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Exemplar gratuït

Parets del Vallès compta amb una intensa activitat
industrial i forma part dels principals eixos d’acti-
vitat econòmica de la comarca del Vallès Oriental
i també de Catalunya. Els sectors químics, farma-
cèutic, alimentari i logístic s’han fet un lloc a Pa-
rets amb firmes de gran projecció nacional, inter-
nacional i mundial, tot i que l’activitat econòmica
incorpora molts altres àmbits també rellevants.
Davant aquesta situació industrial, l’Ajuntament de
Parets va instaurar l’any 1997 l’Ecovallès, un es-
deveniment que des d’aleshores s’ha convertit en
punt de trobada per  establir nous reptes sempre

amb la fita de caminar cap a un desenvolupament
sostenible a partir de pràctiques respectuoses amb
el medi ambient. Enguany es compleixen 10 anys
d’ençà que va néixer aquesta iniciativa. L’evolució
de l’Ecovallès ha estat paral·lela al progrés del
municipi i del teixit industrial, i s’ha anat adaptant
a les noves necessitats. La implantació de siste-
mes de gestió ambiental és una de les mesures
que han pres les indústries, sempre amb el suport
de l’administració, com a mostra de la seva sen-
sibilitat i voluntat de minimitzar l’impacte que pot
generar la seva activitat. (Pàg.3)

Indústria i medi ambient, reptes de futur
Parets celebra la jornada Ecovallès 2006 centrada en gestió ambiental

L’Ajuntament de Parets i algunes industries treballen conjuntament per introduir millores en la gestió ambiental
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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

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
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
Taxis Cooperativa Transradio
93 593 74 01
Taxi Alberto Álvarez
600 639 664
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

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

L’any 2005 es va fundar a Barcelona l’Associació
de Perjudicats per les Incautacions del Govern Fran-
quista, la finalitat de la qual és el reconeixement
de la injustícia social i econòmica que varen patir
les nostres famílies l’any 1939  en haver d’entregar
per força i sota amenaçes les seves pertinences
a canvi d’un rebut que mai no varen poder cobrar.
Aquesta confiscació va comportar la més estricta
misèria per a la majoria dels espoliats.
Som unes 800 famílies d’arreu de l’Estat que ens
hem unit en aquesta associació (esperem ser-ne
moltes més). La nostra tasca és aconseguir el re-
coneixement de les confiscacions, les seves con-
seqüències i el retorn d’allò que per justícia és
nostre.  El BOE de 17 de setembre de 1938 publi-
cà un Decret de 27 d’agost de 1938 del Ministeri

d’Hisenda i l’Ordre de 25 de setembre de 1938 l’ar-
ticle primer del qual diu textualment “El Banco de
España queda encargado de las operaciones de
canje de billetes puestos en circulación con
anterioridad al 18-07-1936, que existan en los
territorios cuya liberación realice el Ejército Nacio-
nal”. En total són 17 articles signats per Francisco
Franco. El canvi no es va fer mai, només l’espolia-
ció. El Banco de España  es va quedar els diners i
no els ha tornat a ningú, encara que som molts els
que hem anat a reclamar amb els rebuts que varen
donar (en reproduïm una mostra). Si tens algun re-
but  com aquest, contacta amb nosaltres, forma part
de la nostra Associació i lluitem  plegats per la de-
volució d’allò que és legalment nostre. Els estudis
de professionals indiquen que actualment una pes-
seta de la República (de les emeses abans del
1936), avui té un valor d’1,50 euros.
Consulta la nostra web <http://www.garbi.com/
incautacio/>.

Ramon Masip Magrinyà
Membre de l’APIGF

FE D ERRADES

Resultats a Parets del Vallès

PSC-CpC

CiU

ERC

C’s

Eleccions al Parlament 2006

2.103

1.856

826

715

663

177

Vots            %

31,68

27,96

12,44

10,77

9,99

2,67

PP

ICV-EUiA

En la passada edició del butlle-
tí municipal Parets al dia, la no-
tícia publicada a la pàgina 4
sobre els resultats de les elec-
cions al Parlament de
Catalunya contenia una errada.
Iniciativa per Catalunya-Esquer-
ra Unida i Alternativa va ser la
quarta força més votada, amb
715 vots, un 10,77% del total,
i el Partit Popular va obtenir
663 vots, un 9,99%.

Divendres 24 novembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 18 h, a l’Escola de la Na-
tura, audiovisual Eclipsi Solar,
sensacions a la franja de la tota-
litat.
-A les 23 h, al Casal de Cultura
Can Butjosa, chill out.
Dissabte 25 novembre
-A les 19 h, al Teatre Can Rajo-
ler, lectura del manifest Parets
contra la violència de gènere i
projecció de la pel·lícula Agua.
Diumenge 26 novembre
-A les 18 h, al Teatre Can Rajo-
ler, representació de l’espectacle
infantil Ambulants a càrrec de
Clown Teatre.
-a les 19 h, a la sala de la Coo-
perativa La Progressiva, projecció
de la pel·lícula La solució final,
dins del cicle El nazisme. Una vi-
sió cinematogràfica.

Dilluns 27 novembre
-a les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, tertúlia espai de lectu-
res per a dones a càrrec de Rosa
Ferrer i Myriam Rodríguez.
Dimarts 28 novembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, hora del conte: menú
nadalenc.
Divendres 1 desembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
Diumenge 3 desembre
-A les 18.30 h, al teatre Can
Rajoler, representació de
Mondomono, a càrrec de Vol Ras.
Dilluns 4 desembre
-A les 18.30 h, a la Biblioteca
Can Butjosa, presentació de no-
vetats literàries a càrrec de pep
Duran de la Llibreria Robafaves.
Dissabte 9 desembre
-A les 22.30 h, al Teatre Can
Butjosa, representació de Caba-

ret Décadanse, dins del cicle Cafè
Teatre a Parets.
Diumenge 10 desembre
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler,
teatre infantil: Camins i corriols.
Dilluns 11 desembre
-A les 20.30 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, xerrada col·loqui sobre
Les joguines a càrrec de Miquel
Ángel Alabart i Mercè Palay.
Dijous 14 desembre
-A les 18.45 h, al Casal d’avis Ca
n’Oms, recital poètic del Niu d’Art.
Divendres 15 desembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
Diumenge 17 desembre
-A les 18.30 h, al Teatre Can Ra-
joler, teatre: Quan acaba la ficció,
a càrrec del grup Som i Serem.
-A les 19 h, a la sala de la Coope-
rativa, projecció de Sophie Scholl,
dins del cicle El nazisme. Una vi-
sió cinematogràfica.

Volem el que de justícia és nostre

Resultats a Parets del Vallès

PSC-CpC

CiU

ERC

PP

Eleccions al Parlament 2003

2.685

2.054

1.090

758

556

Vots            %

36,81

28,16

14,94

10,39

7,62ICV-EUiA
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

La gestió ambiental de les indústries i les bones
pràctiques centrpràctiques centrpràctiques centren la jornada Ecovallès 2006

Indústria, medi ambient, gestió ambien-
tal i nous vectors de contaminació han
centrat la 10a edició de l’Ecovalllès,
celebrada ahir, 23 de novembre, a Can
Rajoler, amb l’assistència de prop de
50 empreses de Parets i de l’entorn.
Durant la jornada s’han abordat qüesti-
ons relacionades amb el desenvolupa-
ment sostenible i la protecció del
mediambient des del vessant industri-
al. També s’ha donat a conèixer l’inven-
tari d’activitats econòmiques a Parets
del Vallès, que té en compte tots els

àmbits, tant l’industrial i el comercial
com el ramader. En total són 619 les ac-
tivitats econòmiques que s’hi desenvo-
lupen, majoritàriament industrials (263).
Les més rellevants són del sector quí-
mic, farmacèutic, alimentari, metal·-
lúrgic i logístic. En el marc de l’Eco-
vallès 2006 s’han treballat matèries
com la contaminació acústica i lumíni-
ca i l’avantprojecte de llei contra la con-
taminació odorífera. Per cloure l’acte
s’ha reconegut diferents empreses de
la localitat per la seva gestió ambiental.

L’Ajuntament de Parets del Vallès ha
treballat, en els darrers anys, per
disminuir els impactes de l’activitat
industrial amb l’objectiu de preservar
l’entorn natural i social del municipi.
En aquest marc d’acció ara es plan-
teja una nova iniciativa: la signatura
d’un conveni de col·laboració entre el
consistori i les empreses amb la
voluntat de dinamitzar actuacions
ambientals dins l’àmbit industrial.
L’acord pretén ser el punt de partida
per establir les bases de col·-
laboració futures i aconseguir el mà-
xim equilibri entre l’activitat industri-
al i el medi ambient. En aquest sen-
tit s’assenten uns principis i objec-
tius que seran la base d’aquest com-
promís de bones pràctiques.

