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Exemplar gratuït

Capses plenes de paraules, d’aventures, d’històries,
de fantasia, de realitat, de somnis... Aquest és l’es-
perit de cadascun dels llibres que reposa a les pres-
tatgeries d’un emblemàtic racó de Parets custodiat
per un follet: la Biblioteca Infantil i Juvenil Can
Butjosa. El silenci es barreja amb el xiuxiueig de veus
dolces que, mitjançant els contes, transporten els
joves lectors a paradisos desconeguts, on descobrei-
xen llocs inhòspits i comparteixen aventures amb
nous amics. Créixer llegint és una experiència del tot
enriquidora, tant com cada paraula de cada llibre que
s’atura a les nostres mans. I aquest és precisament

Créixer llegint... somnis entre paraules
Parets promou el foment de la lectura amb la creació de la Fundació Creixem Llegint

La presentació de la Fundació Creixem Llegint tindrà lloc dissabte, 18 d’octubre, a les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa

SUMARI

Es presenten els
equips inferiors del

CF Parets
 (Pàg.12)

Parets demana crear
una nova estació de

RENFE amb el
desdoblament de la

línia R3  (Pàg.5)

AMB ELS DINERS,
TU HI COMPTES:
es presenta el
procés per al

pressupost 2009
(Pàg.8 i 9)

100 escriptors de
grafits pintaran

un quilòmetre de la
riera Seca

(Pàg.11)

el fonament de la Biblioteca Can Butjosa, de la qual
neix la Fundació Creixem llegint, que serà presenta-
da aquest dissabte, 18 d’octubre, a les sis de la tar-
da, a les instal·lacions d’aquest equipament cultural.
Professionals d’excepció vinculats al món de les lle-
tres formen part de la Fundació. Ni més ni menys que
Rosa Regàs, Carme Camps i Gustavo Martín Garzo.
Tots seran presents a l’acte inaugural.
Tothom hi és convidat. Capbussar-se a la lectura, en-
dinsar-se en el món de les lletres, navegar per les pa-
raules a bord de les caixes màgiques, que són els
llibres... créixer llegint. (Pàg.3)
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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
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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

Divises

A l’atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona,
de classe baixa i nació oprimida.
I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel.

Emmarco amb quatre fustes
un pany de cel i el penjo a la paret.

Jo tinc un nom
I amb guix l’escric a sota.

Extret de les obres “Cau de llunes” (1973-1976) i
“Bruixa de dol”(1977-1979).
Maria Mercè Marçal i Serra (1952-1998 ) Poeta, tra-
ductora i narradora.
Aquest publicació es pot trobar a la Biblioteca Can
Rajoler.
Lectura recomanada pel Niu d’Art Poètic.

Divendres 17
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, es-
pectacle audiovisual Parets rere el
pentagrama, d’Adrià Aguilera.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 20 h, al Centre Cultural Can Ra-
joler, cinema: Persépolis.
-A les 21 h, al Casal Can Butjosa, Nit
del terror, animació terrorífica i projecció
de pel·lícules.
Dissabte 18
-De 12 a 20 h, als voltants de la Riera
Seca, 100 escriptors de grafits, junta-
ment amb l’actuació de Dj Eterno
Elektra i Dj Keal.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, presentació de la Fundació
Creixem Llegint i del documental La
caixa màgica.
-A les 21 h, a l’església de Sant Este-
ve, recital líric.
Diumenge 19
-A les 9 h, al Pavelló d’Esports, sortida
de la caminada popular Piolet.
-A les 10.30 h, església Sant Esteve,
missa del 1.104 aniversari del temple.

-A les 12 h, a la plaça de la Vila, audi-
ció de sardanes.
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, te-
atre: La tempesta, a càrrec de la cia
Quatre per Quatre.
Dilluns 20
-A les 14.30 h, a la sala d’exposicions
de Can Rajoler, I xerrada sobre bones
pràctiques de comerç.
-A les 20 h, al Casal Ca n’Oms, xerrada
amb motiu del Dia Mundial del Càncer
de Mama.
Dimarts 21
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Ra-
joler, hora del conte: contes de llops, a
càrrec de Carme Brugarola.
Dimecres 22
-A les 17 h, a la plaça de la Vila, acap-
te de sang.
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler,
taller d’escriptura creativa, a càrrec
d’Elvira Compte.
Dijous 23
-A les 19.30 h, a la Biblioteca Can Ra-
joler, presentació del llibre Darrera els
vidres, d’Eulàlia Ripoll, que anirà a càr-
rec d’Israel Clarà, poeta i editor. A les

20 h, presentació del llibre Cecília, de
Carles Zafón, a càrrec de Montse Ma-
teu, psicòloga clínica.
Divendres 24
-A les 17 h, a Can Rajoler, inauguració
de l’exposició sobre M. Mercè Marçal.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 20 h, al Centre Cultural Can Ra-
joler, cinema: Bodas y prejuicios.
Dissabte 25
-A les 10 h, al Club Sant Jordi, acapte
de sang.
-A les 16.30 h, a la plaça de la Vila, ar-
ribada del Correllengua, lectura del
manifest i lectura de poemes de Pere
Quart.
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, 21è
Festival de la Poesia.
Diumenge 26
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, La
Caputxeta Vermella, a càrrec de la Cia.
Dreams Teatre.
Dimecres 29
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajo-
ler, tertúlia de la lectura El vigilant en

el camp de sègol, de JD Salinger.

LA FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA A PARETS

El Vallès Oriental, a diferència de les comarques ve-
ïnes, no disposa d’una universitat pròpia i sembla poc
prudent apostar per crear-ne ara una de nova. El mapa
universitari català es completa amb iniciatives que,
amb participació mixta de l’empresa privada i de les
administracions públiques, ofereixen el servei que la
població demana.
És el cas de la Fundació Universitària Martí l’Humà,
vinculada a la Universitat Autònoma de Barcelona, que
va néixer a la Garriga fa poc més de cinc anys, i que
dóna servei al sud d’Osona i, fins ara, a les poblaci-
ons del nord del Vallès Oriental.  Per les seves aules
han passat ja més de cinc mil alumnes i ara, de
comú acord amb l’Ajuntament de Parets del Vallès,
hem començat a oferir els seus cursos en aquest
municipi.
De moment,  la masia de Cal Jardiner ha obert les
seves portes als primers quinze alumnes que inau-
guren els cursos de preparació per a l’accés a la uni-
versitat per a persones més grans de 25 anys, i el
proper mes de novembre començaran les activitats
d’actualització didàctica i de preparació per a acce-
dir a la funció pública docent una trentena de profes-
sors d’educació infantil i primària, amb el reconeixe-
ment del Departament d’Educació de la generalitat
de Catalunya.
Més endavant arribarà la formació per a les empre-
ses del teixit industrial del Baix Vallès per part de
professorat universitari i, tenint present la importàn-
cia de la seva indústria alimentària, tenim previst

també obrir a Parets uns estudis de tercer cicle únics
a l’Estat espanyol, a partir de l’experiència italiana,
un país on s’imparteixen màsters d’slow food sota
l’epígraf de “La universitat del gust”.
Coincidim amb l’Ajuntament de Parets en la neces-
sitat d’apostar per la formació i per acostar la univer-
sitat a la ciutadania. La Fundació Universitària Martí
l’Humà, que actua en el marc del programa “Univer-
sitat i societat” de la UAB, es defineix com una uni-
versitat de proximitat amb una oferta formativa “a la
carta” que va més enllà d’ofertar cursos estàndar al
marge de les necessitats formatives de la societat
que és la seva raó de ser.
Estem decidits a fer costat a l’Ajuntament de Parets
en l’objectiu de convertir aquest municipi en una ciu-
tat del coneixement, amb una oferta formativa dife-
renciada i adaptada a la seva realitat i a la demanda
dels municipis del Baix Vallès. En definitiva, volem
contribuir a convertir la ciutat de Parets en la capital
universitària del Baix Vallès.

Santiago Cucurella
Director de la Fundació Universitària Martí l’Humà

Acròstic a Parets

P otser els somnis ja són més reals,
A mb ells m’hi apropo cada dia,
R esulten i semblen molt més formals,
E stan a dins com ja els volia,
T ots aplegats amb pilars com a puntals
S ostenint un poble com caldria.

D ’ell jo n’he rebut de tots els colors
E n aquesta paleta d’artista
L aborada sense rebre favors.

V alent-me del meu «jo» analista.
A molts dels ciutadans els oblido...
L a labor d’un altres, jo admiro
L limant distàncies, ben fort jo crido,
É s la veu d’un clam, crit que’l respiro
S ortit del cor, quan Parets miro.

Antoni Bertran
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Alcalde de
Parets del
Vallès

La Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa es
convertirà en la Fundació Pública Creixem Llegint

Els escriptors Rosa Regàs i
Gustavo Martín Garzo
esdevindran patrons

d’excepció de la Fundació
Creixem Llegint.

El 18 d’octubre tindrà lloc la
presentació de la Fundació

 amb la presència de
personalitats vinculades
 al món de la literatura.

Durant la presentació es
projectarà la pel·lícula

La Caixa Màgica que explica
la trajectòria del centre
i en plasma l’essència.

Ara fa 25 anys naixia a Parets la Bibli-
oteca Infantil i Juvenil Can Butjosa amb
l’objectiu de posar a l’abast de grans i
petits un espai on desenvolupar-se com
a lectors i  esdevenir bons usuaris de
les biblioteques.
El projecte iniciat aleshores es va con-
solidar, es van ampliar les funcions de
la biblioteca i desenvolupar tota mena
de tallers i activitats adreçades als in-
fants i a les seves famílies fins a con-
vertir-se un espai d’integració, de soli-
daritat i de convivència.

