari de psiquiatria, el Dic-
cionari de terminologia notarial,  el Lè-
xic de Fàrmacs o el Diccionari de rugbi
podeu consultar el  Cercaterm (http://
www.termcat.cat/).
Extret del Termcat, 2007: l’actualitat,
terme a terme.

En forma!
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Jordi Seguer

Jordi Pavón Mauri és des d’aquesta temporada el nou entrenador del sènior mas-
culí A del Bàsquet Parets. L’equip, que milita a la 3a catalana grup 2, comparteix
el darrer lloc de la lliga amb La Garriga B i Centelles amb una victòria i 7 derrotes.
Demà dissabte, a les 19 hores, el BP rep l’equip osonenc en un partit considerat
com a vital en la lluita per sortir de la zona baixa. Jordi Pavón, de 32 anys, va ser
jugador fins la temporada passada del sènior A del Bàsquet Parets on va jugar
durant 2 anys consecutius. Als 8 anys va començar la seva formació al CB
Granollers (2a divisió) on va jugar fins als 20 anys. Més tard, va militar al Llinars
i a Les  Franqueses (Copa Catalunya) i va ser un dels fundadors del CB L’Ametlla
amb un grup d’amics. Com a entrenador ha estat 3 anys al CB Granollers i aques-
ta és la sisena temporada que coordina els equips inferiors de les Franqueses.
De la seva afició pel bàsquet, va sorgir la possibilitat de dedicar-s’hi professional-
ment. Així, des de fa un any, treballa al Patronat Municipal d’Esports de les Fran-
queses com a tècnic d’instal·lacions esportives.

“És un plaer tenir un grup de gent que creu en aquest projecte”

JORDI PAVÓN
Entrenador sènior masculí A Bàsquet Parets

Aquest dissabte 15 de novembre, a
les 19 hores tindrà lloc, al Pavelló
Municipal d’Esports, la presentació
dels 9 equips en competició del Club
Handbol Parets. L’entitat, que presi-
deix Joan Volar t, compta amb un
equip benjamí, dos alevins, dos in-
fantils, un cadet, un juvenil i dos sè-
niors que militen a 1a i 3a Catalana.
Tant l’infantil com el cadet militen a
la Lliga Catalana, la màxima catego-
ria de l’handbol base. En total, el club
disposa d’uns 125 jugadors entre
totes les categories.
En acabar la presentació, a les
20.30 hores, es jugarà el partit de la
7a jornada de Primera catalana grup
2 entre el sènior A de l’HP contra el
Canovelles. L’equip entrenat per
Josep Manel Herrero va guanyar el
passat dissabte el primer partit de la
lliga a la pista del Cardedeu (25-28).
Enric Escalé (8) i Siscu Espona (7)
van ser els màxims golejadors.
L’Handbol Parets és 7è amb 3 punts
i aspira a classificar-se entre els 4
primers del grup per disputar la fase
d’ascens a la Lliga Catalana.

Presentació dels equips
del Club Handbol Parets

Quines causes han motivat aquest
fluix inici de lliga amb set derrotes?
La pretemporada de l’equip va ser
excel·lent però l’acumulació de derro-
tes al principi del campionat ens ha fet
posar nerviosos i ara estem patint una
crisi d’ansietat que no ens permet com-
petir al nivell desitjat. El calendari tam-
poc ens ha acompanyat, ara comença-
rem a jugar amb els equips de sota amb
partits que seran a vida o mort i on no
podem fallar.
El Centelles arriba aquest dissabte...
El de demà és un partit molt important,
hem d’anar pas a pas. Sóc conscient
que la pressió per guanyar és molt for-
ta però aquesta pressió ens ha de per-
metre gaudir del joc.

Veniu de perdre el derbi contra el Lliçà
d’Amunt a casa per 59-66.
L’equip no va ser capaç d’aguantar la
pressió, tot i que vam anar dominant en
la majoria de quarts. Al final, la preci-
pitació en el tir exterior i algunes deci-
sions arbitrals van ser decisives.
Com veus el futur de l’equip?
Guanyar dos partits ens donaria molta
tranquil·litat. Dels 7 partits perduts, 5
han estat en els darrers minuts i des-
prés de dominar en moltes fases. Si
continuem treballant i confiem en les
nostres possibilitats, superarem la crisi.
Has apostat per la gent jove.
Les baixes per lesió des de l’inici de la
temporada i la marxa sobtada d’en
Dani Crespo han donat un major

protagonisme als jugadors de l’equip
júnior. Oriol Pera, Jordi Guirao, Ivan
Robert (júniors) i Pepo Rodríguez (sèni-
or B) gaudiran de més minuts si els re-
sultats milloren. Fer-los jugar ara mateix
és complex ja que són molt joves. Tot i
així Guirao, amb 16 anys, ha estat titu-
lar en dos partits de lliga. Estem buscant
també un pivot i un base veterà per re-
forçar les posicions més febles.
Com ha anat la incorporació com a tèc-
nic en el teu exequip?
Els jugadors m’han rebut molt bé, tenen
una confiança cega amb mi i jo amb
ells. És un plaer tenir un grup de gent
que creu en aquest projecte.