Prop de cinquanta empreses participen a l’Ecovallès 2006

Es presenta l’inventari
d’activitats econòmiques a Parets
del Vallès, un estudi que analitza la
tipologia i nombre d’activitats que
es desenvolupen al municipi, un

total de 619.

La Marineta, futur centre de
recursos per a l’empresa, es
planteja com a equipament

municipal de suport per al teixit
econòmic de Parets.

L’Ajuntament i indústries de
Parets estableixen les bases de

les bones pràctiques
ambientals a partir d’un conveni

de col·laboració.

-Aportació de recursos per afavorir  les
actuacion de caire ambiental a les em-
preses que ho requereixin
-Incorporació de millores en l’entorn
industrial
-Programes de formació per als indus-
trials
-Creació d’un grup de treball per a la
millora del medi ambient al municipi

-Incorporació progressiva de tecno-
logia amb menor impacte ambiental
-Promoure nous processos productius
més segurs, ecològics i eficients
-Fomentar la formació mediambi-ental
dels treballadors
-Actuacions encaminades a la millora
sostenible de l’entorn industrial.
-Foment de sistemes de gestió ambi-
entals
-Aplicació progressiva de les direc-
trius marcades per les normatives co-
munitàries abans dels terminis ofici-
als marcats

AJUNTAMENT, objectius i principis

EMPRESES, objectius i principis

Conveni entre les indústries
i l’Ajuntament de Parets

La Marineta, centre de recursos per a l’empresa
La Marineta, equipament municipal ubicat al polí-
gon Llevant Industrial, es projecta com a centre de
recursos empresarials. L’Ajuntament ha treballat
en el condicionament d’aquest edifici amb la fina-
litat que esdevingui un centre de formació, d’acti-
vitats, un espai de reunions, conferències, mos-
tres, exposicions i esdeveniments diversos deri-
vats de les necessitats empresarials. L’empresa Global Formació Plus ha dis-
senyat un projecte de servei integral amb cursos de formació, reciclatge, pre-
venció de riscos, gestió d’emergències i seguretat integral i també formació
ocupacional adreçada a persones en situació d’atur.

En l’actual edició d’EcoVallès hem
pogut fixar les bases d’un
compromís entre l’Ajuntament i les
diferents empreses del municipi per
assolir el màxim equilibri entre
l’activitat industrial i el medi
ambient. Per això signarem ben
aviat un conveni en què s’establirà
un programa de bones pràctiques
ambientals a la indústria així com
la progressiva incorporació de
processos productius més segurs,
ecològics i eficients.
Precisament, vull expressar
l’enhorabona i l’agraïment a les
empreses que darrerament han
obtingut la certificació ISO 14001
i que amplien fins a la trentena el
nombre d’indústries locals que
aposten per una gestió ambiental
de qualitat i són un exemple de la
conscienciació existent a Parets en
aquesta matèria.
Per la seva banda, l’Ajuntament es
compromet a donar suport a les
empreses locals per reduir
l’impacte que pot generar l’activitat
industrial amb l’objectiu de
preservar el medi i garantir una
bona qualitat de vida a la
ciutadania, seguint les línies
estratègiques del pla d’acció de
l’agenda 21.
En aquest sentit, posarem els
recursos necessaris per afavorir les
actuacions ambientals a les
empreses, incorporarem millores
en l’entorn industrial i impulsarem
programes de formació que es
podran dur a terme al nou centre de
recursos empresarials de la
Marineta, la gestió del qual s’ha
presentat a EcoVallès.
El seminari d’enguany, en què
s’han tractat altres temes d’interès
relacionats amb el desenvolu-
pament sostenible, arriba a la
desena edició seguint una evolució
paral·lela a la transformació i el
progrés del poble, defensant
sempre un creixement harmònic
entre el món urbà, l’àmbit industrial
i el medi natural.
Continuem avançant junts cap a
l’objectiu comú de la sostenibilitat.
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Les taxes i impostos municipals per al 2007
s’apujaran de manera general amb un 3%

Les ordenances fiscals per al 2007, que
estableixen l’augment dels impostos i
taxes municipals, preveuen de mane-
ra general un augment d’un 3%, l’índex
previst en l’increment de l’IPC segons
les dades del passat mes de setembre.
La major part de taxes i impostos tin-
dran l’aplicació d’aquest increment per
sota de l’IPC, si bé hi ha algunes excep-
cions.

Impostos, taxes i bonificacions
Pel que fa a l’Impost sobre Béns Immo-
bles (IBI) cal dir que encara està sub-
jecte a l’aplicació de la reforma cadas-
tral del 2003 que actualitza el valor
dels habitatges i solars.
La revalorització implica un increment
considerable i, per aquest motiu la re-
gularització s’està duent a terme de
manera fraccionada en un període de
10 anys. Durant el 2006 el coeficient
d’aplicació municipal sobre el valor de
les propietats ha estat del 0.76 i l’any
vinent, el 2007, baixa al 0.73. L’incre-
ment en el preu final oscil·la entre el 6
i el 8%. Cal dir en aquest sentit que el
63% dels rebuts de l’IBI no s’incremen-
taran més de 30 euros respecte els de
l’any passat i el 80% no supera en més
de 50 euros l’import que ja pagaven el
2006. Les famílies nombroses gaudi-

ran d’una bonificació del 40% en l’Im-
post sobre Béns Immobles i, d’un 50%,
aquells immobles on s’hagin instal·lat
sistemes d’aprofitament tèrmic o elèc-
tric de l’energia procedent del sol, així
com els habitatges de protecció ofici-
al. L’Impost d’Activitats Econòmiques
tindrà un increment del 3,5%, menor
que el 2006 que va ser del 4.3%.

Impost sobre vehicles
Pel que fa a l’Impost sobre vehicles,
l’augment és també del 3% si bé s’es-

tableixen bonificacions diverses a vehi-
cles històrics (100%), vehicles d’anti-
guitat superior a 25 anys i vehicles amb
menor impacte ambiental (75%).

L’aigua, un bé escàs
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 3,7%, si està situ-
at entre 11 i 30m3/mes s’aplicarà un
percentatge del 6,38 % i a partir de
30m3/mes el recàrrec serà del 9,59%.

El 63% dels rebuts de l’IBI no s’in-
crementaran més de 30 euros
respecte de l’any passat i el 80%
no supera en més de 50 euros
l’import que ja pagaven el 2006

La taxa de l’aigua aplicarà incre-
ments diferenciats en funció del
consum. A partir de 30m3/mes el
recàrrec en el rebut serà del
9,59%.

Parets del Vallès continua sent el
municipi de la comarca que ofe-
reix la prestació de serveis am-
bientals (recollida selectiva, orgà-
nica i eliminació de residus)  a un
preu més reduït.

El rebut de l’any 2007 serà de
37.20 euros.

L’Impost de Béns Immobles (IBI) s’incrementa entre un 6 i un  8% a causa de la revisió cadastral
feta pel govern central l’any 2003 i el rebut de l’aigua s’apujarà fins a un 9% en funció del consum

web:
pep.parets.org
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Coneix la anterior campanya “Parets creix en civisme”? Pensa que amb aquest tipus d’accions es poden afavorir millors hàbits?

VOX POPULI

La conec. Em sembla molt
positiu pel poble. M’agrada
que es facin aquestes acci-
ons. Crec que cal fer coses
per fomentar el civisme. Sóc
professora i penso que des de
les escoles és poden fer mol-
tes accions per fomentar el ci-
visme.

Mireia
Casals
27 anys

Joan
Meseguer

80 anys

No la conec gaire, però n’he
sentit a parlar. Crec que la
gent no es gaire cívica i que
cal treballar-hi. Em molesta
molt quan trobo defecacions
de gossos pel carrer, s’han
de fer accions per evitar
aquest tipus de comporta-
ment.

Mercedes
Carro

79 anys

Si i em sembla molt bé. Cal
potenciar la convivència i
s’han de canviar els mals
hàbits de la gent. Tots hem de
col·laborar i el fet de incidir en
els comportaments incívics
per mitjà de les campanyes
em sembla molt positiu.

Isabel
Galera

52 anys

José M.
Fuentes
34 anys

Si la conec. Crec que és molt
positiva per millorar la convi-
vència al poble. Cal incidir en
la millora de les relacions en-
tre persones de diferents cul-
tures. Penso que cal implicar-
se i cridar l’atenció a les per-
sones que tenen conductes
incíviques.

