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D’ençà del seu recent nomenament com a ministre
d’Indústria, Comerç i Turisme, el paretà Joan Clos ha
visitat en dues ocasions el seu municipi natal. La
primera va ser convidat al Memorial Francesc Clos pel
Club d’Handbol Parets, la segona, però, ha estat per
exercir el seu nou càrrec. Joan Clos està fent recor-
regut per diferents empreses del sector industrial per
conèixer de prop les seves particularitats i la tasca
que es desenvolupa. En el marc d’aquestes visites,
a mitjan octubre, estava planificat el seu recorregut
per diverses factories emplaçades a la comarca del
Vallès Oriental i que són punteres en el seu sector.

El grup Grífols, amb dues plantes a Parets, ha estat
una de les empreses visitades pel ministre, si bé,
abans d’iniciar el recorregut i mantenir conversa amb
els seus responsables, Clos va fer estada a l’Ajunta-
ment de Parets i va poder conversar distesament amb
veïns del poble a la plaça de la Vila.L’alcalde Joan
Seguer i alguns regidors de l’equip de govern van
mantenir una breu reunió amb Clos i posteriorment es
va procedir a la signatura del llibre d’Honor de l’Ajun-
tament. Acte seguit, acompanyat de representants
polítics locals, van dirigir-se a l’empresa Grífols, ubi-
cada al Polígon Industrial Sector Autopista.  (Pàg.3)

El ministre Joan Clos visita Parets
El paretà Joan Clos va destacar el rellevant paper que desenvolupa el grup Grífols

El ministre Joan Clos, l’alcalde de Parets, Joan Seguer, i directius de Grífols a la sortida de la factoria

SUMARI

Miquel Luque
participarà al Mundial

de Sudàfrica
(Pàg.9)

El Projecte Educatiu
de Parets es

presenta el 3 de
novembre (Pàg.5)

Rosa Regàs
inaugura el nou curs

del CEBEI (Pàg.7)

12.500 paretans
podran votar a les

eleccions
autonòmiques (Pàg.4)



27 d’octubre de 20062
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 Javier Gené
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

Resposta a Pablo Pastor Bovio
La junta directiva del CF Parets vol respondre a l’es-
crit d’en Pablo Pastor Bovio aparegut al Parets Infor-
matiu, número 31, del 29 de setembre , :
- Al títol “Qué tristeza”: li volem dir que sí, que és molt
trist que una persona en comptes de donar la cara es
dediqui a escriure arguments que falten a la veritat.
- Qué vergüenza: la vergonya que vostè deu sentir
davant la Junta quan abans se’l veia tot sovint pel
camp i parlava amb nosaltres i des que va fer aquest
escrit vostè ha desaparegut.
- El seu fill no ha estat descartat de l’equip perquè
sí, sinó que l’hem canviat d’equip perquè en aquest
nou equip pugui desenvolupar millor les seves quali-
tats i jugui més temps.
- Sobre la separació dels seus amics, li direm que el
nen, en general, té una capacitat molt gran de fer
amics. El seu fill la té. Pensem que potser, la manca
de capacitat d’adaptar-se a noves amistats no és del
nen sinó del pare.
- Diu que “ya hablaremos con quien sea”: vostè en
cap moment s’ha dirigit ni al coordinador ni a cap
membre de la junta en particular i encara menys a la
junta directiva. Ens preguntem qui és “quien sea”?.
- Vostè diu que té millor criteri. Com pot parlar de cri-
teris si desconeix els criteris que manen en el Club?.
- Vostè escriu sobre hàbits, educació i diversió. Preci-
sament el canvi que s’ha fet respecte al seu fill és a
fi que estigui més satisfet d’ell mateix, es diver teixi
molt i en surti més content.
- Sobre l’organització: veiem que vostè, a pesar d’es-
tar dintre de la dinàmica del club des de fa bastants
anys, en desconeix l’organització. Deu ser desídia?
De qui?.
- La dignitat: no sabem a què es refereix aquesta pa-
raula dins el context que fa servir, no obstant això li
direm que cada un dels membres de la Junta i la Jun-
ta del CF Parets en general és tan digna com qualse-
vol persona de les que integren el Club: entrenadors,
jugadors, pares i responsables.
- Sobre el control de les subvencions: un cop més
demostra la seva ignorància sobre aquest tema, ja
que sí que hi ha control i fiscalització de les subven-
cions per part de les autoritats públiques.
- L’honradesa: al club hi ha una comptabilitat a la qual
pot accedir  qualsevol soci. Li recordo que, moltes
vegades, per tal que el club segueixi funcionant, els
components de la junta hi posen diners de la seva
butxaca.
- La incompetència: de qui?. De nosaltres com a diri-
gents, de vostè com a persona per no donar la cara?
- Los intereses: de quins interessos ens parla?. A la
junta hi ha 9 persones, 2 de les quals tenen algun
fill a l’entitat. L’únic interès que tenim és que el nos-
tre club sigui cada vegada molt millor.
- La desídia: què vol dir amb això?. Que al seu fill li
manca entrenador, vestimenta, material...?
- La falta de professionalitat: li hem de dir que cadas-
cun dels membres de la junta directiva és un profes-

sional a la seva feina, però pel que fa a la direcció del
club no som professionals sinó amateurs, és a dir sen-
se ànim de lucre.
La Junta estaria molt contenta i amb disposició d’apren-
dre si vostè es dignés ensenyar-nos a ser més profes-
sionals, més dignes, més competents, etc.
Perquè el Club funcioni millor li reservem una plaça per
formar part de la junta.
Reflexió senyor Pablo:
1.Saber no ocupa lloc.
2.La ignorància no eximeix de culpa.
3.Parlem malament d’algú que alguna cosa queda.
4.Abans de parlar (escriure), compteu fins a deu. Vos-
tè compti fins a mil.
La Junta directiva del CF Parets

El plàtan de les dues branques
Un capvespre, de penetrant calitja, el cos em demanà
estar ociós. I vaig anar a prendre un xic de frescor pels
camins de la riera seca. I davant per davant de can
Jornet, vaig aturar-me per fer un reconfortant descans,
i asseure’m al pedrís que hi ha de sota l’ombra del
plàtan (de les dues branques) Envoltat d’una íntima
quietud no trec l’ull, de les seves fulles afalagades pel
vent. Tot d’una em sorgeix la curiositat, i vull ésser sa-
bedor d’aquest sumptuós arbre. Poso fil a l’agulla, faig
ús de la retentiva, i m’assessoro en el bon fer dels lli-
bres: Plàtanus espècie Hispània. Oriünd S. Europa, Àsia
occidental Arbre molt present en parcs carrers i avin-
gudes. Resisteix l’ambient sec. També resisteix les
baixes temperatures. La grossària de les seves fulles,
és beneficiosa per a la nostra salut: absorbeixen grans
quantitats de brosses contaminants
de l’atmosfera viciada.
El que cal saber dels plàtans de la riera seca: Fa una
quarantena d’anys, la mà de l’home ignorant, els tallà
a ras de terra. Però, plantaren cara! I van tornar a re-
viure de nou. I fet i fet, de la mateixa saba, a un li bro-
taren dues branques. D’aquells antics arbres avui po-
dríem dir-ne centenaris. Malgrat tot, ens hem de sentir
joiosos i plaents del nostre estimat plàtan de les dues
branques.
Josep Bernal

