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Exemplar gratuït

Parets, vila universitària. L’any 2010 podria començar
l’activitat universitària a Parets del Vallès. Fa anys que
es treballa per fer realitat aquesta gran aposta formati-
va: dotar Parets d’un equipament on s’imparteixin es-
tudis universitaris. L’Espai Central, dissenyat com a
peça clau d’unificació de la vila, reserva un solar –a
tocar del nou CEIP Vila Parietes- per a la construcció de
l’IUCT, l’Institut Universitari de Ciència i Tecnologia.
El projecte del futur equipament educatiu va ser presen-
tat dissabte en el marc de la inauguració del Centre de
Recursos Empresarials La Marineta, un acte presidit pel
ministre d’Indústria, Comerç i Turisme, Joan Clos.
La Marineta i l’IUCT van ser motiu d’elogi per part de

L’Institut Universitari, una realitat propera
L’estiu de 2008 començaran les obres de l’Institut Universitari de Ciència i Tecnologia

Joan Clos va inaugurar La Marineta i va elogiar el projecte de l’Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
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Centenars de joves
participen a la

Trobada d’Escoles de
Rugbi base

 (Pàg.9)

Parets disposarà
d’una Oficina Local

d’Habitatge
  (Pàg.5)

Diumenge,
3 de febrer:

portes obertes
al CEIP Pau Vila

(Pàg.4)

Joan Clos. En el seu parlament, el ministre va assenya-
lar que “cal promoure els centres tecnològics, apostar
de manera decidida per la innovació i concedir una
atenció permanent a la millora de les indústries”.
Referint-se a Parets, el ministre Clos va dir que “som la
prova i el testimoni de l’adaptació de l’economia a les
noves realitats econòmiques” i va posar exemples con-
crets d’indústries paretanes com ara Grífols i Mango,
que han assolit un gran pes en el mercat mundial.
Alhora, el ministre Clos va adoptar el compromís de do-
nar suport al consistori de Parets per tal de completar
el projecte de La Marineta com a centre de formació
avançada per a les empreses.  (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

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

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

ALCALDIA

Joan Seguer i Tomàs
Dissabtes i horari a convenir

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I
TERRITORIALS

Organització i Recursos Humans
Comunicació
Sergi Mingote
Horari a convenir

Par ticipació Ciutadana
Ciutadania
Raquel Garcia
Tardes a convenir

Seguretat Ciutadana
Josep Maria Guzman
Dimecres 19.30 a 21h

Urbanisme
Habitatge
Lucio Gat
Tardes a convenir

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

Medi Ambient i Mobilitat
Josep Maria Tarrés

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS I
ECONÒMICS

Educació
Serveis Socials
Promoció Econòmica
Antonio Torío
Horari a convenir

Cultura
Hisenda
Sònia Lloret
Tardes a convenir

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

Espor ts
Sergi Mingote
Horari a convenir

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

Cooperació
Lucio Gat
Horari a convenir

REGIDORS SENSE DELEGACIÓ

Rosa Martí

Josep Anton Morguí

Lluís Cucurella

Joan Martorell

Francisco Pulido

Susana Rueda

Horari a convenir

Horaris de visita

LINIA OBERTA

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

Carta d’agraïment
Ara fa nou anys vaig arribar al municipi de Parets amb
l’única companyia d’un fill de set anys. No coneixia
a ningú i estava patint una situació econòmica molt
precària. En cert moment, obligada per les circums-
tàncies, vaig adreçar-me a l’Ajuntament a la recerca
d’ajuda, em calia trobar una feina i un lloc per a mi i
el meu fill. Des d’aleshores els tècnics, l’equip de
govern, els Serveis Socials, el personal administra-
tiu i tothom en general m’ha recolzat ajudant-me tant
legalment com econòmicament, però el més impor-
tant ha estat el suport moral que he rebut i que va
molt més enllà de les obligacions purament adminis-
tratives. L’administració municipal de Parets s’hi ha
abocat de ple per tal que el meu fill i jo tiréssim en-
davant, per això volia donar les gràcies públicament
a tot el personal i als responsables polítics de l’Ajun-
tament. A tots, gràcies.

I. S. / M. M.

El solitari arbre d’en Robinson
Per conèixer de prop el món dels  arbres, plàcida-
ment, sense presses, faig un volt pels carrers de
Parets. I el primer cop d’ull, el faig coincidir amb un
arbre molt assenyalat, que és plantat a l’avinguda de
Catalunya. L’arbre té una edat estimada d’uns 80
anys. Me’l miro de dalt a baix i m’atrau la curiositat.
Coincideixo per atzar amb el senyor Frederic Martínez
que m’explica un fet molt original: a la dècada dels
anys quaranta, ja s’enfilava en aquest mateix arbre,
plantat en un hort que hi havia a la carretera nova,
avui avinguda de Catalunya, cantonada amb el car-
rer d’en Berenguer, i on vivia un home, en una casa
de fusta, que es feia dir el Robinson.
L’arbre pertany al gènere Ácer campéstre originari
d’Europa, Àsia i Amèrica del Nord. De llarga longevi-
tat, poden arribar a viure segles. De fulles caduques,
d’uns 5 a 8 centímetres d’amplada, dividides en 5
lòbuls dentats i arrodonits. D’escorça arrugada i ple-
na de solcs. És de gran bellesa contemplar-lo a la tar-
dor quan perd les darreres fulles.

Josep Bernal
El teu adéu
(carta rebuda de la Musa de la inspiració)

Ultratjat amic:
Sé que estàs trist però jo et demano que t’aprenguis
el decàleg que t’adjunto i et servirà de consol:
1- Oblida’t d’un niu que no és d’ocells, ni de perso-
nes: és d’enveges.
2- Tampoc és d’art, ja que no hi han artistes en ell.
3- Perdona’ls que, pobres, no saben el que han fet.
4- No necessites d’aquest niu, puix tu sempre has fet
i faràs cultura.
5- Haurà estat la manera més clara de conèixer com
són algunes “persones”.
6- La Llei ha triomfat per sobre de la veritat.
7- La veritat sempre, més o menys, triomfa tard o
d’hora.
8- Intenta esborrar els seus noms. No mereixen cap
record envers a ells.
9- Ja sé que diuen que volen integració... i desintegren!
10-Jo sempre estaré al teu costat.
Aquests deu consells es clouen en dos: estima, com
sempre ho has fet, l’art i la poesia, ja que aquest
duet no té cap culpa de que hi hagin “persones” que
no mereixen aquest qualificatiu.
Fins aviat, amic Bertran. Adéu!

Signat: La Musa de la inspiració

Antoni Bertran

Incentivar la lectura de la poesia
La directiva del Niu d’Art Parets, volem manifestar la
nostra voluntat d’incentivar la lectura de poesia tant
d’autors locals com d’altres d’arreu. En aquesta oca-
sió, i coincidint amb l’aniversari del naixement de
Mercè Rodoreda, ens agradaria recordar aquest po-
ema que podrem trobar al llibre Agonia de Llum,
disponoble a les biblioteques municipals.

Herba dallada ja só.
Dalt d’un carro viatgera
trontollo per la drecera
i em miraré en un racó.

Jo que veia -i és millor-
fruits rodons de la pomera

i la lluna tafanera
amb sa mel sense dolçor,

entreveig el que m’espera:
ull irat de masovera

i menyspreu de ca liró.

Sóc bri verd i el groc ja em taca,
dintre el ventre d’una vaca
aniré d’un bot i amb por.

Niu d’Art Parets

Divendres 1 febrer
-A les 16.30 h, al Casal d’Avis Ca
N’Oms, festa de Carnestoltes
amb berenar, concurs de disfres-
ses i ball. Cal tiquet previ.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte: contes
disfressats, arriba Carnestoltes.
Dissabte 2 febrer
-A les 17 h, a Can Berenguer,
sortida de la cercavila de Carnes-
toltes, amenitzada per la Xaranga
Xupi.
-A les 18.15 h, al Pavelló d’Es-
ports, arribada de la rua de Car-
nestoltes i inici del ball de dis-
fresses amenitzat pel grup
Slogan.
-A les 18.45 h, al Pavelló d’Es-
ports, inici de la desfilada dels
participants al concurs de Car-

nestoltes conduïda per Jordi Rius.
Diumenge 3 febrer
-Al CEIP Patronat Pau Vila, jornada
de portes obertes i espectacle
d’animació a càrrec del grup Els Far-
sants.
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajo-
ler, teatre: Còmica vida.
Dimarts 5 febrer
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, hora del conte: contes de
Carnestoltes, a càrrec de Mon Mas.
Dimecres 6 febrer
-Tota la tarda, a la Biblioteca Can
Butjosa, dimecres de cendra: vine a
buscar la teva sardina i enterra-la
dins d’un llibre.
Divendres 8 febrer
-A les 18 h, a l’Escola de la Natura,
taller per fer sabó a partir d’oli do-
mèstic reciclat. Places limitades. Els

participants podran recollir un con-
tenidor d’oli domèstic.
Dissabte 9 febrer
-A les 22.30 h, al Teatre Can
Butjosa, Cafè Teatre: Con la
iglesia hemos topao! (L’heretge de
Xàtiva).
Diumenge 10 febrer
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler,
teatre de titelles: Antologia, a càr-
rec de la companyia Jordi Bertran.
Dijous 14 febrer
-A les 19 h, a Can Jornet, sessió
d’astronomia.
Divendres 15 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

L’IUCT entrarà en funcionament l’any 2010

La indústria a Parets és exemple de
progrés, innovació, qualitat i adaptació
a les noves necessitats dels mercats.
Així ho expressava el paretà Joan Clos,
ministre d’Indústria, Comerç i Turisme,
en el decurs de la inauguració de La
Marineta. Clos va qualificar l’equipa-
ment com una eina per al desenvolupa-
ment empresarial i va adoptar el com-
promís de prestar suport per comple-
tar aquest projecte, palesant les direc-
trius del ministeri en el foment de la
qualitat i la qualificació de la  indústria.

