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Ets cívic? Ets net? Doncs no ho dubtis: mira a càmera i
deixa’t fer la foto. Això sí, cal que siguis gos. Si complei-
xes aquests tres requisits, et convidem a formar part de
la imatge de la nova campanya “Si pogués, ho faria jo.
Som cívics. Som nets”. Cada cop hi ha més sensibilitat
ciutadana per mantenir nets els espais públics, per no
llençar papers a terra, per reciclar. A tots ens agrada
sortir al carrer i trobar-lo net i en bon estat. Topar amb
excrements de gos, fins i tot per als qui en tenen i no els
recullen, és desagradable. Fa lleig, pudor, embruta, pot
provocar malalties i, a més, haver-les de recollir compor-
ta una despesa extraordinària que paguem entre tots.

“Si pogués, ho faria jo”
Si ets cívic i ets net, pressumeix de ser-ho: surt a la foto i sigues protagonista del bloc.
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Jornada sobre els
valors a l’esport

(Pàg. 13)

Congelació de les
ordenances fiscals

per a 2010
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Els gossos nets i cívics seran també, a partir d’ara, populars amb la nova acció de Parets creix en civisme.

Sembla senzill posar-hi solució. És tan fàcil com sortir
amb una bossa i un paper i que el propietari de l’ani-
mal, per respecte als seus conciutadans, reculli l’excre-
ment del seu gos. És un gest senzill però molt lloable,
un gest cívic. És una acció que cada cop veiem més
sovint, però encara hi ha qui no hi col·labora. L’Ajunta-
ment hi vol continuar insistint: torna als carrers amb
informadors i amb una simpàtica campanya que dona-
rà a conèixer, a través de diferents mitjans, els gossos
cívics i nets de Parets. Així que si el teu gos i tu sou
cívics i sou nets, no dubteu a contactar amb nosaltres
i a participar en la campanya.  (pàg. 3)

Eduard Serra,
Víctor Grífols i el CF
Parets, medalles de

la vila 2009
 (Pàg. 5)

La bibliotecària
Mercè Escardó,
premiada amb el

guardó Marta Mata
(Pàg. 11)

ESPECIAL
“AMB ELS DINERS,
TU HI COMPTES”

(Pàg. 8 i 9)
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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

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 / 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

AAApunpunpunttta ta ta t

Viatge a Bòsnia
Durant la segona setmana d’octubre, un company de la
Universitat Autònoma de Barcelona, en Xavi, i jo mateix
vam visitar la família Kasumagic a Bòsnia i Hercegovina.
Per aquells que no ho recordin, els Kasumagic van ser una
família procedent de Bòsnia que es va refugiar a la nos-
tra vila durant la terrible guerra dels Balcans. Van viure a
Parets en l’etapa compresa entre el 1992 i el 1996, fins
que van traslladar-se a Sarajevo. Durant la nostra estada
vam poder recollir tot l’agraïment que senten per allò que
molts dels paretans van fer per ells durant aquells difí-
cils moments i també ens van manifestar la solidaritat i
la capacitat d’acollida del nostre poble. És, doncs, la
nostra obligació transmetre aquest sentiment, així com re-
comanar que visiteu Bòsnia i Hercegovina, perquè és un
país increïble, amb una cultura extraordinària i uns paisat-
ges espectaculars! De la mateixa manera volem agrair a
la família Kasumagic l’excel·lent tracte que ens van do-
nar durant la nostra estada.
Pau Gaitán Martínez

A la memòria de Florenci Pastor Piquer
Vull aprofitar l’oportunitat de comptar amb un espai com
aquest per recordar un gran home i una gran persona. Em
refereixo al meu pare, Florenci Pastor Piquer. Ell va ser
protagonista i artífex de grans esdeveniments que, ja fa
molts anys, van succeir en la nostra comunitat i en el
nostre poble. El meu pare fou un dels impulsors del pro-
jecte de la COREFO –Cooperativa de Regantes de l’Eixam-
ple– des dels seus inicis i durant més de 20 anys, i va
lluitar per donar sortida als greus problemes d’abasta-
ment d’aigua que hi havia a Parets per mitjà de l’obertu-
ra de pous i la canalització de l’aigua. Des d’aquesta
associació, també va organitzar la recollida de donatius
per a la construcció de l’església de Sant Jaume. Ho va
fer des del cor, perquè el pare era una persona de senti-
ments nobles i amb un gran esperit de servei a la comu-
nitat. Durant més d’11 anys, va prestar servei a l’Ajunta-
ment de Parets com a encarregat del servei d’aigües,
complint el seu deure amb responsabilitat i entrega. Tot
plegat, i molt més, és el que es pot explicar del meu pare.
Des d’aquí vull retre homenatge a la seva figura, i situar
el seu nom a l’alçada que es mereix. Un record emocio-
nat a la seva persona.
Rafael Pastor

Fem esport... sense obstacles
Hola, em dic Sergi i sóc un nen de set anys i us escric
per demanar-vos, ja que sembla que a ningú se li acut,
que poseu a l’entrada del pati de les escoles uns “tubs”
d’accés per poder aparcar les bicis ja que m’agradaria molt
anar cada dia en bici al col·legi. Gràcies per l’oportunitat
que m’heu donat d’expressar el meu desig.
Sergi Santos

L’ús de la Llei de Barris per a millorar la qualitat de vida
dels veïns de Parets
Com introducció us diré que l’Ajuntament de Parets ha
optat per sol·licitar l’ajut de la Llei de Barris, mitjançant
el finançament del Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL), per
millorar les condicions de vida dels paretans del barri
Antic, i també intentar així donar-li més vida al seu comerç.
El meu parer, com a paretana del barri de l’Eixample de
tota la vida, és que on es necessita també d’igual mane-
ra o més una ajuda és a tota l’avinguda d’Espanya, que
és un dels carrers principals de Parets ja que coincideix
que és el carrer que puja des de les escales de l’estació
del tren i un dels primers que trepitja la gent que es des-
plaça en aquest mitjà de transport. Aquest carrer està tan
abandonat que, fins i tot, els escombriaires han de reco-
llir les runes amb les mans, ja que les voreres estan

destrossades i plenes de forats. Tant és així que es qua-
si impossible passejar sense cap ensurt i amb el carret
de la compra o el cotxet del nen encara menys, per ser
massa estretes en alguns llocs. L’asfalt del carrer està
en iguals condicions o pitjor. És una llàstima que aquest
carrer doni una imatge tan ruïnosa del nostre poble. La
meva opinió, igual que la de la majoria del nostre veïnat,
és que es necessària i urgent la seva reforma íntegra i,
de pas, condicionar-lo per a minusvàlids i així millorar
les condicions de vida dels paretans i poder gaudir del
nostre poble i evitar possibles accidents. Si, igual que
es fa al barri Antic, es fes una recollida de signatures
de les diferents entitats al veïnat de l’Eixample, estic con-
vençuda, sens dubte, que rebria una molt bona respos-
ta. Sense res més que expressar, de moment, i agraint
l’oportunitat que m’heu donat per poder donar a conèi-
xer el meu desig de fa uns anys, m’acomiado cordialment.
Ascensió Díez Ferré

Montserrat
Som de Parets del Vallès
i hem pujat a Montserrat
que és joia bella i rica
i té el paisatge tan jamós.

Nostres cors la simpatia
per esplai i voluntat
ve a gaudir les meravelles
del monestir benaurat.

I a vós Verge Moreneta
us diem una oració,
missatge del nostre poble,
que us estima amb fervor.

Tenim clavells, lliris i roses
per oferir-les a Déu
i a vós excel·lent patrona
dels catalans de Parets.

En la nostra rica estada
tot té caire acollidor
i a prop vostre Moreneta
es respira amb més dolçor.

Bells turons us vetllen nit i dia
i són relíquies del poble fidel
i a la verdor de les vostres conrades,
és el verd d’esperança el cel.

A la vostra santa muntanya
hem pujat amb il·lusió
i quan besem vostra imatge
ho fem amb fe i devoció.

Accepteu nostra visita
com bella ofrena d’amor
i escolteu nostres pregàries
dels catalans de Parets.
Agustí Albí

Poesia recomanada pel Niu d’Art Poètic:
Un petó damunt del peu.
Tendre.
Sobtat.
I juganer.
Pren-lo i posa l’altre peu.

“El poema és un pensament fugaç, una imatge furtiva
que s’apodera del paper i de les paraules, els enllaça i
la seva empremta és el dibuix que cada lector veu”.

Judit Ortiz i Cardona (Barcelona 1971) Poema extret de
Sobreàtic, Premi Mútua N. Sra. del Carme. Òmnium Cul-
tural-Granollers. Aquesta publicació es pot trobar a la Bi-
blioteca de Can Rajoler.

Divendres 20 novembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora
del conte.
-A les 18 h, a l’Escola de la Natura, xerrada
sobre Els voluntaris de Gallecs.
-A les 18 h, a la Torre Cellers, xerrada sobre
la dramatúrgia i la música de l’obra Don
Giovanni, de Mozart.
-Al Teatre Can Rajoler, tertúlia sobre futbol
moderada pel periodista Pitu Abril.
-A les 22.30 h, al Casal Can Butjosa, concert
Prou d’Hòsties amb el grup D’Callaos.
Diumenge 22 novembre
-A les 12 h, a la Riera Seca, 200 escriptors
de grafits, amb música a càrrec d’Eterno Se-
lecta i Scratcharxi.
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, teatre de
titelles: Dragonci, a càrrec de Los Titiriteros
de Binéfar.
Dimarts 24 novembre
-Al Teatre Can Butjosa, teatre: Ningú més que
l’altre, a càrrec de Lapsus Espectacles.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, inici
del curs Fes-te el teu repertori de contes.