25 anys de foment de la lectura
D’entre els objectius que s’han perse-
guit al llarg d’aquests anys cal desta-
car el treball realitzat per ajudar els in-
fants, els joves i els adults a adquirir
uns hàbits de comportament que els
enriqueixin com a persones, induir-los
a descobrir el plaer de llegir en lliber-
tat, ser capaços de triar llibres que els
interessin i que els semblin atractius i
despertar l’interès vers la lectura i tot
el que l’envolta.
Amb la intenció de consolidar tota

aquesta tasca realitzada per la direcció
i els col·laboradors del centre, l’Ajun-
tament, amb el suport de diverses
entitats, i especialment amb l’Associ-
ació Cultural Cal Llibre, ha volgut im-
pulsar un projecte que permeti dispo-
sar d’un espai de gestió autònoma
sempre al voltant de la lectura amb una
àmplia projecció. És per aquests mo-
tius que s’ha constituït la Fundació
Creixem Llegint.

Fundació Creixem Llegint
El canvi en el model de l’administració
de la Biblioteca Infantil i Juvenil Can
Butjosa estableix una línia de gestió
que treballarà per consolidar la tasca
duta a terme des dels inicis de l’equi-
pament, a més d’ampliar els seus ob-
jectius amb l’edició de llibres, revistes
i materials divulgatius en paper i suport
informàtic, la implementació del Mu-
seu Cal Llibre de la Il·lustració que
s’emmarca dins el projecte anomenat
La Casa Màgica.
La direcció de la Fundació estarà for-
mada per patrons entre els quals han

estat designats a títol personal la do-
cumentalista Carme Camps Salvat, la
reconeguda escriptora Rosa Regàs, el
premi Nacional de Literatura Gustavo
Martín Garzo i el director d’Unescocat,
Miquel Àngel Essomba.
També formaran part del patronat l’al-
calde de Parets, la directora de la bibli-
oteca, els regidors de cultura, educa-
ció i joventut així com delegats de l’As-
sociació Cultural Cal Llibre i un repre-
sentant de l’Assemblea Nens Bibut.

Parets, poble lector
La constitució de la Fundació forma
part del projecte global Parets, poble
lector que vol potenciar la lectura al
municipi amb l’objectiu d’esdevenir un
referent cultural en aquest àmbit. En el
marc de la presentació de la Fundació
Creixem Llegint, que tindrà lloc demà,
18 d’octubre, a les 18 h, a les depen-
dències de la biblioteca amb la presen-
cia dels patrons, es projectarà la pel·-
lícula La Caixa Màgica, que explica la
trajectòria de Can Butjosa i plasma l’es-
sència que envolta el centre.

La Biblioteca Can Butjosa ja té fun-
dació. És la Fundació Creixem Lle-
gint, que demà es presenta i que es-
devindrà un bon punt de partida per
al foment de la lectura i la projecció
externa tant de la biblioteca com del
municipi. Es tracta d’una figura per
donar suport, ampliar i consolidar la
tasca que ha dut a terme la biblio-
teca vers la lectura, entesa com una
eina de creixement personal i social.
Estic convençut que el nou organis-
me, de titularitat municipal, afavori-
rà el desenvolupament de la biblio-
teca, reforçarà el sentiment de per-
tinença que el poble paretà té en
relació a Can Butjosa i ens permetrà
oferir altres activitats i serveis a l’en-
torn de la lectura, a més de fer rea-
litat l’anhelat Museu de la Il·-
lustració. Aquesta nova figura signi-
fica preservar la singularitat de la bi-
blioteca i projectar-la al món, amb
l’ajuda inestimable d’uns patrons de
renom com són els escriptors Rosa
Regàs, Gustavo Martín Garzo i el di-
rector d’Unescocat, Miquel Àngel
Essomba. Perquè Can Butjosa és al-
guna cosa més que una biblioteca,
sobretot gràcies a les persones que
hi treballen, que l’han convertida en
un autèntic motor cultural, en tot un
símbol del poble, un univers màgic
que genera un clima de complicitat
a l’entorn del llibre. Tenim, doncs,
una base sòlida, ferma, gràcies a la
gran feina feta i ara podrem sumar-
hi més energies i eixamplar horitzons
perquè aquest esplèndid present
prengui forma d’un futur encara mi-
llor. Els objectius seran afavorir la
lectura i assolir uns bons lectors,
ajudant-los a adquirir uns hàbits de
compor tament que els enriquiran
com a persones. El naixement de la
Fundació coincideix amb el 25è ani-
versari de la Biblioteca i s’emmarca
dins el projecte ‘Parets, poble lec-
tor’, que ha d’esdevenir un dels trets
identificadors de la nostra població.
Perquè a Parets creixem en molts as-
pectes positius. Ara, també Creixem
llegint.
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Celebració dels 1.104 anys de la
Parròquia de Sant Esteve de Parets

Amb motiu del 1.104 aniversari de la
Parròquia de Sant Esteve de Parets,
aquest cap de setmana tindran lloc un
seguit d’actes commemoratius que
inclouran la presentació dels nous vi-
tralls instal·lats a la capella del Santís-
sim i que finalitzen el projecte dut a
terme per les artistes Maria Puig i Do-
lors Corominas, iniciat ara fa un any
amb la col·locació dels rosetons. Les
sanefes dels nous vitralls de ponent,
es coronen amb els escuts de Cata-
lunya i de Montserrat, mentre que els
finestrals exteriors lluiran els escuts
dels bisbats de Terrassa i de Barce-
lona, juntament amb l’escut de Parets

Compte enrere per a les
emissions de Vallès Visió
La tasca per fer possible l’encesa del
canal de televisió digital terrestre
Vallès Visió no s’atura.
El Consorci Teledigital Mollet, ens que
gestiona la posada en marxa del ser-
vei, ha aprovat recentment el pressu-
post per a 2009, dotat amb 467.408
euros. Aquesta inversió, que prové dels
nou ajuntaments que formen part del
consorci, es destinarà a l’adaptació
tècnica dels estudis del canal digital,
ubicats a Mollet, a la dotació de la
infraestructura tecnològica per a la
posada en marxa de la TDT i a l’adqui-
sició de material per a la producció i
post-producció de continguts.

Recurs contra el CAC
A mitjan d’aquest mes, el Consorci
Teledigital Mollet ha interposat un re-
curs contra un document aprovat pel
Ple del Consell Audiovisual de
Catalunya (CAC) en què proposa que
s’ha d’encarregar la gestió del servei
de televisió pública d’àmbit local a al-
tres ens i no exercir-hi una gestió direc-
ta. Segons el Consorci Teledigital
Mollet aquest document atempta con-
tra l’eficàcia i autonomia dels consor-
cis que gestionen el servei i incremen-
ten innecessàriament la despesa.
Vallès Visió, Canal Digital, que donarà
cobertura televisiva al Baix Vallès, fran-
ja territorial que inclou Parets, podria
començar a emetre a finals de 2009.
Informació propera, a l’abast de tot-
hom i implicació de la ciutadania són
alguns dels objectius que es planteja
el Consorci Teledigital Mollet com a
principis bàsics del nou canal.

El programa d’actes, que comença avui, inclou l’espectacle Parets
rere el pentagrama, un recital líric i una missa commemorativa

i el símbol del milcentenari. La celebra-
ció començarà avui, 17 d’octubre, a les
18 hores, amb l’espectacle audiovisual
Parets rere el pentagrama del paretà
Adrià Aguilera, que consta d’un concert
de piano amb la projecció d’imatges de
Parets. Els actes continuaran dissab-
te, 18 d’octubre, a les 21 hores, amb
el recital líric Màgiques melodies
d’Itàlia del s. XIX i clourà diumenge 19
d’octubre, a les 10.30 hores, amb una
missa commemorativa i la presentació
dels vitralls. Per tal de realçar el valor
patrimonial del temple, l’Ajuntament i
la Parròquia duran a terme, més enda-
vant, tot un seguit d’actuacions.

Una reunió tècnica entre Departa-
ment d’Educació, Ajuntament de
Parets i el redactor del projecte d’am-
pliació i millora del CEIP Pompeu
Fabra, Salvador Matas, ha permès
establir prioritats en les actuacions
de millora del centre educatiu.

Reunions, el 6 de novembre
El proper 6 de novembre tindran lloc
dues noves reunions. D’una banda,
entre els Serveis Territorials d’Edu-
cació de la Generalitat i represen-
tants dels pares i mares d’alumnes,
en la qual aquests darrers faran ar-
ribar al departament les seves preo-
cupacions, i de l’altra, entre l’Ajunta-
ment i Serveis Territorials, en aquest
cas per definir el calendari i les apor-
tacions econòmiques que assumirà
cada administració.

Ja es planteja que les tres accions
prioritàries són la construcció d’una
escala d’emergència al primer pis de
l’edifici principal, la dotació de lava-
bos als parvularis i la substitució de
la coberta de l’edifici. L’obra per
habilitar l’escala d’emergència po-
dria executar-se durant aquest trimes-
tre, al voltant del Nadal es preveu
que puguin fer-se els lavabos i la
substitució de la teulada es faria a
l’estiu, per una major operativitat.

