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L’evolució del mercat immobiliari en els darrers anys posa
de manifest que l’habitatge és un dels problemes que més
interès social desperta. És per això que les polítiques d’ha-
bitatge continuen constituint-se com una de les grans deman-
des dels ciutadans a les administracions. En el cas de Pa-
rets, l’Ajuntament, conscient de les dificultats que poden tenir
els ciutadans en l’accés a l’habitatge -especialment els més
joves- ja fa temps que ha engegat accions de suport per in-
tentar pal·liar aquesta situació. Els esforços es multipliquen
i s’intenta actuar en diverses direccions com ara la construc-
ció de pisos en règim protegit, la rehabilitació protegida d’ha-
bitatges, la mediació per fomentar el lloguer social, l’habili-
tació d’una finestra única en matèria d’habitatge (Oficina Lo-

Parets disposarà d’un Pla local d’habitatge
El document s’elaborarà amb participació ciutadana i planificarà les polítiques d’habitatge

Els futurs llogaters dels 15 pisos d’HPO de l’Espai Central  visiten les obres dels habitatges

SUMARI

La Lliga comarcal de
cros començarà el 8

de novembre a Parets
 (Pàg.9)

Comença la
campanya “Prou

d’Hòsties” contra la
violència de
gènere (Pàg.5)

Més de 500 fitxes i
130 propostes

diferents al procés
de participació

“Amb els diners,
tu hi comptes”(Pàg.4)

cal d’Habitatge) i, com a darrera acció, es comença a treba-
llar en l’elaboració del Pla local d’habitatge, un document que
defineix les estratègies i concreta les actuacions que el go-
vern local promou en relació al sòl i al sostre residencial amb
l’objectiu que  es compleixi el dret dels ciutadans a gaudir
d’un habitatge digne en condicions assequibles. Es tracta de
processos llargs i de certa complexitat que requereixen for-
ça temps per a executar-los, sovint més del desitjat per a totes
les parts implicades. Sorteig, primers plànols, grues, ci-
ment… El procés, en el cas dels 15 habitatges d’HPO en
règim de lloguer que s’han construït a l’Espai Central, ja ar-
riba a la fi. De ben segur, aquest Nadal els llogaters d’aquests
habitatges ja podran dir “enlloc, com a casa”. (Pàg.3)
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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

Penjolls de penses
Guany d’espera, de prudència
favor, llum i transparència
i pensa per mi jovial,
per mi pensa juganera,
reflex de pensa primera
i guior que ara sí val.

Pensada com d’ala estesa,
favor en mi, senzillesa,
accés com vol bellugadís,
vol incessant avui content,
previsor de sentiment,
a prop pensar més precís.

Ara sí, repic de festa,
com aroma de floresta,
veient-ne llum i claror,
vol lliure de fantasia,
sorgint en mi poesia,
estança d’opció i favor.

Penso aquest jorn,
i sento rialles,
regal a l’entorn
amb so de gralles.

Sé el que escriuria,
sé el que es llegirà
uns batecs de poesia
que ara sí, poden volar.

Josep Malla

Pregària per la llengua
Purificada i enaltida sia,
Senyor, la noble llengua que ens heu dat.
Sia el mot ple de gràcia i d’harmonia
pel llogaret, la vila i la ciutat.
Vós qui feu viure l’herba que es mustia,
vós qui doneu la maina a nostre blat,
vós qui sou font de vida i d’alegria,
que sia el vostre Nom santificat!
Que sos llavis rosats, la minyonia
no taqui mai amb sutze de pecat
i sia del jovent la galania
mirall de gentilesa i dignitat.
Que es senti pels portals <Ave Maria>
i pels camins el <Déu sia alabat>
i el noble cant i la pregària pia
mantinguin dins els cors l’honestedat.
Vetlleu, àngels de Déu, Santa Maria,
per la puresa del parlar nostrat,
i a tota hora, en tot lloc, per tota via
que sigui el Nom de Déu Santificat!

M. Antònia Salvà

Poema extret de “Les cinc branques”. Aquest publi-
cació es pot trobar a la Biblioteca Can Rajoler.
Lectura recomanada pel Niu d’Art Poètic, en home-
natge al complir-se 50 anys de la mort de l’autora.

Agraïment
El passat 20 de setembre, es va dur a terme el 3r
torneig de petanca del grup de jubilats de Ca n’Oms
amb l’assistència del sr. Alcalde, la regidora sra.
Amèlia Marquino i el sr. Tomàs Espinasa, que van lliu-
rar els premis. Durant l’esdeveniment, també es va
inaugurar un servei de lavabo que s’ha instal·lat a les
pistes de petanca per tal que la gent gran no s’hagi
de desplaçar fins al Casal Ca n’Oms, fet que supo-
sa un gran inconvenient. Posteriorment, el dia 16
d’octubre, ens vam desplaçar fins a Cervelló per ju-
gar un amistós de petanca i l’Ajuntament es va fer
càrrec de les despeses derivades del transport en
autocar. Per tot plegat, volem donar les gràcies a
l’Ajuntament per la seva reiterada ajuda i la consci-
enciació que demostra vers el nostre grup.
També volem informar que el grup celebra, durant tot
l’any, esmorzars, berenars i dinars per als jubilats de
Ca n’Oms que practiquen aquest esport. Volem ani-
mar a que la gent s’apunti i donar la benvinguda a
tothom que estigui interessat en participar.

Josep Bauló
Monitor del grup de petanca de Ca n’Oms

A la comissaria de Mossos d’Esquadra de Mollet
El passat dijous, 16 d’octubre, a les 16 hores apro-
ximadament, anava passejant junt amb una amiga pel
carrer Joan Manuel Imbert, a l’alçada del Patronat
Municipal Pau Vila, quan de sobte va començar a
ploure a bots i barrals i ens vam començar a mullar.
Cada vegada plovia amb més ganes i, a banda d’anar
sense paraigües i no trobar aixopluc per resguardar-
nos de la pluja, de tant mullades, l’aigua ens comen-
çava a calar dins nostre. Pel carrer no es veia cap
persona ni cotxes circulant quan, com caiguts del cel,
va aparèixer una patrulla de Mossos d’Esquadra. La
parella de policies, molt amables, es van dirigir a no-
saltres i es van oferir a portar-nos a casa. A cadas-
cuna la van portar a casa seva. Les dues som de la
‘tercera joventut’ i encara que estem molt bé de sa-
lut i cada dia anem a caminar, amb la pluja que que-
ia, la situació era perillosa per a la nostra salut.
Des d’aquestes línies, voldria agrair l’ajut que ens van
oferir aquests Mossos d’Esquadra i fer constar el gran
servei que ens van fer i que fan a tota la societat ca-
talana.

Carme Coll Solé

Dissabte 1 novembre

-A les 21 h, al Teatre Can Butjosa, balls de

saló amb el grup Zenit.

Diumenge 2 novembre

-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, espec-

tacle Ruddigore (o la nissaga maleïda).
Dimarts 4 novembre

-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler,

hora del conte: carretera i conte, a càrrec de

Mon Mas.

-A les 21 h, a Can Rajoler, presentació del

tema de debat: Autonomia i emocions,
acompanyant-los a créixer, a càrrec de M.

Jesús Comellas, dins del projecte Família i

Municipi.

-A l’IES Parets, tallers Enrotlla’t de bon rot-
llo i Prevenció de relacions abusives, a càr-

rec d’Espais per la Igualtat.

Dimecres 5 novembre

-A les 19 h a la Biblioteca Can Rajoler, taller

d’escriptura creativa, a càrrec d’Elvira Comp-

te.

-Del 5 al 30, a Can Rajoler, exposició foto-

gràfica Prou d’hòsties.

Divendres 7 novembre

-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa,

hora del conte amb la narració del conte

Ernest de Lola Casas i l’il·lustrador Gusti.

-A les 18.30 h, sortida al TNC amb el Club

de lectura per veure Aloma.

-A les 20 h, al Teatre Can Rajoler, presen-

tació de les bases del concurs de curts Jo-

ves Creadors i projecció de la pel·lícula En
Tierra de Hombres de Niki Caro.

Dissabte 8 novembre

-A les 9 h, a l’Escola de la Natura, sortida

guiada pel Vallès per anar a buscar bolets.

-A partir de les 10 h, al Pavelló Municipal

d’Esports, cross escolar.

-A les 22.30 h, al Teatre Can Butjosa, es-

pectacle Aquí hi ha molt mala llet, amb Tibi

Macías, dins del cicle de Cafè Teatre.

Diumenge 9 novembre

-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, especta-

cle Secrets a càrrec del Mag Lari.

Dilluns 10 novembre

-Al Centre Obert, taller de pares i mares a

càrrec de CODDIA (Centre d’orientació i di-

agnòstic del desenvolupament infantil i ado-

lescent): Mira què m’has fet fer! (les rela-
cions manipulatives). Continua el 17 i 24.

Dimecres 12 novembre

-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, ta-

ller de poesia, a càrrec de Sílvia Llorente.

-Al Centre de Recursos Empresarials La

Marineta, sessió de treball sobre empresa

i medi ambient.

Dijous 13 novembre

-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, ini-

ci del taller d’il·lustració El meu llibre.

