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“Parets creix en civisme” és una campanya que respon
a la voluntat municipal de millorar i créixer amb bons
hàbits, i potenciar actituds que costen poc però que su-
posen un alt benefici per al conjunt de la població.
La bona resposta obtinguda en la primera edició i la ne-
cessitat de continuar treballant en aquests valors han
permès donar continuïtat a aquesta iniciativa. Durant les
festes de Nadal i el mes de gener s’ha centrat en el
consum responsable i el febrer es desenvoluparà el se-
gon dels quatre eixos inclosos a la campanya, dedicat
a la convivència entre cultures. Conèixer i compartir
experiències, cultures, tradicions i costums amb els nou-
vinguts és el fil conductor de l’ampli ventall d’activitats

que es duran a terme aquest mes. Els escolars seran
els protagonistes del tercer eix que, el mes de març,
exerciran d’agents cívics per potenciar l’ús responsable
de vehicles i l’abril es clourà la segona edició de la cam-
panya amb accions destinades a promoure la mobilitat
segura i sostenible. Si bé cada mes es treballa acura-
dament una acció, de manera complementària l’Ajunta-
ment continua incidint en totes aquelles que ja s’han
treballat anteriorment. La tinença responsable d’ani-
mals de companyia, la recollida d’excrements, la preser-
vació del mobiliari urbà, els grafits o la recollida selecti-
va de residus es mantenen vigents a fi de contribuir a
la millora del benestar de tots els ciutadans. (Pàg.3)

Civisme, cultura i convivència a Parets
La convivència de cultures centra el segon eix de la campanya “Parets creix en civisme”

“Parets creix en civisme” té com a finalitat promoure bons hàbits per a la millora de la convivència ciutadana
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SERVEIS

Horaris de visita del consistoriHoraris de visita del consistori
ALCALDIA

Joan Seguer i Tomàs
Dilluns i dissabte a convenir

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I
ECONÒMICS

Serveis Generals, Hisenda,
Promoció Econòmica, Ocupació,
Comerç i Consum
Josep Llacuna Alonso
Horari a convenir

Seguretat Ciutadana
Josep Castells i Espinasa
Dimar ts tarda a convenir

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS

Serveis Urbans, Obres, Via
Pública, Eixos Estratègics i
Comunicació
Sergi Mingote Moreno
Horari a convenir

Urbanisme (Planejament i Gestió
Urbanística), Habitatge i Obres
Majors
Lucio Gat Lavado
Dimarts i dijous tarda a convenir

Medi ambient i Sostenibilitat
Josep M. Tarrés Massaguer
Horari a convenir

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

Educació, Cooperació, Sanitat i
Cultura (Can Rajoler)
Antonio Torío Fernández
Horari a convenir

Joventut i Par ticipació
Ciutadana (Can Butjosa)
Raquel García Mesa
Dimecres tarda a convenir

Serveis Socials i Igualtat
(L. Companys)
Ana Fernández Espiñeira
Dimarts i dijous a convenir

Espor ts (Pavelló Municipal)
Josep M. Guzmán Hermoso
De dilluns a divendres a convenir

REGIDORS SENSE DELEGACIÓ

Rosa Martí Conill

Josep Anton Morguí Castelló

Lluís Cucurella Monreal

Joan Martorell Mompart

Anna de Agustín de Oro

Domingo Cepas Muñoz

Paulí Rigol Vallejo

Horari a convenir

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 30 minuts

Horari

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

C. del Tenes
Tel. 93 573 14 54

Bus Urbà Deixalleria
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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

Tot esbrinant la singularitat dels arbres de Parets,
m’atrau l’atenció el valor paisatgístic dels avets de
la plaça de Mn. Pere Batlle, antic hort del rector, i
de l’estimada edat d’aquests esvelts arbres ( 55-
60 anys)
Fitxa tècnica: Abies Alba.
Del llatí: abies = avet, i alba = blanca.
Nom castellà abeto.
Família de les pinàcies.
Fulles perennes, linears flexibles verdes i lluents.
Tronc recte i escorça d’un color gris argentat,
de  branques  ordenades, més o menys perpendicu-
lars.
És un arbre forestal que floreix a la primavera.
Les  seves pinyes rectes s’assaonen  a la tardor
següent, es desfan i deixen l’eix nu damunt les
branques.
Viu als vessants ombrívols, entre els 700 i els
2.000 metres d’altitud.
En llocs humits poden arribar a fer 50 metres
d’alçada.
Són de destacar els avets de l’Alta Ribagorça,
de la Vall d’Aran i del massís del Montseny.
Molt sovint, es troben acompanyats
amb  altres comunitats vegetals:
entre les quals hi ha el pi negre (Pinus uncinata),
i el faig   fagus sylvàtica).
Com a curiositat cal destacar els seus  principis
medicinals.
Des  de l’any 1850 fins al 1960, les trementinaires
( nom donat a les dones de la Vall de la Vansa
a l’Alt Urgell )  extreuen de l’avet Alba, l’oli de
trementina. I en forma d’ungüents, guareixen
malalties pulmonars.
La recol·lecció era molt llarga i costosa, ja que de
cada bola de resina només gotejava
un parell de gotes d’oli.
Josep Bernal

Homenatge al pessebrista Joan Palou Costa
Aquest Nadal al Centre Parroquial s’ha fet l’exposició
de diorames de pessebre en homenatge a Joan Palou
Costa, que va néixer a Can Miqueló el 23 d’abril de
1930 i va morir 13 de febrer de 2004 a Parets del
Vallès.
Aquesta exposició tenia com a finalitat fomentar la
construcció de pessebres i diorames, a més de la
propagació d’aquest costum cristià i artístic. Hi havia
exposats 9 diorames, 4 d’en Joan Palou, 2 d’en Josep
Bonamussa del Grup Pessebrista de Riells del Fai, 1
d’Enric Marata de la Garriga, 1 d’en Jordi Ramón de
Parets del Vallès i 1 de mossèn Pere Farriol.

Els avets de la Plaça Mossèn Pere Batlle

Divendres 2 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.

Diumenge 4 febrer
-A les 9 h, al Pavelló Municipal
d’Esports, sortida de l’excursió
per la serralada de Marina, fins
a La Conreria, a Sant Fost.
-A les 16.30 h, a l’auditori de
l’Escola de Música, conferència
“Diversitat cultural, el món al
meu carrer” a càrrec de la Dipu-
tació de Barcelona.
-A les 18.30 h, al Teatre Can
Rajoler, representació de l’obra
Carnaval, de Jordi Galcerán.

Dimarts 6 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, hora del conte a càrrec
de Carme Brugarola.

Dijous 8 febrer
-A les 19.30 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, xerrada “Educar de molt
bon humor”, a càrrec de Carles
Capdevila.
Divendres 9 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
Dissabte 10 febrer
-A les 22.30 h, al Teatre Can
Butjosa, Mans i bitxos, a càrrec
de la Companyia Dandy dins del
cicle Cafè Teatre a Parets.
Diumenge 11 febrer
-Al matí, al Pavelló d’Esports, par-
tit de futbol entre gent de Parets
i estrangers.
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler,
espectacle de titelles La llegenda
dels nats, a càrrec de Binixiflat
Teatre.

-A les 19 h, a la sala Cooperativa,
projecció de la pel·lícula Alemanya,
any zero dins del cicle El nazisme.
Una visió cinematogràfica.

Dimecres 14 febrer
-A les 19.30 h, al Club Sant Jordi
Parets Eixample, xerrada sobre
“Signes de detecció precoç en l’ini-
ci i les recaigudes dels trastorns
psicòtics”, a càrrec del psiquiatre
Antoni Corominas.
-A les 20 h, al Centre Cultural Can
Rajoler, inauguració de l’exposició
de vitralls i de fusing a càrrec del
Taller de vidre de Maria Puig. Es
podrà visitar del 14 al 26 de febrer.

Dijous 15 febrer
-A les 18.45 h, al Teatre Can Ra-
joler, recital poètic del 14è aniver-
sari del Niu d’Art.

Com a pessebrista, va ser un dels fundadors del Grup
Pessebrista de Riells del Fai l’any 1959. També va ser
un dels fundadors (juntament amb d’altres persones)
de l’Agrupació Pessebrista de Parets del Vallès. En
Joan Olivé va proposar a en Joan Palou i en Joan
Ramón, que estaven fent diorames a Riells del Fai, for-
mar-ne part. Posteriorment van anar a buscar l’Esteve
Mas i així va començar l’Agrupació Pessebrista de
Parets del Vallès, ara fa uns 20 anys, pel Nadal de
1986. Aquell any hi van col·laborar diverses persones,
l‘Ajuntament  i en Francesc Ribes en la pintura del
pessebre. Valguin aquestes línies com a complement
i aclariment de l’article aparegut al Parets al dia número
37.
Jordi Ramón

Gràcies al nom... tenim “Parets”
Sense “parets” no hi haurien
ni cases ni tampoc casetes;
els sostres, aquests, no caldrien,
ni els manobres i paletes.

