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Periòdicament llegim al diari o escoltem a la televisió la
notícia d’una altra dona assassinada a mans del seu
company o excompany, de l’home que li havia de donar
suport i havia d’estimar-la, d’una parella que ha esdevin-
gut el seu pitjor enemic. Però no totes les veus es dei-
xen sentir i sempre hi ha qui, per por o per desconeixe-
ment, no té la força suficient per denunciar els abusos i
els maltractaments. Per això, és necessària la implicació
activa de l’administració i de tota la ciutadania.
Des de l’Ajuntament de Parets ja fa anys que es lluita per
intentar evitar aquestes situacions i s’han posat a l’abast
de les dones maltractades els mitjans per prevenir i trac-
tar els possibles casos. En aquesta línia de treball va néi-

Parets torna a dir prou. Prou d’hòsties!
La 9a edició de la campanya començarà el 3 de novembre i es perllongarà fins al mes de desembre

SUMARI

Es presenta el
llibre El futbol a

Parets (Pàg. 13)

La Generalitat
incorpora

Gallecs al PEIN
(Pàg. 5)

ESPECIAL
“AMB ELS DINERS,
TU HI COMPTES”

(Pàg. 8 i 9)

Imatge d’una de les fotografies presentades al concurs Prou d’hòsties! 2008

xer, ara fa nou anys, la campanya Prou d’hòsties! amb
l’objectiu de preservar la dignitat i la integritat de les
dones que pateixen qualsevol tipus de violència
masclista i per conscienciar i sensibilitzar la societat
en general, ja que aquest esdevé un problema de tot-
hom. Enguany, la campanya, que es desenvoluparà a
partir del 3 de novembre i es perllongarà fins a finals
del mes de desembre, inclou cinema de caire social,
xerrades, tallers, conferències, teatre o música, entre
moltes altres activitats.
Paral·lelament, l’Ajuntament també treballa en el Pla
d’igualtat i en un Protocol intern de prevenció i actua-
ció en casos d’assetjament per raó de sexe. (pàg. 3)
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SERVEIS

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 / 691 367 630
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

Participació 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
Dimarts 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

Esports
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

Lluís Cucurella

José Luís Rodríguez

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

Cançoneta incerta
Aquest camí tan fi, tan fi,
           qui sap on mena?
És a la vila o és al pi
           de la carena?
Un lliri blau, color de cel,
          diu: - Vine, vine-
Però: -No passis! diu un vel
          de teranyina.

....
Qui sap si trist o somrient
         acull son hoste?
Qui sap si mor sobtadament
         sota la brosta?
Qui sabrà mai aquest camí
         a què ens convida?
I és camí incert cada matí,
         n’és cada vida!

Josep Carner (Barcelona 1884 - Brussel·les 1970). Poe-
ma extret de “Antologia de la Poesia Catalana” de Cas-
tellnou Edicions. La publicació es pot trobar a la Bibliote-
ca Can Rajoler. Lectura recomanada pel Niu d’Art Poètic.

Carta per Línia Oberta a Mercè Alcayna
M’agrada molt que es dediquin articles que recordin la
història del nostre poble, però m’agradaria molt més l’exac-
titud de les dades. Faig referència a l’article “Retalls...”
del butlletí municipal Parets al dia n. 83 de 25-09-2009
“Antoni Feliu història d’un carrer i d’una fàbrica”.
Dues petites puntualitzacions. Si bé va començar la pro-
ducció l’any 1880 amb preparació, tissatge, blanqueig i
acabats, no és cert que el tint comencés en aquestes
dates, va ser posteriorment. Quant al finançament per a
la reconstrucció de l’església, no va ser el Sr. Antoni Feliu
Prats, sinó el seu germà, el Sr. Josep Feliu Prats, qui va
finançar-ne la reconstrucció.
Antoni Puig Serra. Extreballador de la Linera.

Agradecimiento
El pasado 24 de septiembre se celebró el 4º Torneo de
Socios del grupo de petanca del Casal d’Avis de Ca n’Oms,
que se llevó a cabo en el nuevo equipamiento municipal
de petanca. La final se jugó el 26 de septiembre en las
pistas del casal. Des de este espacio quiero dar las
gracias al Ayuntamiento como institución por su constante
apoyo y, en especial, a nuestro Alcalde, Joan Seguer, a la
regidora de Gent Gran, Sra. Amèlia Marquino y al vice-
presidente de la junta de Ca n’Oms, Sr. Tomàs Espinasa,
por estar presentes y colaborar en la entrega de premios
del torneo. También quiero mostrar mi agradecimiento al
presidente y a la junta directiva del Club Petanca Parets
por su acogida y a los socios del Club de petanca de Ca
n’Oms por los esfuerzos que realizan para fomentar la
práctica de este deporte.
Josep Bauló. Monitor del grup de petanca de Ca n’Oms

Estimada M. Antònia
Veig el teu somriure obert i encomanadís i el teu caminar
tranquil i resolt pels passadissos de l’escola. Sento les
teves paraules, serenes i clares, que ens diuen allò que
cal fer. Que ens mostren per on hem d’anar. Percebo la
senzillesa i el tracte càlid de la teva presència, i em sen-
to acollida i a recer al teu costat.

AAApunpunpunttta ta ta t

M’impregno de la teva vitalitat i del teu optimisme i em
sento capaç d’arribar a les fites més difícils i agosara-
des. I sempre serà així.
I tinc la certesa que, siguis on siguis, estem junts. Direm
el teu nom i viuràs entre nosaltres. El recordarem i torna-
rà a ser present. De nou, et veurem anar a l’encontre dels
teus alumnes. I et sorprendrem recollint, amb el teu sa-
ber fer, aquells poemes que hem de llegir per Sant Jordi.
I a les reunions, ens tornaràs a fer somriure i a donar
coratge amb la teva fina ironia i la teva claredat de judici.
Tornarem a planejar sortides i tu seràs a totes. I continu-
arem aplegant il·lusió i esforç per tirar endavant la nos-
tra feina, tan dura i alhora rica en experiències. La feina
que tu tant estimaves! Gràcies per haver-nos donat el goig
de poder-te conèixer, Ma. Antònia.
Equip de l’Escola Municipal del Treball de Granollers.

A la M. Antònia Fité, amiga i companya riallera
Rialles Parets et volem agrair la teva dedicació, totalment
desinteressada, que ha fet possible que molts nens i
nenes, joves, pares, avis, tiets…, famílies senceres,
puguem gaudir junts de la màgia del teatre. Avui et tro-
bem a faltar  i cada dia que passi… però sabem que en
un raconet del teatre, en el cor de cada un de nosaltres,
tu hi seràs present, per sempre més, M. Antònia.
Núria Sancho. Rialles Parets.

L’Esplai Xabec
En Miki, Isabel Salvador, Magda Pascual, Dolors Massa-
guer, Loli Ortega, Alfons Cubota, Ferran Soto, Martí Martí-
nez, Sergi Cubota, Joan Gilabert, Empar, Assumpta Cres-
po, Quima, Marga Álvarez, Isa Flores, Xevi, Carlos Cagi-
gós, Òscar Domènech, Marcos, Juani Moya, Àngels, Car-
men Cacho, Pepi, Eva i Montse Olivares, Pilar, Sònia, Jordi
Domènech i tants i tants nens, que ara ja no ho són, tots...
tots... ja et trobem a faltar. Gràcies, Maria Antònia, per
deixar-nos gaudir de tu.
Jordi Domènech

“Això no pot ser…”
El passat dia 23 de setembre es van adjudicar les places
per als cursets d’Aiguagim a la Piscina Can Butjosa. Al-
gunes de les persones que érem a la cua per fer la reser-
va de plaça vàrem quedar indignades. Les inscripcions es
podien fer de manera presencial o per telèfon. Quina sor-
presa, quan, en començar la inscripció, vam saber que
s’havia generat un sistema de torn a la cua des de pri-
mera hora del matí (la inscripció començava a les 15 h!).
Això no pot ser. A més, cada persona que arribava al tau-
lell podia inscriure un total de 4 persones. Com us podeu
imaginar,  quan les persones que érem més enllà del vin-
tè lloc de la cua vam arribar al taulell, ens vàrem quedar
sense plaça. Qui va trucar des del sofà de casa va tenir
la possibilitat d’obtenir una plaça (o quatre, és clar!),
mentre qui va fer 2 hores de cua va quedar a la llista d’es-
pera. Una mica de serietat, senyors! I una mica de justí-
cia! Demano que l’equip directiu de la piscina Can Butjosa
apliqui un sistema d’adjudicació de places mínimament just
per a les persones que seguim les seves indicacions i
anem cada any a fer una cua interminable per poder gau-
dir de la piscina municipal ¾ d’hora a la setmana. Sig-
nat: Una paretana que va aconseguir plaça per telèfon
mentre feia dues hores i mitja de cua.
M. José Moure López.

Divendres 23 octubre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora
del conte.
-A les 19 h, a l’Escola de Música, conferència
Carner a l’exili, amb Jordi Julià.
-A les 20 h, al Teatre Can Rajoler, projecció de
la pel·lícula Retorno a Hansala.
Dissabte 24 octubre
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, 22è Festi-
val de la Poesia.
-A la Biblioteca Can Butjosa, exposició de lli-
bres i hora del conte especial.
Diumenge 25 octubre
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, OVNI, a càr-
rec de Farrés Brothers.
-A les 18.30 h, a la Torre Cellers, presentació
de la nova seu dels Amics de l’Òpera del
Vallès Oriental, amb concert de lied.
Dimecres 28 octubre
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, tertú-
lia al voltant del llibre Buenos días, tristeza, de
Françoise Sagan.
Dijous 29 octubre
-A les 16 h, al Club St. Jordi, Castanyada.
-A les 17 h, a la plaça de la Vila, acapte de
sang.

