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Exemplar gratuït

El projecte urbanístic de nou accés al Parc La Linera opta
als prestigiosos premis FAD, un reconeixement a les arts
i al disseny. El concepte arquitectònic d’integració
d’aquest espai dins la ciutat i el paisatge és el disseny
sorgit de la mà del gabinet Serra Vives Cartagena Arqui-
tectes. Integra promoció pública i privada en un projec-
te urbà unitari que té tres objectius complementaris. En
primer lloc, es procedeix a una ampliació del Parc La
Linera que extén els seus límits inicials i transforma el
vell barranc de l’entrada en una plaça-jardí d’ús públic.
El projecte engloba, en segon terme, l’obertura del car-
rer de Sant Joan Bosco, assolint la connexió entre els

El nou accés al Parc La Linera, opta a premi
El projecte urbanístic ha quedat finalista dels prestigiosos premis FAD d’arquitectura

El projecte d’ampliació del Parc La Linera ha estat dissenyat pel gabinet Serra Vives Cartagena Arquitectes
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Avui se celebra
la 9a edició

de la Nit de l’Esport
de Parets

 (Pàg.9)

El 5 de juliol es
presenta la

programació de la
Festa Major d’Estiu

(Pàg.7)

L’Ajuntament i
GRIFOLS signen un

conveni pel qual
l’empresa

rehabilitarà Can
Guasc (Pàg.4)

barris del Raval i La Linera, a través d’escales i rampes
que resolen els desnivells. Finalment, el projecte englo-
ba també un edifici de dotze habitatges que acompanya
el nou carrer i que fa de connexió als dos barris.
La concepció unitària dels tres components ha aconse-
guit resoldre un vell problema de paisatge urbà i connec-
ta dos indrets del municipi que fins ara semblaven do-
nar-se l’esquena.
El projecte competeix amb vuit més al guardó dels pre-
mis FAD 2008. La cerimònia de lliurament de premis se
celebrarà el 9 d’octubre a la Facultat de Dret de la Uni-
versitat de Barcelona. (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

Vistes al mar

                   III
Indòmit a la regla i la mesura
com poeta gegant de la Natura,
el mar desplega sa radiant bellesa,
          ja plena de dolçura
          ja plena de feresa
Indòmit en el ritme i a la rima,
de cap trava mesquina el poeta és esclau,
porta ell en si mateix rima i ritme,
          igual que el mar tan blau.

                    IV
Mar blava, mar verda, mar escumejanta!
Ton cant es deliri, ta fúria és complanta!
Indòcil o mansa, feréstega o quieta,
encisaràs sempre la pomera blanca
         perquè ets el poeta.
Poeta que sotges a prop de la mar
venir les tempestes, les barques anar,
i sents que el mirar-les et fa el cor més gran,
desplega, poeta, ta força radiant
que tu també encises perquè ets mar gegant!

VICTOR CATALA, pseudònim de Catarina Albert, po-
eta i narradora. Poema extret de Les cinc branques
(Poesia femenina catalana).
Aquesta publicació es pot trobar a les biblioteques
Can Butjosa i Can Rajoler. Lectura recomanada pel
Niu d’Art Poètic.

P E R E

Tenies passió per la llengua catalana, d’incert destí...

               -Per això et feia sofrir-

Mots i paraules. Paraules que sovint...

              -Em venies a corregir-

I jo t’agraïa, el què dia a dia em podia enriquir...

              -Retrobant la melodia-

Que ens varen robar, fletxes i jous amb traïdoria.

             -Empenyies el camí -

Un camí, que sense la teva companyia, em costa
molt de seguir.

Maria Pujol i Ciurans - 23 d’abril 2008

Divendres 4
-De 18 a 21 h, al Casal Can
Butjosa, I Fòrum Jove: La Faktoria
d’idees: convocatòria oberta per
als joves de Parets de 14 a 29
anys que vulguin participar disse-
nyant les accions de joventut. Per
als participants i com a fi de fes-
ta: exhibició musical de malabars,
refrigeri-sopar i actuació d’un DJ.
-A les 22 h, al Pavelló Municipal
d’Esports, Nit de l’Esport.
-A les 22.30 h, al parc Can
Berenguer, projecció de la pel·-
lícula “Como la vida misma” dins
del cicle Cinema a la fresca 2008.
Dissabte 5
-A les 22.30 h, al Parc Can
Berenguer, festa de presentació
de la Festa Major d’estiu amb ball
a càrrec de l’orquestra
Constellation i botifarrada popular.

Dimarts 8
-A les 18 h, al parc La Linera, es-
pectacle de circ El circ dels Alber-
gínia, a càrrec de la companyia
Pengim Penjam, dins del Biblioparc
08.
Dijous, 10
-A les 19 h, a l’Escola de la Natu-
ra, taller infantil de construcció de
titelles a càrrec de Teia Moner,
mestra pedagoga, actriu i titellaire.
Divendres 11
-A les 22.30 h, al parc Can
Berenguer, projecció de la pel·lícula
“10.000” dins del cicle Cinema a
la fresca 2008.
Dissabte 12
-A les 9 h, al Pavelló Municipal d’Es-
ports, I Trofeu de patinatge.
-A les 11 h, al Pavelló Municipal
d’Esports, XXVII torneig ràpides in-
dividual d’escacs.

Dimarts 15
-A les 18 h, al parc La Linera, Pu-
geu a la furgo, cançons amb la
companyia Vatua l’Olla, dins del
Biblioparc 08.
Dijous 17
-A les 18.30, al teatre Ca n’Oms,
recital poètic del Niu d’Art dedicat
a M. Àngels Anglada.
Divendres 18
-A les 22.30 h, a la plaça de la Vila,
projecció de la pel·lícula “Fuera de
carta” dins del cicle Cinema a la
fresca 2008.

Parlem de jardineria: els rosers (II)

Malalties i alteracions del roser:
per tal d’evitar la malura de fongs com l’odium, la
brotitis o el mildium, no convé mullar fulles, ni roses.
En temps de sequera, en què cal estalviar aigua, és
recomanable regar-los a peu de planta, amb sistemes
controlats de gota a gota.

Preparació de la terra:
Per fer més assequible l’estatge del roser en el nos-
tre jardí, hem d’evitar les terres argiloses; farem una
barreja de set parts de terra de jardí adobada, dues
parts de terra vegetal i una de sorra de riu. El nivell
de PH del sòl ha de ser d’entre 6.5 a 7.5. A fi de re-
jovenir els rosers, cada any, de desembre a febrer, és
l’època més favorable per fer la poda. Tot seguit,
cavarem el substrat girant-lo per treure’n l’herba no
desitjada i, al mateix temps, afegirem 5 quilos de
fems per metre quadrat de parterre.
A títol de curiositat, l’ús d’aigua destil·lada de roses
fa revifar l’epidermis de l’organisme humà.

Josep Bernal

Frases fetes (programades per Jaume Anfruns)

Al llarg dels anys, els nostres avantpassats varen
crear tot un ventall de frases, provocades per l’expe-
riència que adquirien en el seu dia a dia. Si les lle-
gim a poc a poc i les anem meditant, veurem que
totes tenen la seva raó de ser:

- Un estiu de poc caliu, i fa més fredor que calor.
- A Mataró l’aigua dolenta feia mal de ventre.
- A Palautordera sempre tenen molta diarrea.
- El soroll de les nits despertaven grans i petits.
- En aquest món de mones, hi ha més bèsties que
persones.
- Gallina que no pon, torça-li el coll.
- La cançó de la puput qui gemega ja ha rebut.
- Mata el porc amb lluna creixent, si no vols que se’t
torni dolent.
- L’ase d’en Martí va viure fins que es va morir.
- Qui mana a can Massot l’amo o el porc.
- Home casat burro espatllat.
- El porró damunt la taula, sempre apunta el que s’ha
de morir primer.
- El treball fa burro.
- Abans de dir mal d’algú, mira primer qui ets tu.
- Pel teu diner posa bona cara el botiguer.
- Quaresma ventosa, collita grossa.
- Quan Déu ho vol, sense núvols i sense vent, plou.
- Noia si feliç vols ser, no et casis amb un mariner.
- Si Montserrat els núvols han tapat, aigua al Llobregat.
- Qui mal no fa, mal no pensa.
- El porc va sempre amb el cap baix avergonyit de que
li diguin que la seva mare és una truja.
- Les carbasses si es senyalen moren.
- Tallar les ungles en dilluns, escurça la vista.
- Cap bruixa s’atura on hi ha ferradures.
- Aquell pagès que no es volia morir fins que se li
acabés la feina.
- De bon vi, bon vinagre.
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Parets del
Vallès

El projecte urbà d’accés al Parc La Linera,
finalista als premis FAD 2008 d’arquitectura

Cinquanta-cinc projectes d’avantguarda
opten aquest 2008 al prestigiós reco-
neixement dels premis FAD, de foment
de les arts i del disseny. Entre els fina-
listes a obtenir aquest guardó figura
una intervenció urbanística realitzada al
barri antic de Parets del Vallès. Es trac-
ta del projecte urbà de nou accés al
Parc La Linera, que integra l’obertura
del carrer de Sant Joan Bosco i un edi-
fici de 12 habitatges al carrer de la
Fàbrica.