Aquesta és la cançó de la importància
que té el nom de PARETS del VALLÈS
que amb tota la seva elegància
part de la construcció perdi el pes.

¿Com s’aguantaria la teulada
sense “parets” fent de pilars sostenidors?
¿Com anomenaríem “pintors de parets”
si sense “parets” no pintarien?

¿Com pintaríem el miralls i els quadrets
si sense “parets” no hi caldrien?

Sense “parets” no pas caldria
haver nascut en aquest gran món.
¿Quin mèrit, el viure, tindria
sempre sota cel, cada segon?

Aquesta és la cançó de l’homenatge
ofert al nom de PARETS del VALLÈS
perquè gràcies a ell, el nostre hostatge
a fer-lo de quatre “parets” ha après.
Antoni Bertran

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
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
Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de Parets
93 573 93 16
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SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

La campanya “Parets creix en civisme”
fomenta la convivència entre les cultures

La convivència entre cultures, segon eix
de la campanya “Parets creix en civis-
me” que es desenvoluparà durant
aquest mes de febrer, té com a objec-
tiu bàsic l’apropament a d’altres cultu-
res i el respecte i el coneixement de la
diversitat per tal d’afavorir la relació en-
tre els ciutadans i les ciutadanes.

Amb la intenció de contribuir a la con-
vivència, el diàleg, el respecte i la inte-
gració de les persones nouvingudes,
els serveis municipals juntament amb
diverses entitats, han col·laborat en
l’elaboració d’un acurat programa d’ac-
cions que recolliran des de conferènci-

El coneixement de la diversitat cultural, objectiu de la campanya

AAAAAccccctttttiiiiivitvitvitvitvitaaaaatttttsssss

Prop del 7% dels disset mil habi-
tants de Parets són estrangers,
d’orígens i de cultures ben diferents.
Aquest fet afavoreix el coneixement
entre els pobles i ens permet apro-
par-nos a cultures que no són les
pròpies, però igualment dignes i
mereixedores de respecte. En
aquest sentit, defensem el diàleg
per integrar la immigració i apostem
per la interculturalitat, ja que supo-
sa un enriquiment recíproc.
Els municipis som l’administració
més propera per desenvolupar polí-
tiques que garanteixin una correcta
incorporació social de la immigració
i, alhora, impulsar actuacions que as-
segurin la convivència i ajudin a
construir una societat més justa i
solidària.
Per això, dins de la campanya Pa-
rets creix en civisme hem previst, al
llarg de febrer, un programa d’acti-
vitats diverses que inclou visites a
equipaments públics per conèixer
l’oferta de serveis, xerrades i tertú-
lies sobre el fenomen de la immigra-
ció, projeccions cinematogràfiques
i diferents actes lúdics que promo-
uen la relació, la comprensió i la
confiança entre la ciutadania com a
base de la seguretat i la cohesió
social.
Entre tots hem de preparar el marc
adient per millorar la convivència i
donar-nos l’oportunitat de conèixer-
nos, establint ponts de connexió,
valors cívics per compartir i coneixe-
ments mutus. Els nostres carrers i
places esdevenen el millor espai de
relació on podem aprendre tots de
tots, on podem fomentar el bon ve-
ïnatge i afavorir la cooperació, on
podem mantenir una comunicació
directa i promoure les experiències
personals com a element de rique-
sa i de diversitat.
Per conviure cal compartir, cooperar
i respectar-nos. Per tant, tots hem
d’assumir la nostra responsabilitat
per aconseguir una convivència plu-
ral i harmoniosa.

es, xerrades i cinefòrum, fins a la reco-
manació de lectures del món, exposici-
ons, tertúlies radiofòniques i partits de
futbol multiculturals. També està previs-
ta la projecció d’audiovisuals a les es-
coles per tal d’afavorir la uniformitat i
acceptació de les diverses realitats so-
cials i culturals.

Carnestoltes per a la integració
Enguany, una de les nostres festes
més tradicionals, també tindrà un re-
gust multiètnic amb la dotació d’un pre-
mi especial per a la comprasa de cinc
o més membres que millor reflecteixi el
nostre entorn de pluralitat, ajudi  a com-
prendre o escenifiqui la convivència
entre persones de diferents indrets i
cultures.

Visites guiades per a estrangers
1 de febrer, CAP Parets
8 de febrer, Can Rajoler i Ca n’Oms
15 de febrer, Can Butjosa
21 de febrer, Ajuntament
Conferència: “Diversitat cultural, el
món al meu carrer” a càrrec de la
Diputació de Barcelona. Degustació
de tes del món i exposició de con-
tes escrits en llengües estrangeres.
4 de febrer a l’Auditori de l’Escola
de Música, a les 16.30 h.
Partit de futbol multicultural
11 de febrer, a les 9.30 h, al Camp
de Futbol Municipal
Tertúlies a RAP107
13 i 20 de febrer, dins el programa
“El Pati” de RAP107, a les 21.00 h
Carnestoltes
17 de febrer al Pavelló d’Esports.
Premi especial per comparsa sota el
lema “La convivència entre cultures”
Cicle de cinefòrum
18 de febrer, a la sala de la Coope-
rativa, projecció del documental El
tren de la memòria.
25 de febrer, a la sala de la Coope-
rativa, projecció de la pel·lícula Las
cartas de Alou.
Hora del conte
20 de febrer a la biblioteca Can Ra-
joler. Contes d’aquí i d’allà.
Tot el mes
A la biblioteca Can Rajoler, exposi-
ció documental sobre la convivència
entre cultures i dissabtes musicals
amb músiques de mar enllà.

FFFFFesesesesesttttta da da da da de le le le le les cues cues cues cues cultltltltltururururureseseseses Tradicions i cultura en un mateix espai

Lectures, esport, cinema i
debats per a fomentar la relació

intercultural

La Festa de les Cultures, que servirà
com a cloenda del segon eix de la cam-
panya “Parets creix en civisme”, és una
de les activitats més rellevants progra-
mades al voltant de la convivència entre
cultures. El 25 de febrer, la plaça de la
Vila acollirà una jornada en què es des-
envoluparan tallers i activitats que ens
aproparan a altres indrets i formes de fer
i també mostraran als nouvinguts les
nostres arrels i costums.

Des de les 10 del matí i fins a les 6 de
la tarda podrem veure demostracions i
aprendre dansa del ventre, capoeira, fer
castells o pintar-nos amb henna. També
podrem gaudir del taller d’olors del món
o vestir les robes típiques d’altres paï-
sos en la vestuariteca intercultural.
S’exposaran elements tradicionals cata-
lans relatius als costums geganters i de
diables i tindrem una mostra de cuina i
artesania d’arreu.
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ComuniK, projecte de revista
jove alternativa de Parets

L’Ajuntament de Parets, a través del
Servei de Joventut i Participació Ciuta-
dana, editarà una revista jove alterna-
tiva feta per joves del municipi. Aquest
projecte està inclòs al Pla local de jo-
ventut i la finalitat és crear un espai de
comunicació que es converteixi en al-
taveu dels joves de Parets.

Alguns dels requisits per participar en
el nou projecte són tenir entre 14 i 29
anys i residir a Parets. En cap cas no
es requereix experiència.

L’Ajuntament de Parets i l’Associa-
ció Solidària amb San Francisco del
Norte han convocat  beques de coo-
peració per a joves paretans amb
l’objectiu de fomentar la solidaritat i
la cooperació entre el jovent del mu-
nicipi i, alhora, la formació del col·-
lectiu jove de San Francisco del
Norte, població de Nicaragua ager-
manada amb Parets.

El projecte pretén incidir en les rela-
cions entre els joves dels dos muni-
cipis agermanats a través de l’inter-
canvi d’experiències i coneixements.
Per tal d’optar a les beques cal pre-
sentar un projecte de cooperació per
a tallers formatius. Els aspirants han
de ser joves de Parets d’entre 18 i
29 anys. El proper 8 de febrer, a les
20 hores, al Casal de Cultura Can
Butjosa tindrà lloc la presentació
d’aquesta iniciativa solidària.

Convocatòria jove a Can Butjosa
El dimarts, 13 de febrer, a les 20 ho-
res, al Casal de Cultura Can Butjosa
tindrà lloc una reunió per començar a es-
tablir les directrius del nou mitjà de co-
municació. Un cop determinat l’equip
redactor es procedirà a dissenyar la
revista, tant pel que fa al seu format,
com en la definició de seccions i con-
tinguts que haurà d’incloure.

Periodicitat bimensual
ComuniK, nom que rebrà la nova publi-
cació, tindrà una periodicitat bimensu-
al i es preveu que el primer número pu-
gui sortir al carrer el mes d’abril.