,
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Commemoració del 75è aniversari
del Club de Futbol Parets

Comencen els Jocs Esportius Escolars 2008-09

Més de 400 atletes, d’entre les ca-
tegories mini i cadet, van prendre
part el passat dissabte a la primera
cursa de la Lliga comarcal de cros
celebrada a Parets.
El Club Atletisme Parets va obtenir
dos podis. Ingrid Andrés va ser 1a en
aleví femení i Alba Quirós 2a en in-
fantil femení. Els guanyadors per ca-
tegories van ser: Mustafa el Mounair
(CA Canovelles) en cadet masculí,
Judit Pujol (CA Granollers) en cadet
femení. Albert López (Sant Celoni) va
quedar 1r en infantil masculí i Ana
Surroca (Granollers) 1a en infantil
femení. A la categoria aleví masculí
1r classificat Andreu Campoy
(Granollers), Marc Frutos (Canove-
lles) va guanyar en benjamí masculí
i Aida Camacho (Canovelles) en ben-
jamí femení. Els primers classificats
locals van ser: Fèlix Jiménez (CA
Parets) en cadet, Alejandro de las
Heras (ACESCO) i Alba Quirós (CAP)
en infantil, Roger Subirón (CAP) i
Ingrid Andrés (CAP) en aleví, Roger
Mompart (CAP) i Judit Madero
(ACESCO) en benjamí. El premi al
millor equip masculí va ser pel CA
Granollers i el femení se’l va endur
el Canovelles.

Tornejos de futbol, exposició de fotografies, sopar commemora-
tiu i la publicació d’un llibre són alguns dels actes previstos

El Servei d’Esports enceta demà dissab-
te el calendari dels Jocs Esportius Es-
colars amb una primera jornada destina-
da a la categoria benjamí. A partir de les
10 del matí es jugaran partits de bàsquet
al Pavelló d’Esports amb la participació
de les EEM Can Butjosa, Pau Vila, Pa-
velló, EEM Montmeló i EEM Sant Fost.
El calendari continuarà el dia 29 amb
una jornada d’handbol.

Enguany uns 250 joves de Parets -un 25% més que l’any passat- participen
als entrenaments de les Escoles Esportives que van començar a principi d’oc-
tubre. L’oferta de les EEM inclou les categories mini (P4 i P5), prebenjamí (1r
Primària) i Benjamí (2n i 3r Primària). El calendari dels Jocs consta de 15 jor-
nades a més de la cloenda prevista pel 30 de maig.

El FS Parets rep aquest
dissabte el Vincit Polaris

Una trentena de socis de l’Associació Ciclista
Parets van participar el passat 26 d’octubre a
la Diada de la Montserratina, la darrera cita del
calendari cicloturista català. Aquesta sortida era
també la darrera prova puntuable per al Campi-
onat Social i l’últim port puntuable per a la clas-
sificació de muntanya. El Social de Ruta 2008
de l’ACP l’ha guanyat Carles Mercader amb
216 punts, seguit per Jordi Amorós amb 195 i
Enric Mercader amb 187. Sergi Mingote s’ha
endut el Premi de Muntanya amb 70 punts,
seguit per Carles Mercader amb 58 i Jordi Amo-
rós amb 40. Durant la temporada corredors com

Sergi Mingote han seguit la Xallenge Catalana de carretera en la categoria master 30. També ha
pres part en l’Europeu master a la República Txeca, quedant el 15è de master 35/39. Per primer
cop Mingote ha participat a la Volta a Espanya master quedant el 47è en master 30 i el 81è de la
general. L’Associació Ciclista Parets ha organitzat dues activitats destacades al llarg d’aquest any,
la 8a Marxa Cicloturista Vila de Parets Memorial Pere Pujol (16 de març), i la Diada de la Bicicleta
(28 setembre), amb una participació superior a les 700 persones.

Breus

L’equip entrenat per Juan Carlos
Sánchez s’enfronta demà, a les
17.30 h, al Vincit Polaris Provençal
en la 8a jornada de Territorial grup
1. El FSP ha guanyat fins ara 4 par-
tits, 3 fora de casa, i ocupa el 5è
lloc amb 13 punts. En la darrera jor-
nada els paretans van vèncer a la
pista del Manlleu, cuer, per 1 a 7,
amb hat-trick d’Alberto Pérez. La
resta de gols van ser per Carlos
Bernal (2), Sergio López i Pitu.