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 Au-

rora 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.
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

Visita d’obres als 15 habitatges protegits
en règim de lloguer de l’Espai Central

Satisfacció i il·lusió. Potser aquestes
dues paraules sintetitzen el resultat de
la visita a les obres dels habitatges pro-
tegits en règim de lloguer de l’Espai
Central, que van poder fer la setmana
passada els adjudicataris dels pisos.
Els habitatges, que estan en fase final
d’acabats, presenten una gran qualitat
en els materials de construcció i reves-
timent d’interiors, els mateixos acabats
que els pisos de renda lliure que han
construït els promotors al mateix indret,
que tan sols es diferencien per alguns
complements. En total hi ha 15 habitat-
ges, tots de dues habitacions, d’entre
61 i 68 metres quadrats. D’aquí a poc
temps, podran triar habitatge en funció
de l’ordre del sorteig i, a partir d’ales-
hores, se’ls lliurarà un esborrany del
contracte de lloguer, que determina el
cost econòmic, i se’ls comunicarà la
data de lliurament de claus.

Iniciatives en matèria d’habitatge
Les iniciatives municipals per donar
solucions al problema de l’habitatge
van més enllà de la construcció de pi-
sos. L’Oficina Local d’Habitatge, crea-
da com a finestra única en aquest àm-

Es preveu que els 15
habitatges de lloguer de l’Espai

Central es lliuraran durant el

mes de desembre

Comencen les obres de
construcció dels 60 habitatges
d’HPO en règim de venda del

sector Can Fradera

Parets elaborarà un Pla local
d’Habitatge que es

dissenyarà tenint en compte la
opinió de la ciutadania

bit, treballa per fomentar l’accés asse-
quible a l’habitatge, per dinamitzar el
mercat de lloguer i promocionar el man-
teniment i la rehabilitació dels edificis.
Per dinamitzar els lloguers, s’ha creat
la xarxa de mediació per al lloguer so-
cial, que ja funciona a Parets, i que
gestiona la intermediació entre propie-
taris i llogaters. Ofereix garanties de
cobrament i de bon ús de l’habitatge i
avantatges per accedir a un pis per sota
del preu de mercat.

60 HPO a Can Fradera
Pel que fa als 60 habitatges de protec-
ció oficial del sector Can Fradera, cal dir
que ja han començat els treballs prepa-
ratoris per a l’inici d’obres, que consis-
teixen en un sondeig geològic del solar.
Les proves geològiques determinaran
els sistemes definitius de construcció
dels fonaments i d’execució de les ex-
cavacions.  Ben aviat es procedirà al
tancament del recinte i a inicis del mes
de desembre començarà l’excavació
del solar i les obres.

Pla local d’habitatge
Parets, amb el suport de la Diputació

 de Barcelona, elaborarà un Pla local
d’habitatge  amb la voluntat de definir
les directrius locals en aquesta matè-
ria. Es tracta d’un document tècnic que
recull la voluntat política i ciutadana i
que s’elabora a partir de l’anàlisi de la
situació de l’habitatge del municipi. Té
per voluntat definir les estratègies i
concretar les actuacions que s’han de
promoure o desenvolupar en relació al
sòl i al sostre residencial, ja sigui exis-
tent o de nova creació, amb l’objecte
que els ciutadans puguin gaudir d’un
habitatge digne i de preus assequibles.
Per tal de redactar el pla es creu opor-
tú tenir en compte les necessitats ciu-
tadanes i per aquest motiu s’obrirà un
procés de participació. Es començarà
amb una fase de diagnosi del territori
en matèria d’habitatge, valorant les
necessitats per tal de concretar els
objectius que cal assolir, definir i pro-
gramar les actuacions que cal dur a
terme i determinar els recursos econò-
mics necessaris. Un cop feta la diagno-
si es faran tallers per elaborar el docu-
ment final, que incorporarà les neces-
sitats detectades pels paretans i
paretanes.

L’accés a l’habitatge és un problema
de primer ordre social i l’Ajuntament
ha de vetllar perquè la ciutadania dis-
posi del dret a gaudir d’un habitatge
digne, amb plenitud de garanties. La
promoció d’habitatge protegit, la me-
diació per al lloguer social i la reha-
bilitació del parc urbà existent són
tres dels eixos sobre els quals s’es-
tructuren les actuacions que duem a
terme actualment per redoblar esfor-
ços i ajudar les famílies a assolir una
casa digna i assequible. Pel que fa a
la promoció d’habitatge de protecció
oficial, anem complint progressiva-
ment els objectius que ens vam fixar.
Fa just una setmana, s’han fet les vi-
sites als pisos de lloguer de l’Espai
Central i els beneficiaris triaran aviat
l’habitatge per poder rebre les claus
pels volts de Nadal.
Igualment, s’han iniciat els treballs de
construcció de la promoció de 60 ha-
bitatges protegits de Can Fradera,
amb un sondeig geològic del solar.
Alhora, l’Oficina Local d’Habitatge
(OLH) ha iniciat una campanya de fo-
ment del lloguer a preus assumibles
per augmentar l’ofer ta mitjançant un
servei d’assessorament i cerca del llo-
gater adequat, juntament amb l’aval
lloguer, una nova figura que dóna més
tranquil·litat als propietaris perquè els
garanteix fins a dos anys en cas
d’impagament. Al mateix temps, l’OLH
pot tramitar tot tipus d’ajudes per a la
rehabilitació, una fórmula molt relle-
vant en el context actual ja que per-
met recuperar habitatges ja constru-
ïts i mantenir la mà d’obra d’un sec-
tor amb dificultats.
Amb el desenvolupament de totes
aquestes accions hi pot haver força
famílies que es beneficiïn d’algun ti-
pus d’ajuda pública en matèria d’ha-
bitatge. Paral·lelament, s’obrirà el Pla
Local d’Habitatge a la participació ciu-
tadana perquè tothom pugui dir la
seva a l’entorn d’aquest document
que definirà les estratègies i políti-
ques locals d’habitatge.
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“Amb els diners, tu hi comptes”: més de 500 participants
Se supera amb més de 300, les fitxes presentades en el procés de participació al pressupost municipal 2009

El termini de lliurament de butlletes del
procés “Amb els diners, tu hi comptes”
acaba tot just avui, 31 d’octubre. El
primer buidat de les bústies indica que
la participació ciutadana s’ha incre-
mentat amb 300 butlletes més que en
la passada edició.
El primer recompte, a inicis d’aquesta
setmana, donava les dades següents:
517 butlletes presentades, 76 de les
quals han estat trameses a través
d’internet. Amb la finalitat d’agilitar el
procés, els tècnics de Participació Ciu-
tadana ja estan anotant els nous sug-
geriments i el resultat de les votacions
de les propostes que calia puntuar.
Amb les primeres dades recollides, ja

es pot avançar que els ciutadans han
considerat moltes actuacions d’inver-
sió tant en equipaments municipals
com en espai públic, amb més de 130
propostes de caire divers.

Animacions al carrer
Al marge de la campanya de difusió feta
a través del butlletí Parets al dia, de
l’emissora municipal RAP 107 i a tra-
vés del web www.parets.org, enguany
s’ha incidit especialment en la
dinamització a peu de carrer.
Així, el procés s’ha donat a conèixer als
mercats ambulants, casals d’avis i a
l’Institut d’Educació Secundària (IES)
per tal d’arribar encara més a la ciuta-

L’any 2010 s’estrenarà
el nou hospital de Mollet
El futur hospital de Mollet, que s’es-
tà construint a la ronda dels Pinetons
i que prestarà atenció a diversos
municipis del Baix Vallès, entre els
quals destaca Parets, entrarà en fun-
cionament el primer semestre de
2010. Aquesta previsió de calendari
es va confirmar durant la visita que
dilluns passat, 27 d’octubre, van fer
els alcaldes dels vuit municipis als
quals donarà servei i que també va
fer Joan Seguer. A finals de novem-
bre es preveu que l’estructura de
l’obra ja estigui totalment executada.
Josep Monràs, alcalde de Mollet i
vicepresident del Consell Rector del
Consorci Sanitari de Mollet, va mani-
festar que el nou hospital és pioner
en matèria de sostenibilitat a tot l’Es-
tat i té, com a valor afegit, l’empla-
çament al bell mig d’un gran entorn
natural. Tots els municipis als quals
donarà servei el futur equipament
sanitari ja han iniciat accions per tal
que el Departament de Política Ter-
ritorial de la Generalitat faci un Pla de
mobilitat generada que permeti un
fácil accés en transport públic al cen-
tre sanitari.

dania. La resposta ha estat excel·lent.
La campanya ha tornat a despertar l’in-
terès ciutadà i la implicació en la ges-
tió de part del pressupost municipal
serà una realitat.
Aquest exercici de democràcia, diàleg
i implicació permet una reflexió global
sobre les necessitats del municipi i el
seu disseny de futur.