Es convoquen beques
de cooperació per a
joves de Parets

L’Escola de la Natura
programa nous cursos
d’especialització
L’Escola de la Natura ha programat
nous cursos per a aquest 2007 re-
lacionats amb l’agricultura i el medi
ambient: Iniciació a l’horticultura
ecològica i Educadors/res ambien-
tals. Les matèries impartides del
primer, que està homologat pel De-
partament d’Agricultura, Ramade-
ria i Pesca de la Generalitat, apor-
ten als alumnes els  coneixements
bàsics sobre agricultura ecològica
i la sostenibilitat de l’activitat agrà-
ria, tant teoria com pràctica.

Les classes incorporen visites i en-
trevistes a professionals de l’agri-
cultura ecològica per tal que els
alumnes puguin intercanviar opini-
ons i acostar-se a la realitat
d’aquest tipus d’agricultura. Aquest
curs, que enguany arriba a la cin-
quena edició, començarà el 6 de
febrer.
El segon, que es desenvoluparà el
8 de març, és un curs de contingut
pràctic per formar educadors i edu-
cadores ambientals en l’àmbit me-
tropolità. Les classes aniran a càr-
rec dels biòlegs Israel Molinero,
Jordi Enèriz i Andreu Salvat.
Per a informació i inscripcions cal
adreçar-se a l’Escola de la Natura.

Iniciació a l’Horticultura ecològi-
ca i Educadors ambientals, són

les dues propostes

La finalitat és crear un nou canal de comunicació entre els joves i per als joves

Les beques seran per fer tallers
específics a San Francisco del

Norte, poble de Nicaragua

ComuniK vol donar resposta a
les inquietuds dels joves a través
d’una nova eina de comunicació
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La Marineta, una aposta per al
desenvolupament empresarial

Les obres d’urbanització dels accessos de l’entorn de la Marineta,
equipament municipal, estan a punt de finalitzar

SERGI
MINGOTE

Regidor
d’Eixos

Estratègics

La Marineta, equipament municipal
ubicat al polígon Llevant Industrial, i el
seu entorn estan pràcticament condici-
onats per a l’entrada en funcionament.
Aquesta antiga masia ha sofer t una
rehabilitació integral, tant pel que fa a
l’edifici com als accessos per
reconvertir-la en un Centre de Recursos
per a l’Empresa.

Centre de formació i activitats
Des de fa anys, l’Ajuntament de Parets
i la Unió Europea, a través del suport
econòmic del Fons Europeu de Desen-
volupament Regional (FEDER), han
apostat per la creació d’aquest nou
servei que ha de contribuir a la promo-
ció econòmica i que esdevindrà un cen-
tre de formació i activitats, així com

d’esdeveniments derivats de les neces-
sitats empresarials.

Urbanització dels accessos
L’edifici i el seu entorn s’ha condicionat
en diverses fases d’actuació.  La dar-
rera de les accions, que es va iniciar a
l’octubre i finalitzarà la setmana vinent,
s’ha centrat en l’arranjament dels ac-
cessos, la dotació de nou enllumenat i
arbrat i l’habilitació de 30 places d’apar-
cament en el mateix recinte, així com el
tancat de l’equipament.
En aquest procés s’han enderrocat al-
gunes construccions auxiliars que hi
havia als terrenys annexos a la masia i
en un futur es preveu l’adequació de les
quadres de l’antiga masia per destinar-
les a aules-taller.

Promoure l’economia local amb el suport de l’administració

El Pla d’Habitatge Assequible per al
2007 programa la construcció de 80
vivendes a preu més reduït, incloses
en tres promocions que es desenvolu-
paran en diferents indrets del munici-
pi. La presentació de les futures pro-
mocions tindrà lloc el 19 de febrer, a
les 19 hores, al Teatre Can Rajoler.

60 habitatges d’HPO a Can Fradera
El sector de Can Fradera, emplaçat al
Barri Antic, a tocar del Camp Munici-
pal de Futbol comptarà amb 60 habi-
tatges en règim de propietat, destinats
a famílies monoparentals. De la sei-
xantena, 23 seran de 3 habitacions,
34 disposaran de 2 habitacions i 3 de
les vivendes, de prop de 50 metres
quadrats, amb una sola habitació.
Tots els habitatges d’aquesta promo-
ció seran en règim de protecció oficial
en venda. Una altra promoció amb
aquestes característiques es desenvo-
luparà als carrers Montemolin i Prat de
la Riba. En aquest cas, seran 5 habi-
tatges de 50 metres quadrats amb una
habitació, aparcament i traster adre-
çats a menors de 35 anys.

En el denominat sector Central es
construiran 15 habitatges que tindran
règim de lloguer amb termini de 10
anys.  Un cop finalitzat aquest termini
de lloguer en renda bàsica hi haurà
l’opció d’adquisició a preu concertat.
El preu del lloguer oscil·larà al voltant
dels 250 euros mesuals.

Cal Jardiner, lliurament de claus
El procés d’inici de lesescriptures i lliu-
rament simbòlic de claus dels 27 ha-
bitatges d’HPO que es van sortejar el
novembre de 2005 tindrà lloc el proper
dissabte 17 de febrer.

80 vivendes de
protecció oficial al
Pla d’Habitatge
Assequible 2007

La imatge de Parets, al
cupó de l’ONCE

L’habilitació de La Marineta com a Centre de Recursos Empresa-
rials és una de les actuacions centrals de promoció econòmica
emmarcada en eixos estratègics. La innovació, l’adaptació i el pro-
grés del nostre teixit empresarial han d’anar acompanyats del su-
port de l’administració, a fi que la indústria del nostre entorn més
proper sigui cada cop més competitiva i amb personal més espe-
cialitzat. La Marineta ha d’acomplir diferents funcions sempre cen-
trades en el suport a les empreses i als treballadors. Amb aques-
ta voluntat s’ha dissenyat un projecte de servei integral que des-
envoluparà l’empresa Global Formació Plus i que posa a disposi-
ció de les indústries cursos de formació, reciclatge, prevenció de
riscos, gestió d’emergències, seguretat integral i també formació
ocupacional adreçada a persones en situació d’atur. Saber adap-
tar-nos a les noves necessitats és una eina bàsica de progrés i
La Marineta ha d’esdevenir un motor d’impuls a la formació i al
reciclatge, en definitiva, del desenvolupament empresarial.

Està prevista l’edició d’una revista alternativa adreçada als joves del municipi. Què li sembla aquesta iniciativa?

VOX POPULI

Em sembla bé. Els joves te-
nim dret a tenir espais on ens
poguem expressar i també
que ens informin sobre els
temes que ens interessen.
No m’atrau massa el fet de
participar en l’elaboració però
sí que penso que està bé que
es faci.

José
Barragan

14 anys

Sonia
Rayo

33 anys

M’interessa el fet que es fa-
cin aquest tipus de revistes.
M’agradaria que parlés de
música Rap i que hi sortissin
també ofertes de treball per a
la gent més jove. També que
informés de tot el que es fa al
poble i que té relació amb
nosaltres.

Javi
Benitez
16 anys

Pot ser interessant. Caldria
que fos molt gràfica i que par-
lés de temes que els afecten.
També estaria bé que es po-
gués llegir tant en format pa-
per com per Internet. Segura-
ment, si està ben feta,  pot in-
teressar tant a joves com als
adults.

Kader
Kayathi
31 anys

David
Murcia
16 anys

Molt bé, cal que la gent més
jove pugui comptar amb publi-
cacions que els interessin, lli-
bres i revistes que parlin del
seus temes i en un llenguat-
ge proper per a ells. Això tam-
bé pot arribar a crear cer ts
hàbits de lectura que serien
beneficiosos.

Si es fa cal que parli de coses
que es fan al poble i que són
per a nosaltres, com per
exemple reunir gent per fer
pintades de grafits un matí en
llocs permesos o que ens di-
guin on es fan certs tipus de
concerts com els de música
Rap i coses així.

5 milions de cupons de l’ONCE
amb la imatge de Parets s’han dis-
tribuït arreu del territori espanyol.
Dimarts passat, 30 de gener, el
cupó que sor teja l’Organització
Nacional de Cecs va prendre com
a motiu central el municipi de Pa-
rets del Vallès. Les 50 sèries amb
100.000 cupons cadascuna han
mostrat la imatge de l’Ajuntament
complementada amb algunes da-
des sobre el municipi com ara el
nombre d’habitants i la ubicació
territorial. No és la primera vegada
que Parets apareix com a motiu del
cupó de l’ONCE. El 2003, coincidint
amb el Milcentenari també es va
editar un cupó commemoratiu de
l’efemèride.

BrBrBreuseuseus

S’inaugura l’SCAC, nou
servei de consum
L’SCAC, Servei de Comerç i Aten-
ció al Consumidor, ha entrat en fun-
cionament. Amb seu a l’edifici
COREFO, a l’avinguda de Cata-
lunya, aquest nou servei té per ob-
jectiu informar, orientar i assesso-
rar en qüestions relacionades amb
el consum tant als comerciants com
als consumidors.
La resolució de conflictes mitjan-
çant mediació i arbitratge, el foment
del consum responsable i del co-
merç de proximitat i la tramitació de
reclamacions són altres competèn-
cies de la nova oficina.