Projecte de Serra, Vives, Cartagena
Aquest projecte urbanístic, dissenyat
pel gabinet Serra Vives Cartagena Ar-
quitectes SL, ha estat seleccionat fina-
lista dels premis FAD 2008 d’arquitec-
tura en la categoria de Ciutat i Paisat-
ge, i competeix amb 8 projectes més,
entre els quals destaquen els jardins

Serra Vives Cartagena
Arquitectes va redactar el
projecte urbanístic del nou

accés al Parc La Linera

Els premis FAD 2008, que
arriben aquest any a la 50a

edició, es lliuraran el
9 d’octubre a Barcelona

El projecte de Parets competeix
amb vuit més, un d’ells els

jardins del barri de la primavera
al passeig de Montjuïc

del barri de la primavera del passeig
de Montjuïc. L’actuació urbanística
d’ampliació i accés al Parc La Linera,
executada per l’empresa Cespa S.A.
per un import de 249.029 euros, va fi-
nalitzar el passat mes d’abril.

Millora en els accessos i connexió
L’obra ha consistit en la millora de l’ac-
cés al Parc La Linera, l’adequació dels
talussos existents, la connexió de les
zones del Raval i La Linera, a través
d’escales i rampes, la millora de la
imatge urbana dels habitatges del car-
rer d’Antoni Feliu, que s’ha unificat
amb un tanca de fusta i amb l’adequa-
ció dels edificis existents, la dotació de
mobiliari urbà i, finalment, la construc-
ció d’un dipòsit de retenció d’aigües
pluvials per al reg d’aquest nou espai
urbà.

50è aniversari dels premis FAD
Els premis FAD 2008, convocats per la
secció Arquinfad del Foment de les Arts
i del Disseny (FAD), són els més pres-
tigiosos d’arquitectura de l’Estat. Amb
motiu del 50è aniversari del certamen,
l’arquitecte Oriol Bohigas serà el pre-
sident d’honor de la celebració. Els
premis es lliuraran el 9 d’octubre a la
Facultat de Dret de la Universitat de
Barcelona, que va rebre el primer pre-
mi FAD el 1958, any en què es van
instituir els premis. La finalitat dels
premis FAD és impulsar corrents
d’avantguarda i reconèixer la qualitat
en nous camins i recerques. Des de
l’any 2006, opten als premis les obres
englobades en qualsevol de les se-
güents categories: Arquitectura, Interi-
orisme, Intervencions Efímeres, Pen-
sament i Crítica, i Ciutat i Paisatge.

La selecció del projecte d’ampliació
de La Linera com a finalista dels
premis FAD 2008 d’arquitectura ens
omple, lògicament, de satisfacció i
d’orgull, ja que es tracta d’un guar-
dó d’enorme prestigi, instituït per
impulsar corrents d’avantguarda i
reconèixer la qualitat i la creativitat
en l’àmbit de l’arquitectura.
Però més enllà del reconeixement
que suposa aquesta nominació, a
Parets celebrem haver resolt positi-
vament un problema d’accessibilitat
i d’interconnexió entre diferents car-
rers sense sortida al nucli antic. Es
tracta d’un indret de petites dimen-
sions travessat pel torrent
Cantallops que feia molt complexa
la solució. Per això vull felicitar el
despatx Serra Vives Car tagena Ar-
quitectes per dissenyar un projecte
tan imaginatiu i meritori que ha per-
mès endreçar el sector. En aquest
sentit, s’ha pogut recuperar la zona
del torrent i integrar-la al paisatge
urbà, transformant-la en una plaça
jardí d’ús públic que us convidem a
visitar i a gaudir-ne a partir d’aquest
cap de setmana. A més de l’exten-
sió del parc, l’actuació ha fet possi-
ble la connexió dels carrers de Sant
Joan Bosco i de Ponent, juntament
amb un doble edifici d’habitatges al
carrer de la Fàbrica. Aquests tres
objectius s’integren en un projecte
unitari, que resol un vell problema de
paisatge urbà i d’ar ticulació de Pa-
rets entre els barris del Raval i de La
Linera. Per això el jurat dels premis
FAD ha considerat la proposta en la
categoria Ciutat i paisatge, dedica-
da als projectes d’urbanització de
l’espai públic. Si bé els guardons,
que enguany arriben a la 50a edi-
ció, no es lliuraran fins al 9 d’octu-
bre, Parets ja ha aconseguit el pre-
mi més valuós amb la resolució d’un
problema històric d’accessibilitat
que alhora permet ampliar el parc i
recuperar el torrent. Ho celebrem i
reconeixem l’important paper de l’ar-
quitectura com a instrument al ser-
vei de la vila.



4 de juliol de 20084
ACTUALITAT

Es poden consultar aquestes i altres ofertes a la pàgina web de l’Ajuntament www.parets.org o www.parets.cat

ADMINISTRATIU/VA
DEP. DE FINANCES

OPERADORES DE
TELEMARKETING

RECEPCIÓ I ATENCIÓ
TELEFÒNICA

Llocs de treball: 1
Contracte: suplència d’estiu.
Horari: jornada parcial tarda de 14
a 19 h.
Tasques: atenció centraleta telefò-
nica i clients. Tasques administra-
tives bàsiques.
Requisits: habilitat social i experi-
ència en atenció al públic.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb opcions
de indefinit.
Horari: jornada completa partida
de 9 a 18 h.
Tasques: suport al dep. de RRHH.
Requisits: preferible Diplomat/da
en RRLL i experiència en gestió de
personal.

Llocs de treball: 2
Contracte: temporal amb
opcions de continuïtat.
Horari: mitja jornada tarda de 16
a 20 h.
Tasques: promocionar un servei
tècnic de suministres.
Requisits: habilitat social. Caste-
llà i català a nivell parlat.
Valorable experiència en aquest
àmbit.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb
opcions de indefinit.
Horari: jornada completa partida.
Tasques: comptabilitzar factures,
atenció a proveïdors, resolució
d’incidències, etc.
Requisits: FP de segon grau.  im-
prescindible experiència en ges-
tió de proveïdors.

ADMINISTRATIU/VA
DEP. DE PERSONAL

DEPENDENTA DE
PASTISSERIA

VIGILANT DE
SEGURETAT

OPERÀRIA DE
PRODUCCIÓ

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal per agost i
setembre.
Horari: intensiu matí de 7 a 15 h.
Tasques: preparació de comandes
i treball en cadena de producció
d’una empresa d’alimentació.
Requisits: imprescindible certificat
de minusvalidesa.

Llocs de treball: segons necessi-
tats de l’empresa.
Contracte: per circumstàncies de
producció.
Horari: diferents horaris i jornades.
Tasques: empaquetatge, cadena
de producció, preparació de co-
mandes...
Requisits: valorable experiència en
sectors productius. Vehicle per ar-
ribar a l’empresa.

Llocs de treball: segons necessi-
tats de l’empresa.
Contracte: indefinit.
Horari: torns rotatius segons qua-
drant.
Tasques: control d’accessos i
tasques de vigilància en general.
Requisits: valorable disposar de
cotxe.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal estiu.
Horari: matins de divendres, dis-
sabtes i diumenges.
Tasques: atenció al públic en una
pastisseria.
Requisits: experiència en l’àmbit
del comerç. Català i castellà par-
lats.

OPERARIS/ES DE
PRODUCCIÓ

L’Ajuntament de Parets i l’empresa
GRIFOLS, ubicada al polígon industrial
Sector Autopista, han establert un con-
veni de col·laboració pel qual l’empre-
sa es farà càrrec de la restauració de
la masia Can Guasc, un edifici de titu-
laritat municipal que està inclòs dins
del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic.
GRIFOLS, companyia mercantil de gran
projecció tecnològica, ha manifestat el

L’empresa GRIFOLS restaurarà la masia Can Guasc

seu interès de fer-se càrrec de la res-
tauració de la masia i del seu mante-
niment així com de les zones adjacents
a fi i efecte d’establir en aquest empla-
çament la seu corporativa de l’empre-
sa, en concret, s’hi instal·laran les de-
pendències destinades a administra-
ció, formació i direcció. Els objectius
del conveni són consolidar la masia
com a element patrimonial de l’Ajunta-

ment, la seva adequació a les neces-
sitats de l’empresa, realçar l’entrada
actual i potenciar la torre, un dels ele-
ments característics de l’edificació.
Mitjançant l’acord, el consistori de Pa-
rets atorga una concessió de 35 anys
a l’empresa, que es compromet a res-
taurar la masia i el seu entorn. El con-
veni estableix un cànon anual i un ex-
traordinari de 350.000 euros que l’em-
presa GRIFOLS abonarà al consistori i
que es revertiran a aspectes patrimo-
nials de caràcter arquitectònic, com ara
la Marineta, i a l’adequació de la sala
de la Cooperativa, on s’ubicaran enti-
tats del municipi, entre elles l’Ateneu.