Situació actual del procés
A hores d’ara, comença la segona part
del procés, que es perllongarà fins al
14 de novembre.
D’una banda, es recompten les pro-
postes puntuables i, de l’altra, es va-
loren tècnicament i econòmicament
les noves propostes. En aquest cas,
només seran vàlides les que complei-
xin els quatre criteris ja esmentats en
el decurs del procés: que siguin via-
bles econòmicament, que siguin com-
petència municipal, que siguin legals
i que no superin els 150.000 euros.
El següent pas serà la presentació de
les propostes validades a les assem-
blees, que tindran lloc els dies 19 i 20
de novembre, a les 20 hores, a Can
Butjosa i a Ca n’Oms, respectivament.
L’assistència a les assemblees és
fonamental, i és que només les propos-
tes més votades seran seleccionades
per poder executar-se amb el pressu-
post municipal 2009.
Entre el 28 de novembre i el 15 de
desembre es podran votar les propos-
tes finals triades a les assemblees.
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Es centralitza el servei d’Oficina
d’Atenció Ciutadana (OAC)

A partir de demà, 1 de novembre,
l’edifici de l’Ajuntament i les oficines
de l’avinguda de la Pedra del Diable
centralitzaran tot el servei d’atenció
als ciutadans. Aquesta reorganitza-
ció es duu a terme un cop consolidat
el servei d’OAC a les oficines de
l’avinguda de la Pedra del Diable, ja
que aquest equipament acompleix
les funcions d’atenció a la ciutadania
als sectors Central i de l’Eixample.
És així que l’Oficina d’Atenció Ciuta-
dana i el Servei de Comerç i Atenció
al Consumidor (SCAC) deixaran de
prestar servei a les instal·lacions de
la COREFO, a l’avinguda de
Catalunya. Pel que fa als tràmits i
consultes relacionats amb l’SCAC
caldrà adreçar-se a l’edifici de l’Ajun-
tament, al carrer Major, 2-4, i el ser-
vei es prestarà, com fins ara, concer-
tant prèviament les visites.

BrBrBreuseuseus

L’adequació de la sala annexa a la
Cooperativa convertirà l’espai en una
sala polivalent per a activitats cultu-
rals i de lleure. Aquest espai cèntric
i ampli es projecta com una sala
multidisciplinar que pugui acollir ac-
tivitats culturals i d’oci, promogudes
per les entitats o per l’Ajuntament i
que enriqueixin la vida social i cultu-
ral de Parets. Tenint en compte
aquestes característiques i necessi-
tats, l’arquitecte Salvador Matas ha
presentat els primers esbossos del
què serà el futur centre cívic La Co-
operativa, emplaçat a la plaça de la
Vila.

Projecte d’adequació
El projecte inicial planteja la dotació
d’un ascensor a la planta baixa i la
construcció de lavabos adaptats,
salvant així les possibles barreres
arquitectòniques. Pel que fa a la pri-
mera planta, s’ha dissenyat una
sala diàfana, amb un escenari a la
zona sud i espais per a emmagatze-
matge de material. Alhora, s’incideix
en l’aïllament acústic, la climatitza-
ció i la construcció d’escales d’emer-
gència. El plantejament està fet en
base a una sala que pugui acollir ac-
tivitats de tot tipus, des de teatre en
petit format, balls, actuacions de ge-
gants, gitanes o grallers, música o
cinema i que, si bé podrien fer ser-
vir les diferents entitats del munici-
pi, seria gestionada pel servei de
Cultura de l’Ajuntament de Parets.

En funcionament a l’estiu de 2009
Un cop vist el primer planejament
d’adequació, l’arquitecte Salvador
Matas treballarà en la concreció del
projecte, que serà lliurat al consistori
a finals del proper mes de novembre.
La previsió inicial del calendari esta-
bleix que a principis de gener ja es
podrien licitar les obres i comença-
rien pels volts de febrer. Si s’acom-
pleixen aquests terminis, durant
l’estiu ja podria entrar en funciona-
ment el nou equipament.
Cal dir que l’Ajuntament té una ces-
sió d’ús de l’espai -que pertany a la
Cooperativa- per un període de 50
anys.

Coneix la campanya Prou d’Hòsties? Com creu que s’hauria de combatre la violència de gènere?

VOX POPULI

No la conec, però crec que són
molt importants aquest tipus
d’iniciatives. El govern és el
que ha d’intentar que en cap
moment es baixi la guàrdia,
endurir més la llei i, sobretot,
que la persona agredida de-
nunciï sempre.

Dolores
Moreno
51 anys

Miguel
González

62 anys

Gràcies a campanyes com
aquesta moltes dones s’ani-
men a denunciar els abusos.
Cal elevar la consciència i la in-
formació sobre els drets i que
l’Estat no les deixi soles. Pen-
so que la majoria de les que
no denuncien és per la depen-
dència econòmica de l’home.

Josefa
Núñez

43 anys

Conec la campanya. Una de
les mesures per combatre la
violència, seria donar informa-
ció suficient del que està bé
o malament, perquè encara hi
ha molta  gent que no ho sap.
I sobretot quan es cometen
actes d’aquests tipus, que la
llei s’apliqui com cal.

Primitivo
Maestro
62 anys

Vicky
Pujadas
39 anys

No sé si aquestes campa-
nyes ajuden a que no hi hagi
més violència, però sí demos-
tren que molta gent hi treballa
per intentar acabar amb ella.
Per combatre-la: la creació de
jutjats específics de violència
domèstica, per tal d’agilitzar
els processos.

He vist la publicitat. La llei s’ha
d’endurir i no deixar en lliber-
tat els agressors. També cal
denunciar els delictes i prote-
gir les dones maltractades. És
indignant que sigui la dona la
que hagi de deixar-ho tot i en
canvi l’agressor segueixi fent
la seva vida normal.

Empreses i administració
treballen pel medi ambient

La millora de la gestió ambiental i
l’entorn natural són els fonaments de
la sessió de treball Empresa i Medi
Ambient a Parets, que se celebrarà,
el proper 12 de novembre, durant tot
el matí, al Centre de Recursos Empre-
sarials La Marineta.
La trobada, a la qual hi prendran part
una desena d’empreses de diferents
sectors professionals ubicades a
Parets del Vallès, té com a pretensió
establir un acostament entre el sec-
tor empresarial i l’administració per
crear una taula de treball que esta-
bleixi directrius d’actuació per la mi-
llora de la gestió ambiental i l’entorn
natural.
Aquesta és la primera sessió de tre-
ball que es durà a terme, si bé la vo-
luntat és poder establir un calendari
de dues o tres reunions anuals que
permetin un contacte més freqüent i
plantejar les necessitats detectades
en aquest àmbit. D’altra banda, la fira
Ecovallès, que compta amb el suport
del sector empresarial, se celebrarà
a finals de novembre i abordarà qües-
tions relacionades amb la millora del
medi ambient.

La Cooperativa: futur
espai d’activitats
culturals i de lleure

No més violència, diguem Prou d’hòsties
Les activitats, que començaran el 4 de novembre a l’IES Parets,

pretenen conscienciar la població d’aquest greu problema

Seixanta quatre dones a l’Estat espa-
nyol han estat, durant aquests deu
mesos, víctimes mortals a mans de
les seves parelles o exparelles, una xi-
fra que ha anat en augment durant les
últimes dècades.
Des de fa vuit anys, l’Ajuntament de Pa-
rets s’ha sumat, a través de la campa-
nya Prou d’hòsties, al crit unànime de
la societat contra els atacs que afec-
ten la llibertat, la dignitat, la seguretat
i la integritat moral o fìsica de les do-
nes. Les propostes per aquesta vuite-
na edició de la campanya inclouen cur-
sos, tallers i activitats lúdiques adreça-
des a tota la població i altres de forma-
ció per a professionals, integrants
d’associacions i actuacions específi-
ques de prevenció adreçades a l’Insti-
tut d’Ensenyament Secundari (IES) de
Parets. El teatre i la música també te-
nen cabuda dins la campanya Prou

   AMÈLIA
MARQUINO

Regidora
d’Igualtat i

Dona

Diguem PROU

Fa anys que tots els ciutadans i ciutadanes fem sentir la nos-
tra veu per dir NO a la violència de gènere però, tot i això, les
agressions continuen, el nombre de víctimes per violència do-
mèstica no s’atura. Resoldre el problema de la violència de gè-
nere és competència de tota la societat. Si cal, cridarem amb
més força, direm amb més contundència Prou d’hòsties. Con-
tinuarem difonent els valors de la igualtat, de la tolerància, agi-
litant els ajuts i el suport a les víctimes. Demanem a tothom la
seva implicació. No podem ser conformistes. Hem de dir PROU.
Hem de dir NO. I les víctimes han de deixar de tenir por. Cal que
facin un pas endavant, que denunciïn. No s’han d’amagar les
ferides físiques ni les psicològiques. S’ha de dir amb força i amb
contundència: Prou d’hòsties.

d’hòsties. El 14 de novembre a les 22
h al Teatre Can Rajoler, la Cia. La De-
pendent, portarà a escena l’obra ‘L’In-
fern de Marta’ i el 16 de novembre, a
les 18.30 h, el mateix teatre acollirà el
concert ‘Els amants de Lilith’ amb la
veu de Lidia Pujol.