Can Fradera, l’Espai Central i el
carrer Prat de la Riba són els

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

SECRETÀRIA
COMERCIAL

DEPENDENTA BOTIGA DE
MOBLES

 ADMINISTRATIU/VA
MAGATZEM

Llocs de treball: 1.
Contracte: Relleu + indefinit
Horari: De dl a dj. jornada comple-
ta partida, dv. jornada intensiva
Tasques: Seguiment de coman-
des, recepció mercaderies, con-
trol stocks, etc.
Requisits: Experiència i formació
administrativa. Valorable anglès i
sistema informàtic SAP.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Suplència materni-
tat, opcions continuïtat.
Horari: Inicialment 1/2 jornada,
matí. A partir 3 mesos completa.
Tasques: Facturació, comptabili-
tat i arxiu
Requisits: Formació administra-
tiva. Coneixements del
facturaplus i contaplus.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Indefinit
Horari: 24 hores setmanals, de
dimarts a divendres de 9.30 a
13.30 i dissabtes matí i tarda
Tasques: Suport administratiu,
atenció clients,  manteniment i
decoració de la botiga.
Requisits: Formació a càrrec de
l’empresa.

Llocs de treball: 3
Contracte: Indefinit
Horari: Jornada completa (8 a
13/ 15 a 18 h)
Tasques: Preparació de coman-
des. Recepció  de mercaderies.
Requisits: Imprescindible carnet
de carretoner.

RESPONSABLE
CAFETERIA

OPERARI PLANTA QUÍMICA

Llocs de treball: 1.
Contracte: 6 mesos + indefinit
Horari: Jornada rotativa dia-nit (4
dies jornada de 12 h i 6 dies de
festa)
Tasques: Control processos de
producció indústria química
Requisits: Formació i experiència
en el sector. Imprescindible vehi-
cle.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Indefinit
Horari: Jornada completa (8-13/
15-18 h)
Tasques: Mecanització de peces
Requisits: Formació i experièn-
cia.

Llocs de treball: 1.
Contracte:  3 mesos amb
opcions de continüitat
Horari: Jornada intensiva (08.00
a 16 h)
Tasques: Posar en marxa una
cafeteria nova.
Requisits: Àmplia experiència en
aquest àmbit.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Indefinit.
Horari: Jornada completa partida
de 8.00 a 13 i de 15. a 18.00 h.
Tasques: Gestió de la cartera de
clients, pressupostos i gestió de
la bases de dades.
Requisits: Formació administra-
tiva i experiència en aquest àm-
bit.

TORNER CILÍNDRIC

ADMINISTRATIU/VA
COMPTABLE

MOSSO MAGATZEM

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 ofertes, 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 ofertes a la pàgina web de l’Ajuntament www.parets.org
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Estem a punt de rebre de nou la visita
del Sr. Carnestoltes i per tal de donar-
li la benvinguda com mereix, l’Ajunta-
ment de Parets i la Comissió de Fes-
tes organitzen novament la tradicional
rua de Carnaval, que tindrà lloc dissab-
te, 17 de febrer.
La celebració començarà a les 17 h,
amb una cercavila, amenitzada per la
Xaranga Chupi, que farà el recorregut
des de la plaça de Can Berenguer fins
arribar al Pavelló Municipal d’Esports,
on es celebrarà el ball de disfresses,
a càrrec del grup Trexs Musicals. Cap
a les 18.45 h, s’iniciarà la desfilada
del concurs prèviament al repartiment
de berenar per als concursants. Per par-
ticipar-hi no caldrà formalitzar anticipa-
dament les inscripcions. Els premis

La tradicional rua de Carnaval recorrerà de nou els carrers del municipi

Tómbola solidària
Parets contra el càncer

oscil·laran entre els 50 i els 600 euros,
en funció de la categoria participant.

Comparsa multicutural
La novetat d’enguany és la creació d’un
premi especial per a comparses que
fomentin la convivència entre cultures
i que estarà dotat amb 300 euros.
El divendres 16 de febrer, a les 16.30h,
al Casal d’avis Ca n’Oms, tindrà lloc la
festa de carnestoltes per a la gent gran
amb concurs, berenar i obsequis per a
tots els participants. Dissabte 24, a les
17 h, l’equipament municipal Asoveen
també organitzarà un ball de disfres-
ses. Pel que fa als més petits, diven-
dres, dia 16, a les 18 h, podran escol-
tar els contes disfressats que s’expli-
caran a la Biblioteca Can Butjosa.

L’entitat local Parets contra el càncer
- Fundació Oncovallès ha recaptat
2.270 euros de la Tómbola solidà-
ria, celebrada al Pavelló Municipal
d’Esports, en el marc de la Festa
Major d’Hivern 2007.
La recaptació estarà destinada a
accions solidàries desenvolupades
per l’entitat.

Oficina de Catala

Oficina de Català
de Parets del Vallès
Centre Cultural Can Rajoler

Travessera, 1
Tel. 93 573 98 00

parets@cpnl.cat

` El senyor Carnestoltes es prepara per a
una nova edició de festa i gresca a Parets

Jocs de falda a la
biblioteca Can Butjosa
Amb la intenció de fomentar l’interès
per la lectura la biblioteca infantil i
juvenil Can Butjosa, organitza una
nova edició del taller de Jocs de fal-
da, adreçat a pares i mares que
vulguin enfortir els vincles afectius i
emocionals a través del món dels
contes. Les sessions es realitzen
cada dijous a la biblioteca. Les ins-
cripcions es poden realitzar fins al
15 de febrer a un preu de 50 euros.

BrBrBreuseuseus
La resposta aparentment sembla fà-
cil, el català i el castellà. Però re-
centment han vingut persones d’ar-
reu del món que pertanyen a comu-
nitats lingüístiques ben diverses. De
fet, si en lloc de parlar de Parets,
parlem de Catalunya podem dir que
es parlen, pel cap baix, unes 300
llengües que han fet el nostre mapa
lingüístic més ric i divers que fa 50
anys. Viure amb el fet que el món es
pot veure de moltes maneres és un
bon antídot contra els que pretenen
que el món només és de la seva
manera i és la millor preparació per
a una convivència enriquidora. Cada
llengua conté coneixements únics
que només els seus parlants poden
transferir i que es perdrien si tots
tinguéssim la mateixa mirada. Mol-
tes de les paraules del nostre voca-
bulari bàsic provenen de llengües
ben diverses. A tall d’exemple, raval,
sofà, xarop i xifra provenen de
l’àrab; cacau i petaca, del nauhatl,
patata, del quítxua, cacic, del taíno,
tobogan, del micmac, llengües de la
família ameríndia; envà i moltó, del
celta; vampir, del serbocroat; quet-
xup i soja, del xinès; motxilla i pis-
sarra, del basc; etc. La llista és tan
llarga que no acabaríem mai, però
demostra que el contacte entre cul-
tures ens enriqueix a tots.

Quantes llengües es parlen a Parets?
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Teatre Can Rajoler
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Ja s’ha acabat la Festa Major d’Hivern que, com totes les festes que fem a Parets, ens ha semblat molt, molt curta.
Per als qui no vau poder assistir-hi a tot, perque val a dir que el programa era ben farcit d’esdeveniments, us fem un
breu resum del que va ser la més hivernal de les nostres festes. Gabino Diego va omplir el teatre Can Rajoler i ens va
fer riure de valent amb el seu espectacle. Els que ens vam quedar amb ganes de gresca, vam anar tot fent un tomb
fins al pavelló, on les millors notes del Parets Rock’07 ens rebien fins altes hores de la matinada. L’endemà, amb la
gana a la panxa, vam embrutar-nos els dits i el nas amb el carbó adherit als deliciosos calçots que es van servir al
Casal Can Butjosa. I sortim del foc per caure a les brases: bruixes a l’eixample i dimonis al barri antic! I, havent so-
pat... jazz de la millor qualitat amb La Locomotora Negra i la veu de la Kathy Autrey. I per acabar com cal... cap al
pavelló amb el concert Urban Night. L’endemà, el sol ens va tirar dels llençols i ens va fer marxar la mandra per anar
cap a la plaça de la Vila i poder comprar els productes artesans que se’ns oferien a la XII Fira d’Artesans -tot era
boníssim-, també els recuperats “bollos de crema” que es venien a Can Marc. Fins i tot en Marcel, l’Elisenda, i altres
colles de gegants, es van deixar caure per allà a cop de trabuc. Després, sardanes i ball. I a dormir, que l’endemà
encara quedaven moltes coses a fer. Al matí, grans i petits ens ho vam passar “pipa” al pavelló amb els inflables i,
com a cloenda, en Joan Pera i amb el seu show va arrodonir la festa i va posar la cirereta al pastís del 10è aniversari
del Centre Can Rajoler. I el millor: tot plegat amanit amb la simpatia i el saber fer dels components de la Comissió de
Festes. Que més us podem dir... doncs que ens veiem l’any vinent pels carrers de Parets tot gaudint de la festa.
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El ciclista paretà Joaquim Rodríguez comença la seva
segona temporada a l’equip Illes Balears

Joaquim Rodríguez aspira a guanyar alguna de les etapes de la París-Niça

Jordi Seguer

El ciclista professional de Parets
Joaquim Rodríguez Oliver participa du-
rant aquesta setmana en una concen-
tració a Mallorca, prèvia a l’inici de la
nova temporada. Rodríguez de 27 anys
correrà enguany per segon cop amb
l’equip Illes Balears Caisse d’Epargne.
Les primeres curses en què participa-
rà seran la Xallenge de Mallorca (del 5
al 9 de febrer) i a partir del dia 12 a la
Volta a Andalusia que consta de 5 eta-
pes. Les dues competicions serviran a
Joaquim Rodríguez per agafar forma i
afrontar amb més garanties les Clàs-
siques del març.