S’estableix calendari per
executar les millores del
CEIP Pompeu Fabra

L’escala d’emergència, els
lavabos dels parvularis i la
substitució de la teulada,

obres prioritàries
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Parets demana la construcció de la nova
estació aprofitant el desdoblament de la R3

L’Ajuntament presenta al·legacions al projecte provisional de
duplicació de la línia ferroviària R3 en el tram entre Montcada i Vic

El Ministeri de Foment ha sotmès a
informació pública l’Estudi Informatiu
del projecte de desdoblament de la lí-
nia Rodalies 3 en el tram comprès
entre Montcada i Vic.
La duplicació d’aquesta via, projectada
des de fa temps, respon a una neces-
sitat de mobilitat generada en els dar-
rers anys a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona. Aquesta actuació s’emmar-
ca dins el desenvolupament de les
xarxes de rodalies ferroviàries, que
estan considerades com una prioritat
dins el Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transportes 2005-
2020 (PEIT) que va ser aprovat pel con-
sell de ministres l’estiu de 2005.

Increment de la freqüència de pas
La línia R3 és l’única de Rodalies de
Catalunya que opera en una sola via,
fet que comporta que el servei sigui
més espaiat. Aquest és un dels motius
fonamentals pel qual es planteja el
desdoblament de la via entre les esta-
cions de Montcada i Vic: poder aug-
mentar la freqüència de pas i millorar
el servei en aquesta línia.
L’estudi informatiu, aprovat provisional-
ment per la Direcció General de Ferro-
carrils, proposa diferents alternatives
de duplicació de via i de millora del
servei ferroviari, com ara la
remodelació d’algunes de les estaci-
ons existents, la creació de noves i,

entre d’altres, la supressió dels pas-
sos a nivell.
El traçat de la línia de ferrocarril que
circula en el tram de Parets té una ex-
tensió de 1,3 quilòmetres, una part de
la qual passa per sòl urbà amb baixa
densitat d’habitatges (als barris de
Lourdes i Can Roura) i la resta discor-
re per zones industrials.

El projecte preveu, en part, la substi-
tució del pont de l’avinguda de
Catalunya, la construcció d’alguns
nous viaductes, així com passos supe-
riors o inferiors a les andanes. No té en
compte, però, la protecció acústica de
les vies, ni tampoc l’ampliació de l’es-
tació ferroviària, que ja quedava reco-
llit al projecte elaborat per l’empresa
Barcelona Regional i que va ser lliurat
al ministeri de Foment com a millor
alternativa. Aquestes són algunes de
les al·legacions que presentarà l’Ajun-
tament de Parets per tal que siguin in-
corporades al projecte definitiu de des-
doblament de la R3.
El desenvolupament d’aquesta actua-
ció permetrà una millora del servei de
rodalies en la línia R3 que discorre per
les comarques del Vallès Oriental, el
Vallès Occidental i Osona.

L’SLOP organitza un nou curs
de carretó retràctil

BrBrBreuseuseus

El Centre de Recursos Empresarials
La Marineta, equipament municipal
de promoció econòmica, continua
exercint el seu paper de motor d’im-
puls en el desenvolupament econò-
mic i empresarial de Parets del
Vallès en diversos àmbits: la forma-
ció, l’assistència tècnica i els espais
de treball.
En l’àmbit formatiu està esdevenint
un equipament de referència a l’en-
torn, amb una ofer ta que aplega
accions de caire divers, tenint en
compte les necessitats de l’entorn.

Formació octubre-desembre 2008
Per al darrer trimestre d’aquest
2008 s’ha programat més d’una
desena d’accions formatives vincu-
lades a diferents àrees professio-
nals, ja siguin d’àmbit tècnic, riscos
i salut, productivitat, recursos hu-
mans o gestió i administració.
D’entre les propostes destaquen
cursos com ara Diagnòstic i resolu-
ció d’avaries; Manteniment preventiu
i predictiu; Logística; Conducció de
carretons elevadors; Manipulació
d’aliments; Gestió d’equips d’alt ren-
diment; Lideratge; Fidelització del
client; Finances per a no financers;
Elaboració de pressupostos i Gestió
de cobraments i impagats. Els preus
dels cursos oscil·len entre 156 i
390 euros.
Poden accedir al programa de for-
mació tots els treballadors en actiu
de qualsevol sector econòmic o in-
dustrial sense necessitat que vis-
quin o treballin a Parets del Vallès.
En aquest cas els cursos no estan
subvencionats però poden ser total-
ment bonificables.  Les inscripcions
cal fer-les al mateix equipament, si-
tuat al carrer de La Marineta, al po-
lígon industrial Llevant o trucant al
telèfon 93 573 00 70.

Programa formatiu per a 2009
Global Formació Plus, empresa que
gestiona  La Marineta, ja ha progra-
mat altres accions formatives per a
2009 amb propostes incloses en els
mateixos àmbits empresarials i hi
incorpora el disseny gràfic com a
novetat.

Creu que el sector Iveco és un bon emplaçament per a un centre comercial i d’oci?

VOX POPULI

Fa molt de temps que se’n
parla d’aquest tema. Crec que
pot ser bo per al poble que hi
hagi més ofer ta comercial i
lúdica, tot i que potser sí que
afectaria al petit comerç.
Jo optaria més per centre lúdic;
com per exemple cines, sales
recreatives...

Juana
Simón

50 anys

Amadeo
Estany
35 anys

Tant de bo es faci realitat al-
gun dia, perquè fins ara hem
de marxar fora. A Parets, els
joves no tenen opcions per al
cap de setmana. A més, el
sector Iveco, tot i estar a Pa-
rets, es troba a peu de carre-
tera amb bona comunicació i
no al mig del poble.

Lorenza
Jódar

55 anys

Seria bo que es fes un centre
d’aquestes característiques a
Parets, sobretot que inclogui
més propostes d’oci per als
joves perquè  ara per ara no
tenim gaire on triar. El lloc
està molt ben situat.

Mohamed
Hidu

25 anys

Fran
 Plaza

30 anys

Crec que aniria molt bé a Pa-
rets perquè no hi ha una gran
super fície comercial en
aquests moments.
No crec que hi hagi poca ofer-
ta però si es fes estaria més
agrupada i per al consumidor
va molt bé tenir-ho tot en un
mateix lloc.

Seria bo per al comerç sempre
que no es monopolitzi i tots pu-
guem tenir les mateixes opci-
ons. Em pregunto si hi ha tanta
gent a Parets per fer-ho. Cal
dinamitzar el sector Eixample i
el poble en un de sol. Cal ofer-
ta d’oci, però si no tenim volum
de gent i han de venir d’altres
pobles, no sé si seria tan bo.

Parets celebra el Dia mundial
contra el càncer de mama

L’entitat Parets contra el càncer- Fun-
dació Oncovallès ha organitzat un
seguit d’activitats amb motiu del Dia
mundial contra el càncer de mama,
que se celebra el 19 d’octubre.
Les accions informatives al municipi
de Parets tindran lloc dilluns, 20
d’octubre. Durant el matí s’instal·-
laran taules d’informació en tres em-
plaçaments: al carrer de Monistrol,
prop del mercat setmanal, a l’avingu-
da de Catalunya –davant del Centre
d’Assistència Primària- i al barri An-
tic, al darrera de l’Església de Sant
Esteve. La jornada pretén que el col·-
lectiu més afectat prengui conscièn-
cia de la necessitat de realitzar diag-
nòstics per a la detecció precoç
d’aquesta malaltia. El mateix dia 20
d’octubre, a les 20 hores, al Casal
Ca n’Oms, es farà una xerrada sobre
alimentació i càncer a càrrec de la
nutricionista Glòria Gómez.

Propostes formatives al

Centre de Recursos

Empresarials La Marineta

El Servei Local d’Ocupació de Parets
(SLOP) ha organitzat un nou curs de
carretó retràctil que es desenvolupa-
rà els dies 27 i 29 d’octubre i 3 i 5
de novembre, de 17 a 20 hores, al
Centre de Recursos Empresarials La
Marineta. Per accedir és requisit im-
prescindible disposar del carnet de
carretó frontal. El curs està totalment
subvencionat per l’Ajuntament, i
s’adreça a persones de Parets en
situació d’atur o que recerquen una
millora laboral, si bé es prioritzarà la
participació de persones en atur.

Imatge vir tual de com es planteja la nova estació de RENFE de Parets del Vallès

Es concerten visites als pisos
d’HPO en règim de lloguer

Els dies 23 i 24 d’octubre, els bene-
ficiaris del sorteig dels 15 pisos pro-
tegits en règim de lloguer construits
a l’Espai Central podran visitar els
habitatges.
Un cop feta la visita, hi haurà entre-
vistes individualitzades i s’informarà
del preu definitiu així com de la data
de lliurament de claus i disposició
dels habitatges.

l’Ajuntament planteja la
incorporació de plaques

acústiques i l’ampliació de
l’estació ferroviària
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Excel·lent acceptació de La botiga al
carrer. Aquesta iniciativa, impulsada
per l’Associació de Comerciants de l’Ei-
xample amb la voluntat de potenciar el
comerç local i de proximitat, obté cada
cop una major resposta ciutadana.
Més d’un miler de persones hi van fer
cap en el decurs de la jornada, el pas-
sat 4 d’octubre. Els comerciants han
manifestat satisfacció davant els resul-
tats, tot i que encara s’estan fent va-
loracions. La bona acollida els fa plan-
tejar la possibilitat de fer aquesta acti-
vitat amb major freqüència. Ara per ara,
La botiga al carrer se celebra dos cops
a l’any i podria ampliar-se a tres.