GRIFOLS, empresa capdavantera
GRIFOLS té actualment dues plantes a
Parets  i està conformada per  un grup
d’empreses del sector sanitari que
abasta professionals sanitaris y paci-
ents a més de 90 països d’arreu del
món. Es dedica a la investigació, el des-
envolupament, la fabricació i la comer-
cialització d’hemoderivats, productes de
teràpia intravenosa, sistemes de diag-
nòstic i material mèdic.

La masia serà rehabilitada en dues
fases. La primera consistirà en la re-
habilitació de l’edifici i els espais ad-
jacents, que es farà atenent les de-
terminacions del Catàleg del Patri-
moni Arquitectònic de Parets. L’exe-
cució, un cop aprovat el projecte
d’obres, no podrà superar el termini
de dos anys de durada. Les obres de
la segona fase començaran 5 anys
després de l’aprovació definitiva del
projecte d’obres i el termini d’execu-
ció també és de dos anys. Aquesta
par t de l’actuació consisteix en la
construcció d’un edifici annex.

Can Guasc formarà part de les
jornades de patrimoni arquitectònic,

amb visites guiades

Can Guasc està situat al polígon Lle-
vant Industrial, prop de la carretera
C-17. La família Guasch va ser l’an-
tiga propietària i des de fa uns anys
pertany a l’Ajuntament. L’edifici con-
tinuarà sent de titularitat municipal i
la masia, un cop restaurada, forma-
rà part de les jornades municipals de
promoció i difusió del patrimoni arqui-
tectònic de Parets. D’una banda,
està prevista l’edició d’un resum de
la història de la masia i les actuaci-
ons de rehabilitació realitzades i de
l’altra, s’organitzaran visites guiades
a les dependències dins la progra-
mació d’activitats municipals.

La restauració de la masia es
desenvoluparà en dues fases



4 de juliol de 2008

ACTUALITAT
5

Parets presenta la seva adhesió a la
campanya Catalunya lliure de bosses

 L’ajuntament incentivarà les mesures que s’adoptin per
a la reducció de la utilització de bosses d’un sol ús

Parets s’ha sumat a la campanya
Catalunya Lliure de Bosses de Plàstic,
una iniciativa de la  Fundació Catalana
per a la Prevenció de Residus i el Con-
sum Responsable plantejada com una
eina perquè administracions, entitats,
ciutadania, institucions i agents econò-
mics del nostre país prenguin consci-
ència per avançar cap a la reducció
efectiva de les bosses de plàstic, i pre-
venir les problemàtiques que acompa-
nyen a la producció i consum d’aquest
envàs d’un sòl ús. Així ho va manifes-
tar el regidor de Medi Ambient, Josep
M. Tarrés, durant la roda de premsa de
presentació de la campanya que va
tenir lloc el dimecres a la sala de Plens
del consistori, i a la que va assistir Mer-
cè Girona, presidenta de la fundació.

Considera que actualment estem vivint un moment de crisi econòmica?

Està claríssim que no estem
passant per un bon moment
econòmic. Tot puja molt, la
vaga pel preu del gas-oil... està
clar que no s’està fent res al
respecte. La solució, l’ha de
posar el govern: pujar sous,
baixar hipoteques...
No tinc gaire confiança en que
ho facin.

M. Carmen
Muñoz

29 anys

Jordi
Vazquez
76 anys

És evident que la situació ge-
neral no és gens bona, és el
tema de conversa principal al
carrer. Tot i que hi ha l’altre
cara de la crisi: quan vas a
llocs d’oci i restauració no es
nota, estan tots plens. Totes
les crisis es superen, amb més
o menys temps.

La meva definició per aquesta
situació seria que estem vivint
fatal. Els sous estan estancats
des de fa moltíssim temps, els
aliments de primera necessitat
estan molt cars i les hipote-
ques no paren de pujar. No és
això una crisi? Hi ha tants te-
mes pendents, que encara pas-
sarem molt de temps patint.

Roser
Vidal

42 anys

Antonio
Tiscar

64 anys

Jo crec que el culpable
d’aquesta crisi és l’euro. Ha
por tat un descontrol dels
preus. La veritable crisi, enca-
ra no ha arribat. Això és tan
sols la punta de l’iceberg. Els
problemes reals arribaran
quan moltes persones no pu-
guin pagar les hipoteques. No
veig la solució a curt termini.

Jo veig la situació molt greu,
sobretot pel ciutadà de classe
mitjana-baixa, que són els que
ho pateixen. El govern no veig
que faci gaire per ajudar en
aquesta situació. Quan estan
en campanya electoral tots pro-
meten arreglar la situació però,
en realitat, fins el moment no
han fet res.

“L’ajuntament incentivarà i donarà su-
port a la promoció d’elements
reutilitzables que ajudin a reduïr i eli-
minar les bosses de plàstic que repre-
senten el paradigma de l’abús
consumista d’usar i llençar”, comen-
tava el regidor. Com a part de les acci-
ons, properament es repartiran bosses
de teixit que podran ser reutilitzades i
es mantindran converses amb les as-
sociacions de comerciants i botiguers
del municipi per tal que adoptin mesu-
res i substitueixin, en la mesura que
sigui possible, als seus negocis la
bosses de plàstic d’un sol ús.
A Catalunya, l’ús de bosses de plàstic
ha augmentat durant el darrer any un
82%, i es generen aproximadament
unes 110.000 tones anuals.

Després de nou anys al capdavant
de l’Església de Sant Esteve, mos-
sèn Pere Farriol deixarà la parròquia
de Parets per assumir la rectoria de
l’Ametlla del Vallès, i alhora desen-
voluparà tasques de conciliari del
Moviment de Cristians de pobles i
comarques.
Pere Farriol va arribar a Parets en
substitució del mossèn Josep Maria
Carulla, que va encadenar 32 anys
consecutius al capdavant de la rec-
toria de la parròquia paretana. Pa-
rets acollirà l’arribada del seu subs-
titut, Ignasi Ballbè, provinent de l’es-
glésia de Rubí, als voltants del mes
d’octubre.

Mossèn Pere Farriol deixarà
Sant Esteve a l’octubre

Breus

L’Ajuntament de Parets ha aprovat
la seva adhesió al Pacte d’Alcaldes,
una iniciativa pensada com a meca-
nisme de participació de la ciutada-
nia en la lluita contra l’escalfament
de la Terra. El Pacte, promogut per
la Comissió Europea, amb el suport
de l’Àrea de Medi Ambient de la Di-
putació de Barcelona, consisteix en
el compromís d’aconseguir els ob-
jectius comunitaris de reducció de
les emissions de gasos d’efecte hi-
vernacle mitjançant actuacions d’efi-
ciència energètica relacionades amb
les fonts d’energia renovables.
L’Ajuntament, ha confirmat la seva
adhesió seguint la voluntat d’avan-
çar cap a l’establiment de polítiques
eficaces per a reduir la contamina-
ció que ocasiona l’escalfament glo-
bal, mitjançant l’adopció de progra-
mes d’eficiència energètica així com
la promoció de fonts d’energies re-
novables en les àrees urbanes.
Les tasques de suport de la Dipu-
tació inclouen el compromís de fi-
nançament per a l’elaboració del Pla
local d’Acció d’Energia Sostenible,
un document necessari per a l’adhe-
sió al pacte i, alhora, estableix un
seguit de compromisos als munici-
pis adherits com ara preparar un
inventari de les emissions o adap-
tar les estructures de les ciutats.

José
Requena
66 anys

Ja tenim quatre nous habitants al Bosc
del llibres de Parets. Un til·ler per a Les
3 bessones, de Roser Capdevila, un
avet per la Pippa, d’Astrid Lindgren, un
tamarinde per al Precisament així de
Ruyard Kypling i un altre til·ler per al Per
molts anys/Bon profit de Miquel Martí
i Pol.
Una setantena de persones es van
donar cita per veure la plantada a la
qual van assistir, entre d’altres, la prò-
pia Roser Capdevila, Carme Solé,
Montserrat Sans, dona del ja desapa-
regut Miquel Martí i Pol, M. Luisa Toran
del Pacto Andaluz por el Libro, Oriol
Izquierdo, director de la Institució de les
Lletres Catalanes o una comissió del
grup escandinau de Barcelona.
La jornada va cloure amb un foc de
camp on tots els assistents hi van
posar un branquilló simbòlic i una nar-
ració de contes.