El director esportiu de l’equip Illes Ba-
lears, Eusebio Unzue, ha confirmat a
Rodríguez que entre les curses a les
quals participarà aquesta temporada
hi ha de nou la Volta Ciclista a Espa-
nya. Al ciclista de Parets li agradaria de-
butar per primera vegada al Tour de
França.
Rodríguez seguirà corrent al costat del
corredor murcià Alejandro Valverde que
no ha acceptat una oferta de l’equip T-
Mobile per abandonar Illes Balears.

L’objectiu: guanyar etapes
Joaquim Rodríguez aspira a repetir
aquest any la victòria en algunes eta-
pes de proves importants del calenda-
ri. L’any passat va guanyar la cinque-

na etapa de la París-Niça, va ser 3r a
la Clàssica de Primavera, 3r a l’Esca-
lada a Montjuïc, 13è a la Volta a
Romandia, 12è a la Lieja-Bastogne-
Lieja, 14è a la Volta a Catalunya, 17è
a la Volta a Espanya i 72è al Mundial
de fons en carretera.

Noves incorporacions a l’equip
Entre els fitxatges que s’han produït a
l’Illes Balears hi ha el francès
Sebastien Portal i els espanyols David
López, Alber to Losada, Luis León
Sánchez i José Joaquin Rojas. Conti-
nuen de la temporada passada entre

d’altres -a més de Valverde- David
Arroyo, Eric Berthou, Vladimir Efimkin,
Vladimir Karpets, Pablo Lastras, Oscar
Pereiro, Aitor Pérez o Xabier Zandio.

Albert Rodríguez, al Villamagna
El germà de Joaquim, el també ciclis-
ta Albert Rodríguez Oliver de 24 anys,
ha canviat de club aquesta temporada.
Després de l’etapa amb MASSI ha de-
cidit fitxar pel Villamagna, l’any passat
va ser segon a la Clàssica d’Ordizia i
cinquè classificat a la París-Correze.

Èxit de l’equip TIBAU
RACING al Lisboa-Dakar

L’equip TIBAU RACING ha tingut una
destacada participació en el Ral·li
Lisboa-Dakar que va finalitzar el 21
de gener. Enguany el paretà Rafael
Priego, president del Club Pura Vida
4X4, ha estat el director esportiu de
l’equip de Caldes de Montbui.
Dels 6 vehicles que participaven a
la prova (5 Bowler i 1 Nissan) i dels
dos camions, han completat el re-
corregut de 7.915 kms 5 vehicles i
un camió.
Entre els resultats més rellevants hi
ha el 42è a la general absoluta per
al pilot Xavi Arenas que va ser el pri-
mer pilot privat nacional i 4t espa-
nyol a la general. El murcià Alfonso
Nicolás va ser el 78è a la general i
va creuar la línia d’arribada, l’any
passat Nicolás va abandonar el
Ral·li. En total TIBAU RACING parti-
cipava amb un equip format per 38
persones, entre pilots i membres de
l’equip d’assistència.

BrBrBreuseuseus

Membres de l’equip TIBAU RACING

Joaquim Rodriguez
tornarà a participar a la
Volta Ciclista a Espanya
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Inaugurada l’exposició dels 75 anys
d’història del bàsquet a Parets

Cinquè Festival de Patinatge Artístic

L’exposició fotogràfica és un dels actes de la celebració dels 75 anys de bàsquet

L’equip de Cuni vol trencar la trajec-
tòria de 3 derrotes consecutives en
la seva visita al camp del
Bellavista, 4t amb 36 punts.
Els paretans passen per un mal
moment després de perdre amb el
Guixols (2-1), amb el Montcada (0-
3) i amb el Vilassar de Dalt (1-2).
L’entrenador ha demanat un canvi
d’actitud i més treball per recupe-
rar la bona línia dels par tits ante-
riors. EL CFP continua a la zona
còmode amb 25 punts.

El sènior femení A del BP
rep el líder de Tercera A
Les paretanes obren aquest dis-
sabte (19 h) la segona volta de
tercera A grup 5 a casa davant del
Torelló B, líder amb 13/1.
El bloc dirigit per Enric Núñez, 4t
amb 11 victòries i 4 derrotes, té la
moral molt alta després del triomf
obtingut dissabte contra el líder el
Santa Perpètua (62-49). Mari amb
13 punts i Pili amb 12 van ser les
màximes anotadores del sènior fe-
mení A.L’equip masculí del BP vi-
sita aquest dissabte la pista del
Tremp en la 17a jornada de 2a Ca-
talana. L’equip de Mar tín, ple de
baixes, va perdre l’últim partit amb
Sant Quirze (52-69). Cal destacar
el debut del nou aler-escor ta Adrià
Pagès que va anotar 2 punts.

La mostra que està instal·lada al Pavelló municipal d’esports
es podrà veure fins el proper 31 d’octubre

El Club Patí Parets va celebrar el
passat dissabte el 5è Festival
de Patinatge Ar tístic enguany
dedicat a les músiques dels
anuncis de la Coca cola. En to-
tal van participar 143 patinadors
dels clubs: Roquetes,
Guineueta, Mollet, Granollers,
Sta Coloma de Gramenet,
Solsona,  Cerdanyola i Parets.
Al festival també va actuar la pa-
rella de dansa formada per
Òscar Molins (Cubelles) i

Ayelen Morales (Màlaga). Després de l’organització del festival cal destacar
que 3 patinadores del Parets aniran el proper 11 de febrer a Tona (Osona) al
Campionat de Debutants:  Esther Castillo, Miriam i Marta Carreras.
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Dissabte 3 i Diumenge 4 Febrer
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
Bellavista Milan-CF Parets(Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 1:
Develop Tremp-B.Parets A (Dissabte, 18.15 h)
3a FEM. A Grup 5: B.Parets A-Torelló (Dissabte, 19 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2:
CE Mataró-FS Parets Wursi (Dissabte, 16 h)
HANDBOL 1a CATALANA Grup B:
Handbol Parets-Molins de Rei (Dissabte, 19 h)
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3:
TT Parets-CN Mataró (Diumenge, 11 h)
RUGBI 2a CATALANA: Vic Crancs-CR Parets (Diu. 11.30h)

Dissabte 10 i Diumenge 11 Febrer
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CF Parets-San Cristóbal (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 1:
B.Parets A-Olesa C (Dissabte, 19 h)
3a FEM. A Grup 5: Lliçà d’Amunt-B.Parets (Diu. 17.30h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2:
FS Parets Wursi-Riudellots (Dissabte, 17.30 h)
HANDBOL 1a CATALANA Grup B: Poble Nou-H. Parets
RUGBI 2a CATALANA: CR Parets-Gòtics B (Dis. 17 h)
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3:
Promocentro Múrcia- TT Parets (Dissabte, 18 h)
Dama Elx-TT Parets (Diumenge, 11 h)

Fins al proper 31 d’octubre es pot vi-
sitar al vestíbul del Pavelló Municipal
d’Espor ts la mostra fotogràfica “75
anys de bàsquet a Parets” organitza-
da pel CB Parets. L’exposició conté
imatges des dels anys 30 -dècada en
què va néixer aquest esport al muni-
cipi- fins a l’actualitat.
La mostra és un acte més de la ce-
lebració dels 75 anys d’història del
bàsquet local. A més, el proper 12 de
febrer es farà un clínic per a entrena-
dors amb la col·laboració de la Fede-
ració Catalana. Ja a final de tempo-
rada, el 2 de juny el Pavelló d’es-
por ts acollirà la final del Campionat
de Catalunya de bàsquet amb cadira

L’Handbol Parets rep el
cuer de la lliga de 1a
Aquest dissabte el sènior de l’HP
rebrà el Molins de Rei, cuer de la lli-
ga de 1a Catalana grup B. L’entrena-
dor de l’equip Josep Manel Herrero
donarà més minuts als jugadors que
habitualment no són titulars. L’HP no
pot cedir cap punt si vol mantenir-se
entre els 4 primers i disputar la fase
d’ascens. En 2 de les 3 últimes jor-
nades l’equip ha empatat davant del
Súria (22-22) i a Cardedeu (29-29).
El proper 11 de febrer l’HP jugarà fora
de casa contra el Poble Nou.