La Coral Art i Unió cerca nous socis
La coral del nostre poble us convida a participar junt
amb tots nosaltres a gaudir de dues hores, cada di-
lluns, per formar una coral més completa. No cal te-
nir solfeig, simplement un xic d’oïda. Pot par ticipar-
hi tothom, tant persones de parla catalana com cas-
tellana. El cant no té fronteres.  Apunteu-vos, no us
empenedireu!  Us esperem, no falteu, som com una
família. El lloc per apuntar-vos és el Casal Ca n’Oms,
davant mateix de l’entrada principal, cada dilluns, de
8 a 9 del vespre. Apunteu-vos! Ens calen veus mas-
culines i també femenines.
La Junta de la Coral Art i Unió

Divendres 27 octubre
-A les 16.30 h, a Ca n’Oms,
festa de la Castanyada.
-A les 18 h, a la Biblioteca
Can Butjosa, hora del conte.
-A les 23 h, al Casal de Cul-
tura Can Butjosa, festa de la
Castanyada amb l’actuació
dels grups Gain i Persona, i
fi de festa amb dj.
Dissabte 28 octubre
-A les 18 h, al Teatre Can Ra-
joler, concert de l’Orquestra
Rosaleda, amb motiu de
l’aniversari de la Cooperativa
la Progressiva.
Diumenge 29 octubre
-A les 12 h, al Teatre Can Ra-
joler, projecció del documen-
tal El llegat de la paraula so-
bre testimonis de la Segona

República i la Guerra Civil a
Parets.
-A les 18 h, al Teatre Can
Butjosa, discoteca jove amb
motiu del 26è aniversari de
RAP 107.
Dilluns 30 octubre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, espai de lectures per
a dones, a càrrec de Rosa Fer-
rer i Myriam Rodríguez.
Dimarts 31 octubre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, hora del conte: contes
que mai s’obliden.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte espe-
cial: contes de la Castanyada.
Tot el mes d’octubre
-A la Biblioteca Can Rajoler,
Club de Superlectors.

Tot el mes d’octubre
-A la Biblioteca Can Butjosa, ex-
posició d’alfabets i abecedaris
de tot el món.
Fins al 31 d’octubre
-Al Centre Cultural Can Rajoler,
exposició Lluís Companys i la
seva època (1882-1940)
Divendres 3 novembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
Diumenge 5 novembre
-A les 18.30 h, al Teatre Can
Rajoler, espectacle de dansa
Escribo en el viento, a càrrec
de la companyia Iliacan.
Dijous 9 novembre
Fins al 2 de desembre, a la Bi-
blioteca Can Rajoler, exposició
virtual Un viatge ple de veus.
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

El nou ministre d’Indústria, Joan Clos, visita
l’Ajuntament de Parets i l’empresa Grífols
El nou ministre d’Indústria, Comerç i Turisme, Joan Clos,
ha fet estada a Parets del Vallès, en el marc d’un recor-
regut per diverses empreses del sector industrial de la
comarca del Vallès Oriental.

L’alcalde de Parets, Joan Seguer, i
els regidors Antonio Torío, Sergi
Mingote i Josep Llacuna van rebre el
ministre a la casa consistorial. Des-
prés d’alguns minuts de conversa,
Joan Clos, va signar el Llibre d’Honor
de l’Ajuntament. Alhora, el nou mi-
nistre i exalcalde de Barcelona, nas-
cut a Parets, va poder conversar
amb ciutadans i coneguts del seu
municipi natal.
Un cop finalitzada la visita a les de-
pendències municipals va continuar
el recorregut per l’àmbit industrial.
Joan Clos, acompanyat de represen-
tants polítics de l’Ajuntament de

Parets, va visitar l’empresa Grífols,
ubicada al Polígon Industrial Sector
Autopista.

Durant gairebé dues hores, el minis-
tre va poder conèixer de prop l’acti-
vitat que es desenvolupa a les
instal·lacions de la factoria, acompa-
nyat pel fundador de la companyia,
Víctor Grífols, i per dos dels actuals
vicepresidents, Juan Ignacio Twose
i Javier Contreras.

La visita es va centrar en les divi-
sions Hospital i Diagnòstic, que
representen l’11% i el 13% del
volum de negoci del holding espa-
nyol. En els laboratoris I+D i a les
instal·lacions de la divisió Diag-
nòstic es dissenyen, desenvolu-
pen i produeixen aparells per a
proves diagnòstiques in vitro i re-
actius. També va rrecòrrer la plan-
ta de producció de solucions in-
travenoses en ampolles de vidre
de la divisió Hospital que va ser in-
augurada l’any 2003 i que desta-
ca per ser una de les més moder-
nes i automatitzades del món per
a la producció del sèrum intrave-
nós. Es produeixen 45 milions
d’ampolles de sèrum a l’any i
ocupa una superfície de 5.700
metres quadrats.
En el decurs de la visita, Joan
Clos, va destacar “l’important
paper que està desenvolupant
Grífols en l’àmbit farmacèutic
mundial com a companyia de re-
ferència en  el sector”.

Clos visita empreses de la
comarca per conèixer la

situació industrial de l’entorn

La visita, que va tenir lloc l’11 d’octubre, es va iniciar a
l’empresa Mier Comunicacions de la Garriga i posterior-
ment, Joan Clos, es va desplaçar fins a l’Ajuntament de
Parets del Vallès.