Divendres 30 octubre
-A les 22.30 h, al Casal Can Can Butjosa, Cas-
tanyada rumbera 09.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora
del conte.
-A les 20 h, al Teatre Can Rajoler, projecció de
la pel·lícula Cous Cous.
Dissabte 31 octubre
-A la Biblioteca Can Butjosa, especial Casta-
nyada.
-A les 16.30 h, a Ca n’Oms, Castanyada.
-A les 16.30 h, a l’Asoveen, Castanyada.
Diumenge 1 novembre
-A les 10 h, a Can Jornet, itinerari de natura.
-A les 18.30 h, al teatre Can Rajoler, teatre:
La maternitat d’Elna.
Del 3  al 30 novembre
CAMPANYA PROU D’HÒSTIES 09
(Consulteu la programació pàg. 16)
Dijous 5 novembre
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Pes-
sics de cuina amanits amb literatura, a càrrec
de Pere Tàpies.
Divendres 6 novembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora
del conte.

-A les 19 h, a la Sala d’exposicions de
l’Escola de la Natura, inauguració de
l’exposició El món dels bolets.
Dissabte, 7 novembre
-A les 22.30 h, al Teatre Can Butjosa,
Inmortal de la risa, amb Dani Rovira.
Diumenge 8 novembre
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, En

Joan sense por, a càrrec d’Egos Petits.
Dimecres 11 novembre
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler,
contes de prop.
Dijous 12 novembre
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler,
contes amb sabors sefardites, a càrrec
d’Elisabet Ulibarri (narració) i Òscar Igual
(teclats).
Divendres 13 novembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa,
hora del conte.
-A les 20 h, a l’Observatori Pau Vila, ob-
servació de Júpiter i Andròmeda.
-A les 20 h, al Casal Can Butjosa, mo-
nogràfic de cinema.
-A les 20.30 h, al restaurant La Salut,
sopar anual de Parets contra el càncer.
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Alcalde de
Parets del
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No més víctimes. No més violència. Comença

una nova edició de la campanya Prou d’hòsties!

L’any 2008, 75 dones espanyoles van
ser assassinades a mans de les seves
parelles o exparelles. En la major part
dels casos, la víctima comptava amb
mesures de protecció en forma d’or-
dres d’allunyament i l’agressor tenia
diligències o procediments judicials
oberts. Tot i que la xifra esgarrifa, això
només és la punta de l’iceberg. Entre
els mesos de gener de 2007 i desem-
bre de 2008 s’han produït 268.418 de-
núncies per violència de gènere a Es-
panya, de les quals 38.789 es van fer
a Catalunya. Des de juny de 2005,
113.500 dones a l’Estat compten amb
algun tipus de protecció activa. Els ca-
sos continuen i, actualment, milers de
dones encara pateixen una forma o al-
tra de violència masclista.

Prevenció i sensibilització
El suport social i institucional a les víc-
times, l’educació, la prevenció i la sen-
sibilització, constitueixen les eines
amb les quals una societat democràti-
ca compta per poder pal·liar, superar i
eradicar totes les formes de maltracta-

ment a les dones ja siguin verbals, fí-
siques, emocionals o psicològiques.

Prou d’hòsties!

La campanya desenvolupada per
l’Ajuntament sota el nom de Prou

d’hòsties! pretén oferir als ciutadans i
ciutadanes de Parets els mitjans per
identificar les situacions de risc a tra-
vés de cursos, xerrades i concerts de
sensibilització adreçats a la gent jove.
La primera d’aquestes activitats tindrà
lloc el 3 de novembre, a les 18 h, a la
biblioteca Can Rajoler, amb els contes
no sexistes per a infants. El dia 7, a
partir de les 12 h, un grapat de joves
escriptors de grafits es reuniran a la
plaça de la Vila per mostrar, amb el
seu art, el rebuig a la violència mas-
clista. Aquests treballs seran exposats
a  Can Rajoler a partir del 10 de novem-
bre. Dijous 12 de novembre, a les 18
h, la mateixa sala serà l’escenari de la
conferència de Núria Alba, advocada
del CIAD Parets.
Les activitats continuaran amb el con-
cert del grup D’Callaos, que es durà a

terme al Casal Can Butjosa, el diven-
dres 20 de novembre, a les 22.30 h, i
es perllongaran fins al desembre amb
la programació de teatre per a joves, ta-
llers, xerrades o cinema.

Joves creadors
En aquesta línia també es va crear el
primer concurs de curtmetratges Joves

creadors, emmarcat dins la campanya,
amb la intenció de potenciar els  joves
artistes dins l’àmbit audiovisual en
l’elaboració de curts que girin al voltant
de la violència de gènere.
El film guanyador, 2n 3a, es presenta-
rà oficialment el proper 6 de novembre,
a les 20 h, al teatre Can Rajoler, tot
just abans de la projecció de la pel-
lícula d’Isabel Coixet La vida secreta de

las palabras.

Pla d’igualtat
Paral·lelament, l’Ajuntament treballa
en el Pla d’igualtat, un document intern
que pretén garantir la igualtat d’opor-
tunitats dins de la nostra administració
local i evitar possibles discriminacions
per raó de gènere, i que entrarà plena-
ment en vigor a partir de l’any 2010.
Com a part de les actuacions, està
previst que tant els càrrecs electes
com el personal de l’Ajuntament se-
gueixin una formació específica impar-
tida per especialistes.
Una de les eines que ja s’ha desenvo-
lupat i que formen part d’aquest Pla és
el Protocol de prevenció i actuació en

casos d’assetjament sexual i/o per raó

de sexe, que ha estat aprovat recent-
ment per la Junta de Govern Local.
Aquest document assenyala l’assetja-
ment sexual com una forma de violèn-
cia i estipula els passos que cal seguir
en cas de denúncia. Per vetllar pel com-
pliment del Pla, s’ha creat una comis-
sió interna representada per personal
de l’Ajuntament, membres del Comitè
d’Empresa i personal tècnic qualificat.

El grup de Terrassa
D’Callaos serà el

protagonista del concert
jove que tindrà lloc

al Casal Can Butjosa.

L’Ajuntament treballa en el
Pla d’igualtat i en el Protocol

de prevenció i actuació
en casos d’assetjament

per raó de sexe.

El curtmetratge guanyador
del concurs Joves Creadors

es presentarà oficialment
emmarcat en els actes

de la campanya.

La realitat de la violència masclista,
les desigualtats i les discriminacions
encara existents en la nostra socie-
tat justifiquen que posem en marxa
accions destinades a impulsar les
polítiques municipals necessàries
per contribuir a l’equitat de gènere.
Fent un nou pas endavant per la
igualtat efectiva de dones i homes,
acabem d’aprovar un Protocol de
prevenció i actuació en casos d’as-
setjament sexual i/o d’assetjament
per raó de sexe. Aquesta serà una
eina útil i important a l’hora d’evitar
situacions injustes a qualsevol
membre del personal de l’Ajunta-
ment. També estem treballant en
l’elaboració d’un Pla d’igualtat intern
per lluitar contra qualsevol tipus de
discriminació laboral entre dones i
homes. En aquest sentit, ben aviat
es portaran a terme uns tallers de
sensibilització adreçats als mem-
bres de la Corporació i de la planti-
lla municipal amb la finalitat d’impli-
car tothom a favor de la igualtat
d’oportunitats. Els tallers es faran
en el marc d’una nova edició de la
campanya Prou d’hòsties, que es
desenvoluparà al llarg del novembre
amb un seguit d’activitats socials,
participatives i de conscienciació per
continuar lluitant contra la violència
masclista i posar en valor tot el sa-
ber, l’experiència, la contribució i el
treball de les dones per tal d’avan-
çar cap a una societat més igualità-
ria. Tenim la responsabilitat d’evi-
denciar i aturar les situacions de vi-
olència a la nostra vila, a més de
treballar per posar fi a la desigualtat.
La nova etapa que iniciem ens ha de
permetre consolidar els avenços
fets i estendre les polítiques de gè-
nere a tot l’àmbit intern de l’Ajunta-
ment. Alhora, tots hem de treballar
units per aconseguir la igualtat de
drets i deures, un objectiu d’estric-
ta justícia social que abasta la tota-
litat dels àmbits que conformen la
realitat de les persones.
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L’empresa municipal HabitaParets ini-
cia un estudi per detectar quins habi-
tatges de Parets cal rehabilitar. El tre-
ball de camp es perllongarà fins a al
desembre de 2009 i estarà desenvo-
lupat per l’arquitecte tècnic
d’HabitaParets, amb el suport d’un
tècnic auxiliar.

Assessorament per a subvencions
L’estudi avaluarà l’estat de tot el parc
d’habitatges del municipi, 7.400 en
total. Amb els resultats que es des-
prenguin d’aquesta primera classifica-
ció s’elaborarà un inventari d’habitat-
ges susceptibles de rehabilitació. Amb

HabitaParets inicia un estudi per detectar
els habitatges que cal rehabilitar

La recollida selectiva orgànica

s’amplia al sector comercial
A primers d’any, Parets implantarà to-
talment la recollida selectiva de fracció
orgànica, ampliant-la al sector comer-
cial, l’únic que falta per implantar al mu-
nicipi. Aquesta acció respon al calen-
dari plantejat pel municipi en el  pla de
desplegament de la recollida de fracció
orgànica, molt més avançat que en al-
tres poblacions de l’entorn. Segons la
llei, tots els municipis han de prestar
els servei de recollida selectiva de les
diverses fraccions de residus. A Parets,
aquest servei es va iniciar el novembre
de 1999 en l’àmbit  domèstic i
properament s’ampliarà als sectors
comercials, inclosos els establiments
dedicats a l’hostaleria.

Gestió de residus municipals
L’Agència de Residus de Catalunya
estableix, com a bases principals del
model de gestió de residus municipals,
el consum sostenible i la reducció de
generació de residus, les mesures de
prevenció que actuïn sobretot en l’eli-
minació d’envasos d’un sol ús, com ara
les bosses de plàstic, i la implantació
de la recollida selectiva de fracció orgà-
nica per tractar-la posteriorment i obte-
nir-ne compost de qualitat.

aquestes dades, l’Oficina Local d’Ha-
bitatge es posarà en contacte amb els
propietaris o comunitats i els oferirà
suport i assessorament per a la trami-
tació d’ajudes i subvencions i poder
procedir a la reforma dels habitatges.
L’objectiu no és fer una avaluació tèc-
nica i de viabilitat de les reformes sinó
un inventari d’aquells habitatges que,
a primera vista, ja mostren la necessi-
tat d’una reforma. Aquest estudi com-
plementarà un treball realitzat anterior-
ment que conté els edificis de més de
tres plantes sense ascensor i que,
segons la normativa actual, haurien de
disposar-ne.