No la conec, però penso que
pot ser bona. Crec que hi ha
coses que no es poden evitar
però d’altres si, i cal posar-hi
solucions. Un dels problemes
és el dels aparcaments. En
d’altres temes penso que tot
depèn de cadascú són com-
portaments individuals.

Parets creix en civisme s’enceta el
mes de desembre amb noves accions
El consum responsable, la convivència entre cultures, l’educació viària

i la mobilitat sostenible són els quatre nous eixos de la campanya

JOSEP
LLACUNA

Regidor
de Serveis
Generals

El procés de participació al pressu-
post municipal Amb els diners, tu hi
comptes està a la seva fase final. La
propera setmana, els dies 28, 29 i
30 de novembre se celebraran les
últimes assemblees de debat per
decidir a quines inversions es des-
tinaran 300.000 euros.
És el segon any que s’emprèn
aquest procés participatiu i s’ha de-
notat una major implicació ciutada-
na. El 2 de novembre es va tancar
el termini per fer aportacions a tra-
vés de butlletes i enguany se n’han
recollit un total de 206, gairebé un
30% més que el 2005.
Aquestes propostes i altres sorgi-
des de les assembles es porten a
debat i s’establiran les inversions
pertinents en aquelles actuacions
que els veïns de Parets considerin
més necessàries.

RAP 107celebra el
seu 26è aniversari

Amb la voluntat de potenciar els com-
portaments cívics i respectuosos amb
l’entorn i les persones que ens envol-
ten, l’Ajuntament va impulsar la cam-
panya Parets creix en Civisme, que
fomenta la pràctica d’actituds per mi-
llorar el benestar i la convivència ciuta-
dana i esdevenir un model de conduc-
ta respectuosa i responsable.

Nous eixos per potenciar el civisme
La campanya es torna a reprendre.
Durant el mes de desembre, coincidint
amb la campanya de Nadal, es posa-
rà en marxa el primer dels quatre nous
eixos que s’iniciaran amb accions
adreçades al consum responsable i el
reciclatge dels residus generats durant
aquestes dates tan assenyalades.
Ajuntament i associacions de comerci-

ants han previst un seguit d’accions
conjuntes, com ara el repartiment de
vals intercanviables per obsequis rela-
cionats amb un consum cívic i respon-
sable.
Durant el mes de febrer, la solidaritat,
la convivència i la diversitat cultural en
què vivim, seran les directrius que mar-
caran les actuacions.
El març serà el mes de l’educació vià-
ria amb civisme i novament els alumnes
de quart curs de primària sortiran al car-
rer per detectar i fer palesos aquells
comportaments dels conductors que
es poden canviar i millorar. Un Parets
més sostenible i una mobilitat respon-
sable i segura serà l’eix del mes d’abril,
que fomentarà l’ús dels transports pú-
blics, transports alternatius i l’ús com-
partit del cotxe.

Civisme? Sí, gràcies

La Generalitat de Catalunya i els ajun-
taments de Mollet del Vallès, Santa
Perpètua de Mogoda, Palau-solità i Ple-
gamans, Parets del Vallès, Lliçà de Vall
i Montcada i Reixac han constituït el
Consorci del Parc de l’espai d’interès
natural de Gallecs. L’acte, celebrat el
passat 23 de novembre al consistori
de Mollet, ha estat presidit pel conse-
ller de Política Territorial i Obres Públi-
ques i portaveu del Govern, Joaquim
Nadal. Així mateix ha comptat amb re-
presentants dels diferents ajunta-
ments, entre ells, l’alcalde de Parets,
Joan Seguer.

Protecció de Gallecs
Amb la constitució del Consorci de l’es-
pai d’interès natural de Gallecs els
ajuntaments que en formen part veuen
a la fi satisfeta la seva reivindicació
històrica de participar en la gestió
d’aquest paratge de gran valor ambien-
tal per als municipis i els seus veïns i
s’ha fet el pas definitiu per garantir un
espai lliure d’urbanització, que es
mantindrà com a espai natural, terreny
agrícola i àmbit de lleure en la natura
per als ciutadans de les poblacions
veïnes.

Objectius del nou consorci
Les finalitats específiques del Consor-
ci són la protecció i millora dels valors
ecològics, paisatgístics, agrícoles, fo-
restals i productius del seu àmbit ter-
ritorial; la gestió dels terrenys del seu
àmbit territorial de manera respectuo-
sa amb els seus valors intrínsecs;
l’aprofitament racional dels recursos
de l’espai, i el desenvolupament eco-
nòmic i tecnològic de les activitats
agràries; la connectivitat de l’espai
amb altres espais lliures i la creació de
corredors biològics i, entre d’altres,
l’educació mediambiental. El Consor-
ci té seu a Can Jornet Xic de Mollet del
Vallès.

BrBrBreuseuseus
Èxit de participació a la
campanya Amb els diners,
tu hi comptes

Constituït el Consorci
de l’espai d’interès
natural de Gallecs

Comencen les obres de
reordedació de l’avinguda
d’Espanya
Ja s’han iniciat les obres de reorde-
nació de l’avinguda d’Espanya, entre
el carrer Josep Molins i l’avinguda de
l’Estació, que consisteixen en la re-
novació total de l’estructura de cal-
çada i voreres que dotaran de més
espai per als vianants.
El projecte contempla la substitució
i renovació de tots els serveis pú-
blics, amb renovació del drenatge
superficial, la substitució de la xar-
xa d’aigua potable, el soterrament de
les línies elèctriques de baixa tensió,
la renovació de l’enllumenat públic,
el soterrament de dues zones de
recollida de brossa, la reubicació de
la cabina de telèfons, així com un nou
mobiliari urbà i arbrat.
El pressupost de l’obra, que execu-
ta l’empresa Riera Blanch SL, és de
239.224 euros.

El civisme és aquella actitud que fa que tractem el que és de tots com si fos
nostre. La primera campanya Parets creix en civisme, que va fer-se de març
a juny d’aquest any, ha donat els seus resultats. I és per això que insistim
en aquesta direcció, per no perdre pistonada en l’esforç que cal fer per mi-
llorar les relacions, els costums i l’estat del nostre municipi. Així, doncs,
aquest desembre tornem amb una segona edició. Els volts del Nadal són
unes bones dates per recordar-nos que unes bones festes no consisteixen
tan sols a consumir. I per aquí començarem, pel consum responsable. El se-
gon punt de la campanya està dedicat a la convivència entre cultures, una
reflexió al voltant del coneixement mutu i el respecte, que es durà a terme
el mes de febrer. Pel març, insistirem en l’ús responsable dels vehicles i aca-
barem aquesta segona campanya el mes d’abril amb la defensa d’un Parets
més sostenible, més net, i més responsable respecte a les responsabilitats
col·lectives. El civisme i un sentit de la convivència ens poden fer avançar molt
com a comunitat, ens poden conduir cap a un Parets amb esperit i ambició
de ciutat, però tot mantenint aquesta essència de poble que agrada tant als
paretans de sempre com als que han vingut a viure a casa nostra. Hem de
ser conscients del repte i ser capaços d’incorporar en la nostra manera d’ac-
tuar que allò que és de tots també és nostre.
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Tel. 93 573 98 00
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Els topònims parlen (II)
`

La rosa dels vents és la gran brúixola
emprada per la gent del país per orientar-
se en un territori ben airejat.  Les parau-
les diverses amb què coneixem els vuit
vents no són topònims, ni tan sols es
tracta de noms propis, però tenen una
relació estreta amb la toponímia i un gran
interès des del punt de vista geogràfic.
Duen la flaire de terres i de mars llunya-
nes i ens parlen de genis bufadors i de
la precarietat de les collites. Del nord, ens
arriba la Tramuntana, del llatí TRANSMONTANU

(‘de més enllà de la muntanya’), tot i que
localment també té altres noms com en
Menjafaves, la Maria de França, Gavatx,...
El Gregal (del llatí GRAECALE, ‘dels grecs’)
ve del nord-est i probablement aquesta
denominació l’importàrem de Sicília. El
sol es lleva per l’est i és d’aquesta ban-
da que ens arriba el Llevant. El nom de
Xaloc, vent que ve des del sud-est, té
relació amb el mot àrab salawq (‘vent de
la marina’) i prové de la paraula grega
salos que vol dir ‘agitació’, per l’onatge
que sol provocar. Migjorn indica el punt
on es troba el sol a les 12 de l’hora so-
lar, invariable durant l’any, i esdevé una
referència. Del sud-oest ens arriba el Gar-
bí, nom que deriva de l’àrab garbi (‘occi-
dental’), o Llebeig mot que deriva del lla-
tí o l’italià i en darrer terme del grec
(libykion, ‘vent que ve de Líbia’) Efectiva-
ment, aquest país africà és al sud-oest de
Grècia. El Ponent, del llatí PONENTE (‘que
es pon’, el sol). Quan bufa a la primave-
ra, eixut i malmet la collita també se l’ano-
mena Vent de la fam. I finalment, el Mes-
tral, del llatí MAGISTRALE (‘magistral’), tam-
bé anomenant Vent d’Aragó, Cerç, Mestre
o Serè perquè sol asserenar l’atmosfera.
Podeu trobar més informació sobre la to-
ponímia a http://www.gencat.net/
toponimia/

BrBrBreuseuseus

Festa Chillout al
Casal de Can Butjosa
Aquest divendres, el Casal Can
Butjosa, organitza una nova edició de
la festa Chillout. Serà a les 23.00 h i
anirà a càrrec de Form Maker i Zuell
dj’s que punxaran música de Minimal,
Trip-hard Hop, Break Beat, Jungle d’es-
tils tan diversos com Rock,Indie,o Hip
hop. Les imatges de Form Maker, se-
ran un conjunt de poesies visuals cre-
ades per loops de llum i color i en el
servei de barra, col·labora el Col·lectiu
Pro-Ateneu.