Dimecres 25 novembre
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, tertú-
lia al voltant del llibre Les veus del Pamano.
-A les 10 h, al Centre de recursos empresa-
rials La Marineta, Jornada EMAP dedicada a
la mobilitat.
Dijous, 26 novembre
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, con-
ferència: Les veus silenciades, a càrrec de
l’escriptora Anna Tortajada.
Divendres 27 novembre
-A les 18 h, a l’Escola de la Natura, xerrada
sobre Viatge a la Xina, en busca del gran
eclipsi.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora
del conte.
Dissabte 28 novembre
-Sortida de geologia: Història geològica del
Vallès, Sant Salvador d’Espases.
-A les 9 h, a l’Escola de la Natura, sortida per
anar a buscar bolets.
Diumenge 29 novembre
-A les 10 h, a Can Jornet, itinerari de natura
per diferents indrets del municipi.

-A les 18 h, al teatre Can Rajoler, teatre
infantil: La bona persona, a càrrec de La
Perla 29.
Dimarts 1 desembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler,
Hora del conte, a càrrec de Carme
Brugarola.
Dimecres 2 desembre
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler,
taller d’escriptura creativa a càrrec
d’Elvira Compte.
Dijous 4 desembre
-A la sala d’exposicions Can Rajoler, inau-
guració de l’exposició “Jubilats en ac-
ció”, d’en Subi i l’Anna Obiols.
Dissabte 5 desembre
-A les 9 h, al Pavelló Municipal d’Esports,
V Torneig Vila de Parets (fins al 7 de de-
sembre).
Diumenge 6 desembre
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, es-
pectacle de dansa i hip hop IVA inclòs, a
càrrec de la Cia. Brodas.
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

Si ets cívic i ets net: que et facin la foto!

Sota el lema “Si pogués, ho faria jo.
Som cívics. Som nets”, l’Ajuntament de
Parets del Vallès planteja noves acci-
ons per conscienciar la ciutadania so-
bre la necessitat, la importància i l’obli-
gatorietat de recollir els excrements que
els gossos dipositen als espais pú-
blics. Si bé cada cop hi ha més cons-
cienciació ciutadana i, en conseqüèn-
cia, cada vegada és més freqüent que
els ciutadans i les ciutadanes recullin
de la via pública, així com  de parcs i

jardins, els excrements de les seves
mascotes, encara continua sent una
queixa habitual per part dels paretans
i paretanes. És per això que s’emprèn
una nova acció per sensibilitzar els pro-
pietaris de gossos que incompleixen
aquest deure i donar-los a conèixer la
necessitat de tenir cura dels espais
compartits.

Dos mesos d’accions
Durant dos mesos, des del proper 23

de novembre i fins a finals de gener de
2010, coincidint amb la Festa Major
d’hivern, es duran a terme accions de
sensibilització a càrrec de dos agents
cívics que faran d’informadors a pla-
ces, parcs i carrers. Prèviament es farà
una detecció de les zones més proble-
màtiques per incidir-hi especialment.
Els dos agents cívics informaran els
propietaris dels gossos de 7 raons per
les quals haurien de recollir els excre-
ments dels seus animals i els donaran
la possibilitat de prendre part en la
campanya gràfica. La fotografia dels
seus gossos, amb el nom, formarà
part dels cartells amb el distintiu Som

cívics. Som nets. Alhora, en un bloc
allotjat al lloc web municipal es dona-
rà a conèixer cadascun d’aquests gos-
sos i la seva història particular. A par-
tir d’ara, tots els gossos nets i cívics
de Parets seran també populars. Tot-
hom podrà saber que ells no embruten
els nostres carrers, places i parcs. Per
tancar la campanya, es durà a terme
una exposició itinerant pels diversos
equipaments municipals que recollirà,
en forma de plafons, totes les imatges
dels gossos cívics i seus els perfils
biogràfics i anecdòtics recollits
prèviament en el bloc i que tothom
podrà seguir  a través del web munici-
pal: www.parets.org.

Comença una nova campanya
de conscienciació per a la

recollida d’excrements
de gossos als espais públics que

durarà dos mesos i que culminarà a
finals de gener.

Els gossos cívics i nets
podran participar en la campanya

gràfica i convertir-se
en els protagonistes d’un bloc que

 recollirà les seves històries
 i anècdotes.

Agents cívics informaran els
 propietaris dels gossos de les

raons per les quals cal
recollir els excrements dels
gossos i els convidaran a
participar en la campanya.

7 raons per recollir els excrements dels nostres gossos dels espais públics:

- Fan lleig. Les caques abandonades dels gossos són una agressió estètica per a la ciutat.
- Fan pudor. Les caques abandonades dels gossos generen males olors.
- Són una molèstia per a la resta de ciutadans que utilitzen els espais verds i les voreres.
- Són un tòxic. No serveixen d’adob sinó tot el contrari, fan malbé i poden arribar a cremar la gespa i a la llarga són un
contaminant del medi ambient.
-Són una despesa extra. L’Ajuntament ha de preveure cada any una despesa específica per a realitzar campanyes de
conscienciació, repartiment gratuït de bosses per a la recollida d’excrements i serveis de neteja especialitzats.
-Poden  provocar malalties tant als humans com als altres gossos. La caca conté paràsits que poden provocar malalties
com la cenurosi, la anquilostomosi, l’ascaridiosi, la hidatidosi y la toxocarosi.
-No fer-ho és una infracció de l’Ordenança de convivència ciutadana, i comporta sancions econòmiques de fins a 300
euros.

Fomentar les actituds cíviques dels
propietaris de gossos per evitar pro-
blemes de convivència i d’insalubri-
tat i, alhora, contribuir a mantenir
una bona imatge de la vila. Aquest
és l’objectiu que persegueix la nova
campanya de sensibilització ciutada-
na endegada per l’Ajuntament en
relació a la recollida d’excrements
de gos al carrer. L’efecte d’accions
anteriors ha estat positiu i està clar
que hem avançat en responsabilitat
i netedat però encara és insuficient,
ja que hi continua havent actituds in-
correctes i ens trobem deposicions
canines en diversos espais públics
del municipi.
La nova campanya no té finalitat
recaptatòria, sinó educativa, per tal
que els propietaris i propietàries de
gossos demostrin no només la seva
responsabilitat envers els animals
domèstics sinó també el seu espe-
rit cívic. Volem recordar a aquestes
persones l’obligació de recollir de la
via pública els excrements de les se-
ves mascotes al mateix temps que
incidim en el fet que aquestes depo-
sicions fecals ocasionen al munici-
pi i als vilatans nombrosos proble-
mes tant d’higiene com d’imatge.
Amb el lema “Si pogués, ho faria jo.
Som cívics. Som nets”, s’incidirà en
les zones més problemàtiques de
Parets on s’acostuma a passejar els
gossos, amb el suport de dos
agents cívics i una àmplia difusió
gràfica de la campanya. Paral·-
lelament, es farà el lliurament de
bosses i de recollidors, i s’atorgarà
un distintiu a les mascotes col·-
laboradores en la campanya, les
bones pràctiques de les quals es
donaran a conèixer a través de diver-
sos mitjans informatius perquè tin-
guin un reconeixement públic.
Parets ha de mostrar el seu civisme
i tenir els carrers nets d’excrements
de gossos. Perquè el fet de gaudir
d’un municipi més net és un com-
promís i una responsabilitat de tots
nosaltres. Perquè a Parets som cí-
vics i nets.
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La congelació de taxes i impostos cen-
tren les ordenances fiscals de Parets
del Vallès per al 2010. La crisi econò-
mica marca la revisió de les obligaci-
ons fiscals dels paretans i paretanes
per a l’any vinent. Es tracta d’unes or-
denances de continuïtat.
L’any passat ja es va conjugar la bona
prestació de serveis bàsics amb el
suport als col·lectius més desfavorits.
Si bé el conjunt de taxes i impostos no
es modifica, hi ha excepcions en què
sí que es dóna increment: l’IBI (impost
de béns immobles), que augmenta al
voltant d’un 1,8%,  la taxa de l’aigua,
que no aplicarà increments en la tarifa
si el consum no supera els 10m3 men-
suals per abonat però sí en consums
superiors, i la taxa de retirada de vehi-
cles estacionats indegudament també
s’incrementa en un 2%.

Pel que fa a l’impost sobre béns im-
mobles (IBI) cal dir que l’increment que
experimenta enguany està motivat per
l’aplicació de la revisió cadastral de
2003, que actualitza el valor dels ha-
bitatges i solars.
La revalorització implica un increment
considerable i és per aquest motiu que
la regularització s’està duent a terme
de manera fraccionada en un període
de 10 anys.
Per tal que l’increment no sigui exces-
sivament alt l’Ajuntament redueix cada
any el coeficient d’aplicació municipal.

L’Ajuntament congela la majoria de taxes i impostos per al 2010

Totes les taxes i impostos, excepte tres, es mantindran igual que l’any 2009

Per a 2010 encara serà més baix i
passa del 0.70 de 2009 al 0.667. Això
suposarà que el rebut de l’IBI de més
de 800 famílies serà inferior al de l’any
passat, si bé la majoria s’incrementa
entre 10 i 20 euros més que el 2009.
Les famílies nombroses gaudiran
d’una bonificació del 40% en l’impost
sobre béns immobles i d’un 50% per
a aquells immobles en què s’hagin
instal·lat sistemes d’aprofitament tèr-
mic o elèctric d’energia solar, així com
els habitatges de protecció oficial.
Els jubilats i/o pensionistes majors de
60 anys que compleixin uns requisits

d’ingressos i estiguin empadronats a
Parets també rebran una bonificació de
50 euros en el rebut de l’IBI.
Igual que l’any passat, es manté la
possibilitat de fraccionar el pagament
en quatre vegades. La taxa de l’aigua
aplicarà increments diferenciats en fun-
ció del consum. Si el consum és de
10m3 al mes o inferior no s’incremen-
tarà el rebut, si el consum està situat
entre 11 i 18m3/mes, s’aplicarà un
percentatge de l’1,5%, i a partir de
19m3/mes el recàrrec en el rebut serà
del 2%.  L’increment en aquesta taxa
pretén fomentar un consum responsa-

ble de l’aigua. En el proper exercici,
s’incorporaran noves bonificacions i
altres es mantenen.
En el cas de l’impost d’activitats eco-
nòmiques: les bonificacions es conce-
diran si es duen a terme mesures de
foment de l’ocupació. S’aplicarà un
15% de bonificació de la quota tributà-
ria a totes aquelles empreses que in-
crementin en un mínim d’un 5% la mit-
jana de treballadors amb contracte in-
definit.
Pel que fa a la taxa de guals, la quota
tributària tindrà en compte si s’ha im-
pedit la utilització dels guals per la re-
alització d’obres durant un termini su-
perior a 10 dies. En aquest cas, es
reduirà el preu del rebut en proporció
als dies que no s’hagi pogut utilitzar.
Per beneficiar-se d’aquesta reducció,
caldrà que el propietari  la sol·liciti.La
taxa de prestació de serveis
mediambientals (recollida selectiva,
orgànica, i eliminació de residus) serà
de 42 euros l’any 2010, la mateixa que
el 2009. Es manté la bonificació de 6
euros als usuaris que facin ús de la
deixalleria un mínim de 10 vegades
l’any. En aquest cas, les persones que
es beneficiïn d’aquest descompte aca-
baran pagant una taxa de 36 euros per
aquest servei.
Pel que fa al transport urbà, es man-
té la gratuïtat del servei per a jubilats
i/o pensionistes majors de 60 anys,
amb una limitació de 24 targetes l’any.