El CAP obté dos podis a la
Lliga comarcal de cros

     L’AC Parets a la Montserratina          CCCCCCCCiiiiiiiicccccccclilililililililismsmsmsmsmsmsmsmeeeeeeee

Breus

A la fotografia, els primers jugadors del futbol a Parets en un partit el 1933

Caminada popular conjunta
La Penya Blau Grana Parets i l’Agru-
pament Escolta i Guia Sant Jaume
han organitzat per aquest diumen-
ge, 16 de novembre, l’11a Camina-
da Popular Conjunta “Petjada Ga-
llecs”. La sortida serà a les 8 del
matí des de l’escola Pau Vila. Hi
haurà 2 recorreguts (curt i llarg). La
inscripció costa 5 euros i inclou
botifarrada, obsequis, servei de
cotxe escombra i la possibilitat de
participar en el sorteig de tres re-
gals de muntanya.

Els nedadors de categoria aleví i in-
fantil del CNP participaran demà dis-
sabte en una jornada de competició
que es farà a la Piscina del Pinetons
de Cardedeu. Altres dels clubs par-
ticipants seran el Masnou, Cerdan-
yola i Santa Perpètua. El passat 25
d’octubre el CNP va prendre part en
una jornada de fons i estils a la pis-
cina de Caldes de Montbui. Individu-
alment en la primera jornada de la
Lliga infantil l’equip que prepara Dani
Pagès va aconseguir 9 mínimes per
al Campionat de Catalunya d’hivern
i es van rebaixar marques. L’equip
júnior/absolut va obtenir 4 marques
mínimes per la final catalana i en
breu debutarà a la competició comar-
cal. En categoria aleví el CNP va
aconseguir els resultats esperats
però els nedadors encara necessiten
millorar la tècnica i la tàctica en les
curses de fons. El proper 29 de no-
vembre el CN Parets participarà a la
lliga comarcal que organitza el CN
Gramenet.

Els corredors de l’AC Parets Sergi
Mingote (master 30) i Jordi Amorós
(master 40) han participat en les 2
primeres curses de la Copa Catalana
de Ciclocros. A la prova de Sant Joan
Despí, Mingote va quedar 16è després
de patir una punxada, mentre que
Amorós va ser el 22è. El 2 de novem-
bre, a Raimat, Mingote va ser 9è i
Amorós el 13è.

Competició aleví i infantil
pel Club Natació de Parets

El Club de Futbol Parets celebrarà du-
rant la temporada 2009-10 els actes
del 75è aniversari de la seva constitu-
ció oficial. Abans de l’estiu l’entitat,
presidida per Xavier Call, va crear co-
missions de treball que han de servir
per concretar les activitats que es por-
taran a terme entre el juny de 2009 i
l’octubre de 2010. Tot i que encara no
s’ha confirmat la programació definiti-
va, el CFP té previst celebrar tornejos
de futbol, partits de la selecció catala-
na, col·loquis i xerrades sobre temes
específics. També es vol organitzar un
sopar commemoratiu que serveixi de
reconeixement a totes les persones
que han passat pel club al llarg
d’aquest període, una exposició de fo-

tografies i publicar un llibre que reculli
la història dels 75 anys del CF Parets.
El 3 d’octubre de 1934 es va constituir
oficialment el FC Parets que era la de-
nominació del CFP durant el període
republicà. Acabada la Guerra Civil pas-
saria a dir-se CD Parets i no va ser fins
a final de 1949 quan es coneixerà com
CF Parets sota la presidència d’Antoni
Puig Jové. Hi ha però, testimonis orals
i escrits que situen la pràctica del fut-
bol al municipi a principi dels anys 20.
L’any 1978 el CF Parets va celebrar les
noces d’or però la commemoració no
va agafar com a referència l’acta de
constitució de 1934, sinó un llibre d’ac-
tes que datava de 1928 on es recollia
la comptabilitat de l’època.

L’AC Parets seguirà a la
Copa Catalana de ciclocros
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Dissabte 15 i Diumenge 2 Novembre
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
Sant Hilari Sacam-CF Parets (Diumenge, 16.30 h)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 3a CATALANA Grup 2:
B.Parets A-Centelles (Dissabte, 19 h)
BÀSQUET 2a FEM. Grup 1:
B. Parets A-Lliçà d’Amunt (Dissabte, 17.30 h)
HANDBOL 1a CATALANA Grup 2:
Handbol Parets-Canovelles (Dissabte, 20.30 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
FS Parets-Vincit Polaris (Dissabte, 17.30 h)
RUGBI 1A CATALANA: P.Nou Enginyers-CR Parets
TENNIS TAULA 2A ESTATAL Gr 6:
TT Parets-Borges Blanques (Dissabte, 17 h)

