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“Prou d’Hòsties”. Amb aquest contundent lema, Parets
del Vallès mostra el seu rebuig davant la violència de
gènere. Des de l’any 2001, el consistori i la ciutadania
expressa la seva repulsa als maltractaments amb un crit
unànime que diu “prou” a la violència i a les agressions
físiques i psíquiques. Des d’aleshores es treballa en la
dotació dels serveis municipals amb les eines necessà-
ries per preveure quadres de maltractament i també per
poder orientar de manera eficaç a qui viu aquestes si-
tuacions.  La campanya “Prou d’Hòsties” contra la vio-
lència de gènere és un projecte de sensibilització comu-
nitària envers la violència domèstica que inclou la rea-
lització de diferents activitats de caire lúdic adreçades

Parets diu amb contundència: Prou d’Hòsties
La campanya contra la violència de gènere es perllongarà fins el 24 de novembre

Diumenge va començar la campanya “Prou d’Hòsties”, en la seva setena edició, amb una àmplia programació lúdica i cultural

SUMARI

Parets acull la
primera prova de la

lliga comarcal
de cros
 (Pàg.13)

ESPECIAL
AMB ELS DINERS,
TU HI COMPTES

  (Pàg.8 i 9)

Les ordenances
fiscals per al 2008

preveuen un
increment general

del 3,6% (Pàg.4)

a tota la població i activitats de formació per a profes-
sionals i per a la ciutadania en general. Enguany s’arri-
ba a la setena edició de la campanya. Diumenge pas-
sat, en clau teatral, es  va donar el tret de sortida a una
nodrida programació que es perllongarà fins el 24 de
novembre.
L’agressor de Thomas Jonigk, la mostra de dibuixos Vi-
sualitzem la violència realitzada per alumnes de 1r i 2n
d’ESO de l’IES Parets i que resta exposada a la Sala
d’Exposicions Can Rajoler i una xerrada sobre accions
preventives envers la violència domèstica ha iniciat una
campanya que té presència al carrer durant un mes,
però que s’hi treballa durant tot l’any.   (Pàg.3)
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De dilluns a dissabte
de 8 a 13.30
i de 14.30 a 20 h
Parades: plaça de la Vila,
CAP, Casal Sant Jordi, Es-
tació, passeig de Ronda,
piscina Can Butjosa, Medi-
terrani, Pau Casals, l’Es-
corxador, Policia Local,
Mn. Jaume Urgell, Ca
n’Oms, La Cuna i col·legi
Ntra. Sra. de Montserrat.
Freqüència de 15 minuts

Horari

De dimarts a divendres
de 10 a 13 h
i de 16 a 19 h
Dissabte de 10 a 14 h
i de 16 a 19 h
Diumenge de 10 a 14 h

C. del Tenes
Tel. 93 573 14 54

Bus Urbà Deixalleria

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

Oficina de Recaptació
93 562 33 09
Patronat Pau Vila
93 562 12 03
CEIP Lluís Piquer
93 562 16 03
CEIP Pompeu Fabra
93 562 06 16
CEIP Vila Parietes
93 573 96 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
Protecció Civil de Parets
93 573 93 16

ALCALDIA

Joan Seguer i Tomàs
Dissabtes i horari a convenir

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I
TERRITORIALS

Organització i Recursos Humans
Comunicació
Sergi Mingote
Horari a convenir

Par ticipació Ciutadana
Ciutadania
Raquel Garcia
Tardes a convenir

Seguretat Ciutadana
Josep Maria Guzman
Dimecres 19.30 a 21h

Urbanisme
Habitatge
Lucio Gat
Tardes a convenir

Serveis, Obres i Via Pública
Ricard March
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

Espor ts
Sergi Mingote
Horari a convenir

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

Cooperació
Lucio Gat
Horari a convenir

REGIDORS SENSE DELEGACIÓ

Rosa Martí

Josep Anton Morguí

Lluís Cucurella

Joan Martorell

Francisco Pulido

Susana Rueda

Horari a convenir

Horaris de visita

SONET dels ADÉUS

Sembla que Talia conjuri amb la Mort
i en vulgui fer servir la seva dalla

i que el seu funest sagnant tall mai li falla
i dins el teatre local porta dissort.

Ella no respecta res i clava ben fort
als “Corrioles” i “9 retorn” la malla

del teatre aficionat i calla
i se’n porta, de tres artistes, el seu cor:

Fité, Rocabert i Pujol. Cau el teló
per una actriu i els dos companys actors

i ploren els restants enviant un petó.

Cada llàgrima són de diferents colors
com els personatges del món de la ficció,

però cada plor rega els records millors.

Antoni Bertran i Alegrí
Exdirector dels grups teatrals
“Corrioles” i “9 Retorn”

RECORD A PERE PUJOL

Moltes vegades havíem pensat escriure alguna cosa
en aquest espai, però sempre ens reprimíem pensant
que no era prou ben fet o bé, que resultava poc inte-
ressant per a la majoria. Ara escrivim i, tant de bo no
ho haguéssim de fer, encara que no tenim cap dub-
te que us agradarà que, en nom del grup de teatre
Som i serem, us parlem d’en Pere Pujol.
Tots sabeu que el Pere va patir un accident i va mo-
rir. Tots pensem que sembla mentida però, encara
que costi, hem de fer-nos a la idea que ja no és en-
tre nosaltres.
Hi ha molta gent que el troba a faltar. Primer la seva
família: la Dolors, la M. Teresa, els seus fills, la seva
germana, tots, vaja, però també molts d’altres, per-
què el Pere era l’ànima de tantes activitats de tota
mena!. Com nosaltres, que no sabem com es pot
continuar sense ell, sense la seva empenta, la seva
alegria, el seu ànim a les hores dolentes, però sem-
pre recordant la il·lusió que posava a totes les obres
que hem fet junts, tant com ell s’estimava el teatre i
l’impuls que ha donat al nostre grup, ho intentarem.
Ens adonem que no serà fàcil perquè som conscients
de la seva capacitat per connectar amb el públic i com
treballava per tal que tot anés bé. Només podem
assegurar-vos que, com a homenatge cap a ell, hi
posarem tot l’esforç.

Hem triat aquesta fotografia perquè, encara que tots
recordem com ens divertíem amb la gràcia que tenia
en els papers còmics, en el prou seriós Jutge
Forcadell de “L’hostal de la Glòria”, ens va demos-
trar que era un gran actor.
Grup de teatre Som i Serem

El nostre amic i company Pere Pujol ens ha deixat

Aquesta ha estat una setmana molt trista pel ciclis-
me paretà i pel conjunt del poble de Parets. El nos-
tre amic entranyable, aquella persona que sempre es-
tava disposada a ajudar en el que calgués, aquell
somriure permanent, l’ànima de molts dels projectes
i moltes de les sortides, en Pere Pujol ens ha deixat
per sempre.
Però també per sempre restarà en el nostre record i
a l’Associació Ciclista Parets farem el que calgui per
que el seu nom mai caigui en l’oblit.Per aquesta raó,
queda ajornat el Sopar de Cloenda de la temporada
2007 que s’havia de celebrar el proper dissabte 24
de novembre, que ja celebrarem més endavant, quan
el record que tinguem d’en Pere no sigui de tristor,
sinó d’il·lusió i alegria, que de ben segur és com ell
ho hauria volgut.
Josep Lluís Mingote
presiden de l’AC Parets

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

Divendres 9
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
Dissabte 10
-A les 9 h, a l’Escola de la Natura-
Can Jornet, sortida per a l’observa-
ció d’aus.
-A les 10 h, al Pavelló d’Esports,
Cross comarcal.
-A les 22.30 h, al Teatre Can
Butjosa, espectacle Impro Show.
Diumenge 11
-A les 7 h, al Patronat Pau Vila,
sortida de la Caminada Popular.
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler,
espectacle 777 de Ram, a càrrec de
la cia. Tatre de l’Arca.
Dijous 15
-A les 18.45 h, al Casal Ca n’Oms,
recital poètic.
Divendres 16
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
Dissabte 17
-A les 20 h, al Teatre Can Rajoler,

cinema: projecció de “Caos”
-A les 23, al Casal de Cultura Can
Butjosa, festa Comuni-k amb con-
cert a càrrec dels grups El último
grito, Los Innombrables i Evermind.
Diumenge 18
-A les 12 h, a Can Marc, Diada del
Soci de la Penya Blanc-Blava Parets-
Lliçà i, a les 14 h, dinar de germa-
nor al restaurant La Salut.
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajo-
ler, concert Rumba catalana tribut a
càrrec de Los Manolos, Gertrudis i
Las Miranda.
Dimarts 20
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, hora del conte: contes so-
bre la violència de gènere adreçats
als infants, a càrrec de Mon Mas.
-A les 19.30 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, presentació del llibre de
poemes Temporari, d’Esteve Planta-
da, a càrrec de Jordi Julià.
Dimecres 21
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Ra-

joler, cicle Benestar i Salut.
Divendres 23
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
Dissabte 24
-A les 9 h, a l’Escola de la Natura,
sortida dels participants al curs El
fascinant món dels bolets.
-A les 23 h, al Pavelló d’Esports, con-
cert a càrrec dels grups Antònia Font,
El último grito i Dj Panoràmix.
Diumenge 25
-A les 12 h, al carrer Ernest Lluch,
portes obertes al CEIP Vila Parietes.
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler,
espectacle Alegretto per Teatre Mòbil.
Dilluns 26
-A les 20.30 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, Creixem amb els llibres, ci-
cle de xerrades a càrrec de Miquel
Àngel Alabart i Mercè Palay.
Dijous 29
-A l’Escola de la Natura, tast de bo-
lets, dins del curs El fascinant món
dels bolets.
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