Parets pren el compromís
de reduir la contaminació

JOSEP M.
TARRÉS
Regidor de

Medi Ambient

Contribuïm a la campanya “Catalunya, lliure de bosses”

Fa un parell de setmanes presentàvem els resultats de l’enquesta sobre
hàbits de reciclatge a Parets i ja dèiem que calia avançar un pas més
en la política de tractament dels residus urbans: apostar per la seva
reducció, partint de la base que la millor manera de gestionar un resi-
du és no generar-lo. És en aquesta línia que l’Ajuntament de Parets s’ha
sumat a la campanya “Catalunya, lliure de bosses”. La bossa de plàs-
tic és l’exemple paradigmàtic d’un residu evitable amb alternatives sen-
zilles, que són les de tota la vida: el cabàs, la bossa de roba... Volem
implicar tothom en aquest repte, començant pel sector del comerç
–aliat imprescindible– per arribar al conjunt de la ciutadania.  I, com
diu l’eslògan de la campanya, volem posar-ho fàcil. Perquè la darrera
campanya de recollida dels olis domèstics ens ha demostrat que, quan
des del consistori posem les eines necessàries, la resposta de la po-
blació paretana és excel·lent.

Un avet, un tamarinde i dos
til·lers, al Bosc dels llibres

La matinada del passat 30 de juny, la
Policia Local va intervenir en un roba-
tori que s’estava cometent a l’empre-
sa AEROMETAL SA ubicada al carrer
de Sant Antoni de Parets del Vallès, i
dedicada a la fabricació i distribució
d’equips aerogràfics.
Els fets es produïen a les 2.30 hores
quan veïns de la zona van aler tar el
cos de seguretat local perquè sentien
sorolls procedents de l’interior de l’em-
presa. Agents de la Policia Local s’hi
van presentar immediatament i van tro-
bar un camió carregat amb dos bidons
de ferralla de llautó, valorats entre
12.000 i 15.000 euros, segons el pro-
pietari de l’empresa.
Hores més tard, patrulles de la Policia
Local de Lliçà de Vall i Parets del Vallès
van identificar cinc persones amb an-
tecedents per robatori amb força, i s’in-
vestiga si són els presumptes autors
del robatori avortat a AEROMETAL SA.

La policia avorta un robatori
a l’empresa AEROMETAL SA

VOX POPULI
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La nova figura, creada al CEIP Patronat Pau Vila, va ser
apadrinada pel Gall de la Colla de Gegants de Parets

Pau Vila és el nom del nou gegantó de
Parets del Vallès, que el passat 18 de
juny es va presentar al CEIP Patronat
Pau Vila. La comissió mixta de festes
i ambientació de l’escola, formada per
mestres i familiars dels alumnes, van
iniciar el procés de construcció durant
el passat mes d’abril amb l’objectiu de
crear un gegant que donés identitat al
centre.

Pau Vila, en honor al mestre
Dos mesos després naixia Pau Vila,
batejat així en honor al mestre, peda-
gog i geògraf que dóna nom a l’escola
i que va destacar per fer una gran tas-
ca geogràfica a Colòmbia i Veneçuela
durant el seu exili i per realitzar la divi-
sió territorial de Catalunya, entre d’al-
tres. Els treballs de construcció del
gegant Pau Vila han durat dos mesos
i ha estat dissenyat amb l’objectiu que

Breus

Lliurament de diplomes

dels cursos de català
El passat dilluns va tenir lloc a Ca
n’Oms, la festa de cloenda i el lliu-
rament de diplomes als alumnes que
van assolir el certificat dels cursos
de català. A la celebració, organitza-
da conjuntament pel Servei de Cata-
là i el Servei d’Acollida dels Serveis
Socials de l’Ajuntament, es van do-
nar cita unes 60 persones entre
amics, alumnes i familiars. Els cur-
sos que s’han dut a terme, abasta-
ven els nivells inicial, bàsic 1, ele-
mental 3 i intermedi 1 i estaven adre-
çats a no catalanoparlants de totes
les nacionalitats.

El gegantó Pau Vila anirà acompanyat dels capgrossos de l’escola

els alumnes de major edat de l’escola
puguin ser els seus portadors i fer-lo
ballar.

Més de dos metres i dotze quilos
En Pau Vila té una alçada de 2,42
metres i pesa 12 quilograms. El nou
gegant, apadrinat pel Gall, una de les
figures de la Colla de Gegants de Pa-
rets, va fer el seu primer ball en el de-
curs de la presentació amb l’acompa-
nyament de bastoners, grallers, taba-
lers i vuit capgrossos que han creat els
alumnes de sisè curs del CEIP Patro-
nat Pau Vila, que simbolitzen els nens
i nenes d’arreu del món i que acompa-
nyen el nou gegant. El nou gegantó,
que se suma als elements festius i tra-
dicionals del municipi, acompanyarà el
Marcel i l’Elisenda quan sigui requerit
i formarà part de les celebracions que
es facin al centre.

El passat cap de setmana, la Plaça de
la Vila va acollir la segona edició de la
Fira d’intercanvi de Parets. Un bon gra-
pat de persones s’hi van acostar a les
parades improvisades que els ciuta-
dans van muntar amb l’objectiu de
bescanviar aquells objectes que ja no
feien servei per d’altres als que troba-
ven utilitat. Ninots, llibres, guarniments
de la llar... Tot va tenir cabuda a les
taules d’intercanvi.
Una de les activitats que més van
atraure l’atenció dels visitants va ser el
taller de reciclatge de roba on Marysol
Mora va ensenyar renovar i treure par-
tit d’aquelles peces de vestir que, per
un o altre motiu, han quedat arracona-
des a l’armari.
A mig matí, es va poder veure l’espec-
tacle Al teu cau quin cacau cau?, una
actuació basada en la problemàtica del
comerç injust del cacau i les conse-
qüències que té sobre els productors
dels països del Sud, organitzat per
SETEM.
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Comencen els preparatius per a la Festa Major d’Estiu 2008

Petits i grans ja poden

gaudir del Biblioparc

Pau Vila serà el nou gegantó de Parets

Pere Vilardebó és el creador de la Imatge guanyadora de la Festa Major 2008

La Festa Major d’Estiu ja és aquí, i no
ho notem només per les temperatures,
cada cop més elevades, sinó perquè
comencen les activitats que tant espe-
ràvem. La primera de les cites del
calendari estiuenc seran les projecci-
ons del Cinema a la Fresca. Enguany
podrem gaudir de quatre novetats ci-
nematogràfiques, la primera de les
quals tindrà lloc avui al Parc  Can

Berenguer. Como la vida misma serà
el film que donarà el tret de sortida a
la programació de cinema. Li seguiran
10.000, que es veurà també al Parc
Can Berenguer el proper 11 de juliol i,
a la Plaça de la Vila Fuera de Car ta
el dia 18 de juliol i Speed Racer, que
s’emetrà el 24 de juliol.
Totes les pel·lícules es projectaran a
les 22.30 h.

Festa de presentació
En el marc de les celebracions, demà
dissabte, a les 22.30 h, tindrà lloc, al
Parc Can Berenguer, la festa de presen-
tació del programa, on es donaran a
conèixer les actuacions i les novetats
d’enguany així com els espais i els
horaris que s’han adaptat segons els
resultats del procés par ticipatiu
FestaMajor.com la vols.
Els assistents podran sopar la botifar-
ra que ofereix la Comissió de Festes de
Parets, i ballar al ritme de l’orquestra
Constellation.

Imatge guanyadora
Més d’una vintena de projectes han es-
tat presentats al concurs de disseny de
la que serà la imatge per a la Festa Ma-
jor d’Estiu 2008. Després de la delibe-
ració, el jurat va decidir atorgar el pre-
mi a Pere Vilardebó, un paretà que ja
va aconseguir guanyar el concurs de
disseny de caràtules de l’Amfi Rock,
l’any 2005.

Teatre, música i molt més
Com sempre, el programa de la Festa
Major d’Estiu ve farcit d’activitats i es-

deveniments per a tota la família.
Començarem amb la tradicional cerca-
vila que ens durà fins a la Plaça de la
Vila per escoltar el pregó, que donarà
pas a la nit més esperada, la Nit de
Teatre al Carrer, amb les actuacions
del grup de teatre Som i Serem els
balls dels alumnes de l’escola Èlite
Dance, titelles a càrrec de Laura
Kibel. La nit acabarà amb la gresca i
la bona música de l’orquestra
Cimarrón.
Durant els quatre dies de festa major,
també podrem gaudir de les delícies
de la Mostra Gastronòmica, que en-
guany celebra el seu 25è aniversari,
de la Festa de l’Escuma, del Linera-
parc, del concert de l’Orquestra
Rosaleda, de la baixada de carretons,
de les actuacions de Roe Delgado,
ZPU, Sol Lagarto, La Tribu o Apache.
Per altra banda, i referent al recent-
ment nascut Correbars, l’Ajuntament
ha anunciat que no autoritzarà aquesta
activitat perquè vulnera l’Ordenança
de convivència ciutadana, tot causant
molèsties als veïns i produint actes
vandàlics que desvirtuen el sentit de
la festa.