La policia local participa en un
seminari d’intervenció ambiental

Més d’un miler de persones passegen
i compren a La botiga al carrerUna vintena d’agents de policia del

Vallès Oriental i Occidental, la meitat
dels quals són del cos de seguretat de
Parets, participen al seminari d’inter-
venció ambiental adreçat a policies lo-
cals que va començar dimarts a l’Es-
cola de la Natura.
L’acte inaugural va estar presidit per
Ramon Rabella, cap de l’Oficina Tècni-
ca de l’Àrea de Medi Ambient de la
Diputació de Barcelona, per l’alcalde
de Parets, Joan Seguer pel regidor de
Governació, Josep M. Guzmán i pel re-
gidor de Medi Ambient, Josep Maria
Tarrés. Aquesta activitat, promoguda
des de fa anys per la Diputació de
Barcelona, pretén aprofundir en temes
de medi ambient com la legislació
ambiental, les tècniques per cons-
cienciar els ciutadans o el control de la
contaminació acústica. El  seminari,
que consta de quatre sessions teòri-
ques i dues pràctiques, serveix també
per establir mecanismes de coordina-
ció entre el cos de seguretat local i els
serveis de Medi Ambient en temes
com la lluita contra els abocaments il·-
legals. La part pràctica consistirà en
sortides a Gallecs i  a Santa Perpètua
de Mogoda.

L’activitat permet donar a conèixer els
comerços de la zona alhora que els cli-
ents es beneficien de preus molt més
assequibles.
Per ambientar l’espai i convidar al lleu-
re s’instal·len inflables per als infants
i es convida a una xocolatada. En
aquesta edició, la colla Mil·lènium tam-
bé ha col·laborat amb la celebració
d’un concurs de dibuix. En total, 9 par-
ticipants van resultar premiats per les
seves il·lustracions al voltant de la te-
màtica “botiga al carrer”. Un altre dels
elements de reclam ciutadà ha estat el
sorteig de dos vals de compra per va-
lor de 90 euros.

Les bones pràctiques de
comerç, motiu de xerrada
El Servei de Comerç i Atenció al
Consumidor de l’Ajuntament -SCAC-
ha organitzat un seguit de xerrades
adreçades als comerciants i a qual-
sevol persona interessada en te-
mes de consum, la primera de les
quals tindrà lloc el proper dia 20
d’octubre, a les 15 hores, a la sala
d’exposicions del Centre Cultural
Can Rajoler.
En aquesta ocasió, sota el títol Bo-
nes pràctiques de comerç, es trac-
taran els horaris comercials a
Catalunya, les vendes especials
com ara l’època de rebaixes o les li-
quidacions, els preus de venda al
públic  i la publicitat, els canvis i les
devolucions, els pagaments amb tar-
getes de crèdit i dèbit i els fulls de
reclamacions.

Informació a l’abast de tothom
Aquesta iniciativa respon al resultat
de les enquestes que L’SCAC va re-
alitzar a diversos establiments del
municipi durant el primer trimestre
d’aquest any amb l’objectiu d’infor-
mar de la recent creació d’aquest
servei, del seu àmbit de treball i de
la voluntat de col·laborar amb el tei-
xit comercial de la població per as-
solir objectius comuns. Durant
aquestes entrevistes, els comerci-
ants manifestaven la necessitat de
comptar amb aquest tipus d’infor-
mació. Properament, estan previs-
tes dues noves xerrades sobre la
Llei de garanties i l’adhesió a l’Arbi-
tratge de Consum.

Els comerciants de l’Eixample es mostren satisfets amb
l’acollida i plantegen ampliar l’activitat amb major freqüència
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Oficina de Catala

Oficina de Català

de Parets del Vallès
Centre Cultural Can Rajoler

Travessera, 1
Tel. 93 573 98 00

parets@cpnl.cat

Parla.cat, un web per a
aprendre català via internet

`

El Servei de Joventut de l’Ajuntament,
amb la col·laboració d’altres serveis
municipals, ha posat en marxa un pro-
jecte de mediació i reparació de danys
amb l’objectiu de facilitar mesures
educatives als menors que hagin co-
mès una infracció quant a convivència
ciutadana o a la via pública. Dins
d’aquest àmbit l’ordenança inclou la
pintada de grafits en propietats no ade-
quades per aquest ús.

Enduriment de les sancions
En el marc del projecte de mediació i
reparació de danys, es preveu l’endu-
riment de les sancions per l’incompli-
ment de l’ordenança de convivència ciu-
tadana per aquelles persones a qui se
sorprengui embrutant les parets de pro-
pietats públiques o particulars.
Amb la intenció d’evitar aquests com-
portaments s’ha creat el projecte Gra-
fits Art Urbà que posarà a disposició
dels escriptors de grafits espais ade-

quats perquè puguin expressar-se i on
estarà permès escriure o pintar sem-
pre que la imatge o frase no sigui ofen-
siva a les persones o a algún col·lectiu.

La zona exterior de Cal Jardiner, el parc
de Can Berenguer i el parc proper al
cementiri municipal seran els llocs
destinats a acollir plafons que podran
ser blanquejats amb una sol·licitud
prèvia al Servei de Joventut. Aquests
espais estaran identificats amb el se-
nyal Aquí pots! i dotats de contenidors
específics.
Així mateix, demà 18 d’octubre, a la ri-
era Seca, tindrà lloc una trobada d’es-
criptors de grafits que cobriran amb els
seus dibuixos prop d’un quilòmetre de
mur per mostrar el seu art en el marc
d’una conducta respectuosa amb la
propietat aliena i l’entorn.

Neix el projecte Grafits Art Urbà

Els espais habilitats per
pintar grafits s’identificaran

amb el símbol Aquí pots!

BrBrBreuseuseus
S’inicien les classes dels
tallers Aprèn una llenguaParla.cat és el por tal pensat per

aprendre català via internet que Ge-
neralitat, el Consorci per la Normalit-
zació Lingüística i l’Institut Ramon
Llull han obert. És un recurs d’última
generació que no té limitacions
d’edat, residència, origen o nivell de
coneixement previ de la llengua i que
internacionalitza l’aprenentatge del
català. Per això, tant les instruccions
d’ús de l’entorn com alguns contin-
guts del nivell bàsic es presenten en
català, castellà, anglès, francès i
alemany. De moment, qui vulgui es
pot inscriure als nivells bàsic i ele-
mental, si bé, més endavant, podrà
cursar dos nivells més, l’intermedi i
el de suficiència.
Cada nivell es divideix en tres graus,
cada un dels quals equival a quaran-
ta-cinc hores de dedicació. Les mo-
dalitats d’estudi són dues, l’una de
pagament, amb la supervisió d’un
tutor, i l’altra, gratuïta, pensada per-
què l’alumne estudiï com li convin-
gui. La matrícula, per als alumnes
que volen accedir a la modalitat amb
tutoria, que gestiona el Consorci per
la Normalització Lingüística i l’Insti-
tut Ramon Llull, és del 6 al 30 d’oc-
tubre i les places són limitades. El
curs començarà el 3 d’octubre i
s’acabarà el dia 25 de gener.
El portal també té la ‘Rambla virtu-
al’, una secció amb continguts lúdics
i culturals amb accés a biblioteques,
música, jocs en línia, xats, fòrums,
etc. A més, hi ha una secció amb
recursos per als professors.

Nous acaptes de sang Amb
una vegada no n’hi ha prou
Sota el lema Amb una vegada no n’hi
ha prou, l’Associació de Donants de
Sang del Vallès Oriental i el Banc de
Sang i Teixits, amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Parets, han organit-
zat dos nous acaptes de sang, el
primer dels quals tindrà lloc el dime-
cres 22 d’octubre, a les 17 h, a la
Unitat mòbil instal·lada a la plaça de
la Vila. El segon acapte està convo-
cat per al dissabte 25 d’octubre, a
les 10 hores, al Club Sant Jordi, al
carrer de Galende, núm.1.

La iniciativa s’emmarca dins un projecte global de mediació i
reparació de danys que pretén combatre el vandalisme

Carles Zafon i Eulàlia Ripoll presenten les
seves obres a la biblioteca Can Rajoler

Ja s’ha tancat el període de presenta-
ció d’obres per a participar al 21è Fes-
tival de la Poesia que organitza el Niu
d’Art Poètic de Parets. Diumenge, 25
d’octubre, a les 18 h, al teatre Can
Rajoler, tindrà lloc la celebració del fes-
tival on el jurat, format per set perso-
nes vinculades al món de l’art i la lite-
ratura, escollirà els guanyadors en les
categories de poesia inèdita i rapso-
des. Durant la deliberació del jurat tin-
drà lloc l’actuació del grup granollerí De
Calaix que oferirà temes  tradicionals
catalans amb el seu peculiar estil.
Enguany han estat seleccionats 35
participants en la categoria de poesia
inèdita i 15 rapsodes que recitaran dos
poemes,  un de lliure elecció i un de la
poetessa Maria Mercè Marçal.

Homenatge a M. Mercè Marçal
En el marc de la celebració del festival
i amb motiu del desè aniversari de la
seva mort, la sala d’exposicions Can
Rajoler acollirà una mostra de fotogra-
fies i textos de Maria Mercè Marçal,
organitzada pel Niu d’Art Poètic, que
es podrà veure fins al 2 de novembre i
que s’inaugurarà el dissabte 24 d’oc-
tubre a les 17 h, amb la presència de
la família de la reconeguda escriptora.