Dissabte 22 i Diumenge 23 Novembre
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CF Parets-Roses (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 3a CATALANA Grup 2:
La Garriga B-B.Parets A (Dissabte, 16.30 h)
BÀSQUET 2a FEM. Grup 1:
B. Parets A-Banyoles Cornellà (Diumenge, 19 h)
HANDBOL 1a CATALANA Grup 2:
Handbol Parets-Llagostera (Dissabte, 19 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
Premià Esportiu-FS Parets (Dissabte, 18.15 h)
RUGBI 1A CATALANA: CR Parets-CE Universitari
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D’on neix el seu interès per la política?
La meva generació ha estat marcada
pel final de la Guerra Civil i la postguer-
ra. Aleshores, la política era quelcom
que es vivia tant a l’escola com a l’en-
torn familiar. La meva família era d’es-
querres i les circumstàncies i les des-
igualtats socials que patíem em van
fer créixer amb un esperit de rebel·lió i
amb ganes de participar activament en
les decisions que ens afectaven.
Com va decidir formar part de la can-
didatura del partit dels socialistes?
Ja militava al PSC quan vivia a
Barcelona. Després d’uns anys de la
meva arribada a Parets, el cap de llis-
ta pel partit, Joan Seguer, em va dema-
nar que formés part de la candidatura
i vaig acceptar-ho. Vaig pensar que era
una bona manera d’integrar-me i, alho-
ra, de treballar per a la població que
m’havia acollit. Per a mi va suposar
una opor tunitat de treballar per a la
gent de Parets ja que normalment, en
poblacions més grans, es difícil tenir
aquesta opció.
Parli’ns de la seva trajectòria com a
regidor de Serveis, Obres i Via pública?
Aquesta regidoria ha suposat un repte
impor tant, considerant que és una
matèria totalment desconeguda per a
mi, però n’he après molt. En política
sempre estàs aprenent coses. He de
dir, però, que la meva experiència en el
tracte amb la gent quan era comercial,
m’ha ajudat molt. És un servei que
requereix una atenció acurada i un con-
tacte molt estret amb la ciutadania
perquè, qui més qui menys, es veu en
un moment o altre afectat per temes
de la via pública.
Ja que parlem de via pública, com
afecta a la població els actes vandà-
lics que malmeten l’entorn i les propi-
etats públiques i privades?
Aquest és un tema que sempre m’ha

Ricard March, regidor del grup municipal del PSC: “Parets conserva l’esperit de poble i esdevé també un model de convivència”

preocupat, fins i tot abans de ser regi-
dor. M’agradaria que els ciutadans
s’adonessin que les actituds incíviques
ens perjudiquen i ens costen molts
diners a tots i que aquestes reparaci-
ons van en detriment d’altres serveis.
Reposar mobiliari urbà, netejar pinta-
des, reparar desperfectes... tot això
suposa una cost important i, entre tots,
hem d’intentar evitar aquests compor-
taments. Crec que s’ha d’incidir molt
més en l’educació pel respecte a l’en-
torn, tant en el si de la família com des
de les escoles i les administracions.
Parlant de costos econòmics, darre-
rament es parla molt de crisi, reces-
sió, contenció... Com viu l’administra-
ció local aquesta situació?
Estem vivint un període de crisi real,
tant per a les famílies com per a les
administracions i ambdues coses pre-
senten paral·lelismes. Ara, les famíli-
es es veuen obligades a reduir despe-
ses i a limitar els diners que dediquen
a coses que no són de primera neces-
sitat. De la mateixa manera, l’adminis-
tració ha de fer aquesta contenció i això
és reflecteix en el pressupost per a
l’any vinent. La reducció en els ingres-
sos que pateix l’administració local
implica que no es podrà donar sortida
immediata a totes les peticions. La
crisi afecta tots els àmbits tant el per-
sonal com el de les institucions.
Ha passat un any i mig des de les dar-
reres eleccions municipals. Com valo-
ra la gestió de l’equip de govern en
aquest període?
Globalment hi ha una eina de valoració
que es diu informe de gestió, on es
reflecteix la tasca de l’equip de govern.

“La política és un servei al
ciutadà que dura 24 hores”

Ricard March és regidor del grup
municipal del Partit dels Socialistes
de Catalunya.
Va néixer a Barcelona l’any 1942,
però viu a l’Eixample de Parets des
del 1991. Actualment està jubilat
tot i que va exercir de comercial
durant molts anys. És militant del
PSC des de l’any 1973 i membre de
l’executiva de l’Agrupació local. Ha
format part de les llistes del PSC a
Parets en 3 ocasions i en aquesta
legislatura pertany a l’equip de go-
vern encapçalant la regidoria de
Serveis, Obres i Via pública.