II Fira d’intercanvi
de Parets del Vallès

Ja s’han ober t les portes del
Biblioparc, instal·lat  al parc la Linera
amb la finalitat de fomentar la lectu-
ra i complementar les activitats que
es duen a terme des de la Bibliote-
ca Can Rajoler.
Enguany, com a novetat, a més de
poder llegir i consultar llibres i revis-
tes, també existirà la possibilitat
d’agafar-los en préstec amb el carnet
de la biblioteca Can Rajoler o de
qualsevol altra biblioteca de la Xarxa
de la Diputació de Barcelona.

,
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Divuit equips participen al 5è Torneig de Futbol 7 d’estiu

Bar 83 i Paljov Extrem van disputar la final del Torrneig de futbol 7 d’estiu de l’any passat

Jordi Seguer

L’atleta paretà de categoria sènior
que pertany al CA Montornès, Ivan
Limia, va prendre part del 23 al 29
de juny als Campionats d’Europa de
Policies i Bombers que s’han dispu-
tat a Pontevedra (Galícia). Limia ha
quedat segon classificat en les finals
de cros i 3.000 metres obstacles, i
tercer en la prova dels 5.000 metres.
Per coincidència d’horaris finalment
no va poder competir als 800 i 1.500
metres. La participació a l’Europeu
ha servit a Ivan Limia de preparació
pels Jocs Olímpics de Policies i Bom-
bers que es faran a Vancouver
(Canadà) el 2009. Després dels tres
podis obtinguts a Pontevedra, Limia
posa el punt i final a una temporada
on ha obtingut resultats individuals
destacats, com ara la 2a posició a
la cursa de la Jean Bouin o el 4t lloc
a la Mitja Marató de Montornès. Amb
el seu club, l’atletà ha quedat cam-
pió de Catalunya de marató per re-
lleus i campió català de ruta.

,Un total de 18 equips participen al 5è
Torneig de Futbol 7 d’Estiu que orga-
nitza, del 25 de juny al 21 de juliol, el
Club de Futbol Parets. La competició
serveix per preparar les 24 hores de
futbol sala que es jugaran al Pavelló
d’esports el cap de setmana previ a la
Festa Major d’estiu.
Els 18 equips han estat distribuïts en
dos grups diferents. Al grup 1: Wursi,
Estació Servei Palau, Malindrus,
Paljov Extrem, Mil·lenium Colla,
Steagua del Grifo, MA Barracus &
Amaters, Renault Parets i La
Topetading. En el grup 2 participen:
Franfurt 83, Piratas, Aluminis Segura,
La Canarinha, Associació Missirah,
Super Depor, Essa, Sau i Pista Team.
La primera fase del torneig acabarà el
17 de juliol, l’endemà hi haurà l’en-
frontament entre els dos primers de
cada grup mentre que la final serà el
dilluns 21 a les 21.30 hores al camp
municipal Josep Seguer.
En l’edició de l’any passat el guanya-
dor va ser el Franfurt 83 que va derro-
tar a la final el Paljov Extrem (6-2).

Nova plantilla CF Parets 2008-09
L’equip entrenat per José M. Astasio
estarà format per 20 jugadors dels que
tan sols 7 continuen de la darrera tem-
porada, 10 són cares noves i 3 pugen
de les categories inferiors.
Les incorporacions són: el porter,
Ismael Dobaños (Palau Solità), en de-
fensa, Duque (Palau Solità), Parra
(Ripollet), i Pitu (Mollet UE). Al mig del
camp s’han incorporat: Salva Zapata

Ivan Limia obté 3 podis a
l’Europeu de Policies i Bombers

(Lliçà d’Amunt), Sorroche (Canovelles),
i Butra (Palau Solità).
En atac el CFP s’ha reforçat amb els
davanters Fernando Latre, (Vilanova del
Vallès), Aitor Górriz, (Ripollet), i Ito,
(Vilassar de dalt). De la casa pugen els
juvenils Marc Vélez, (davanter), Sergio
Gámez, (defensa), i el migcampista
Juandi que prové del CF Parets B.
Continuen de la temporada passada: el
porter, Oriol de la Salud, els defenses,
Santi Rodríguez, Fran Guiu, Xavi Alba,
i els mitjos Juan Carlos, Quim
Solanich, i Gorgo.
Causen baixa 14 jugadors: Joan
Vilardebó, Jorge Molina, Jaume
Busquets, M. Angel Romero, Jordi

Caballé, Jordi Berrocal, Jonathan
Rubio, Pol Fernández, Chava Jiménez,
Pedro Carreño, Isaac Lorente, Ferran
Pericas, Puchi i Javi Perales.
El CF Parets, que iniciarà els entrena-
ments de pretemporada el 18 d’agost,
té previstos 5 amistosos contra Lliçà
de Vall, Olesa, Cirera, Montcada i El
Carmel. A més, l’11 de setembre, es
disputarà el Trofeu Josep Seguer, que
servirà per presentar l’equip davant
l’afició amb un amistós entre el CF
Parets (Preferent) i el Peralada (1a
Catalana).
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Manuel Romero, Rocio Guerrero i el sènior A de l’HP van ser els premiats del 2007

La festa anual de l’esport local escollirà els millors esportistes
masculí i femení, i el millor equip de la temporada 2007-08

Jaume Jiménez participa
al Campionat d’Espanya

Breus Breus

El nedador paretà que pertany al CN
Sabadell forma part de l’equip cata-
là que prendrà part del 8 al 10 de
juliol al Campionat d’Espanya esco-
lar de natació aleví que es farà a
Mèrida (Extremadura).
Jaume Jiménez nedarà les proves de
100 m braça, 200 m braça i 200 lliu-
res. Durant la temporada d’hivern el
nedador va obtenir 6 medalles d’or i
una de bronze a la final catalana.

El Club Atletisme Parets organitza-
rà la 1a Milla Urbana de la Festa
Major d’estiu que tindrà lloc el dis-
sabte, 26 de juliol, amb sortida a les
19.15 hores des de l’Avda Francesc
Macià i arribada a la Plaça de la Vila.
La prova tindrà un recorregut de
1.609 m i la participació és oberta
a tothom, tot i que es divideix en 3
categories.
Els atletes prebenjamins i benja-
mins tindran una distància de 800
m i, a partir de la categoria aleví,
1.609 m. El preu d’inscripció serà
d’un euro.
D’altra banda, l’atleta del CAP Rocio
Guerrero va quedar en 7a posició a
la final dels 3.000 m del Campionat
de Catalunya de pista cadet celebrat
el passat 21 de juny a Amposta.

Del 9 al 20 de juny s’ha ce-
lebrat al camp municipal
Josep Seguer una nova edi-
ció del Campus de futbol
base, organitzada pel CFP.
José M. Astasio, Antonio
Rodríguez i Lluís A. Andrés
han dirigit les sessions que
tenien com a objectiu la mi-
llora de la tècnica individual i
col·lectiva, l’aprenentatge
tàctic i l’entrenament especí-
fic del porter. Una cinquante-

na de jugadors nascuts entre el 1994 i el 2002 han pres part al campus.

Primera Milla d’Atletisme
de la Festa Major de Parets

El Pavelló municipal d’espor ts acull
avui divendres 4 de juliol, a les 21.30
hores, la 9a Nit de l’esport, organitza-
da pel Servei d’espor ts de l’Ajunta-
ment. La festa consistirà en un sopar,
ball, i inclourà l’elecció dels millors
esportistes de Parets de la temporada
2007-08.

75 esportistes nominats
Enguany han estat 75 espor tistes
d’11 clubs diferents els nominats per
les entitats locals.
Durant l’acte s’escollirà el millor espor-
tista de cada categoria, des de
prebenjamí fins a veterans. També es
donarà a conèixer el millor equip de la

Finalitza el Campus de Futbol Base del CF Parets

darrera temporada.
En aquest apartat opten al premi: els
veterans 1a del Tennis Taula Parets,
l’aleví femení del Club Atletisme, el
benjamí masculí del Club Natació,
l’aleví del FSP, el juvenil de l’Handbol
Parets, l’equip de cicloturisme d’ACP,
l’infantil A del CF Parets que ha estat
campió de la 2a divisió grup 17, el sè-
nior femení A del Bàsquet que ha as-
solit l’ascens a 2a Catalana i el sèni-
or del Club de Rugbi Parets.
L’any passat els premiats van ser: el
porter de l’Handbol Parets Manuel
Romero, l’atleta del CAP Rocio
Guerrero i l’equip sènior A de l’Hand-
bol Parets.