NO a la violència de gènere, NO als maltractaments,
NO a la discriminació per sexe: “Prou d’Hòsties”

Parets no és aliè a la lluita contra la
violència de gènere. Des de fa set
anys organitzem la campanya Prou
d’hòsties per conscienciar la pobla-
ció sobre aquest problema social i
continuar treballant per la igualtat
de drets i oportunitats, sense discri-
minacions de cap tipus.
Malgrat els esforços i recursos que
s’hi destinen, la violència encara
continua present a la nostra socie-
tat. Per tant, hem de reflexionar so-
bre les causes que la provoquen o
permeten la complicitat passiva.
Hem de ser capaços de reaccionar
davant d’aquest fenomen i no veu-
re’l com un problema exclusiu de les
dones, perquè la integritat, la segu-
retat i la dignitat no tenen sexe. Per
això ens hem d’implicar activament
en aquesta lluita, sense admetre cap
complicitat, sense tolerar cap agres-
sió, sense valorar la violència de
parella com un fet privat que no s’ha
de castigar.
Paral·lelament, les mesures políti-
ques s’han d’enfocar de manera
integral, amb la dotació de recursos
suficients per atendre i protegir les
víctimes, amb l’educació en valors
igualitaris, amb la formació i la sen-
sibilitat dels professionals… Són
fórmules bàsiques per prevenir els
maltractaments, si bé la la socialit-
zació dels infants contra aquesta
problemàtica i la reeducació dels
adults en la igualtat constitueixen la
millor prevenció.
Des de l’Ajuntament continuem tre-
ballant per l’eradicació d’aquesta
xacra, i per difondre els valors de
tolerància, igualtat i respecte entre
la ciutadania, a més d’incrementar
i millorar els recursos per donar su-
port i respostes integrals a les dones
que pateixen qualsevol forma de vi-
olència.
Avancem en la coordinació d’actua-
cions, en el desplegament de recur-
sos i també en un canvi cultural que
contribueixi a l’equitat de gènere.

El rebuig col·lectiu a la violència de
gènere pren rellevància a Parets amb el
lema “Prou d’Hòsties”. La primera cam-
panya es va fer l’any 2001 i s’ha ins-
taurat com una de les accions del tre-
ball comunitari dutes a terme des de
Serveis Socials, amb la col·laboració
d’altres serveis de l’Ajuntament, que
se celebra el novembre de cada any.
“Prou d’hòsties” pretén sensibilitzar la
població envers la violència domèstica
i la discriminació de les dones en totes
les seves formes i manifestacions. Les
propostes per aquest 2007 inclouen
cursos, tallers i activitats lúdiques adre-
çades a tota la població i altres de for-
mació per a professionals.

Tallers, xerrades, cursos i concerts
La campanya va començar diumenge
passat, 4 de novembre i finalitzarà el
24 de novembre. La representació tea-
tral de l’obra L’agressor de Thomas
Jonigk, va donar el tret de sortida. Des
de dilluns i fins al 30 de novembre es
pot visitar l’exposició Visualitzem la vi-
olència, una mostra de dibuixos
d’alumnes de 1r i 2n d’ESO de l’IES
Parets. Dins els actes celebrats aques-

Parets celebra la campanya
contra la violència de

gènere “Prou d’Hòsties”
del 4 al 24 de novembre

Antònia Font, El último grito
i Dj Panoramix: en concert

el 24 de novembre al
Pavelló d’Esports

El programa inclou una
desena d’activitats lúdiques

i culturals per rebutjar la
violència de gènere

ta setmana destaca també la xerrada
debat sota el títol “Socialització preven-
tiva” a càrrec del Grup de dones SAFO
i que ha analitzat les actuacions que
serveixen per prevenir la violència de
gènere en diferents àmbits.
Del 12 al 15 de novembre tindrà lloc a
Ca n’Oms un taller sobre “Educació
afectiva per a mares i pares” i del 13
al 15 de novembre, un curs que abor-
darà la “Capacitació per a xarxes espe-
cialitzades en la violència familiar”.
El cinema també té cabuda dins la
campanya. El 17 de novembre, a les 20
hores, al Teatre Can Rajoler, es farà la
projecció del film Caos de Coline
Serreau. D’altra banda, les bibliote-
ques Can Rajoler i Can Butjosa també
col·laboren amb exposicions i narraci-
ons de contes envers la violència de
gènere. La cloenda de la programació
tindrà lloc el 24 de novembre amb un
concert al Pavelló Municipal d’Esports
a partir de les 23 hores, al preu de 5
euros. Els grups Antònia Font, El último
grito i Dj Panoramix amenitzaran la vet-
llada, en el transcurs de la qual es pro-
cedirà a la lectura del manifest “Parets
contra la violència de gènere”.

La violència de gènere és definida per
les Nacions Unides com aquells ac-
tes envers les dones i nenes que “pu-
guin tenir com a resultat un dany o
sofriment físic, sexual o psicològic
per a la dona, així com les amenaces
d’aquests actes, la coacció o la pri-
vació arbitrària de la llibertat, tant si
es produeixen a la vida pública com
a la privada”.
S’entén per violència domèstica
qualsevol acte d’agressió que té
com a resultat danys o patiments fí-
sics, sexuals o psicològics, incloent-
hi les amenaces d’aquests actes, la
coacció o la privació arbitrària de la
llibertat, tant en la vida pública com
en la privada, i quan aquests actes
són realitzats per membres de la fa-
mília o persona de relació d’afectivi-
tat. L’article 15 de la Constitució es-
panyola garanteix el dret fonamental
a la integritat física i moral. Els mal-
tractaments físics o psíquics estan
tipificats com a delicte de lesions.

Violència de gènere, en dades
-A tot l’Estat, cada deu dies una dona
mor a causa dels maltractaments de
la seva parella o exparella.
-Tan sols es denuncien el 10% de les
agressions a les dones.
-Durant l’any 2006, a Catalunya, es
van denunciar 17.263 casos de vio-
lència contra les dones, dels quals el
82% van ser per maltractaments i
agresions físiques.
-El mateix any, a tot l’Estat Espanyol,
36.156 dones van demanar ordres
de protecció.
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L’increment del 3,6% de l’IPC estatal s’aplicarà a les
taxes i impostos per al 2008, amb algunes excepcions

Les taxes i impostos per al 2008
s’augmentaran de manera general
amb un 3,6% l’IPC estatal d’octubre.

Bus gratuït per a majors de 60 anys
Una de les novetats és la gratuïtat del
servei per a jubilats i/o pensionistes
majors de 60 anys en el transport
urbà. Així mateix, els pensionistes que
acreditin escassa capacitat econòmica
en aplicació dels criteris socioeco-
nòmics de Serveis Socials obtindran
reduccions en les tarifes fins al 100%

en la utilització de les instal·lacions de
la piscina municipal,
L’Impost sobre Béns Immobles (IBI)
encara està subjecte a l’aplicació de la
reforma cadastral del 2003 que actu-
alitza el valor dels habitatges i solars.
La regularització s’està duent a terme
de manera fraccionada en un període
de 10 anys, d’aquesta manera l’incre-
ment del rebut es fa de forma progres-
siva. El 2007 el coeficient d’aplicació
ha estat del 0.73 i l’any vinent, el
2008, baixa al 0.72. L’increment en el

preu final està al voltant d’un 8%. El
50% dels rebuts de l’IBI no s’incremen-
taran més de 30 euros respecte del
2007 i el 75% no el supera en més de
50 euros. Les famílies nombroses gau-
deixen d’una bonificació del 40% i, d’un
50%, aquells immobles en què s’hagin
instal·lat sistemes d’aprofitament tèr-
mic o elèctric de l’energia procedent
del sol, així com els habitatges de pro-
tecció oficial.

En l’Impost d’Activitats Econòmiques
es fa una revisió de les categories de
les vies públiques atenent la importàn-
cia dels polígons industrials en l’acti-
vitat econòmica del municipi. Alhora,
es concedeixen bonificacions a les
empreses que estableixen un pla de
transport per als seus treballadors.
La taxa de guals s’incrementa per so-
bre del 3,6% en els aparcaments co-
munitaris de més de 5 vehicles i d’una
manera proporcional en funció del nom-
bre de vehicles.
D’altra banda, el 2008 els aparca-
ments en zona industrial a partir d’una
amplada de gual de més de 6 metres
també tributaran.

La taxa de la prestació de serveis medi
ambientals (recollida selectiva, orgàni-
ca, i eliminació de residus) serà de 40
euros l’any 2008, 3,80 euros més que
el 2007, amb l’objectiu d’anar ade-
quant-la als increments que ha tingut
el cost del servei en els darrers anys.
Així mateix, es contempla incorporar
una bonificació del 15 % en el rebut de
l’any 2009 a totes aquelles persones
que facin ús de la deixalleria municipal
un mínim de 8 vegades a l’any en dies
diferents.
La taxa de l’aigua aplicarà increments
diferenciats en funció del consum. Si
el consum és de 10m3/mes l’augment
del rebut serà d’un 2,50%, si el con-
sum està situat entre 11 i 30m3/mes
s’aplicarà un percentatge del 3,50% i
a partir de 30m3/mes el recàrrec en el
rebut serà del 5,20%.

Bonificacions en educació
En l’àmbit educatiu, les taxes d’esco-
les bressol municipals i de l’Escola
Municipal de Música, incloses en
aquestes ordenances per a l’any
2008, també preveuen una bonificació
del 50% per a les famílies nombroses
de categoria general i per a aquelles de
categoria especial una exempció en el
pagament.