Aposta formativa capdavantera
La Marineta ha estat un gran pas enda-
vant en aquest sentit, una aposta mu-
nicipal envers el sector industrial que
quedarà complementada amb un altre
projecte: l’Institut Universitari de Cièn-
cia i Tecnologia (IUCT), que va ser pre-
sentat en el marc de l’acte inaugural de
La Marineta.
L’IUCT ja té calendari, pressupost d’in-
versió i fins i tot un estudi d’impacte en
el sector ocupacional com a generador
de llocs de treball. Fa anys que Parets
treballa per convertir-se en vila univer-

sitària, tenint en compte el vessant for-
matiu que més s’ajusta al per fil del
nostre entorn industrial.

Un projecte per fases
Actualment, amb seu a Mollet, l’IUCT
ja presta servei, però la ubicació defi-
nitiva de les instal·lacions universitàri-
es serà l’Espai Central de Parets del
Vallès. Segons el calendari previst, el
proper estiu es preveu l’inici de les
obres i l’activitat formativa podria co-
mençar el 2010. El projecte de l’Insti-
tut Universitari planteja quatre edificis
independents emplaçats en un mateix
complex, que s’aniran desenvolupant
en diferents fases.
El primer preveu agrupar l’activitat prin-
cipal de l’IUCT, centrada en matèries
com la investigació i el desenvolupa-
ment, serveis tecnològics, transmissió
del coneixement i formació tecnològica
i universitària.
De manera simultània està prevista la
construcció de l’edifici, que ha d’acollir
la residència per als estudiants. Els
dos restants es plantegen amb un ca-
lendari més dilatat: 2011 i 2016.

Generador de llocs de treball
Segons el director de l’IUCT, Josep
Castells, la implantació de l’Institut
generarà un nombre important de llocs
de treball directes i indirectes.
En la primera fase (2008-2011) es pre-
veu generar 160 llocs de treball direc-
tes, el 80% dels quals seran d’alta qua-
lificació amb categoria professional de
tecnòlegs i investigadors.
Alhora, la pròpia activitat pot induir a la
creació d’un centenar de llocs de tre-
ball indirectes a la comarca del Vallès
Oriental.
D’altra banda, l’IUCT està en fase d’in-
ternacionalització gràcies al lideratge
mundial que han assolit en tecnologi-
es netes per a la indústria química,
biocarburants de segona generació i,
entre d’altres, tecnologies avançades
de descobriment de nous medica-
ments. Aquest reconeixement ha com-
portat, fins i tot, la presència de l’IUCT
als Estats Units per a la constitució
d’empreses de tecnologia puntera i la
possibilitat d’arribar a acords de trans-
ferència tecnològica amb destacades
empreses del Japó.

El calendari preveu que les obres de l’Institut Universitari de Ciència i Tecnologia comencin l’estiu
de 2008, finalitzin el darrer trimestre de 2009 i que el centre es posi en marxa a inicis de 2010.

La implantació a Parets de l’Institut
Universitari de Ciència i Tecnologia
(IUCT) comença a prendre forma. El
projecte, que es desenvoluparà en
diferents fases al Parc Fluvial, pre-
veu iniciar l’obra l’estiu vinent per tal
de començar l’activitat cap al 2010.
Tots acollim amb satisfacció aquest
projecte tan prestigiós per a la nos-
tra vila, ja que ens convertirem en la
segona població de la comarca que
oferta estudis universitaris, a més
d’acollir un centre d’investigació tec-
nològica i suport a les empreses del
municipi, que triplicarà la capacitat
que té actualment la seu de Mollet.
L’IUCT generarà força llocs de treball
directes i indirectes, enriquirà la vida
social del municipi i ajudarà a la pro-
jecció exterior de Parets gràcies a la
internacionalització de l’Institut, que
ha assolit un lideratge mundial en el
desenvolupament de tecnologies
netes i avançades. Conscients de la
impor tància d’aquest projecte, el
2006 vam constituir el Consell So-
cial de l’Institut, que pretén apropar
l’activitat universitària a la ciutada-
nia i potenciar Parets com a centre
universitari especialitzat en les acti-
vitats pròpies de l’IUCT. La creació
de beques adreçades a estudiants
i treballadors locals ha estat la pri-
mera acció empresa pel consell, que
constitueix el nexe d’unió entre la
universitat i la vila.
En l’àmbit educatiu, a més del pro-
jecte de l’IUCT, aquest diumenge vi-
nent celebrarem una jornada de por-
tes ofertes al CEIP Patronat Pau Vila
per visitar les instal·lacions i les mi-
llores que s’han fet durant les obres
d’ampliació i reforma d’aquesta es-
cola municipal.
Refermem així el nostre compromís
en la millora constant dels equipa-
ments escolars per oferir una educa-
ció pública de qualitat.
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Es poden consultar aquestes i altres ofertes a la pàgina web de l’Ajuntament www.parets.org o www.parets.cat

TÈCNIC/A
SUBMINISTRAMENT

TÈCNIC
COMERCIAL

 TÈCNIC/A
EXPORTACIÓ

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: jornada completa de 8.30 a
13.30 h i de 14.30 a 18.00 h.
Tasques: tracte i negociació amb
proveïdors internacionals.
Requisits: experiència en exporta-
cions. Nivell d’anglès alt.

Llocs de treball: 1
Contracte: suplència de baixa
per maternitat.
Horari: parcial matins (34 hores).
Requisits: FP II o CFGS relacionats
amb delineació o projectes cons-
tructius. Experiència en delineació
de nous projectes. Coneixement
d’autocad i microstations. Impres-
cindible carnet de conduir. Nivell C
de català.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb
opcions de continuïtat.
Horari: mitja jornada matins
(flexible).
Tasques: donar a conèixer a la co-
marca els serveis d’una empre-
sa de neteja industrial.
Requisits: habilitat social i
vocació comercial.

Llocs de treball: 1
Contracte: 1 any (suplència).
Horari: jornada completa de 9.00
a 14.00 h. i de 15.00 a 18.00 h.
Tasques: garantir el lliurament de
comandes, coordinar proveïdors,
previsió de vendes.
Requisits: formació professional
i experiència en departament de
logística i distribució.

DELINEANT

ENACRREGAT MUNTATGES
METÀL·LICS

CAMBRERA
DE PISOS

 TÈCNIC
POST-VENDA

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: jornada partida de 9.00 a
14.00 i de 15.00 a 18.00 h.
Tasques: manteniment, reparaci-
ons, gestió d’stocks i control de
qualitat en una empresa de distri-
bució de material per a banys.
Requisits: FP i experiència en
lampisteria i fontaneria.

Llocs de treball: 1
Contracte: de relleu.
Horari: jornada partida de 8.00 a
13.00 i de 14.30 17.30 h.
Tasques: operari en una cadena de
producció de grapes metàl·liques.
Requisits: capacitat d’aprenentat-
ge. Resistència a tasques
rutinàries.

Llocs de treball: 1
Contracte: suplència baixa
laboral.
Horari: jornada completa en
funció de les necessitats del
servei.
Tasques: neteja d’habitacions i
zones comuns d’un hotel.
Requisits: experiència en neteja.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: jornada completa
d’horari variable.
Tasques: supervisió d’obres de
tancaments metàl·lics.
Requisits: experiència en obra
civil i muntatges metàl·lics.
Capacitat per comandar grups
de treball.