Parets té actualment un total de 7.400 habitatges

La tendència a condemnar persones
que han comès delictes de trànsit
amb mesures penals alternatives és
cada cop més freqüent. També n’hi
ha casos a Parets. En conveni amb
el Departament de Justícia de la
Generalitat, l’Ajuntament de Parets
ofereix la possibilitat que els conduc-
tors condemnats per delictes de
seguretat vial compleixin la seva
condemna fent treballs en favor de
la comunitat.
L’increment de les mesures penals
alternatives, que a Catalunya ha
augmentat gairebé el doble respec-
te a 2008, deriva de l’enduriment
del Codi Penal en matèria de trànsit,
segons el qual algunes faltes han
passat a ser considerades delictes.
Però els delictes relacionats amb la
seguretat vial no són els únics que,
a Parets, compleixen condemna
amb penes alternatives, també se
n’han registrat per delictes
d’incivisme.

Casos a Parets
De moment hi ha set casos, set
persones que han comès un delic-
te de trànsit i que compliran la seva
condemna amb mesures penals al-
ternatives. Els treballs consistiran
en l’execució de tasques de neteja
o administratives a diferents àmbits
i equipaments municipals, com ara
serveis de joventut, biblioteques,
manteniment, jardinería o esports.

Set paretans compliran
penes alternatives per
delictes de trànsit
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Com creu que es pot resoldre l’actual crisi econòmica? Pensa que aquesta situació s’acabarà en breu?

VVVVVOOOOOX PX PX PX PX POOOOOPPPPPUUUUULLLLLIIIII

Javier
Jorquera
23 anys

És molt complicat sortir
d’aquesta crisi, ja que no és
a l’estat, sinó mundial. Potser
una de les mesures és abara-
tir el preu del diner o incentivar
les prejubilacions per donar
pas als joves. Tenim crisi per
temps. Com diuen les notíci-
es, Espanya està a la cua.

Joan
Companys

45 anys

M. Sabina
Parras

52 anys

Pepita
Tomàs

50 anys

Jordi
Vazquez
77 anys

Els polítics són els que s’hau-
rien de posar les piles en
aquest tema i lluitar perquè
puguem sortir d’aquesta situ-
ació. Crec que no, encara que-
den dos anys d’aquesta crisi
que ens afecta a tots, directa
o indirectament. Jo estic a
l’atur per la crisi.

Ho veig molt negre. Diuen que
es pot arreglar, però jo no veig
el resultat. Sí que diuen que
donaran més llocs de treball,
però aquests són pocs i fent
més hores amb sous més
baixos. Queda tot el 2010 per
començar a recuperar-se.

Ni els polítics ho saben. En
teoria, són ells els que estan
més preparats per respondre
la pregunta. És una crisi mun-
dial i nosaltres estem a la cua,
per tant ens queda més d’un
any per remuntar. El ciutadà
demana tenir feina. Jo he per-
dut aquest dret per la crisi.

Dels diners als paradisos fis-
cals, si abaratissin el sistema
i poguessin entrar, calculo que
entrarien uns 35 mil milions
de euros a Espanya. També, re-
gular els préstecs i així la pe-
tita empresa podria remuntar.
Crec que per passar la crisi
queden més de dos anys.

La Generalitat incorpora Gallecs al
Pla Especial d’Interès Natural (PEIN)

El Govern de la Generalitat ha acordat
aquesta setmana la incorporació de la
zona de Gallecs al Pla d’Espais d’Inte-
rès Natural (PEIN), que estableix la xar-
xa d’espais naturals protegits a
Catalunya.
La inclusió de Gallecs ve donada per la
vulnerabilitat i fragilitat d’aquest espai
agrícola i té per objectiu protegir un
dels paisatges més característics de la
plana del Vallès, i les Rieres de Cal-
des, de Gallecs i de Parets.
Amb la inclusió definitiva al PEIN, el
Govern recull la voluntat dels municipis
i els ciutadans que des de fa anys rei-
vindiquen la seva merescuda protec-
ció. La consideració com a zona prote-
gida suposa que es garanteixi el man-
teniment de les activitats agrícoles que

L’Ajuntament de Parets mostra satisfacció davant aquest acord,
que respon a una llarga reivindicació institucional i ciutadana

Les entitats de Parets
es poden visitar a un
portal d’internet
Només cal introduir l’adreça
entitats.parets.org  perquè se’ns
obri el Portal d’Entitats de Parets, un
aparador virtual del teixit associatiu
del municipi. Aquest projecte no no-
més té abast local, i és que en
aquest cas, Parets, igual que moltes
altres poblacions de la província de
Barcelona, s’ha adherit a la iniciati-
va arran d’un conveni amb la Dipu-
tació de Barcelona.

El propòsit del Portal d’Entitats és
garantir la presència de les associ-
acions a internet, dotar-les d’un do-
mini a la xarxa que els permeti po-
sar tota la informació que creguin
oportuna a l’abast dels ciutadans. El
portal és, doncs, l’entrada al nucli
associatiu de Parets. Tothom qui
vulgui conèixer qüestions relaciona-
des amb l’associacionisme al muni-
cipi, tindrà entrada directa a través
del portal d’entitats.

Servei gratuït i obert a tothom
Pertànyer al portal és gratuït i està
obert a totes les entitats del poble.
Un grup pilot format per setze enti-
tats de caire divers van fer formació
per crear les seves pròpies pàgines
web. De moment, ja són dotze les
entitats que, a través d’aquest es-
pai, hi han penjat el seu web. Enca-
ra es continua treballant en aquesta
tasca i el portal disposarà d’un nou
disseny més accessible.
Properament, l’Ajuntament, a través
del servei de Participació Ciutadana,
oferirà nous cursos de formació per
tal que la resta d’entitats, si estan
interessades a sumar-se al projecte,
puguin formar part del portal.

actualment s’hi porten a terme i permet
que la zona pugui optar a ajuts econò-
mics i tècnics per a espais d’interès
natural. A banda de la preservació del
patrimoni natural, també es posa en
valor el patrimoni arquitectònic de l’es-
glésia de Santa Maria de Gallecs i les
masies de l’entorn.

Satisfacció municipal
L’Ajuntament de Parets ha manifestat
gran satisfacció per aquest reivindicat
acord, però ha pronunciat alhora el de-
sig que la protecció sigui total i desa-
paregui definitivament del plans urba-
nístics tota previsió d’infraestructures
viàries per aquest gran espai natural
que és Gallecs, l’anomenat  pulmó verd
del Vallès.

Gallecs és un espai agrícola a la Plana del Vallès amb gran diversitat biològica

Breus

Dotze associacions ja
han penjat la seva pàgina web
al Portal d’Entitats de Parets

Soterrament de la línia
elèctrica de Gallecs
Parets ha aprovat el Pla Especial per
soterrar la variant de la línica elèctica
de Gallecs. La nova línia -que s’ha de
instal·lar en una zona protegida- és
necesaria per transportar energia
elèctrica de la central Fecsa Endesa
emplaçada a Palau-solità i Plega-
mans fins a les instal·lacions del nou
hospital de Mollet del Vallès, a la
Ronda dels Pinetons. El pla especi-
fica que la xarxa es farà passar pels
marges dels camins i s’aprofitarà
per endreçar els actuals cables de
menor intensitat que ara creuen l’en-
torn rural. Aquesta infrastructura
subministrarà energia a alguns po-
lígons industrials de Parets o a zo-
nes del barri de l’Eixample.

Amb motiu de la diada de Tots
Sants, des de 1984, l’Ajuntament de
Parets situa una placa commemora-
tiva amb versos d’escriptors en dife-
rents espais del Cementiri Municipal.
Destaquen poemes de Joan Brossa,
Joan Maragall, Miquel Martí i Pol o
Antonio Machado entre d’altres. En-
guany, i per primera vegada, ha es-
tat una entitat, concretament el Niu
d’Art Poètic, l’encarregada de triar-ne
un fragment. L’escollit ha estat el po-
ema Embadaliment de Josep Carner
per homenatjar el poeta en el 125è
aniversari del seu naixement.

Un poema de Josep Carner
al Cementiri Municipal

Cens agrari 2009 a Catalunya
A partir d’aquest mes d’octubre,
l’Institut Nacional d’Estadística, en
col·laboració amb l’Institut d‘Estadís-
tica de Catalunya i el Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Ru-
ral de la Generalitat, començarà els
treballs per elaborar el Cens agrari
2009 a Catalunya amb l’objectiu de
proporcionar informació relativa a les
característiques i estructura del sec-
tor agrari. Per fer-ho, durant les pro-
peres setmanes es demanaran als ti-
tulars de les explotacions agrícoles
i ramaderes per mitjà d’un qüestiona-
ri, les dades de la campanya agríco-
la entre l’1 d’octubre de 2008 i el 30
de setembre de 2009.

Gallecs, un miler d’hectàrees de gran valor natural

Situat entre el Vallès Oriental i l’Occidental, Gallecs té una superfície total de 698,91
hectàrees, 70 de les quals pertanyen a Parets. És una zona que acull una gran diver-
sitat biològica i riquesa natural gràcies al manteniment de l’activitat agrícola i la con-
servació de clapes de bosc i boscos de ribera seguint els cursos fluvials. A més, en
aquesta zona s’han identificat diverses comunitats vegetals d’elevat valor com a hà-
bitat de les espècies d’aus nidificants, migradores i hivernants vinculades als espais
oberts. Gallecs és l’únic lloc del Vallès on s’han citat alguns ocells eminentment
estèpics. Així trobem aus com el sisó, l’alosa becuda, la calàndria o la trenca.