Clos ja ha visitat Parets en dues ocasions, després del seu nomenament com a ministre

Visita a GrífolsUn paretà il·lustre, Joan Clos, ha
fet recentment la seva primera vi-
sita al nostre poble com a ministre
d’Indústria, Comerç i Turisme. Tot
i que venir a Parets és per a ell un
fet quotidià, en aquesta ocasió ha
visitat l’Ajuntament i posteriorment
s’ha traslladat a l’empresa Grífols,
per conèixer de prop l’activitat que
es desenvolupa en aquesta com-
panyia de referència en el sector
farmacèutic mundial. La visita
s’emmarcava en un recorregut que
Clos duia a terme per diverses
empreses del Vallès Oriental.
Durant la seva estada a Parets, va
poder conversar amb veïns i cone-
guts del municipi, com fa sovint,
perquè aquest és el seu poble i
aquí té els orígens, la família i els
amics. Per a nosaltres, és un fet
històric que un paretà sigui el titu-
lar d’una cartera ministerial, de la
mateixa manera que ho va ser
quan va accedir a l’alcaldia de
Barcelona l’any 1997 en substitu-
ció de Pasqual Maragall.
La seva trajectòria política es va
iniciar el 1979 a l’Ajuntament de
Barcelona, des d’on va dirigir, com
a regidor, el projecte de regenera-
ció de Ciutat Vella i va posar en
marxa una profunda reorganització
de l’estructura econòmica i finan-
cera del consistori. Ha estat l’alcal-
de de Barcelona nou anys i ara pre-
sideix un ministeri singular, de
gran significació política i de com-
petències força àmplies.
Els qui el coneixem sabem que té
capacitat per afrontar aquest nou
repte i n’esperem molt de la seva
experiència i la seva vàlua política.
Serà un vincle molt important amb
Parets, pel caire industrial del nos-
tre municipi i a ben segur que tre-
ballarà per impulsar una millor
competitivitat de les empreses del
conjunt de l’Estat.
És una personalitat que ens hono-
ra i ens enorgulleix però al mateix
temps el continuem considerant un
amic, un veí, un ciutadà de Parets.
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12.475 paretans podran exercir el dret a
vot a les properes eleccions autonòmiques

Un total de 12.475 paretans estan
convocats a les urnes per a les prope-
res eleccions al Parlament de
Catalunya, que se celebraran l’1 de
novembre de 2006.

Col·legis electorals
Segons les dades del cens definitiu, el
districte número 1, que correspon al
CEIP Lluís Piquer, amb 8 meses, tindrà
4.227 electors. El districte 2 inclou el
CEIP Pompeu Fabra, amb 4 meses on
podran votar 1833 electors, a l’OAC de
l’Eixample, amb dues, hi ha 1.597
electors, 2.618 al Parvulari del CEIP

Municipal Pau Vila i 2.200 electors al
Casal de Cultura Can Butjosa, amb 4
meses més cadascun.

Resultat dels anteriors comicis
Les eleccions autonòmiques celebra-
des l’any 2003 es va registrar una par-
ticipació de gairebé el 60% de l’electo-
rat. La força més votada va ser la can-
didatura del PSC-Ciutadans pel Canvi,
amb 2.685 vots (36,81%), seguit de la
coalició CiU, amb 2.054 vots, que re-
presentava el 28.16% del total del vots.
ERC va obtenir 1.090 vots, el PP 758
i ICV-EA un total de 556.

EEEEEllllleeeeeccccccccccioioioioionnnnns al Ps al Ps al Ps al Ps al Paaaaarlrlrlrlrlamamamamameeeeennnnnt dt dt dt dt de Cae Cae Cae Cae Catttttalunalunalunalunalunyyyyyaaaaa
Novetats en la tramesa de dades

Una de les novetats en les properes
eleccions al Parlament de Catalunya,
la protagonitzen els representants de
l’Administració que, enguany, trans-
metran les dades de les meses elec-
torals mitjançant un PDA (personal di-
gital assistant). Els PDA, són uns
aparells de característiques i mides
similars a les dels telèfons mòbils
que, a més de les funcions
d’aquests, funcionen com petits or-
dinadors personals que permeten la
transmissió de dades a través
d’Internet. Una quantitat de 1.611
d’aquests aparells han estat facili-
tats per la Generalitat de Catalunya
als col·legis de les poblacions de
més de 10.000 habitants (un 60%
del total a Catalunya)  fet que com-
porta que el 81% de les dades, es
retransmetran per aquest mitjà. El
passat dia 21 d’octubre, es va dur a
terme una prova pilot amb resultats
totalment satisfactoris en el nostre
municipi. Fins al dia de les eleccions
al Parlament, se seguiran fent proves
per tal de descartar incidències en el
moment en què s’obrin els col·legis
tot i que es mantindrà activat el sis-
tema tradicional de recollida de da-
des per via telefònica per tal de ga-
rantir la transmissió en cas d’haver-
hi alguna incidència.

Prova pilot a Catalunya en
la tramesa de les dades de
l’escrutini a través de PDA

Aquest 2007 s’han convocat dos
processos electorals. L’1 de novem-
bre, les eleccions al Parlament de
Catalunya, i el mes de maig se cele-
braran els comicis municipals. Els
ciutadans de Unió Europea no espa-
nyols i noruecs residents a Espanya
poden exercir el seu dret a vot. Per
tal d’emetre el seu vot és necessari
constar al cens electoral i estar per-
tinentment empadronats al municipi
on resideixen.
Cal que aquests ciutadans manifes-
tin la seva voluntat d’exercir aquest
dret a Espanya. Per facilitar aquest
tràmit, l’Oficina del Cens Electoral
enviarà una comunicació per tal que
l’interessat expressi si desitja o no
votar a les eleccions municipals.
L’elector haurà de retornar el butlletí
de resposta a la Delegació Provinci-
al de l’Oficina del Cens Electoral.
Aquests formularis també es poden
sol·licitar als ajuntaments. Els qui ja
van poder votar a les eleccions del
2003 no cal que facin novament el
tràmit.

Eleccions municipals 2007

Dret al sufragi dels
ciutadans de la Comunitat

Europea residents a Espanya



27 d’octubre de 2006 5
ACTUALITAT

Com està vivint la campanya per a les eleccions autonòmiques d’enguany? Quin creu que serà el nivell de participació?

VOX POPULI

No segueixo massa la cam-
panya, estic força decebut de
la política, crec que en gene-
ral tothom ho està, per això
penso que la participació
serà més aviat baixa. Cal que
els polítics gestionin millor i
tinguin la voluntat de fer les co-
ses bé.

Jesus
Segura
58 anys

Vanessa
Alcantara

26 anys

Cada cop segueixo menys els
debats electorals. La veritat
es que, al final, ningú no com-
pleix el que promet, els polí-
tics es mouen per interessos
personals. Penso que hi hau-
rà poca participació però,
posiblement, sigui CIU qui
guanyi.

Mariano
Sorando
59 anys

Veig les campanyes i seguei-
xo els debats, crec que cal fer-
ho, tot i que les propostes no
són massa realistes. La par-
ticipació serà baixa perquè la
gent es preocupa cada cop
menys, però s’ha d’exercir
aquest dret per poder opinar
sobre la gestió posterior.

Felipa
Benítez
47 anys

Carlos
Ferrer

72 anys

El 3 de novembre es presenta el
PEP, el Projecte Educatiu de Parets

El Projecte Educatiu de Parets fa una aposta per l’educació
en tots els àmbits, no només aplicat als centres educatius

ANTONIO
TORÍO
Regidor

d’Educació

El passat dissabte 21 d’octubre, es
van inaugurar les noves pistes de
patinatge de l’avinguda d’Espanya. A
l’acte van assistir una vintena de jo-
ves que van fer demostracions amb
monopatins mentre que, al ritme de
la música, escriptors de grafits en
decoraven les super fícies destina-
des al seu ús. Les pistes disposen
d’elements específics com ara un
flat bank, un handrail box, una
pràmide, un quarter pipe, un grind
rail large, ollie box i un rètol amb re-
comanacions per a la bona pràctica
d’aquest esport.