El servei de transport urbà serà
gratuït per als jubilats i

pensionistes majors de 60 anys

El rebut per la taxa de prestació de
serveis mediambientals serà de

 40 euros, 3,80 més que el 2007

Es potencia l’ús de la
deixalleria amb bonificacions

en el rebut de 2009

Les bones pràctiques
mediambientals i de mobilitat

preveuen bonificacions
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Es modifica el projecte dels 60
habitatges protegits de Can Fradera

A petició dels adjudicataris, l’Ajuntament de Parets redefineix el
projecte de la promoció d’habitatges protegits

LUCIO
GAT

Regidor
d’Urbanisme i

Habitatge

Redistribució interior, ampliació de su-
perfície i dotació d’elements no tinguts
en compte en el projecte inicial dels
habitatges. Aquestes són peticions
que han fet alguns dels adjudicataris
dels habitatges protegits que s’han de
construir a Can Fradera i que es van
sortejar el passat mes de març. L’Ajun-
tament ha estudiat les propostes i ha
treballat en la revisió del projecte,
-emmarcat en el Pla d’habitatge asse-
quible 2007-, amb la voluntat de donar
resposta a les sol·licituds.

Finalització de les obres: 2009
Fruit d’aquest treball de revisió i modi-
ficació, s’ha produït un retard en l’inici
de les obres, previst per al setembre
d’aquest any. Tot i això, la previsió de

finalització d’obres es manté en el
mateix termini: en el decurs de l’any
2009.

En aquests moments, l’Ajuntament de
Parets ja disposa de la nova definició
de la promoció, que serà presentada el
proper 20 de novembre. Cadascun dels
adjudicataris rebrà una notificació per
a la convocatòria, en la qual se’ls infor-
marà sobre totes les modificacions
previstes en el nou projecte, redactat
per l’arquitecte Enric Serra, del recone-
gut gabinet Serra-Vives-Cartagena.
L’empresa promotora de les obres és
Llars Unió Catalonia SSCL-UGT.

Donem resposta a les demandes

BrBrBreuseuseus
En el marc de la Setmana de l’Energia,
Parets ha estat escenari d’accions per
a assolir millors nivells de consum
energètic. A finals d’octubre, consellers
ambientals van recollir els dubtes dels
ciutadans en l’estalvi d’energia.
Més de 25 persones es van acostar a
la carpa instal·lada a l’av. de Catalunya
per tal d’omplir els formularis que van
permetre identificar quins costums i
fets quotidians es poden canviar per
aconseguir un major estalvi econòmic
i millorar el medi ambient. Un cop re-
collides les dades, l’empresa BIV, res-
ponsable de la consultoria, ha identifi-
cat que gran part dels ciutadans conei-
xen alguns dels mitjans d’estalvi
d’energia, tot i que encara cal millorar
en aspectes com el control de la tem-
peratura ambiental o l’aturada dels
aparells electrònics. A l’estand, també
es van poder recollir reductors de cabal
d’aigua per a la reducció de la despe-
sa en el consum.

La gestió del mercat
ambulant canvia d’ens

La política propera al ciutadà ha estat i continua sent el nostre fona-
ment. Saber escoltar, recollir les opinions i els neguits dels paretans
i paretanes, i donar resposta a les seves peticions és la nostra prin-
cipal premissa. I és així en tots els àmbits. L’habitatge protegit, a
preus més accessibles, és una demanda general arreu del país, un
fet davant el qual ens manifestem especialment sensibles. Tant és
així que l’equip de govern ha treballat en un Pla d’habitatge assequi-
ble per oferir un habitatge digne i de qualitat als qui no poden optar a
habitatges de promocions privades.
Som conscients que avui en dia l’adquisició d’un habitatge és una de
les inversions econòmiques més importants. És per aquest motiu, que
entenem que tot habitatge ha de respondre a les necessitats dels qui
hi viuran. Alguns adjudicataris dels pisos de Can Fradera ens han pro-
posat revisar el projecte i incorporar-hi millores. Hem recollit els seus
suggeriments i hi hem introduït modificacions. Properament els pre-
sentarem el nou projecte. És així com ens agrada treballar, donant
resposta a les demandes en una política realment de proximitat.

Des del passat mes de juliol, els
venedors dels mercat ambulant de
Parets han canviat d’administradors
per passar a formar part d’Asomer-
cat, l’Associació de venedors de
mercats de Catalunya.
Per garantir el bon funcionament,
s’ha conservat la figura del respon-
sable i delegat que esdevé l’enllaç
imprescindible entre els propietaris
de les parades i l’Ajuntament.
Amb aquest canvi, l’associació espe-
ra fomentar i millorar el  comerç am-
bulant. Un 75% dels paradistes ja
s’han associat al nou ens.

Creu que el preu de l’habitatge comença a descendir? S’estan aturant les vendes de pisos? Què és preferible la compra o el lloguer?

VOX POPULI

No. Crec que en pocs anys ha
pujat moltíssim el preu de
l’habitatge. Potser es triga
més a  vendre i  quan  has de
comprar s’amplia l’hipoteca a
més anys. Penso que és mi-
llor la compra, perquè a la llar-
ga és teu, amb el lloguer són
diners perduts.

Ana M.
Serrano
36 anys

Laura
Vivo

30 anys

Penso que és un abús, s’es-
pecula molt i els joves ho te-
nen molt malament per formar
una família. Sí, s’està frenant,
anys enrera veies un cartell i
en pocs dies ja no hi era; ara
poden passar mesos penjats.
Millor la compra, però el llo-
guer hauria de ser més baix.

Juan
Cerrillo
53 anys

Seria el somni de molts que el
preu de l’habitatge baixés,
però no és així. Crec que s’ha
aturat, però no baixa. Si que
es venen menys pisos, els jo-
ves tenen sous baixos, po-
ques ajudes i interessos molt
alts. Penso que és millor la
compra.

Montse
Morro

50 anys

Ana Belén
Piqueras

26 anys

Tot el contrari, crec que els
preus són molt elevats i els
sous no ho són tant. Potser,
els preus de venda porten un
temps estancats, però baixar
no baixen. És millor opció la
compra, perquè els lloguers
tampoc són baixos i la compra
és una inversió per al futur.

No, fins i tot crec que els
preus pugen o es mantenen.
Potser les vendes s’estan fre-
nant a jutjar per la quantitat de
cartells que hi ha però el preu
es manté. Millor la compra,
tot i que tal i com estan els
sous, ambdues opcions són
molt difícils.

Parets se suma a la
Setmana de l’Energia

Curs d’atestats a l’Escola
de Policia de Catalunya
Una trentena d’agents de la Policia
Local, juntament amb d’altres vin-
guts dels municipis de Montmeló i
la Llagosta i el Cos de Protecció
Civil de Parets, van participar entre
els dies 15 i 26 d’octubre en un
curs específic al voltant dels ates-
tats i la reconstrucció d’accidents de
circulació en vehicles de transport
de mercaderies, organitzat per
l’Ajuntament de Parets, a través de
la regidoria de Seguretat Ciutadana.
El curs va tenir una durada de 40
hores i les classes van ser imparti-
des per professorat de l’Escola de
Policia de Catalunya, de la UPC i
especialistes d’altres municipis i es
van abordar matèries com els pro-
cessos i l’anàlisi de les causes o la
dinàmica dels accidents.
Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament
vol dotar els cossos de seguretat
d’una formació específica atesa la
peculiaritat del trànsit rodat proper
als polígons de la nostra població.

Protecció Civil instal·la
una estació meteorològica
Protecció Civil de Parets ha instal·lat a
les seves dependències, una estació
meteorològica automàtica que possibi-
lita l’obtenció de dades sobre clima i
fenòmens referents al municipi i que
està enllaçada amb la Xarxa d’Estaci-
ons Meteorològiques Automàtiques
(XEMA) de la Generalitat de Catalunya.
L’equip ofereix informació referent a la
temperatura, pressió atmosfèrica, plu-
ja, velocitat i direcció del vent i elabo-
ra estadístiques que possibilita la cre-
ació d’un arxiu històric de dades.
L’estació disposa d’un sistema  d’e-
missió de prealertes de tempestes, pe-
dregades i llindars de glaçades que
permetrà al cos de Protecció Civil pren-
dre mesures preventives i preparar les
dotacions necessàries en cas d’emer-
gència. En un futur, s’ha plantejat am-
pliar l’estació amb nous mòduls.

El 20 de novembre
es presenta el nou projecte

als adjudicataris
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OFERTES DE LA BORSA DE TREBALL
Per poder accedir a les ofertes de la BORSA DE TREBALL, cal estar inscrit al Servei Local d’Ocupació (SLOP).
Les persones usuàries del Servei Local d’Ocupació interessades en alguna d’aquestes ofer tes, cal que s’adrecin a l’SLOP els dilluns de 9 a 13 i de 16.30 a 19 h
Les persones no inscrites i que vulguin disposar dels nostres serveis cal que concertin entrevista a l’SLOP.
Es poden consultar aquestes i altres ofer tes a la pàgina web de l’Ajuntament www.parets.org

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

RESPONSABLE
ATENCIÓ AL CLIENT

SOLDADORAUXILIAR
ADMINISTRATIU/VA

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal + indefinit.
Horari: jornada partida.
Tasques: suport administratiu en
assessoria d’empreses.
Requisits: formació professional
admtva. Bon nivell d’ofimàtica.
Indispensable carnet de conduir.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: jornada completa flexible.
Tasques: gestió i captació de cli-
ents per a una mútua d’accidents
de treball.
Requisits: experiència comercial
en el sector de serveis.
Indispensable vehicle.

Llocs de treball: 3
Contracte: indefinit.
Horari: jornada completa a
convenir.
Tasques: soldadura en un taller
metal·lúrgic
Requisits: experiència en aquest
àmbit. Vehicle.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: jornada partida.
Tasques: atenció a clients i pres-
supostos en empresa de cons-
trucció.
Requisits: Diplomat en Empresa-
rials. Valorable experiència en
aquest àmbit.