La situació de crisi fa aplicar mesures com ara el fraccionament del
pagament de l’IBI i les bonificacions als més desfavorits.

L’impost de béns immobles (IBI), sotmès a revisió cadastral, la taxa
d’aigua i la de retirada de vehicles sí que s’incrementen al voltant del 2%.
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Eduard Serra, Víctor Grífols i el Club Futbol

Parets, distingits amb la medalla de la vila

Eduard Serra i Víctor Grífols, a títol per-
sonal, i el Club Futbol Parets, com a
entitat, seran condecorats aquest any
amb les Medalles de la Vila, una dis-
tinció que reconeix les persones o col-
lectius que han contribuït a l’enaltiment
de Parets i a la seva projecció arreu.
El Teatre Can Rajoler serà l’escenari
de la cerimònia de lliurament, que es
farà el proper 14 de desembre a les 7
de la tarda.
Els 75 anys de trajectòria del CF Pa-
rets, un club de referència al municipi,
Eduard Serra, per la seva tasca de
suport a l’esport local i en concret a
l’handbol, i l’empresari  Víctor Grífols
per estar al capdavant d’una empresa
líder i referent pel que fa a qualitat in-
dustrial, han estat escollits de forma

El 14 de desembre, a les 19 hores, al Teatre Can Rajoler, tindrà lloc la
cerimònia institucional de lliurament de les Medalles de la Vila

Les obres de reforma del
CEIP Pompeu Fabra
començaran a principi d’any

Ja s’han licitat les obres per a la re-
forma i ampliació del CEIP Pompeu
Fabra. El projecte tècnic redactat per
l’arquitecte Salvador Matas ja està
aprovat i compta amb el vistiplau del
Departament d’Ensenyament de la
Generalitat i de l’empresa GISA.
Després de la presentació d’ofertes
econòmiques i de la posterior adju-
dicació, es preveu que les obres
puguin començar a principis de
2010. Durant un any es duran a ter-
me les obres de condicionament de
l’escola, valorades en dos milions i
mig d’euros. 

L’obra, que s’ha de fer en dues fa-
ses, preveu la construcció d’un nou
edifici de dues plantes. A la planta
baixa hi haurà les oficines adminis-
tratives, la biblioteca, el menjador i
la cuina. A la planta superior hi hau-
rà les aules de desdoblament, infor-
màtica, plàstica i música. La reforma
de l’edifici actual planteja la renova-
ció de la teulada, l’adaptació de la
planta baixa per a cicle infantil, sala
de psicomotricitat i despatxos per a
reunions. La primera planta es des-
tinarà a cicle de primària i estarà
connectada amb el nou edifici. Alho-
ra, es farà una integració de l’esco-
la al carrer, amb més amplada de la
vorera. Hi ha previst estudiar de qui-
na manera s’executarà l’obra per tal
que l’activitat acadèmica es pugui
desenvolupar amb la major normali-
tat possible.

unànime per la Corporació Municipal
per rebre les distincions aquest 2009.

Paretans il·lustres
Aquest és el segon any que l’Ajunta-
ment de Parets atorga les Medalles de
la Vila, una condecoració merament
honorífica que els confereix el tracta-
ment de paretà o paretana il·lustre.
El reconeixement s’acompanya d’una
peça de plata de forma circular, que
conté la façana de la casa consistori-
al al revers i l’escut de Parets en relleu
a l’anvers. Es lliura juntament amb una
reproducció del mateix escut en forma
d’insígnia.
L’any passat, en la primera edició, es
va distingir Joan Clos, Pepet Ribas i el
Club Bàsquet Parets.

Les obres duraran un any
i tenen un pressupost de més
 de dos milions i mig d’euros

L’Ajuntament recórre una
sentència del TSJC sobre
una modificació puntual del
Pla General d’Ordenació

L’Ajuntament de Parets presentarà
un recurs de cassació contra la sen-
tència dictada pel Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya (TSJC) que,
estimant parcialment el recurs,
anul·la la tercera modificació puntu-
al de Pla General Municipal d’Orde-
nació de Parets del Vallès.
Aquesta modificació puntual incorpo-
rava, entre d’altres, la reubicació de
zones verdes tant als polígons in-
dustrials de Can Volart i del sector
Z com als espais d’equipaments
municipals de la Residència per a la
gent gran, el centre de formació per
a joves de Cal Jardiner, La Marineta
i Can Guasch, i va ser aprovada de-
finitivament per la Comissió d’Urba-
nisme de Catalunya, el juliol del
2005.
Segons el TSJC, l’anul·lació de les
modificacions no respon a la manca
de justificació i motivació urbanísti-
ques, ni qüestiona la reubicació de
les zones verdes sinó l’informe
d’avaluació ambiental presentat,
que consideren incomplet tenint en
compte la nova normativa Europea.

Les modificacions planejades al Pla
General consisteixen en la reubicació
de zones verdes amb la voluntat de
donar-hi una millor ubicació i utilitat.
En el cas concret del polígon Can
Volart, la reubicació fins i tot dota de
major nombre de metres quadrats i
canvia una parcel·la a l’interior del
polígon per una franja de major
abast territorial que ha de fer de
pantalla acústica i paisatgística a la
zona del Circuit de Catalunya.
Davant la sentència, l’Ajuntament
presentarà un recurs de cassació
al·legant que en el moment en què
va sorgir l’aplicació de nova directi-
va europea ja s’havia iniciat la trami-
tació de les modificacions amb l’es-
tudi d’avaluació ambiental, redactat
per l’empresa ADEDMA,  i que va ser
informat favorablement pel Departa-
ment de Medi Ambient de la Gene-
ralitat de Catalunya.

“I tu, on compres? Enlloc com a casa”
“I tu, on compres? Enlloc com a casa” és el lema de la campanya comercial de
Parets que torna a engegar-se al voltant de les dates nadalenques. Malgrat el
tret de sortida coincideix amb el Nadal, no es tracta d’una acció puntual per a
aquestes festes, sinó que parteix de la voluntat de consolidar els hàbits de
compra a l’entorn del comerç local. Tot i que se’n poden trobar moltes d’altres,
ens donen 10 raons per anar de compres a Parets. En citem algunes: proximi-
tat, qualitat de servei, estalvi de temps i diners, comoditat, confiança, tracte
personalitzat, foment de l’ocupació laboral...
Potenciar el teixit comercial del municipi és la gran premissa de la regidoria de
Comerç de l’Ajuntament, que posa en marxa aquesta nova campanya juntament
amb d’altres accions paral·leles per aconseguir que Parets acabi tenint un co-
merç local de referència, amb una marca diferenciada de qualitat i bon servei.

La sentència no qüestiona la
reubicació de zones verdes sinó
l’estudi d’avaluació ambiental

Creu que els casos de corrupció tindran conseqüències a les urnes? Es veu afectat el prestigi polític?

VVVVVOOOOOX PX PX PX PX POOOOOPPPPPUUUUULLLLLIIIII

Antonio
Robustillo

69 anys

Segur. La gent  està molt fas-
tiguejada de tanta corrupció,
crisi i atur. Els que estan al
poder no reaccionen davant
una situació que afecta a tan-
ta gent. Crec que es notarà en
l’abstenció. No ha fet perdre
el prestigi perquè ja s’havia
perdut abans amb la crisi.

Dolors
Gómez

32 anys

Raúl
Mañas

35 anys

Catalina
Toro

65 anys

Antonio
Ferrer

44 anys

Això anirà a judici de cada ciu-
tadà, però jo crec que sí
influirà. Els lladres i els favo-
ritismes s’han d’eradicar. La
gent hem deixat de creure en
les falses promeses i jo crec
que es podria recuperar la con-
fiança amb més fets i menys
paraules.

Sí que hi haurà canvis, però el
que entri farà el mateix: om-
plir-se les butxaques. Els ciu-
tadans hem perdut la confian-
ça en els que governen. Espe-
rem que es recuperi, però ha
de passar molt de temps sen-
se que surtin casos de corrup-
ció, perquè es guanyi de nou.

Segurament hi haurà un nivell
força alt d’abstenció, els vo-
tants hem perdut la fe en els
polítics. Jo crec que aquesta
declaració és general i costa-
rà molt de temps, perquè po-
líticament parlant, s’estabilit-
zi la situació.