Pel que fa al meu càrrec en particular,
haig de dir que em sento molt satisfet
i faig una valoració satisfactòria. Val a
dir que la política la fan les persones i
les persones ens podem equivocar.
Penso que durant aquest temps s’han
fet grans coses que suposen un guany
per a la població, però no ens hi podem
conformar, hem de lluitar per millorar
dia rere dia en tots els àmbits.
Com afecten les responsabilitats po-
lítiques a la seva vida familiar?
És realment complicat combinar-ho tot
de manera que el temps que dediques
a ambdues coses sigui just i proporci-
onat. Quan decideixes dedicar-te a la
política has de tenir clar que no tens
horaris. La política és un servei al ciu-
tadà que dura 24 hores i que absor-
beix. Has d’estar disposat a sacrificar
part del teu temps personal, però tam-
bé has de saber on i quan és el mo-
ment de parar. El que és clar és que ne-
cessites el suport dels que t’envolten,
la dona, els amics, la família en gene-
ral... En això he tingut molta sort, la
meva dona és molt comprensiva, a
més tenim la sort de compartir espais
de temps com a voluntaris de protec-
ció civil.
Certament ha tingut una estreta rela-
ció amb el cos de Protecció Civil...
Sóc voluntari des de l’any 1982, quan
vivia a Barcelona i encara hi continuo
vinculat però en una altra població. A
Protecció Civil de Parets hi vaig estar
durant prop de 9 anys però no veia del
tot correcte continuar prestant servei
aquí pel meu càrrec polític. Ara poso a
disposició del cos la meva experiència
i els coneixements que he adquirit du-
rant aquests anys.
Quin paper creu que juguen els grups
municipals a l’oposició a Parets?
L’oposició a Parets és necessària, com
a qualsevol població. No tinc gaire ex-
periència en aquestes valoracions,
però crec que tot i fer la seva tasca,
trobo a faltar propostes alternatives. És
fàcil dir no, el que és difícil és, a més,
donar algun tipus de solució. Això se-
ria realment fer oposició constructiva.
Si existís aquest esperit de col·-
laboració tots hi guanyaríem, però,
sobretot, aniria a favor de la població,
que és del que es tracta. Sovint és més
fàcil presentar-se davant l’electorat di-
ent que l’equip de govern no accepta
els suggeriments quan el problema sol
ser que només es limiten a qüestionar

la tasca dels qui governen sense fer
cap aportació real i pràctica.
Quins són els valors que ha de tenir
un bon polític?
Els més importants per a mi són hon-
radesa, serietat i responsabilitat. Crec
que són els valors bàsics per exercir
en política. Malauradament, la premsa
parla sovint de polítics que no tenen
aquests valors. Hem estat escollits per
representar els interessos dels ciuta-
dans i ciutadanes, i qui accepta des-
envolupar el càrrec ho ha de fer amb
totes les conseqüències i sense afany
de treure’n cap profit personal.
Pel que fa a Parets, quina visió té del
municipi actualment?
És cert que Parets ha crescut força des
de fa uns quant anys, però també ho
ha fet en serveis, en la qualitat de
l’atenció als ciutadans, en equipa-
ments i en millores que ens benefici-
en a tots. Parets conserva l’esperit de
poble i, alhora, esdevé també un mo-
del de convivència. Penso que el sos-
tre de població que s’ha previst per als
propers anys ens permetrà millorar en
moltes coses sense perdre el contac-
te amb el ciutadà. Comptem amb molts
avantatges com ara l’entramat de vies
que ens comunica amb altres poblaci-
ons de manera ràpida i fàcil i que ens
permet desplaçar-nos còmodament.
Tenim un ampli teixit industrial, sepa-
rat del nucli urbà per mitjà del riu, això
fa possible que el poble conservi la
tranquil·litat i es beneficiï de tenir pro-
per tot aquest sector empresarial.
Per finalitzar, com li agradaria que fos
el Parets del futur?
Crec que conservarà l’esperit de poble
que el caracteritza i on es viurà amb
tranquil·litat. Penso que serà un muni-
cipi exemplar en comparació amb d’al-
tres de característiques similars, una
població pensada per a la gent que hi
viu i espero que aviat superem aquest
període de dificultats per dur a terme
tots els projectes que s’han previst.
Penso que Parets continuarà sent una
població que ens fa sentir orgullosos
tant els ciutadans com els polítics.