RAP 107celebra el
seu 26è aniversari

Sincerament, la política no
m’interessa gaire. Els polítics
només es deixen veure durant
les campanyes i després no
solen complir amb els progra-
mes que han promès. No sé
quin pot ser el resultat final,
però esperem que si canvia
sigui per millorar.

Veig les intervencions dels
candidats per Tv i segueixo
els debats. En general tots
parlen força bé. Em sembla
que aquest cop la gent parti-
ciparà més. Hi ha molta riva-
litat i el resultat serà decisiu
per a tots. Em sembla que
estarà força igualat.

PEP, aquestes sigles donen nom al
Projecte Educatiu de Parets, que es
presentarà el proper divendres, 3 de
novembre, a les 18.30 hores, al Tea-
tre Can Butjosa.
L’Ajuntament s’ha sumat a aquesta
iniciativa que néix de la Diputació de
Barcelona i que ja estan desenvolupant
diversos municipis. El projecte prové de
la idea de “ciutat educadora” que con-
sisteix a convertir la vila en un espai
educatiu complementari i paral·lel al
paper central que juga l’escola.

Transmetre valors i actituds és el mà-
xim objectiu d’aquesta proposta. El
PEP ha de ser sobretot un projecte de

ciutat, que es construeixi amb la impli-
cació de tots els ciutadans.
Fins al febrer es treballarà en elabora-
ció d’un Diagnòstic Educatiu de Parets.
Aquest procés requereix la participació
ciutadana. És així que s’organitzaran
reunions de treball i es distribuiran en-
questes ciutadanes per saber què n’opi-
na la gent de Parets. La informació que
s’obtingui es complementarà amb el
recull i anàlisi de dades sobre els cen-
tres escolars i les entitats i serveis de
caire educatiu de Parets. Quan el diag-
nòstic estigui fet, se celebrarà una Jor-
nada de Treball amb ciutadans i ciuta-
danes amb la finalitat d’aprofundir en
els temes i definir les accions i projec-
tes que cal emprendre i,  aleshores, es
posarà en marxa el Projecte Educatiu de
Parets.

Parets, vila educadora, implicada i cohesionada

De la mateixa manera que ha canviat la forma d’entendre el pa-
per dels ajuntaments i la forma de relacionar govern local i ciuta-
dania, també ha canviat i molt el paper de l’educació a les nos-
tres societats.  Arran d’aquests grans canvis, que han transfor-
mat de manera molt profunda la nostra manera de viure, néixen
els projectes educatius de ciutat. El concepte d’educació es pre-
senta com un recurs que ens permet avançar, superar-nos i es
converteix en una eina per dissenyar la ciutat que volem, establint
clarament els valors que defensem i transformant realitat que ens
envolta sempre a la recerca del major benestar. A Parets no ens
quedem al marge, també treballem per construir plegats una vila
educadora, implicada i cohesionada. Ara reforcem encara més
aquesta voluntat amb una eina de treball comú, obert a tothom,
el Projecte Educatiu de Parets. L’educació no només és escola
sino la implicació de tot un poble.

La presentació es farà el
3 de novembre, a les 18.30h,

al Teatre Can Butjosa

SuccessosSuccessosSuccessos
Accidents de trànsit
El cap de setmana es van produïr, a
Parets, dos accidents de trànsit que
van requerir la intervenció de la Poli-
cia Local. Divendres, a les 18.20 h,
van col·lisionar un turisme i una mo-
tocicleta a la cruïlla entre l’avinguda
de Catalunya i el carrer d’Aragó. El
conductor de la motocicleta, A.G.H,
de 36 anys i veí de Lliçà d’Amunt,
presenta un traumatisme craneo-
encefàlic i contusió abdominal. El
seu pronòstic és greu però estable.
El conductor del vehicle, A.L.F, de 49
anys i veí de Parets, no ha sofert cap
dany. En l’accident van intervenir la
Policia Local, Protecció Civil i una am-
bulància medicalitzada, que va tras-
lladar el conductor de la motocicleta
a l’Asepeyo de Sant Cugat. L’altre
accident es va produir entre els car-
rers de l’11 de Setembre i el de la
Mola, en el qual van col·lisionar late-
ralment un ciclomotor Yamaha i un
vehicle Volkswagen Polo.

Robatori a Can Butjosa
Diumenge passat, 22 d’octubre, a
les 11.30 hores, es va alertar la Po-
licia Local del robatori d’equips tèc-
nics del Casal de Cultura Can
Butjosa. Arran dels fets es va haver
de suspendre la discoteca jove amb
motiu del 26è aniversari de RAP
107, i la projecció de la competició
de Fòrmula 1. La Policia Local va ini-
ciar la investigació i va obrir les dili-
gències. Per tal d’esclarir els fets,
s’ha requerit l’actuació de la policia
científica dels Mossos d’Esquadra.

S’obren diligències a dos
joves per pintar grafits
El passat 13 d’octubre, a les
23.50h, agents de la Policia Local
que feien una patrulla de rutina pel
Polígon Industrial Llevant, van alertar
dos joves que pintaven grafits a la fa-
çana d’una de les empreses ubica-
des en aquest espai. Ambdós,
C.C.R, de 21 anys i A.M.L, de 20
anys, són veïns de Parets.
El cos de seguretat del municipi va
comprovar que les inscripcions són
les mateixes que s’han trobat a al-
tres indrets de la població i que han
motivat vàries denúncies per part de
veïns de Parets. La Policia Local ha
obert diligències contra els pre-
sumptes autors per danys i deslluï-
ment de façanes i el cas ha estat
traslladat al jutjat.