CAFE TEATRE

El grup local de teatre Som i Serem
torna al teatre Can Rajoler amb
l’obra Quan acaba la ficció. L’humor
i la intriga, amb algunes pinzellades
d’una història d’amor, són l’eix cen-
tral d’aquest muntatge que, a mesu-
ra que avança en l’argument, susci-
ta un interès creixent fins arribar al
desenllaç. A la trama trobareu una
escriptora -en ple procés creatiu
d’una novel·la d’intriga- que espera
la visita d’unes amigues. Arriba un
moment en que l’espectador no sap
si l’acció transcorre dins de la novel·-
la o bé a la realitat... Les entrades
es poden adquirir al Tel.entrada de
Caixa Catalunya o, a la taquilla una
hora abans de l’espectacle.

Somi i Serem de nou al
Teatre Can Rajoler

RAP 107 rep un reconeixement
pels seus 25 anys de trajectòria

El regidor de Comunicació i representants de RAP 107 van
recollir el guardó durant el 3r Congrés de la ràdio municipal

El regidor de comunicació de l’Ajunta-
ment, Sergi Mingote, i membres de la
plantilla de personal de la ràdio muni-
cipal, van rebre en nom de RAP 107,
un reconeixement per part de la Fede-
ració de Ràdios Locals de Catalunya,
durant la cloenda del 3r Congrés de la
Ràdio Municipal que s’ha celebrat els
dies 10 i 11 de novembre a l’auditori
de la Torre AGBAR de Barcelona.

La finalitat del congrés, ha estat la de
debatre el paper de les ràdios locals,
el nou escenari que s’obre en l’àmbit
de la comunicació de proximitat i co-
nèixer les diverses polítiques que se-

gueixen les emissores municipals en
l’actualitat. La trobada va comptar amb
ponents d’excepció i personalitats del
món de la comunicació com Vicent
Partal, Carles Francino o Jordi
Margarit.

Més de 25 anys d’història
Amb aquest reconeixement, la Federa-
ció ha volgut homenatjar a totes les
emissores municipals que fa més de
25 anys que funcionen de manera in-
interrompuda, com RAP 107. La nos-
tra emissora va ser la segona del
Vallès Oriental i la desena de Cata-
lunya i es va posar en funcionament
l’11 de setembre de 1980.
Altres de les emissores també guardo-
nades van ser Ràdio Arenys i Ràdio
Rubí, les primeres en emetre el 1979.

La ràdio de proximitat
i la comunicació local,

centren els eixos del congrés

La Biblioteca Infantil i Juvenil Can
Butjosa, juntament amb la Universitat de
Vic, han organitzat un curs de Conta Con-
tes que tindrà lloc els dies 1 i 2 de de-
sembre i que serà impartit per Estrella
Ortiz, conta contes amb llarg bagatge
professional. Durant el curs  s’hi treba-
llaran diversos continguts com la narra-
ció, el cos, l’espai i l’exploració de la veu
amb un total de 10 hores de durada. Pos-

teriorment es complementarà amb una part pràctica que es desenvoluparà
el 24 de març en el marc de la Trobada Anual de Conta Contes. Entre els
objectius destaquen la presa de consciència i el domini del cos i la veu. El
preu del curs és de 50 euros i hi han 15 places disponibles.

Curs de Conta contes a Can Butjosa

El Col·lectiu Pro-Ateneu ha possat en marxa
un cicle que amb el títol “El Nazisme. Una ver-
sió cinematogràfica” dedica quatre diumen-
ges a la projecció de pel·lícules dedicades ín-
tegrament a aquest tema. Les projeccions tin-
dran lloc a la sala de La cooperativa La
porgressiva i començaran el 24 de novembre
amb el passi de la pel·lícula La solucion final
del director Frank Pierson. Les altres projec-
cions previstes seran el 17 de desembre,
Sophie Scholl, el 14 de gener, Der Untergang
i, l’11 de febrer, Germania anno cero. Amb
aquestes projeccions, el Col·lectiu Pro-Ateneu
vol mostrar la versió alemana del feixisme que
es va viure durant la segona Guerra Mundial.

Cinema amb el Col·lectiu Pro-Ateneu

La campanya contra la violència de
gènere Prou d’Hòsties, que es va ini-
ciar el passat 13 de novembre i que es
perllongarà fins al 20 de desembre,
està registrant una elevada participa-
ció. L’objectiu d’aquesta iniciativa,
que arriba enguany a la sisena edició,
és sensibilitzar la població sobre la
violència domèstica i la discriminació
vers les dones.
En aquesta ocasió, com a novetat, s’ha
organitzat un taller sobre educació
afectiva i violència, adreçat a pares i
mares, que ha obtingut una excel·lent
resposta. Dissabte passat, al pavelló
municipal es va celebrar el concer t
“Els joves diem no a la violència” pro-
tagonitzat per sis formacions musicals
del municipi. En el marc del mateix
acte, el pintor de grafits paretà Eterno
va col·laborar amb la pintada d’un grafit
simbolitzant el rebuig a la violència de
gènere.

Protocol de violència infantil
Dins la programació Prou d’Hòsties
també es realitzen tallers adreçats a
professionals d’àmbits diversos. S’ha
aprofitat per continuar treballant de
manera conjunta amb l’elaboració del
Protocol de violència infantil que ja es
troba en una fase avançada.

Lectura del manifest
Demà dissabte, 25 de novembre, tin-
drà lloc la lectura del manifest Parets
contra la violència de gènere, a les
19h, al teatre Can Rajoler. Posterior-
ment es procedirà a la projecció de la
pel·lícula “Agua” de la directora índia
Deepa Mehta.

Parets diu No a la
violència de gènere
amb Prou d’Hòsties



24 de novembre de 20068
ESPORTS

Toni Garcia Soto, nou president del Club Natació Parets

La jugadora de l’equip preinfantil fe-
mení del Bàsquet Parets Laia Pérez,
nascuda el 1994, va començar a
practicar el bàsquet ara fa dos anys
com la gran majoria de jugadores
del seu equip. Des d’aleshores el
bloc ha millorat molt ja que van com-
petir primer al Nivell C de la Federa-
ció i actualment lluiten per classifi-
car-se per al Nivell A1, el més alt de
la seva categoria. Individualment la
Laia Pérez és una jugadora molt
completa, pot jugar l’1X1 des de di-
verses posicions amb una gran ver-
satilitat, anotadora, bona companya
d’equip i molt lluitadora en els par-
tits. Si treballa dur tindrà un bon
futur com a jugadora de bàsquet.
Ha evolucionat de manera molt po-
sitiva d’ençà dels seus inicis.
L’equip preinfantil femení del BP
l’entrena Javi Hernández i acumula
3 victòries i 2 derrotes. El darrer cap
de setmana va superar el Sant
Quirze (39-45).

Coincidint amb l’inici de la nova temporada 2006-07 el Club Natació Parets ha renovat
tots els càrrecs de la junta directiva i l’equip d’entrenadors

A la imatge, la junta directiva i el nou cos tècnic del Club Natació de Parets

LAIA PÉREZ ZAPATA
Club Bàsquet Parets

eeeeel pll pll pll pll plaaaaannnnntttttererererer

Jordi Seguer

El Club Natació Parets ha renovat la
junta directiva a l’inici de la temporada
que acaba de començar. Toni Garcia
Soto és el nou president en substitu-
ció de Santi Rovira. La resta de respon-
sabilitats s’han repartit de la següent
manera: José González Carrasco
(vicepresident), Juan Manuel Torres
Pino (tresorer), Maria Sanglas Martí
(coordinadora), Francisco Angulo
(comptable), Manoli Jiménez (secretà-
ria) i com a vocals Oscar Canet, Caro-
lina Ribeiro i Manoli Molina.