Escriptors a Parets

Properament, la biblioteca Can Rajo-
ler acollirà la presentació de dues no-
ves obres. Es tracta de la novel·la de
Carles Zafon, Cecília, i del primer re-
cull de poemes de l’escriptora
paretana Eulàlia Ripoll, Darrera els
vidres. Les presentacions aniran a
càrrec del poeta i editor Israel Clarà i
de la psicòloga clínica Montse Mateu
i tindran lloc el dijous, 23 d’octubre,
a partir de les 19.30 h, a la bibliote-
ca Can Rajoler. Cecília ens explica la
història de Natàlia, una llibretera de
poble, separada i amb dues filles, a
qui la mort del seu avi canviarà la vida.
A partir d’aquell fet engegarà una cur-

El Niu d’Art Poètic celebra

el 21è Festival de la Poesia

Cecília
Carles Zafon

Darrera els
vidres
Eulàlia Ripoll

Demà, 18 d’octubre, comencen les
classes pràctiques d’idiomes que el
col·lectiu Aprenemorganitza per se-
gona vegada consecutiva en el nos-
tre municipi.
Durant aquest curs a Parets es po-
drà aprendre català, castellà, anglès,
francès o mandinga llegint i parlant
i serà possible gràcies al mètode
que han desenvolupat i que consis-
teix en l’ensenyament de la llengua
deixant de banda la gramàtica, tal i
com s’aprèn la llengua materna.
Enguany s’han realitzat un total de
30 inscripcions entre aprenents i
voluntaris. Els tallers estan basats en
l'intercanvi lingüístic i la filosofia del
voluntariat, són gratuïts i s’impartei-
xen els dissabtes al matí a la masia
cal Jardiner. Les inscripcions resten
obertes durant tot el curs i les per-
sones interessades es poden incor-
porar en qualsevol moment.

sa gairebé a contrarellotge per desco-
brir la història de la seva família, uns
secrets que desconeixia completa-
ment i que tenen un llibre com a mis-
teriós nexe d’unió. Darrera els vidres,
és un recull de poemes que parlen de
mirades dirigides al món i al joc intern
dels sentiments, dels records amb el
gust agredolç de la tardor o amb l’im-
puls vital de l’amor. L’esguard darre-
re els vidres de l’àvia de mirada tris-
ta, els colors nostàlgics de la tardor i
l’experiència d’estimar conclouen
amb el reclam d’un espai per al silenci
on poder escoltar els sons que ens
parlen de nosaltres mateixos.

Parets poètic és un nou programa de
RAP 107, estrenat dissabte passat
i presentat Jaume Anfruns, col·-
laborador habitual de l’emissora
municipal.  El nou espai s’emet els
dissabtes, de 9 a 9.30 h, i els dime-
cres, de 23 a 23.30 h. Cada progra-
ma inclou el recital d’un rapsode con-
vidat. El primer en intervenir va ser
Manuel Sánchez Villanueva, premiat
en diverses edicions del Festival de
poesia de Parets. L’espai també fa
ressò del calendari d’activitats de
l’entitat  local Niu d’Art Poètic.

RAP 107 estrena programa

Començen els Jocs de falda

El proper mes de novembre, Can
Butjosa inicia el 9è taller de Jocs de
falda adreçat als pares i mares i als
seus nadons.
El taller es basa en jocs que, acom-
panyats de cantarelles, constituiran
els primers contes que escoltaran els
infants, amb l’ajuda dels adults que
en tenen cura, i amb l’objectiu de
motivar els nens i nenes en futurs
aprenentatges.
Aquest taller inclou dos cursos inde-
pendents, el primer dels quals tindrà
lloc a la tardor. Consten de 4 sessi-
ons cadascun i van a càrrec de
Meritxell Garcia Gotzens, psicòloga
del Centre de Desenvolupament In-
fantil i Atenció Precoç (CDIAP) de
Parets i de Mercè Palay, especialis-
ta en literatura infantil i contacontes.
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Jordi Seguer

Juan Carlos Sánchez és el nou entrenador de l’equip sènior A del Futbol Sala Pa-
rets que milita a la Territorial grup 1. Sánchez ha rellevat Oriol Perales, tècnic du-
rant la temporada passada. Aquest diumenge, a les 13.30 hores, el FSP anirà a la
pista de La Salle Gràcia en la 4a jornada de lliga. Fins ara els paretans han sumat
4 punts: victòria amb el Bar Casal Sant Pau (2-1), derrota contra la Unión B (6-3) i
empat davant L’H-Bellsport (2-2). Coincidint amb l’arribada de Sánchez a la ban-
queta la plantilla del sènior A del FS Parets ha patit molts canvis, destaquen les
incorporacions dels jugadors Rafa Rodríguez i Chijou, que han tornat al club, el porter
Jaume (Montcada), Jesús (Montmeló) i el porter Siscu procedent del sènior B.
Juan Carlos Sánchez, de 39 anys, va jugar al CF Parets, Lliçà de Vall, La Llagosta
i Palau. Més tard va ser jugador del FS Parets quan tenia 22 anys, també ha estat
al Lliçà de Vall i al Montcada en categories estatals. Fins a la temporada passada
era l’entrenador del sènior B del FSP de 1a divisió. El seu repte és aconseguir una
vegada per totes l’esperat ascens del primer equip a la Primera Estatal B.

“És massa d’hora per fixar objectius esportius”

JUAN CARLOS SÁNCHEZ
Entrenador sènior A FS Parets

Aquest diumenge 19 d’octubre tindrà
lloc a les 16 h, al camp municipal
Josep Seguer, la presentació dels
equips de futbol base del CF Parets
de la temporada 2008-09. L’entitat,
presidida per Xavi Call, compta amb
2 equips prebenjamins, 4 de benja-
mins, 2 d’alevins, 2 d’infantils, 2 de
cadets i 2 de juvenils. A més, el CFP
manté l’escola de formació, un
d’amateur a la 3a Territorial grup 8è
i el primer equip de la Preferent grup
1. En acabar la presentació, a les
17.30 hores, es jugarà el partit de la
6a jornada de la lliga Preferent entre
el CF Parets i la Gramenet B. L’equip,
dirigit per José Miguel Astasio, és
novè a la classificació amb 7 punts,
empatat amb Bellavista Milán i Gra-
menet B, que ha baixat de 1a Cata-
lana. Els paretans fa 3 partits que no
perden i, diumenge van guanyar el
derbi al camp del Palau Solità (0-2)
amb gols de Butra i Pablo Martínez,
al segon període. En les jornades
anteriors, el CFP va empatar a casa
davant del Mollet (0-0) i va vèncer a
SF Sasserra (0-1). El proper 26 d’oc-
tubre, i en la 7a jornada, el CFP tor-
narà a jugar a casa davant del Sant
Cugat Esport.

Tres jornades i quatre punts. Com va-
lora l’inici del campionat?
Fins ara la trajectòria ha estat irregular,
vam començar guanyant el Bar Casal
Sant Pau a casa estrenant un nou sis-
tema de joc. A la pista de la Unión
l’equip va fer un mal partit i es van co-
metre errades de temporades anteriors
i aquest últim dissabte vam empatar
amb l’Hospitalet Bellsport a dos gols.
Primers punts que marxen de casa...
No podem perdre més punts, tot i l’em-
pat el resultat el dono per bo ja que vam
anar dues vegades per sota en el mar-
cador. Ivan i Alberto van igualar els gols
de l’H-Bellsport. L’equip va fer un parell
de pals i un travesser.
Vol un equip que rutlli defensivament?

Aquesta és la clau, fins ara hem encai-
xat 9 gols però si mantenim el nou sis-
tema el FSP en rebrà cada cop menys.
Ens falta un home gol ja que així apro-
fitaríem millor les ocasions que creem.
M’agradaria recuperar Pedro Díaz, juga-
dor que actualment està al sènior B.
Ha confeccionat un bloc molt ampli.
Vaig optar per una plantilla d’entre 14
i 15 jugadors. S’ha mantingut la base
d’anys anteriors però hi hem incorporat
jugadors amb molta experiència en ca-
tegories més altes. Hem fitxat dos por-
ters, tot i que dissabte vam tenir la
mala sort que en Jaume es va lesionar
el genoll. El nou sistema de joc reque-
reix d’una plantilla més llarga ja que
s’ha de pressionar molt a la pista.

Presentació dels equips
inferiors del CF Parets

L’ascens a 1a B és el seu repte?
És massa d’hora per fixar objectius
esportius. De moment amb la plantilla
no n’hem parlat tot i que no amago que
m’agradaria que el FSP pugés a la 1a
B. És l’assignatura pendent del club, en
anys anteriors teníem jugadors amb
molta qualitat individual però faltava el
darrer pas per pujar. Cal esperar que
passin més jornades.
De jugador a tècnic dels dos sèniors
del FS Parets. Com ha vist el canvi?
Les coses es veuen molt diferents des
de la banqueta que com a jugador. Però
tots junts podem aconseguir el que ens
plantegem.
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El Club Natació Parets comença la
temporada amb més de 60 nedadors

Primera victòria del Tennis Taula Parets a 2a

La Federació Catalana d’Handbol va
lliurar, el passat 26 de setembre, la
insígnia d’or al directiu del Club
Handbol Parets Eduard Serra
Pascual per la seva àmplia trajectò-
ria a l’entitat esportiva. El reconeixe-
ment va tenir lloc al Pavelló de
Balsareny (Bages) en el marc de la
Festa de l’Handbol Català.
Eduard Serra porta 30 anys com a
directiu del Club Handbol Parets.

L’entitat que presideix Toni Garcia participarà el 25 d’octubre a
la primera jornada de fons i estils a Caldes de Montbui

L’equip sènior A del TT Parets va
guanyar dissabte passat a la pista
del Malgrat (2-4) en la 2a jornada de
la lliga de 2a Estatal grup 6è. El bloc
va ser format per Ricardo Jiménez
(a la fotografia), Juan Ortega i Xavi
Villoro. Els punts del TTP els van
aconseguir Jiménez (2) i Villoro (2).
Demà dissabte, a les 17 h, els
paretans rebran el Falcons de
Sabadell. L’objectiu de la tempora-

da, després del descens des de 1a, és consolidar-se a la categoria. A més
del sènior A el TTP compta amb altres equips a la Lliga Catalana, 1a, 2a Pro-
vincial i dos equips de Veterans a 1a i 2a Categoria.