BrBrBreuseuseus
Noves pistes d’skate
a la plaça d’Espanya

S’aprova la creació del
nou consorci de  Gallecs
La sessió extraordinària de Ple cele-
brada el passat dimarts, 17 d’octu-
bre, va aprovar la creació  i els  esta-
tuts del Consorci del Parc de l’Espai
d’Interès Natural de Gallecs.
Després del període d’exposició pú-
blica del document, el Ple ha estudi-
at les diferents al·legacions presen-
tades pels diversos grups ecologis-
tes, algunes de les quals han estat
estimades i preses en consideració.
El Consorci i els seus Estatuts són
resultat del Pla Director de Protecció
de l’espai rural de Gallecs redactat
durant l’actual legislatura del govern
tripartit i que garanteix la protecció
d’aquesta zona com a espai d’inte-
rès natural. L’equip  de govern, s’ha
destacat la utilitat d’aquest Consor-
ci integrat pels 7 municipis que tenen
terrenys a l’espai de Gallecs i del
qual també en formen part tres dels
departaments del Govern de
Catalunya.
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Rosa Regàs inaugura el nou
curs del CEBEI a Can Butjosa
L’escriptora i directora de la Biblioteca Nacional va oferir una xerrada
sobre la lectura com un dels valors fonamentals per a la convivència

La directora de la Biblioteca Nacional
d’Espanya, Rosa Regàs, va visitar, el
passat 20 d’octubre, la Biblioteca In-
fantil i Juvenil Can Butjosa, amb motiu
de l’inici de la 4a convocatòria per a
l’obtenció del Certificat d’Especialitza-
ció en Biblioteques Escolars i Infantils
(CEBEI) que s’atorga conjuntament
amb la Universitat de Vic.
L’escriptora va ser rebuda per l’alcal-
de, Joan Seguer, a les dependències
de l’Ajuntament on va signar el llibre
d’honor i va rebre com a obsequi un
exemplar del volum “904-2004” sobre
el Milcentenari de Parets del Vallès.
Rosa Regàs va oferir una xerrada que,
sota el títol La lectura, eina de vida, va
defensar la lectura com a font de des-
envolupament de la intel·ligència.
Regàs ha mantingut des de sempre un

AUDIOVISUAL

El llegat de la paraula és el títol del
documental que es presentarà diu-
menge, 29 d’octubre, a les 12 hores,
al teatre Can Rajoler, dins  els actes
que l’Ajun-
tament ha
previst ce-
lebrar du-
r a n t
a q u e s t
any al vol-
tant de la
recupera-
ció de la
memòria
històrica i
de l’ani-
versari de
la procla-
mació de la Segona República.
La producció audiovisual El llegat de
la paraula és un documental d’uns
trenta minuts de durada que ha es-
tat elaborat des dels serveis de Co-
municació i Arxiu Municipal i que re-
cull testimonis de ciutadans de Pa-
rets sobre la república, la guerra ci-
vil i la postguerra. És el record d’una

Oficina de Catala

Oficina de Català
de Parets del Vallès

Centre Cultural Can Rajoler
Travessera, 1

Tel. 93 573 98 00

parets@cpnl.cat

Apunta’t als voluntaris
per la llengua

`

A principis del proper mes de novem-
bre s’iniciarà la 4a edició dels Volun-
taris per la llengua de Parets.
Aquest programa té com a objectiu
promoure el voluntariat lingüístic de
manera que persones de la societat
civil, catalanoparlants, destinin una
part del seu temps a conversar amb
alumnes de nivells inicials de cata-
là per reforçar el seu aprenentatge
del català oral o amb persones que
el volen aprendre.

Aquest any també s’hi han incorpo-
rat els comerços de Parets a fi que
totes aquelles persones que estan
aprenent la llengua catalana i tenen
ganes de fer-ne pràctica sàpiguen
que en tots els comerços que tenen
el distintiu d’establiment col·-
laborador amb els Voluntaris per la
llengua seran atesos en català mal-
grat que els costi expressar-s’hi.

Si disposes almenys d’una hora a la
setmana durant 10 setmanes, apun-
ta’t al programa Voluntaris per la llen-
gua.  Ajudaràs a practicar el català
a alguna persona que  l’està apre-
nent i el vol practicar. Només t’has
de posar en contacte amb aquesta
Oficina.

Presentació del documental
El llegat de la paraula

estret vincle amb la Biblioteca Infantil
i Juvenil Can Butjosa i va ser un dels
membres del jurat que va atorgar al
centre el Premi de la Federació de Gre-
mis d’Editors d’Espanya. En l’actuali-
tat, a més de la seva habitual col·-
laboració en diversos mitjans de comu-
nicació i diaris, prepara un llibre on re-
lata la seva estada a la ciutat de Mali.

Tres certificats del curs 2005-2006
Durant l’acte, que va tenir lloc a la bi-
blioteca i al qual van assistir més de
quaranta persones, es van lliurar els
certificats als tres alumnes que durant
el curs passat van aconseguir aques-
ta titulació oficial. Assumpta Fargas,
rectora de la universitat de Vic, i la
mestra i antropòloga Trini Milán, entre
d’altres, van lliurar els diplomes.

PREMIS

El passat dissabte, 21 d’octubre, va
tenir lloc, al teatre Can Rajoler, el lliu-
rament dels premis a les millors poe-
sies inèdites i als millors rapsodes fi-
nalistes del
19è Festival
de la Poesia
de Parets, or-
ganitzat per
l’entitat cultu-
ral Niu d’Art.
A l’apartat de
poesia inèdita
es van rebre
obres de par-
ticipants d’ar-
reu de l’Estat
espanyol com
Madrid, País
Basc o Castella la Manxa, la resta,
fins a 71 poemes, han estat escrits
per autors catalans. Durant l’acte, al
qual van assistir més de tres-centes
persones, es va poder gaudir de les
actuacions de la cantant de lírica Lola
Gómez, la ballarina Aida Gil, el
cantautor Tito Corona i el cantant

Es lliuren els premis del 19è
Festival de la Poesia

Avui, 27 d’octubre, s’han programat
dues celebracions de la tradicional
castanyada. La primera tindrà lloc a les
16.30 h al casal de Ca n’Oms on s’ofe-
rirà berenar, castanyes, panellets i una
copa de cava als assistents. La festa
estarà amenitzada pel cantant Xavi que
interpretarà un repertori de cançons de
sempre. Pel que fa als més joves, po-
dran assistir a la festa que s’ha prepa-
rat des del Casal can Butjosa, amb la
col·laboració del col·lectiu Pro Ateu, i
que s’iniciarà a les 11 de la nit amb el
repartiment de castanyes i l’actuació
dels grups de rock Gain i dels saragos-
sans Persona. La celebració clourà
amb la intervenció del dj Penderecki
que durà a terme una sessió de músi-
ca indie i d’alternativa.
Pel que fa a la celebració de la diada
de Tots Sants, el dijous 2 de novem-
bre, a la tarda, s’oficiarà una missa en
record dels difunts a l’entrada del ce-
mentiri municipal.

època crucial que ens va deixar un
gran llegat ple d’ideals i valors de ca-
ràcter universal i va marcar profunda-
ment la història d’aquest país i les

nostres vi-
des.
L’acte es-
tarà presi-
dit per l’al-
c a l d e ,
J o a n
Seguer, i
e s d e v é
una altra
acció de
recupera-
ció de la
memòria
històrica

alhora que significa un pas més en el
reconeixement moral de les persones
que van patir l’oblit i la injustícia du-
rant el conflicte bèl·lic i la dictadura.