Els cultius extensius de cereals i el mosaic agroforestal també afavoreixen una major
densitat d’espècies presents arreu de la comarca, com ara la perdiu roja, i que són
una de les preses principals d’altres espècies protegides i en regressió, com l’àliga
cuabarrada. Cal destacar que els camps de conreu, sobretot els de secà, són un dels
llocs principals d’alimentació d’una bona part de les espècies que crien al Vallès.
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La ràdio municipal, RAP107, incrementa
l’audiència amb 9.000 oïdors al Baix Vallès

Nou mil oïdors de l’àrea del Baix Vallès
escolten RAP107. Aquesta és la dada
més rellevant que es desprèn del dar-
rer estudi d’audiència de l’emissora de
ràdio municipal.
Gairebé el 80% de la població de Pa-
rets coneix l’emissora i un 33%, al vol-
tant de 6.000 persones, l’escolta de
forma habitual. Segons es desprèn de
l’estudi, 1.500 paretans escolten cada
dia RAP107 i 2.300 persones escolten
l’emissora cada dia al Baix Vallès (Pa-
rets, Mollet, Montornès, Montmeló i
Martorelles).
Els informatius són els espais prefe-
rits per l’audiència, amb un 47,1%,

Els informatius són els espais preferits per l’audiència

seguit per la selecció musical, amb un
29,4%. Més de la meitat dels segui-
dors de l’emissora considera que la
programació de RAP107 ha millorat en
el darrer any i mig, un 39% creu que
segueix igual i només un 6% creu que
ha empitjorat.

Dones de 30 a 45 anys
El perfil de l’oïdor és d’una dona d’en-
tre 30 i 45 anys i dedica a escoltar
l’emissora una mitjana de 36,4 minuts
al dia. La franja de més audiència de
RAP107 continua sent el matí amb un
40,8%, seguit del migdia amb un
25,4%.

Jordi Seguer serà el
director del nou canal
televisiu Vallès Visió

El paretà Jordi Seguer, actual direc-
tor de l’emissora municipal RAP107
i col·laborador de diversos mitjans de
comunicació de la comarca, serà el
director de Vallès Visió, el canal pú-
blic comarcal de Televisió Digital Ter-
restre del Baix Vallès. L’aposta pels
mitjans locals com la millor eina de
comunicació, la innovació i la recer-
ca de noves fórmules per marcar di-
ferència amb altres canals d’àmbit
local són alguns dels trets fonamen-
tals que, segons Seguer, han de
marcar la línia del nou mitjà televisiu
de l’àrea del Baix Vallès, que comen-
çarà a emetre el 25 de març de 2010.
Encara no s’ha definit la programació
del nou canal si bé ja es perfila que
contindrà un espai informatiu diari de
mitra hora i una retransmissió espor-
tiva el cap de setmana a més d’altres
programes.

Pressupost 2010
El Consorci Teledigital Mollet, òrgan
que gestiona Vallès Visió, va aprovar
en la darrera sessió plenària el pres-
supost de 2010, dotat amb
481.408 euros, i que destinarà bona
part a inversió per als continguts del
nou canal televisiu. Vallès Visió do-
narà cobertura informativa a nou mu-
nicipis: Mollet, Parets, Montornès, La
Llagosta, Montmeló, Sant Fost de
Campsentelles, Martorelles,
Vilanova del Vallès i Vallromanes.

El web www.rap107.fm
estrena nova imatge

El nou web de la ràdio municipal de
Parets del Vallès, www.rap107.fm, ja
està en funcionament.  Presenta una
nova imatge, més fresca, més neta
i més accessible. Aquests han es-
tat alguns dels trets fonamentals del
canvi de disseny de la pàgina web
de l’emissora municipal, que en el
darrer any ha rebut 30.000 visites.
A través de la Ràdio Online es pot es-
coltar la programació en directe. En
aquest sentit també s’ha millorat la
qualitat de so. La graella de RAP
107, ràdio a la carta, ràdio al dia,
notícies i fotografies relacionades
amb les activitats de l’emissora són
algunes de les seccions de la pàgi-
na web, que ofereix als ciutadans un
servei informatiu  sobre els fets més
rellevants que succeeixen a la loca-
litat així com esdeveniments i pro-
postes de caire cultural i lúdic.

Gairebé 30 anys de ràdio local
RAP 107, que emet des de l’any
1980, va ser la desena emissora
municipal de Catalunya que va entrar
en funcionament i la segona del
Vallès Oriental. Compta amb una
plantilla de 6 treballadors i una tren-
tena de col·laboradors. Emet un to-
tal de 140 hores setmanals de pro-
ducció pròpia, de dilluns a diumen-
ge, seguint un model mixt que com-
bina la fórmula de ràdioservei i la
ràdio generalista en determinades
franges horàries.
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Nou curs de música per a adults

Conèixer els aspectes més rellevants
del llenguatge musical, l’educació de
l’oïda o la pràctica polirítmica amb ins-
truments de percussió són alguns
dels elements que formen part del
nou curs de música per a adults que
ha programat l’Escola de Música de Pa-
rets i que, a causa de la bona acollida
obtinguda durant el primer període de
matriculació, amplia el nombre de pla-
ces inicials.

Dos nivells d’aprenentatge
L’objectiu d’aquest curs és ensenyar
als alumnes els elements necessaris
per a una formació i coneixements te-
òrics i pràctics, no només per a tocar

La paretana Joaquima Guasch
presenta el seu primer poemari

Prop de 200 persones es van donar
cita a la sala d’exposicions Can Rajo-
ler per assistir a la presentació del pri-
mer poemari de Joaquima Guasch, La

meva història de records i pensaments,
un llibre que conté 103 poemes basats
en les seves experiències personals
classificades en nou capítols amb tí-
tols tan suggerents com Amor i senti-

ments, En el record o La terra i les es-

tacions. L’acte també va servir per re-
tre un homenatge a la figura de la
paretana que recentment, i per motius
personals, ha traslladat el seu domicili
a una altra població.

Passió per la poesia
Joaquima Guasch va ser una de les
fundadores del Niu d’Art Poètic junta-
ment amb Jaume Anfruns i Josep Ma-
lla. Filla dels campaners de Can Pau-
moragues i coneixedora de la vila, sin-
tetitza els anys viscuts com «una vida

de treball i amor a la música i a la po-

esia». Inicialment, s’han editat 300
exemplars del seu llibre, que es poden
adquirir a les llibreries de Parets al preu
de 10 euros cadascun.

La biblioteca Can Rajoler estrena
web amb l’objectiu d’informar de les
activitats que es duen a terme des
del centre, així com de facilitar l’ús
del servei i millorar i ampliar l’acces-
sibilitat als usuaris.
L’espai inclou un seguit d’apartats
on es pot consultar, entre d’altres,
la història de la biblioteca, els hora-
ris d’atenció al públic o les condici-
ons per al préstec de llibres.
A través del nou portal també es pot
accedir a l’espai de la xarxa de Bi-
blioteques de la Diputació de
Barcelona, on es poden fer diverses
gestions en línia com ara renovaci-
ons o reserves.
El nou recurs està disponible a
l’adreça bibliocanrajoler.parets.org.

La biblioteca Can Rajoler
ha estrenat pàgina web

L’Escola Municipal de Música impartirà un nou curs de
coneixement del llenguatge musical

un instrument, sinó per llegir una par-
titura o, fins i tot, per tenir la possibili-
tat de poder escriure’n una.
El curs s’ofereix a dos nivells: el bàsic,
per a qui no té cap coneixement de
música, i l’avançat, per a persones que
ja toquen algun instrument o, si més
no, han tingut algun contacte amb
aquest món.
L’inici d’aquesta segona convocatòria
tindrà lloc durant el mes d’octubre i es
desenvoluparà fins al juny de 2010.
Per a formalitzar la matrícula o per a
obtenir més informació, cal posar-se
en contacte amb l’Escola de Música,
al parc La Linera s/n, o bé trucar al
telèfon 93 562 40 02.

Breus

Recod a M. Antònia Fité

La biblioteca Infantil i Juvenil Can
Butjosa està de dol per la recent des-
aparició de M. Antònia Fité, una de les
persones impulsores del projecte des
dels seus inicis.
La M. Antònia estava vinculada a di-
verses entitats i associacions ciuta-
danes, la major part de les quals es-
tan dedicades al món dels infants.
Actualment desenvolupava la seva
feina de professora a l’IES Escola
Municipal del Treball de Granollers.
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Oficina de Catala

Oficina de Català

de Parets del Vallès
Centre Cultural Can Rajoler

Travessera, 1
Tel. 93 573 98 00

parets@cpnl.cat

`

Tots Sants
El 31 d’octubre, vigília de Tots Sants,
se celebra la castanyada amb casta-
nyes, moniatos, panellets i vi bo.
Abans s’encenien fogueres fetes de
palla i es posava un ninot a dalt de
tot. L’u de novembre, Tots Sants, és
el dia per recordar els difunts. Sovin-
tegen, doncs, les visites al cementi-
ri, que s’omple de flors. Des de
1984, a Parets s’hi col·loca una pla-
ca amb la inscripció d’un poema re-
lacionat amb la mort.

Voluntariat per la llengua a Parets
L’objectiu és facilitar a tothom que
tingui coneixements bàsics de cata-
là que el pugui practicar. Així es for-
men parelles lingüístiques amb altres
persones catalanoparlants per prac-
ticar la conversa.
L’únic compromís que es demana és
una 1 hora a la setmana durant 10
setmanes, desinteressadament. A
partir de la inscripció es formen pa-
relles lingüístiques tenint en compte
els horaris disponibles i les afinitats.
Pot ser voluntari qualsevol persona
que sigui major d’edat, que parli ca-
talà habitualment i que disposi d’una
hora a la setmana.
Pot ser aprenent qualsevol persona
que sigui major d’edat,  que ja tingui
un mínim coneixement del català,
que ja el parli, encara que sigui amb
dificultats, i que vulgui agafar fluïde-
sa o perdre la vergonya.
Demaneu-ne informació a l’Oficina
de Català de Parets, al C. Travesse-
ra, 1 (Can Rajoler) o bé truqueu al 93
573 98 05.