GESTOR/A
COMERCIAL

MECÀNIC MANTENIMENT
INDUSTRIAL

MOSSOS DE MAGATZEM
MANIPULADOR/A

 OPERARI PLANTA
QUÍMICA

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb opcions
d’indefinit.
Horari: jornada completa a
convenir.
Tasques: les habituals en una plan-
ta de producció de productes quí-
mics.
Requisits: persona responsable i
ordenada.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: intensiu tarde de 14 a 22 h
o nit de 22 a 6 h.
Tasques: recepció de mercaderies,
classificació i devolucions a través
de sistema informatitzat.
Requisits: experiència en magat-
zem. Valorable formació professio-
nal. Ofimàtica a nivell d’usuari.

Llocs de treball: 27
Contracte: temporal amb opci-
ons d’estabilitat.
Horari: rotativa mati i tarda de 7
a 15 h i de 15 a 23 h..
Tasques: càrrega i descàrrega,
preparació de comandes, etique-
tatge, etc.
Requisits: valorable experiència
en logística. Vehicle per arribar.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: torns rotatius M-T-N.
Tasques: responsable de mante-
niment preventiu i correctiu de la
cadena de producció.
Requisits: formació professional
en electromecànica i experiència
en manteniment.

OPERARI DE
MAGATZEM
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La Marineta va ser l’escenari de la tret-
zena reunió ordinària de la Central de
Serveis Tècnics de la Xarxa Municipal
d’Arxius que va tenir lloc els passat 25
d’octubre i a la qual van assistir un
total de 45 professionals pertanyents
als arxius de Mollet, Granollers, Gavà
o Terrassa, entre d’altres.

Creació d’un web de la XAM
Durant la trobada es va fer un balanç
de les actuacions desenvolupades per
la Central de Serveis Tècnics durant
l’exercici 2007, com els programes de
tractament arxivístic o de restauració i
digitalització de les actes dels plens

La xarxa d’arxius municipals
planteja la creació d’un web

Des del passat 21 d’octubre, la ca-
pella del Santíssim de l’església de
Sant Esteve ja compta amb els nous
vitralls creats per Maria Puig i Dolors
Coromines.
La presentació va tenir lloc després
de la missa commemorativa que es
va celebrar amb motiu del 1.103 ani-
versari del temple i coincidint amb
els 800 anys de la seva consagra-
ció. Dins el programa d’actes, tam-
bé va tenir lloc una audició de sarda-
nes amb la cobla La Principal de
Berga que va interpretar diverses
peces tradicionals. No obstant, les
activitats van començar el dissabte
dia 20 amb el concert de música
clàssica a càrrec del Quar tet
Geminiani que va aplegar un gran
nombre de públic.
Properament, també està prevista la
col·locació de sis noves finestres així
com la rehabilitació dels capitells
exteriors, i la substitució de l’actual
mur de la rectoria per un reixat que
permetrà veure els jardins interiors.

municipals, entre d’altres.
També es van presentar les principals
línies programàtiques per al 2008 que
han inclòs la possibilitat de crear un
web de la XAM per tal de possibilitar de
forma conjunta, la difusió i informació
sobre les tasques que es realitzen als
arxius municipals.
L’Arxiu Municipal de Parets es va adhe-
rir l’any 2003 a la Xarxa d’Arxius Muni-
cipals, mitjançant la signatura d’un con-
veni, amb la voluntat d’endegar progra-
mes de gestió, conservació i difusió del
seu patrimoni documental, que comple-
menti i enriqueixi les actuacions que ja
desenvolupa.

Parets celebra la castanyada
amb quatre propostes
Enguany, amb motiu de la Castanyada,
s’han programat diverses festes i ac-
tivitats. La primera va tenir lloc el dis-
sabte 23 d’octubre al Casal Can
Butjosa on, els més joves van poder
gaudir de les actuacions dels grups
Camaleon i Arangu. Pel que fa als ca-
sals per a la gent gran, el 2 de novem-
bre, els casals de Ca n’Oms i el Club
Sant Jordi, van organitzar trobades a
les seves dependències. Ca n’Oms va
comptar amb l’actuació dels cantants
Sergio y Betty i, el Club Sant Jordi amb
el conjunt Solymar.  Ambdues festes
van comptar amb una gran assistència
de públic. Per últim, l’Asoveen va orga-
nitzar la tradicional castanyada amb
l’actuació del cantant Dany.

El Centre de Recursos Empresarials la Marineta va acollir la
tretzena reunió de la Xarxa municipal d’arxius de Barcelona

BrBrBreuseuseus
El temple de Sant Esteve
llueix nous rossetons

Aquest dissabte el Cafè
Teatre presenta Impro Show
Demà dissabte, a les 22.30 h, al Tea-
tre Can Butjosa i dins els espectacles
programats al Cafè Teatre, la compa-
nyia Planeta Impro ens presentarà
Impro Show, un espectacle d’improvi-
sacions on el riure i la diversió estan
garantides. El Cafè Teatre permet so-
par al mateix espai a base de barque-
tes i pinxos.
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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

I el teu mòbil,
parla català?

`

Llibres, cinema, música,
entrevistes, propostes per
a Parets... Aquests són al-
guns dels continguts que

podem trobar al web de la publicació
electrònica Comuni-K que va néixer ara
fa set mesos amb el propòsit d’impul-
sar la participació i potenciar la respon-
sabilitat social facilitant un espai de
creació i expressió per a joves i asso-
ciacions juvenils.
En el projecte, impulsat des dels ser-
veis de Joventut i Participació ciutada-
na i emmarcat dins el Pla local de jo-
ventut de Parets, hi par ticipen dife-
rents departaments de l’Ajuntament
així com entitats que hi col·laboren de
manera puntual. L’equip de redacció
està format per 14 nois i noies entre
els 16 i els 29 anys que es reuneixen
periòdicament per decidir el format, el
disseny i fer una avaluació dels contin-
guts en funció de les propostes rebu-
des des dels espais d’opinió.

El centre educatiu de Justícia Els Til·-
lers de Mollet va rebre, el passat 1
d’octubre, una menció especial per al
pla de lectura que es desenvolupa
des del curs 2002-2003 amb l’estreta
col·laboració de Mercè Escardó, direc-
tora de la biblioteca infantil i juvenil
Can Butjosa.
El cuento cómo entorno de creci-
miento, és el projecte que l’escola va
presentar i que ha estat mereixedor
de la menció dins el Premio a la
Acción Magistral 2007.
Enguany, s’han presentat un total de
192 treballs educatius elaborats per

BrBrBreuseuseus

Biblioteca Can Butjosa

L’escola Els Til·lers de Mollet rep una
menció especial pel seu pla de lectura

Concurs de disseny per
la Festa Major d’Hivern
Ja han sortit les bases per al concurs
de disseny de la imatge de la Festa
Major d’Hivern del 2008.
Cada participant, que ha de ser ma-
jor de 16 anys, pot presentar un
màxim de tres propostes, originals i
inèdites relacionades amb la Festa
Major d’Hivern.
La tècnica es pot escollir lliurement,
tot i que es valorarà l’ús de les no-
ves tecnologies. La proposta s’ha de
poder aplicar en un tamany de
14X14 cm i ampliar-se per a un car-
tell mida Din A3.
Els treballs han d’incloure el text
“Festa Major d’hivern 2008. Parets
del Vallès. 25, 26, 27 i 28 de gener”
i s’han de presentar en un suport rí-
gid i, a més, en un CD ROM o en un
disquet informàtic en format JPG,
Photoshop, Freehand o Corel Draw.
Les propostes s’han de presentar en
un sobre tancat amb un pseudònim,
acompanyat d’un altre sobre a l’inte-
rior del qual constaran les dades
personals de l’autor (nom, edat,
adreça, número de telèfon i adreça
electrònica) i s’han de lliurar a les
oficines del Servei de Cultura, al
Centre Cultural Can Rajoler, Traves-
sera, 1, abans del dia 23 de novem-
bre de 2007.
El jurat estarà format pels membres
del grup de treball de la Taula d’En-
titats i el veredicte es farà públic
durant el mes de desembre de
2007. La dotació del premi és de
500 euros a la proposta guanyado-
ra i pot quedar desert si cap  reuneix
les característiques  que regulen les
bases que ja es poden consultar a la
pàgina web de l’Ajuntament
www.parets.org.

La demanda perquè els telèfons
mòbils incloguin totes les variants
lingüístiques del país va en augment
i cada vegada hi ha més fabricants
que inclouen el català en els menús
dels telèfons mòbils.
Gràcies a l’acord signat a principis
d’aquest any entre el Departament
de Governació i Administracions pú-
bliques, els fabricants Nokia,
Motorola, Alcatel i Sony Ericsson, i
les operadores Movistar, Vodafone,
Orange i Yoigo, els fabricants es
comprometen a incorporar progressi-
vament el català en els menús dels
terminals i les operadores a dema-
nar als fabricants la presència del
català com a requisit per homologar
els terminals per comercialitzar-los.
Ara, aquest mes, se n’acaba de sig-
nar un altre amb Eroski amb la ma-
teixa finalitat.

Si voleu saber quins models inclouen
el català només cal entrar a
ElTeumobil.cat,  que és el portal in-
formatiu que la Genertalitat de
Catalunya ha obert,  i buscar els
models de telèfon que inclouen el
català, amb les característiques prin-
cipals de cadascun, i mitjançant
quines operadores els pots adquirir.
A més a més, també també hi ha
una secció de descàrregues amb
fons de pantalles, cançons, recursos
diversos i jocs en català, entre els
quals n’hi ha tres sobre el món dels
castellers gràcies a la col·laboració
amb www.eljoccasteller.cat.