Es notarà en la manca de vots
perquè ens trobem en un mo-
ment de no veure clar a un can-
didat capacitat per resoldre la
situació. Moltes persones,
abans de votar en blanc, no ho
faran. La confiança perduda és
difícil de recuperar i amb parau-
les no n’hi ha prou, calen fets.
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De l’hort, als fogons:
recuperació de tradicions i
cultura a la Torre Cellers
Parets engega fogons amb un projec-
te gastronòmic molt llaminer liderat pel
cuiner Pep Salsetes: la creació d’un
centre de recuperació i conservació de
llavors de les localitats del Vallès Ori-
ental. D’aquí a poc, quan tot l’engranat-
ge del nou projecte comenci a bellugar-
se, les cartes dels restaurants valle-
sans més prestigiosos tindran un nou
atractiu: evocar el record de sabors
enyorats. La iniciativa ja ha arrencat.
En Pep Salsetes ja hi treballa de fa
mesos posant les bases a aquest pro-
jecte culinari, el primer pas del qual és
la recuperació i conservació de llavors
d’horta, fruiters, vinya i olivera dels
municipis de la comarca. L’hort que ha
de donar les llavors ja deixa veure to-
màquet rosa de Parets, la mongeta lla-
minera… tot plegat neixen a la Torre de
Cellers, en un espai de 2.000 metres
quadrats habilitats com a seu del cen-
tre de recuperació. El projecte té diver-
ses branques. D’una banda, en conve-
ni amb la Fundació Martí l’Humà, es
faran cursos de formació per a profes-
sionals del sector de la restauració per
tal de donar-los a conèixer la cuina tra-
dicional local, cada cop més preuada
pels comensals. En segon lloc, es fa-
ran visites als hortolans i se’ls oferirà
un tast d’una trentena d’hortalisses al
llarg de l’any i de varietats de fruiters.
Finalment, també s’implicarà els esco-
lars, que podran conèixer l’hort a les
diverses estacions, la diversitat de pro-
ductes i podran experimentar amb la
collita pròpia de la nostra comarca.

Una ambulància per al poble de Missirah

La construcció d’un centre de salut per
donar cobertura a una població de
més de 24.000 habitants, l’arranja-
ment d’un pou per tal que 8.000 per-
sones tinguin accés a l’aigua potable
necessària per a la seva subsistència
o la dotació d’un centre escolar on
1.400 infants i joves puguin accedir a
una educació en condicions, són algu-
nes de les accions que s’emmarquen
dins el projecte global de cooperació i
ajut al desenvolupament del poble de
Missirah al Senegal. Una de les actu-
acions que recentment s’ha dut a ter-
me, en col·laboració amb el servei DYA,
ha estat la cessió d’una ambulància

La cessió del vehicle forma part d’un projecte global de
cooperació i ajut al desenvolupament d’aquest poble senegalés

que permetrà el trasllat dels malalts a
la regió de Tambacounda, a 32 quilò-
metres, on es troba el centre de salut
més proper. La donació forma part del
pla d’ajut sanitari que requereix la im-
plicació del govern senegalès i que ha
de possibilitar la construcció d’un hos-
pital. Aquest projecte respon a la volun-
tat de l’Ajuntament de treballar en po-
lítiques de codesenvolupament. Les
accions de cooperació estan dirigides
a dos municipis, San Francisco del
Norte (Nicaragua), poble agermanat
amb Parets, i Missirah (Senegal), po-
blació de la qual procedeixen la major
part de persones immigrades a Parets.

Lliurament de l’ambulància als membres de l’Associació de persones immigrants de Missirah

La Policia Local inicia una
campanya informativa de
consells per a la seguretat

La Policia Local ha posat en marxa
una campanya per informar els ciu-
tadans i les ciutadanes de Parets de
les mesures que cal prendre per evi-
tar robatoris o d’altres fets delictius
als domicilis.
Per fer-ho, els agents visitaran els
mercats setmanals així com cases i
pisos del municipi on es repartiran
impresos informatius i es donaran
consells de prevenció i de com actu-
ar en el cas de sospita de la intrusió
d’un estrany a la propietat.
Emmarcada en el projecte global
d’informació per a la seguretat,
aquesta és la primera de les actua-
cions que es durà a terme. La cam-
panya continuarà properament amb
consells per a la prevenció i actuació
en el cas de robatori a l’interior de ve-
hicles o, coincidint amb la campanya
de Nadal, el cicle de xerrades previs-
tes que s’oferiran als comerciants de
la vila.

Policia de proximitat
Aquesta i d’altres accions que s’em-
prenen a través de l’àrea de Segure-
tat Ciutadana de l’Ajuntament respo-
nen a la voluntat de continuar treba-
llant per la millora en la qualitat del
servei a la ciutadania, potenciar els
agents de proximitat així com cercar
la implicació i la participació dels
paretans i les paretanes en les qües-
tions de seguretat que els afecten.
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Santa Llúcia
S’acosta Santa Llúcia, patrona dels cecs
i de molts oficis que requereixen bona
visió, per exemple les modistes i cosi-
dores. Fins als anys 70, les modistes de
Parets aprofitaven aquest dia per llevar-
se d’hora, anar a missa i desplaçar-se
després a Barcelona per passar-hi la
festa, passejant, fent algun àpat i diver-
tint-se. D’altra banda, fa poc s’ha pogut
recuperar un pendó de Santa Llúcia que
s’utilitzava en antigues processons i
que el 13 de desembre es podrà veure
a l’església de Sant Esteve.

Català a Internet
Donem resposta a una petició que hem
rebut a l’Oficina sobre recursos de llen-
gua catalana a Internet. En general, i
atès que la xarxa es caracteritza per
una quantitat desmesurada d’informa-
ció, cal seleccionar acuradament les
fonts. Des d’aquí recomanem sempre
webs oficials, entre les quals cal desta-
car les següents:

Diccionari de la llengua catalana de
l’Institut d’Estudis Catalans
http://dlc.iec.cat
És el diccionari normatiu de la institució
que, entre altres funcions, regula les
normes de la llengua catalana. És el
diccionari de referència.

Termcat, Centre de Terminologia
www.termcat.cat
Web oficial del Centre de Terminologia,
que regula la forma i l’ús de paraules
noves o que agafen usos nous. Recull
les paraules per àrea temàtica i inclou
neologismes.

Optimot
http://optimot.gencat.cat
Consultes lingüístiques per resoldre
dubtes sobre la llengua catalana.

El 13 de novembre va arrencar l’edi-
ció d’enguany de “Voluntariat per la
llengua”, amb la presentació d’apre-
nents i voluntaris i una sessió intro-
ductòria del funcionament del  progra-
ma. Deu parelles paretanes participen
en aquesta edició, i s’integren així al
grup de milers de persones voluntàri-
es de tot el país. El programa també
compta amb l’adhesió de diverses
entitats i establiments comercials de
la nostra vila, que han signat acords
de col·laboració amb el programa a
través de l’Oficina de Català de Pa-
rets. “Voluntariat per la llengua” és un

programa de la Secretaria de Política
Lingüística i del Consorci per a la Nor-
malització Lingüística que fomenta
l’ús de la llengua catalana en les re-
lacions personals tot posant en con-
tacte una persona que parla habitual-
ment català amb una altra que en té
coneixements bàsics i que vol fer un
pas endavant per parlar-lo amb norma-
litat. Qualsevol persona pot afegir-s’hi
en qualsevol moment.
Per fer-ho, només ha de posar-se en
contacte amb l’Oficina de Català de
Parets trucant al 93 573 98 05 o bé
enviant un correu electrònic a

vxl.parets@cpnl.cat.
Des que va començar, ja
han format part del pro-
grama més de 20.000
parelles lingüístiques.
L’any 2007, a tot
Catalunya, van consti-
tuir-se 6.304 parelles,
cosa que representa un
increment d’un 40,23%.
En la primera etapa del
programa (2003-2006)
es van fer gairebé
14.500 parelles.

Breus
Comencen els tallers Aprenem

una llengua llegint i parlant

Dotze persones s’han inscrit en-
guany als tallers d’intercanvi lingüís-
tic Aprenem una llengua llegint i par-

lant que l’entitat ciutadana Aprenem

organitza a Parets. Els voluntaris
d’aquesta nova edició podran apren-
dre anglès, francès, portuguès, ca-
talà, castellà o mandinga.
Els tallers, que enguany es desenvo-
luparan al CEIP Vila Parietes, tenen
per objecte afavorir l’ús social del ca-
talà, i alhora, aprendre altres llen-
gües per mitjà de l’intercanvi lingüís-
tic entre voluntaris. Els cursos, que
s’imparteixen a Parets per segon
any consecutiu, són de caràcter gra-
tuït i les inscripcions estaran obertes
de manera permanent.

200 escriptors de grafits,
al mur de la Riera Seca
200 escriptors de grafits es donaran
cita el proper diumenge 22 de no-
vembre, entre les 12 i les 18 h, per
pintar prop d’un quilòmetre de mur de
la Riera Seca. La iniciativa, que es
duu a terme per segona vegada al
municipi, pretén donar resposta a les
demandes dels joves impulsant l’art
urbà com a forma d’expressió artís-
tica dins el respecte i el civisme.
L’activitat, organitzada pel servei de
Joventut i l’entitat Las Haches del
Valle, neix de les propostes abocades
pels joves durant el primer fòrum jove
La Faktoria d’Idees.
L’espai comptarà amb contenidors
especialment indicats per a l’aboca-
ment de pintures, esprais i altres
materials específics de rebuig utilit-
zats pels escriptors. La jornada es-
tarà amenitzada pels dj Scracharchi

i Eterno Selekta.

El programa de mediació de l’IES
Parets opta al premi Nafent 2009

Sis dels joves que formen part del grup de mediadors de l’IES Parets

Diàleg i sentit comú
Durant aquests quatre anys, els volun-
taris han intervingut en tota mena de
situacions i asseguren que la millor
forma de resoldre un problema és dia-
logar, ser objectiu, aplicar el sentit
comú i fugir de la violència. Diuen que
formar part del programa, a més de fer-
los sentir útils, els ha canviat la mane-
ra de pensar i actuar davant les pròpi-
es dificultats. Properament, un grup
d’aquests joves s’entrevistarà amb el
col·lectiu de gent gran del casal d’avis
Ca n’Oms per aprendre les diferents ti-
pologies de conflictes que ha viscut la
gent de més edat i la manera com les
han resolt. També tenen previst visitar
els alumnes de 6è curs d’ESO de les
escoles de Parets per donar-los a co-
nèixer el seu projecte.