Parets celebra avui divendres la 9a
Nit de l’esport amb 75 nominats

Més de 250 jugadors
de les categories que
van des de la
prebenjamí a cadet
van participar el pas-
sat 21 de juny al 2n
Torneig de futbol sala
base organitzat du-
rant tot el dia al Pave-
lló pel FS Parets.
La xifra de partici-
pants va desbordar
les previsions supe-
rant de llarg els 90
inscrits de  l’any pas-

sat. Gràcies a l’elevada assistència de jugadors el FSP podria crear la propera
temporada un benjamí i un prebenjamí. El club, presidit per Lluís Alcázar, té as-
segurada la continuïtat de dos equips infantils i dels dos sèniors.

El TT Parets organitza el
segon Torneig Popular
El 2n Torneig Popular de Tennis Tau-
la de la Festa Major tindrà lloc el
proper dissabte, 19 de juliol, al Pa-
velló d’esports de Parets a partir de
les 9 del matí.
El torneig, organitzat pel Tennis Tau-
la Parets va destinat a jugadors no
federats. Hi haurà 2 categories: una
fins els 15 anys i una altra a partir
dels 15 anys. El preu d’inscripció
serà de 3 euros per als més petits i
de 5 euros a partir dels 15 anys. Les
finals del torneig es faran coincidir
amb el Torneig del Vallès que el
Pavelló de Parets acollirà el dissab-
te 26 de juliol. Per a més informa-
ció es pot trucar al 699 42 19 30.

Carles Gasset a la final
espanyola de patinatge

L’entrenador del Club Patí Parets,
Carles Gasset, va quedar 1r en el
programa lliure i 2n en figures obli-
gatòries del Campionat de Catalunya
sènior celebrat a Calafell el 15 de
juny. Gasset ha obtingut la classifi-
cació pel Campionat d’Espanya que
es portarà a terme a Ripollet el 25 i
26 de juliol.
A més, la monitora del club, Isa
Repullo, va quedar 3a en figures i 4a
en lliure de la final catalana, i Oscar
Molins va ser 3r en el programa lliu-
re. Tant Repullo com Molins aniran
també al a la final espanyola.
Pel que fa al planter, cal destacar la
classificació de les patinadores d’Ini-
ciació B, Maria López (en figures
obligatòries) i Paula Muñoz (en lliu-
re) per la final de Barcelona després
de la intercomarcal que va tenir lloc
a Cerdanyola el 14 de juny.

L’expresident del CEP, Jordi
Domènech, Lluís Peregrín i Carlos
Valverde participaran en una expedi-
ció comarcal que té com a objectiu
coronar el cim del KUN de 7.087
metres, situat al nord de la India
entre el Pakistan i el Tibet.
Domènech és el cap de l’expedició i
responsable de la tresoreria, Peregín
s’encarrega de la logística i Valverde
és el coordinador de comunicacions
i audiovisuals. L’equip el completen
altres alpinistes vallesans: Miquel
Granero, Marc Ortega, Pep Torrents,
Josep M. Oliveras i Laia Sabaté que
serà la metgessa de l’expedició que
s’iniciarà el 16 d’agost.
Part dels components del projecte
KUN 2008 -que promou el CAM- van
participar a l’expedició “Aconcagua
2004-Gossos a la Muntanya” orga-
nitzada pel CEP coincidint amb el
Milcentenari de Parets del Vallès.

Avui divendres finalitza el període
d’inscripció per participar a les 24es
24 hores de futbol sala de Parets que
organitza Convergència Democràtica
de Catalunya. Avui, de 20 a 21 ho-
res, els equips interessats es poden
inscriure a la seu de CDC. En cas
que es superin les 16 places hi haurà
un sorteig previ el dimecres 9 de ju-
liol a les 21 hores. L’emparellament
dels equips participants es farà el 16
de juliol mentre que la competició es
disputarà el cap de setmana del 19
i 20 de juliol al Pavelló Municipal
d’Esports.

Èxit de participació al 2n Torneig de futbol sala base

Final d’inscripcions de les
24 hores de Futbol Sala

Tres alpinistes paretans
volen fer el cim del KUN

El corredor de l’AC Parets va aconse-
guir la 15a posició en la categoria
master 30 en el Campionat d’Europa
de ciclisme disputat a la República
Txeca. Sergi Mingote va completar
un recorregut de 108,4 kms que
donava quatre voltes a un selectiu
circuit ple de constants desnivells i
amb un port de 8 kms com a princi-
pal dificultat. Durant l’actual tempo-
rada Mingote ha disputat més de vint
curses destacant el triomf en dues
proves del Campionat de BTT
d’Alcañiz i al Memorial Pere Pujol. A
més, ha estat 9è al català de
ciclocros, 7è al Trophee de
l’Esperance, 7è a la Xallenge Cata-
lana de Palafrugell  i 47è a la Volta
a Espanya Master 2008.

Sergi Mingote 15è a l’Euro-
peu master de ciclisme
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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

El 28 de juny de 1969 un grup de policies
va assaltar l’Stone Wall, un dels pocs bars
d’ambient d’aquella època a Nova York,
per dur-hi a terme, suposadament, un con-
trol rutinari. Però l’objectiu d’aquella visi-
ta per sorpresa era quelcom més. Els
agents de la policia van insultar, denigrar
i agredir  la clientela d’aquell local, que
va lluitar per la seva llibertat durant un
llarg enfrontament de tres dies i que es
va saldar amb un mort, diversos ferits i
multitud de detinguts. Des de llavors se
celebra a quasi tot el món el gay power o
el que és el mateix, el Dia Internacional
de l’Orgull Gai.
Als socialistes de Parets ens hauria agra-
dat que la celebració d’enguany hagués
tingut un suport més institucional i subs-

criure conjuntament amb la resta de grups
polítics un manifest que ens recorda els
drets que com a persones té aquest col·-
lectiu. Però, malauradament, no tothom
sembla ser que està d’acord amb aques-
ta idea i, per tant, des del respecte per
l’opinió de cadascú, ens limitem a deixar
constància del nostre posicionament.
Nosaltres sí volem donar suport pública-
ment a la celebració d’aquesta fita histò-
rica perquè creiem en la justícia social i en
les llibertats de les persones. Avui, per
exemple, el col·lectiu de gais i lesbianes
dels nostre país veuen reconegut els seu
dret al canvi de nom i sexe sense la ne-
cessitat de la cirurgia i amb un procedi-
ment administratiu. Dones i homes trans-
sexuals, doncs, són ara més iguals que fa

un any gràcies a les lleis dictades per l’es-
querra progressista d’aquest país.
Tot i així  l’homofòbia i la transfòbia con-
tinua sent entre nosaltres a tots els àm-
bits de la nostra vida. Especial atenció a
la dreta i al poder de l’església, catòlica
que volen esdevenir-se com un ens “orde-
nador” de la nostra vida afectiva per recor-
dar-nos el que està bé i el que està mala-
ment. És per això que necessitem una
aposta decidida per part de les instituci-
ons i de tota la ciutadania per a educar en
igualtat.

Si bé el desafiament de la crisi climàtica
només es pot abordar amb un planteja-
ment global i a llarg termini, cal comptar
sobretot amb la participació ciutadana. I
en aquest mateix sentit, les ciutats i els
pobles han de liderar l’aplicació de políti-
ques energètiques sostenibles.
ICV està compromesa en la lluita contra el
canvi climàtic i en la consecució dels ob-
jectius europeus de reducció de les emis-
sions de CO2. Per això, des del govern
local de Parets i concretament des de la
regidoria de Medi Ambient, assumim el
compromís de treballar per reduir les emis-
sions de CO2 en el nostre territori en més
del 20% per al 2020 mitjançant la creació
d’un pla d’acció d’energia sostenible.
De moment i en el marc del desplegament

de l’Agenda 21 Local, entre d’altres coses
ja hem avançat força en la substitució de
les làmpades dels fanals dels nostres
carrers per làmpades de baix consum; hem
instal·lat plaques solars tèrmiques al pa-
velló d’espor ts i algunes escoles i hem
anat duent a terme petites actuacions pun-
tuals. Ara, gràcies a un conveni de col·-
laboració amb la Diputació de Barcelona,
en el termini màxim d’un any disposarem
d’un Pla d’Acció que serà el full de ruta
que ens permetrà planificar i racionalitzar
totes les actuacions encaminades a reduir
de manera sistemàtica i efectiva els actu-
als nivells de contaminació en l’àmbit del
nostre municipi.
Volem que sigui un treball rigorós i per això
ens comprometem també a elaborar un

informe bianual que serveixi per a l’ava-
luació, control i verificació dels nivells
d’assoliment dels objectius proposats.
També organitzarem el Dia de l’Energia i
informarem de les fites assolides en
l’acompliment del Pla.
Des del nostre poble volem contribuir a la
lluita contra l’escalfament de la Terra, no
només amb paraules sinó amb fets que
tota la ciutadania pugui corroborar. Avui
encetem una nova tasca col·lectiva de la
qual els nostres fills i filles ens n’exami-
naran demà. Entre tots i totes ho aconse-
guirem!