Música en clau femenina
Amb l’objectiu de sensibilitzar els més
joves sobre la violència masclista i al-
hora impulsar les artistes femenines
del nostre estat, el 22 de novembre
s’ha programat el concert de  hip hop,
Prou d’hòsties, rimas contra la
violencia de género, al Pavelló d’Es-
ports amb l’actuació de Shuga, Mai,
Dlux, Indie i Dj Yulian. Les biblioteques
de municipi, col·laboraran amb la cam-
panya mitjançant exposicions, xerra-
des i narracions de contes al voltant de
la violència de gènere.
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L’Ajuntament promou un concurs de curts contra la
violència de gènere, adreçat a joves creadors

Milers de dones viuen sota l’amenaça
i són víctimes constants de maltracta-
ments físics o psicològics per part de
les seves parelles o exparelles.
Conscienciar la població és l’objectiu
sobre el qual treballa la societat i tam-
bé les diferents administracions.
Des de fa uns anys,  l’Ajuntament ha
posat en marxa el programa Prou
d’hòsties, amb la intenció  de crear
una línia de treball que pugui evitar les
situacions de risc i, enguany, ha volgut
implicar els més joves mitjançant un
concurs de cur ts sobre violència de
gènere.

Joves amb implicació
El Servei de Joventut ha promogut un
concurs que pretén potenciar els joves
artistes dins l’àmbit audiovisual i, més
concretament, en l’elaboració d’un
curtmetratge sobre la temàtica de la vi-
olència de gènere. La valoració s’esta-
blirà sobre el tractament realista i sen-

Breus

El 21è Festival de la Poesia

premia set participants
Ja s’han donat a conèixer els guanya-
dors del 21è Festival de la poesia de
Parets, organitzat per l’entitat Niu
d’Art Poètic.
En la categoria de poesia inèdita, el
primer premi va recaure en la poesia
No ens és defès, de Josep Fàbrega.
El segon premi va ser per a Salvador
Sunyer amb el poema Bé hi deu ha-
ver en cada ànima un ressort i, el
tercer se’l va endur Imma Fuster amb
Un món dins els teus ulls.
Pel que fa a la categoria de rapso-
des, els tres pimers premis van ser
per a Manuel Sánchez-Villanueva,
Mercè Bastida i Marta Serra respec-
tivament. El premi millor rapsode lo-
cal, Josep Fité de la penya Blanc-Bla-
va va ser concedit al paretà Joan
Navarro. L’acte, en què es va retre
homenatge a la figura de la poetessa
Maria Mercè Marçal, va comptar amb
la presència de la filla de l’escripto-
ra, Heura Marçal.
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Després de nou anys, Parets diu adéu a Mossèn Pere Farriol

Cent escriptors de grafits,

al mur de la riera Seca

Curtmetratges per dir NO a la violència de gènere

La cloenda dels actes de celebració
del 1.104 aniversari de Sant Esteve
de Parets va acollir l’inesperat home-
natge a qui fou rector de la parròquia
durant més de nou anys, Mossèn Pere
Farriol, que deixa el nostre municipi

per desenvolupar la tasca pastoral a la
parròquia de l’Ametlla i al santuari de
Puiggraciós.

Iniciatives per al record
En finalitzar la missa del 1.104 aniver-
sari de l’església de Sant Esteve, que
va ser oficiada per Pere Farriol i el nou
titular de la parròquia, Mossèn Iñaki
Ballbé, un portaveu del Consell parro-
quial va fer una lectura en què es van
recordar tots els projectes dels quals
Farriol va ser l’impulsor com ara la
remodelació de l’església de Sant
Jaume, el nou projecte de Cáritas, les
visites periòdiques a malalts o la nova
capella del Santíssim amb els vitralls
recentment instal·lats.
Un cop finalitzada la lectura, el grup li
va lliurar una fotografia emmarcada
dels membres del Consell i amics del
capellà i l’alcalde de Parets va obse-
quiar Farriol amb una reproducció de

A causa de la intensa pluja que va
caure el passat 18 d’octubre va ser
ajornada la convocatòria en què un
centenar de joves, vinguts de tot l’Es-
tat, havien de cobrir amb els seus
grafits prop d’un quilòmetre de mur
de la riera Seca. Finalment, l’activitat
tindrà lloc diumenge, 9 de novembre,
entre les 11 i les 20 h.
Durant el matí, es presentarà el pro-
jecte ‘Grafits Ar t Urbà’ emmarcat
dins les actuacions de mediació i re-
paració de danys, que consisteix,
entre d’altres, en l’adequació d’es-
pais perquè els joves escriptors mos-
trin els seu art.
La jornada estarà amenitzada pel Dj
Eterno Elektra i Dj Keal i comptarà
amb servei de bar a càrrec de l’enti-
tat Las Haches del Valle.

Oficina de CatalàOficina de Catala

Oficina de Català

de Parets del Vallès
Centre Cultural Can Rajoler

Travessera, 1
Tel. 93 573 98 00

parets@cpnl.cat

L’Optimot

`

Teniu dubtes lingüístics o no us acabeu
d’atrevir a fer servir la llengua catalana per
escrit? L’Optimot us hi pot ajudar, és un
nou servei web d’atenció de consultes lin-
güístiques que ofereix la Secretaria de po-
lítica Lingüística en col·laboració amb l’Ins-
titut d’Estudis Catalans i el Centre de Ter-
minologia TERMCAT  i s’ofereix a particu-
lars, professionals, personal de l’empresa
privada i personal de l’Administració.
Per mitjà de l’Optimot (http://
optimot.gencat.cat.) es poden consultar de
manera integrada diferents fonts: Diccionari
de la llengua catalana de l’IEC (2a edició),
els diccionaris terminològics del TERMCAT,
el Nomenclàtor oficial de toponímia major
de Catalunya (2a edició), la col·lecció “Cri-
teris Lingüístics” de la Secretaria de Políti-
ca Lingüística, el Diccionari català-castellà
i Diccionari castellà-català (3a edició) d’En-
ciclopèdia Catalana, i les Fitxes de
l’Optimot, que resolen les consultes lin-
güístiques més freqüents i altres aspectes
significatius de la llengua.
És un cercador que ajuda a resoldre dub-
tes sobre la llengua catalana, tant fàcil de
fer servir com qualsevol altre ja que podem
utilitzar les mateixes estratègies que faríem
servir en el  Google, Yahoo, MSN, etc. A
més, ens permet diferents modalitats de
cerca com la cerca “per arrel”, que va bé,
per exemple, quan no hi ha resultats amb
la cerca bàsica, quan pot ser que hi hagi
algun error ortogràfic en les paraules clau
o quan dubtem sobre una terminació ver-
bal; o la cerca per “frase exacta” que va bé
quan es vol saber si una expressió és cor-
recta o en quin context s’utilitza, sobretot
si conté paraules que apareixen en molts
resultats; etc.
Quan les opcions de cerca que ofereix
l’Optimot no resolen el dubte lingüístic, es
pot accedir a un servei d’atenció persona-
litzada. Només cal donar-s’hi d’alta i emple-
nar un formulari amb les dades personals.
La resposta arriba en aquest mateix espai
d’atenció personalitzada.

sible del tema i una visió personal so-
bre aquesta problemàtica. El partici-
pant o grup de par ticipants, han de
tenir menys de 30 anys i presentar un
projecte inèdit, en català i no premiat
en d’altres concursos. No hi haurà limi-
tació pel que fa a la durada de l’obra.
El termini per lliurar el disseny, clourà
el 16 de gener de 2009 i es comuni-
carà el guanyador el 23 de gener, mit-
jançant un acte públic.

Presentació de les bases
Les bases es presentaran el proper 7
de novembre, al teatre Can Rajoler,
després de la projecció de la pel·lícula
En tierra de hombres, inclosa dins de
la programació de la campanya Prou
d’hòsties. La dotació del premi serà de
4.000 euros que es destinaran exclu-
sivament a la realització de l’obra gua-
nyadora, la caràtula de la qual, s’esco-
llirà d’entre les imatges presentades
en l’exposició de la campanya.

mida reduïda del rossetó del naixe-
ment. Farriol, visiblement emocionat,
va tenir paraules d’agraïment a la con-
gregació i, finalment, va ser l’encarre-
gat de beneir els nous vitralls de la ca-
pella del Santíssim. La jornada va
cloure amb una ballada de sardanes.

Per altra banda, com a part dels ac-
tes de commemoració del 1.104 ani-
versari, va tenir lloc l’actuació del
paretà Adrià Aguilera, que va presen-
tar al teatre Can Rajoler,  l’espectacle
Parets rera el pentagrama, un concert
de piano amb la projecció d’imatges
de Parets i es va poder escoltar el re-
cital líric Màgiques melodies d’Itàlia
del s. XIX.

Ca n’Oms compta amb

una sala per a estudiants
L’Ajuntament de Parets, a través del
servei d’Educació, ha donat sortida
a una llarga reivindicació dels joves
del municipi. Els estudiants de Pa-
rets ja compten amb una sala d’es-
tudis per a universitaris situada a la
sala d’entitats del Casal d’Avis de
Ca n’Oms. Està previst que en un
futur l’espai compti amb servei de lí-
nia ADSL, connexions per a termi-
nals portàtils i d’altres serveis. Es-
tarà obert els matins en què les bi-
blioteques romanen tancades, és a
dir, dilluns, dimecres i divendres de
10 a 13 h, i cal sol·licitar-ne
prèviament l’ús a la consergeria de
l’equipament.