El passat dissabte, 20 d’octubre, va
tenir lloc, al Teatre Can Rajoler, el lliu-
rament de premis als millors poetes
i rapsodes, dins el 20è Festival de la
poesia que organitza el Niu d’Art amb
el suport de l’Ajuntament.
Enguany el primer premi, dotat amb
400 euros, ha estat per Rossend
Sellarés amb el poema La rosa dels
vents. Pel que fa al millor rapsode,
l’afor tunada ha estat Presentación
Samaniego, que va interpretar Guaja
i va endur-se el xec de 300 euros
amb que es reconeixia al guanyador.
El premi Josep Fité, al millor rapsode
local, que atorga la Penya blanc bla-
va Parets Lliçà, va recaure en una al-
tra dona, Francesca Massaguer i
Mompart.

1.800 euros en premis
Altres guardonats durant el festival
van ser Juan Lorenzo Collado i Maria
Lluïsa Roig Tallado, que van guanyar
el segon i tercer premi de poesia res-
pectivament amb les obres Tu sonrisa

Festival de la poesia

El 20è Festival de la poesia premia els
millors poetes i rapsodes d’enguany

Música i creativitat a la primera
festa de la revista Comuni-K

i Quan hagi mort.
El  segon i tercer classificats en la
categoria de rapsodes, van ser Carlos
Alonso i Juan Manuel Cárdenas.

Al certamen, al qual van assistir més
de 200 aficionats al món de la poe-
sia va comptar entre d’altres, amb les
actuacions  del cantant Calixto Brown
i de la humorista i ballarina Remey,
dos reconeguts artistes del panora-
ma nacional.

Música i humor per
amenitzar el 20è

aniversari del Festival

professors i centres docents de tot
l’Estat espanyol que han dut a terme
durant el curs 2006-2007, un projec-
te o experiència en l’educació infan-
til o primària dins el foment del des-
envolupament de la personalitat dels
alumnes.

Premi homenatge al Mestre
Aquest premi i les mencions especi-
als tenen com a objectiu principal,
reconèixer aquells projectes que aju-
den en la transmissió de valors com
la tolerància, la solidaritat, el respec-
te, la justícia o la igualtat o bé que
tenen en compte la prevenció de
qualsevol tipus de risc social. La Bi-
blioteca Can Butjosa, a través de la
seva directora i del pla de lectura
especial que duu a terme en aquest
centre, ha treballat dins la creença
que els contes ajuden a cimentar les
bases per al bon desenvolupament
social i emocional dels joves.
El treball s’ha realitzat amb la col·-
laboració d’una desena de joves.

El proper 17 de novembre, la revista ce-
lebra la seva primera festa a Can
Butjosa, a partir de les 11 de la nit, per
tal de donar a conèixer aquesta publi-
cació, no només als lectors sinó, tam-
bé als joves interessats a participar i
opinar sobre una realitat que els afec-
ta de manera directa.
La festa Comuni-K, acollirà els con-
certs dels grups El último grito, Los
innombrables i Evermind.

Durant aquests mesos, el web de la re-
vista ha rebut 602 visites i s’han publi-
cat 62 articles que han recollit els ne-
guits i les reflexions del més joves que
han valorat molt positivament aquesta
iniciativa. Per tal d’accedir als contin-
guts, o posar-se en contacte cal visitar
l’adreça www.comuni-k.org.

La publicació es va presentar el passat 22 d’abril
durant la Festa de les Entitats

Més de 600 visites
i una seixantena

d’articles publicats
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Jordi Seguer

Com ha començat la nova temporada?
Estem molt contents perquè el CNP ha
doblat la xifra de nedadors que tenia
l’any passat. Ara som més d’una cin-
quantena i això ens permetrà fer equips
de relleus en gairebé totes les catego-
ries. Molts dels nous nedadors que
s’han incorporat provenen dels cursos
de natació de la piscina.
Quines han estat les primeres compe-
ticions on s’ha participat?
Durant el setembre vam obtenir bons re-
sultats en les travessies de Banyoles,
Tarragona i Barcelona. Així Adrià
Martínez va ser el primer classificat en
la prova de 1.000 m de Tarragona, Lau-
ra Rivera, 2a en benjamí i Janira
González, la tercera. El 20 d’octubre
vam participar en una jornada de fons

Per segona temporada consecutiva, Dani Pagès és l’entrenador del Club Natació
Parets. Aquest jove molletà de 20 anys es va incorporar com a nedador del club
paretà el 1996 en la categoria benjamí, des d’aleshores i fins a l’edat absoluta ha
pres part en competicions federades. Arran de la marxa de Magda Camps, Pagès
va assumir la direcció del club  amb el suport de l’exnedadora Sandra Carreras.
Dani Pagès és un esportista nat, ha practicat a més de la natació, el futbol, el triatló
i darrerament corre per l’equip de BTT del San bike de Montornès.
L’entrenador del CNP es mostra molt il·lusionat amb l’inici de la nova temporada
que ha estat marcada per l’augment de la xifra de nedadors. Pagès ha volgut agrair
el treball que porta a terme la junta directiva que presideix Toni García Soto.
Aquest dissabte, 10 de novembre, l’equip benjamí del Club Natació debuta en com-
petició participant en una jornada que es farà a la piscina de Caldes de Montbui.
Anteriorment, el 27 d’octubre, Can Butjosa va acollir una jornada de la lliga comar-
cal que té com a objectiu obtenir marques mínimes per a les finals catalanes.

eeeeel pll pll pll pll plaaaaannnnntttttererererer

DAVID TOMÁS RODELLAS
Club Handbol Parets

“El CNP ha doblat la xifra de nedadors”

i estils a Rubí i el passat 27 d’octubre
es va fer una jornada de la lliga comar-
cal.
Aquest dissabte comença la competi-
ció per als benjamins?
És així, els nedadors benjamins són els
més petits del club i representen gaire-
bé el seixanta per cent dels nedadors
que tenim. Per a molts serà la primera
vegada que participen en una prova
oficial ja que s’hi acaben d’incorporar.
Quins objectius has marcat per a la res-
ta de categories?
Volem superar la xifra de nedadors que
l’any passat van participar en els Cam-
pionats de Catalunya, que van ser uns
setze. Per això estem entrenant a bon
ritme, per aconseguir les marques ne-
cessàries i ser presents a la final cata-

lana d’hivern.
El Club Natació acaba de crear una
secció de triatló, per quins motius?
Volem donar més oportunitats als neda-
dors de més edat del club. De moment,
el Fabio Pagès, Xavier Reina i Javier
Chacón han començat a practicar el
triatló, serà un complement als seus
entrenaments a la piscina.
Des de sempre, el CNP ha reclamat
més espai i més horaris a Can Butjosa.
Quina és la situació actual?
Som conscients que hem de repar tir-
nos els 6 carrers de la piscina entre
socis, usuaris de cursets i el CNP. Hem
de tenir paciència fins que s’executi el
projecte d’ampliació de Can Butjosa.

DANI PAGÉS
president del Club Natació Parets David Tomás Rodellas és un dels

components de l’equip infantil A de
l’Handbol Parets que dirigeix Carles
Palet. Aquesta és la quarta tempora-
da del jove jugador a les categories
inferiors de l’HP. S’hi va incorporar
com a aleví de primer any i enguany
ja és infantil de segon any a l’equip
que par ticipa al Campionat de
Catalunya. David Tomás juga com a
pivot de primera línia, entre les seves
qualitats destaca la rapidesa, la gran
capacitat de treball i la for talesa.
Fins ara l’infantil A de l’HP ha sumat
4 punts en 3 jornades, amb victòries
davant SJ Despí (12-34) i Cerdanyola
(38-20) i una única derrota (30-32)
amb Sant Esteve Sesrovires. D’altra
banda, l’Handbol Parets farà la pre-
sentació dels 10 equips (un de ben-
jamí, dos d’alevins, dos d’infantils,
un de cadet, un de juvenil, dos de
sèniors i un de màsters) el proper
dissabte, 17 de novembre, a les 18
h al Pavelló. Després, a les 19,30 h,
jugarà partit de lliga el sènior A con-
tra la Canonja.

FFFFFeeeeem nm nm nm nm naaaaatttttaaaaacccccioioioioio

�



9 de novembre de 2007
ESPORTS

13

aaaa a
vvvv v aaaa a

nnnn n
tttt t m

a
m

a
m

a
m

a
m

a
t
x

t
xt
x

t
x t
x

Aquest dissabte comença a Parets la
lliga comarcal de cros 2007-08

El CF Parets manté el lideratge a la lliga de Preferent

El bloc entrenat per David Borrell va
trencar dissabte la ratxa de 6 derro-
tes a la lliga de 2a Catalana grup 2
amb un triomf  a la pista del Caldes
de Montbui per 62-90. Els paretans
van dominar els quatre quarts amb
molta claredat (27-37 al descans).
Jordi Pavón amb 30 punts va ser el
màxim encistellador d’un equip que
ara comparteix la darrera plaça del
grup amb el Navàs i Igualada amb
1/6. Demà dissabte el BP, a les 19
hores, rebrà l’Andorra B en la 8a jor-
nada de lliga.
El sènior femení A del Bàsquet Pa-
rets reprèn la lliga de 3 “A” grup 4
amb una visita aquest diumenge
(17.30 h) a la pista del líder invicte
Lliçà d’Amunt. L’equip de Chema
Moreno acumula 4 victòries i 1 der-
rota i té un partit pendent amb el Vic
que disputarà el 12 de gener.