“S’ha d’incidir molt
més en l’educació pel
respecte a l’entorn”
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Tots els productes de consum tenen una garantia legal, ens n’informin o no a l’establiment on els adquirim, i tota persona consumidora té els
drets legals que reconeix la llei, d’acord amb la normativa vigent: Reial decret legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la llei general per a la defensa de les persones consumidores i usuàries i altres lleis complementàries.
El principi de conformitat obliga la persona venedora a lliurar a la persona consumidora i usuària un producte que sigui conforme al contracte de
compravenda i a respondre de qualsevol falta de conformitat que hi pugui haver en el moment que es lliura el producte.
La persona venedora és qui ha de respondre de la manca de conformitat. És a dir, si el producte que adquirim té cap problema, ens hem d’adre-
çar a la persona venedora, que és qui se n’ha de fer càrrec. Si ens és impossible portar el producte, o això ens susposa una càrrega excessiva
(perquè el comerç ha tancat o ho hem adquirit en un altre país de la UE) podem reclamar directament al fabricant o productor i exigir els nostres
drets. La persona venedora ha de respondre de la manca de conformitat durant els dos anys següents a la data de lliurament, si el producte és
nou. En cas que el producte sigui de segona mà, podem pactar un termini més curt, que mai no podrà ser inferior a un any.
Però si el defecte del producte es manifesta durant els sis primers mesos des de la data de lliurament (sigui nou o de segona mà), s’entén que
el defecte ja existia en el moment del lliurament, és a dir, que és d’origen. Aleshores correspon a la persona venedora demostrar el contrari (que
ha estat per mal ús o per manteniment defectuós).
Si el defecte apareix durant els divuit mesos posteriors a la data de lliurament, el consumidor és qui ha de demostrar que el defecte era d’origen.
Aquest tipus de demostració, normalment, es demana a través d’un peritatge. La data del tiquet de compra, de la factura o la de l’albarà de
lliurament, si aquest és posterior, és la data de referència a partir de la qual comença a comptar el termini per a respondre de la manca de
conformitat del producte.
Us recordem que el proper dia 24/11/08, a les 15.00 h, a la Sala d’Exposicions de Can Rajoler, es durà a terme la segona xerrada informativa,
en la qual es parlarà d’aquest tema.

Llei de
Garanties

(I)

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

La farmàcia del poble

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

FFFFFeeeeem litm litm litm litm literererereraaaaattttturururururaaaaa

Pepi Volart

Fa poc més de quaranta anys, l’alcalde de Parets del Vallès –Eduard Cisa
Masachs–, pocs dies després de prendre possessió del nou càrrec, va
fer notificar a la població que els dimecres i els divendres, entre 12 i
13 hores, es posava a disposició de la població que volgués presentar-
li alguna queixa o petició, que desitgés fer-li un suggeriment o que li
plantegés algun problema. Amb molta probabilitat, devien ser moltes les
hores que va passar al seu despatx rebent paretans i paretanes. (Una
altra cosa és el mitjà de comunicació que deuen haver viscut tots els
nostres alcaldes, des del primer fins a l’actual, basat en el fet que
encara som un poble petit: l’assalt en ple carrer! «Escolta, Peret, ja m’heu
mirat allò de la meva vorera?») Avui, l’alcalde –el de Parets del Vallès i
els d’arreu– també rep la ciutadania a l’Ajuntament, preferentment amb

horari concertat. De fet, és la via més habitual  de relació que escull la població. No obstant, i atesos els avenços
tecnològics, cada cop és més freqüent rebre preguntes, consultes o suggeriments a través del correu electrònic,
excel·lent mitjà de comunicació que s’ha universalitzat notablement en els últims anys. En la imatge d’avui, reprodu-
ïm l’esborrany manuscrit que devia fer el personal administratiu, aquell abril de 1966. L’hem localitzat, però, junta-
ment amb la seva «versió mecanografiada», no fos cas que penséssiu que no disposàvem de mitjans...

Les dades utilitzades per a l’elaboració d’aquest article i la fotografia que
l’il·lustra, han estat aportades pel senyor Joan Serdà Roca.

“És una poesia que no és difícil de llegir i pot agradar als amants d’aquest gènere”

Eulàlia Ripoll
Escriptora

Com va sorgir la idea de publicar el recull de poe-
mes Darrera els vidres?
Sempre m’havia agradat escriure poesia i ho feia
perquè m’ho passava bé escrivint. Arriba un dia que
decideixes treure-ho del calaix i donar-ho a conèixer.
Com s’estructura el llibre?
Darrera els vidres es divideix en quatre parts que
segueixen un fil comú. Les poesies de la primera
part fan referència a records i al pas del temps, la
segona parla dels ambients de tardor que et trans-
porten a la nostàlgia o a les inquietuds que et po-
den quedar, hi ha una tercera part on els poemes
parlen de la vivència i de l’experiència de l’amor i la
quarta i última part fa referència al silenci com a
forma d’escoltar-se a un mateix.
El teu primer llibre va adreçat a algun tipus de pú-
blic en concret?
Penso que és una poesia que no és difícil de llegir
i pot agradar als amants d’aquest gènere, en gene-
ral. No crec que hi hagi un perfil exacte del possi-
ble lector, però sempre esperes que pugui haver-hi