Actes de commemoració
del 1.104 aniversari

de la parròquia
de Sant Esteve
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Jordi Seguer

Jordi Rivera és el nou president del Tennis Taula Parets en substitució de Mario
Garcia. Rivera, de 32 anys, ha assumit la nova responsabilitat amb el repte de ga-
rantir el futur d’un club degà del tennis taula al Vallès Oriental. Aquesta temporada
el TTP ha creat 6 equips federats que militen a 2a estatal, Lliga Catalana, 1a i 2a
provincial, i dos equips de veterans a 1a i 2a categoria. A Jordi Rivera l’afició pel
tennis taula ja li ve de lluny, així de ben petit assistia com a espectador als partits
que el seu pare Manel jugava a Can Rajoler. Va ser als 11 anys quan es va convertir
en palista passant per totes les categories inferiors fins arribar al primer equip. El
seu pare, Manel Rivera, encara en actiu, va ser un dels capdavanters d’aquest es-
port que va ser fundat a Parets el 1965 a la Fusteria Manau. Com a jugador ha
aconseguit juntament amb Miquel Molina la majoria dels ascensos del primer equip
que fins la temporada passada militava a la 1a Estatal. Des de començament d’oc-
tubre, el Tennis Taula Parets ha iniciat un curs d’iniciació a aquest esport que im-
parteix tots els dimarts i dijous el jugador del primer equip Ricardo Jiménez.

“Volem recuperar a mig termini els equips de base”

JORDI RIVERA
President del Tennis Taula Parets

L’alcalde de Parets, Joan Seguer, i el
president del Club Petanca Parets,
Miguel Martínez, van signar el pas-
sat 22 d’octubre un conveni de col·-
laboració entre el consistori i l’enti-
tat esportiva local. A través de
l’acord l’Ajuntament atorga la gestió
de l’edifici i de les pistes del nou
equipament municipal de petanca,
inaugurats el cap de setmana del 6
i 7 de setembre.
Les noves instal·lacions s’han cons-
truït davant del camp municipal de
futbol Josep Seguer dins l’àmbit del
Parc Fluvial. En total hi ha 16 pistes
de joc per als més de 200 socis que
té en l’actualitat el CP Parets. L’edi-
fici també disposa de diferents sales
d’ús públic i recreatiu, té una cober-
ta enjardinada i finalitza en una gra-
deria que permet una visió de les
zones d’esbarjo, les pistes de
petanca i el riu.
El Club Petanca Parets ha federat
aquesta temporada 3 equips als
campionats Provincials, 2 masculins
a Tercera i Cinquena Categoria, i un
de femení a la Quarta Categoria.

De jugador que ha passat per totes les
categories, a president del TT Parets.
Quan l’anterior president, Mario Garcia,
va anunciar que calia un canvi per tren-
car amb la monotonia vam haver de re-
novar la junta directiva. Per diferents cir-
cumstàncies vaig assumir la presidèn-
cia ja que tot l’equip volia tirar endavant
molts projectes en els propers anys.
Més de quaranta anys d’història i 6
equips federats...
Aquesta temporada hem mantingut el
mateix nombre d’equips federats, tot i
que hem tingut la baixa de Román
Caudet que jugava al sènior A i a l’equip
de Veterans de 1a.
Quins objectius tenen els 6 equips?
El sènior A, que ha baixat a 2a Estatal,

s’ha de consolidar a la categoria, de
moment, ha guanyat un dels quatre
partits. Hem tingut mala sor t ja que
hem perdut els dos últims enfronta-
ments per 4-3 contra el Calella i el Fal-
cons de Sabadell. Confio en que la res-
ta d’equips es mantindrà tot i que serà
molt difícil repetir la temporada dels
Veterans de 1a que van quedar segons
de la lliga empatats amb el campió.
Quina resposta ha tingut el curs d’ini-
ciació que heu posat en marxa?
Ha anat prou bé, ara mateix tenim una
dotzena de jugadors que participen en
les classes que imparteix el jugador del
sènior A, Ricardo Jiménez, tots els di-
marts i dijous de 18 a 19.30 hores. La
majoria de jugadors no han agafat mai

Conveni entre el Club
Petanca i l’Ajuntament

una pala a excepció de Marc Garcia,
una de les nostres promeses. Mantenim
obertes les inscripcions durant la tem-
porada ja que d’aquest curs han de
sorgir els jugadors dels futur. Volem
recuperar a mig termini els equips de
base que el TTP havia tingut.
En quins altres projectes treballeu?
Ens agradaria que les escoles de Pa-
rets tinguessin el tennis taula com a
activitat extraescolar, i així es podrien
utilitzar les taules de mini ping-pong
que va cedir el maig passat la Diputa-
ció. No descartem l’organització de nou
de les competicions escolars ja que
serveixen per promocionar el club.
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La lliga comarcal de cros 2008-2009
començarà el 8 de novembre a Parets

Èxit de participació a la 4a Marxa popular El Piolet

La patinadora paretana de categoria
júnior, Esther Castillo, que competeix
amb el CP Congrés, va quedar 1a a
la modalitat lliure del Trofeu de BCN
de patinatge, celebrat al Pavelló
d’Horta. Amb la seva victòria Castillo
obté la classificació per a la Copa
Catalana que es farà l’1 i 2 de no-
vembre a Cerdanyola. Esther Castillo
(a la foto)  de 17 anys, patina des
que en tenia 5 i ha estat a diversos
clubs, entre els quals hi ha el Club
Patí Parets. D’altra banda, la patina-
dora Marta Carreras, del CP Parets,
va quedar la 12a en el programa lliu-
re, la 5a en figures obligatòries i la
4a en combinada de la final del Tro-
feu de Barcelona en categoria cadet.

César Arranz, atleta del Club Atletisme Parets, obté el
47è lloc de la general a la 4a Marató del Mediterrani

Un total de 471 persones, d’entre 3
i 75 anys, van participar el passat
diumenge 19 d’octubre a la 4a Mar-
xa Popular El Piolet organitzada pel
Centre Excursionista de Parets.  La
xifra de participants va superar les
previsions del CEP que havia fixat en
450 el límit de participació.
La sortida de la caminada es va fer
des del Pavelló d’Esports amb un re-
corregut de 12 quilòmetres que va

passar pel Parc la Linera, el bosc de la Torre d’en Malla, Can Veire, l’ermita de
Santa Maria de Gallecs o els aiguamolls. De tornada, de nou al Pavelló, es va
fer el sorteig de material de muntanya i es va obsequiar els participants amb
una samarreta i una botifarrada. El CEP ha mostrat la seva satisfacció pel fet
que el 80% dels participants al Piolet són veïns del municipi.

Jesús Cerdán enceta la
temporada de canicros
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L’equip sènior femení A del Bàsquet Parets
rebrà demà dissabte, a les 19 hores, el
Vilassar de Dalt en la 6a jornada de la lliga
de 2a Catalana grup 1. Les paretanes que
s’estrenen a 2a Catalana han guanyat fins
ara 3 dels 5 partits disputats: Valldemia (72-
43), Montgat (43-60) i Escola Sant Gervasi
(70-48). En canvi, l’equip dirigit per Chema
Moreno ha perdut a les pistes del Malgrat
(63-47) i Santjoanenc (68-59). En aquest
últim partit el BP no va tenir opcions de gua-
nyar ja que va topar amb una defensa molt
dura de l’equip de la Garrotxa. En el descans,
el femení A del Parets perdia per 35-25 i en
el minut 30 per 48-42. Les dues bases Carla
Mas (21) i Cristina Pallàs (20) van ser les

màximes encistelladores de l’equip. El BP vol donar la sorpresa aquest dissabte davant del líder
Vilassar que ha guanyat els 5 primers partits. D’altra banda, el sènior masculí A del BP va encaixar
la cinquena derrota a 3a i s’apropa a la zona de perill. L’equip de Jordi Pavón va caure a casa davant
del Badalonès-Dimonis (77-80) amb un triple en el darrer segon.

Dissabte 1 i Diumenge 2 Novembre
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
Ripollet-CF Parets (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 3a CATALANA Grup 2:
Minguella (Badalona)-B.Parets A (Diumenge, 19 h)
BÀSQUET 2a FEM. Grup 1:
B. Parets A-Vilassar de Dalt (Dissabte, 19 h)
HANDBOL 1a CATALANA Grup 2:
Handbol Parets-Gavà B (Dissabte, 19.30 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
FS Parets-Pineda de Mar (Dissabte, 17.30 h)

Dissabte 8 i Diumenge 9 Novembre
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CF Parets-Olímpic Can Fatjó (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 3a CATALANA Grup 2:
B.Parets A-Lliçà d’Amunt (Dissabte, 19 h)
BÀSQUET 2a FEM. Grup 1:
CB Olot-B. Parets A (Dissabte, 17.30 h)
HANDBOL 1a CATALANA Grup 2:
H.Cardedeu-Handbol Parets
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
Manlleu-FS Parets (Dissabte, 17.30 h)
RUGBI 1A CATALANA: CR Parets-Cornellà (Diu 11.30 h)

Breus

L’esportista paretà Jesús Cerdán va
obrir diumenge passat la nova tem-
porada de canicros participant a la
2a prova de la Lliga Catalana cele-
brada a Sant Llorenç Savall.
Cerdán, del club AEM, va quedar 5è
a la categoria sènior amb un temps
de 31 minuts i 34 segons. Durant la
temporada 2008-09 Jesús Cerdán
té previst seguir tota la Lliga Cata-
lana de canicros, el Campionat de
Catalunya i l’Estatal que es farà el
23 de novembre a Alcoi.
La propera cursa de la Lliga serà el
15 de novembre a Castellgalí. El
canicros és una variant del múixing
que consisteix a córrer amb un gos
lligat a la cintura amb un arnés o un
cinturó.