Parets
compromès

amb el canvi
climàtic

Una nota publicada a la radio municipal,
recull i reprodueix continguts que Iniciati-
va escriu al seu web i falta a la veritat en
relació a una moció referent al col·lectiu
de lesbianes, gais, bisexuals i
transexuals.
El NOPP està a favor d’aprovar la moció,
donar suport i adherir-se a la commemo-
ració del dia per l’alliberament o l’orgull
de lesbianes, gais, bisexuals i transsexu-
als. Nosaltres estem, i hem estat sempre,
a favor de reconèixer aquest col·lectiu i
sempre tindrà el nostre suport en la de-
fensa dels seus drets.
En una comissió informativa per parlar de
temes del ple i sense disposar del text de
la moció, és va comentar per par t de
l’equip de govern, si el dia 28 de juny, que

Faltar a la
veritat

Aquests dies de molta calor i amb olor a
festa comença l’estiu lúdic per a tots els
paretans i paretanes. Gent gran, gent jove,
tots hi som convidats. Les activitats de
lleure omplen l’oferta d’esbarjo, des dels
petits fins als més grans amb activitats
de tot tipus, que conviden a la gresca, a
gaudir, a riure, a compartir i a celebrar-ho
a tota hora acompanyats sempre d’un got,
ple, mig buit o buit del tot, que esperem
omplir una vegada darrere altra... però
sempre amb bona companyia i de molt bon
rotllo. L’oferta és variada, pots triar: n’hi
ha d’esportiva i n’hi ha de lúdica en tota
la magnitud. Pots triar des d’una obra de
teatre fins a un concert a altes hores de
la matinada passant per una sessió de ci-
nema a la fresca amb tota la família.

Cal dir, però, que el primer símbol inequí-
voc   que la “Gran Festa” s’està coent és
l’ofer ta espor tiva. En el camp de futbol
Josep Seguer, en els nostres pavellons
esportius i altres escenaris, tots són ben-
vinguts per practicar esport. Però el més
bonic d’aquest color esportiu el porten els
ciutadans que, entre ells, creen equips di-
versos per continuar gaudint del que esti-
men; la festa esportiva farcida de color i
suor.
Des de CiU, com cada any, i ja portem 24
edicions, mai hem faltat a la cita amb l’es-
port, la calor i el tuf a festa, amb l’orga-
nització d’aquest meravellós espectacle:
les 24 hores de Futbol Sala a Parets del
Vallès, on tots hi sou convidats.
Tot aquest esperit és el millor que podem

oferir a la nostra ciutadania, però hem
d’estar preparats per no espatllar-lo tot
confonent la llibertat pel llibertinatge, on
tot s’hi val. Des de CiU, fem un prec a
l’actual equip de govern i en especial a les
àrees més afectades, per un control rigo-
rós en la venda de begudes alcohòliques
als menors, a la gent jove i evitar els fa-
mosos botellones. Demanem més presèn-
cia de la nostra policia local en tots els
actes i més controls per evitar conductes
incíviques.

Calor, festa i les
24 h de futbol

sala de CiU

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.

Dia de l’orgull
gai

és el dia commemoratiu de l’alliberament
de lesbianes, gais, bisexuals i transsexu-
als (LGBT) estàvem tots els grups d’acord
en penjar la bandera d’aquest col·lectiu en
les astes de l’Ajuntament. Nosaltres vàrem
manifestar que estem a favor de qualse-
vol manifest o moció que reivindiqui els
drets d’aquest col·lectiu, però estem en
contra de penjar la bandera en els pals
oficials perquè creiem que aquests estan
reservats a les banderes oficials.
Hem de constatar que la moció està regis-
trada el dia 9 de juny, tot i això a la docu-
mentació del ple del 3 de juliol ni tant sols
hi era, ni se’ns havia fet arribar, és a dir
l’equip de govern no ha tingut cap interès
en difondre el contingut d’aquesta moció.
Lamentem que el grup d’Iniciativa publiqui

informacions que no són veritat implicant
a altres grups i que només busquen fals
protagonisme tot creient-se més tolerants
que ningú, encara que les seves actituds
i comportaments siguin en molts casos re-
accionaries del tot.



4 de juliol de 2008 11
EL CALAIX

El passat dimarts, dia 1 de juliol, va començar el període de les rebaixes d’estiu, que s’allargarà fins al 31 d’agost. Els productes que es venen
durant aquest període  han d’haver estat a la venda amb anterioritat a la data d’inici de les rebaixes, i s’han de vendre amb les mateixes garan-
ties i amb la mateixa qualitat.
A les botigues, els productes han de mostrar el preu antic i, al costat, el preu rebaixat, tant als aparadors, com a l’interior de l’establiment. Així
mateix, els comerços han de seguir mantenint les mateixes condicions de venda que durant la resta de l’any, és a dir, si normalment accepten
el pagament amb targetes de crèdit, durant aquest període, també ho hauran de fer.
La decisió de fer rebaixes i la seva durada pertany a cada comerciant, si bé ha de complir amb un termini mínim d’una setmana i màxim de dos
mesos.

En un establiment hi podem trobar tant articles rebaixats, com d’altres que no ho estan; per tant, és feina del comerciant diferenciar ben bé els
uns dels altres per tal de no portar a confusió el consumidor.
La publicitat és vinculant, per tant, en podem exigir el seu compliment. És important, doncs, que conservem la publicitat, els catàlegs, amb els
preus i les característiques de l’article que hem adquirit, així com demanar i conservar la factura o el tiquet de compra, perquè són la nostra
garantia.

Quant als canvis, hem de saber que l’establiment només està obligat a canviar un producte en perfecte estat en cas que publiciti aquest servei
per als seus clients. En cas contrari, només podem exigir la devolució o el canvi d’un producte en cas que sigui defectuós.
I per últim cal recordar que tots els establiments han de tenir a disposició dels consumidors fulls oficials de reclamació/denúncia, que poden
ser sol·licitats si es produeix algun tipus de disconformitat.

Rebaixes:
consells i

recomanacions

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

25 anys de la
Mostra Gastronòmica

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 am am am am arrrrrttttt

Pepi Volart

La funció i la raó de ser del secretari o de la secretària (parlem en propietat) d’un
ajuntament és la de donar fe dels actes i de les actuacions que aquest du a ter-
me. N’han passat molts –el nostre preferit és Telesforo Piqueras Alegre: de ben
segur que era un gran professional, però tenia una lletra infernal, l’home!–, però
en el document d’avui és Espiridión Bley Valdivielso qui certifica la data de presa
de possessió de Francisca Navarro Pérez del seu càrrec de «matrona», l’any 1961.
Parets ha comptat amb el treball de moltes llevadores –Rosa, Antònia, Prudència...–
, però, sens dubte, les dues dones que han ajudat a portar al món més paretans
i paretanes han estat Carme Ventura, la Carmeta Llevadora, i la Francisca del do-
cument, la Paquita Comadrona. Cadascuna d’elles deu tenir el seu rànquing per-
sonal, perquè van estar en funcions durant dècades i han vist néixer diverses ge-
neracions de la nostra ciutadania actual i passada. Durant anys, han dut a terme
un treball dur, difícil, sovint poc valorat, però molt agraït. Dotades d’una aurèola

d’autoritat «natural», allò que deia la llevadora anava a missa, i tenien una especial habilitat per «mandar
firmes» tota la família de la partera... A totes elles, moltes gràcies.

Les dades utilitzades per a l’elaboració d’aquest article han estat ex-
tretes dels documents custodiats a l’arxiu municipal i de les publica-
cions que es poden trobar a les biblioteques municipals.