Durant aquests dies, acostumem a fer diverses incur-
sions a la farmàcia, víctimes de refredats, mal de coll
i d’altres malalties provocades pel que ens asseguren
que són «virus mutants» d’última generació. I precisa-
ment d’això volem parlar en el «Retalls» d’avui, de les
farmàcies o, més ben dit, de «la farmàcia», la del po-
ble, i del seu farmacèutic, Joan Serdà Roca, que va
exercir l’ofici durant prop de 50 anys. El primer que em
ve al cap quan recordo les antigues farmàcies són les
prestatgeries plenes de recipients en forma de confitu-
rer o de ceràmica blanca amb noms estranys i olors evo-
cadores que ens traslladen a la infància de vestidets
de quadres, pantalons a mig genoll i mitjons de fil blanc.
Això també ens ho explica el Sr. Serdà: abans les far-
màcies tenien una olor característica, la flaire d’un-
güents i plantes remeieres.
Joan Serdà va néixer l’any 1911 i va fer-se càrrec de la
farmàcia, regentada per José Pérez, situada al carrer
d’Antoni Feliu, l’any 1943, quan tenia 32 anys. Amb el
temps la va traslladar a la cantonada del carrer del
Raval i, finalment, va ocupar el número 26 d’aquell
mateix carrer. El seu germà Josep es va incorporar al
despatx de medicaments tot just en acabar el servei
militar, i junts van estar al càrrec de l’establiment fins
al 13 de gener del 1989. Per la farmàcia, van passar
molts membres de la família: la Ma. Antònia, el
Joaquim, la Marta... Al mostrador de fusta es despat-
xaven píndoles i supositoris elaborats manualment se-
gons les fórmules magistrals, pomades, liniments, po-
cions i xarops que, a més d’un de nosaltres, ens han
fet passar coll avall. Qui, amb certa edat, no ha pres
en alguna ocasió Aigua del Carme, Cerebrino Mandri, oli
de fetge de bacallà o Sals de Carabanya? El Sr. Serdà
va treballar amb metges tan recordats com el Dr.
Caballero o el Dr. Mitjanes i ho va fer també, colze a
colze, amb les llevadores de Parets, la Carmeta i la
Paquita. Abans, ens diu, «la farmàcia era sempre ober-
ta. Si marxaves, havies d’estar localitzat fos l’hora que
fos, de dia i de nit, bé a casa, o amb un cartell indi-
cant el lloc on et trobaves. Les medecines que es fe-
ien eren exclusives per a cada malalt. Les fórmules que
es servien s’anotaven escrupolosament al receptari
oficial en funció de la quantitat, i existia un control molt
estricte sobre els components». Les coses han canviat
des d’aleshores, però el nom que actualment duu l’es-
tabliment conserva l’essència del que sempre ha estat
per a nosaltres aquell comerç: la farmàcia del poble.

un cert ressò pel que fa a sentiments i emocions.
Quina poesia triaria del llibre Darrera els vidres?
Una de les poesies que m’agrada molt és la que dóna
títol al llibre. Té un especial significat per a mi per-
què està feta pensant en la meva àvia. N’hi ha una
altra que es diu Josepa, que parla d’una persona
important en la meva infància. Està escrita en el
moment de la seva mort i representa un homenat-
ge a la seva persona.
Quins autors admira de forma especial?
M’agraden molt Joan Salvat Papasseit, Joan
Vinyoli... Però quan escrius ho acabes fent amb estil
propi, no és necessari imitar.
Es planteja la publicació d’un segon llibre?
Per què no? Més endavant. Continuaré escrivint po-
esia perquè és una de les meves aficions.

Escriure poesia com a forma de gestionar emoci-
ons, ocupar temps de lleure o com a fórmula per
parar-se a pensar tot allò que té a veure amb el que
ens passa són alguns dels motius que han portat
a la paretana Eulàlia Ripoll, metge psiquiatra de pro-
fessió, a fer poesia. L’afició nascuda fa temps s’ha
convertit en una publicació titulada Darrera els vi-
dres, de l’editorial Omicron, que recull una selecció
de les creacions d’Eulàlia Ripoll presentada el dar-
rer 23 d’octubre a Can Rajoler. El mateix dia es va
presentar una nova novel·la del seu marit, Carles
Zafon, titulada Cecília. Del llibre, se n’ha fet un ti-
ratge de 500 exemplars.
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Adrià Aguilera és un jove pianista de Parets del Vallès. Acaba de complir 18
anys i actualment és al Conservatori del Liceu de Barcelona. Els seus inicis,
dels 5 als 13 anys, van ser a l’Escola de Música de Parets i el passat 17 d’oc-
tubre va presentar a Can Rajoler l’espectacle audiovisual ‘Parets rere el pen-
tagrama’, en el marc del 1.104 aniversari de la parròquia de Sant Esteve del
nostre municipi. Un espectacle que combina imatges de diferents èpoques de
la història de Parets que ell va escollir i una música creada per ell.