Esther Castillo obté el
1r lloc al Trofeu de BCN

         SÈNIOR FEMENÍ A BÀSQUET PARETS  L e  L e  L e  L e  L eqqqqquuuuuiiiiippppp

Breus

A la fotografia, César Arranz creuant la línia d’arribada de la Marató a Castelldefels

Desplaçament del CF
Parets al camp del Ripollet
L’equip entrenat per José M.
Astasio visita aquest diumenge (12
hores) el camp del Ripollet, segon
de la lliga de Preferent grup 1. Des-
prés de 7 jornades el CFP suma 8
punts i ocupa l’11a posició. En el
darrer partit, els paretans van em-
patar a casa (1-1) davant del Sant
Cugat, amb gol de Pablo. L’equip no
coneix la victòria davant l’afició.

El Rugbi Parets descansa
fins al 9 de novembre
El sènior A del CR Parets reprendrà
la  participació a la 1a Catalana el 9
de novembre en un partit, a casa, da-
vant del Cornellà. L’equip de Paco
Jiménez és cuer amb 4 punts des-
prés de 4 jornades. En els dos últims
partits els paretans han derrotat el
Torroella de Montgrí (16-15), amb un
cop de càstig el darrer segon trans-
format per Francesc Pastor i han per-
dut al camp del Tarragona (29-3).

L’Handbol i el FS Parets
juguen a casa dissabte
Els equips sènior A de l’Handbol i
Futbol Sala Parets juguen en pista
pròpia demà dissabte. A les 17.30 h
el FSP, dirigit per Juan Carlos
Sánchez, rep el Pineda en la 6a jor-
nada de Territorial grup 1. Els
paretans són 5ns amb 10 punts, a
3 dels líders i fa 3 jornades que no
perden. El FSP ha guanyat els dos
últims desplaçaments a les pistes de
La Salle Gràcia (6-8) i CN Caldes (1-
5). En handbol, el sènior A de l’HP
buscarà la primera victòria a la lliga
de 1a Catalana grup 2. L’equip
d’Herrero comparteix el darrer lloc
amb el Canovelles i el Gavà B, rival
de demà, amb 0 punts. De les qua-
tre derrotes patides per l’equip en
aquest inici de lliga, dues han estat
per la mínima contra l’OAR Gràcia B
(25-26) i a la pista del Sarrià B (23-
22). Herrero confia a tenir tota la
plantilla a punt demà contra el Gavà.

,

El Club Atletisme Parets organitzarà la
primera cursa de la Lliga Comarcal de
cros 2008-09. El calendari, aprovat pel
Consell Espor tiu del Vallès Oriental,
s’iniciarà el dissabte 8 de novembre a
Parets i tindrà continuïtat el 29 de no-
vembre a Montornès i el 14 de desem-
bre amb el 42è Cros Internacional Ciu-
tat de Granollers. La prova és oberta a
les categories que van des de la
prebenjamina fins a la cadet, tot i que
fora de la competició comarcal també
podran córrer els atletes de la catego-
ria mini. L’objectiu del CAP és que al
cros comarcal del 8 de novembre par-
ticipin no tan sols els clubs federats de
la comarca, sinó tots els centres edu-
catius de Parets i de les rodalies.

La cursa es desenvoluparà en el circuit
situat al voltant del Pavelló d’Esports
i la verneda de ca l’Isidre Coix. La lliga
comarcal de cros és classificatòria per
a la final catalana dels Jocs Esportius
Escolars. D’altra banda, el Club Atletis-
me Parets obrirà la temporada de cros
federat aquest diumenge, 2 de novem-
bre, participant al 54è Cros de
Calldetenes. A més, el passat diumen-
ge 19 d’octubre l’atleta del CAP César
Arranz va participar a la 4a Marxa del
Mediterrani (Castelldefels-Gavà-Sitges-
Castelldefels) i va aconseguir el 47è
lloc de la general amb un temps de 3
h 20 min i 27 s i el 8è de la categoria
M-4. La prova constava d’un recorregut
de 42,195 km.
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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
www.socialistes.cat/ambit/parets

La incidència consolidada any rere any de
la participació popular en els pressupos-
tos de l’Ajuntament de Parets, conjunta-
ment amb altres innovadores iniciatives
dels socialistes, configuren un nou marc
d’actuació, de reformulació i estratègia en
el terreny de les noves polítiques que
l’equip de govern socialista desenvolupa
mitjançant la seva acció de govern muni-
cipal. Conscients de les nostres respon-
sabilitats municipals intentem ser recep-
tors de les aspiracions, objectius i deman-
des dels ciutadans i les ciutadanes de
Parets, que responguin al nostre ideari, i
les canalitzem a través del govern muni-
cipal per tal d’oferir respostes polítiques
i solucions efectives de canvi real a les
inquietuds que es manifesten.

Durant aquests dies, els ciutadans i les
ciutadanes de Parets dipositen, amb una
considerable concurrència, les seves pro-
postes sobre el pressupost de l’Ajuntament
per a l’any que ve a través dels diferents
mitjans que la regidoria de Participació Ciu-
tadana ha habilitat. Ho fan sobre la formu-
lació d’objectius concrets, assumibles i
delimitables, la majoria necessaris i molt
sentits i anhelats per la majoria de la ciu-
tadania. Els socialistes de Parets hem cre-
gut sempre en els processos de participa-
ció ciutadana. Ho fem perquè amb aques-
tes iniciatives contribuïm en la millora de
la qualitat democràtica, però sobretot per-
què creiem que l’existència d’un projecte
de pressupost participatiu, per modest i
moderat que pugui semblar, és ja una

magnífica escola de civisme i dinamització
social. Ho fem perquè representa un estí-
mul i una apor tació complementària de
considerable valor que, sens dubte, con-
verteix la gestió dels diners públics en un
fet encara més eficaç i transparent.
Estem convençuts que l’evolució de la so-
cietat, els nous reptes i les noves opor-
tunitats requereixen una concepció relaci-
onal del govern local, fonamentada en la
participació de la ciutadania, en els pro-
cessos de disseny, implementació i ava-
luació de les polítiques municipals.

Avui, 31 d’octubre s’acaba la recollida de
propostes de l’edició d’enguany del procés
participatiu “Amb els diners, tu hi comp-
tes”.
ICV sempre ha defensat que cal obrir la
presa de decisions a l’opinió de la ciuta-
dania, que és qui millor coneix les neces-
sitats del municipi. Hem dit moltes vega-
des que cal governar escoltant les perso-
nes i enguany, amb les millores que s’han
introduït en aquest procés, creiem que hi
ha millors condicions que en anys anteri-
ors per conèixer l’opinió de la gent. S’han
dut a terme xerrades i s’ha trepitjat el
carrer per cercar la implicació ciutadana i,
si bé hores d’ara, encara no disposem de
les xifres totals de par ticipació ni conei-
xem quines han estat les propostes, es-

tem segurs que s’ha arribat a moltes més
persones que en els processos anteriors
i que s’ha suscitat el debat ciutadà.
A data d’avui tothom ha tingut l’oportuni-
tat de dir-hi la seva. A través de diferents
mitjans, moltes persones han formulat pro-
postes, han fet saber què cal millorar dels
espais públics i equipaments municipals,
etc. Estem convençuts que d’aquest debat
sorgiran propostes interessants per a mi-
llorar el nostre municipi i per tant, els
grups polítics i especialment els que som
al govern, tindrem un coneixement molt
més acurat del que realment vol la ciuta-
dania.
Una vegada coneguda l’opinió de la gent,
els tècnics municipals hauran de valorar
les propostes i properament, al llarg del

mes de novembre, tothom que hagi parti-
cipat en el procés, podrà prioritzar-les.
Finalment, a mitjan desembre, en sabrem
el resultat i políticament, el grup munici-
pal d’ICV ens comprometem a incorporar-
les als pressupostos per al 2009, que si
bé hauran d’ésser austers i incorporaran
reduccions de despesa ordinària atès el
context de crisi, no poden defugir d’assu-
mir les inversions necessàries, de mane-
ra significativa les que hagi determinat la
ciutadania.
Gràcies novament a tots i totes per parti-
cipar-hi!

La política
al carrer!