Nova estructura tècnica
Coincidint amb el relleu a la directiva
també s’han produït canvis a l’equip
tècnic. Així el primer entrenador és Dani
Pagès, nedador format al CNP, i
Sandra Carreras, també nedadora del
club, és l’ajudant. Pagès havia estat
fins la temporada passada el segon
entrenador de la tècnica principal
Magda Camps. El nou president del
club, Toni Garcia, ha admès que la re-
estructuració de la junta ha coincidit
amb la marxa de l’entrenadora Magda
Camps que “no entrava dins el nou
plantejament del club de natació”.
Garcia Soto ha manifestat que el club
“travessa un moment de transició
després de la marxa de Camps i d’un
bon nombre de nedadors” que la tem-
porada passada van obtenir bons resul-
tats en les finals del Campionat de
Catalunya. Un dels casos és el del
nedador Jaume Jiménez que ha deixat

el Parets per incorporar-se al CN
Sabadell.

Toni Garcia Soto afirma que l’objectiu
del Club Natació és “formar neda-
dors” encara que més tard decideixen
competir per altres clubs amb més re-
cursos per poder entrenar. En l’actua-
litat el CNP compta amb 40 nedadors
federats però manté obertes les ins-
cripcions per a l’escola del club. Per
poder-se apuntar cal que els nedadors
tinguin un mínim de nivell i que  sàpi-

guen nedar els quatre estils. El CNP
s’encarrega del per feccionament de
cada tècnica.

El CNP participa a la Lliga de Clubs
Des de mitjan octubre el Parets parti-
cipa en les jornades de la Lliga de clubs
de natació. La més immediata serà el
dissabte 2 de desembre a la piscina del
Pinetons (Cardedeu) destinada als
Grups 0, 1,2 i 3. El passat dissabte la
Piscina Can Butjosa va acollir una jor-
nada de la Lliga Comarcal Absoluta,
Júnior i Infantil.

La nova junta treballarà per
incrementar el nombre de

nedadors federats
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Segona edició del Torneig de bàsquet
Vila de Parets, del 8 al 10 de desembre

El CF Parets rep diumenge l’Atlètic Vilassanès

Cornellà i Maristes Ademar van guanyar la 1a edició del Torneig Vila de Parets

Aquest dissabte tindrà lloc, al Pave-
lló d’espor ts a les 17.30 h, la pre-
sentació dels 10 equips del Club
Handbol Parets. El club, presidit per
Joan Volart, compta aquesta tempo-
rada amb 2 equips benjamins, 2
d’alevins, 1 d’infantil, 2 de cadets,
1 de juvenil, 1 de sènior i l’equip de
màsters. Abans de la presentació,
a les 16 h, es jugarà el par tit de la
9a jornada de 1a Catalana Grup B
entre l’HP i La Roca B. A les 18 h
el juvenil de Lliga Catalana rebrà el
Pardinyes (Lleida), i a les 19.30 el
cadet A jugarà amb l’Esplugues.

El Bàsquet Parets juga a
casa amb el Diagonal
El sènior masculí A del BP rep dissab-
te a les 7 de la tarda el Diagonal
Corazonistas en l’11a jornada de 2a
Catalana. L’equip dirigit per Toni
Martín ha guanyat 5 dels 9 partits
disputats. Diumenge passat va supe-
rar el Montcada B (72-73). El sènior
femení A de 3a juga dissabte (19 h)
a la pista del Valldemia Mataró. El
bloc d’Enric Núñez intentarà oblidar la
derrota patida a casa davant del
Sarrià (36-57) rival directe en la llui-
ta per l’ascens a 2a.

La competició que organitza el Bàsquet Parets comptarà amb
la participació de 32 equips de categoria preinfantil

Després de la suspensió del
derbi comarcal al camp del CE
Sant Celoni el primer equip del
Club de Futbol Parets rebrà diu-
menge (12 h) l’Atlètic Vilassanès
en l’onzena jornada de Preferent
grup 1. L’equip de Cuni fa 4 par-
tits que no perd i continua a la
zona còmoda amb 16 punts. El
Vilassanès, que acaba de pujar
de categoria, ha iniciat una bona
trajectòria ja que ha guanyat els

dos últims partits: al camp del Canovelles (0-1) i contra el Mollet UE (3-0). Abans
de tancar l’any el CFP jugarà: el 3 de desembre al camp del Sant Cugat, el dia
10 rebrà el Llagostera i el 17 de desembre anirà a Tossa. És possible que el
partit pendent contra el Sant Celoni es jugui durant el pont del 6 de desembre.
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Dissabte 25 i Diumenge 26 Novembre
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CF Parets-Atletic Vilassanès (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 1:
B.Parets A-Diagonal Corazonistas (Dissabte, 19 h)
3a FEM. A Grup 5: Valldemia-B.Parets A (Dissabte 19 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2:
Vall del Tenes B-FS Parets Wursi (Dissabte, 19.30 h)
HANDBOL 1a CATALANA Grup B:
Handbol Parets-BM La Roca B (Dissabte, 16 h)
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3:
Alacant-TT Parets (Dissabte, 17 h)
IES Riba-roja (València)-TT Parets (Diumenge, 11 h)
JOCS ESCOLARS: 1a jornada benjamí bàsquet (Dis. 10 h)

Dissabte 2 i Diumenge 3 Desembre
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
Sant Cugat Esport-CF Parets (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 1:
Akasvayu Vic B-B.Parets A (Dissabte, 19.30 h)
3a FEM. A Grup 5: B.Parets-VIc (Dissabte, 19 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2:
FS Parets Wursi-Bonaire (Terrassa) (Dissabte, 17.30 h)
HANDBOL 1a CATALANA Grup B: La Garriga-H. Parets
RUGBI 2a CATALANA: CR Parets-Badalona
JOCS ESCOLARS:2a jornada prebenj. bàsquet (Dis. 10 h)

El CA Parets campió comarcal aleví femení de cros
.

En el marc de les activitats dels 75
anys del bàsquet a Parets tindrà lloc
del 8 al 10 de desembre la 2a edició
del Torneig Vila de Parets. La compe-
tició es disputarà als dos pavellons
d’espor ts i comptarà amb la par tici-
pació de 32 equips de categoria
preinfantil masculí i femení.
Els partits es jugaran en jornades de
matí i tarda mentre que les finals
seran diumenge 10 de desembre  a
les 13 hores. El torneig vol cobrir el
buit deixat per l’Escobàsquet que en
anys anteriors s’havia celebrat a Pa-
rets. El gener passat el club ja va or-
ganitzar la primera edició del Vila de
Parets.

.

Cloenda de la temporada
d’AC Parets
El restaurant Can Parera acull aquest
divendres, a les 21.30 h, el sopar de
cloenda de la temporada de l’Asso-
ciació Ciclista Parets. Durant l’acte
es reconeixeran els ciclistes de més
rellevància del municipi i es farà ba-
lanç dels resultats de les diferents
seccions. Enguany l’equip de
cicloturisme ha quedat segon classi-
ficat a la Xallenge de Marxes per
darrera del Catalunya.
El club presidit per Josep Lluís
Mingote compta també amb un grup
de sortides de BTT i l’equip de com-
petició federat de Ravet Bike.

Presentació dels equips del
Club Handbol Parets

Entre els equips que han confirmat la
participació al torneig hi ha: UB Barça,
Cornellà, Mataró, Joventut Badalona,
Maristes Ademar, Sant Josep
Badalona, SAMA (Vilanova i la Geltrú),
Valldemia Mataró, SESE, Viladecans,
Gaudí, AESE L’Hospitalet, Montcada,
Circol Catòlic Badalona. De fora de
Catalunya participaran 3 equips de
Saragossa: Companyia Maria, El Salva-
dor i Doctor Azua. Enguany també pren-
drà part l’Akra Leuka d’Alacant.
A més del torneig Vila de Parets la di-
rectiva del Bàsquet Parets prepara una
exposició fotogràfica dels 75 anys del
club que es podrà veure a final de ge-
ner en un indret encara per determinar.

El nedador Miquel Luque
participa al Mundial
Miquel Luque forma part de l’equip
paralímpic espanyol de natació que
participarà del 2 al 8 de desembre al
Campionat del Món que es farà a
Durban (Sudàfrica). Luque aspira a
revalidar la medalla d’or obtinguda a
l’Argentina el 2002 en la prova de 50
m braça. També participarà a la mo-
dalitat de 150 m estils i possible-
ment en algun dels relleus.