Diumenge, 29 d’octubre
a les 12.00 h
al Teatre Can Rajoler

Castanyades i música
a Parets

BrBrBreuseuseus

Dansa a Can Rajoler
El teatre Can Rajoler posa en escena
l’espectacle Escribo en el viento, de la
companyia Iliacan. Aquesta represen-
tació vol ser una fantasia escènica
sobre l’encant efímer de la dansa i,
alhora, l’intent continu i necessari de
millorar la nostra condició humana a
través del moviment i l’art. Segons pa-
raules del coreògraf i director de la
companyia, Álvaro de la Peña, «cons-
truïm la dansa a través de les emoci-
ons humanes, per convertir-la en una
cosa molt íntima». La representació es
durà a terme diumenge, 5 de novem-
bre, a les 18.30 h.

Albert Planet. Els guanyadors en la
categoria de poesia inèdita van ser,
en primer lloc, Bori i Cellers amb
Palabras rotas, en segona posició,

Esther Ruiz
amb el poema
A l’epíleg de la
tarda i el tercer
lloc va ser per
Francesc Ore-
nes amb A flor
de pell.
Pel que fa a la
categoria de
rapsodes, en
que els finalis-
tes van ser més
d’una vintena i
entre els quals

s’hi trobaven dos dels guanyadors
de la passada edició. L’ordre va ser
Amanci Sala en primer lloc, Rosa
Trian, en segon i Presentación
Samaniego, que ja va resultar gua-
nyadora l’any passat, en tercera
posició. Els guanyadors van recitar
poemes de famosos autors.
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ALBERT RODRÍGUEZ OLIVER
Ciclista paretà de l’equip MASSI

Jordi Seguer

Quin balanç fas de la temporada que
és a punt de finalitzar?
Abans de par ticipar a l’Escalada de
Montjuïc ja feia setmanes que estava
aturat sense curses. El calendari de
categoria continental al tenir menys
curses és més selectiu. Malgrat tot he
tingut bones actuacions amb un segon
lloc a Ordizia, un cinquè a la París-
Correze o el 7è al Gran Premi Cristal
Energie. Aquests resultats seran la
meva carta de presentació per intentar
donar el salt de categoria.
Quines possibilitats tens d’accedir al
món professional?
Per físic jo crec que ja podria córrer en
un equip PROTOUR però la situació del
ciclisme a Espanya fa que no sigui fac-
tible. Ara, pujar a segona categoria, és
a dir professional continental, està més
a prop ja que he rebut tres ofertes.
Quan decidiràs el teu futur?
El proper 31 d’octubre és el darrer dia
que tenen els equips per fitxar els cor-
redors de la propera temporada. Espe-
ro que alguna de les tres ofertes pugui
ser una realitat.
T’agradaria coincidir amb el mateix
equip que el teu germà Joaquim?
I tant, ja vaig estar als filials d’ONCE i
Saunier però finalment ell va fitxar per
l’Illes Balears-Caisse d’Epargne i jo
vaig anar al Massi Catalunya. El que

El ciclista de Parets Albert Rodríguez Oliver,
de 24 anys, participarà en dues curses abans
de finalitzar la seva segona temporada com
a corredor Continental. Aquest diumenge pren-
drà part al Trofeu ACP que es fa a Madrid i el
5 de novembre al Criterium de L’Hospitalet.
Albert Rodríguez ha format part de l’equip
MASSI CATALUNYA i confia en donar el salt a
la segona categoria professional a partir de
l’any vinent, així podrà seguir els passos del
seu germà Joaquim. Entre els resultats obtin-
guts aquesta temporada destaca el 2n lloc al
Gran Premi d’Ordizia (Guipuscoa), 5è a la
París-Correze, 12è al Tour de Dux (França), 7è
classificat al Gran Premi Cristal Energie fran-
cès i el 23è a l’Escalada a Montjuïc (19è en
la prova en línia). Albert Rodríguez va comen-
çar a rodar en bici als 9 anys al MACO de Ter-
rassa, més tard va passar pel Bon Pastor,
Nikis Terrassa, 3 anys a l’Iberdrola -filial de
l’ONCE- un any al Saunier, Catalunya Angel Mir
i Massi Catalunya. L’Albert és el germà més
petit de la nissaga dels Rodríguez Oliver, tots
tres ciclistes.

“El que busco és tenir un contracte professional” Joaquim Rodríguez,
tercer a l’Escalada
de Montjuïc

El ciclista professional de Parets,
Joaquim Rodríguez Oliver, de l’equip
Illes Balears Caisse d’Epargne, ha
tancat gairebé la temporada amb un
3r lloc a la 43a Escalada al Castell
de Montjuïc  disputada a Barcelona
el 15 d’octubre. Rodríguez ha repe-
tit per quart any consecutiu la terce-
ra plaça en una prova que va guanyar
el basc Igor Anton d’Euskaltel
Euskadi. L’Escalada constava de
dues proves, durant la cursa en línia
de 25 km Joaquim Rodríguez va ser
primer després de superar a l’esprint
Anton, Losada, Flecha, Cañada i
Sastre. A la contrarrellotge va acabar
3r a 12 segons del guanyador.
Abans de tancar la temporada el ci-
clista paretà participarà al Criterium
de l’Hos-pitalet i a una cursa de
Múrcia. A l’Escalada també van par-
ticipar els paretans Oliver Avilés (23è
en júnior i 15è de primer any a 35 se-
gons del primer) i Miquel Parera que
va ser  el 37 en Veterans i 3r de la
categoria de 60 anys, a 9 segons del
guanyador.

busco és tenir un contracte professio-
nal com a ciclista, és el més impor-
tant.
Vas tenir un paper discret a l’Escala-
da a Montjuïc?
Des de l’agost no participava en cap
cursa, així que no anava massa prepa-
rat. Vaig fer-ho millor a la prova en lí-
nia que a la crono tot i que a mi se’m
dóna millor que al meu germà.

Quin és el teu punt fort com a ciclista?
Les contrarrellotges em van força bé.
Aquest any he millorat molt a les pro-
ves de muntanya ja que he rodat mol-
tes hores amb el meu germà que és un
expert en escalada. Continuem entre-
nant els dos moltes hores cada dia i si
podem anem als por ts que hi ha al
Montseny i Sant Hilari.
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El nedador paralímpic Miquel Luque,
a punt pel Mundial de Sudàfrica

El TT Parets guanya el
Promocentro Múrcia El Comitè dóna la victòria al CF Parets

Miquel Luque és l’actual campió del món i campió paralímpic en els 50 m braça

El sènior masculí A del BP busca-
rà la consecució de la quar ta vic-
tòria a la lliga de 2a Catalana Grup
1. El bloc entrenat per Toni Martín
rep aquest dissabte (19 h) el Llívia.
Els paretans han encadenat dos
triomfs consecutius després de
desplegar un bon joc: Llinars (66-
70) i Salle Manresa (77-54). L’aler
José Cano ha estat el màxim ano-
tador en els dos par tits amb 28 i
27 punts respectivament. El BP
por ta 3 victòries i 2 derrotes i en-
cara té pendent la continuació del
par tit suspès a Olesa. A més, l’1
de novembre jugarà nou par tit de
competició a Sant Fruitós.
D’altra banda, el sènior femení A
va perdre diumenge el primer par-
tit de la temporada a casa després
de caure a la pròrroga contra el
Cipsa Rubí (47-48). L’equip dirigit
per Enric Núñez ha guanyat 3 dels
5 par tits de la lliga de 3a “A”.