Més de 300 corredors prendran part en una cursa que no
s’organitzava a Parets des de l’any 2001

L’equip de Cuni comparteix per se-
gona setmana consecutiva el primer
lloc de la lliga de Preferent grup 1
amb l’Olesa. Tots dos equips sumen
18 punts després de la 8a jornada.
Aquest diumenge el CFP visita el
camp del Rubí (12 h) un dels favo-
rits per l’ascens a 1a Catalana. Els
paretans han sumat 3 victòries con-
secutives: Gironella (5-1), Amer (0-2)
i diumenge passat van derrotar en

derbi comarcal l’ECG (1-0) amb gol al darrer minut de Quim Solanich. D’altra
banda, el proper diumenge 18 de novembre, a les 16 hores, el CFP farà la pre-
sentació dels equips de futbol base, i a les 17 hores es jugarà el partit de la
lliga de Preferent davant del Ripollet.

L’Handbol Parets obre la
segona volta de la lliga
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El Club Atletisme Parets organitzarà
demà, dissabte 10 de novembre, la
primera cursa de la Lliga comarcal de
cros que impulsa el Consell Esportiu
del Vallès Oriental.
El calendari de la lliga consta de 7 pro-
ves que es disputaran  fins al 27 de
gener del 2008.
Més de 300 corredors -segons les pre-
visions- prendran part en la primera
cita de la nova temporada. A la cursa
del nostre municipi s’inclouen les ca-
tegories mini, prebenjamí, benjamí,
aleví, infantil i cadet amb distàncies
d’entre 300 i 3.000 metres.
El circuit estarà situat a la zona espor-
tiva municipal i les curses començaran
a les 10 del matí. La resta de proves

Un total de 26 atletes del CAP va
participar diumenge al 53è Cros de
Calldetenes.
Entre els resultats més destacats hi
ha, en categoria benjamí, Carlos
Abel 15è, Francesc Páez 18è, Oscar
Abel 20è, Queralt Brunet 17a. En
aleví, Ingrid Andrés 1a, Carla Menes
8a, Laura Brunet 14a, Roger
Subiron 15è, Ugo Modu 17è i Adrián
Tormos 22è. En infantil, Alba Quirós
4a, Laura Menes 6a, Alba Martínez
11a, Iris Quirós 14a, Mariela
Martínez 17a, Chika Miriam Madu
17a, Andrea Galán 22a, Patricia
Barrientos 23a, Laura Arias 24a i
Esther Alcaraz 25a. En infantil mas-
culí, John Fredy 15è, Francesc
Eduard 16è i Jonathan Gómez 17è.
En cadet, Rocio Guerrero 13a i, en
juvenil, Fanny Pelegrina 14a i Beatriz
Jurado 15a classificada. Gràcies a
l’elevada participació, el Club Atletis-
me va rebre un reconeixement en
qualitat de tercer club amb més par-
ticipants. En categoria veterans, el
Parets d’atletisme va estar represen-
tat per Josep M. Guzmán, 22è clas-
sificat i per Cesar Arranz, 26è.

L’equip sènior del Club de Rugbi Parets juga
aquest diumenge al camp del Torroella
Montgrí-Senglars el partit corresponent a la
quarta jornada de la 2a divisió catalana. Els
paretans han obtingut 2 punts en els tres pri-
mers partits, amb derrotes davant de l’Alella
i Castelldefels i victòria a casa -coincidint
amb la presentació- davant del Reus
Deportiu. En la darrera jornada, el 27 d’oc-
tubre, el CRP va caure davant el
Castelldefels per 10-22  en un partit molt
anivellat que no es va resoldre fins al final
quan l’equip del Baix Llobregat va superar el
nombre de marques del Parets. Durant l’en-

frontament el CRP va obtenir 2 marques mitjançant Pastor i Juanito. Després del desplaçament a
Torroella, el Parets rebrà el dia 18 el Químics. El club va celebrar el passat dissabte, 3 de novem-
bre, el 8è aniversari de la seva creació, aquesta és la setena temporada com a club federat i l’ob-
jectiu passa per assolir l’ascens cap a 1a Catalana.

Dissabte 10 i Diumenge 11 Novembre
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
Rubí-CF Parets (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 2:
B.Parets A-Andorra “B” (Dissabte, 19 h)
BÀSQUET 3a FEM. Grup 4:
Lliçà d’Amunt-B. Parets A (Diumenge, 17.30 h)
HANDBOL LLIGA CATALANA Grup A:
GEiEG (Girona)-Handbol Parets
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
FS Parets-Mataró (Dissabte, 17.30 h)
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3:
TT Parets-Figueres (Dissabte, 17 h)
RUGBI 2a Catalana:  Torroella Senglars-CR Parets

Dissabte 17 i Diumenge 18 Novembre
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CF Parets-Ripollet (Diumenge, 17 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 2:
Salle Manresa-B.Parets A (Dissabte, 17.30 h)
BÀSQUET 3a FEM. Grup 4:
B. Parets A-Roda de Ter (Dissabte, 19 h)
HANDBOL LLIGA CATALANA Grup A:
Handbol Parets-Canonja (Dissabte, 19.30 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
Rapid Sta Coloma-FS Parets (Diumenge, 11.45 h)

Breus

Aquest cap de setmana s’enceta la
segona volta de la primera fase de la
Lliga Catalana grup A per l’Handbol
Parets. L’equip dirigit per Josep
Manel Herrero visita la pista del po-
tent GEiEG, líder invicte amb 14
punts. Durant la primera volta l’HP ha
sumat  5 punts, els darrers resultats
han estat victòria a Banyoles (31-34)
i empat amb Palautordera (23-23). A
la classificació l’HP és sisè, amb 5
punts i es troba a només 2 del play-
off d’ascens.
L’objectiu del Parets serà aconseguir
el major nombre de punts possibles
per afrontar amb més tranquil·litat la
fase per a la permanència, tot i que
tampoc es descarta la classificació
entre el grup capdavanter. D’altra
banda, l’equip sènior A de l’HP va
rebre el passat 26 d’octubre un reco-
neixement en el marc de la Nit dels
campions, organitzada pel rotatiu
“El Mundo Deportivo” en un acte ce-
lebrat a l’Hotel Juan Carlos I.

Joaquim Rodríguez renova
pel Caisse d’Epargne

Primer triomf del sènior
masculí A del Bàsquet

Comença la temporada de
cros del Club Atletisme

SÈNIOR CLUB RUGBI PARETSlllll’eeeeeqqqqquuuuuiiiiippppp

Breus

seran: el 18 de novembre a Canovelles,
24 de novembre a Montornès, 16 de
desembre a Granollers, 12 de gener a
Sant Celoni, 19 de gener a les Franque-
ses i 27 de gener a la Roca.
La lliga comarcal és classificatòria per
a la final nacional de cros que es farà
a Rubí el 10 de febrer. Els dotze pri-
mers classificats de cada categoria
participaran a la final catalana.
Parets acull una prova de la lliga comar-
cal, la darrera cursa celebrada al nos-
tre municipi va tenir lloc l’any 2001.
A la prova de demà participarà l’equip
de competició del CAP, els clubs d’at-
letisme de Canovelles i Montornès i
una seixantena d’escolars dels centres
educatius de Parets.

El ciclista professional de Parets,
Joaquim Rodríguez Oliver, continuarà
dues temporades més a l’equip fran-
cès que dirigeix Eusebio Unzué.
Rodríguez va tancar la temporada
amb un 8è lloc a l’Escalada a
Montjuïc.
L’èxit més destacat del 2007 ha es-
tat la victòria en el Campionat d’Es-
panya de fons en carretera, el juny
passat a Conca. També continuaran
al Caisse d’Epargne Alejandro
Valverde i Oscar Pereiro.
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Grup Municipal  del
Partit Popular de Catalunya

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

parets@iniciativa.cat

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

parets@xarxapsc.net

Si hem de tractar algun tema d’actualitat,
encara que no sigui de l’àmbit local, que
no per això és menys interessant, és clar
que l’element que està centrant el debat
públic en les darreres setmanes i que mal-
auradament ho seguirà fent els propers
dies, és la crisi de les obres de l’arriba-
da a Barcelona del Tren de Gran Velocitat
(TGV) i l’impacte sobre les línies de Roda-
lies i dels Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (FGC). Com tothom sap, la fase
aguda de la crisi es va iniciar el dissabte
dia 20 d’octubre quan les obres del TGV
van malmetre un túnel dels FGC i es va
decidir interrompre aquest servei i el de
Rodalies. La Generalitat, els Ajuntaments
afectats i RENFE van posar en marxa me-
canismes alternatius de transport que es-

tan pal·liant, en part, el perjudici causat pel
fiasco de les obres del TGV.
De forma immediata, el president de la Ge-
neralitat va assenyalar les prioritats a par-
tir d’aquell moment: en primer lloc, garan-
tir la seguretat dels usuaris i dels treba-
lladors; en segon lloc, restablir, de la for-
ma més ràpida possible, el servei de Ro-
dalies; i en tercer lloc -i l’ordre és aquest
i no pas altre-, culminar les obres de l’ar-
ribada del TGV a l’estació de Sants a
Barcelona.
Davant d’aquets fets, els socialistes, a tra-
vés de la visita del president Zapatero a
la zona afectada i de la seva compareixen-
ça al Congrés dels Diputats la setmana
passada, hem donat la cara i hem recone-
gut els errors comesos. Però fent justícia,

cal dir, que ho hem fet administrant l’he-
rència d’un govern, el del PP, que durant
les seves glorioses etapes en el poder, no
va mostrar la més mínima preocupació per
les infraestructures a Catalunya i molt
menys li va generar cap càrrec de consci-
ència la decadent xarxa ferroviària de ro-
dalies a Barcelona. Ara, alguns (CiU) des-
prés de 23 anys en el Govern autonòmic,
també s’apunten a la crítica quan  la seva
gestió en aquest sentit va deixar molt a
desitjar. Amb tot, de ben segur que ens en
sortirem!