El CF Parets visita el camp
del Bellavista Milan

de rodes, la mateixa instal·lació serà
l’escenari -en una data per concretar- de
la final del Campionat de Catalunya de
bàsquet de categoria júnior.

Inicis vinculats amb la parròquia
El primer equip de bàsquet que es va
crear a Parets va ser el 1932 gràcies a
l’impuls del rector de la parròquia mos-
sèn Jaume Escudero. Aquell mateix any
es va inscriure un equip juvenil a la
Federació de Joves Cristians de
Catalunya. El bàsquet es va deixar de
practicar el 1958 i el club no va ressor-
gir fins a mitjan anys 70, primer dins del
Campionat OAR i després en les com-
peticions de la Federació.

Miquel Parera guanya la
Xallenge de ciclocròs
El corredor d’AC Parets es va procla-
mar Campió de la Xallenge Catalana
de ciclocròs en la categoria Veterans
60 després de guanyar el passat diu-
menge la cursa celebrada a Vilanova
i la Geltrú. Anteriorment Miquel
Parera ja s’havia proclamat Campió
de Catalunya de ciclocròs a Mataró.El
ciclista combina les proves de
ciclocròs, btt i de carretera.

El sènior A del FS Parets Wursi és ter-
cer a la lliga de Territorial grup 2 des-
prés de disputar-se tota la primera
volta. El conjunt dirigit per José
Maqueda suma 32 punts i es troba
a 5 del segon classificat, el Premià
de Mar, i a 6 del líder, el PB Palau
Solità. Els paretans han tancat la
primera part de la lliga amb una do-
ble victòria davant del Ràpid Sta. Co-
loma (4-2) i a la pista del líder Premià
(2-3). Amb els dos darrers resultats
el FSP trenca la mala trajectòria i ex-
perimenta una millora en defensa ja
que havia encaixat fins a 24 gols en

3 partits. El triomf a Premià no va ser fàcil ja que el FSP va remuntar un marcador advers Sergio
López va fer l’empat a un, Peli va marcar l’1-2 i Joel en el minut 35 marcava el 2-3 final. Aquest
dissabte el FSP jugarà a la pista del Mataró (16 h), l’objectiu dels paretans serà acabar entre els
dos primers de la lliga i assolir l’ascens a 1a B.

La Paretana d’escacs gua-
nya contra el Castellar
L’equip format per Josep Fradera,
José Mejía, Carles Amat, Argimiro
Villanueva, Eduard Xufré, Jaume
Monteis, Carles Batallé i José Nievas
va derrotar per 6,5-1,5 al Castellar B
en la primera ronda de 2a Provincial
del Campionat de Catalunya per
equips. En la propera jornada, aquest
diumenge 4 de febrer, la Paretana
jugarà fora de casa davant del
Montmeló.

BrBrBreuseuseus BrBrBreuseuseus

El TT Parets juga a casa
contra el CN Mataró
El sènior A del Tennis Taula Parets,
situat a la zona de descens, neces-
sita guanyar aquest diumenge el CN
Mataró (11 h) per mantenir les opci-
ons de permanència a 1a Estatal. El
TTP ha perdut els enfrontaments di-
rectes amb Vilafranca i IES Riba-roja
de València i ocupa el penúltim lloc
de la classificació amb només 3 vic-
tòries. El CN Mataró ha guanyat 4
dels partits disputats fins ara.

Final catalana de cros de
clubs a Mataró
El Club Atletisme Parets va quedar
9è en categoria aleví femení i 12è
en benjamí masculí en el Campio-
nat de Catalunya de cros per clubs
celebrat diumenge a Mataró. Indivi-
dualment cal destacar en categoria
aleví el 17è lloc d’Ingrid Andrés,
27è d’Alba Mar tínez, el 48è
d’Ainhoa Arganda, el 55è d’Iris
Quirós i en benjamí a Mohamed El
Guerrouj, 12è Adrián Tormos, 67è
Miquel Serra, 72è i Hug-Roger
Paradis 74è. Aquest diumenge 16
atletes del CAP par ticiparan a la
final nacional de cros individual a
Alcarràs.

Sènior A del Futbol Sala Parets Wursil el el el el eqqqqquuuuuiiiiippppp´
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Grup Municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya

paretsvalles@esquerra.org

Grup Municipal  del
Partit Popular de Catalunya

Grup Municipal de Nova Opció per Parets
www.nopparets.org
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Grup Municipal d’ICV-EA
www.iniciativa.cat/parets

parets@iniciativa.cat

Grup Municipal del
Partit del Socialistes de Catalunya

Parlem de
seguretat
ciutadana

L’Ajuntament torna
cada dia als bancs

6.000 euros

RENFE,
una vergonya!

Ho heu llegit bé, l’Ajuntament de Parets
del Vallès cada dia torna a les entitats ban-
càries 6.000 € en concepte d’interessos
i capital pels préstecs que any darrere any
va signant.
La situació financera de l’Ajuntament és
preocupant i ha arribat un punt que per fer
qualsevol cosa s’ha d’endeutar, perquè no
n’hi ha ni cinc de calaix. Ara s’ha fet un
préstec fins i tot per elaborar un projecte
de participació ciutadana! Les despeses
sumptuàries i de publicitat institucional
s’han incrementat molt en el pressupost
d’enguany.  És any d’eleccions i l’equip de
govern destina gran part dels diners pro-

No és cap notícia que Renfe no va bé. Qui
n’utilitza els serveis i, especialment les
persones que fem servir la línia R-3, ho
tenim clar fa temps. A Parets hi continua
havent la mateixa i única via des de fa
més de cent anys. La notícia és que arran
de les avaries, incidències i retards dels
darrers mesos, fins i tot aquells que ge-
neralment no fan servir el tren, s’han
adonat que alguna cosa no rutlla. L’evi-
dent deteriorament del servei de Rodali-
es no es deu només a les obres de l’AVE,
sinó, sobretot, a la manca d’inversions del
Govern central, que es remunta a l’època
d’Aznar i que ha continuat amb l’actual

Aquests dies totes les forces polítiques
hem estat convidades, dintre del programa
de entrevistes trimestrals que emet
Rap107, a parlar de seguretat ciutadana.
És cert que CiU ha mostrat una sensibili-
tat especial per aquest tema. Ho vàrem fer
en una comissió informativa on el regidor
de Seguretat Ciutadana i el responsable de
la nostra Policia Local ens van presentar
dades estadístiques comparant els fets
delictius entre el 2005 i fins a l’octubre
del 2006, per informar-nos de l’evolució
dels delictes en la nostra població i com
ha actuat el cos de la Policía Local junta-
ment amb Protecció Civil i Mossos per
millorar la “nostra” seguretat. Vàrem par-

Amb l’ànim de reconèixer una bona actitud
a una persona, sovint manifestem aquella
coneguda i popular frase “t’has guanyat el
cel”, doncs diuen que per guanyar-se
aquest espai diví, hom ha de fer bondat a
la terra. És evident que la majoria dels
ciutadans ni interpretem ni trobem la no-
ble actitud de la bondat entre aquelles
manifestacions que busquen els conflictes
i la confusió social permanent.Tot i així,
és ben sabut que aquesta és l’actitud que
secunda de manera reiterada el grup mu-
nicipal del NOPP, utilitzant les mentides i
una descarada demagògia en contra de
l’equip de govern municipal. La seva pre-
tensió és generar opinions totalment des-

virtuades, és a dir, generar justament con-
flicte social, amb l’únic objecte de produir
un cert desgast polític i institucional en
benefici propi. En aquest sentit, les dar-
reres acusacions que aquest grup ha fet
sobre la llicència de construcció a favor de
l’empresa Mango, se sumen a la infinitat
de mentides que hem hagut d’escoltar
durant aquesta legislatura. Neguem que hi
hagi qualsevol irregularitat sobre aquesta
llicència per haver permès la construcció
d’una major alçada. El Pla general de Pa-
rets, sense ocupar més edificabilitat i
volum que el que estableix, permet la
construcció d’una major alçada en casos
excepcionals per a la instal·lació d’ele-

ments tècnics (un magatzem automatit-
zat), com és el cas. Però és que, a més,
un estudi d’impacte mediambiental favo-
rable i la consecució de més de 80 llocs
de treball futurs per a la gent de Parets
avalen la decisió de l’equip de govern.
Just ara que la portaveu del NOPP ha des-
cober t que el cel no es regala, potser
hauria de corregir la seva actitud i demos-
trar “millors accions” amb independència
que el seu particular racó en l’espai diví
li impor ti poc o molt, bé perquè al final
cregui que només és una frase o perquè
potser disposa de suficient espai a la
terra.