L’equip aleví femení del Club Atletis-
me Parets es va proclamar el passat
diumenge campió comarcal de cros
en la primera cursa de la lliga dispu-
tada a Canovelles. L’equip està format
per les atletes Iris Quirós, Ingrid Bo-
canegra, Alba Martínez i Ainoa
Arganda. Individualment cal destacar
el 1r lloc en categoria cadet femení de
Rocio Guerrero. En infantil femení,
Alba Quirós va ser la 1a i Laura Me-
nes 2a classificada. En benjamí mas-
culí Mohamed el Guerrouj va ser 1r i
Carla Menes 2a en benjamí femení.
La propera cursa de la lliga comarcal

tindrà lloc al circuit de Ca n’Olivé (Montornès del Vallès) aquest dissabte 25 de novembre. La resta
de proves de la lliga de cros són: Mollet (2 de desembre), Granollers (17 de desembre), Sant Celoni
(13 gener) i Les Franqueses (20 Gener 2007). La final nacional de cros dels Jocs esportius esco-
lars serà el 4 de febrer en una localitat per determinar.

El FS Parets juga a la
pista de La Vall del Tenes B
L’equip que entrena José Maqueda
juga demà dissabte, a les 19.30 h,
a la pista de La Vall del Tenes B en
la 9a jornada de Territorial grup 2.
Els paretans, plens de baixes en les
darreres jornades, comparteixen el
primer lloc amb 19 punts juntament
amb el Premià, PB Palau Solità i
Gironella. El FSP ha guanyat els 3
últims partits, el darrer diumenge
passat a la pista de l’Sporting 77 El
Prat (4-6) amb 3 gols de Sergio
López i un d’Alberto, Pedrito i Joan.

Doble desplaçament del
TT Parets al País Valencià
L’equip format per Miquel Molina,
Agustí Martín i Xavi Villoro es
desplaça demà dissabte a les 7 del
matí per jugar dos partits de 1a
Estatal grup 3 al País Valencià.
Dissabte, a les 17 h, jugarà a la
pista del líder Alacant, i diumenge a
les 11 h visitarà l’IES Riba-roja de
València. En 5 jornades el Tennis
Taula Parets acumula 2 victòries i 3
derrotes.

BrBrBreuseuseus BrBrBreuseuseus
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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
info@nopparets.org

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

parets@iniciativa.cat

Grup Municipal del
Partit dels  Socialistes de Catalunya

Les Ordenances
fiscals: els

impostos
més propers

Els arbres del jardí
de davant de la

gasolinera “volen”

Demaneu
el butlletí

electrònic d’ICV

Els arbres del jardí de davant de la gaso-
linera “volen” per l’aire, fruit de l’eleva-
da especulació urbanística, encara que de
veritat, el que ells “volen” es viure.
A mesura que els blocs de pisos van pu-
jant i creixent a l’avinguda  de Catalunya,
els arbres que hi havia i la font van volant,
a poc a poc, perquè no es vegi gaire, ara
en vola un, al cap d’uns dies un altre,
successivament. En aquest indret, a més
del grandiós bloc blanc inacabat, amb
gent a dins vivint-hi, n’hi van apareixent
sense parar d’altres, cada vegada més
acostats a la carretera, com si aquest
espai fos ocupable. Ara només veiem la

Quan ara fa un any i mig vam posar en
marxa la nostra pàgina web, ho vàrem fer
amb la voluntat d’habilitar una eina que
ens permetés apropar la nostra activitat
a la gent i, sobretot, amb l’ànim d’obrir
un espai a la participació de les persones
i les entitats que ho volguessin. Avui és
una pàgina consolidada, que es renova
diàriament, amb notícies, documents i
articles d’opinió entre d’altres coses, però
sobretot és un instrument que ens permet
conèixer opinions diferents, “escoltar”
idees i rebre suggeriments.
Som conscients que només un percentat-
ge de la població accedeix habitualment

Ciutadans, sabeu què suposen les orde-
nances fiscals per a la nostra malmesa
economia familiar? I per a les nostres but-
xaques?
Mireu, tots sabem que per poder rebre la
majoria de serveis del nostre Ajuntament
és necessari recaptar diners per la via dels
impostos, els quals, queden recollits en
les ordenances fiscals que, cada any per
aquestes dates, actualitzem aplicant-hi un
determinat  augment en funció del famós
IPC.
Doncs bé, la majoria dels equips de govern
estan aplicant com a augment lineal any
rere any, aquest índex, que com tots ja

La discussió de les ordenances fiscals per
al 2007 en el proppassat Ple i el posi-
cionament d’alguns grups de l’oposició del
nostre Ajuntament, ens van suggerir, si
més no, algunes conclusions. Possible-
ment hem de començar per informar els
ciutadans de Parets que les ordenances
fiscals són una de les principals fonts de
finançament que tenen totes les adminis-
tracions locals per poder complir deguda-
ment les seves obligacions.
Les intervencions de CiU i el NOPP sobre
la proposta d’increment de les ordenances
fiscals que va fer l’equip de govern van
deixar entreveure una certa demagògia en

els seus plantejaments. És evident que és
molt més popular i segurament dóna més
rendiments i alineacions electorals qües-
tionar una determinada proposta d’incre-
ment, per defensar-ne després una altra
amb una quantitat inferior. Segurament
això és el que van pensar aquests dos
grups amb els seus plantejaments quan
ens preguntaven per què l’increment ha de
ser el de l’IPC (o sigui el 3%) i no inferior.
Volem creure que ho feien per desconeixe-
ment, perquè pensar que ho feien de
manera irresponsable seria fins i tot més
greu. S’ha de reconèixer que l’aplicació
d’increments sobre les taxes i els impos-

tos que regulen les nostres relacions or-
dinàries amb l’administració local, per
petites que siguin, mai són benvingudes.
Però les coses pugen (l’aigua, l’eliminació
de residus, els diversos contractes de man-
teniments de la via pública, etc.) i les exi-
gències ciutadanes, plenament comparti-
des, de tenir un poble actiu, ordenat,
mediambientalment sostenible i amb una
forta personalitat i sensibilitat social, té
els seu preu. Nosaltres no ens enganyem.

Les ordenances
fiscals

punta del que serà tota l’avinguda de
Catalunya plena de pisos fins a l’Escorxa-
dor. Tot i que cada dia en el nostre poble
hi ha més pisos, no n’hi ha cap d’asse-
quible per als nostres joves, ni van acom-
panyats de nous serveis ni cap d’aquests
pisos té nous  accessos pel que fa a
mobilitat. Que una zona verda molesta a
un que fa pisos, s’elimina; que una empre-
sa vol pujar les naus industrials, com és
el cas de Mango, fins a 21’5m. encara que
el pla general digui 15 m., s’autoritza.
Quina necessitat té el nostre poble d’om-
plir de blocs tota l’avinguda de Catalunya?
Tan bé que hauria quedat si s’hagués

ampliat per fer-hi una Rambla que connec-
tés l’Eixample amb el bari Antic, s’hagues-
sin doblat els  carrils i s’hi hagués fet un
vial i aparcaments laterals! Una oportuni-
tat desaprofitada que hauria d’avergonyir
els governants locals, que contemplen com
els promotors cada dia s’enriqueixen més
construint on volen i com volen. El jardí de
davant de la gasolinera acabarà totalment
engolit pels blocs i si el volem tornar a
contemplar, només ens en quedaran les
fotografies.

sabeu a Catalunya és més alt que a la
resta de l’Estat espanyol i que aquest any
se situa al voltant del 3-3,5% , sense cap
altre criteri que el d’acceptar aquesta
dada com si fos una llei.
Des de CIU hem denunciat aquest fet (ja
ho vàrem denunciar en les ordenances de
l’any passat) perquè creiem que aquest
augment no s’ajusta a la realitat que viu
el ciutadà, ja que, com tots sabem, els
augments que rebem en nòmina estan
entre l’1,25 i el 2,5% molt lluny d’aquest
3% de mitjana que l’equip de govern apli-
carà sense cap altra explicació. Explicació
que nosaltres hem reclamat per intentar

http://parets.socialistes.org
parets@xarxapsc.net

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.

a Internet, però sabem que cada cop és
més visitada i no pas únicament per per-
sones joves, sinó per gent de totes les
edats. El nostre repte, però, continua es-
sent que esdevingui una veritable eina de
difusió d’idees i de debat municipal. Per
tant, animem a tothom a clicar
www.iniciativa.cat/parets  i visitar-la.
En un nou salt qualitatiu pel que fa a la
modernització i adaptació de la nostra or-
ganització a les noves tecnologies, d’un
temps ençà també hem iniciat l’edició d’un
Butlletí electrònic que esperem que es
converteixi en una nova eina de comunica-
ció amb la gent que ho desitgi. Des de l’es-

pai que ens ofereix la publicació Parets al
dia, demanem a tothom que estigui inte-
ressat a rebre’l periòdicament que ens ho
demani enviant-nos un correu electrònic a
parets@iniciativa.cat o subscribint-s’hi
directament a través del nostre portal.
Demaneu el Butlletí i el rebreu confidenci-
alment a la vostra adreça electrònica.