OPERARI CADENA
DE PRODUCCIÓ

Jornada de portes obertes al
CEIP Patronat Municipal Pau Vila

Aquest diumenge, 3 de febrer, a les 12 hores, s’obren les portes del
centre escolar per donar a conèixer les obres d’ampliació i reforma

L’ampliació i reforma del CEIP Patro-
nat Municipal Pau Vila està totalment
executada. Diumenge, 3 de febrer, les
instal·lacions del centre educatiu res-
taran obertes a tota la ciutadania amb
la finalitat de donar a conèixer tots els
canvis i millores que s’hi han efectuat.
El projecte de reforma ha suposat un
cost de poc més d’un milió d’euros i
s’ha fet en dues fases.
L’actuació ha consistit en l’ampliació
i el tancament de la planta baixa, la
reubicació i ampliació de les dependèn-
cies administratives, del claustre de
professors i de l’aula d’audiovisuals,

L’Ajuntament de Parets, en el darrer
Ple ordinari, ha aprovat de manera de-
finitiva el Pla parcial urbanístic del sec-
tor UP-7, emplaçat a l’entorn del ce-
mentiri municipal.
El pla preveu la construcció d’habitat-
ges de promocions privades i també en
règim de protecció oficial així com l’ha-
bilitació d’un parc de més de 12.000
metres quadrats que afavorirà la
connectivitat amb el barri Antic, a tra-
vés d’un vial per a vianants que con-
nectarà amb el Parc La Linera.
Abans d’iniciar la urbanització d’aquest
àmbit, que ocupa una super ficie de
24.361 metres quadrats, s’ha d’esta-
blir un conveni amb l’Agència Catala-
na de l’Aigua (ACA) per fer el saneja-
ment de la zona.

El Pla preveu una densitat màxima de
26 habitatges per hectàrea. En total
s’estableix la construcció de 63 habi-
tatges, un 20% dels quals seran pisos
de promoció pública i un 10% habitat-
ges de preu concertat.
La urbanització  preveu la reserva de
sòl per a l’ampliació de l’actual cemen-
tiri municipal, l’eixamplament de les
voreres del carrer de Sant Antoni, el
soterrament de contenidors i de les
actuals línies elèctriques aèries, així
com la dotació dels serveis i equipa-
ments necessaris.

Aprovat el Pla parcial del
sector Cementiri (UP-7)

l’ampliació i condicionament del men-
jador, la reforma de la cuina i la comu-
nicació del parvulari amb les depen-
dències comunes del centre educatiu.
L’habilitació d’un nou accés al CEIP
des del carrer Imbert, l’eliminació de
barreres arquitectòniques, la instal·-
lació d’un ascensor, l’adequació dels
serveis sanitaris i la substitució de la
fusteria exterior per finestres d’alumi-
ni i persianes han estat altres de les
millores.
També s’ha reparat la façana i s’ha  re-
format la sala de calderes i la instal·-
lació de la calefacció.

La recollida de cartró i paper
comercial creix un 17%
L’any 2007 s’han recollit a Parets
100.600 kg de paper i cartró derivats
de l’activitat comercial del municipi,
un 17% més que l’any 2006.
Des de finals de l’any 2005, es recull
el paper i cartró comercial, una inici-
ativa que va néixer de la necessitat
d’oferir un servei que faciliti l’elimi-
nació d’aquests residus a les boti-
gues i comerços, de la voluntat de po-
tenciar el reciclatge i com a suport al
comerç.
Després de poc més de dos anys de
posada en marxa, el servei ha per-
mès, a més, que els contenidors de
recollida que fan servir els ciutadans
no se saturin amb els residus gene-
rats pels comerços.
Un total de 180 comerços i botigues
participen en aquesta iniciativa que
durant l’any 2006 va recollir 86.000
kg i l’any 2007, un 17% més.
 La recollida, que es duu a terme dos
cops per setmana -cada dimarts i di-
vendres- podria ampliar-se amb un
dia més amb voluntat d’incentivar en-
cara més la recollida selectiva i el
reciclatge d’aquests materials.

L’àmbit de l’UP-7 preveu la
construcció d’un màxim de

63 habitatges, part dels quals
seran de protecció oficial o

de preu concertat
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L’Oficina Local d’Habitatge de
Parets: nou òrgan de gestió

L’Oficina, a través d’un conveni amb la Diputació, permetrà dotar
Parets d’un punt únic d’informació i gestió en matèria d’habitatge

Ajuntament  i Diputació han signat un
conveni de col·laboració pel qual Parets
del Vallès dissenyarà i activarà -amb el
suport i assessorament de l’organis-
me provincial- l’anomenada Oficina
Local d’Habitatge de Parets.
Aquest nou ens municipal, que
s’ubicarà a l’edifici de can Caliu, al
carrer Major, es convertirà en punt únic
d’informació i gestió dels serveis
d’habitatge.

La funció bàsica és acomplir les tas-
ques de finestreta única, una atenció
ciutadana especialitzada en polítiques

locals en matèria d’habitatge, ja sigui
en tasques de promoció, gestió urba-
nística o altres activitats que hi puguin
estar relacionades.

Suport tècnic i jurídic
Fruit del conveni, la Diputació de
Barcelona es compromet a oferir
suport tècnic i jurídic integral, continu
i especialitzat en l’àmbit de l’habitatge.
Alhora col·laborarà amb la definició de
les línies d’actuació i oferirà també
suport econòmic amb 30.000 euros
per les despeses de gestió en el primer
any d’implantació i una subvenció del
75% del cost de redacció del Pla
d’Habitatge Local.

Què pensa sobre l’emplaçament a Parets del nou Institut Universitari de Ciència i Tecnologia? Què suposarà per al municipi?

VOX POPULI

Crec que és molt encertat,
beneficiarà tant els empresa-
ris com a la població en gene-
ral i proporcionarà prestigi al
municipi.
Serà un cost afegit a l’impuls
de Parets com a municipi que
aposta per la investigació i la
tecnologia.

Miquel
Clos

62 anys

Manel
Arroyo

61 anys

És un projecte realment inte-
ressant que donarà a Parets
renom i prestigi.
També penso que l’arribada
dels docents i els joves estu-
diants proporcionarà més vida
al municipi i crearà possibili-
tats de futur.

Carme
Manau
70 anys

La situació geogràfica fa que
Parets sigui un lloc ideal per
situar el nou IUCT tant per la
proximitat amb Barcelona com
pel teixit industrial i empresa-
rial que té. Crec que acosta-
rà la realitat industrial al camp
de la investigació i això és im-
portant a tots nivells.

Carme
Sánchez

60 anys

Carles
Estevez
41 anys

Penso que és un emplaça-
ment idoni tant perquè Parets
té un important teixit industri-
al com per l’aposta de futur
que implica.
Suposarà millores en molts
àmbits com la creació de llocs
de treball o la projecció de
Parets en general.

Crec que obrirà un món de
possibilitats. És una aposta
considerable en la qual l’im-
portant és el capital humà i
que connectarà amb una nova
dinàmica en general. Suposa-
rà una nova perspectiva de
creixement a tots els nivells i
una aposta per a la recerca.

BrBrBreuseuseus
Descens de l’atur a Parets
durant l’any 2007
L’atur ha registrat un descens a Pa-
rets durant l’any 2007. Aquestes són
les dades que es desprenen de l’in-
forme d’evolució interanual 2006-
2007 facilitat per l’Observatori de
l’Activitat Econòmica i el Mercat de
Treball del Vallès Oriental. Segons
aquest informe, a Parets, durant
l’any 2007, s’han formalitzat 18 con-
tractes de treball més que l’any an-
terior, fet que situa el municipi en
una taxa d’atur del 7,45%.

Les qüestions referents a l’àmbit de l’habitatge seran gestionades pel nou ens

El Polibus reconegut com a
model de bones pràctiques
La Xarxa MOBAL de la Diputació de
Barcelona, destinada a la gestió de
la mobilitat i la seguretat viària local,
ha reconegut la implantació del ser-
vei de transport públic que connecta
els polígons industrials de Parets,
Montornès i Montmeló (Polibus) dins
l’apartat de “Bones pràctiques”.
Destaca com una de les actuacions
més rellevants que s’han dut a terme
per promoure alternatives per a una
mobilitat més sostenible i segura en
l’entorn laboral. El projecte es va
posar en marxa el juny de 2005.

Mor Aureli Perseguer Meda,
exregidor de l’Ajuntament
Dimarts, 22 de gener, a l’església de
Sant Jaume de Parets, es van cele-
brar els funerals per Aureli Per-
seguer, exregidor de l’Ajuntament.
Perseguer, de 74 anys d’edat, va ini-
ciar la seva trajectòria política al con-
sistori de Parets durant el primer
Ajuntament democràtic, l’any 1979,
formant part del grup municipal inde-
pendent Agrupación de Electores de
Parets i també va destacar per la
seva vinculació amb l’ASOVEEN.