Guanyar-se el
cel

vinents dels nostres impostos a festejar
i convidar a tothom, en lloc d’arranjar car-
rers, per exemple.
Als deutes, s’hi ha d’afegir la pressió fis-
cal (impostos que paguem) que és molt
alta. Nosaltres ja fa temps que  diem que
la vaca està molt munyida i l’equip de
govern ens diu que som alarmistes. Però
s’acaba de publicar la llista de municipis
d’Espanya (no de Catalunya) amb més
pressió fiscal. Parets és al lloc 44, és a
dir a primera fila i som el primer poble de
la comarca amb més pressió fiscal, molt
per darrere hi tenim Granollers, capital de
la comarca.

Entre préstecs, despeses sumptuàries i llo-
guers es dilapida una gran part del pres-
supost.
L’equip de govern municipal viu damunt
una boira que no els permet veure de prop
el que està passant en temps real. Deutes
i pressió fiscal escanyen qualsevol econo-
mia, l’economia local també.

lar d’estructura, competències, polítiques
formatives, estudi d’implantació i grau de
satisfacció dels ciutadans, mobilitat dels
policies, instal·lacions, regulació amb Pro-
tecció Civil i, sobretot, si estaven fent
quelcom malament amb un gran objectiu:
millorar el servei. És cert que el ciutadà
“no té” la percepció que el seu poble és
insegur, però també és cert que el ciuta-
dà troba a faltar més presència al carrer;
és a dir, molta més proximitat. El nostre
poble segueix creixent, però el pressupost
actual que l’equip de govern ha assignat
a la Policia Local i Protecció Civil no és su-
ficient  per fer realitat aquest  objectiu.
Estem parlant de 1.028.499 € que repre-

L’article d’opinió del grup municipal del PPC no s’ha pogut publicar perquè no ha estat lliurat abans del tancament d’aquest butlletí.

executiu, així com la llunyania en la presa
de decisions. Quan el nou Estatut preveia
el traspàs de les rodalies a Catalunya, ho
feia per intentar pal·liar alguns dels pro-
blemes existents i evitar-ne de nous, acos-
tant la solució dels problemes al territori,
ja que és molt difícil solucionar els proble-
mes quotidians de la gent des d’un des-
patx a Madrid.
Renfe transporta cada dia amb el servei
de Rodalies moltíssims més passatgers
que l’AVE, que pel preu dels bitllets i per
la seva funció només és a l’abast d’alguns
privilegiats. No podem entendre, doncs,
perquè més del 95% del pressupost s’in-

verteix en l’AVE, un tren que només utilit-
za un 5% de la població i les rodalies, el
servei que utilitza el 95% de la gent, no-
més rep un 5% de les inversions. És el
món al revés. És, tal com diu l’Associació
per la Promoció del Transport Públic, un
atac als interessos generals. Per això hem
de seguir insistint que volem més i millors
trens. Ens ho mereixem.

Grup Municipal de Convergència i Unió

senta el 5,3% del pressupost general per
aquest any 2007. Del tot insuficient ! Pa-
rets es fa gran en extensió i en nombre de
ciutadans i nosaltres no tenim clar que
aquest pressupost i el nostre nombre
d’agents (25 en total) siguin suficients per
atendre les nostres necessitats i la nos-
tra seguretat. Som conscients que no és
fàcil el tema, però sí que tenim  molt clar
que si volem créixer, si volem ser atractius
com a poble, els nostres ciutadans han de
tenirla tranquil·litat que un cos com el de
la Policia Local vetlla per la seva segure-
tat. Invertir en seguretat és invertir en fu-
tur, aquesta serà una de les nostres apos-
tes.

L’article d’opinió del grup municipal d’ERC no s’ha pogut publicar perquè no ha estat lliurat abans del tancament d’aquest butlletí.
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HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h / Dilluns, de 17 a 19.30 h

Us mostrem, en aquest número, una relació de veïns que van presentar llicència
per a l’ús d’armes de foc, l’any 1930: n’eren 38, un 4% de la població masculina.
(Si traslladéssim aquestes dades a l’actualitat, n’hi hauria 277, quina por!) Aquest
elevat nombre respon, per descomptat, a la pràctica de la caça, molt habitual en
àrees rurals.
Afortunadament –i gràcies al final del servei militar obligatori–, cada cop hi haurà
més joves que no tindran mai una arma en les seves mans. Aquesta afirmació és
certa –i gratificant– només si parlem de nosaltres i deixem de banda alguns paï-
sos, de cuyo nombre no quiero acordarme.
Fa un temps, però, estem coneixent fets que constaten un augment, notable enca-
ra que no alarmant, de persones que defensen les seves famílies i les seves pos-
sessions a cop d’escopeta. S’al·lega una manca de seguretat, o de forces de se-
guretat... És clar que això són figues d’un altre paner! El cas és que, arran d’aquestes
actituds d’algunes persones, es produeixen tertúlies i debats, s’escriuen articles i

editorials i es percep que el dilema, moral i ètic, ens afecta a tots. Esperem que trigui molt a sorgir un Charlton
Heston espanyolet: fora de les seves pelis, no cau gaire bé per aquí.

Quins son els principals objectius d’aquesta entitat?
La principal finalitat és reunir diners per enviar al nos-
tre poble de Missirah, a les nostres famílies. Cada
membre de l’entitat paga deu euros cada tres mesos
en concepte de quota. Amb aquests diners fem arribar
quantitats econòmiques a Missirah per cobrir les emer-
gències que puguin sorgir als pobles o ciutats d’allà per
si s’ha produït algun desastre col·lectiu. Al marge d’ai-
xò cadascun dels membres, pel seu compte, envia els
diners que pot a les seves famílies de forma periòdi-
ca.
Compteu amb suport municipal?
Si estem molt satisfets del suport de l’Ajuntament. Com
a entitat rebem una subvenció que  la nostra associa-
ció vol destinar a construir un hospital-maternitat a la
zona de Missirah. També comptem amb l’ajut del grup
de Càritas Parroquial que periòdicament ens facilita
menjar i també podem accedir al rober.
Com us ha acollit la població de Parets?
Estem molt contents i ens han acollit molt bé. Per sort
és un poble on no tenim problemes. També és cert que
sovint arriben més persones del nostre país i costa ti-
rar endavant la tramitació dels papers per tenir legalit-
zada la nostra situació. Un altre dels inconvenients és
trobar una feina i un lloc on viure.

“A Parets ens han acollit molt bé. Per sort aquí no tenim problemes”

FFFFFeeeeem Cm Cm Cm Cm Ciutiutiutiutiutaaaaattttt

Bolon Tandian
Associació d’Immigrants de Missirah

Dues-centes persones procedents de Senegal integren
l’Associació d’Immigrants de Missirah a Parets del
Vallès. Un col·lectiu legalment constituït i amb esta-
tuts des de l’any 1999 tot i que la seva gestació va
començar el 1992. Missirah es una de les diverses
regions senegaleses que té el país, amb llengua prò-
pia, el malinke, i una de les més representades al nos-
tre poble juntament amb la comunitat magribí. Bolon
Tandian és el president de l’Associació d’Immigrants
de Missirah.

Potser l’habitatge és un dels principals inconvenients?
Efectivament. No entenem com eés possible que les
agències immobiliàries o els propietaris diguin que no
hi ha pisos de lloguer i l’endemà els lloguen a d’altres
persones que no són immigrants. Després aquesta si-
tuació provoca que, en els pocs pisos de què disposem
els immigrants, hi resideixin més persones de les que
correspon.
Com  és la vida  actualment a Senegal?
Francament és molt difícil. És per això que, cada cop més,
no només senegalesos, sinó ciutadans d’altres països
de l’Àfrica negra decideixen emprendre un viatge cap a
Europa sense saber si arribaran amb vida o no. Els que
som a Catalunya també estem vinculats a una associa-
ció que es diu Yamakafo, amb seu a Terrassa. Agrupa
unes tres mil persones totes de diferents països africans
que presta ajuda de tot tipus als immigrants.

RRRRReeeeetttttalalalalal lllllsssss............... Mercè Alcayna
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Pepi Volart

-La Cavalcada de Reis d’aquest 2007 ha estat una de
les més espectaculars que s’ha viscut a Parets. Quina
valoració en feu?
S’ha fet un gran esforç. L’any passat, la pluja va impedir
que aquest esdeveniment lluïs com devia i semblava que
tots teníem un deute pendent, tant l’Ajuntament com

l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume. S’ha intentat
compensar d’alguna manera i enguany la Cavalcada ha
crescut en dimensió i amb participació. Noves carrosses,
la participació de més entitats al marge de l’Agrupament
Escolta com ara Bruixes i Dimonis, la Comissió de Fes-
tes i la Colla Millenium han contribuït a una Cavalcada
de més de 100 metres de llargada. Les nou carrosses
guiades per l’estel de Nadal, de 7 metres de llarg amb
més de 4000 bombetes, els 1400 quilos de caramels i
els obsequis lliurats a tots els infants que entregaven les
car tes als reis han estat elements que han fet lluir
especialment la Cavalcada.
-Tot i això alguns ciutadans han expressat estar en des-
acord a acabar-la al Pavelló d’Esports en comptes d’aca-
bar-la a la plaça de la Vila...
Hi havia certa por a que ens pogués succeir el mateix de
l’any passat i que la pluja aigualís la Cavalcada. Calia as-
segurar-ho i de manera consensuada, la comissió orga-
nitzadora va establir la possibilitat de fer-ho al Pavelló.
L’any passat, 1500 nens i nenes van passar pel pave-
lló, la gent gran va agrair la nova ubicació perquè podien
gaudir de la celebració asseguts a les grades i, fins i tot,
molts pares van considerar que l’espai –per

Per qui toquen les campanes?