Tots els partits vam plantejar en el nostre
programa la necessitat d’una residència/
centre de dia per a la gent gran de Parets.
L’equip de govern ha fet una proposta de
la qual discrepem per diverses raons. Això
no vol dir, com han insinuat alguns, que
estiguem en contra de l’equipament, sim-
plement no ens convenç el poc que ens ex-
pliquen.
El darrer exemple és la signatura del con-
veni de col·laboració entre l’Ajuntament i
el Departament de Benestar i Família per
al finançament de l’equipament i mobilia-
ri a fi de posar en marxa la residència a
canvi de l’establiment de places concerta-

Grup Municipal de Convergència i Unió

des de les quals disposarà el Departament
segons estimi convenient. En concret la
reserva que es fa a favor de la Generali-
tat és del 60% de les places de residèn-
cia (48 sobre 80) i del 80% de les de cen-
tre de dia (32 sobre 40). Aquestes places,
que la Generalitat usarà d’acord amb els
seus criteris, no són per als avis de Pa-
rets. Cal parar atenció al fet que la inver-
sió només és per posar-la en marxa i la
reserva és permanent.
Per poder analitzar l’acord caldria poder-lo
quantificar. Quina quantitat aporta la Ge-
neralitat? Qui paga el personal? Quant val?
Qui paga el manteniment? Quant costa?

Són preguntes elementals per poder apro-
var aquest conveni. La reposta de l’Ajun-
tament va ser que no ho tenien quantifi-
cat. Increïble! No sabem si és simple
manca de transparència, habitual en
aquest Ajuntament, o irresponsabilitat
extrema. En qualsevol cas és una hipote-
ca per al futur dels nostres avis.

Hipoteques
de futur

entendre amb lògica quin ha d’ésser l’aug-
ment real en funció del poder adquisitiu
del ciutadà.
CIU ha proposat, en el darrer Ple ordinari
del dia 16/11/2006, fer un estudi molt
curós de les nostres ordenances per defi-
nir el tant per cent d’augment més adequat
en funció del poder adquisitiu del ciutadà
i si aquest augment ha d’ésser més alt o
més baix.
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Es poden consultar aquestes i altres ofertes a la pàgina web de l’Ajuntament www.parets.org

Per accedir a aquestes ofer tes, heu
d’estar inscrits al Servei Local d’Ocu-
pació de Parets (SLOP). Les persones
no inscrites, hauran de concer tar en-
trevista adreçant-se a l’SLOP, Ajunta-
ment de Parets del Vallès, C/Major 2-
4, Parets del Vallès. Els usuaris ja ins-
crits interessats en alguna oferta han
de presentar-se personalment a l’SLOP
els dilluns de 9 a 13.

BORSA DE TREBALL

Llocs de treball: 1.
Contracte: Temporal més
Indefinit.
Horari: Jornada completa de
8.00 a 13 i de 14 a 17 h.
Tasques: Les habituals en la
gestió d’emmagatzematge,
logística i distribució.
Requisits: Experiència en
l’àmbit del transport, bon ni-
vell d’anglès i ofimàtica.

Llocs de treball: 1.
Contracte: 3 mesos més
indefinit.
Horari: Jornada completa
partida de 8 a 13.30 i de
16 a 18.30 h
Tasques: Distribució de
productes higiènics (deter-
gents...)
Requisits: Persona organit-
zada i responsable. Carnet
de conduir B.

Llocs de treball: 2.
Contracte: Contracte de
formació.
Horari: Jornada partida
completa de 8.30 a 13 i de
14 a 18 h.
Tasques: Col·laborar amb
un oficial muntador de
quadres elèctrics.
Requisits: Habilitat
manipulativa i motivació per
aprendre professió.

ADMINISTRATIVA
LOGÍSTICA

XOFER REPARTIDOR APRENENT MUNTAT-
GE ELETRICITAT

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

«El pueblo de Parets situado en el ameno territorio del Vallés sobre la colina y
orilla derecha de la Riera de Tanés en su origen el Rusiñol á 3½ leguas N.N.E.
de la Capital y á 4 O.N.O. de Granollers a cuyo partido judicial corresponde, es
una población rural de hasta mil habitantes que viven de los productos agrícolas
como los mas de aquel rico suelo. La procsimidad así de la carretera Provinci-
al que de Barcelona dirige á Granollers, Vich, Ripoll & como también de la vía
férrea del Norte que cruza por Granollers, le ha dado nueva animación y sus
frutos la hacen bastante célebre en los mercados vecinos y aun fuera del país
en razon de algunas producciones especiales. La riera á que da nombre, nota-
ble por su anchura, suele tener avenidas impetuosas que mas de una vez han
llegado a interceptar la expresada carretera Provincial y aun el indicado ferro-
carril por debajo del cual atraviesa mediante un magnífico puente de hierro.»
Així s’expressa l’enginyer que presenta el projecte per a l’obertura d’un camí
des de la riera Tanés (sic) fins al nucli de la població –més o menys el que avui
seria l’avinguda Francesc Macià– amb un pressupost inicial de 3.282,142
pessetes. D’acord que parlem de l’any 1870, però és tan, tan poquet...

Llocs de treball: 2.
Contracte: Indefinit.
Horari: Jornada completa
partida de 8 a 13 i de 15 a
19 h.
Tasques: Reparació de
maquinària industrial
Requisits: L’oficial ha de
tenir formació i experiència
en aquest camp. L’apre-
nent ha d’estar motivat per
aprendre l’ofici.

APRENENT I OFICIAL
ELECTROMECANICA

Quines són les actuacions que duu a terme Estudis
Parets en qüestions de prevenció i reducció de residus?
El premi se’ns va atorgar entre d’altres per l’aplicació
d’una estratègia global centrada en tres eixos: la ubi-
cació de contenidors específics per al reciclatge,
l’adeqüació de la instal·lació elèctrica amb llums de baix
consum, rellotges programadors i detectors lumínics i
per la campanya “paper zero” amb la utilització de pa-
per reciclat i de les TIC per reduir l’ús d’impressores i
fotocopiadores. Tot l’equip de l’empresa n’està molt
satisfet, perquè tots hi hem participat d’una manera o
altra, tant alumnes com professors.
Com creu que es poden fer extensives a d’altres cen-
tres públics o privats?
Cal iniciativa, interès i un xic d’inversió. Amb aquests
tres punts n’hi ha prou. Per exemple arxivar la documen-
tació en format electrònic en lloc de fer-ho en suport pa-
per. A més, així, estalviem espai.
Creu que les persones estem prou conscienciades en
temes de medi ambient?
Crec que no, però espero i desitjo que les actuacions
que es duen a terme tan a les escoles com als mitjans
de comunicació i d’altres donin els seus fruits en els
ciutadans del demà.
Quines recomanacions donaria per que les persones
fossin molt més respectuoses amb el seu entorn?
Hi ha més felicitat en donar que en rebre. Si respec-
tem  l’entorn, aquest també ens respectarà a nosaltres.

“Si respectem l’entorn, aquest també ens respectarà a nosaltres”

FFFFFeeeeem em em em em eddddduuuuucccccaaaaacccccioioioioio

Israel Conejero
Gerent del Centre d’Estudis Parets

L’escola Estudis Parets va rebre el passat 7 de juny,
a l’auditori Winterthur de Barcelona, de mans del Con-
seller de Medi Ambient i Habitatge, el premi Medi Am-
bient 2006 en la categoria establiments comercials i
activitats de servei, que atorga la Generalitat de
Catalunya. Aquest guardó es va crear al setembre del
2005 i té com a finalitat reconèixer públicament la tas-
ca de persones, entitats i institucions a favor de la
preservació del medi ambient a Catalunya. Israel
Conejero, gerent del centre, el va rebre en nom del Grup
Irisware, SL per iniciatives i actuacions encaminades
a l’assoliment dels objectius de prevenció i reducció
de residus. L’Israel és, també, el director de la revis-
ta Sp@i, l’única publicació privada editada a Parets.