El Grup de Recerca i Estudi de Conflictes convoca el premi Nafent per a
projectes de foment de la convivència en l’entorn social dels joves

L’Elisabeth, el Frank, la Maria, el Pau,
el Rubén i el Juan Antonio són sis dels
prop d’una trentena de voluntaris que
formen part del programa de mediació
de conflictes de l’IES Parets. El projec-
te, coordinat pel professor Carles Ca-
banyes, va néixer l’any 2005 amb l’ob-
jectiu d’implicar els estudiants en la re-
solució dels problemes que els afec-
ten. La tasca dels joves mediadors con-
sisteix a evitar l’agreujament d’una si-
tuació difícil, intentar buscar una solu-
ció alternativa al càstig i, sobretot, con-
vidar a la reflexió. Enguany, aquesta ini-
ciativa es presenta al premi Nafent
2009, que convoca el Grup de Recer-
ca i Estudi de Conflictes i que, amb una
dotació de 1000 euros, premia projec-
tes d’intervenció per a la convivència
en l’entorn social dels joves.

Mercè Escardó rep el guardó Marta Mata
El premi es lliurarà el proper dimarts 24 de novembre, a les 19 h, a la seu de
l’Associació de Mestres Rosa Sensat.

L’Associació de Mestres Rosa Sensat
ha concedit el guardó Marta Mata
2009, en la modalitat personal, a la
directora de la Biblioteca infantil i ju-
venil Can Butjosa de Parets, Mercè
Escardó i Bas per la tasca que ha dut
a terme al llarg dels anys al centre.
Aquest guardó reconeix el treball que,
des de diversos àmbits professionals
i socials, contribueix a fer visibles els
valors positius de l’educació.
Escardó considera aquest premi com
“un primer pas per al reconeixement

de la biblioteca com a espai educa-

dor i per la lectura com una forma de

donar llum al coneixement que tots

portem a dins”.
Pel que fa al guardó en la modalitat
col·lectiva, enguany es premia a MBM
Arquitectes format pels professionals
Josep Martorell, Oriol Bohigas, David
Mackay, Oriol Capdevila i Francesc
Gual, per les escoles que han cons-
truït i que contribueixen, amb els seus
espais, a fomentar una pedagogia re-
novadora.

Passió pels llibres
Mercè Escardó dirigeix la Biblioteca

Can Butjosa des de fa 26 anys.
L’any 2003 va publicar un llibre sobre
la seva experiència educativa en
aquest centre sota el títol La Bibliote-

ca, un espai de convivència, un espai

educador avalat per la pedagoga, di-
putada i senadora que dóna nom al
premi, Marta Mata.
Mercè Escardó, a més de bibliotecà-
ria, és escriptora i narradora i la seva
obra ha estat traduïda al basc, al bre-
tó, al castellà, al francès i al gallec.
Ha estat assessora de l’àrea de con-
tes de l’editorial La Galera durant cinc
anys i actualment forma part de l’As-
sociació Cultural Cal Llibre. L’any
1992 va guanyar el premi Crítica Ser-
ra d’Or per La lluna i els miralls.

Nova edició del “Voluntariat per la llengua”
Deu parelles paretanes participaran enguany com a aprenents i voluntaris
lingüístics.
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El Bàsquet Parets organitza el 5è Torneig Vila de Parets

Jordi Seguer

,

Miquel Luque revalida el
títol de Campió d’Europa

Del 5 al 7 de desembre tindrà lloc als
dos pavellons d’esports de Parets la
5a edició del Torneig de Bàsquet “Vila
de Parets” de categoria preinfantil. El
Club Bàsquet Parets organitzarà la
competició que comptarà amb la par-
ticipació de 32 equips de diferents lo-
calitats del territori espanyol.
Enguany hi haurà representació de
clubs procedents de Catalunya, País
Basc, La Rioja, Aragó i el País Valen-
cià. El torneig s’estructura en una pri-
mera fase amb 4 grups i amb 4
equips per categoria masculina i feme-
nina. Els partits es jugaran de les 9
del matí a les 9 del vespre els dies 5 i
6 de desembre mentre que la fase fi-
nal serà el dilluns 7 amb els enfronta-
ments pels primers llocs a les 12 del
migdia. La cloenda i l’entrega de pre-
mis està prevista pel dilluns 7 de de-
sembre a les 13 hores.
El Vila de Parets de bàsquet preinfantil
es completarà amb altres activitats
paral·leles com el concurs del KO, el
two ball i el 4X4.
Els grups de la fase prèvia són:

Preinfantil masculí:

Grup A: UE Mataró, CB Parets, FC
Barcelona i Easo Donosti.

Grup B: CB Cornellà, Doctor Azua, CB
Tarragona i SESE.

Grup C: Clavijo Logroño, Jac Sants, Jo-
ventut Badalona i PME Les Franqueses.

Grup D: CD Romareda, Sant Josep
Badalona, Bàsquet Avinyó, EB Vila-real.

El nedador paralímpic de Parets,
Miquel Luque, es va proclamar altra
vegada campió d’Europa en la final
de 50 metres braça celebrada el
passat 22 d’octubre a Reykjavík
(Islàndia).
Luque va fer una marca de 51 se-
gons 60 centèssimes i va quedar
per davant d’un nedador italià –que
va ser segon– i d’un grec. El valen-
cià Vicente Gil –seriós competidor
en els Jocs de Pequín– va ser el 7è.
Luque, que pertany al Club Natació
Parets, va completar la seva parti-
cipació amb una medalla d’argent -
2n lloc- a la final dels 150 m estils,
un 4t lloc als 50 m papallona i un
5è en 50 m lliures. A partir del pro-
per 25 de novembre, Miquel Luque
prendrà part al Mundial de Rio de
Janeiro (Brasil) que es farà en pis-
cina de 25 metres. Cal recordar que
el setembre de 2008 Miquel Luque
va aconseguir la medalla de bronze
en els Jocs Paralímpics de Pequín
(Xina). De cara al 2012, a Londres,
vol participar en uns jocs per quar-
ta vegada.

El FC Barcelona i el GEiEG van guanyar la quarta edició del Vila de Parets

Preinfantil femení:

Grup E: Femení Sant Adrià, BF Azua
Zaragoza, AE Hospitalet i Femení Osona.

Grup F: CB Parets, Stadium
Casablanca, BBC Joventut Badalona i
CBF Sarrià.

Grup G: CB Cornellà, Doctor Azua,
GEiEG Girona i SESE.

Grup H: Uni Girona, CD Romareda,
Sant Fruitós i Champagnat (Logroño).

En l’edició de l’any passat els campi-
ons del torneig van ser el FC Barcelona
i el GEiEG de Girona.

Cinquena victòria del sènior femení A
L’equip entrenat per Chema Moreno
juga demà a Tordera a les 19h en la 9a
jornada de la lliga de 2a Catalana grup
1. El BP acumula cinc victòries i ocu-
pa el segon lloc. En la darrera jornada
les paretanes van superar el Premià B
(78-64) amb 20 punts de Mari Nieto.
El sènior masculí A del Parets rebrà
demà dissabte (19 h) el Centelles en
la 10a jornada de 3a grup 4t. L’equip
de Jordi Pavón porta 4/5 i està obligat
a vèncer per trencar la trajectòria de
dues derrotes consecutives.
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El taller de Pere Alastrué és la primera activitat sobre valors en l’esport que organitza el CEM

El psicòleg esportiu Pere Alastrué va ser l’encarregat de dirigir el
taller celebrat aquest dilluns a la sala d’exposicions de Can Rajoler

Cloenda de la temporada de
l’Associació Ciclista Parets

Breus Breus

El proper dissabte 28 de novembre
es farà al Restaurant La Salut, a les
21.30 h, el sopar de cloenda de la
temporada 2009 d’AC Parets. L’ac-
tivitat servirà per lliurar els premis de
les diverses competicions socials
que s’han celebrat al llarg de l’any i
per presentar les novetats de la pro-
pera temporada on hi ha la intenció
de crear un equip de competició.
També es farà el nomenament d’un
nou soci d’honor, tal com s’ha fet en
anys anteriors. El sopar s’inclou dins
dels actes del 30è aniversari del club
presidit per Josep Lluís Mingote.
D’altra banda, Joaquim Rodríguez
Oliver, soci d’honor d’ACP, va quedar
el passat diumenge 2n al 34è
Criterium Ciutat l’Hospitalet que va
guanyar Xavier Florencio. La propera
temporada Rodríguez defensarà el
mallot de l’equip rus del Katusha.
L’actual medalla de bronze al Mun-
dial vol debutar al Tour de França i re-
petir la seva presència a la Vuelta.

La Lliga comarcal de cros 2009-10
va començar el passat dissabte a
Parets. La competició organitzada
pel Consell Esportiu del Vallès Ori-
ental és prèvia a la final nacional
que es farà a la comarca de la Ribera
d’Ebre. La cursa paretana es va des-
envolupar al circuit de la zona espor-
tiva i anava destinada a les catego-
ries que van des de la mini a la ca-
det, amb distàncies d’entre 300 m
i 3 quilòmetres. El CAP va aconse-
guir 4 podis, Marina Pérez va quedar
1a en cadet femení, Ingrid Andrés
3a en infantil femení i en categoria
mini masculí 1r Asier Andrés i 3r
Yerai Paredes. La resta de guanya-
dors per categories van ser:
prebenjamí femení: Gisela Vargas
(CA Granollers); prebenjamí mascu-
lí: Isaac Paradas (CA Mollet); benja-
mí femení: Laia Folch (CA Mollet) ;
benjamí masculí: Antonio López (CA
Mollet); aleví femení: Ester Juárez
(CA Granollers); aleví masculí:
Mouad Mbarki (CA Granollers); in-
fantil masculí: Khalid Benrhimou (CA
Canovelles); infantil femení: Anna
Surroca (CA Granollers); cadet mas-
culí: Eugeni Gil (CA Granollers).
A la classificació per equips, el CA
Granollers va ser el guanyador en
categoria masculina i femenina.
La segona prova de la Lliga comar-
cal de cros serà aquest diumenge,
22 de novembre, a Mollet del Vallès.

professional, Joaquim Rodríguez Oli-
ver, van participar a la jornada com a
convidats especials. Les seves aporta-
cions van ajudar a veure l’esport des
del vessant d’un esportista d’alt rendi-
ment amb tot allò que representa l’es-
forç, el compromís i la constància, va-
lors que Alastrué va destacar durant el
taller. Les aportacions dels entrena-
dors van afavorir el model de la jorna-
da, que es va plantejar amb l’objectiu
d’acostar la problemàtica i les situaci-
ons reals del dia a dia dels tècnics així
com les possibles solucions o respos-
tes pràctiques. El CEM elaborarà tam-
bé tríptics i decàlegs per a cada col·-
lectiu implicat en la formació.