LUCIO GAT
Regidor

d’Urbanisme i
Habitatge

Administracions compromeses
Sabem que l’habitatge és una de les grans necessitats actuals i,
des de fa anys, les administracions locals ens hi impliquem, cada
cop més, per tal de millorar les condicions d’accés a un habitat-
ge digne dins un model de creixement urbanístic sostenible. Sens
dubte, aquest és un dels grans reptes que afronten els pobles i
ciutats de Catalunya els poders públics dels quals han volgut
adoptar compromisos de manera conjunta, ferma i decidida.
A Parets, no ens en quedem al marge, tot el contrari, aprofitem
tots els recursos per oferir als nostres ciutadans el màxim de
serveis a fi de facilitar l’accés a un habitatge.
Així, la recent signatura d’un acord amb la Diputació de Barcelona
és  un nou pas cap a l’activació de l’Oficina Local d’Habitatge de
Parets, un espai de gestió i atenció al ciutadà especialitzat en
matèria d’habitatge al servei de tots els paretans i paretanes.

L’Oficina centralitzarà totes les
gestions referents a l’habitatge

L’Ajuntament de Parets ha sol·licitat
3.274.341 euros al PUOSC, el Pla
únic d’obres i serveis de Catalunya
que concedeix la Generalitat. A través
d’aquest programa de cooperació
econòmica s’atorguen subvencions
per a inversions locals que permeten
desenvolupar obres i serveis de com-
petència municipal.
Per al període 2008-2012, l’Ajunta-
ment de Parets sol·licita més de 3
milions d’euros per a executar deu
actuacions de caire divers, engloba-
des en quatre programes específics.

Quatre àmbits d’actuació
Pel que fa al programa general, es
prioritzen cinc actuacions: la millora
de la urbanització i dels serveis al
barri Antic i a l’entorn de
l’Ajuntament, la millora, la
urbanització i el servei del barri del
Raval, l’ampliació del tanatori
municipal, la millora d’urbanització i
els serveis de l’avinguda d’Espanya
i la millora d’urbanització del carrer
d’Alfons XIII.
Dels 3 milions sol·licitats com a
subvenció, més de la meitat són per
a l’execució d’aquests projectes.
La millora de la senyalització i l’accés
a Can Riera s’engloba en el segon
apartat: el programa específic de
nuclis i àrees residencials de baixa
densitat.
En relació al programa de
dinamització i equilibri territorial
destaquen el Centre de Formació i
Cultura Cal Jardiner, l’arranjament de
la planta baixa i la façana de
l’Ajuntament, així com l’ampliació de
la casa consistorial.
Per últim, en el programa específic de
biblioteques, es fa una sol·licitud per
a mobiliari de la biblioteca de Can
Rajoler.

L’Ajuntament demana
3 milions d’euros de
subvenció al PUOSC
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L’entitat paretana Terres d’Edeon, amb
el supor t del servei de Joventut de
l’Ajuntament, organitza, el proper 23
de febrer, a partir de les 12.30 h, la pri-
mera festa kuma o, el que és el mateix,
ós en japonès.
Terres d’Edeon està format per un grup
de sis joves de Parets d’entre 16 i 23
anys, interessats pel manga i tot el
que té a veure amb l’anime i la cultura
japonesa menys tradicional. Val a dir
que la paraula manga, que defineix l’ac-
tual còmic d’estil japonès, neix l’any
1814 de la mà del pintor Hokusai
Katsuhika que va unir els termes
“man” -involuntari o còmic- i “ga” -di-
buix o pintura-.

Visual, manga i anime
Terres d’Edeon ha preparat unes jorna-
des en les qual no hi falta de res.
A  les 12 del matí s’iniciaran les acti-
vitats amb jocs de taula japonesos,
concretament el JanKenPoh. També es

La Festa Major d’hivern s’acomiada fins l’any vinent

Carnaval a ParetsManga, anime, ramen i JanKenPoh
a la 1a jornada KUMA de Parets

El casal de cultura Can Butjosa, acollirà la primera jornada
KUMA de cultura japonesa el proper 23 de febrer

Imatge del cartell de les jornades Kuma

Si alguna cosa han tingut en comú les activitats de la Festa
Major d’hivern 2008 ha estat, sens dubte, l’afluència de pú-
blic. Enguany, tots els actes han estat plens i les entrades
del teatre s’han exhaurit en ambdós dels espectacles pro-
gramats. I això és el que fa la nostra festa tan especial, la
participació. Més de tres-centes persones van menjar cal-
çots i milers es van passejar per la fira d’artesania, van
acompanyar els infants al parc d’inflables o van seguir el
correfoc de diables. Tot plegat un gran èxit.

Parets es prepara per al Carnaval
2008. La festa més esbojarrada del
calendari anual tindrà lloc demà, 2
de febrer i començarà a les 17h,
amb la sortida de la rua des de Can
Berenguer i l’acompanyament musi-
cal de la Xaranga Xupi. Els partici-
pants podran lluir les seves disfres-
ses per tota l’avinguda de Catalunya
fins arribar al Pavelló d’Esports on,
a les 18.45 h, començarà el concurs
i el repartiment de berenar als nens
i nenes inscrits. Per a la participació
individual no cal inscripció prèvia i
els concursants poden recollir el
número de dorsal a la mateixa
passarel·la del pavelló. Pel que fa a
les comparses, sí que cal notificar-
ne prèviament la participació adre-
çant-se al Centre Cultural Can Rajo-
ler on, el mateix dia de la inscripció,
si la comparsa requereix acompanya-
ment musical, haurà de lliurar el cor-
responent disc compacte.
Enguany es repartiran 2.300 euros
en premis: en la categoria infantil in-
dividual, 200, 100 i 50 euros en vals
per a  joguines, per als tres primers
classificats; en  la de comparsa in-
fantil (a partir de 5 components),
300 i 150 euros, en vals per a jogui-
nes, per als dos primers classificats;
en la d’adult individual, 300, 200 i
100 euros en efectiu per als tres pri-
mers classificats; i en la comparsa
d’adults (a partir de 5 components):
600 i 300 euros en efectiu per als
dos primers classificats.

podrà jugar amb DRD en pantalla ge-
gant i participar en el taller de manga.
Cap a les 3 de la tarda, s’oferirà un
dinar a base de Ramen -fideus japone-
sos-. A la tarda, tindrà lloc una projec-
ció Dorama i karaoke amb imatges del
famós manga Ebichu, un hàmster que
parla creat per Risa Itou i dut a les
pantalles de tot el món en forma
d’anime.

Concert de Visual key
Les jornades finalitzaran amb un con-
cert de Visual Key en què participaran
els grups JiKanGai de Parets, Violent
Pachinko de Barcelona, Pinku Jisatsu
de Barcelona i GothicDolls de Màlaga.
Els aficionats a la cultura Lolita, podran
adquirir els productes d’aquesta ten-
dència a l’estand que Lolita in
Wonderland muntarà durant tota la jor-
nada. Per als amants del manga, La
Vila del Pingüí disposarà també d’una
parada de venda i mostra de còmics.

Demà, 2 de febrer, és conegut popu-
larment com la Candelera. És una
festa cristiana que commemora la
presentació de l’infant Jesús al tem-
ple de Jerusalem i la purificació de la
Mare de Déu que, com totes les do-
nes jueves de l’època, 40 dies des-
prés d’haver donat a llum, anaven al
temple amb una candela encesa i al-
tres ofrenes. La protagonista d’aques-
ta festa és, doncs, la llum física —de
candeles, ciris, llànties o espelmes–
i espiritual ja que la llum s’identifica
amb l’ànima i simbolitza universal-
ment la presència de la divinitat.
També és un dia molt especial dins
del calendari natural ja que és el punt
mitjà entre el 21 de desembre, sols-
tici d’hivern, i el 21 de març, equinoc-
ci de primavera. Tradicionalment tam-
bé s’ha considerat una data per pro-
nosticar la meteorologia. Hi ha la cre-
ença que els óssos del Pirineu es co-
mencen a despertar de la hivernació
i, aquest dia, l’ós surt de la cova, però
segons el temps que faci fora, es des-
pertarà del tot o bé tornarà a dormir.
I no ens oblidem de la dita: si la Can-
delera plora el fred és fora, si la Can-
delera riu el fred és viu.
Així, doncs, aquest cap de setmana hi
ha festa a moltes poblacions, cadas-
cuna amb la seva particularitat i inte-
rès, on podem passar un cap de set-
mana força entretingut: Festa de l’Ós
a Prats de Molló  i a Sant Llorenç de
Cerdans (el Vallespir), Ball de l’Ós a
Viu de Llevata, Festa Major a l’Amet-
lla de Mar, Fira de la Candelera a
Molins de Rei i a la Pobla de
Claramunt, Festa de la llum a la Seu
de Palma, Festa de la Candelera a
Esponellà i a Calafell...