Sempre s’ha de ser molt curós amb els
diners públics perquè són diners de tots,
però més se n’ha de ser en temps de cri-
si. Avui malauradament les dificultats de
moltes persones per tirar endavant crei-
xen. L’equip de govern format per socia-
listes i iniciativa no sembla gaire sensible
a aquesta situació, les despeses a la casa
gran tenen un control manifestament mi-
llorable. A primers d’any es va gastar tot
el superàvit per pagar factures de l’any
2007 (any electoral) que s’havien acumu-
lat sense tenir partida pressupostària.
Recentment hem tingut coneixement d’un
estudi anomenat “Estructuració del model
de Parets del Vallès” que ha costat
16.000 euros. Un estudi que recull dades
d’altres estudis, pagats al seu dia, i que

Reduir les
despeses

improductives

“Tanto monta, monta tanto”. Amb aques-
ta frase començarem avui el nostre escrit.
Patim una època de crisi o de recessió?
Després de donar-hi moltes voltes i de
definir l’estat de l’economia de moltes
maneres -reajustament de l’economia de
creixement zero, etc.- el president Zapatero
va  admetre que estem en un període de
crisi econòmica molt important. Ha costat,
però les evidències no es poden minimit-
zar ni amagar-les. El que tenim més a prop
els ciutadans de Parets és el pressupost
que aviat ens presentarà l’equip econòmic
de govern. A CiU creiem que han de reflec-
tir contenció i reducció de la despesa pú-
blica. On i com, és responsabilitat del go-
vern. Nosaltres tenim molt clar que hi ha
moltes maneres de fer-ho. Una altra qües-

tió molt important és la previsió d’ingres-
sos. El govern ha de fer previsions com
més acurades millor en el capítol d’ingres-
sos per no haver de demanar massa sovint
ampliacions del pressupost. Entenem que
poden sorgir despeses que no s’han tingut
en compte i imprevistos, però no és ade-
quat que es demanin dues o tres amplia-
cions de capital mitjançant crèdit a cada
exercici. L’any 2008 se’n van demanar
tres, per un import important de diners.
El què demanem no seria coherent si no-
saltres els polítics no féssim aquesta con-
tenció, tots hem vist com el Sr. Benach,
president del Parlament, es gasta una
quantitat important de diners públics en ex-
tres per al seu cotxe oficial, a par t de
substituir-lo per un de nou. El polític ha de

ser el primer a donar exemple i el que ha
fet el Sr. Benach diu molt poc d’un bon po-
lític que mira pel benestar dels seus ciu-
tadans. Sr. Alcalde, ens dirigim a vostè,
com a màxim responsable del govern, de-
sitgem i esperem que els pressupostos
que el seu equip presenti vagin en la di-
recció que creiem que és la correcta: con-
tenció i reducció de la despesa pública. Ja
sabem que això no és popular, però és el
que convé  en el nostre municipi. Les co-
ses s’han de dir ben clares.
Tanquem l’escrit com l’hem començat,
amb una frase clara i concisa: al pa, pa i
al vi, vi.

Pressupostos
de crisi
o factor

crisi en els
pressupostos

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

Grup Municipal de Convergencia i Unió
www.ciu.cat/parets

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.

La participació
ciutadana i

l’evolució de
la societat

al nostre entendre no aporta res de nou
en benefici de ningú. És només un exem-
ple de la mala gestió econòmica que pa-
teix el nostre Ajuntament i que podríem
acompanyar amb d’altres (lloguers, telèfon,
viatges…).
Nosaltres ens preguntem: calia gastar
aquests 16.000 euros en aquest estudi?
No hauria estat millor destinar-los a tirar
una capa de rodolament al C/ Sant Antoni
o al C/ Major o a altres vies?
No hauria estat millor posar unes quantes
plaques amb els noms dels carrers que
bona falta ens fa?
No hauria estat millor estalviar-los?
No hauria estat millor destinar-los a nete-
ja viària?
El NOPP, segona força municipal, reclama

per al pressupost del 2009 reduir les des-
peses de funcionament, esporgar el  pres-
supost de despeses prescindibles, estal-
viar i incrementar les despeses producti-
ves. Aquesta és la nostra aposta.
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Quan  hem de dur a terme alguna reparació, hem de saber que els establiments han de mostrar de forma visible el preu per hora de treball, els
desplaçaments, les despeses de transport i l’emmagatzematge. Els preus han de ser totals, és a dir, han d’incloure impostos (IVA, etc.). A
més a més, tots els establiments han de tenir un cartell que informi dels drets dels usuaris (pressupost previ, garantia dels serveis, fulls
oficials de reclamació, etc.).
L’establiment ens ha de facilitar un resguard acreditatiu del dipòsit efectuat, i s’hi ha d’incloure una sèrie de dades bàsiques, com ara: iden-
tificació clara del què dipositem, marca i model, identificació de l’establiment, de la persona consumidora, data d’entrada i data possible del
lliurament del producte reparat, descripció dels danys i anomalies visibles, i dels serveis que s’hi ha de fer i signatura de la persona usuària i
de la persona autoritzada per l’establiment.
El resguard de dipòsit pot ser substituït pel pressupost per escrit. En cas de renúncia al pressupost aquesta haurà de constar per escrit en
aquest document, i haurà d’anar signada degudament per la persona usuària dipositant. El dret de recuperar els productes lliurats perquè ens
els reparin prescriu al cap de tres anys des de la data del resguard del dipòsit.
Els preus que constin al pressupost en cap cas no podran ser superiors als anunciats. L’establiment podrà cobrar per l’elaboració del pressu-
post no acceptat les quantitats que hagin estat especificades a la llista de preus. L’establiment haurà de conservar durant un any, des de la
recollida del producte, els pressupostos i resguards de dipòsit.
En quan a la factura, hem de tenir en compte que els conceptes facturats no poden superar els pressupostats o els anunciats. Pel que fa als
desplaçaments i transports només es podran cobrar una sola vegada en cada prestació del servei, encara que aquest afecti diversos produc-
tes. Les reparacions dels productes tenen una garantia de tres mesos des del lliurament del producte. La garantia és total sobre el què s’ha
fet i afecta totes les despeses que un servei posterior pugui generar. Les peces que es canviïn tenen un període de garantia propi com a pro-
ductes de consum.

Reparació
de béns

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

Al mal temps,
bona cara

ARXIU MUNICIPAL
C/Travessera, 1. Parets del Vallès. Tel. 93 573 98 00

LLLLL’aaaaapppppaaaaarrrrraaaaadododododor dr dr dr dr de le le le le l’ArArArArArxxxxxiuiuiuiuiu Alícia Pozo Figueroa

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h / Dilluns, de 17 a 19.30 h

FFFFFeeeeem rm rm rm rm raaaaadddddioioioioio

Carles Font

Les dades utilitzades per a l’elaboració d’aquest article han estat apor-
tades per Joan Folch i de pàgines especialitzades en meteorologia i cli-
matologia.

“Es desconeix molt la història d’Àfrica tot i que és el continent d’on sorgeix tota la humanitat”

Jacint Roca
Presentador del programa ‘Àfrica sona’ de RAP 107

Com va sorgir la idea del programa ‘Àfrica sona’?
Portava uns quants anys recopilant música de diversos
països africans i tenia ganes de fer un programa radio-
fònic. De jove havia fet ràdio en emissores lliures de
Barcelona i vaig decidir presentar aquesta proposta a RAP
107 i la van acceptar.
Quina estructura té l’espai?
La meva idea és la de divulgar la música d’aquest conti-
nent, però també m’agrada donar a conèixer la cultura
de molts països africans i explicar-ne la història. Es des-
coneix molt la història d’Àfrica tot i que és el continent
d’on sorgeix tota la humanitat. La història africana té un
munt de petits detalls que m’agradaria que la gent co-
negués i més ara que cada vegada tenim més persones
immigrants de diversos estats africans.
Des de quan ets aficionat a la música africana?
Bàsicament jo sóc aficionat a la música i em considero
un músic frustrat. Havia tingut una companyia discogrà-
fica, he organitzat concerts, he fet de mànager de grups.
Sempre m’havia interessat molt la cultura africana, però
no m’havia posat mai a escoltar música d’aquest conti-
nent. I quan vaig començar m’hi vaig enganxar del tot.
Què és el que valores d’aquesta música?
La base que tenen és bastant minimalista. Normalment
les músiques africanes solen estar poc produïdes com

Arriba el fred i la pluja i, amb ells, les eternes con-
verses sobre la meteorologia adversa. Però, ens pre-
guntem mai com seria a hores d’ara el món si les
enormes inundacions i una gran calamarsada no
haguessin accelerat els esdeveniments de la Revo-
lució Francesa en encarir els preus dels aliments?
o si una gran tempesta no hagués destruït l’Arma-
da Invencible de Felip II? I si aquell hivern del 1941,
extraordinàriament cru a Rússia, no hagués fet fra-
cassar els plans invasors de l’exèrcit alemany en-
capçalat per Adolf Hitler?
Les condicions meteorològiques han influït no no-
més en la història de la humanitat sinó que també
ho han fet de manera particular en les nostres vi-
des. Sí, avui parlem del temps i, per fer-ho, ens hem
posat en contacte amb el nostre home de temps
particular i col·laborador habitual de RAP 107, Joan
Folch. Ell ens ha explicat que, tot i que sovint ens
sobten aquests canvis bruscos de temperatures, les
sotragades dels termòmetres no són tan estranyes
i, per demostrar-ho, ens ha donat unes quantes da-
des: l’any 2007, a Parets, durant el mes d’agost,
es van recollir 148 litres per metre quadrat –quan-
titat gens habitual en aquesta època de l’any– o, els
93 km per hora de ràfegues de vent del dia 23 de
gener d’aquell mateix any. La calor sufocant també
ha aparegut amb força a la nostra vila. L’agost del
1998, vam tenir una onada de calor que es va per-
llongar durant tota una setmana en què les tempe-
ratures diürnes van oscil·lar entre els 35 i els 37
graus. Però, si de temperatures extremes es tracta,
no podem oblidar un Nadal especialment significa-
tiu: la nevada del 62. La matinada del 24 de desem-
bre de 1962 començava una nevada que s’allarga-
ria durant 36 hores i suposaria l’última gran neva-
da que es recorda. Les dades recollides mesuraven
més d’un metre de neu en alguns indrets. Bé, demà
és u de novembre i ja sabeu la dita: de tots Sants
a Sant Andreu, vent o pluja, fred o neu.