El Club Atletisme Parets obté
4 podis al cros comarcal

El CEM organitza una jornada
dedicada als valors en l’esport

El Club Handbol Parets va pre-
sentar el passat 7 de novem-
bre els 8 equips en competi-
ció d’aquesta temporada. El
club, presidit per Joan Volart,
compta amb uns 150 jugadors
distribuïts en: dos equips sè-
nior, un juvenil, dos cadets,
un infantil, un aleví i un ben-
jamí. A més, l’HP disposa de
dos grups d’escola que s’en-
trenen als CEIP Pau Vila i
Pompeu Fabra. Durant la pre-

sentació es va fer un reconeixement als jugadors de l’equip sènior: Àlex Amores,
Albert Ramos, Carles Palet i Ivan Peralta que es van retirar la temporada passa-
da i es va lliurar l’insígnia d’or del club a Josep Manel Vela (exentrenador i actual
assessor extern). A l’acte hi va assistir el president de la FCH, Tomás Moral, i el
regidor d’esports, Sergi Mingote.

Presentació de la temporada de l’Handbol Parets

El Club d’Activitats de Muntanya de
Parets, CAM, organitza pel proper
diumenge 13 de desembre la 2a Ca-
minada solidària que té com a objec-
tiu recaptar diners per la Marató de
TV3, dedicada enguany a les malal-
ties minoritàries.
Les inscripcions o donacions ja es
poden fer al Pavelló d’esports fins el
dia de l’activitat. El preu és de 5
euros -majors de 16 anys- i la volun-
tat pels menors. El recorregut s’ini-
ciarà a les 10 del matí amb sortida
des del Pavelló amb distàncies a es-
collir d’entre 7 i 12 quilòmetres. L’or-
ganització subministrarà l’avitua-
llament líquid però per tal de recollir
el màxim possible, cadascú haurà de
dur l’esmorzar de casa. L’any passat
van participar-hi 112 persones i es
van recollir 556 euros.

El CAM organitza una
caminada solidària

Un centenar de persones van assistir
aquest dilluns al vespre a la jornada
sobre valors en l’esport organitzada
pel Consell de l’Esport Municipal de
Parets. L’activitat es va desenvolupar
a la sala d’exposicions de Can Rajoler
amb la presència d’un bon nombre
d’entrenadors locals i directius dels
clubs esportius. El psicòleg esportiu i
expert en la matèria Pere Alastrué va
centrar el taller en la relació entrenador-
esportistes i entrenador-pares, sempre
destacant la figura del tècnic “com a

peça fonamental en la formació inte-

gral de l’esportista i no només en la

formació esportiva”. El nedador
paralímpic, Miquel Luque, i el ciclista

Comencen els Jocs
Esportius Escolars 2009-10
Demà dissabte s’inicia el calendari
de la nova temporada dels Jocs
Esportius Escolars que organitza el
Servei d’Esports de l’Ajuntament de
Parets. Del 21 de novembre al 29 de
maig es desenvoluparan 15 jorna-
des de competició per a les catego-
ries prebenjamí (1r i 2n de primària)
i mini. La primera sessió es dedica-
rà al bàsquet i a la categoria
prebenjamí 2.
Altres dels esports que es practica-
ran són l’handbol, escacs, futbol
sala, tennis taula i atletisme. Als
Jocs participaran uns 300 nens i
nenes de les escoles esportives de
Parets a més dels municipis de
Montmeló i Sant Fost.

Carla Pérez, tercera a
l’Estatal de patinatge aleví

Les patinadores del Parets Carla
Pérez i Lídia Pujol van participar al
Campionat d’Espanya aleví celebrat
a Tenerife a mitjan octubre. Pérez va
quedar 3a i Pujol, 17a.
D’altra banda, el cap de setmana
passat 3 patinadores del club van
prendre part a la final del Trofeu
Barcelona que es va fer al Pavelló
d’Horta. En categoria juvenil, Marta
Carreras, va ser 9a en lliure, 5a en
figures obligatòries i 2a en combina-
da. Paula Muñoz (cadet) va quedar
10a en lliure i Silvia Rodríguez (infan-
til) 1a en lliure. Rodríguez s’ha clas-
sificat per a la Copa Catalana que es
farà a Lloret el 28 i 29 de novembre.
A més, fins aquest dissabte, l’entre-
nador del Club Patí Carles Gasset
pren part en el Mundial de Freiburg
(Alemanya) i durant tot aquest cap de
setmana 5 patinadors (3 alevins, 1
infantil i 1 juvenil) aniran a Sant Joan
Despí al Campionat de Debutants.

El CF Parets es presentarà el 13 de desembre
Els 19 equips que aquesta tempora-
da té el CF Parets es presentaran el
proper diumenge 13 de desembre, a
les 16 hores, al camp municipal
Josep Seguer. En acabar l’acte, a
les 17 h, es jugarà el partit de lliga
de 1a Territorial grup 4t entre CF
Parets i Josep M. Gené. L’equip de
Cuni és 4t amb 19 punts i ve de
vèncer al Sant Cugat (5-2). Aquest
diumenge desplaçament a Castellar
en partit que RAP 107 (FM 107.2) oferirà en directe des de les 12 del migdia.
D’altra banda, avui divendres a les 20 h a Can Rajoler es celebrarà una tertúlia
futbolística amb exjugadors del Barça i Espanyol moderada pel periodista Pitu
Abril. L’acte està inclòs dins del 75è aniversari del CF Parets.
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Grup Municipal  del

Partit Popular de Catalunya

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

parets@iniciativa.cat

Grup Municipal del
Partit del Socialistes de Catalunya

Les darreres setmanes la vida política i
social de Catalunya i Espanya s’ha vist
sacsejada per notícies sobre presumptes
casos de corrupció. Des d’aquest espai,
els socialistes de Parets considerem opor-
tú reafirmar el nostre rebuig més absolut
i la nostra condemna més ferma a qualse-
vol forma de comportament deshonest,
tant de la societat civil com de les insti-
tucions, siguin del partit que siguin.
Som conscients del desànim, la desconfi-
ança i la tristesa que aquests fets produ-
eixen a la ciutadania. Uns sentiments
compartits per milers de polítics de
Catalunya, de tots els partits, que dia a
dia fan de la seva activitat política un exer-
cici d’honradesa, transparència, dignitat i
vocació pública.

En aquests moments tan complicats, en
què la situació econòmica del país carre-
ga generalment contra els més febles de
la societat i en què els silencis no són la
millor resposta, és tasca dels polítics i de
la pròpia política estar, més que mai, al
servei dels ciutadans i les ciutadanes, que
són qui ens legitimen i ens deleguen la
potestat de governar, així com la de donar
una resposta ràpida i adequada als seus
problemes.
Al mateix temps, també ens deleguen la
potestat de donar resposta als casos con-
crets, indignes de la política i impropis de
qualsevol responsabilitat institucional.
Els socialistes de Parets també volem afir-
mar la nostra tolerància zero vers la cor-
rupció i aplaudim la línia d’actuació adop-

tada per la nostra organització. Un princi-
pi ètic que ha de guiar la nostra actitud,
en la vocació democràtica de servei pú-
blic, rendiment de comptes i control de
l’exercici del poder.
Amb tot, rebutgem qualsevol temptació de
reaccions populistes, que en cap cas pre-
tenen enfortir la nostra estructura moral
com a societat. Lluny d’aquest populisme,
ens reafirmem en la confiança en les ins-
titucions, com a elements essencials per
al desenvolupament de la vida en socie-
tat i democràcia, i en la política com un
servei honest digne de ser exercit amb la
més alta consideració i estima.