La Candelera i les festes de l’ós
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 L’Handbol Parets comença el playoff de descens

L’Handbol Parets va tancar la primera fase de la lliga amb una mínima victòria davant del Banyoles

Jordi Seguer

L’HP surt com a setè de la fase
La classificació de sortida del playoff
queda de la següent manera:
Manyanet i Poble Nou (12 punts), Salle
Montcada i Salle Bonanova (10 punts),
Terrassa (9), La Canonja de Tarragona
(8), H.Parets (7), BM Granollers “C”
(6), H.Banyoles (5) i La Garriga (1).
Per aconseguir la permanència a la
Lliga Catalana l’HP haurà d’evitar les
cinc últimes places de descens tot i
que la xifra d’equips que perdran la
categoria podria augmentar si baixa
algun equip català de la 1a Estatal.
D’altra banda, els equips cadet i infan-
til A de l’Handbol Parets lluitaran per
classificar-se per la fase final del Cam-

El conjunt dirigit per Josep Manel Herrero visita la pista del Terrassa en la
primera jornada de la fase per la permanència a la Lliga Catalana

eeeeel pll pll pll pll plaaaaannnnntttttererererer

 Anna Guijarro,
Álvaro Manzanilla, Lara Ramon

i Raül Torres
 CLUB NATACIÓ PARETS

Anna Guijarro, Alvaro Manzanilla,
Lara Ramon i Raül Torres formen
par t de l’equip de competició del
Club Natació Parets de categoria ben-
jamí. La nedadora Anna Guijarro
neda per segona temporada al club i
entre els resultats més destacats hi
ha la primera posició a la general de
la competició comarcal en 50 metres
braça. Tot i que porta tan sols 3 me-
sos al CNP Álvaro Manzanilla ja és el
21è de Catalunya en la prova de 25
m esquena. La nedadora Lara
Ramon fa 8 mesos que neda pel
Parets i ocupa el tercer lloc del
rànquing català en 25 metres braça.
Per últim cal destacar la bona pro-
gressió de Raül Torres que per sego-
na temporada consecutiva competeix
pel CNP. Torres és el 10è de
Catalunya en la modalitat de 50 me-
tres braça.
Les finals catalanes de la categoria
benjamí, el grup més nombrós del
CNP, seran a l’estiu.

pionat de Catalunya.
El cadet, entrenat per Xavi Canalejas,
es troba entre els 12 millors equips
catalans però a partir d’ara lluitarà
amb Granollers, La Roca, Cardedeu,
Sant Cugat i Bordils per una de les 8
places de la fase final.

L’infantil “A”, dirigit per Carles Palet,
amb una plantilla de jugadors de se-
gon any ha estat segon del seu grup
durant la 1a fase i lluitarà pel Campi-
onat de Catalunya infantil.

El sènior A de l’Handbol Parets visita-
rà aquest diumenge (12.30 h) la pista
del Terrassa en la primera jornada del
playoff per la permanència a la Lliga Ca-
talana. El bloc entrenat per Herrero no
va tenir massa sort en el sorteig del ca-
lendari ja que a més de començar la
fase fora de casa, els 3 primers partits
seran davant d’equips que sumen més
punts que els paretans.
En la segona jornada, el 9 de febrer,
l’HP rebrà el Manyanet i en la tercera,
el dia 16, jugarà a la pista del Poble Nou
de Barcelona. El 24 de febrer el Parets
disputarà el primer derbi comarcal a
casa contra el cuer del playoff, La Gar-
riga, que suma només 1 punt.
El darrer partit de la primera volta serà
el 2 de març fora de casa contra el BM
Granollers “C”.

Trobada Handbolicat a Parets
L’Handbol Parets col·laborarà amb el
programa de promoció de minihandbol
engegat per la Federació Catalana co-
negut amb el nom d’Handbolicat.
Diumenge 24 de febrer tindrà lloc du-
rant tot el matí al Pavelló i al camp de
rugbi una trobada per a nens i nenes
de les categories prebenjamí i benjamí.
Els clubs i escoles interessats en par-
ticipar-hi poden enviar el full d’inscrip-
ció a l’adreça
chparets@handbolparets.com o trucar
al mòbil 647 66 83 10, abans del 20
de febrer.

El cadet de l’Handbol Parets,
un dels 12 millors equips

de Catalunya
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Èxit de participació a la Trobada
d’escoles de rugbi base de Parets

 Nou clubs participen al Festival de patinatge

El camp de rugbi municipal va acollir dissabte la trobada d’escoles de rugbi

Uns 150 jugadors de 4 escoles de rugbi van participar en la
trobada que va tenir lloc el passat dissabte

El Pavelló municipal d’espor ts va
acollir dissabte passat a la tarda
una nova edició del Festival de Pa-
tinatge Artístic organitzat pel Club
Patí Parets. Un total de 182 patina-
dors/ores van prendre part en el
festival dedicat enguany al musical
Grease. Els clubs convidats que hi
van intervenir són: Sant Vicenç de
Montalt, Granollers, Santa Coloma

de Gramenet, Castelldefels, Solsona, Palau Solità i Plegamans, Santa Per-
pètua, Rubí i Parets. Les dues graderies del Pavelló es van omplir per veure
el festival d’aquest any. En l’actualitat el CP Parets compta amb 36 patina-
dors tot i que n’hi ha uns 20 en llista d’espera. El club participarà properament
als Interclubs i als Jocs escolars.

El CN Parets participa a
la final catalana d’hivern
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Uns 150 jugadors van participar el
passat dissabte a la Trobada d’esco-
les de rugbi base de Catalunya orga-
nitzada pel CR Parets amb el suport de
la Federació Catalana al camp de rug-
bi municipal. Durant tot el matí es van
disputar 15 partits amistosos de les
categories aleví, benjamí i prebenjamí.
Els equips que hi van prendre part van
ser: el CEU-Liceu Francès, el CR Sant
Cugat, el CR Cornellà i el FC Barcelona
que va incloure els jugadors de les
categories inferiors del Parets.
Després de l’organització d’aquest tro-
bada el club presidit per Rafa Mengibar
ja prepara dues competicions més.
El dissabte 8 de març es farà a Parets

El FS Parets comença la
segona volta a Territorial

Marta Prats, del CEP, fa
el cim de l’Aconcagua

Breus

L’equip sènior masculí A del BP es
manté cuer del grup 2 de la 2a Ca-
talana després de la 16a jornada. El
conjunt entrenat per David Borrell ha
sumat 2 victòries i ha perdut 14
par tits, en la darrera jornada els
paretans van perdre a la pista del
Sant Josep B (Badalona): 80-72.
L’objectiu de la segona volta que
acaba de començar serà eludir les
dues darreres places de descens
directe cap a Tercera. Els dos pro-
pers partits de l’equip seran en pis-
ta pròpia davant del Llívia (diumen-
ge 3/2 a les 19 h) i el Solsona. D’al-

tra banda, aquest cap de setmana comença la segona volta pel sènior femení A del BP a Tercera
“A”. Les paretanes són quartes amb 10/4 i opten a una de les places d’acens a 2a Catalana.
El bloc de Chema Moreno va perdre diumenge (54-40) a la pista de l’Escola del Carme de Sabadell,
demà dissabte desplaçament a Sentmenat (18.30 hores).

Breus

La nedadora del CNP Marta
Carreras (a la fotografia) pren part
aquest cap de setmana a la final del
Campionat de Catalunya d’hivern jú-
nior de natació que tindrà lloc a
Granollers.
Carreras ha obtingut la classificació
per les proves de 50, 100 i 200 bra-
ça, 200 i 800 m crol. A més, el  Club
Natació Parets ha classificat els ne-
dadors Laura Rivera, Fabio Pagès,
Javier Chacón i Xavi Reina per la fi-
nal catalana d’hivern infantil que es
farà a la piscina del CN Tarraco del
8 al 10 de febrer.
Rivera (1995) nedarà les proves de
100 estils, 100 papallona, 400 es-
tils i 200 esquena.
Fabio Pagès (1992) participarà en
100 i 200 esquena, 100 i 200 es-
tils; Javier Chacón (1992) en 200 pa-
pallona; 100 estils, braça i lliures; i
Xavi Reina en la modalitat de 100 m
estils.
D’altra banda, el nedador paralímpic
del CNP, Miquel Luque, participarà el
10 i 11 de febrer a la final catalana
que es farà a Mataró.

L’equip sènior A del FSP juga demà
a la pista del Pradenc (19 h) en el
primer par tit de la 2a volta de Ter-
ritorial grup 1. El bloc d’Oriol
Perales va tancar la primera part de
la lliga amb un empat aquest di-
mar ts a la pista del Manlleu (4-4).
Un penalt transformat per Carlos
Bernal a 7 segons del final va do-
nar el punt al FSP. L’equip compar-
teix el 6è lloc de la taula amb el
Ràpid Sta Coloma amb 28 punts, a
6 del líder i a 5 del 2n classificat.