L’AVE i Rodalies

Mentre els ajuntaments no tinguin sufici-
ència financera, els impostos locals seran
inevitables. Així, per fer realitat noves in-
versions, cobrir depeses corrents i millo-
rar els serveis públics, s’ha d’assegurar
la recaptació necessària, que no vol dir
“exprimir” els i les contribuents. Al contra-
ri, per ICV-EUiA els impostos han de ser
justos. És més, la fiscalitat ha de ser una
eina de redistribució, que permeti gravar
més els col·lectius que tenen més poder
econòmic i ajudar els qui tenen majors di-
ficultats. Som conscients que cal actualit-
zar els imports de les taxes i preus públics
en funció de l’evolució de l’IPC i avançar
cap a una millor cobertura del cost dels di-
versos serveis municipals, però no renun-
ciem al fet de prestar un servei de quali-

tat, fins i tot que alguns puguin ser total-
ment gratuïts per a l’usuari o usuària,
encara que la recaptació de la taxa no co-
breixi el cost total del servei.
Com a tot arreu, l’impost que més mal fa
a les butxaques és l’IBI, que en el nostre
cas pateix els efectes de la revisió cadas-
tral que el Ministeri d’Economia va fer el
2003. Per mitigar-ne l’impacte, n’hem re-
duït el tipus i hem incrementat els ajuts
per als que més ho necessiten, que són les
persones grans amb pocs recursos les
quals també reben bonificacions en
l’ecotaxa. I hem de dir que seguirem de-
fensant que s’apliqui un recàrrec als im-
mobles desocupats, que gravi l’especula-
ció. Enguany hem aconseguit que el soci
majoritari del govern, el PSC, assumeixi

nous criteris de fiscalitat ecològica, con-
cretament bonificacions per l’ús de la
deixalleria, que s’afegeixen a les que ja
vàrem introduir en exercicis anteriors,
especialment les  relatives a la instal·-
lació d’energies renovables. És una nova
passa en l’ambientalització fiscal, que
s’està demostrant com una bona eina per
generar beneficis ambientals i estalvi en
els costos.
En definitiva, com a força política d’esquer-
res i ecologista i, alhora, com a membres
del govern, hem defensat unes ordenan-
ces fiscals per al 2008 justes i solidàri-
es, socials i sostenibles

De pressió
fiscal,

la justa

Alzheimer has escollit malament el paci-
ent. Ets un imprudent. Ho tens mal parat.
En Maragall és un home molt intel·ligent
i bondadós, però bel·ligerant amb les in-
justícies de tota mena i les malalties són
injustícies. Sàpigues que no pararà.
Alzheimer, prepara’t perquè un home que
ha portat els Jocs Olímpics a Barcelona,
que ha situat Barcelona al món, que té
moltes neurones bones no es deixarà pas
vèncer per tu que ets un torracollons des-
carat, que vas driblant, com si fossis el
Messi, els investigadors i els fàrmacs.
Alzheimer tens els dies comptats, t’arriba-
rà el teu Sant Martí.
Com sempre la singularitat d’en Maragall,
personatge atípic en tot, ens ha sorprès.
Maragall has de continuar sorprenent-nos

perquè ho fas molt bé, segur que no ens
defraudaràs.
En Pasqual és un gran polític, un gran hu-
manista, una gran persona, una bona per-
sona que sempre ha utilitzat i utilitza la
seva intel·ligència per millorar la vida dels
altres. És –creiem– el millor polític que ha
donat Catalunya en els últims temps. És
també dels pocs polítics que no ha enxam-
pat ni un euro de la política, té el mateix
estatus avui que quan va néixer. És un
senyor de Barcelona. La política, avui, està
plena de polls ressuscitats, ell no pertany
a aquest grup. Amb això també és singu-
lar. Pasqual aquest nou repte en la teva
vida el superaràs amb èxit, l’Alzheimer que
es posi les piles i les secretasses que
s’amaguin.

Nota 1: Aquest article ha estat publicat en
alguns diaris signat per Rosa Martí Conill,
però el grup municipal del NOPP el subs-
criu totalment i el vol reproduir.

Nota 2: El NOPP té loteria de Nadal a dis-
posició de qui li pugi interessar.

Alzheimer,
ho tens

mal parat

Amb aquest escrit volem tornar a fer una
reflexió, no en contra dels joves, que nin-
gú s’enganyi, però  sí en contra dels ac-
tes incívics, vandàlics i de la brutícia que
generen certes conductes.
L’altre dia mentre feia un passeig pel meu
barri, un veí i company, va sentir uns ve-
ïns que estaven indignats, va ser a la vora
del riu, a la plaça de Gallecs, també, ano-
menada “El quesito”, a l’Eixample. Els
veïns expressaven el seu malestar per
com queda aquesta plaça després d’un
divendres o d’un dissabte a la nit: plena
d’ampolles buides, xiclets en els gronxa-
dors, papers, etc.
Hem posat aquesta com a exemple, però
tenim la certesa que en algunes més del
nostre municipi també passa, i si parlem

dels grafits mal entesos, el problema es
escandalós.
Volem que quedi molt  clar que no estem
en contra dels grafits, però sí en contra
dels joves que han perdut el nord i que
utilitzen qualsevol cosa —persianes, faça-
nes, portes o tanques–– per posar la seva
firma. Es vergonyós que cases com la del
c/ Sant Miquel núm. 101, davant mateix
del parc de l’avinguda d’Espanya, al barri
de l’Eixample, una construcció típica, no
quedi ni un sol pam que no estigui pinta-
da, i tot perquè els propietaris no hi viuen.
Estem convençuts que les autoritats han
fet tot allò que està al seu abast perquè
això no passi, però han fugit de les mesu-
res punitives. Possiblement ha arribat l’ho-
ra d’aplicar mesures d’aquest tipus. Nosal-

tres creiem que sí, però unes mesures
punitives ben pensades que no gravin els
pares i sí els infractors. Tenim constància
que hi ha algun grup polític que també ha
manifestat que ja n’hi ha prou d’aquest
color i que s’hi ha de fer alguna cosa més.
A CiU hem dit per activa i per passiva que
calen solucions, que cal aplicar mesures
exemplars als infractors. Ens felicitem
que altres forces polítiques del nostre mu-
nicipi ho denunciïn i donem per bo que algú
més s’apunti a denunciar una realitat que
envolta els nostre municipi.
Els nostres ciutadans demanen respostes
i solucions.

Nova reflexió

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

Grup Municipal de Convergencia i Unió
www.ciu.cat/parets

L’article d’opinió del grup municipal del PPC no s’ha pogut publicar perquè no ha estat lliurat en el moment del tancament d’aquest
butlletí.
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Es considera que un aliment és funcional quan, a més de proporcionar valor nutritiu (energia, greixos, sucres, proteïnes, vitamines, minerals, aigua…), pot
demostrar-se científicament que consumir-ne habitualment pot tenir un efecte beneficiós addicional sobre la salut, més enllà del que és estrictament nutricional,
tant millorant el benestar com reduint el risc de desenvolupar algunes malalties.
Un aliment funcional pot ser natural (AFN) o un aliment modificat tecnològicament (AFM), al qual se li ha afegit o tret algun element de la seva composició,
amb l’objectiu de millorar la salut.

Exemples d’aliments funcionals naturals: Llets fermentades o iogurts, perquè els ferments del iogurt fresc exerceixen una acció beneficiosa sobre el
funcionament i l’equilibri microbià intestinal; fruites seques, perquè el tipus de greixos que contenen (poliinsaturats) poden jugar un paper protector davant
l’aparició de malalties cardiocirculatòries; oli d’oliva, perquè el tipus de greixos predominants (monoinsaturats) poden també tenir un important paper pro-
tector davant l’aparició de trastorns de la circulació.

Exemples d’aliments funcionals modificats: Lactis descremats o amb greixos modificats (omega 3), perquè cal evitar els greixos continguts a la llet i als
productes lactis (principalment els saturats). El consum de productes descremats pot millorar la prevenció de malalties cardiovasculars. En d’altres d’aquests
productes, se’ls pot afegir greix cardioprotector (omega 3)

Encara que els aliments funcionals són susceptibles de millorar la salut, s’han de valorar en la seva justa mesura i gaudir-ne sabent que, si bé no són la
panacea de tots els mals, són beneficiosos i aporten un complement saludable a una dieta apropiada i a un estil de vida actiu.
Els aliments funcionals poden resultar una facilitat o un complement interessant, però no una necessitat.
Una alimentació suficient, variada i equilibrada, la base de la qual són els aliments ordinaris, frescos i processats, pot proporcionar en conjunt tots els
efectes saludables que necessita el nostre organisme i, així mateix, si escollim adequadament aquests aliments, també hi inclourem els components fun-
cionals (carotenoides, àcids grassos omega-3, fibra, substàncies antioxidants i d’altres). Per tant, una dieta dissenyada correctament ja és funcional.

Aliments
funcionals

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

L’últim bosc, l’últim cel, l’últim alè
que ara viu a dins meu com el primer
alè del primer bosc, del primer cel,

del primer home lliure que, en la mort,

dóna vida a la vida, cos al cos,
veu a totes les veus, sang a la sang.

I ens clava la certesa fulminant
que només som si som en lliber tat!

Aquest és el fragment del poema El primer bosc que
Jordi Bilbeny va dedicar a Lluís Maria Xirinacs, mort
el passat mes d’agost, i que s’ha gravat en marbre
a la placa instal·lada pels volts del ’1 de novembre
al cementiri municipal.
L’any 1984, per primer cop, l’Ajuntament de Parets
va decidir commemorar la celebració de Tots Sants,
amb la col·locació d’una pedra inscrita amb versos
i fragments d’obres de diversos autors, totes rela-
cionades d’una manera o altra amb la mort.
Des d’aleshores, cada any, s’hi afegeix una nova
làpida que acompanya silenciosa el repòs dels que
ja no hi són i que podem veure al porxo, a l’interior
de la capella o prop dels columbaris.
Joan Brossa, Marià Manent, Joan Maragall, William
Shakespeare, Antonio Machado o el paretà Jaume
Carreras són alguns dels poetes dels quals s’han
escollit fragments.
En aquesta ocasió acabarem amb el poema de Mi-
quel Martí i Pol instal·lat l’any passat en un dels
columbaris.