“En cada quadre expresso el que sento en el moment en què l’estic creant”

Jordi Joan
Pintor

Ens podries definir els quadres que configuren l’ex-
posició El subconscient líquid?
Són una vintena llarga de quadres variats. Són te-
les en les quals utilitzo acrílics barrejats amb vernis-
sos i això ofereix una gran riquesa de textures i pos-
sibilitats. No hi ha un missatge concret. En cada
quadre expresso el que sento en el moment què l’es-
tic creant. La meva pintura s’apropa més al món de
l’abstracció tot i que no em sento identificat amb cap
corrent artístic. Darrerament també m’he sentit atret
pel còmic manga.
D’on va sorgir la seva afició a pintar?
Ve d’enrera. Quan tenia 25 anys vaig començar a
treballar les primeres teles. Aleshores encara no vi-
via a Parets. Hi sóc des de fa vint anys. Dissortada-
ment, encara no ha arribat el moment que em pu-
gui dedicar professionalment a la pintura, la compa-
gino amb la meva activitat laboral. Per pintar acudei-
xo a Can Butjosa que, per a mi, és un espai on a
més de l’activitat pictòrica podem compartir i inter-
canviar experiències amb d’altres artistes. I això és
molt engrescador.

Com el millor del plats, ja ensumem la flaire de la
Festa Major d’Estiu d’enguany. El servei de Cultura
ens està cuinant les novetats que degustarem du-
rant quatre dies i quatre nits intenses i, nosaltres,
com a bons crítics, haurem de tastar el menú sen-
cer per valorar quin ha estat el plat més elaborat,
el més gustós, el més picant o el de sabor més tra-
dicional.
Com ja us haureu adonat, al «Retalls» d’avui estem
utilitzant tot de metàfores culinàries per celebrar
l’efemèride que dóna nom a l’article: el 25è aniver-
sari de la Mostra Gastronòmica de Parets.
L’any 1984, naixia un dels esdeveniments més ce-
lebrats i que millor arrelaria als actes de festa ma-
jor. Es va organitzar al carrer del Raval, amb les
paradetes dels restaurants fent filera a les escales
que voregen el cantó de l’església de Sant Esteve.
Era un escenari ideal, entranyable.
Aquesta va ser l’única ocasió en què es va dur a
terme en aquell indret; la mostra es va traslladar
l’any següent a sota de la plaça de la Vila, molt
abans de l’entrada en escena del Parc La Linera.
Aquell 1984, els afortunats paretans i paretanes
que van assistir a la celebració, van poder escollir
entre les vuit delícies que oferien els restaurants:
pastís de carbassó amb salsa de pebrot, del Jardí;
peus de porc amb mongetes seques, del ja desa-
paregut Petit Gourmet; conill amb allada, de Can
Sever; assortit d’embotits catalans, de Can Boter;
conill amb cargols, de Can Parera; rap rosa, també
de Can Sever; «ensalada» de mariscs, de La Salut,
o la cuixa de porc rostida amb pinya, de Can Romeu.
En dos dies, es van fer prop de 600 plats que van
desaparèixer en poc més de mitja hora.
Amb el temps, la mostra ha incorporat novetats com
ara els menús internacionals solidaris o la vaixella
compostable, però sempre conservarà l’esperit amb
què va néixer: compartir taula per compartir amics.
Molt bon profit!

Fins al proper 20 de juliol es pot visitar a Can Rajo-
ler l’exposició El subconscient líquid, de l’artista
paretà Jordi Joan. Es tracta d’una col·lecció d’uns
vint quadres de diferents formats i dimensions. El
suggerent títol està directament vinculat amb la
manera de treballar d’aquest pintor, que se sent
satisfet amb la seva trajectòria pictòrica, iniciada
quan tenia 25 anys. Can Butjosa és l’espai on Jordi
Joan desenvolupa la seva activitat com a pintor i on
té l’opció de compartir experiències amb d’altres
artistes. Aquesta és la primera exposició del paretà
Jordi Joan en solitari.

Què és per a tu l’art?
L’art és gairebé com una loteria. Es pot pintar per
autosatisfacció, altres persones poden viure d’això.
No sabria donar una definició exacta de l’art ja que
avui per avui es pot dir art quasi a qualsevol cosa
que es creï. Això sí, darrere de cada obra conceptu-
al o abstracta hi ha un llarg treball i esforç realitzat.
En quantes exposicions has participat?
Aquesta de Can Rajoler és la primera  en solitari. He
d’agrair molt la col·laboració i el suport de l’Ajunta-
ment de Parets per haver fet possible aquesta mos-
tra. He exhibit part de la meva col·lecció a d’altres
espais d’oci i sales diverses i he pres part en altres
quinze o vint col·lectives.
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El grup de rock de Montmeló Once a Week han estat els guanyadors de l’Amfirock
2008, un certamen musical organitzat pel Casal Cultural de Can Butjosa de Pa-
rets del Vallès. Els Once a Week van ser seleccionats com a millor banda per un
jurat format per especialistes en el món de la música. El grup ha aconseguit així
la gravació d’un disc amb el repertori de les seves cançons als estudis Dalton
del nostre poble. Els Once a Week van actuar amb tres bandes finalistes més com
els Johnny Shepherd & The Hurricanes, Nine Scars i El Último Grito, que van gua-
nyar el premi de votació popular. Vam parlar amb dos dels components d’Once a
Week, el guitarrista Pedro Pérez i el cantant Omar López.

Once a Week
guanyadors de l’Amfirock 2008

“El que volem és gaudir amb la música que ens agrada” Ultima hora ...´

Com valoreu aquest triomf a l’Amfirock
2008?
OL: Estem molt satisfets per haver gua-
nyat aquest concurs. Ens ho vam pas-
sar molt bé actuant i va ser una nit molt
diver tida actuant amb els Johnny
Shepherd & The Hurricanes.
Com és que us hi vau presentar?
OL: A mi em cridava molt l’atenció
aquest concurs perquè coneixia els
Forspeakersonly, un grup de Parets que
va guanyar l’Amfi ara fa tres anys. Els
vaig venir a veure i em va agradar molt
el concurs. Un dels premis també era la
publicació d’un CD i això ens va interes-
sar molt. A més mai havíem provat en
cap concurs de maquetes i la primera
vegada ens ha sortit bé.
Com va néixer Once a Week?
PP: Va ser al 2005 amb tres dels com-
ponents de la banda, en Jordi Robles,
jo mateix i en Marc Antoni, que havíem
anat junts a l’escola, vam pensar en
formar un grup que adaptés els nostres

El Circ dels Albergínia
al Biblioparc La Linera

Carles Font

gustos musicals, que van del hard rock,
hardcore o el punk. De seguida es va
incorporar el bateria Jordi Baldo.
OL: Jo em vaig incorporar una mica més
tard. Ens vam conèixer a través d’una
associació de Montmeló, l’ACEM, quan
estàvem muntant amb altres persones
un festival de música, el Rockmeló.
Quin estil musical teniu?
PP: Això és el més complicat de definir.
El que podem dir és que agafem coses
de diverses bandes i surt el que surt.
OL: Per exemplificar-ho, hem fet versi-
ons de grups com Queens of the Stone
Age, Rage Against the Machine... Tot i
això, no som un grup de versions ja que
els temes que interpretem són propis.
Heu actuat en molts concerts?
PP: Anem fent mica en mica.
Bàsicament hem actuat per la comarca,
sobretot a Montmeló, Mollet i
Granollers. De totes maneres està molt
complicat trobar sales per actuar. Espe-
rem que el triomf a l’Amfi ens pugui obrir

algunes portes.
A més heu actuat juntament amb ban-
des consolidades?
OL: Sí. Hem tingut la sort d’actuar amb
grups com Muchachito Bombo Infierno,
que tenen un estil molt diferent però
gràcies a ells ens va poder veure mol-
ta gent. O també amb els Tokyo Sex
Destruction, que tenen un estil molt
més semblant a nosaltres.
No tenim però masses pretensions. El
que volem és gaudir amb la música que
ens agrada.

Primer fòrum jove de
Parets, La faktoria d’idees
Avui se celebra el primer fòrum jove
de Parets amb l’objectiu que els jo-
ves paretans opinin sobre algunes
de les activitats que es realitzaran
durants les nits d’estiu, així com fer
propostes sobre el futur espai de jo-
ves de Cal Jardiner.
Serà al Casal Can Butjosa a les
18.00 h i, els assistents podran veu-
re un espectacles de malabars i gau-
dir d’un sopar lleuger.

Dimarts, 8 de juliol, a les 6 de la tar-
da, el Biblioparc La Linera convidarà
a tots els nens i nens que s’hi acos-
tin a presenciar l’espectacle El circ
dels Albergínia, a càrrec de la com-
panyia Pengim Penjam.
Aquesta és la primera d’un seguit
d’activitats programades durant el
mes de juliol i vinculades al servei
del Biblioparc.

Construcció de titelles
a l’Escola de la Natura
L’Escola de la Natura organitza, per
al proper dijous 10 de juliol, a les
19.00 h, un taller infantil de cons-
trucció de titelles a càrrec de Teia Mo-
ner, mestra, pedagoga, actriu i tite-
llaire. L’activitat és gratuïta i no cal-
drà inscripció prèvia.