Breus
Parets celebra la castanyadaCom part de la programació, l’Escola de Música acollirà

avui una xerrada del poeta i catedràtic Jordi Julià

El col·lectiu paretà Niu d’Art Poètic or-
ganitza la 22a edició del Festival de la
Poesia que tindrà lloc demà dissabte,
24 d’octubre, a partir de les 18 hores,
al Teatre Can Rajoler. El certamen
compta amb dues modalitats: millors
poetes i millors rapsodes. En l’apartat
de rapsodes s’han presentat vint con-
cursants, dels quals se n’han selecci-
onat divuit; d’aquests, tres són del
nostre municipi. La resta de partici-
pants pertanyen a les localitats de
Centelles, Granollers, Mollet, Orís,
L’Escala, Sant Fost de Campsentelles,
Sant Llorenç dels Horts, Terrassa,
Sant Martí de Tous i Sant Hipòlit de
Voltregà. Tots els participants recitaran
dos poemes, un de lliure elecció i un
del periodista, poeta i escriptor català
Josep Carner, que es va guanyar el
sobrenom de príncep dels poetes ca-

talans i que serà homenatjat enguany

22a edició del Festival de la Poesia

Enguany el Niu d’Art Poètic celebra 18 anys des de la seva creació com a entitat

per l’entitat. En l’apartat de poesia in-
èdita han lliurat els seus treballs 75
poetes vinguts d’arreu de l’Estat, d’en-
tre els quals seran seleccionats els
tres finalistes. En el decurs del festival
es farà el lliurament dels premis en
metàl·lic per valor de 1.800 euros i es
concedirà també el Premi Josep Fité de
la Penya Blanc-Blava Parets-Lliçà amb
una dotació de 300 euros. Enguany, el
final de festa arribarà de la mà de la
companyia Els Pirates Teatre que es-
cenificarà poemes de Josep Carner.

Activitats paral·leles
En el marc de les activitats previstes
amb motiu del festival, avui, 23 d’oc-
tubre, a les 19 h, l’Escola de Música
comptarà amb la presència del poeta i
catedràtic de la Universitat de
Barcelona Jordi Julià, que oferirà la
xerrada Josep Carner a l’exili.

La tardor ja és aquí i, coincidint amb
la festivitat de Tots Sants, arriba la
tradicional castanyada. Els casals
per a la gent gran de Parets ho cele-
braran tot ballant i menjant panellets.
El 29 d’octubre, el Casal Sant Jordi
ens convida a gaudir amb Pep i
Maria Josep, que posaran la música
a la festa. Divendres, 30 d’octubre,
serà el torn del Casal d’Avis de Ca
n’Oms, que comptarà amb la veu de
Sílvia de Malgrat i, el 31 d’octubre,
l’Asoveen ens convida a ballar al rit-
me de Dany. En tots els casos el
preu serà de 3 euros i les places són
limitades.
Els més joves podran assistir a la
Castanyada Rumbera que tindrà lloc
divendres 30 d’octubre, al Casal Can
Butjosa, a partir de les 22.30 h, amb
les actuacions de Vifidus, La Maraña
i Gazpacho. En aquest cas l’entrada
serà gratuïta i hi haurà servei de bar
a càrrec de l’entitat Las Haches del
Valle.

Dos-cents escriptors de grafits pintaran el mur de la Riera Seca

La 3a edició del HiPhoParets va comptar amb la participació un gran nombre de joves

L’Ajuntament de Parets reitera el seu
compromís amb els més joves i, per
això, promou activitats que els agra-
den i els interessen sempre des del
vessant del respecte i la tolerància.
En aquesta línia de treball, el Servei
de Joventut, amb la col·laboració de
l’entitat Las Haches del Valle, ha con-
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vocat de nou a 200 escriptors de gra-
fits vinguts d’arreu de l’Estat, que pin-
taran prop d’un quilòmetre del mur de
la Riera Seca. La trobada tindrà lloc el
diumenge 22 de novembre, a partir de
les 12 h, i comptarà amb les actuaci-
ons dels discjòqueis Scracharchi i
Eterno Selekta.

Dins d’aquest compromís i en el marc
del programa de mediació i reparació
de danys, el Servei de Joventut ha im-
pulsat la iniciativa Grafits art urbà, que
consisteix en la instal·lació de plafons
amb l’identificatiu ‘Aquí pots’ en diver-
sos espais públics, on està permès ex-
pressar l’art de l’escriptura de grafits
sempre de manera cívica i tolerant.

Convocatòria als joves paretans
Una altra de les accions previstes que
es durà a terme properament és la
gravació d’un clip musical, per a l’ela-
boració del qual es demana la interven-
ció dels nois i noies que vulguin for-
mar-ne part amb l’objectiu de fomen-
tar el respecte per la propietat privada
i pública dins el món dels grafits. Les
primeres filmacions tindran lloc el ma-
teix dia 22 durant la pintada col·lectiva
del mur. Si algú hi està interessat tam-
bé podrà acudir a la convocatòria pro-
gramada per al dissabte, 28 de novem-
bre, a les 11.00 h, a la masia de Cal
Jardiner. En el cas dels menors d’edat,
per participar-hi, caldrà aportar una au-
torització dels pares o tutors.

Filosofia de vida
Cada cop són més els joves atrets per
la cultura hip-hop que consideren una
veritable filosofia de viure, ja que in-
clou una forma d’expressió artística,
un vestuari particular, un tipus de
música concreta i, fins i tot, un llen-
guatge específic.

Tercera edició del HiPhoParets
Aquest interès creixent es va demos-
trar el passat mes de setembre durant
la tercera edició del HiPhoParets, a la
qual van acudir més de tres-cents jo-
ves, d’entre 12 i 30 anys, vinguts d’ar-
reu. Durant la jornada, els assistents
van poder adquirir tota mena de ma-
terial relacionat amb la cultura hip-hop
i van gaudir de les exhibicions de
battlebreak, One vs One o van veure
com els escriptors plasmaven les
seves inquietuds en forma de grafits,
amb el particular estil que els carac-
teritza. Pel que fa als concerts de la
tarda, les actuacions de Rosa

Rosario, Jamba, Alterkdos, Jaula

Vacía i Gen Solo, van tenir una excel-
lent acollida entre els presents.

La Torre Cellers de Parets és la nova
seu social escollida per l’Associació
d’Amics de l’Òpera del Vallès Orien-
tal per establir el seu centre d’activi-
tats. La presentació tindrà lloc diu-
menge 25 d’octubre, a les 18.30 h i
inclourà un concert de lied a càrrec
de Sílvia Rovira (soprano) i Michel
Wagemans (piano).
L’AAOVO destina el seu projecte a
promoure la difusió de l’òpera i grà-
cies al seu format reduït fa possible
oferir espectacles d’alta qualitat
musical i artística a teatres i audito-
ris que no poden albergar especta-
cles de grans dimensions.

Nova seu social dels Amics

de l’Òpera del Vallès Oriental
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Joaquim Rodríguez obté la medalla de bronze al Mundial

Jordi Seguer

Joaquim Esteve va ser escollit el
pasat 8 d’octubre nou president de
la Penya Blaugrana Parets en subs-
titució de Llorenç Plantada. Esteve,
que va ser regidor de l’Ajuntament
entre 1979 i 1991, ha estat l’únic
soci que ha presentat una candida-
tura en el procés electoral obert.
L’assemblea va servir de comiat per
a Plantada, que ha estat president de
l’entitat des de la seva fundació el
1980. A l’acte hi va assistir l’alcal-
de de Parets, Joan Seguer, i el
vicepresident de les Penyes Barcelo-
nistes del Vallès, Joan Jiménez. Du-
rant l’assemblea, Plantada va ser
escollit president d’honor de la Penya
i, en acabar l’acte, va manifestar que
“el nou president portarà una bona

dinàmica a la Penya”. El ja
expresident deixa, com a patrimoni
de la Penya, la seu social de l’enti-
tat, que és de propietat. Entre els ob-
jectius del nou equip directiu hi ha:
col·locar aire condicionat i calefacció
al local, disposar de connexió a
internet, organitzar el 30è aniversa-
ri, recuperar la caminada o organitzar
sortides per veure el Barça a fora.

,

Joaquim Esteve, nou presi-
dent de la Penya Blau Grana

Més de 250 persones van rebre el
passat 30 de setembre al Centre Cul-
tural Can Rajoler de Parets al ciclista
Joaquim Rodríguez Oliver, que va asso-
lir la medalla de bronze al Campionat
del Món de fons en carretera de
Mendrisio (Suïssa). A l’homenatge no
hi van faltar els seus familiars, amics
íntims, així com l’alcalde de Parets,
Joan Seguer, el regidor d’esports Sergi
Mingote, regidors tant del govern com
de l’oposició o la presidenta de la Fe-
deració Catalana de Ciclisme, Carme
Mas. En l’inici de la seva intervenció,
Joaquim Rodríguez va explicar que la
selecció espanyola portava al Mundi-
al un gran equip i que ell tenia encoma-
nada la tasca d’estar atent a totes les
escapades: "Així ho vaig fer i vaig

acabar sent el representant espanyol

amb més força al Mundial".
Juntament amb el regidor Sergi
Mingote -que va repassar la seva tra-
jectòria- va fer balanç de la temporada.
Del seu fitxatge per l'equip rus del
Katusha Rodríguez va dir que l'any
passat ja l'havia intentat contractar
"però durant la Volta a Burgos a

l'agost vaig prendre la decisió final.

Deixo enrere 4 anys magnífics al

Caisse i a molts companys".
El ciclista de 30 anys considera que
necessitava un canvi ja que "volia te-

nir més llibertat de moviment i poder

córrer el Tour de França". La marxa al
Katusha -prevista per l'any que ve- tam-
bé es deu segons Rodríguez a que vol
“participar amb més llibertat en les

clàssiques del nord d'Europa".