Aquest diumenge es fa
la quarta Marxa El Piolet
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El sènior A del Club Rugbi Parets rep
demà dissabte, a les 16.30 hores,
al camp municipal de rugbi, el
Torroella de Montgrí en la 3a jorna-
da de la Primera Catalana. El CRP,
que enguany ha debutat a la nova
categoria, ha perdut fins ara els dos
primers partits davant del Químic
(12-30) i amb el GEiEG de Girona
(36-7). L’equip entrenat per Paco
Jiménez buscarà el primer triomf en
l’enfrontament d’aquest dissabte da-
vant un rival que porta 2 punts a la
classificació.
En el desplaçament al camp del

GEiEG el Parets va mantenir el marcador a zero durant els 30 minuts de la primera part. La manca
d’efectius i la lesió de Darío Tartaglia van influir en la derrota final. D’altra banda, el sènior B del
CRP que milita a Tercera Catalana ha perdut l’únic partit disputat al camp del Falcons de Barcelona
(53-19). Aquest proper cap de setmana serà jornada de descans.

Dissabte 18 i Diumenge 19 octubre
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CF Parets-Gramenet “B” (Diumenge, 17.30 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 3a CATALANA Grup 2:
Premià de Dalt-B.Parets A (Dissabte, 18 h)
BÀSQUET 2a FEM. Grup 1:
B. Parets A-Escola S.Gervasi (Dissabte, 19 h)
HANDBOL 1a CATALANA Grup 2:
Handbol Parets-OAR Gràcia “B” (Sabadell) (Dissabte, 19 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
Salle Gràcia-FS Parets (Diumenge, 13.30 h)
RUGBI 1a Catalana:CR Parets-Torroella (Diss. 16.30 h)
TENNIS TAULA 2a ESTATAL Grup 6:
TT Parets-Falcons Sabadell(Dissabte, 17 h)

Dissabte 25 i Diumenge 26 octubre
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CF Parets-Sant Cugat Esport (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 3a CATALANA Grup 2:
B.Parets A-Badalonès Dimonis (Dissabte, 19 h)
BÀSQUET 2a FEM. Grup 1:
Santjoanenc-B. Parets A (Dissabte, 19 h)
HANDBOL 1a CATALANA Grup 2:
UE Sarrià de Ter “B”-Handbol Parets
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
CN Caldes-FS Parets (Dissabte, 19.45 h)

Breus

El CEP organitza aquest diumenge,
19 d’octubre, la 4a Marxa Popular El
Piolet. La sor tida serà a les 9 del
matí des del Pavelló d’esports, amb
un recorregut de 12 kms. La inscrip-
ció, al preu de 5 euros, inclou l’as-
segurança, la samarreta, avitua-
llament, botifarrada i la possibilitat
de participar en el sorteig de mate-
rial de muntanya. El Centre Excursi-
onista limita la participació a 450
persones. D’altra banda, el CEP ha
preparat pel diumenge 26 d’octubre
una excursió a Viladrau per recollir
castanyes. La sortida serà a les 9
del matí, en cotxes particulars, des
de l’aparcament del Pavelló.

En la 4a jornada de la 2a Catalana
grup 1 el sènior femení A del Bàs-
quet Parets rep demà, a les 19 h,
l’Escola Sant Gervasi. El conjunt di-
rigit per Chema Moreno ha guanyat
els 2 últims partits davant Valldemia
Mataró (72-43) i Montgat (43-60).
Tant BP com Sant Gervasi porten 2
victòries i 1 derrota.
El sènior masculí A del BP visita
demà (18 h) la pista del Premià de
Dalt en la 5a jornada de Tercera.
L’equip de Pavón acumula 3 derro-
tes i continua buscant reforços en la
posició de pivot. En el derbi contra el
Cardedeu, derrota per 53-71.

Reconeixement al directiu
de l’HP Eduard Serra
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Breus

Raül Torres, nedador benjamí del CN Parets, 3r a la final de 50 papallona El femení del BP rep el
Sant Gervasi de Mollet

L’Handbol Parets va celebrar del 3 al
5 d’octubre el 4t Memorial Francesc
Clos que va incloure la fase sector
juvenil classificatòria per a la Lliga
Catalana. El Gavà va ser el primer
classificat de la competició, l’HP va
quedar 2n i el Sant Joan Despí 3r.
L’equip entrenat per Luís Canalejas
jugarà la lliga de 1a Catalana des-
prés de guanyar un altre sector dis-
putat a Parets aquest darrer cap de
setmana davant el GEiEG i
l’Spor ting Terrassa. La vídua de
Clos, Isabel Mompart, va fer el lliu-
rament de trofeus d’un Memorial
que també va incloure el partit de 1a
Catalana sènior entre l’HP i la Salle
Montcada (26-31). L’equip de Josep
Manel Herrero ha perdut fins ara els
2 primers partits i demà dissabte re-
brà l’OAR Gràcia “B” de Sabadell.

Celebrat el 4t Memorial
Francesc Clos d’handbol

Joaquim Rodríguez, al
Giro de la Llombardia
El ciclista paretà del Caisse
d’Epargne tancarà la temporada
2008 participant aquest dissabte al
Giro de la Llombardia. Joaquim
Rodríguez tenia previst córrer aquest
dijous el Giro del Piamonte. Tots dos
circuits els coneix després d’haver
participat al Giro d’Itàlia i al Mundi-
al que es va celebrar a Varese (Itàlia).
El ciclista del Caisse ha fet una
excel·lent temporada destacant el 6è
lloc a la general de la Volta Ciclista
a Espanya i al Campionat del Món
de fons en carretera.

El Club Natació Parets ha superat la
xifra dels 60 nedadors coincidint amb
l’inici de la temporada 2008-09. Per
primer cop, l’entitat presidida per Toni
Garcia Soto va portar a terme un stage
de pretemporada que va tenir lloc a
començament de setembre a Calella.
A més, l’equip de competició que pre-
para Dani Pagès ha participat en les
Travesses de Platja d’Aro, Banyoles i
del Port de Barcelona. El nedador ale-
ví Adrià Martínez va quedar 4t a
Banyoles i 6è a la Travessa del Port.
El CNP va ocupar la majoria de posici-
ons del podi a Platja d’Aro.
La primera competició de la nova tem-
porada està prevista per al dissabte 25
d’octubre a Caldes de Montbui amb la

primera jornada de fons i estils per a
les categories aleví, infantil i júnior.
L’objectiu del CNP és obtenir les mar-
ques mínimes que permetin la classi-
ficació del major nombre possible de
nedadors pels Campionats de
Catalunya d’hivern 2009.
En les finals catalanes d’estiu, celebra-
des el juliol passat, el nedador benja-
mí Raül Torres, del CN Parets,  va que-
dar tercer a la final de 50 metres pa-
pallona. Torres, que s’entrena 4 cops
per setmana a la Piscina de Can
Butjosa, és una de les joves promeses
del planter del CNP.
L’increment de nedadors de la nova
temporada s’ha produït sobretot a les
categories de menys edat.

,



17 d’octubre de 200814
GRUPS MUNICIPALS

Grup Municipal  del

Partit Popular de Catalunya

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

parets@iniciativa.cat

Grup Municipal del
Partit del Socialistes de Catalunya
www.socialistes.cat/ambit/parets

parets@xarxapsc.net

El darrer ple municipal vàrem viure nova-
ment una exposició magistral de l’art de
fer demagògia. El grup de l’oposició NOPP,
aprofitant la concurrència de públic a la
sala i davant d’una proposta de l’equip de
govern, va utilitzar, una vegada més, la
seva ja coneguda estratègia del: “hi estem
d’acord... però no...”
Per entendre bé què pretenen els represen-
tants del NOPP quan es posicionen
d’aquesta manera, cal analitzar la frase en
dos apartats: Els “hi estem d’acord” con-
tràriament són la manifestació clara i cal-
culada en cada moment del que sovint no
senten, del que no creuen, d’allò que de
veritat no volen per a Parets. És, com ja
hem dit en més d’una ocasió, una estra-
tègia davant de l’electorat, perquè saben

que expressar el contrari no els donaria rè-
dits electorals ja que la majoria dels ciu-
tadans del nostre poble, al marge de qual-
sevol acció partidista, sí que desitgen les
propostes que milloren la seva qualitat de
vida (residència d’avis, nou institut, habi-
tatge protegit, etc).
D’altra banda, els “però no...” solen excu-
sar-se darrere d’una bateria de dificultats,
inconvenients, traves i qüestionaments a
la gestió, sense fonaments, amb l’única fi-
nalitat de posar tots els impediments pos-
sibles a l’equip de govern perquè aquest
no s’atribueixi la responsabilitat que els van
donar els ciutadans de governar i tirar en-
davant els projectes que impulsa per a un
Parets millor.
Un exemple més va ser la intervenció que

va fer l’esmentat grup davant la proposta
de l’equip de govern de recórrer una reso-
lució de la Conselleria de Comerç, perquè
aquest Departament de la Generalitat no
ha resolt introduir el sector IVECO en la
trama urbana del municipi per poder con-
vertir-lo, tal com vol l’equip de govern, en
una zona comercial i d’oci. L’ “estem
d’acord” del NOPP va ser llavors una ex-
pressió electoralment ben calculada, el
“però no...” sens dubte amaga el que re-
alment volen que sigui allò: una zona in-
dustrial més del nostre municipi sense
possibilitats.