Joaquim Rodríguez comença
la nova temporada
El ciclista paretà de l’equip Caisse
d’Epargne, Joaquim Rodríguez Oliver,
encetarà la nova temporada de com-
petició participant a la Xallenge de
Mallorca que tindrà lloc del 10 al 14
de febrer. Del calendari dels primers
mesos destaca també la seva pre-
sència a la Volta a Andalusia (17 al
21/2), la Tirreno Adriático (12 al 18/
3) i la Milan-San Remo (22/3). Se-
ran les dues primeres proves de la
nova temporada on defensarà el
maillot que l’acredita com a Campió
d’Espanya de fons en carretera del
2007. Rodríguez tampoc faltarà a la
Volta al País Basc, a la Flecha Valo-
na, a la Lieja-Bastona-Lieja i al Giro
d’Itàlia que es farà del 10 de maig a
l’1 de juny. El ciclista aspira a ser un
dels 5 components de la selecció es-
panyola que participarà a l’agost als
Jocs Olímpics de Pequín (Xina).
El germà de Joaquim, Albert
Rodríguez, de l’equip Nicolás
Mateos de Múrcia començarà la tem-
porada participant també a la
Xallenge de Mallorca i la Volta a
Andalusia.

L’alpinista del Centre Excursionista
Parets Marta Prats va coronar el 8 de
desembre passat el cim de
l’Aconcagua, la muntanya més alta
d’Amèrica, de 6.962 m. Prats forma-
va part d’una expedició del CEP on
també hi havia Gerard Badia i Oriol
Barceló. La consecució del cim va
arribar després de gairebé 10 dies
d’ascensió. A causa del mal d’alça-
da els companys de Prats no van
poder continuar amb l’ascensió men-
tre que la jove alpinista, infermera de
professió de 27 anys, es va unir a
d’altres expedicions per complir el
seu objectiu. A principi del 2004 i
coincidint amb el Mil Centenari de
Parets una nombrosa expedició del
CEP ja va fer el cim de l’Aconcagua.
D’altra banda, el CEP celebrarà du-
rant aquest febrer eleccions a la pre-
sidència després de les dimissions
de Lluís Lleida (president), Jordi
Domènech i Carlos Valverde.

la lligueta del Campionat  de Catalunya
escolar i el dissabte 26 d’abril la final
catalana de rugbi per categories.
Aprofitant l’inici de la temporada el CRP
ha encetat una campanya de captació
de jugadors a les escoles. Els alumnes
de 5è i 6è de primària del CEIP Pau Vila
han estat els primers que han pres
part en les jornades de promoció que
continuaran a d’altres centres educa-
tius. D’altra banda, l’equip sènior del
CRP juga demà dissabte al camp del
Castelldefels la 12a jornada de la lliga
de 2a divisió. Els paretans, tercers amb
14 punts, han encadenat 6 victòries
consecutives, la darrera al camp del
Reus Deportiu (29-34).

   e   e   e   e   eqqqqquuuuuiiiiippppp SÈNIOR MASCULÍ A BÀSQUET PARETS Dissabte 2 i Diumenge 3 Febrer
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
Sant Cugat Esport-CF Parets (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 2:
B.Parets A-Llívia (Diumenge, 19 h)
3a FEM. Grup 4: Sentmenat-B.Parets A (Dis. 18.30 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
Pradenc-FS Parets (Dissabte, 19 h)
HANDBOL LLIGA CATALANA PERMANÈNCIA:
Terrassa-Handbol Parets (Diumenge, 12.30 h)
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3:
TT Parets-Ateneu 1882 (Dissabte, 17 h)

Dissabte 9 i Diumenge 10 Febrer
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CF Parets-Lloret de Mar (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 2:
B.Parets A-Solsona
BÀSQUET 3a FEM. Grup 4: B. Parets A-Llavaneres
HANDBOL LLIGA CATALANA Grup A:
Handbol Parets-Manyanet les Corts (Dissabte, 19.30 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
FS Parets-Riudellots de la Selva (Dissabte, 17.30 h)
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3:
Barcino-TT Parets (Dissabte, 17 h)



1 de febrer de 200810
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 és una vila amb arrels profundes,
orgullosa del seu passat, però alhora un
poble que mira endavant. Un exemple clar
és el de la nostra indústria, referencial en
el nostre entorn. El teixit industrial és com-
petitiu, modern, innovador i capdavanter.
Ha sabut adaptar-se a les noves necessi-
tats i als nous temps i ha esdevingut una
font de riquesa i ocupació que ha projec-
tat internacionalment el nom de la nostra
vila.
Sabem que els industrials de Parets fan
una aposta forta en matèria d’innovació,
adaptació i progrés, però també sabem
que l’administració els ha de prestar el
màxim suport, perquè la sinergia entre els
poders públics i la indústria sigui sinònim
de qualificació, competitivitat, especialit-

zació i progrés.
El Partit dels Socialistes creiem en la in-
dústria, en l’ocupació, en el reciclatge, en
el desenvolupament empresarial i aquest
és el fonament de grans projectes com el
Centre de Recursos Empresarials La
Marineta, recentment inaugurat pel nostre
company Joan Clos.
Fa goig escoltar paraules com les pronun-
ciades dissabte passat pel ministre d’In-
dústria, Comerç i Turisme en referència al
teixit industrial de Parets: “Una indústria
amb coratge, la prova i testimoni de l’adap-
tació de l’economia a les noves realitats
econòmiques”. Ens afalaga i ens empeny
a continuar sent capdavanters. Els socia-
listes continuarem prestant el nostre su-
port al sector empresarial per adaptar-nos,

conjuntament, als nous temps, per donar
noves respostes a les necessitats que
se’ns plantegen i per mantenir la indústria
de Parets, com esdevé des de fa tants
anys, una peça clau de la nostra vila.

Capdavanters

A mesura que ens apropem al 9 de març
s’incrementa la pressió mediàtica per
reduir les eleccions a una tria entre PSOE
i PP. Però el més rellevant no és per quant
guanyen els socialistes, sinó qui guanya
influència i qui en perd, i si des de
Catalunya s’opta per un xec en blanc o per
l’exigència, tant des d’un vessant catala-
nista com des d’una perspectiva d’esquer-
res i ecologista.
Els pròxims quatre anys hem d’avançar cap
a l’Estat plurinacional. S’haurà d’abordar
la reforma del Senat, del poder judicial i
el nou model de finançament. I s’haurà de
debatre quant s’inverteix a Catalunya i en
què. Volem una forta inversió en la xarxa
ferroviària que millori la connectivitat del
país.

El segon repte és social. Malgrat els anys
de bonança econòmica, avui les desigual-
tats s’han incrementat. Mentre s’aprova-
ven lleis socials com la de dependència,
es tiraven endavant reformes fiscals que
implicaven una menor recaptació que im-
pedia fer front als reptes socials. S’ha aca-
bat la legislatura amb el xec-nadó, una
proposta impròpia de l’esquerra, i l’anun-
ci de supressió de l’impost de patrimoni,
un dels més eficaços en la lluita contra el
frau fiscal.
El tercer repte és l’aprofundiment democrà-
tic. Calen passes fermes cap a un Estat
laic i en matèria de drets i llibertats, nor-
malitzar drets com l’avor tament o el de
morir amb dignitat, així com avançar cap
a una ciutadania plena que reconegui el

dret de vot a les persones immigrades.
El quart repte és ambiental. Vivim en l’Es-
tat europeu que més incompleix el proto-
col de Kyoto i en un dels racons d’Europa
on més afectarà el canvi climàtic. Per això,
qüestions com la mobilitat sostenible,
l’aposta pel ferrocarril convencional, l’es-
talvi energètic, la fiscalitat ambiental i
l’horitzó sense nuclears són tan relle-
vants.
Aquestes són les quatre principals assig-
natures de la propera legislatura. Per fer-
hi front, necessitem que el catalanisme
d’esquerres, ecologista i exigent tingui
més pes.

La força del
catalanisme
d’esquerres

L’equip de govern ha adjudicat, segons
consta a la Junta de Govern del 31 d’octu-
bre proppassat, la dinamització i coordina-
ció del centre Sant Jordi a l’empresa TAS-
CA, Projectes d’Animació Sociocultural.
Desconeixem quines persones presten di-
rectament aquest servei, tot i que sabem
que costa 3.700 euros al mes.
Sembla que aquesta empresa, a més, s’ha
fet càrrec aquest Nadal de “coordinar” els
tres casals i la coordinació ha estat tan
bona que la majoria d’avis que estan im-
possibilitats i reben des de fa molts anys
els Reis a casa seva, aquest any no n’han
tingut.
Concretament en el barri antic els Reis
només han visitat dues famílies, el mateix
ha passat a l’Eixample.