Joaquim Rodríguez va ser homenatjat el 30 de setembre a Can Rajoler

Durant l'acte organitzat per l'Ajunta-
ment de Parets l'alcalde Joan Seguer
li va fer entrega d'una reproducció de
la imatge de la Pedra del Diable pel
"seu èxit com a ciclista i persona".
El pare de Joaquim, l'exciclista i
exdirector de l'equip CR Manuel
Rodríguez Ayora, es mostrava molt
emocionat per la rebuda del poble de
Parets: "Veig en molt bona forma al

meu fill i espero que l'any que ve acon-

segueixi moltes victòries i que parti-

cipi per primera vegada al Tour".
La seva mare, Manoli Oliver, destaca-
va que "als 30 anys, en Joaquim en-

cara està a la flor de la vida com a ci-

clista. El meu fill es considera paretà

tot i haver nascut a Barcelona". El
president de l'Associació Ciclista Pa-
rets, Josep Lluís Mingote, recordava
que en Joaquim és soci d'honor de l'en-
titat i que tot el club està molt orgullós
que "un paretà hagi aconseguit una

medalla de bronze al Mundial".
Després de la participació a la Volta a
Espanya i al Mundial, Joaquim
Rodríguez prendrà part aquest diumen-
ge 25 d’octubre a la Japan Cup. El ci-
clista paretà tancarà així un cicle de 4
temporades amb el Caisse d'Epargne.
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D’esquerra a dreta, Sònia Lloret, Pitu Abril, Joan Seguer, Xavier Call, Jordi Seguer i Carles Font

La publicació, de 236 pàgines, fa un repàs cronològic a tota la
història del futbol paretà, des dels inicis fins a l’actualitat

El CN Parets organitza una
competició a Can Butjosa

Breus Breus

Demà dissabte tindrà lloc a la Pisci-
na Can Butjosa una jornada de fons
i estils de categoria aleví classifi-
catòria per al Campionat de
Catalunya i la primera jornada de la
lliga infantil i júnior. A més del Parets,
prendran part a la competició el CN
Badia i el Cardedeu. L’equip que pre-
para Dani Pagés va iniciar la
pretemporada el setembre amb un
stage a Calella i també va participar
en 4 travesses. El club paretà compta
amb uns 60 nedadors a l’equip de
competició. Respecte a la tempora-
da anterior s’han incorporat uns 12
nedadors de l’escola que el CNP té
en funcionament. Enguany, Sandra
Carreras i Fabio Pagés completen el
cos tècnic de l’entitat presidida per
Toni Garcia Soto. L’objectiu del club
és obtenir la classificació del major
nombre de nedadors per als Campi-
onats de Catalunya d’hivern, els més
immediats seran els juniors el 19 i
20 de desembre.

Les patinadores del CP Parets Carla
Pérez i Lídia Pujol (a la fotografia)
participaran al Campionat d’Espanya
aleví que es farà aquest cap de set-
mana a Tenerife. Pérez va quedar
segona a la final catalana -disputa-
da a Lleida- i Lídia Pujol, cinquena.
D’altra banda, la patinadora del Pa-
rets Silvia Rodríguez Ucha va ser la
4a en figures obligatòries en el Cam-
pionat d’Espanya infantil celebrat a
Coruxo (Pontevedra). Rodríguez s’ha
incorporat recentment al club que
presideix Matilde Gamero. De l’actu-
alitat del CP cal destacar la partici-
pació al Trofeu de Barcelona que
s’ha fet a Lliçà de Vall. Paula Muñoz
(cadet) va quedar la 4a i Marta
Carreras (juvenil) la 10a.
Durant el passat setembre, els entre-
nadors del Parets de patinatge Isabel
Repullo i Carles Gasset van prendre
part a l’Europeu de Nazarè
(Portugal). Repullo va ser la 12a en
el programa lliure i Gasset 1r en lliu-
re, 1r en combinada i 7è en figures
obligatòries.

Dues patinadores del Club
Parets a l’Estatal aleví

Ja han començat les clas-
ses d’escacs que imparteix
la Paretana cada divendres
de 18.30 a 20 hores a la
seu ubicada al Pavelló.
Les sessions van dirigides
a nens i nenes d’entre 5 i
16 anys amb 2 nivells: ini-
ciació i avançat. Joaquim
Fernández, entrenador pro-
fessional d’escacs i doctor
en Pedagogia, s’encarrega
del nivell d’iniciació, i el
Mestre Català d’escacs,
Jordi Herms, de l’avançat. Les inscripcions es mantindran obertes tot el curs,
la informació es facilitarà mitja hora abans i després de les classes.

Presentat el llibre El futbol a
Parets, de Carles Font i Jordi Seguer

Fins al proper 8 de novembre
es pot veure al Centre Cultural
Can Rajoler l’exposició del 75è
aniversari del CF Parets, inau-
gurada coincidint amb la pre-
sentació del llibre “El futbol a
Parets”.
La mostra consta d’una vinte-
na de plafons que contenen fo-
tografies de tota la trajectòria,
textos explicatius, vitrines amb
trofeus, equipacions i d’altres.
Una de les vitrines conté mate-

rial cedit per l’exjugador internacional del FC Barcelona, Josep Seguer Sans, for-
mat al planter del Parets.
Dins de la celebració dels 75 anys, el CFP prepara per mitjan novembre una xer-
rada amb exjugadors del FC Barcelona i del RCD Espanyol.

El Rugbi Parets inicia la
temporada 2009-10

L’equip sènior entrenat per Paco
Jiménez va perdre dissabte a casa
(10-13) davant del Sant Cugat en la
1a jornada de la 2a Catalana. Abans
de començar el partit es va guardar
un minut de silenci en record de
César Suils, exjugador del club i
exresponsable de l’escola, que va
morir el passat 4 d’octubre quan
participava en una sortida en bici.
Suils, de 40 anys, va arribar a ser el
seleccionador català aleví de rugbi.

Exposició dels 75 anys del CF Parets a Can Rajoler

Cap a 650 persones van participar el
passat 27 de setembre a la 16a edi-
ció de la Diada de la Bicicleta orga-
nitzada per l’Associació Ciclista Pa-
rets. Enguany, com a novetat els par-
ticipants a la passejada popular en
bici van fer un sol recorregut de 10
kms amb sortida i arribada al Pave-
lló d’esports.
La participació a l’acte va ser gaire-
bé idèntica a l’any passat.

AC Parets repeteix partici-
pació a la Diada de la Bici

El periodista esportiu Pitu Abril va ser
l’encarregat -divendres passat- de pre-
sentar el llibre “El futbol a Parets”, ela-
borat pels periodistes i historiadors
Carles Font i Jordi Seguer. El volum, de
236 pàgines, repassa de forma ex-
haustiva tots els períodes de la histò-
ria del futbol paretà: des del primer
amistós jugat a Mollet el 1919 fins a
la temporada 2008-09. Durant l’acte,
el president del CF Parets, Xavier Call,
va destacar que la presentació del lli-
bre “serà un record inesborrable”. Els
autors van donar les gràcies al gran
nombre de persones que han col·-
laborat en la confecció del volum. El
periodista Pitu Abril va comentar que

L’Handbol Parets lidera la
lliga de Primera Catalana
El sènior A de l’HP ha guanyat els 3
primers partits de la lliga de 1a Ca-
talana grup 2 davant del Sant
Vicenç, Cardedeu i Sant Boi.
El conjunt entrenat per J.M. Herrero
suma 6 punts, els mateixos que el
Sant Esteve de Palautordera. Tot i la
profunda renovació a la plantilla -amb
l’entrada de molts jugadors del plan-
ter- els paretans han tingut un bon
inici de lliga. Aquest dissabte juga-
ran a la pista del Bordils B (17.30
hores). L’objectiu de l’HP serà clas-
sificar-se entre els quatre primers i
disputar la  fase d’ascens a Lliga
Catalana. Enric (9) i Siscu (6) van
ser els màxims golejadors dissabte
passat davant del Sant Boi, partit
molt treballat que el Parets va gua-
nyar per 36-31.

Alta participació a la 5a
Marxa El Piolet del CEP
Un total de 476 persones van parti-
cipar el passat diumenge a la 5a mar-
xa El Piolet. La passejada constava
d’un recorregut de 12 kms pel muni-
cipi de Parets.
El CEP ha organitzat per aquest diu-
menge una sortida popular a
Viladrau per recollir castanyes. Més
informació a : www.ceparets.com

El sènior masculí A del Bàs
quet Parets rep el Canet
L’equip entrenat per Jordi Pavón dis-
puta demà dissabte (19 h) la 6a jor-
nada de la 3a Catalana grup 4. Fins
ara, el BP porta 2 victòries i 3 derro-
tes. Demà dissabte, a les 16 h, el
sènior femení A del Parets visita la
pista del CN Caldes B a la lliga de 2a
Catalana grup 1. Les paretanes
s’han refet d’un mal inici sumant
dues victòries consecutives davant
del Sant Gervasi i el Círcol Catòlic.
L’equip de Chema Moreno té 2/2 i
aspira enguany a l’ascens a 1a.

era molt fàcil que algun familiar o amic
hagi jugat al CF Parets en algun mo-
ment de la història i va citar la visita del
FC Parets -el 1935- al camp de les
Corts per jugar un amistós davant del
Barça. L’alcalde, Joan Seguer, va dir
que el llibre “significa un tros de la

història del poble de Parets. El club

sempre ha estat una gran família i

amb un palmarès notable”. Seguer va
recordar la seva vinculació al club des
de ben petit i de bona part de la seva
família. Durant l’acte es van projectar
imatges de la celebració de les noces
d’or del club (1978) que van ser ame-
nitzades amb l’himne del CF Parets
creat per Rudy Ventura i Antoni Bertran.

La Paretana d’escacs inicia el curs escolar 2009-10
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José Luís Rodríguez, regidor del grup municipal del NOPP: “El nostre grup municipal prioritza els fets i no les promeses”

“Estem oberts a totes les

aportacions de progrés”

José Luís Rodríguez González és el
nou regidor de Nova Opció per Pa-
rets. Va néixer a La Zarza (Badajoz)
ara fa cinquanta anys. Està casat,
té dos fills i des de l’any 1990 viu a
l’Eixample de Parets tot i que la
seva relació amb el municipi és an-
terior, ja que va tenir un vincle pro-
fessional amb l’Escola d’Adults du-
rant dos anys.
Actualment és professor d’Història
en un institut de la comarca.

“Fer propostes i

suggeriments és la nostra

manera de treballar”

José Luís Rodríguez va prendre pos-
sessió del càrrec ara fa unes quantes
setmanes. Quines han estat les seves
primeres impressions com a regidor?
Encara és aviat per tenir una impressió
definida. No obstant, penso que tant a
les Juntes de Govern com als Plens es
parla molt i diu poc. Penso que no cal
afegir tants accessoris; les coses s’hau-
rien de dir amb molta més claredat.
Professionalment es dedica a la do-
cència... Creu que té aspectes en
comú amb la política?
La política té en comú amb la docèn-
cia el mateix que la medecina, l’arqui-
tectura o la jardineria. És una qüestió
de persones, no de professions. La
política vol dir tenir neguits i la volun-
tat de millorar les coses; vol dir preo-
cupar-te pels altres i per l’entorn. Això
es pot fer des de qualsevol vessant
professional, no té perquè haver-hi
paral·lelismes.
Perquè va decidir integrar-se en el
món de la política?
Vivim en una societat i penso que cal
implicar-se. Això suposa tenir opinions
i, si realment vols opinar amb objecti-
vitat, cal comprometre’s. Jo vaig tenir
aquesta necessitat de compromís de
participació activa, i la millor manera
d’involucrar-se en la millora social és a
través de la política que, en definitiva,
és el que defineix com estem i a on
volem arribar.
Perquè al grup Nova Opció per Parets?
Nova Opció per Parets es va crear ara
fa dues legislatures i, en conèixer la
proposta, vaig trobar que era oberta,
progressista i creativa. Creativa perquè
s’elabora dia rere dia amb l’aportació
dels qui en formem part, però també
està oberta a tothom. El nostre grup
sempre està obert a totes les aporta-
cions de progrés. Em vaig incorporar al
grup de treball inicial i vaig participar en
la campanya i en l’elaboració del progra-
ma. Arran d’això vaig veure l’absoluta
transparència i honradesa del NOPP.