Cada vegada n’hi ha més pertot arreu: fa-
çanes públiques i privades, comerços, mo-
biliari urbà, res escapa de les pintades
embrutidores. L’equip de govern, davant
d’aquests problemes, ha adoptat només
una actitud passiva, neteja les pintades,
cosa que s’ha de fer, però també cal tenir
iniciatives i propostes dirigides a posar-hi
solució.
La repetició i l’increment d’aquests fets
perjudiquen la imatge del poble i les but-
xaques dels particulars. Per als autors
d’aquestes pintades s’ha convertit en un
joc, divertir-se a costa d’embrutar.
Nosaltres estem a favor dels grafits quan
són art, són l’expressió artística de qui els
fa i se situen en un lloc adient per recrear
els sentits, però estem en contra dels gra-

fits embrutidors de l’espai públic.
L’aspecte lamentable que ofereixen les pin-
tades pertot arreu perjudica la imatge del
nostre poble i l’equip de govern ha de tro-
bar solucions per mantenir l’espai públic
net, perquè la gent se senti orgullosa del
seu poble i que contínuament no hagi de
suportar brutícia pertot arreu. L’espai pú-
blic és un espai de relació que tots valo-
rem com un espai que permet la socialit-
zació i per ser un espai estimat ha d’es-
tar net.
El NOPP, que som la segona força munici-
pal, hem demanat a l’equip de govern que
es convoqui una comissió per parlar
d’aquest tema, de les pintades en espais
públics i privats on participi el regidor de
Governació i representants de la policia

local per avaluar el que s’ha fet fins ara i
el que cal fer en el futur. També proposem
que s’elabori un pla per fer el seguiment
d’aquest problema i es prevegin ajudes per
als comerços i per a les persones parti-
culars que han de netejar les seves tan-
ques i façanes.

En aquest ar ticle d’opinió parlarem del
transport a la Festa Major. Tots els ciuta-
dans estaven assabentats que l’Ajunta-
ment posava un servei de transport gratu-
ït per fer els desplaçaments durant la Fes-
ta Major, un servei que fa una tasca molt
important i que facilita la mobilitat, però
sí que és cert, que a vegades hi ha barris
que es queden sense aquest servei. Un
dels que ha patit aquesta mancança ha
estat el barri Cerdanet. Una mancança que
es podia haver solucionat si s’hagués con-
sultat el regidor responsable de la via pú-
blica. I per què diem això? Ho diem perquè
aquest recorregut ha estat confeccionat per
uns tècnics i aquests tècnics com
qualssevol altres tècnics de l’Ajuntament
poden tenir autonomia de gestió, però

sempre s’ha de consultar amb el respon-
sable directe, en aquest cas el regidor, que
és qui ha de donar el vist-i-plau. És cert que
quan el regidor se’n va adonar es va po-
sar mans a l’obra, hi va posar tota la vo-
luntat per trobar-hi una solució, però  la
urgència i les presses van fer que no es
pogués planificar degudament i a darrera
hora van sorgir problemes tècnics de difí-
cil solució.
Sr. Regidor, li recordem que l’últim vist-i-
plau l’ha de donar vostè i tenim la certe-
sa que si això hagués estat així s’haurien
posat les mesures perquè el bus passés
pel barri Cerdanet. Això vol dir que vostè
ha obrat de bona fe i s’ha refiat dels tèc-
nics corresponents, però a la vegada, per
omissió, ha errat en la seva decisió i ha

comès -des del nostre punt de vista- una
negligència. Esperem i desitgem que no
torni a passar un fet com aquest simple-
ment perquè els tècnics no li van consul-
tar. Li recordem que els tècnics són els
tècnics i els regidors són els que assumei-
xen les responsabilitats. Cadascú al seu
lloc.

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.

Les pintades
 perjudiquen

la imatge
del poble

El regidor
sempre és el
responsable;

els tècnics, mai

“Hi estem
d’acord...
però no”

Estrenyer’s
el cinturó

A mesura que passen les setmanes, els
efectes de la crisi econòmica són més
evidents també a casa nostra, amb un
increment de l’atur i un pes creixent de les
hipoteques sobre les economies familiars.
Des d’ICV, considerem que l’Ajuntament ha
d’estar al costat de la gent de Parets i som
partidaris d’adoptar mesures econòmiques
urgents per combatre els efectes de la
crisi, amb mesures de contenció de la
despesa en els pressupostos municipals
i desplegant una potent política social.
Cal reduir la despesa ordinària en l’exercici
actual i preveure un paquet de mesures de
cara al pressupost del 2009, tals com la
congelació de la plantilla, reducció de
despeses de publicitat, reducció d’algunes
subvencions no imprescindibles, elabo-

ració d’un Pla d’estalvi energètic i,
òbviament, la congelació dels sous dels
càrrecs públics municipals. Paral·lelament
i pel que fa a la pressió fiscal, entenem
que cal fer un plantejament que situï
l’increment pel 2009 en un nivell que
garanteixi un augment d’ingressos
suficients però sense repercutir de manera
excessiva en les “economies domès-
tiques” que prou tenen amb la crisi.
Des del govern municipal, volem alleugerir
els efectes de la crisi sobre la ciutadania,
impulsant les partides més socials, que
haurien de concentrar la major par t de
l’increment que permeti el pressupost.
Hem de garantir les cober tures socials
tradicionals i l’aplicació més ambiciosa
possible de les noves Lleis d’autonomia

personal, de serveis socials i d’igualtat.
Cal seguir potenciant el Servei Local
d’Ocupació i fer un esforç important per
executar les inversions plantejades a
principi de mandat que cobreixen les
necessitats més bàsiques de la
ciutadania, com és el cas de la Residència
i Centre de Dia o la construcció
d’habitatge social. També caldrà estudiar
la possible ampliació de les bonificacions
fiscals dirigides a les persones amb
menys recursos. Es tracta, en definitiva,
que la crisi no l’acabin pagant les
persones més vulnerables.
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Quan parlem de rebaixes, liquidacions, ofertes, promocions o saldos, estem parlant de vendes especials. I es denominen així, o es consideren
com a tals, perquè són vendes a preus més baixos que els habituals amb regulació específica i que només es poden dur a terme sota condi-
cions legalment taxades.

Els saldos són vendes de productes amb un valor manifestament disminuït (per deteriorament, desús..), a un preu inferior a l’habitual. Han
d’estar degudament anunciats i poden tenir caràcter ocasional o bé permanent (per exemple, els outlets).

Parlem de liquidacions quan es tracta de vendes excepcionals i de finalitat extintiva d’existències de productes, a conseqüència de l’execució
d’una decisió judicial o administrativa o duta a terme pel comerciant o adquirent del negoci. Una liquidació pot venir donada per cessament
total o parcial de l’activitat comercial, per canvi o modificació de l’orientació del negoci, per canvi de local o per força major.

Les rebaixes són vendes de productes a un preu inferior al fixat abans de l’esmentada venda. Les reduccions de preu han d’estar assenyala-
des al costat del preu habitual. La durada màxima de les rebaixes és de dos mesos, en dues temporades: a l’hivern entre el 7 de gener i el 6
de març, i a l’estiu entre l’1 de juliol i el 31 d’agost.

Les ofertes i promocions són vendes mitjançant qualsevol tipus de publicitat per un preu inferior o en condicions més favorables que les habi-
tuals. L’objectiu és el de potenciar la venda de determinats productes o bé el desenvolupament d’un o diversos comerços.

Vendes
especials

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

Si llegiu o ja heu llegit les pàgines anteriors d’aquest
butlletí, veureu que hem parlat dels actes de com-
memoració del 1.104 aniversari de la Parròquia de
Sant Esteve de Parets que és, en definitiva, la ce-
lebració de la consagració de l’església i el primer
document escrit que es conserva en el qual s’es-
menta el nom de la nostra vila: Parietes.
Som al segle XXI i les coses han canviat molt... Ara,
el nom de Parets es pot trobar vinculat a tota mena
de llocs i esdeveniments i no cal anar a cap arxiu
diocesà, tenim la informació a l’abast i la podem
consultar còmodament tot prenent una cervesa al
sofà de casa si connectem un terminal portàtil o a
l’ordinador de la nostra oficina. Tot plegat gràcies
al miracle de la informàtica. Si, per curiositat, es-
criviu el nom de Parets del Vallès -entre cometes,
perquè de «parets» n’hi ha moltes- a qualsevol cer-
cador, us sorprendrà la quantitat d’informació que
trobareu. Nosaltres hem fet la prova amb un dels
més famosos, concretament amb Google. En el dia
d’avui, perquè això varia d’un dia per l’altre, les
dades serien les següents: entrades web,
2.120.000, 795 imatges i 2.765 blogs... Esgarrifa,
oi?  D’entre tot aquest maremàgnum  de dades, i
si traiem les que ens poden resultar menys interes-
sants, com ara anuncis de venda o algun altre tipus
d’ofertes, el resultat dóna coses ben curioses, com
ara vídeos de festes populars gravades per aficio-
nats que es poden veure al famós youtube, la pos-
sibilitat d’acostar-nos via satèl·lit al nostre carrer, o
la nostra Festa Major d’Estiu vista des de la pers-
pectiva d’una persona que viu a Madrid... Així que
ja ho sabeu, no us sorprengueu si un dia apareixen
sense consentiment «penjades a la xarxa» fotos on
sortiu vosaltres, passant despistats darrera d’una
colla d’amics que es feien una foto o us ‘enxampen’
en un concert al parc La Linera... Ja ho veieu, Pa-
rets també està amb les noves tecnologies.