El sènior A del TTP ha guanyat els
dos darrers partits a la lliga de 1a
Estatal grup 3. L’equip format per
Miquel Molina, Agustí Martín i Xavi
Villoro s’ha imposat a la pista del CN
Mataró (2-4) i a casa contra el
Promocentro Múrcia (4-3). En aquest
partit els paretans van haver de su-
perar el bon joc de l’eslovac Martin
Gajdos que va guanyar 2 dels 3
punts dels murcians. Aquest dissab-
te (17 h) el TTP rebrà en la 4a jor-
nada el Mediterrania Malgrat, segon
de la lliga amb 3/1. L’Alacant és lí-
der amb 4 victòries i cap derrota.

El nedador de 29 anys nedarà les proves de 50 metres braça i
150 estils en el Campionat del Món que es farà a Durban

El Comitè de Competició de la Federació Catalana de Futbol ha donat per aca-
bat el partit suspès diumenge entre CF Parets i Atlètic Gironella amb victòria

per a l’equip de Cuni (2-1). L’en-
frontament es va aturar en el mi-
nut 88 per una picabaralla entre
jugadors dels dos equips. La
nota negativa ha estat la sanció
de 4 partits pels jugadors del
CFP Xavi Font i Santi Rodrí-guez.
Tots dos com també Siscu es
perdran aquest diumenge el par-
tit contra L’Escala a casa de la
7a jornada de Preferent. En can-
vi, torna a l’equip el davanter
Agustín Latre (a la foto).
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Dissabte 28 i Diumenge 29 Octubre
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CF Parets-FC L’Escala (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 1:
B.Parets A-Llívia (Dissabte, 19 h)
Sant Fruitós-B.Parets A (Dimecres 1 novembre, 12 h)
3a FEM. A Grup 5: Salle Comtal-B.Parets A
(Dissabte, 19.30 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2:
FS Parets Wursi-Pradenc (Dissabte, 17.30 h)
HANDBOL 1a CATALANA Grup B:
Handbol Parets-Calella (Dissabte, 19.30 h)
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3:
TT Parets-Mediterrania Malgrat (Dissabte, 17 h)
RUGBI 2a CATALANA: Alella-CR Parets (Dissabte, 18 h)

Dissabte 4  i Diumenge 5 Novembre
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
FC Martinenc-CF Parets (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET 3a FEM. A Grup 5: B.Parets-Sentmenat
(Dissabte, 19 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2:
Masnou Interdinamic-FS Parets (Dissabte, 18.30 h)
HANDBOL 1a CATALANA Grup B:
Sant Esteve Palautordera-H. Parets

La preselecció catalana infantil femení de bàsquet a Parets

El nedador paralímpic de Parets, Mi-
quel Luque, par ticiparà per segon
cop en un Campionat del Món de
natació per a discapacitats físics.
Serà del 28 de novembre al 9 de
desembre a Durban, la capital de
Sudàfrica. Luque ha intensificat en
els darrers mesos la seva preparació
amb l’objectiu de repetir els èxits del
2002 a l’Argentina quan va obtenir la
medalla d’or a la prova de 50 m bra-
ça.

Només nedarà dues modalitats
Aquesta vegada Miquel Luque pren-
drà par t en les proves de 50 m bra-
ça i de 150 estils.

La Federació Catalana de Bàs-
quet va escollir Parets per dispu-
tar el passat diumenge dos par-
tits amistosos de la preselecció
infantil femenina. Les 24 jugado-
res van ser dividides en dos
grups i van enfrontar-se a l’equip
cadet del CB Torelló-Solsona i
de l’UB Barça. En el primer par-
tit l’equip blau de la preselecció
va perdre per 62-79 contra el To-
relló-Solsona mentre que en el
segon amistós l’equip blanc de
la preselecció catalana va caure
per dos punts (63-65) davant de

l’Universitat de Barcelona-FC BCN. Els partits van servir al seleccionador català infantil per escollir
les jugadores que representaran Catalunya en el Campionat d’Espanya que es farà a San
Fernando (Cadis) del 3 al 8 de gener del 2007.

El FS Parets continua
invicte a la lliga
El sènior A del FS Parets comparteix
el lideratge de la lliga de Territorial
grup 2 després de 4 jornades.
L’equip dirigit per José Maqueda
suma 10 punts, els mateixos que el
Gironella i Premià. Dissabte passat
el FSP va treure un valuós empat de
la pista de l’equip del Bergadà (3-3).
Els paretans es van avançar dues ve-
gades en el marcador però el
Gironella va remuntar a un minut del
final. Un gol de Pedrito quan faltaven
23 segons va servir per empatar a 3.
Pitu i Rafa Rodríguez van marcar els
dos primers gols. Aquest dissabte, a
les 17.30 h, el FSP rebrà el Pradenc.

BrBrBreuseuseusBrBrBreuseuseus
El Bàsquet Parets suma 3
victòries a la lliga

El CR Parets ha perdut davant del
Tarragona (3-29) i al camp del Sant
Cugat B (51-0) en els dos primers
partits de la lliga de 2a Catalana. Els
paretans que estrenen categoria visi-
ten aquest dissabte (18 h) el camp
de l’Alella que tampoc ha puntuat fins
ara. El partit es disputa al camp de
la Taxonera de Barcelona.

El seleccionador paralímpic espanyol
ha decidit que Luque no nedi cap dels
relleus. Durant la primera setmana d’oc-
tubre el nedador de 29 anys va partici-
par en una concentració que es va ce-
lebrar a Tenerife. Abans de marxar cap
a Durban Miquel Luque es concentrarà
de nou amb l’equip paralímpic, serà a
Madrid a partir del 24 de novembre,
El nedador paretà confia en quedar cam-
pió ja que durant el 2006 ha aconseguit
la seva millor marca 51s 20c en els
Campionats d’Espanya.
A l’espera del Mundial Luque intensifi-
ca la seva preparació amb doble ses-
sió diària d’entrenament a la piscina del
CAR Sant Cugat on resideix.

L’Handbol Parets rep
aquest dissabte el Calella
El sènior A de l’HP juga aquest dis-
sabte a casa contra el Calella
(19.30h) en la 5a jornada de 1a Ca-
talana B. L’equip entrenat per Josep
Manel Herrero és lider del grup amb
6 punts, empatat amb Calella, SAFA
Gavà i Sant Esteve de Palautordera.
Després de perdre a la pista del Gar-
bí els paretans han encadenat 3 vic-
tòries consecutives, les darreres a
Molins de Rei (15-24) i contra el Po-
ble Nou de Barcelona (28-23).