Què en pensa de la política local?
Que cal millorar molt quant a participa-
ció real. No tot és qüestió de fer cam-
panyes o publicitar en grans pancartes
els processos participatius. S’ha de
promoure una participació activa. Això
implica potenciar el teixit associatiu en
tots els sentits, fins i tot en aquells
grups inconformistes o crítics. Fomen-
tar la participació vol dir crear llocs de
trobada i donar sortida a les iniciatives
nascudes de qualsevol col-lectiu. Un
exemple clar era el Col·lectiu Pro-Ate-
neu, un grup de joves amb inquietuds.
Es van aplegar i van exposar les seves
idees i, a canvi, només van rebre pro-
meses que mai s’han dut a terme. El
resultat ha estat que, aparentment,
s’han diluït les il·lusions.
Els joves no tenen llocs de referència
que possibilitin ser més creatius i par-
ticipatius pel que fa al municipi.
Està previst crear una nova seu per a
entitats a la sala de la Cooperativa.
Pot ser aquest l’espai del que parla?
És curiós que ara s’estigui duent a ter-
me aquest projecte. Aquest equipa-
ment es posarà en funcionament quan
les iniciatives per part de la gent jove
que abans comentava ja s’hauran atu-
rat pràcticament. Cal donar resposta a
les necessitats en el moment que sor-
geixen i no quan a l’administració li va
bé. No es pot dir “espereu que ara no
ens va bé, ja participareu quan a mi
m’interessi”. Tenim espais infrauti-
litzats, com ara la Marineta, que es
podien haver posat al seu abast.
Quines serien les prioritats del NOPP
com a accions de govern?
La construcció d’un nou IES i la millo-
ra de les instal·lacions del CAP serien

objectius bàsics. Sabem que no depèn
de l’administració local però creiem
que no es pressiona prou. Una altra de
les prioritats seria la baixada del dèfi-
cit municipal. Paguem més 6.000
euros diaris als bancs per causa de
l’endeutament.
També l’eliminació de les despeses
innecessàries com ara l’elaboració de
projectes sobre projectes, lloguers
municipals innecesaris... Puc citar el
cas del Parc Fluvial, s’han fet un munt
d’estudis i projectes que, a hores
d’ara, no s’han reflectit a la realitat. O
el grapat de projectes que s’han fet
sobre la Piscina Municipal, els estudis
de mobilitat que no s’executen, el sec-
tor IVECO, El pont de la sargantana...
Tot ha quedat en pura propaganda per-
què, al final, no s’ha fet res. On són tots
aquests projectes que costen una for-
tuna? Jo resumiria dient que el nostre
grup municipal prioritza els fets i no les
promeses.
Com creu que cal actuar davant la cri-
si en el cas d’un municipi com Parets?
És difícil plantejar solucions a un pro-
blema tan global. A nivell municipal
l’únic que podem fer és treballar per
solucionar els casos socials més
greus, potenciar el Servei Local d’Ocu-
pació, possibilitar la creació d’un Pla
Ocupacional per millorar les deficiènci-
es del municipi i congelar els impostos
municipals per reduïr la pressió fiscal.
Com es prepara el seu grup de cara a
les eleccions municipals del 2011?
Nosaltres treballem sobre problemes
reals i actuals. Penso que ens hem
d’ocupar de les qüestions que se’ns
plategen en cada moment. Tenim clar
en el nostre programa el poble que
volem i creiem que som una bona al-
ternativa de govern municipal.
Pot fer una valoració de la tasca desen-
volupada per l’actual equip de govern?
Opino que duen a terme un sistema
“monocolor”, és a dir, quan se’ns plan-
tegen un tema ja està decidit i acordat.
No obstant, nosaltres continuem fent
propostes i suggeriments perquè aques-
ta és la nostra manera de treballar.
Quin paper creu que fan els grups mu-
nicipals a l’oposició a Parets?
La nostra funció no és opinar sobre la
resta de grups a l’oposició, sinó valo-
rar la tasca de l’equip de govern. En el
nostre cas, com ja he dit, intentem fer
propostes per millorar la situació del
municipi. Es diu que diem no a tot i això
no és cert. Ho fem quan no estem

d’acord, però si creiem que el plante-
jament és beneficiós li donem suport.
Per finalitzar, defineixi el Parets actual?
M’agrada Parets. És el lloc on visc, on
viu la meva família i els meus amics.
Tot i això presenta grans mancances.
Molts dels serveis s’han quedat petits.
Necessitem un nou IES, un CAP en
condicions, llocs d’oci per als joves...
També tenim un gran problema de
mobilitat. L’avinguda de Catalunya ha
quedat obsoleta i no pot absorbir el
trànsit actual però, sobretot, penso que
a Parets li falta vida en el sentit de
llocs de trobada, espais per passejar,
per comprar, per reunir-nos...
I el Parets ideal?
Al meu Parets ideal no hi hauria cues
de vehicles i tindria un circuit per a bi-
cicletes que connectés tot el poble.
M’agradaria que l’espai de Can Serra
fos un gran Parc Central com els que
hi ha a ciutats com Madrid o Nova York.
Hi hauria un gran centre cultural i d’en-
titats amb un bar al Sot d’en Barriques
on tothom es reuniria per compartir i
posar experiències en comú. Transfor-
maria l’avinguda de Catalunya en una
gran rambla que articulés tot el poble
i per on es pogués passejar. Finalment,
tindríem un nou IES amb prou capaci-
tat per donar sortida a les necessitats,
pel que fa a quantitat i a qualitat d’en-
senyament, dels nois i noies de Parets.
Acabaria amb els macroedificis i limi-
taria l’alçada dels habitatges a quatre
plantes. També inclouria elements als
parcs per a la pràctica de l’esport sen-
se la necessitat d’estar federat, amb
pistes de tenis gratuïtes, camps de
bàsquet... En fi, quan parlem d’ideals
tot hi té cabuda.
Per finalitzar l’entrevista, si se’m per-
met, vodria aprofitar per recordar la fi-
gura de la meva amiga i companya M.
Antònia Fité desapareguda recentment.
Ha estat un cop fort per tots els que la
coneixíem, va ser una gran persona i
les seves aportacions al nostre grup
molt valuoses. Va fer una gran tasca en
molts sentits però sobretot, en l’impuls
de la Biblioteca Can Butjosa durant els
primers anys de la seva creació.
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Parlem avui d’allò que hauríem de tenir en compte a l’hora d’adquirir un vehicle. Quan ens dirigim a l’establiment on el volem comprar i aquest
no disposa del model que volem, cal fer una comanda, on hauran de constar totes les dades del vehicle que volem adquirir, les nostres, les de
l’establiment, i sobretot, la forma de pagament i la data de lliurament.
A l’hora de signar el contracte de compra, ens haurem de fixar bé que hi apareguin les següents dades: nom i adreça d’ambdues parts, marca
i model del vehicle, número d’identificació, lloc i data de lliurament i preu desglossat del producte, de manera que quedi clara quina és la part
corresponent a l’IVA i la que correspon a la de l’impost de matriculació. També cal que hi consti la signatura de totes dues parts.
Ens han de lliurar una còpia del contracte, la fitxa tècnica del vehicle i la factura i el rebut amb la data corresponent. A més a més, el venedor
està obligat a lliurar-nos un vehicle conforme a la descripció feta o al model que ens va mostrar, i ha de tenir la qualitat i prestacions habituals
que es puguin esperar d’un vehicle del mateix tipus.
La garantia legal és de dos anys des del seu lliurament, en els quals el venedor respon dels defectes que es puguin manifestar. Quan adquirim
un vehicle de segona mà, el termini s’ha de pactar, però no pot ser inferior a un any.
La garantia comercial és aquella que el venedor ens pot oferir com a deferència, però aquesta ens l’han de lliurar per escrit amb la identificació
de les dades del vehicle, nom i adreça de qui ofereix la garantia comercial, drets del consumidor, termini i abast territorial de la garantia.
En el cas que adquirim un vehicle de segona mà, abans de signar el contracte de compra-venda, és convenient comprovar l’estat del vehicle,
llegir-ne bé la fitxa tècnica i llegir el contingut del contracte amb cura. Si el vehicle l’adquirim a un particular, aquest ha de respondre durant sis
mesos dels possibles vicis ocults que puguin aparèixer, perquè les vendes entre particulars són regulades pel Codi Civil. Per tant, la via per
poder-la exigir, és la via judicial.