Cal fer el primer pas cap a un mateix. Hi ha coses que
no depenen de nosaltres, però n’hi ha altres que si.
Referent a la revista Sp@i, quins són els objectius i la
filosofia de la publicació?
La revista es va concebre com un mitjà de comunicació
on tingués cabuda la cultura, en tots els seus àmbits
tingues cabuda i, alhora, servís al comerç de Parets per
promocionar-se.  El seu disseny és molt visual i hi inclou
ar ticles molt variats. És una revista escrita
majoritàriament per gent de Parets, veïns nostres. És
autèntica, totalment paretana. Però no tot és com ens
agradaria, la publicitat no genera prou recursos com per
cobrir les despeses. Esperem que algú mogui els fils
necesaris per ajudar-nos a continuar endavant. Tots en
tenim moltes ganes.
El vostre centre va ser un dels primers en oferir forma-
ció no reglada. Què li sembla el model de ciutat educa-
dora “PEP”, que s’ha engegat des de l’Ajuntament?
Tot el que es faci per l’educació és benvingut. Tenim la
voluntat de col·laborar en tot el que estigui en les nos-
tres mans i formar part del grup motor, coordinats amb
la resta d’entitats. Tot plegat farà que s’aprofitin les
instal·lacions existents i per tant, s’optimitzaran els
recursos econòmics disponibles. Crec que és important
que ens vinculem  a aquesta iniciativa i que es compti
amb nosaltres.

‘ RRRRReeeeetttttalalalalal lllllsssss...............

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.

Mercè Alcayna

El carrer Major
A Parets, com a  molts altres pobles, hi ha un carrer
que parteix d’aprop de  l’església i sol passar, sovint,
per l’Ajuntament. El nom que (per costum) rep aquest
carrer és carrer Principal, carrer Gran o, en el  nostre
cas, carrer Major. el nostre carrer Major té tants anys
d’història com el propi municipi. Ara neix a l’avingu-
da Lluís Companys, però fa anys aquells terrenys
pertanyien a la masia de Can Serra i el carrer comen-
çava una mica més endavant dels seus camps.
Segons consta al padró del 1855, al carrer Major hi
vivien 213 persones i les cases duien els números
de l’1 al 37. També comprovem que els seus veïns
provenien de molts indrets: Mollet, Prat de Lluçanès,
Llerona, Granollers, Badalona i, fins i tot, del Vendrell.
Igual que la seva fesomia, el nom del carrer va anar
canviant segons l’època. Drant la dictadura es va dir
calle Mayor. Major, durant la República i, tot i haver
un acord per tal que el seu nom fos de Ferrer i Guàr-
dia, durant la guerra Civil es va acabar dient calle
Durruti, arran de la mort d’aquest famós comunis-
ta. També la vam conèixer com avinguda o carrer de
Calvo Sotelo mentre va durar el franquisme però, fi-
nalment, va recuperar el nom que encara conserva:
carrer Major. En aquest carrer es concentraven gran
part del artesans del poble. Fusters, constructors de
carros, «mercaderes de cintas», el boticari, el barber,
ferrers... tots convivien amb les botigues de licors i
els pagesos que duien a terme les feines del camp
a les masies properes. Bé, ja veiem com és ara el
carrer Major... un lloc ple de vida i el centre neuràl-
gic d’un barri... cada cop més antic.
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El passat diumenge van actuar a Can Rajoler un dels millors grup de jazz de l’estil
New Orleans del nostre país. Es tracta dels New Orleans Blue Stompers, un sextet
que va estar acompanyat per Ricard Gili, profund coneixedor i admirador incondicio-
nal de Louis Armstrong, del qual recrea amb gran autenticitat el seu estil de la trom-
peta i de la veu. En aquest grup també actua a la tuba Fèlix de Blas, professor de
música del Patronat Pau Vila de la nostra població. Aquest músic de Santa Eulàlia de
Ronçana, de 36 anys, va decidir fer la carrera d’educació musical per compartir tots
els seus coneixements amb els més joves.  A més és l’autor de l’himne del Club Hand-
bol Parets que es va presentar en el cinquantè aniversari de l’entitat. Segons De Blas,
la música també és una teràpia “que avui en dia fa molta falta a la nostra societat”.

Carles Font

Quin estil de jazz vau interpretar a Can Ra-
joler?
Els New Orleans Blue Stompers interpre-
tem el jazz que es feia a Nova Orleans a
principis del segle XX. Reproduïm un jazz
que té moltes influències (els espir tuals,
marxes, els blues, músiques més europe-
es). Els negres de Nova Orleans barreja-
ven molts estils a la seva manera i d’aquí
va sorgir el jazz més popular que arribava
a tots els estrats socials.
Molts identifiquen el jazz com una músi-
ca elitista, complicada d’entendre.
Sí. Malauradament això passa. El cert és
que el jazz és un terme molt genèric que
inclou moltes varietats. Reconec que el
més modern, a partir de ‘Bepop’ als anys
quaranta, és més tècnic i això redueix el
nombre de persones que el volen escoltar.
Però tal com vau poder comprovar, el jazz
de Nova Orleans és el més popular de tots
i puc assegurar que la gran majoria de la
gent l’escolta li agrada de seguida.
Quan neix New Orleans Blue Stompers?
La formació es va donar a conèixer el 1995

Fèlix de Blas
Músic

com a grup animador de les Nits de Jazz
de l’Hivernacle al Parc de la Ciutadella.
Des de llavors hem actuat en nombrosos
clubs i festivals de jazz de tot Espanya,
entre els quals destaquen el de Vitòria,
San Sebastián, Palma, Perelada i
Barcelona. També hem actuat molt a
Andorra i a França, on hi ha molta afició
al jazz de Nova Orleans.
A més, pel concert de Parets vau comp-
tar amb Ricard Gili.
Vam tenir la gran sort de tenir-lo perquè ell
és un dels millors imitadors de Louis
Armstrong de la trompeta i de la veu. Cal
tenir en compte que és el fundador i direc-
tor de La Locomotora Negra.
A més cal destacar la resta de components
que són Pepe Robles a la trompeta, Òscar
Font al trombó, Oriol Romaní al clarinet
que és també el fundador de la nostra for-
mació, Albert Romaní al banjo, Marcelo de
Castro al washboard i molt reconegut a
França i un servidor a la tuba. He de dir
que el concer t va ser un èxit ja que van
venir més de 200 persones.

També  ets professor de música al Patro-
nat Pau Vila?
A mi sempre m’ha agradat la música i l’he
apresa de forma autodidacta tot i que en
vaig aprendre molt d’Oriol Bordas, un
músic barceloní. Un dia vaig pensar que
podia ensenyar als més petits tot el que
sabia. Per això vaig estudiar la carrera de
magisteri musical i ara sóc professor al
Patronat.
Intento fer unes classes musicals anima-
des i estic molt satisfet de la resposta
dels meus alumnes. Els ensenyo a tocar
instruments, a cantar, teoria i llenguatge
musical... La música és molt necessària
avui en dia en la nostra societat.

“La música és molt necessària avui en dia en la nostra societat” Ultima hora ...´
L’escriptor Antoni Dalmau
Ribalta visita Ca n’Oms
Dins el cicle de xerrades que han
programat conjuntament el Col·lectiu
Pro-Ateneu i el Forum Tenes, està
previst pel proper 1 de desembre,
una nova xerrada-sopar sota el títol
“Els càtars, una veu silenciada” que
tindrà lloc a Ca n’Oms a les 9 del
vespre i que comptarà amb l’assis-
tència de l’escriptor Antoni Dalmau
Ribalta. Pel que fa a l’anterior xerra-
da, més de quaranta persones van
poder gaudir de la visió del Pròxim
Orient que va oferir el prestigiós pe-
riodista de televisió de Catalunya,
Joan Roura.

Vol Ras i Soma Internacional
propers espectacles a Parets
Els propers muntatges previstos dins
la programació d’espectacles de Pa-
rets aniran a càrrec de les compa-
nyies Vol Ras i Soma Internacional.
Vol Ras ens presentarà, el 3 de de-
sembre al teatre Can Rajoler, el
muntatge Mondomono. Soma Inter-
nacional, presentarà l’espectacle
Cabaret Décadanse el 9 de desem-
bre al teatre Can Butjosa dins les
activitats del Cafè Teatre.

Sopar de Parets contra el càncer-
de la fundació Oncovallès
L’entitat Parets contra el càncer de
la fundació Oncovallès organitza, pel
proper  1 de desembre al restaurant
La Salut de Parets, un sopar acom-
panyat d’una taula rodona que amb
el títol “Ajudem els nostres malalts”
comptarà amb professional del món
de la medecina i l’oncologia.