La bibliografia i la documentació utilitzades per a l’elaboració d’aquest
article es poden consultar a les biblioteques municipals i a l’arxiu muni-
cipal de Parets.

Esteve Bley
Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume

comoditat i temperatura- era més favorable. L’any passat
va servir de prova i aquest any s’ha tornat a fer així, tot
i que ens consta que hi ha hagut gent que no ho ha tro-
bat encertat perquè a la plaça hi ha més caliu de poble i
es manté la tradició. Al marge de l’emplaçament, crec que
els Reis a Parets mantenen la tradició i la identitat, el
més important és que els infants puguin lliurar la carta
a Ses Majestats, no s’ha de perdre de vista que els pro-
tagonistes són els nens i cal fer-ho tan bé com es pugui
per mantenir la seva il·lusió.
-Aquest any una altra novetat ha estat el condicionament
de les naus de can Vila, un espai que feu servir des de
fa molt de temps.
Era una vella reivindicació de l’Agrupament i d’en Joan
Ferré, el nostre president, que va morir ara fa 3 anys. Tot
i que enteníem que pel tipus d’actuació i el pressupost
caldria temps per executar l’actuació. Finalment s’ha tro-
bat la forma adequada i cal dir que s’ha fet una molt bona
feina de condicionament. Fa més de 25 anys que fèiem
servir aquestes naus que estaven molt malmeses i ens
ha fet goig veure-les rehabilitades. Tots vam dir: “si ho
veiés en Joan”. La remodelació ens ha permès treballar
molt millor en l’elaboració de les carrosses.

Els menys romàntics ens dirien que les campanes to-
quen, únicament, per anunciar l’hora del dia. Però, en
el fons, què ens volen dir aquests gegants de ferro i
estany amb el seu repic? En aquests temps, en què la
civilització i la modernitat gairebé no concedeixen des-
cans a la nostra oïda, alguns de nosaltres, els més afor-
tunats, encara podem sentir antics sons que ens tras-
lladen a èpoques que flairen a blat, a terra humida i a
pluja d’estiu. És la música, plena de missatges, que ens
regalen L’Eulàlia, la Rosalia i la Maria, les tres campa-
nes que habiten i s’amaguen dalt la torre del campa-
nar de l’Església de Sant Esteve, al Barri Antic de Pa-
rets. Antigament, fermes i guardianes, ens avisaven de
tot allò que era important: tocaven la seva lànguida mú-
sica si algú havia mort, repicaven cridaneres si en Josep
i la Carme es casaven o batejaven el nadó i sonaven
alarmades per avisar d’un foc o de l’arribada de les
tropes enemigues. També anunciaven la fi de la migdi-
ada, l’hora d’anar a dormir, convidaven a pregar i toca-
ven nervioses quan l’església obria les seves portes.
Cada so, cada nota, cada vibració és diferent i fonamen-
tal i forma part d’un llenguatge que molts de nosaltres
hem perdut. Però, si parem l’orella, podrem assaben-
tar-nos del per que toquen les campanes. Només cal es-
coltar i deixar-se emportar pel vibrant soroll que ens
recorda que, per més que passi el temps, per molt que
grans que ens fem, hi ha coses que mai canvien.
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Me han dado una entrada para canjear por
Una noche con Gabino ¿Qué depara la
noche?
Es una noche donde Gabino te cuenta
cosas, donde Gabino, que soy yo pero es
un personaje simpático, entrañable, sen-
sible, pasa por muchos sitios y momentos
de su vida, momentos divertidos, algunos
en los que se ríe de sí mismo, algunos
donde quiere tirarlo todo por la borda pero
también otros en que va a Hollywood,
donde canta, donde quiere convertirse en
Elvis Presley...
¿Entonces tenemos una noche de teatro?
Sí, es un  espectáculo teatral donde
aparecen cincuenta personajes, canciones
en directo...
¿Qué tal se te da cantar?
Llevo ya casi diez años dando clases de
canto, creo que lo estoy amortizando con
esta función.
¿Podemos encontrar encima del escenario
al mismo Gabino que encontraríamos fuera
de él?
Es distinto. Este personaje tiene que ver
conmigo como muchos otros personajes
que he interpretado en el cine. Todos los
personajes que interpretan los actores
tienen que ver con uno mismo. En esta
función tiene que ver más porque parte de
mí, pero no todo lo que sucede en la
función me ha pasado, hay muchas partes
inventadas o bien situaciones que he
vivido pero luego se fabulan.
La recaudación que se genere de esta
representación será donada a organiza-

Gabino Diego
Actor

ciones en defensa de los animales.
Deducimos que Gabino Diego es una per-
sona solidaria...
Lo que hago no me cuesta mucho trabajo,
es una función que me gusta mucho repre-
sentar y me encanta que el público acuda
y se lo pase bien. Lo que tiene mérito es
la gente que día a día trabaja por esta
causa. Solidaria es la gente de la
Fundación FADA y todas esas personas que
dedican su esfuerzo y su tiempo a causas
como esta.
Dicen que tienes buenas dotes para la
comedia. ¿Es tan solo una representación
en el escenario o es una forma de encajar
la vida?
Siempre he destacado por gracioso, en mi
etapa escolar fui muy mal estudiante pero
sin embargo hacía gracia a la gente y al
final dije: para algo sirvo, para hacer reír.
Creo que sirvo para muchas otras cosas
pero me encanta poder hacer reír a los
demás.
¿Te tomas la vida con humor?
Trato de tomarme la vida con humor. Es
muy importante tener humor y sino hay
fabricarlo como sea.
Hoy, más de 300 personas van a pasar la
noche Gabino y a disfrutar de tu humor.
Pero a Gabino, en clave teatral, ¿con
quién le gustaría pasar la noche?
Yo quiero pasar la noche con el público de
Parets del Vallès, y mañana con el de
Cerdanyola y pasado con el de Barcelona.
Soy feliz pasando la noche con la gente
que me ha venido a ver, y hacer que se lo

pase bien.
¿Te sientes bien acogido por el público
catalán?
Sí, siempre me he sentido muy bien
acogido aquí. De hecho, he vivido en Ter-
rassa. En Barcelona se entiende mucho de
teatro y hay una sensibilidad especial. Me
enorgullece haber conseguido mis mejores
críticas en Barcelona.
Se dice que se proyecta cine en tu
horizonte  laboral más cercano...
Sí. Una película que se llama la Daga de
Rasputín. Se rodará en julio y agosto y
también en febrero.

“Todos los personajes que interpretan los actores tienen mucho que ver con uno mismo” Ultima hora ...´

El PEP , en marxa
El proper 9 de març a les 18.30h al
CEIP Lluís Piquer tindrà lloc la I Jor-
nada del Projecte Educatiu de Pa-
rets (PEP) en què es presentaran
els resultats de la diagnosi educa-
tiva del municipi i s'establiran i
prioritzaran les línies estratègiques
per a l'acció educativa de Parets. La
jornada, oberta a tota la ciutadania,
suposa el segon pas en el procés
d’elaboració del PEP.

Salut al club Sant Jordi
Dins el cicle de xerrades organitza-
des pel Consell Territorial de Salut
del Baix Vallès, el proper 14 de fe-
brer, a les 19.30h, al Club Sant
Jordi, tindrà lloc una conferència-
col·loqui titulada “Signes de detec-
ció precoç en l’inici i les recaigudes
dels trastorns psicològics”. Antoni
Corominas, psiquiatra i cap del Ser-
vei de Salut Mental de la Fundació
Hospital de Mollet serà l’encarregat
de fer la ponència.

Mostra de vitralls a Can Rajoler
El Centre Cultural Can Rajoler obre
una nova exposició, el proper 14 de
febrer. La mostra de vitralls i fusing,
fa un recorregut pels diferents tre-
balls elaborats amb tècniques com
l’emplomat, el Tiffany i el Fusing de
mans dels alumnes del taller de
l’artista local Maria Puig. L’exposi-
ció romandrà oberta fins al 26 de
febrer i es pot visitar de dilluns a
divendres, de 16 a 20 hores, i dijous
i dissabte, de 10 a 13 hores.