Vehicles

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

Comencem a notar com el fred, de mica en mica,
s’ensenyoreix sense remei dels nostres carrers i pla-
ces i com les fulles dels arbres de la vila cauen ar-
rencades pel vent de la tardor. És temps de casta-
nyes, de llar de foc i de nits amb cel estrellat.
Per això avui no parlarem d’un carrer, ni d’una pla-
ça, ni d’un parc o d’un indret concret. Avui recoma-
narem tots els llocs màgics de Parets que, durant
aquesta època de l’any, es vesteixen de marró, groc
i vermell per rebre’ns i mostrar-se en tota la seva
esplendor.
Perquè tardor no és sinònim de quedar-se a casa,
al contrari, és el moment ideal per passejar, ben
abrigats, això sí, pels camins de la nostra població
que conserven, si ensumem amb prou afany, les
olors dolces de la ginesta o el romaní.
Un dels llocs que us recomanem encaridament és
el bosc de la Torre de Malla, un espai de natura molt
proper on podrem seure sota els pins, els roures, les
alzines o els magnífics oms. Qui sap, si ens quedem
prou temps, és possible que puguem veure un petit
esquirol o sentir el cant dels puputs. I posats a ca-
minar, ens podem acostar fins a la masia que dóna
nom al bosc i continuar, tot gaudint del paisatge fins
a la masia de Can Vila-rosal, per admirar aquesta
magnífica construcció. Però no només tenim masi-
es i boscos. Per què no passem el dia en una visita
pels edificis singulars o els elements arquitectònics
que donen particularitat a la nostra població? Par-
lem de visitar la Pedra del Diable, les cases de l’Ei-
xample dels anys 40... Sabíeu que a la plaça del
mirador de Gallecs hi ha una marquesina feta amb
pilars de ferro de l’antiga indústria Linera? Si teniu
curiositat i us agrada sortir de casa, podeu consul-
tar els tríptics editats per l’escola de la Natura, que,
amb el títol Passejant per Parets, recomanen dife-
rents itineraris a peu o en bicicleta que us ajudaran
a saber una mica més sobre aquests i altres espais.
Us animem a caminar, a respirar la tardor i a conèi-
xer el lloc on vivim.

Viure la tardor

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

Com et vas introduir en el món de la poesia?
Va ser quan feia segon curs d’ESO. Anava sovint a
la biblioteca i em van informar de l’Aiguaneix. De
seguida em va interessar la idea i estic contenta de
fer possible que continuï perquè la poesia ens tras-
llada a un món ple de sensacions agradables.
I això que tu vols ser metge?
Sí. La meva idea és estudiar medicina i per això
estic fent batxillerat científic. Tothom em diu:  què
hi fas a ciències si tu ets de lletres? Penso que les
dues coses són compatibles. Encara que acabi sent
metge, el meu lligam amb els llibres no es trenca-
rà mai.
Vas néixer a la República Dominicana  i vas arri-
bar a Catalunya amb set anys...
En fa cinc que visc a Parets. Els primers anys aquí
van ser molt difícils. A l’escola on vaig anar no es-

“Els llibres m’han apropat al món i els estic molt agraïda”

FFFFFeeeeem pom pom pom pom poesesesesesiaiaiaiaia

Kiara Almonte

Responsable del grup Aiguaneix de poetes

Kiara Almonte és una jove de 16 anys apassiona-
da pels llibres i la seva riquesa. És l’actual respon-
sable del grup Aiguaneix de poetes que es va cre-
ar ara fa dues temporades a la biblioteca de Can
Butjosa per fomentar l’interès per la poesia entre
nens i joves. Ha pres el relleu, al capdavant
d’aquesta iniciativa, del rapsode Josep Bernal i de
la bibliotecària Mercè Escardó, que van posar en
marxa aquest espai.
L’Aiguaneix de poetes compta ara amb una dotze-
na de participants que tenen entre set i catorze
anys i que es troben un cop al mes a la Biblioteca
Infantil i Juvenil Can Butjosa per llegir i conèixer
millor el món de la poesia.

taven gaire per nosaltres i recordo que vaig haver
d’aprendre a llegir per mi sola. Sense els llibres no
hauria aconseguit aprendre català ni m’hauria inte-
grat en aquest país. Recordo llibres com Viatge als

país dels Lacets de Sebastià Sorribes que em va
despertar l’interès per la lectura. Els llibres m’han
apropat al món i els estic molt agraïda.
Què els diries a nens i joves sobre la lectura?
Doncs que s’animin a llegir i que vinguin a l’Aigua-
neix de poetes que fem cada mes a Can Butjosa.
Estudiem poesies, com s’elaboren, la rima i tot el
que té a veure amb l’art de la poesia.

Pepi Volart

Les dades utilitzades per a l’elaboració d’aquest article han estat ex-
tretes dels documents custodiats a l’Arxiu Municipal i de les publi-
cacions que es poden trobar a les biblioteques municipals.

Avui us presentem tres
«documentets», així, en dimi-
nutiu. De fet, físicament, no-
més són tres trossos de pa-
per, dos d’ells arrencats d’una
llibreteta quadriculada i el ter-
cer, una quarta part d’un full
ratllat i reaprofitat –temps de

guerra–; tots tres escrits amb llapis. I què hi diuen?
«Es posa en conaixamen de totom que avui els autos no faran viatjes a Granollers perque no tenen bensina.»
«Es fa asaber que sa perdut una cartera, el que la aixi trobada se li recomana que la presenti ala casa de
ajuntamen; tan be es fa asaber que arribat un camion de sardina ala plasa fresca y a bon preu.»
«Es fa asaber que a ribat un camion de roba ala plasa que porta generos de tota clase a preus baratisims.»
No sempre els documents que ens aporten informació són aquells que tenen l’aparença d’oficialitat,
mecanoscrits i plens de signatures i segells. Recordeu un recent anunci d’un tovalló de paper?
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Ultima hora...´

Sopar benèfic de l’entitat
Parets contra el Càncer
L’Associació Parets contra el Càncer
celebra el tradicional sopar benèfic
anual que es durà a terme el 13 de
novembre, a les 20.30 h, al restau-
rant La Salut de Parets. Durant el
sopar tindrà lloc la conferència L’ali-

mentació com a prevenció del càncer,
a càrrec del Dr. Eduard Escrich, pro-
fessor de Fisiologia Mèdica. Cal fer
reserva prèvia trucant als telèfons
620918645 o 619467197.

Carles Font

Segona trobada de Projectes
Educatius de Catalunya
El proper 7 de novembre, la ciutada-
nia de més de 40 municipis que des-
envolupen Projectes Educatius, entre
els quals s’inclou la nostra població,
es trobaran a l’Institut del Teatre de
Barcelona, a partir de les 10 h, amb
motiu de la II Jornada del Compromís

Cívic amb l’Educació, per mostrar el
valor d’aquesta iniciativa com a eina
de transformació de les ciutats i po-
bles. L’assistència, així com la parti-
cipació en les activitats serà gratuita.

Anna Tortajada, a Can Rajoler
La biblioteca Can Rajoler serà l’esce-
nari de la conferència Les veus silen-

ciades que l’escriptora Anna
Tortajada oferirà amb motiu de la
campanya Prou d’hòsties!, el dijous
26 de novembre, a les 19 h.
Tortajada s’ha dedicat a la traducció
literària, ha col·laborat en diversos
mitjans de comunicació i és autora
dels llibres, Filles de la sorra o El crit

silenciat, entre d’altres.

Pilar Pereira

Diuen d’Ana María Matute que és la mi-
llor novel·lista de la postguerra espanyo-
la…
Me encanta que lo digan pero no creo que
sea verdad. Hay muchas novelistas muy
buenas y justamente ahora destacan
muchas chicas jóvenes con mucho talento.
Creo que es un muy buen momento para
las mujeres escritoras.
Quines destacaria?
Que me disculpen las que no nombre
porque siempre se queda alguien en el
tintero. Me gustan mucho Juana Salabert,
Espido Freire, Josefina Aldecoa...
La guerra, la va marcar molt?
La guerra... y la posguerra. Ver y vivir estas
atrocidades hacen que no me sienta orgu-
llosa de pertenecer a la especie humana.
Hi ha qui diu que és pitjor la postguerra
que la guerra.
La posguerra fue muy sórdida, muy dura
para mucha gente, pero peor que una guer-
ra... Tengo un miedo insuperable a los
fuegos artificiales. No los puedo soportar
por asociación a la guerra.
S’arriben a oblidar aquests passatges de
la vida?
Nunca. Todos los sucesos marcan de al-
guna manera tu personalidad. Yo tenía 11
años cuando estalló la guerra. Me parece
tan inexplicable que gente civilizada

Ana María Matute
Escriptora

cometiera semejantes atrocidades… es un
retroceso de la cultura y de la mentalidad.
L’escriptor escriu per al seu públic o per
a ell mateix?
En mi caso, escribir es mi forma de vida.
Es vivir de una determinada manera que me
hace muy feliz.
Què trobem a la seva biblioteca personal?
En mi casa no se puede andar de tantos
libros que tenemos, entre los de mi hijo y
los míos. Hasta en la cocina tenemos
libros. Disfruto leyendo novela y la histo-
ria me apasiona, sobre todo la edad media
y la II Guerra Mundial, el holocausto.
De la seva obra, el seu llibre preferit és...
El que me gusta más es Olvidado Rey Gudú

porque es de esos libros que desde que
eres pequeña piensas “cuando sea mayor
escribiré un libro y será así” y luego va
creciendo contigo y se va transformando
contigo y llega un momento en que dices:
“ahora lo escribo”. Es un libro al que quiero
mucho. Lo dedico a todo lo que me hizo
soñar de niña, al entusiasmo y a la magia
de cuando lees por primera vez un cuento.
He vivido 84 años con esos personajes
mágicos.
Què aporta la lectura?
Es importantísima. Recuerdo aquellos
anuncios antiguos de Kodak que decían:
Haga fotografías, vivirá dos veces. Cuando

És una apassionada dels llapis de colors, de la fotografia i de la novel·la negra. Es-
criu sempre al matí. Diu que ho fa amb dos dits i que corregeix tot sovint. Quan te-
nia 11 anys va esclatar la guerra civil, fet que l’ha marcat profundament. Tant és
així que s’espanta del soroll dels focs d’artifici. La timidesa l’acompanya encara als
seus 84 anys, també la màgia i l’humor. El seu bagatge literari és envejable i sem-
pre té projectes de futur.

lees, vives no dos veces, sino miles y
miles de experiencias, te permite
asomarte a lugares, a personas, a formas
de ser y de pensar totalmente distintas.
Parets, poble lector és un projecte que vol
fomentar la lectura i convertir Parets en
un referent d’aquest àmbit. Apadrinaria
una iniciativa com aquesta?
Sí, por supuesto. Es estupendo. Fenome-
nal. Ojalá todo el mundo pensara así e
hiciera lo mismo.
Projectes de futur?
Tengo 84 años y proyectos. Imagínate
cuándo los voy a cumplir... nunca, ya lo sé,
pero los tengo. Envejecer no es una buena
idea, lo que pasa es que peor es no
hacerlo.

“Envejecer no es una buena idea, lo que pasa es que es peor no hacerlo”
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