pot ser el pop internacional. Són produccions molt sen-
zilles, molt directes i, a més, amb moltes influències
diverses dins del mateix continent. Hi ha països que han
influït molt en la posterior música del continent, com el
Congo.
Quins són els teus països favorits a nivell musical?
Sudàfrica, potser perquè jo he escoltat molta música
anglosaxona i ells estan molt influïts pel soul i el funky.
També m’encanta Mali, que té una quantitat de música
bona i és dels països africans que està evolucionant més
musicalment. Altres músics que també m’agraden són
els etíops, tot i que reconec que fan una música que no
és per a tots els paladars.
Com és que vas néixer a Guinea Equatorial?
El meu avi, durant la Segona República, va emigrar a
Guinea. Allà es va dedicar a la refineria de l’oli i s’hi va
endur tota la seva família. De fet, el meu pare va viure
a Guinea fins a la independència del país, l’any 1968.

,

Els diumenges a les 21 h i els dimecres a les 23.30 h,
RAP 107 ofereix el programa ‘Àfrica sona’. Aquest es-
pai divulga la música africana dels darrers anys a més
d’endinsar-se en la cultura d’aquest continent, molt des-
conegut entre nosaltres. El presentador del programa és
en Jacint Roca, un amant de la música del vell continent,
que de més jove ja havia fet programes en emissores
lliures de Barcelona. Jacint va néixer a Obata, capital de
l’antiga colònia espanyola de Guinea, ara fa 53 anys. Als
7 anys va venir a viure a Barcelona –tot i que ha viscut
també en altres ciutats de l’Estat espanyol- i fa poc que
viu a Parets “perquè estava far t de viure a la capital i
aquí m’hi trobo molt bé.”

Arengades fresques! (i 3)

Els personatges de què parla la Quima Guasch potser no van fer prou mèrits per sortir en un mitjà de comunicació de
gran abast o en un paràgraf d’una història oficial. Però sí creiem que són prou entranyables com per parlar-ne en
aquest espai. Diu la Quima que hi havia un senyor, no massa alt, que venia amb una maleteta de fusta a vendre
colònia «a granel», que trucava de porta en porta, tot preguntant: «senyora, que li fa falta aigua de colònia?» –devia
ser el precedent del posterior «Avon llama a tu puerta», dic jo.
M’agrada també quan parla de l’avi de can Geroni del «Matadero», que passava amb un cavall i el carro tocant una
campaneta. Portava una senalla d’espart i, amb una paleta com la dels manobres, anava recollint brossa i fems de
cavall. Explica la Quima que hi havia dos peons que netejaven clavegueres i rierols que passaven pel mig del poble.
Un d’aquests passava pel carrer de Barcelona, baixant des del de Ferrer i Guàrdia fins a desguassar en una clave-
guera del carrer de Travessera, a la baixada del de l’Aurora. Sembla que ho feien prou bé.
N’hi havia un altre que voltava pels carrers amb un sac a l’espatlla. No se sabia què hi portava, però sí que es veia
l’ampolla que duia a la mà. La gent deia: «ja passa l’Anselmo, que en porta més al cap que als peus!»
Acabarem amb el cinema ambulant que, seixanta anys enrere, instal·lava la pantalla a la paret de can Càlio, i projec-
tava pel·lícules de cinema mut, acompanyat per música de fons. Com a mètode recaptatori, feien servir una mena
d’embut on tothom hi podia posar «la voluntat». I això és tot. Gràcies, Quima! Recordes res més?
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El mossèn número 65 que ha tingut Parets al llarg de la seva milcentenària his-
tòria ha deixat empremta al poble. Pere Farriol Vinyes acaba de tancar una eta-
pa més de la seva activitat com a prevere després de 9 anys a Parets. A partir
d’ara, i per decisió del bisbat de Terrassa, serà el rector de la Parròquia de l’Amet-
lla i del Santuari de Puiggraciós i a més s’ocuparà de coordinar el Moviment de
grups Cristians de pobles i comarques. A punt de celebrar els 40 anys de l’or-
denació com a sacerdot, Pere Farriol ha divulgat la fe cristiana a Santa Coloma
de Gramenet, Montcada, Lliçà d’Amunt i Santa Eulàlia, entre d’altres. Abans de
venir a Parets, el 1999, va passar un any a França dedicat a activitats espiritu-
als que van enfortir encara més les seves conviccions religioses. El 18 d’octu-
bre, Parets va voler compartir amb mossèn Pere Farriol una emotiva festa que
va coincidir amb els 1104 anys de la història del poble.

Pere Farriol
Exrector de Sant Esteve de Parets

“L’església que no sigui l’església dels pobres, no és l’església de Jesucrist” Ultima hora ...´

Va ser un comiat i un reconeixement
emotiu…
Va ser un goig poder parlar i acomiadar-
me de tots els fidels que van venir a la
celebració. A més de l’Eucaristia vam
poder compartir altres coses com la
benedicció dels vitralls de la capella del
Santíssim que han fet les ar tistes
Maria Puig i Dolors Coromines i que
contribueixen a millorar el patrimoni de
la Parròquia.
El seu pas per Parets no ha passat des-
apercebut i en algun cas ha generat
discrepàncies…
En una de les primeres homilies, quan
vaig arribar, vaig dir que hi hauria algun
moment conflictiu. Després de 32 dos
anys de mossèn Carulla tocava una
renovació i aplicació del contingut del
Concili Vaticà II. Es van produir desa-
cords. Fins i tot es va demanar que me
n’anés del poble, però finalment amb

Un paretà, a la Marató
de Nova York 2008

Pepi Volart

diferents suports vaig seguir ferm, és el
que em tocava fer i el que el bisbe
m’havia encomanat. Em cal agrair-ho a
tots els qui en aquell moment em van
fer costat i destacar el paper de l’alcal-
de, Joan Seguer, que va intentar acon-
seguir un diàleg entre les diferents parts
de la comunitat cristiana tot i que no es
va assolir. No guardo rancúnia a ningú,
jo també tinc consciència de pecador.
És hora de passar full i no pensar-hi
més.
Les seves homilies de diumenge no
han estalviat referències de tipus polí-
tic i sobretot de defensa als més po-
bres i desfavorits.
És que l’església que no sigui l’esglé-
sia dels pobres, no és l’església de
Jesucrist. Amb les meves homilies mol-
tes persones m’han dit que els he aju-
dat a entendre la paraula de Déu. Me’n
vaig content amb els records dels que

cada diumenge han escoltat la meva
il·luminació de la vida a través de la
paraula de Déu.
A partir d’ara tindrà la responsabilitat
de conciliador del Moviment de grups
cristians de pobles i comarques. Quina
és la finalitat d’aquesta tasca?
Es tracta d’acompanyar grups de cris-
tians que, més enllà de la seva presèn-
cia a les parròquies i les famílies, ad-
quireixen responsabilitats de divulgació
de la paraula de Déu en les seves res-
pectives tasques i professions. El meu
paper és coordinar aquests grups com
a expert en la paraula de Déu.

Nova xerrada dins el
cicle Família i Municipi
La psicòloga i pedagoga M. Jesús
Comellas serà l’encarregada d’oferir
la xerrada Autonomia i emocions
emmarcada dins el projecte global
“Família i Municipi”.
El col·loqui tindrà lloc el 4 de novem-
bre, a les 21.00 h, a la sala d’expo-
sicions Can Rajoler. Durant la xerra-
da, també es farà una introducció al
projecte de xarxa de de debat educa-
tiu Amb i per a les famílies.

Aquest diumenge tindrà lloc la famo-
sa Marató de Nova York, una cursa
amb més de 40.000 participants de
totes les nacionalitats.
Enguany, el paretà Sergi Martorell,
de 33 anys, serà un dels corredors.
Sergi ha aconseguit participar-hi grà-
cies a la ONG britànica Alzheimer
Society, que ha cobert les despeses
del seu viatge fins a la ciutat ameri-
cana per les aportacions aconsegui-
des gràcies al jove.

Festivitat de Tots Sants
Amb motiu de la celebració de Tots
Sants, dissabte 1 de novembre, el
cementiri municipal romandrà obert
sense interrupció entre les 10 i les
18 h. Enguany la placa que l’Ajunta-
ment incorpora a les ja existents, per-
tany a un fragment del poema “Els
morts” de Joan Margarit.
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