Versos per al record

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 l’objectiu principal de la revista Comuni-k?
El projecte neix amb la finalitat d’informar com la
majoria de mitjans de comunicació. Volem que els
joves de Parets estiguin assabentats d’allò que els
afecta i alhora que opinin i proposin. Aquesta és la
intenció. Som una dotzena de redactors i cadascú
escriu sobre allò que coneix millor.
Els continguts són diversos i van des de comenta-
ris sobre llibres, música, cinema, propostes per
millorar la població, fem entrevistes i parlem de
noves tecnologies, entre d’altres. Ens falta introduir-
hi articles sobre informació esportiva.
Cada quan s’actualitzen els continguts?
És com un tipus de blog. S’actualitza en funció de
la disponibilitat dels redactors. No hi ha dates de
tancament. A part de l’equip de redactors, Comuni-
k està obert a qualsevol persona que ens vulgui fer
arribar la seva opinió, escriure un article sobre te-
mes concrets ...
Els continguts de la revista es poden consultar a
traves la pàgina web de l’Ajuntament de Parets
www.parets.org i també tenim una plana pròpia amb
l’adreça www.comuni-k.org.

“Volem que els joves de Parets estiguin assabentats de tot allò que els afecta”

FFFFFeeeeem cm cm cm cm comunomunomunomunomuniiiiicccccaaaaacccccioioioioio

Oriol Fernández
Redactor de la revista Comuni-K

Mig any comunicant als joves de Parets a través de
Comuni-K, una revista virtual per a joves i feta per
joves. Des de la darrera primavera i amb el suport
del servei de Joventut de l’Ajuntament, els joves de
fins a 30 anys tenen al seu abast l’oportunitat d’ex-
pressar-se i dir la seva sobre els temes que mes
els interessi. Una dotzena de persones integren el
grup de redactors de Comuni-K. El proper 17 de no-
vembre se celebrarà una festa a Can Butjosa per di-
vulgar aquesta iniciativa. Oriol Fernández és un dels
membres del consell de redacció de Comuni-k.

Per divulgar encara més la revista s’està preparant
una festa....
Sí, serà el dia 17 de novembre a partir de les 11 de
la nit al Casal de Cultura Can Butjosa. L’objectiu és
divulgar al màxim la revista i que tothom la conegui
i hi col·labori, sobretot joves entre 16 i 29 anys
d’edat. La festa consistirà en un concert on actua-
ran tres grups: El último Grito, Los innombrables i
Nevermind, que fa versions de Nirvana. Durant la
festa distribuirem objectes de propaganda d’aques-
ta revista.
Ara és únicament en format electrònic. S‘imprimi-
rà en paper algun dia?
Doncs aquesta és una decisió que correspon al ser-
vei de Joventut de l’Ajuntament que en principi no es
descartava, però ara mateix no hi ha res concretat.

Pepi Volart

Em miro el cens d’animals domèstics de 1950; i ja em disculpareu si semblo una
mica «burra» o massa urbanita, però em vénen al cap tot de preguntes. Per exem-
ple, com es diferenciaven les eugues dedicades a la «producción caballar» de les
que ho eren a la «producción mulatera»? I per què uns cavalls eren «enteros» i altres
«castrados», pobres? Si «las palomas» solien ser «domésticas», què eren les
«zuritas»? Aquelles que abusaven de l’ordi? Quin sentit tenia la promiscuïtat de
les burres «cruzadas con caballo» i «cruzadas con burro»?
La dita que afirma que determinada senyora té més fills que una conilla ve del fet
que aquest dolç animalet era el més nombrós, amb 1.205 representants paretans?
No tenia el nostre poble prou glamur com per no tenir cap exemplar de «pavos
reales» i «gallinas de Guinea»? Com és que només hi havia sementals de «ganado
cabrío», i no pas de «lanar», «asnal» o «caballar»? Algú sabria dir què eren els
«verracos», tenint en compte que els relacionaven amb les «cerdas de cría»? (Sem-
pre va bé aprendre nous mots, encara que no els fem servir mai més!) I, per úl-

tim, com s’ho devien fer els 100 «gallos» per esvalotar el galliner compost per 2.000 gallines?
Les dades utilitzades per a l’elaboració d’aquest article han estat ex-
tretes de l’Arxiu Municipal de Parets i de les publicacions disponibles
a les biblioteques municipals.

Em costa imaginar-te
absent per sempre,
tants records de tu

se m’acumulen,
que ni deixen espai

a la tristesa,
i et visc intensament

sense tenir-te.

´
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El proper 24 de novembre actua, al Pavelló d’Esports de Parets, Antònia Font,
una de les bandes més originals que existeixen en el panorama musical cata-
là. Aquesta banda mallorquina actuarà dins la campanya contra la violència de
gènere ‘Prou d’Hòsties’. Antònia Font està format per Pau Debon a la veu, Joan
Miquel Oliver a la guitarra, Pere Manel Debon a la bateria, Joan Roca al baix i
Jaume Manresa als teclats. Properament presentaran un nou disc, Coser i Can-
tar, un recopilatori que han gravat junt amb la Bratislava Symphony Orchestra.
Amb una cinquantena de músics de corda i vent interpretant els arranjaments
fets pel compositor Miquel Àngel Agulló, el quintet mallorquí descobreix una
perspectiva inèdita amb la unió del pop i el simfonisme. Però el concert de Parets
del Vallès serà un dels darrers de la gira que estan fent per Catalunya, amb un
format elèctric i interpretant temes dels seus anteriors cinc treballs. Joan Mi-
quel Oliver, guitarrista i autor de la música i la lletra, es mostra molt satisfet
dels concerts fets fins ara a la nostra comarca. El darrer va ser dins el Festival
Trobadors i Joglars en l’actuació que van fer a Lliçà d’Amunt.

Carles Font

Com serà la vostra actuació a Parets?
Serà com el final de la gira 2007 del
grup. No serà amb el format del disc
nou, sinó que serà un concert elèctric
com els que fem sempre. Interpretarem
els temes del nostre últim disc,
Batiscafo Katiuscas, però també dels
nostres anteriors treballs com són Taxi,
Alegria, A Rússia i el primer disc titulat
Antònia Font.
Segons la crítica, sou una banda molt
original, difícil d’etiquetar i lluny de les
propostes comercials d’avui.
Això no vol dir que no ens agradaria ven-
dre molts discos, el que passa és que
les nostres intencions musicals són di-
ferents als grups més comercials. No-
saltres estem molt satisfets ja que, a
pesar que som una banda minoritària,
fem el que ens agrada i, a més, tenim

Antònia Font
Músics

“Les nostres intencions musicals són diferents als grups més comercials” Ultima hora ...´

L’Escola de la Natura ha programat
per al dissabte 10 de novembre de
9 a 12 h, una sortida per a l’obser-
vació de les aus que es troben a l’en-
torn de Can Jornet. Aquesta sortida
s’emmarca dins el curs d’ornitologia
que s’ofereix des de l’escola tot i
que, en aquesta ocasió, qualsevol
persona interessada s’hi pot afegir
al grup. L’assistència és gratuïta.

El públic infantil també tindrà el seu
espai dins les activitats programa-
des per l’entitat Rialles que, diumen-
ge 11 de setembre, a les 6 de la
tarda, posa sobre l’escenari del tea-
tre Can Rajoler, el muntatge 777 de
Ram, viatge al centre d’un ordinador.
El preu de l’entrada és de 6 euros i
els socis poden accedir de manera
gratuïta.

Sortida d’observació d’aus
amb l’Escola de la Natura

Rialles presenta 777 de
Ram al teatre Can Rajoleruns seguidors molt fidels.

Esteu contents amb l’acollida de
Batiscafo Katiuscas?
Molt. Cal tenir en compte que venia des-
prés de publicar Taxi, un disc molt més
complex. A Batiscafo Katiuscas tornem
al pop més clàssic i amb una marcada
nostàlgia a la música dels anys 80, que
és en definitiva la banda sonora de la
nostra adolescència. Tot i això, a
Catalunya el disc que va començar a tri-
omfar va ser Alegria (2002) amb temes
més curts de pop i va ser quan vam re-
bre millors crítiques.
Les vostres lletres tenen connotacions
més poètiques que no de crítica social
o política.
Sí. El nostre interès és purament artís-
tic. Això no vol dir que estiguem en con
tra de les cançons que parlen de políti-

ca o de crítica social. Està molt bé que
hi hagi grups de tots els estils, però
nosaltres ens dediquem més a parlar de
robots, astronautes i a la poesia.
Parla’ns de l’últim treball que sortirà a
la venda aquest mes de novembre.
Feia temps que volíem gravar algun disc
amb una orquestra. Per això ara hem vol-
gut reconstruir un total de vint cançons
de la nostra carrera amb la Bratislava
Symphony Orchestra en el disc titulat
Coser y Cantar. A partir d’aquí veurem
com fem la gira presentant aquest tre-
ball ja que serà força complicat. És una
bona forma de celebrar el nostre desè
aniversari com a grup.

Les butlletes per al sor teig de la
panera de Nadal tant del Club
Básquet Parets com del Club Hand-
bol Parets contenen una errada d’im-
premta. El sorteig es farà coincidir
amb les últimes xifres del número
premiat de l’ONCE corresponent al
divendres 21 de desembre i no del
22 de desembre, tal i com consta a
les butlletes.

Sorteig de paneres de Nadal