Hem preguntat a l’Ajuntament com s’exer-
ceix aquesta “coordinació” i per què ha
passat això. També volem conèixer quina
persona o persones coordinen els tres ca-
sals i com s’han escollit.
Nosaltres volem que els avis estiguin tan
coordinats com es pugui, però que rebin els
Reis com ha passat des de fa anys i sense
problemes.
Volem que les persones que treballen al
servei de l’Ajuntament passin algun tipus
de proves i no s’utilitzi una empresa com
a tapadora per contractar qui es vulgui.
També hem preguntat a l’Ajuntament com
es paguen totes  aquestes despeses i si
es rep o no alguna subvenció de la Gene-
ralitat, perquè veiem que cada dia surten
més diners del pressupost municipal per

prestar serveis que resulten inferiors.
Aprofitem per informar-vos que després de
sol·licitar reiteradament disposar d’un lo-
cal com a grup municipal en alguna depen-
dència municipal, finalment se’ns ha con-
cedit un despatx a l’edifici de la policia. De
moment, no podem indicar res més, ja que
estem pendents de poder disposar de te-
lèfon, internet, calefacció. Esperem que
quan estigui el local condicionat del tot
puguem indicar-vos els dies que hi serem.

Els nostres
avis oblidats

El Pla de millora urbana del barri Antic ha
estat una vella reivindicació del nostre
grup. Legislatura rere legislatura sempre
hem defensat que el nostre barri Antic ha-
via d’anar guardant aquella imatge de cen-
tre comercial, de rovell de l’ou del nostre
municipi, viu i de dinamisme comercial  tal
com la vàrem viure de petits.
Avui tenim una imatge molt diferent del
barri Antic, però encara som a temps de
corregir-lo, preservar-lo i reconduir-lo per
mediació d’aquest Pla, una eina que ha de
permetre que aquesta vella reivindicació si-
gui una realitat. En el passat butlletí el grup
municipal de CiU ja va parlar d’assignatu-
res pendents del govern socialista. Com a
primer tema vàrem parlar de l’habitatge, i
com a segon, dels joves i l’oci cultural. En

aquest butlletí parlarem de les reformes es-
tructurals d’alguns barris del nostre muni-
cipi. Això no és nou i ho hem dit moltes ve-
gades. Una zona que necessita una refor-
ma urgent  i que ja no pot esperar més és
el barri Antic i tot el seu entorn, i el barri
del Raval. Cal tot un pla de mobilitat que
englobi el carrer Major, el carrer de Sant
Antoni i la resta de carrers que configuren
el nostre barri Antic. La pregunta és: Quan?
Ja no podem perdre més temps ja que el
comerç de la zona està marxant cap a al-
tres llocs i fins i tot cap a altres poblaci-
ons veïnes. Per què el comerç marxa d’una
zona que havia estat una zona comercial
amb molta vida? Per què el barri ha quedat
desfasat i antiquat?El barri necessita una
actualització arquitectònica i una nova dis-

tribució i, el més important, que els gover-
nants creguin en les possibilitats del bar-
ri i no el deixin abandonat com han fet fins
ara. Hi ha un projecte que nosaltres diem
que està en el congelador, en el qual la
gent del barri va treballar de valent, que
s’hauria d’haver descongelat molt abans,
però que ja no hi pot ser ni un minut més.
Ha arribat l’hora de posar-se a treballar en
aquest barri i les zones que l’envolten. És
urgent, el barri està a la UCI. Nosaltres
creiem en el nostre poble, sigui en l’Eixam-
ple, sigui en el barri Antic, però a vegades
fa la sensació que l’actual equip de govern
no ha apostat de la mateixa manera en tots
el barris del nostre municipi.

Assignatura
pendent

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

Aquesta setmana hem acomiadat la Festa Major
d’hivern: tres dies de cultura, música, foc, tradici-
ons i gresca. Arriba el moment de valorar la tasca
realitzada, de decidir si tal cosa o tal altra es po-
dria haver fet millor...
Però, avui, no parlarem de l’organització d’aquest
o d’altres esdeveniments ni de l’encert en les de-
cisions sobre els grups, les obres o els llocs, sinó
de les persones que els fan possibles, de tots
aquells éssers anònims que formen part d’associ-
acions i entitats o, senzillament, que hi participen
gaudint de la festa. Volem retre homenatge a tot-
hom que hi ha al darrere de cadascuna d’aquestes
activitats i que, sense afany de “sortir a la foto” ni
que el seu nom surtir als diaris, hi col·laboren de-
dicant-hi temps, il·lusions i esforços sense esperar
res a canvi; a tots aquells que veuen el got mig ple
i no es dediquen a criticar els errors involuntaris que
es puguin produir; als que valoren la capacitat i el
potencial humà que s’hi aboca, no per part de l’ad-
ministració corresponent, sinó dels professionals
que hi treballen. Volem parlar dels que munten la
il·luminació, dels que netegen els serveis, dels que
recullen les deixalles l’endemà de la festa, dels que
escombren, dels que preparen la decoració, dels
que ens protegeixen i vigilen, dels que van molt més
enllà de les obligacions establertes... Gràcies als
que aplaudeixen als concerts, als que serveixen el
brou i la xocolata, als que passen fred o calor men-
tre participen a la desfilada o dediquen part del seu
temps a muntar tómboles solidàries per ajudar a
altres de més necessitats...
Gràcies també als que creen somnis, als que s’ena-
moren durant la festa, als que encara creuen en la
màgia dels focs d’artifici, als que pensen que tot
és segons el color del vidre amb què es mira, als
que ploren asseguts a la butaca del teatre, als que
venen il·lusions, als que provoquen somriures, als
que aposten per millorar, als que proposen, als que
acompanyen.
En fi, a tots, gràcies.

Sempre vol dir sempre

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

“Les biblioteques han experimentat canvis molt positius amb la introducció de les noves tecnologies”

FFFFFeeeeem lm lm lm lm leeeeecccccttttturururururaaaaa

Teresa Nofrarias
Directora de la Biblioteca Can Rajoler

La biblioteca de Can Rajoler acaba de complir onze
anys a l’emplaçament del Centre Cultural del carrer
Travessera, equipament que també fa onze anys que
es va inaugurar. Aquest espai és un autèntic gene-
rador d’activitats i propostes que engresquen a la
lectura. Exposicions, xerrades, servei de préstec,
d’internet i un ampli fons de llibres, revistes i ma-
terial audiovisual doten de contingut les instal·-
lacions de la biblioteca que recentment ha canviat
de directora.  Teresa Nofrarias és la nova bibliote-
cària de Can Rajoler, vinculada a la Xarxa de Biblio-
teques Populars de la Diputació de Barcelona.

Pepi Volart

Pocs dies després d’haver assistit a l’enterrament del president de la Generalitat,
Francesc Macià –anècdota cronològica a banda–, Antoni Arimon Farrés, president de
la Comissió Gestora que governava aleshores l’Ajuntament, va rebre una carta de la
Industria Linera SA en què el seu director li comunicava que el «safreitx» que l’empre-
sa estava construint ja era en disposició de ser usat per la població. S’advertia, tan-
mateix, que aquest nou equipament no es tancaria i es cobriria «fins que’l temps
millori»; era 30 de desembre de 1933. Jo no hi havia anat a rentar a aquest safareig,
però sí a jugar a cuit i amagar. Entre aquells que esteu llegint ara aquest article, se-
gur que n’hi ha alguns –algunes, pròpiament dit– que el vau freqüentar molt. És ben
probable, també, que n’hi hagi d’altres que no tingueu cap idea del que era un safa-
reig, més enllà del receptacle que alguns habitatges encara mantenen per fer neta la
poca roba que rentem a mà. Doncs a aquests, us diré que el safareig de què parlem

avui era un edifici de prop de 200 m² –si la meva memòria visual no em falla–, amb una gran bassa central
tota voltada d’una superfície lleugerament inclinada que permetia que les dones –diguem-ho clar– poguessin
fregar bé les peces que portaven al cossi. Del fet que allí s’hi ajuntessin moltes dones, aparegué la coneguda
dita de fer safareig. Això, per bé o per mal, sí que no s’ha deixat de practicar.

Les dades utilitzades per a l’elaboració d’aquest article han estat ex-
tretes de la pàgina web de la biblioteca i de les publicacions existents
a l’Arxiu Municipal i les biblioteques municipals.