L’aprovació de les Ordenances Fiscals
d’enguany ha vingut doblement marcada
per la situació de crisi econòmica. Prime-
rament, per la reducció dels ingressos dels
ajuntaments, també del nostre, que com-
porta la desacceleració en l’activitat eco-
nòmica. I, en segon lloc, per la realitat
palpable que són moltes les famílies i les
empreses de Parets que passen per difi-
cultats.
Davant d’aquesta conjuntura, des d’ICV
hem apostat per la pràctica congelació dels
impostos i les taxes que cobra el munici-
pi. Ho hem fet amb la responsabilitat que
això implica: som conscients que el 2010
hi haurà menys diners per desenvolupar els
projectes que es porten a terme des de
l’Ajuntament, i això obligarà a prioritzar

En la votació de les ordenances municipals
el nostre grup es va abstenir perquè no-
saltres havíem presentat una proposta en
el sentit que cap ordenança s’incremen-
tés, ja que que la situació de crisi econò-
mica és notòria.
La proposta que es va aprovar recull, en
part, la nostra proposta de no incremen-
tar cap ordenança, però l’equip de govern
va fer dues excepcions destacades: una
relacionada amb l’IBI i l’altra amb l’aigua.
En el moment de modificar les ordenan-
ces, els increments es justifiquen per les
variacions de l’IPC. L’interanual de l’IPC
actual és de -1 %, és a dir, si es fes cas,
d’aquest índex, com s’ha fet sempre,
s’haurien de rebaixar les ordenances fis-
cals un 1 %, proposta que nosaltres no

Som coneixedors del que suposen les ta-
xes per a la nostra malmesa economia,
són els tributs que hem de pagar vulguem
o no. Per rebre serveis és necessari recap-
tar diners per la via d’impostos i taxes, que
queden recollits en les ordenances fiscals.
Cada any, per aquestes dates, s’actualit-
zen aplicant un augment en funció de l‘IPC
sense cap altre criteri que el d’acceptar
aquesta dada com si fos una llei. CIU sem-
pre ha denunciat aquest fet. Creiem que
aquest augment no s’ajusta a la realitat
que viu el ciutadà, i menys actualment,
després de la gran crisi que ha creat atur
sense precedents i ha fet saltar l’estat del
benestar pels aires. Més que mai, hem
d’estar al costat del ciutadà. Per això CiU
ha proposat un estudi curós, rigorós i trans-

parent de les ordenances per definir el %
d’augment més adequat en funció del po-
der adquisitiu del ciutadà. L’equip de go-
vern ho ha entès i en el darrer ple va pre-
sentar un document que congelava les ta-
xes, augmentava les bonificacions per a la
gent necessitada i per als ciutadans que
han instal·lat als seus habitatges aprofi-
taments amb energia solar. Per contra, es
graven les conductes incíviques. Amb això
estem d’acord. Però no ho estem amb
l’augment de l’IBI, la famosa contribució,
ni de l’aigua. Demanàvem un augment zero
de l’IBI, però com que tècnicament no és
possible ja que estem en procés de revi-
sió cadastral, hem sol·licitat un compromís
al senyor alcalde perquè l’any vinent es
faci un estudi per disminuir-lo i que repercu-

teixi menys en el ciutadà. També vam dema-
nar el compromís per tal que el fracciona-
ment en 4 pagaments s’inclogués a les or-
denances i se’n fes la màxima difusió pos-
sible. Pel que fa a la taxa per consum de
l’aigua, vàrem demanar la creació d’un quart
bloc o que el bloc 1 arribés fins els 12m3

perquè avui dia una família amb nens sobre-
passa amb escreix els 10m3. La modificació
no va quedar recollida però sí s’estudiarà la
proposta per arribar a un acord. Nosaltres,
en un context de majoria absoluta del PSC,
mica en mica, caminem i aconseguim propos-
tes des de la serenitat i el raonament, sen-
se crits, en silenci però amb posició ferma.
L’únic grup de l’oposició que ha aconseguit
que es recullin propostes té nom i cognoms
i es diu CONVERGÈNCIA I UNIÓ.

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

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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Les ordenances
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paguem tots

La política,
al servei dels

ciutadans

hem fet. però almenys una mica de més
sensibilitat social i deixar les ordenances,
per al 2010 igual com el 2009.  Si l’equip
de govern vol ajudar de veritat les famíli-
es del nostre poble no hauria d’haver in-
crementat cap ordenança, però no ho ha
fet. L’afany recaptatori és notori, no es
respecten ni les situacions profundes de
crisi.
Compareu el rebut de l’IBI del 2009 amb
el del 2010, veureu com s’incrementa i
calculeu el % d’increment, aquesta dada
nosaltres no la tenim perquè vàrem dema-
nar un mostreig i ens el van negar.
Sapigueu que el nostre grup va votar a
favor de portar a terme una consulta po-
pular pel dret a decidir, tal com es va fer
a Arenys de Munt el passat 13 de setem-

bre, i va donar suport a una iniciativa
d’ACOFRA, els altres grups PSC, Iniciativa-
verds, CiU i PP varen votar en contra.
Sapigueu, també, que el tribunal Superior
de Justícia de Catalunya ha anul·lat la ter-
cera modificació del Pla General, aquella
que suprimia, entre altres, la zona verda
de Can Volart. El tribunal diu que no es
compleix una directiva europea que obliga
a informe ambiental. El recurs als tribunals
ens ha donat la raó, veurem que passarà.
La zona verda de Can Volart es va elimi-
nar en ple bullici del totxo i avui ja no hi
ha verd, hi ha unes flamants naus indus-
trials.

aquelles actuacions que repercuteixin so-
bre la qualitat de vida dels ciutadans i de
les ciutadanes, especialment dels col·-
lectius més desafavorits. Però hem entès
que la situació econòmica no permetia en
aquest exercici incrementar la càrrega fis-
cal sense que això repercutís greument
sobre la capacitat de les famílies d’arribar
a finals de mes i sobre les possibilitats
de les empreses de garantir la seva acti-
vitat i, en conseqüència, els llocs de tre-
ball.
Els pressupostos de 2010, que aprovarem
properament, seran un exemple d’austeri-
tat i d’aposta per les polítiques socials.
L’Ajuntament de Parets té el compromís,
malgrat la reducció dels ingressos, de
mantenir la prestació d’uns serveis de

qualitat i, a la vegada, treballar per la in-
clusió social i la sostenibilitat ambiental.
I així ho farem, mentre esperem que d’una
vegada per totes l’Estat decideixi abordar
l’eterna assignatura pendent: la millora
del finançament dels ajuntaments que,
com a administració de proximitat, són qui
millor poden fer la diagnosi en situacions
complicades com l’actual i qui millor po-
den emprendre les mesures de xoc per
evitar situacions d’exclusió social i de con-
flicte.
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S’acosten unes dates en què sentirem a parlar constantment del consum responsable, consum de proximitat, productes de comerç just... Però què és el
consum responsable i com podem practicar un consum conscient?
Potser tenim tendència a associar consum responsable només al consum ecològic, al desenvolupament sostenible (afavorir l’equilibri entre productes, pro-
ductors, consumidors), però és molt més que tot això.
Identificar les opcions més vàlides en cada moment, buscar informació, valorar i triar els productes que tenen en compte la justícia social, l’ètica i la soli-
daritat o la protecció del medi ambient. Consumir de forma responsable implica tot això. Saber què hi ha darrera dels productes que consumim, les conse-
qüències ecològiques, econòmiques i socials de les nostres compres, és a dir, intentar fer una compra reflexiva. Amb cada acte de consum influïm sobre
l’evolució de la societat.
El consum responsable intenta que allò que potenciem amb el nostre consum no sigui contradictori amb el què volem potenciar a nivell social. Com més a
prop s’hagi produït o elaborat el bé adquirit, més ajudarem a fomentar l’economia local i menys energia s’haurà fet servir per fer arribar aquest producte a
les nostres mans.
És per això que davant l’època que s’apropa (regals, publicitat, compres impulsives, consumisme, llumetes), recomanem un seguit de consells pràctics per
un Nadal més just i no consumista: planifiquem les despeses, no ens sobreendeutem, no regalem per regalar, fem prevaldre el nostre criteri per sobre de
la publicitat ferotge i enganyosa, conservem els catàlegs comercials i la seva publicitat (és vinculant), demanem i conservem el tiquet o la factura de com-
pra (són la garantia del producte), si el producte no és conforme ens hem d’adreçar a la persona venedora a l’establiment on l’hem adquirit. Totes les
empreses disposen de fulls oficials de reclamació/denúncia. És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.
Evitem els embolcalls innecessaris i reciclem-los per altres usos, utilitzem piles recarregables per a les joguines i els aparells electrònics, reciclem les
joguines que no fem servir fent arribar les que estan en bon estat als infants sense recursos i dipositem les fetes malbé al contenidor corresponent.
De vegades el consum responsable ens durà a escollir opcions que no són les més accesibles al mercat, o no són les més barates, però de ben segur que
a la llarga gastarem menys diners i disposarem de més temps per a nosaltres.

Consum
responsable

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

Avui parlarem d’un indret poc conegut de la nostra
població i del personatge a qui ret homenatge. Es
tracta de la plaça de Frederic Marès, que se situa
en la confluència entre els carrers Sant Valerià i
Tèxtil, a tocar del Bosquet de la fàbrica. És un es-
pai obert, tranquil, que convida a la reflexió però
que, amb jocs i elements per als infants, també
esdevé la promesa de les noves generacions amb
el goig i l’alegria que això suposa.
Frederic Marès, a qui es dedica la plaça, va néixer
a Portbou l’any 1893. Conegut per ser un gran es-
cultor i col·leccionista, va fundar el museu barceloní
que duu el seu nom. Marès, a més d’escultura de-
corativa, funerària, pública i commemorativa, des-
taca per la seva producció d’obres religioses. La
seva intervenció a la nostra població comença pas-
sada la Guerra Civil quan, en col·laboració amb l’ar-
quitecte Francesc Folguera, rep l’encàrrec de fer, de
nova planta i amb les estàtues ornamentals, l’es-
glésia de Sant Esteve, cremada durant el conflicte.
S’inicià aleshores la magnífica construcció del nou
temple de Parets. L’escultor va crear els vint-i-dos
capitells, el retaule de pedra calcària i alabastre
policromat, el santcrist de fusta policromada, la
Pietat i la Immaculada, totes elles obres d’un gran
valor artístic. L’any 1997, el Ple Municipal celebrat
al mes de maig, va decidir posar el nom de plaça
de Frederic Marès a l’espai tan especial del qual us
parlàvem a l’inici d’aquest article. Als amants de
l’art i la litúrgia o senzillament a aquells que gau-
diu en la contemplació de la bellesa, us convidem
a visitar el temple de Sant Esteve i deixar-vos en-
voltar per la màgia de les escultures de Frederic Ma-
rès. Si més aviat sou dels que preferiu les imatges
i la informació que proporciona un bon llibre, no
dubteu a consultar la publicació Bíblia i art a Pa-

rets, on es proposa, de manera detallada i amb im-
pressionants fotografies de Jordi Ribó, un passeig
pels capitells de Marès. Finalment a tots, als uns i
als altres, us recomanem seure una estona a la
plaça de Frederic Marès i gaudir dels somriures dels
nens que juguen o simplement anar a retrobar un
d’aquells racons poc coneguts, però immensament
fantàstics, que tenim a la nostra població.