Parets, amb les
noves tecnologies

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

Què ha canviat després d’aquesta renovació?
L’essència és la mateixa perquè està molt sedimen-
tada, però els nous catorze caps que hi ha aquest
any també volem aportar-hi el nostre granet de sor-
ra. La nostra filosofia és treballar per un món millor
a partir d’activitats diverses que aquesta temporada
tindran com a centre d’interès les persones
discapacitades.
Com s’estructura l’activitat de l’Agrupament?
Cada dissabte a la tarda el cau funciona de 4 a 6 a
Can Jornet. Els nens s’agrupen i treballen en funció
de les edats. Els de 6 i 7 anys es coneixen com a
castors i llúdrigues, els de 8 a 10 són els llops i les
daines, d’11 a 13, rangers i de 14 a 16, pioners
caravel·les. Els joves de 16 anys, coneguts com la
unitat de trucs, no treballen amb monitors, sinó amb
animadors i tenen més autonomia per programar les
seves pròpies propostes.
Quina filosofia caracteritza el moviment escolta?
La nostra metodologia és la de fomentar el compro-
mís de respecte per l’entorn i la societat, treballar per
un món millor. S’aposta pels valors, la interculturalitat,
l’ecologia, la defensa dels drets humans i el quart
món. Cada unitat ho treballa de forma adequada a

“Volem ajudar a formar persones solidàries i compromeses amb la societat”

FFFFFeeeeem lm lm lm lm l llllleeeeeururururureeeee

Gemma Jordà
Cap de l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume

la seva edat. Volem ajudar a formar persones solidà-
ries i compromeses amb la societat, preparades per
al progrés personal que els permeti triar la seva for-
ma de vida. Són molt importants les excursions a la
muntanya, ens traslladen a un context llunyà al de
l’entorn urbà que ens condiciona per l’hora, el temps
i les obligacions. La muntanya ens ajuda a trobar l’es-
sència de la persona.
Què ha suposat traslladar la vostra activitat a la
masia de Can Jornet?
Doncs és un entorn molt agradable en contacte amb
la natura. Una de les nostres activitats són les habi-
tuals sortides a la muntanya. Era un objectiu pel qual
es va lluitar molt i en especial Joan Farré que, encara
que no hi sigui, el seu record sempre estarà present
entre nosaltres. Ell va començar, fa més de quaranta
anys, l’activitat de l’Agrupament a Parets juntament
amb els escoltes de Montcada, de qui hem heretat els
colors del nostre fulard, verd i vermell.

Pepi Volart

Continuem exprimint la memòria de la Quima Guasch. A partir dels seus escrits, avui us expliquem més anèc-
dotes de comerciants ambulants que acostumaven a passar pel nostre poble.
Quan ella era petita, a Parets venia una matrimoni d’ètnia gitana que arranjava pots i olles, tot i que a can
Llauner –la mateixa família que regeix l’actual estanc– també ho feien.
Hi havia també el Cisquet, de Mollet, que venia a vendre taronges amb un carro tirat per un cavall –que diu la
Quima que semblava de l’Oeste–. En Cisquet pregonava: «taronges valencianes, noies, i que en són de bo-
nes!». En sentir-lo, la mainada corria cap a ell perquè sabien que sempre els en regalava alguna...
«Peix fresc, mestresses!», cridaven els peixaters de Mollet: la Lola, molt guapa i polida, i el seu marit, un home
alt i ben plantat. S’instal·laven a la plaça, davant d’on avui hi ha el cafè de la Cooperativa.
I un cas ben curiós, almenys mirat des de la nostra perspectiva: sembla que, abans de la guerra, venia un
home a comprar pells de conill. Més tard, un paretà també es dedicà a aquest negoci. (Serà qüestió d’esbri-
nar què en feien...) De tant en tant, hi arribava també un paraigüer «molt trempat» que cridava, tot cantant: «ja
plou, ja plou, diu així tota la gent/ ja plou, ja plou, ara sí que estem contents/ ara ve aquell paraigüer, apa
noies, apa noies/ ara ve aquell paraigüer/ que us ho arregla tan rebé!»
Per avui, ja n’hi ha prou. En voldreu més?

Les dades utilitzades per a l’elaboració d’aquest article han estat
extretes dels navegadors d’internet i del cercador Google.

Arengades fresques! (2)

L’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume de Parets
ha iniciat aquest octubre la nova temporada d’ac-
tivitats. El cau torna a estar actiu cada dissabte de
4 a 6 de la tarda. Uns 70 nens i joves d’entre 6 i
16 anys participen en les activitats d’aquest esplai
que des de fa uns anys tenen lloc a la masia Can
Jornet, dins l’àmbit de Gallecs. La nova temporada
comença amb una important renovació dels caps
de l’Agrupament que han heredat els valors i taran-
nà de les generacions anteriors que han passat per
l’entitat. Aquest any, en fa 46 de la creació del
moviment escolta a Parets. Gemma Jordà és la cap
de l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume.
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Ultima hora ...´

Avui, 17 d’octubre, podem veure la
tercera de les pel·lícules de temàtica
social que s’ofereix a Can Rajoler, a
les 20 h,  dins del cicle La mirada
dels altres. Persépolis ens narra la
commovedora història d’una jove ira-
niana i el seu viatge a Àustria. El preu
de l’entrada és d’1 euro i es poden
adquirir a la taquilla del teatre.

El divendres 31  d’octubre, Parets ce-
lebrarà la tradicional castanyada. A la
tarda, els tres casals municipals per
a la gent gran, Ca n’Oms, Asoveen i
el Club Sant Jordi, han organitzat fes-
tes amb berenar i música en directe.
Cal treure el tiquet prèviament.
Per als més joves, castanyada
Reggae a Can Butjosa, a partir de les
22.30 hores, amb les actuacions
d’Apache 5 i grups convidats.
En el cas de Can Butjosa, l’entrada
serà lliure i gratuïta.

La Mirada dels altres oferirà
Persépolis, aquest divendres

Nit del Terror a Can Butjosa

El servei de Joventut amb la col·-
laboració de l’entitat Terres d’Ëdeon,
ens ofereix una nit terrorífica amb la
projecció del cur tmetratge Papas i
Mamas i les pel·lícules Frágiles i
l’emblemàtica Pesadilla en Elm
Street. Serà avui divendres 17
d’octubre,a les 21 h, a Can Butjosa.
L’entrada és gratuïta i, per accedir-
hi, cal tenir més de 14 anys.

Castanyades populars als
casals d’avis  i a Can Butjosa

Aquest dissabte, a partir de les 11 del matí, el Servei de Joventut de l’Ajunta-
ment de Parets i l’entitat Las Haches del Valle han organitzat una trobada d’es-
criptors de grafits al carrer de la Ribera amb l’objectiu de pintar els murs de la
riera Seca. En aquesta trobada s’hi esperen un centenar d’escriptors que vin-
dran d’arreu de Catalunya i d’Espanya. Entre ells hi haurà Kader, un escriptor
de grafits nascut fa 33 anys al barri del Raval de Barcelona però que des de fa
uns anys viu a Parets. El seu nom és Abdelkader el Khayati i els seus pares són
de Larache (Marroc). Ells van decidir emigrar a la capital catalana als anys 70.
Kader es va entusiasmar des de molt jove per la cultura hip-hop i està conside-
rat com un bon escriptor de grafits.

Carles Font

De què tractarà aquesta trobada d’es-
criptors de dissabte?
Amb Las Haches del Valle vam decidir
organitzar aquesta trobada ja que
l’Ajuntament de Parets ens ha deixat un
espai molt gran als murs de la riera
Seca. Esperem que funcioni i vagi bé
perquè en un principi vindran un cente-
nar d’escriptors de grafits de Catalunya
i també d’altres zones d’Espanya. Tant
de bo que es pugui fer cada any. A més,
l’Ajuntament ens ha dit que hi posarà
diverses escales perquè tots els que
vulguin pintar puguin baixar a la riera
sense problemes.
Quin objectiu us heu marcat amb
aquesta trobada?
A més de l’activitat artística, es busca
conscienciar una mica els escriptors de
grafits en el tema del reciclatge. Es col·-
locaran una sèrie de papereres per llen-
çar tots els esprais i pots de pintura, ja
que moltes vegades la gent els deixa a
la riera. Sembla que aquí a Parets,
l’Ajuntament ‘s’estira’ una mica més

Abdelkader el Khayati
Escriptor de grafits

que a altres llocs com Barcelona, on els
escriptors de grafits no podem fer l’ac-
tivitat que ens agrada.
Estàs d’acord que un escriptor de gra-
fits pugui pintar a tot arreu?
No. Tot el que siguin patrimonis cultu-
rals, façanes de cases, pàrquings...
ningú hauria de pintar res. Els llocs més
idonis per pintar són fàbriques abando-
nades o en murs després que els pro-
pietaris hagin donat el permís per pin-
tar-hi. Hi ha molta desinformació en tot
aquest món perquè la gent que pinta
grafits com jo, no fem servir qualsevol
indret.
Com veus l’afició al hip-hop i als gra-
fits a Parets?
M’ha sorprès molt. Creia que on hi ha-
via més aficionats al món del grafit era
a Barcelona i les ciutats més properes.
Des que visc a Parets m’he adonat que
hi ha una moguda molt maca, tot i que
reconec que hi ha moguda bona i una
altra de molt dolenta. Aquí també hi ha
molts vàndals del grafit però esperem

“La gent que pinta grafits com jo, no fem servir qualsevol indret”

que amb Las Haches del Valle podem
conscienciar a tots aquells nois que no
actuen correctament. El hip-hop és una
manera d’expressar el descontenta-
ment amb un sistema de coses i és una
cultura que sempre m’ha entusiasmat.
També col·labores amb la Fundació
Èxit?
Sí. Es tracta d’una entitat que es dedi-
ca a la integració sociolaboral de joves
en risc d’exclusió social. Crec que és
molt impor tant que existeixin fundaci-
ons com aquesta que intenten ajudar
els nens que són al carrer i que poden
patir problemes.