Quin balanç es pot fer de l’evolució d’aquests serveis?
Sens dubte les biblioteques han experimentat can-
vis molt positius amb la introducció de les noves
tecnologies. Hem passat de tenir els llibres catalo-
gats en fitxes a fer-ho informàticament. La dotació
d’Internet i Wifi també hi ha ajudat molt. L’augment
de població també ha incrementat el nombre d’usu-
aris de Parets i rodalia. El nostre objectiu és aten-
dre el màxim d’usuaris i que tothom trobi a la bibli-
oteca el que busca ja sigui amb finalitat de lleure,
formativa o d’altres interessos.
Quines són les prioritats de la biblioteca Can Rajoler?
El foment de la lectura i apropar la cultura a la po-
blació podríem dir que són les principals prioritats. I
ho volem fer amb activitats obertes a tothom, com
ara trobades culturals i també apropant-nos a les
entitats locals per col·laborar conjuntament. La bi-
blioteca és un centre obert a tothom. Actualment hi
ha expedits cap a cinc mil carnets d’usuari.
El 2008 se celebra l’any del centenari del naixement
de l’autora Mercè Rodoreda. Quines activitats s’han
fet per commemorar-ho?
Ens hem afegit a aquesta celebració amb una acti-

vitat celebrada el darrer dimarts amb la lectura de
fragments de la cèlebre obra La Plaça del Diamant
amb acompanyament musical. Durant uns quants
dies més encara tindrem una exposició sobre la tra-
jectòria de l’autora.
Quines activitats s’han previst per a la resta de l’any
a la biblioteca Can Rajoler?
Cada quinze dies fem l’hora del conte. El pròxim 21
de febrer, farem la cloenda del club de Superlectors;
el 5 de març tenim previst un taller de còmic i el 27,
una conferència anomenada “Una veritat incòmoda”
sobre el canvi climàtic. Pel que fa a exposicions n’hi
ha dues de previstes sobre el planeta terra i una altra
sobre els drets humans. Dins el cicle Benestar i Salut
hem previst conferències sobre la intel·ligència emo-
cional i sobre relaxació i benestar corporal.

Arbitratge
de consum

En aquest exemplar i en el proper us parlarem de l’arbitratge de consum i de les juntes arbitrals de consum, termes que, per a molts, potser, són
desconeguts.  Per això, aprofitarem aquest espai, per fer-vos-els més propers, saber què són i per a què serveixen, i informar-vos de les carac-
terístiques bàsiques d’ambdós. Dins del món del consum, l’arbitratge és un procediment extrajudicial i voluntari, que serveix per a resoldre con-
flictes  quan dues parts enfrontades no es posen d’acord en la solució més adequada i sol·liciten que un tercer (en aquest cas el Col·legi Arbi-
tral, una espècie de tribunal) resolgui la divergència. Les parts es comprometen a complir la resolució que el col·legi dicti. La resolució (laude) té
valor de cosa jutjada, és com una sentència judicial i, per tant, és executable. Aquesta via resolutòria de conflictes és viable per aquells casos
en què hi hagi una relació de consum (consumidor/a-comerciant/a), però no ho és en casos d’intoxicació, lesió, mort o d’indicis racionals de
delicte (estafes, negligències mèdiques, etc.). L’arbitratge de consum és un sistema  voluntari, gratuït, executiu i objectiu.
Voluntari. El consumidor presenta una sol·licitud d’arbitratge i l’empresa o comerciant accepta voluntàriament aquesta via per resoldre el conflic-
te. Pot expressar aquesta voluntarietat mitjançant l‘adhesió a una junta arbitral de consum, signant un document de compromís que l’obliga a
utilitzar aquest sistema en els conflictes futurs que puguin plantejar els seus clients. A canvi, pot utilitzar en la seva publicitat el distintiu d’estar
adherit a una junta arbitral de consum, com una garantia de qualitat afegida i de més credibilitat de cara als seus clients. També  pot acceptar
l’arbitratge per una reclamació concreta que li fa el seu client/a.
Gratuït. No té costos judicials, però si alguna de les parts demana un peritatge, el cost va a càrrec de la part o de les parts que l’hagin demanat
o bé del Col·legi Arbitral, si és qui el demana.
Executiu. La decisió vincula ambdues parts en conflicte, té els mateixos efectes que una sentència judicial i té caràcter de cosa jutjada. Si una
de les parts no compleix el laude, l’altra  té la possibilitat de demanar-ne l’execució al Jutjat de 1ª Instància del lloc on s’ha dictat, perquè l’obli-
gui a complir-lo. Els terminis són curts per donar audiència a les parts i dictar el laude.
Objectiu. No és un sistema per a defensar ningú. Es tracta de resoldre un conflicte amb total imparcialitat i independència. Per garantir-ho, el
Col·legi Arbitral està integrat per representants dels consumidors, dels empresaris i de l’Administració.
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El passat 28 de gener es va poder veure al Teatre de Can Rajoler l’obra Carta
d’una desconeguda d’Stephen Zweig, amb Emma Vilarasau com una de les ac-
trius protagonistes i que ha tingut molt èxit al Teatre Borràs. Ivana Miño és una
altra de les intèrprets d’aquesta magnífica obra, que fins i tot ha estat versionada
al cinema per Max Ophuls. Miño és una de les actrius més prometedores de l’es-
cena catalana, tot i que també ha participat en pel·lícules i en sèries de televi-
sió com Ventdelplà o Porca Misèria.

Carles Font

Es diu que Carta a una desconeguda
és un monòleg a quatre veus...
Sí. És la carta que escriu una dona, al
final dels seus dies, explicant allò que
ha callat tota la vida: la seva gran pas-
sió per un home. Un amor que ha du-
rat tota la vida, però del qual ell mai es
va assabentar. Aquesta carta és el seu
testament, el que deixa abans de mo-
rir. El millor és veure cada etapa de la
vida d’aquesta dona: com es troba amb
aquest home, com se n’enamora, les
relacions que hi té i, fins i tot, hi té un
fill, però ell no se n’assabenta.
I aquesta dona la interpreteu quatre
actrius que sou ben diferents física-
ment...
Això ens ho hem plantejat moltes vega-
des als assaigs. Però, tot i que física-
ment no ens assemblem, tenim una for-
ma semblant d’actuar o de viure que
ens ha permès unir aquestes veus i fer
que quedi com un tot uniforme. Cal te-
nir en compte que és una història molt
sensible.
Quina ha estat la resposta del públic?
Estem molt contents. Val a dir que és

Ivana Miño
Actriu

“Si pogués triar em quedaria amb el teatre i el cinema” Ultima hora ...´

Calendari del contribuent
per a l’any 2008

una obra romàntica, de dones i d’un tall
molt clàssic. Però la resposta està sent
preciosa, la gent s’emociona molt i fins
i tot riu molt a pesar que hi ha moments
molt tristos. El més bonic és que hi ha
gent que ens escriu cartes per explicar-
nos les seves històries d’amor impos-
sibles, però ben maques.
Segurament un dels papers que t’ha
donat més a conèixer al gran públic ha
estat a Ventdelplà?
Sí, en el paper de la Nicole. Ha estat
el fruit d’estar estudiant interpretació
els últims quatre anys de la meva vida.
Val a dir que jo vaig començar com a
ballarina i, a més, vaig estudiar la lli-
cenciatura de biologia. Em dedicava a
d’altres coses abans d’això, però en
els últims quatre anys vaig decidir es-
tudiar interpretació i vaig poder interpre-
tar aquest paper a Ventdelplà. A més,
en aquesta sèrie hi ha molt bons pro-
fessionals i un equip fantàstic. No va
ser un paper complicat, sobretot pel
que fa a l’accent australià de la Nicole
ja que parlo anglès habitualment i vaig
treballar com a traductora bastants anys.

Has tocat quasi tots els camps: cine-
ma, teatre, publicitat, dansa, televisió,
doblatge... Amb quin et quedaries?
Si pogués triar em quedaria amb el te-
atre i el cinema. La televisió, segons
com, també m’agrada molt. He fet pel·-
lícules com CM 167 de Brian Goeres o
obres de teatre que també em van agra-
dar molt com Volpone que dirigia Pep
Pla. Encara n’he d’aprendre molt i tre-
ballar tant com pugui. M’agradaria fer
molts més personatges.

Taller de sabó artesanal
a l’Escola de la Natura

El teatre Can Rajoler
presenta Còmica vida
Pep Cruz, Noël Olivé i Jordi Coromi-
na són els protagonistes de l’obra Cò-
mica vida que el teatre Can Rajoler
oferirà el diumenge, 3 de febrer, a
les 18.30 h. Es tracta d’un muntat-
ge de Joan Lluís Bozzo dirigit pel
mateix Pep Cruz que parla de perso-
nes del teatre, d’amor, d’insatisfac-
cions, de l’ambició dels ar tistes i
també de la seva fragilitat. Tot plegat
sense perdre el sentit de l’humor.

Ja es pot consultar al web municipal
el nou calendari del contribuent per
a l’any 2008. Pel que fa a la publici-
tat publicada en el número 56 del
Parets al dia, hi ha un error quant a
la data de pagament de la Taxa d’en-
trada de vehicles (guals) i l’Impost
de vehicles de tracció mecànica,
que podran fer-se efectius del 4 de
febrer al 4 d’abril.

L’Escola de la Natura de Parets, or-
ganitza un taller de sabó artesanal
fet a partir de l’oli domèstic de re-
buig. Les places són limitades i es
durà a terme el proper 8 de febrer, a
les 18.00 h, a les mateixes instal·-
lacions de l’Escola de la Natura al
carrer de Galende.