Plaça de Frederic Marès

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

Quin és el principal missatge del curt 2n 3a?
El curt narra la història de violència de gènere des
del testimoni d’una veïna que sent des del seu pis
trencadissa d’objectes i crits. Per tant, es tracta d’un
fil narratiu allunyat dels actors principals. Des
d’aquesta perspectiva, els autors hem volgut trans-
metre que la problemàtica de la violència de gènere
està molt estesa i que sempre acaba implicant més
de dues persones. Moltes de les escenes es fona-
menten en recursos sonors  i sense mostrar  explíci-
tament escenes violentes, una tècnica que a vega-
des pot arribar a ser més cruenta perquè l’especta-
dor està forçat a intuir i posar imatges als crits i cops
que se senten. Hem volgut defugir alguns tòpics.
Sovint, quan es parla de violència de gènere, una de
les primeres cintes que et ve a la ment és Te doy mis

ojos, d’Icíar Bollaín.
Com es va portar a terme el rodatge?
Primer vàrem fer un petit càsting en grups de teatre

“Quan es parla de violència de gènere, una de les primeres cintes que et ve

a la ment és Te doy mis ojos, d’Icíar Bollaín”
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Laia Casanovas, Maria Codina i Adrià Mayol
Autors del curtmetratge 2n 3a

La jove paretana Laia Casanovas, de 18 anys, es-
tudiant de cinema i audiovisuals juntament amb dos
companys més, Maria Codina i Adrià Mayol, són els
autors del documental 2n 3a, presentat dins les
jornades Prou d’hòsties!, que impulsa l’àrea de Dona
i Igualtat. L’audiovisual 2n 3a ha estat el guanya-
dor de la segona edició del concurs Joves Creadors,
que promou el servei de joventut, per potenciar jo-
ves talents dins l’àmbit cinematogràfic. Tant Laia
Casanova com la resta de companys volen
conscienciar amb el seu treball de l’abast i les con-
seqüències de la violència de gènere en la parella i
de com afecta tot el seu entorn. La paretana, que
també va guanyar el premi de disseny gràfic
Amfirock 2007, ens parla així del documental.

de Granollers  i Mollet. Finalment, els actors que més
es van ajustar als papers que buscàvem van ser la
Mercè Bastida i en Jaume Jou. Després va ser el
moment de cercar el millor material per gravar a preu
raonable. El rodatge es va desenvolupar durant tres
dies del mes de maig amb més de deu hores diàries
de treball sense comptar el muntatge. Els actors van
respondre molt bé. Jo em vaig encarregar de les qües-
tions d’organització i els meus companys  de la di-
recció dels actors i edició del curtmetratge.
Penseu presentar l’audiovisual a d’altres certàmens
o festivals?
Després de l’èxit que considerem que ha suposat 2n

3a, ha sorgit la idea de constituir-nos com a grup cre-
atiu. De moment, el projecte més immediat és fer di-
fusió d’aquest curtmetratge a altres  concursos com
el Festcat i a la propera edició del Festival de Cine-
ma de Sitges.

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.

El passat dijous, 12 de novembre, un grup d’alumnes de 4t d’ESO de l’IES Parets
van visitar l’Arxiu Municipal. Des de fa un parell de cursos, aquestes visites es
van reiterant amb la finalitat de conèixer la funció que compleix un arxiu i la docu-
mentació que s’hi custodia. La classe que va fer la visita de la setmana passada
estava treballant la guerra civil a Parets del Vallès i volien consultar documenta-
ció relativa a aquesta època. Les àrees del seu estudi feien referència a la vida
quotidiana, l’escola, els refugiats i la guerra, en el seu sentit més literal. Preci-
sament, dins d’aquest últim àmbit tan ampli, els nois –sense voler ofendre nin-
gú, és sorprenent que fossin mascles?– que havien escollit aquest tema van
mostrar molt interès a consultar documents sobre armament. Afortunadament, Pa-

rets del Vallès no va ser un centre neuràlgic de cap front de guerra i, per tant, les quatre armes que devien córrer
per la població durant el conflicte bèl·lic segur que provenien d’armers de caçadors i d’individus avesats a arranjar
els problemes pel seu compte. El document que us mostrem avui és de març de 1940, poc menys d’un any després
que acabés oficialment la conflagració. Recull el material de guerra trobat a Parets per tal de posar-ho en coneixe-
ment de la comandància de Granollers: «un saco que contiene unas bombas de mano», «un obús del 7’75», «cinco

fusiles» i «veinticinco kilogramos de cartuchos de fusil».
Sembla que els alumnes de l’IES van trobar que era ben poc...
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Pere Tapias és un cantautor a qui potser
en els últims anys es coneix més per la
cuina?
Segurament per als més joves sí. Però no
he deixat mai res. He seguit cultivant la
música, perquè de tant en tant faig algu-
na sintonia per al programa de ràdio, com-
ponc cançons que tracten temes de cuina.
El cuquet no l’hem matat.
A la xerrada que vas fer a Can Rajoler
parlaves sobretot de gastronomia.
Sí. De cap a on va la cuina d’avui, quines
tendències hi ha, què ens arriba de fora...
Tot això ho amaneixo amb poesies que
parlen de cuina.
Serien textos de cançons recitades o dites
que he publicat en un llibre que es titula
‘Poètiques variades’. En aquesta obra
parlo de la carxofa, la mongeta del ganxet,
les llimones, les taronges...
Ja en portes uns quants, de llibres de
gastronomia...
Recordo que vaig començar amb ‘Plats de
festa’ el 1998, però també he escrit ‘El

Pere Tapias
Cantant i escriptor

plaer d’aprimar-se’, ‘Cuines de Vilanova’,
‘Taules i fogons’. La gastronomia m’agra-
da molt i a més va lligat amb el programa
de ràdio que faig cada setmana.
D’on ve aquesta afició culinària?
Al llarg de la vida a un li vénen aficions de
tota mena. A mi de petit no m’agradava la
gastronomia. Era un ‘tiquis miquis’. Quan
la meva mare feia un plat d’arròs a la cas-
sola, només que trobés algun entrebanc,
com per exemple ceba que trobava que
estava poc feta, deixava el plat. Aquestes
manies ara ja s’han acabat.
Ets un amant de la cuina tradicional ca-
talana?
Evidentment que sí. Sense la memòria és
impossible parlar de cuina. Una altra cosa
és la nostàlgia, que no n’hem de tenir. No
faig cap lleig a la cuina innovadora o cre-
ativa que es fa als nostres dies. A la vida
has d’anar tastant de tot, com passa en
totes les arts.
Com et va el programa de cuina que fas a
Catalunya Ràdio?

El conegut cantautor Pere Tapias va visitar la Biblioteca de Can Rajoler el passat 5 de
novembre. Va participar en l’acte titulat ‘Pessics de cuina amanits de literatura’, on el
vilanoví va mostrar la seva afició a la gastronomia, que ha quedat impresa en uns quants
llibres de cuina que ha escrit. Un Pere Tapias que ho va amanir amb lectures de poe-
sia, cançons i el seu habitual sentit de l’humor. En Joan Collell, aquest és el seu nom
veritable, va néixer fa 63 anys a Vilanova i la Geltrú i va destacar per estar en la gene-
ració de la Nova Cançó, tot i que ell no va ser acceptat a Els Setze Jutges. Un Tapias
que va editar el seu primer disc el 1973, ‘Per a servir-vos’, i que té cançons molt re-
cordades com ‘La moto’. Ha escrit molts llibres de gastronomia i des de 1996 porta
el programa ‘Tàpias variades’ a Catalunya Ràdio. Actualment treballa com a Defensor
del Ciutadà a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Es diu ‘Tapias variades’ i estic molt con-
tent que després de tretze anys es conti-
nuï fent. És un espai que és, de fet, un
punt de trobada entre cuiners i aficionats
a la cuina. Nosaltres posem el producte al
mig i el cuiner ens explica què es pot fer
amb ell. Aquesta és l’essència bàsica del
programa tot i que també hi ha seccions
diverses, com per exemple un concurs de
cuina, notícies d’actualitat, poesies. Ara es
parla molt de cuina, però quan vam comen-
çar fa tretze anys es tractava ben poc la
gastronomia. Ara es parla menys de lite-
ratura, pintura, escultura i en canvi sí que
es fan molts programes sobre cuina.

“A la vida has d’anar tastant de tot, com passa en totes les arts” Ultima hora...´

Fira de Nadal a Parets, el
13 de desembre
Una vintena d’establiments comerci-
als participaran enguany a la Fira de
Nadal organitzada per l’Associació
de Comerciants del Barri Antic “Parets
centre” que tindrà lloc el proper 13
de desembre, a la plaça de la Vila,
de 10 a 19 h. Entre les activitats pro-
gramades està previst un concert de
Gospel a l’església de Sant Jaume,
una xocolatada amb coca a la tarda
i la inauguració del Pessebre Monu-
mental, que canvia la data d’obertu-
ra per coincidir amb la fira.

Dragonci, al teatre Can Rajoler
Diumenge 22 de novembre, a les 18
h, el teatre Can Rajoler acollirà l’es-
pectacle Dragonci de la Cia. Los
Titiriteros de Binéfar, dins la progra-
mació que organitza l’entitat Rialles
Parets. Dragonci és un combinat de
titelles, actors i música tradicional en
directe.

Càritas Parets organitza una
recollida d’aliments bàsics

Càritas Parets organitza una recolli-
da d’aliments de primera necessitat.
Les dates previstes són el 5, 12 i 19
de desembre a les 19 h i el 6, 13 i
20 de desembre a les 10.30 h a la
parròquia de Sant Esteve i a les 12
h, a l’església de Sant Jaume; davant
de la Coopertiva la Progressiva els
dies 9, 10 i 11 de desembre de 9 a
13 i de 17 a 20 i el 12 de desembre,
de 9 a 14 h.