Adrià Aguilera
Pianista

“Quan interpretes una peça musical, sempre l’has de situar a l’època en què es va fer” Ultima hora ...´

Com va anar el concert ‘Parets rere el
pentagrama’?
Molt satisfet, tot i que hi havia poca
gent, segurament per l’hora que esta-
va programat que era a les 6 de la tar-
da. Però la gent que va venir em va
comentar que en va quedar encantada.
Què és ‘Parets rere el pentagrama’?
És el meu treball de recerca. En un prin-
cipi sols havia de ser un treball escrit i
una part amb imatge i música. Però de
mica en mica va agafar empenta i s’ha
convertit en un espectacle que vaig pre-
sentar a Can Rajoler. Consisteix en
unes imatges que vaig escollir de dife-
rents èpoques i una música que els
dóna supor t. També vaig fer recerca
sobre la història de Parets i sobretot
que tot quallés en un espectacle
audiovisual.
Què ens pots dir de la música que has
creat per a aquesta obra?
Té moltes influències i molta varietat,
aquesta suite. En aquest sentit, crec
que l’espectador això ho agraeix. Per
exemple, per descriure l’església he
creat una sonoritat més antiga i un ca- Carles Font

ràcter més solemne. En canvi, també hi
trobem un altre estil molt més romàntic
que és el que veritablement més
m’agrada interpretar. Aquesta secció,
l’he deixada per al Parc de la Linera.
Quan vas començar en el món de la
música?
He vist una foto de quan tenia 2 o 3
anys i ja estava tocant un piano de jo-
guina i això ja és molt significatiu. Als
5 anys els meus pares em van apuntar
a música i de seguida vaig començar a
aprendre a tocar el piano. Fa tres anys
que també toco el saxo, però el meu
instrument musical és el piano.
Vas començar a l’Escola de Música de
Parets?
Sí, amb en Jordi Azagra, tot i que al prin-
cipi vaig tenir la Montse Navarro. Tinc
molt bons records de la meva etapa
aquí. Va ser molt en família i la veritat
que això es troba a faltar després. Te-
níem una connexió directa entre alum-
ne i professor que no trobes en altres
llocs. Ara al Liceu som 160 estudiants
i lògicament no hi ha aquesta connexió.
Recordo que va ser una etapa molt en-

tranyable, amb grans projectes com ‘Les
tres bessones’ o l’’Apa super som-hi’.
Quin és l’estil musical que més t’agrada?
Sóc molt del romanticisme, tot i que
m’agrada tota la música clàssica. Quan
interpretes una peça musical, sempre
t’has de situar a l’època en què es va
fer. M’agrada també la música del se-
gle XX. La vaig conèixer sobretot al
Conservatori de Granollers amb en Jordi
Masó, que és un autèntic especialista
d’aquesta època i que em va introduir
en músics d’aquí com Mompou,
Turina,... Són compositors que s’hauri-
en de conèixer més.

Magda Oranich parla sobre
els drets de la parella
L’advocada i periodista Magda
Oranich, coneguda per la seva lluita
en la igualtat de drets per a les do-
nes  oferirà, el proper dimarts 18 de
novembre, a les 19 h, a la bibliote-
ca Can Rajoler, una xerrada que sota
el títol ‘Drets de parella amb ulls de
dona’, tractarà els temes legals al
voltant de la unitat familiar.
La conferència forma part del progra-
ma desenvolupat dins la vuitena
campanya contra la violència de gè-
nere ‘Prou d’hòsties’.

Sortida al Teatre Nacional
La biblioteca Can Rajoler organitza
una nova sortida dins els actes de-
dicats, enguany, a l’escriptora Mer-
cè Rodoreda.
Divendres 21 de novembre, a les
18.30 h, es realitzarà una visita al
Teatre Nacional de Catalunya per
veure el musical ‘Aloma’, basat en
la novel·la de Rodoreda del mateix
títol, i interpretat per la companyia
Dagoll Dagom.

Lídia Pujol porta el seu espectacle
Els amants de Lilith al Teatre Can
Rajoler aquest diumenge, 16 de no-
vembre, a les 18.30 h. Les entra-
des es poden adquirir al tel·entrada
o a la taquilla del teatre 1 hora abans
del concert.

Lídia Pujol en concert