Doble derrota del Club del
Club  Rugbi Parets
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Com s’inicia en el món de la política?
Com molta gent de la meva generació,
el vincle amb la política neix a partir de
la universitat. Parlem de l’any 1968 en
què es viu una efervescència política.
Aleshores inicio col·laboracions puntu-
als amb alguns companys del moviment
socialista de Catalunya. L’etapa univer-
sitària em decanta ideològi-cament. En
tornar del servei militar la política que-
da relegada a un segon terme però re-
prenc el vincle uns anys després de la
meva arribada a Parets.
Quins motius el porten a reprendre l’ac-
tivitat política?
Feia tan sols tres anys que vivia a Pa-
rets. L’any 96 el Partit Popular reclama-
va que Felipe González marxés i el pre-
sident de CiU, aleshores soci de go-
vern, va retirar-li el supor t. El PSOE a
Madrid va caure. Aquesta situació va fer
plantejar-me l’entrada de nou a la polí-
tica. L’anàlisi personal que feia de
l’etapa del 1982 al 1996 era molt sa-
tisfactòria, crec que va ser molt bene-
ficiosa i aleshores, ja més descarregat
d’altres obligacions, vaig considerar fer
una aportació en aquest àmbit.
Aleshores s’incorpora a la política en
clau local. Quines satisfaccions aporta
fer política en un entorn més proper?
En política no s’entra mai per la porta
gran, gairebé tothom s’ha iniciat en un
entorn més proper. Un exemple és el
candidat del PSC a la presidència del
govern autonòmic, Josep Montilla, que
va iniciar el seu trajecte com a alcalde
d’un municipi i ara el seu paper polític
ha adquirit una dimensió més global.
La política local és la millor escola que
hi ha perquè se li pot dir sí o no a la per-
sona a qui la decissió  que pren li afecta
directament. Això és difícil, però des del
punt de vista de la política aquesta pro-
ximitat és vital.
Durant uns anys ha estat al capdavant
de Serveis Territorials. Quines grans ac-
cions s’han desenvolupat?
En l’àmbit de territori hi havia dues ame-
naces importants. Una era Gallecs. Du-
rant molt anys hem lluitat per preservar-
ho. Ara ja està solucionat. De l’època

Josep Llacuna, regidor del grup municipal de PSC:  “La política local és la millor escola que hi ha”

del franquisme arrosseguem encara
una altra preocupació, la via interpolar.
És una carretera que va ser dibuixada
durant la dècada dels 70 i estem acon-
seguint tant políticament com tècnica-
ment, amb la mateixa tenacitat que
hem tractat la preservació de Gallecs,
que aquesta via s’esborri del mapa
d’infraestructures. Aquests eren dos ob-
jectius molt impor tants, però n’hi ha
molts d’altres. Hem aconseguit aug-
mentar la reserva d’aigua potable al
municipi i la disponibilitat d’energia
elèctrica tant per a ús industrial com do-
mèstic. Aquest any disposarem del Pla
director de clavegueram per adequar
les infraestructures existents i continu-
em mantenint accions de neteja, sem-
pre amb el repte de millorar la qualitat
del municipi i la relació amb el medi
ambient. Aquestes accions han assolit
un reconeixement, el premi Escoba de
Plata que hem recollit recentment, un
guardó que per a nosaltres és com dis-
posar d’una normativa ISO de qualitat.
Una de les propostes més innovadores
va ser el Polibus. Com està funcionant?
La implantació d’aquest servei de trans-
por t públic adreçat principalment als
treballadors ja estava incorporada al
nostre programa electoral. Era una
mancança i va ser ratificada per la Ge-
neralitat. És la primera línia de bus de
la comarca que interconnecta tres mu-
nicipis, els seus polígons industrials i
dues estacions ferroviàries. El procés
previ a la implantació va ser llarg, però
finalment ha estat possible. En només
dos anys hem assolit uns resultats su-
periors a les expectatives i ja estem ne-
gociant la millora del servei amb la do-
tació d’un nou vehicle i l’ampliació de
la freqüència de pas.
En matèria de transpor t públic cal dir
que també treballem per a l’ampliació

“L’evolució i el progrés ens
està fent agafar un esperit de
ciutat però sabent mantenir el

format de poble”

Josep Llacuna és regidor del grup
municipal del PSC.  Va néixer a
Barcelona, fa 54 anys, però des del
1993 viu a Parets, primer al barri de
Can Berenguer i actualment al de
Can Butjosa.
Els seus inicis en el món de la polí-
tica es remunten a la seva etapa
universitària, a finals de la dècada
dels 60 però no s’afilia a un partit
polític fins l’any 1996, al PSC de
Parets. És regidor de l’Ajuntament
de Parets des de l’any 2001.

del servei de bus urbà amb un vehicle
més i en facilitem l’ús a la gent gran i
a les persones amb discapacitats amb
bonificacions econòmiques en el cost
del bitllet.
Parli’ns ara de Serveis Generals...
Les accions que es desenvolupen des
de Serveis Generals són potser les
menys visibles al carrer, consisteixen,
en la major part, en la gestió interna de
l’Administració local, imprescindible per
a un bon funcionament global. Cal des-
tacar, però, com accions que arriben als
ciutadans de forma més directa, l’en-
trada en funcionament d’un servei
d’Instàncies electròniques que s’ha
convertit en un sistema de comunica-
ció àgil. Ha tingut una molt bona aco-
llida i a nosaltres ens permet detectar
ràpidament qualsevol anomalia i actu-
ar per resoldre-la. Aquesta mateixa filo-
sofia s’ha aplicat també a l’OAC per a
gestions administratives.
Amb quina de les regidories s’ha sen-
tit més identificat?
M’he sentit identificat amb l’equip de
govern, les regidories són en definitiva
l’encàrrec d’unes tasques específi-
ques, però sempre com un treball en
equip, amb unes directrius consensu-
ades. Algunes tasques són agradables
i d’altres suposen una dificultat més
gran. És una barreja de dolç i salat. Hi
ha projectes que costen molt de dur a
terme, però queda bon regust quan es
recull el fruit.
Ja es treballa en ordenances i pressu-
post municipal. Hi ha novetats?
Treballem per tal que ordenances i
pressupost es puguin aprovar el mateix
mes, que tinguem alhora les dades cor-
responents als ingressos i a les despe-
ses. Numèricament no podem parlar de
novetats. Això sí, cal destacar una ac-
ció que es va iniciar l’any passat com
a experiència pilot i que enguany con-
tinua en la mateixa línia: la participació
ciutadana en el capítol d’inversions. La
implicació ciutadana és molt important.
Aquest any, els paretans i paretanes
podran aportar de nou els seus sugge-
riments amb una partida econòmica
més elevada, de 300.000 euros.
Quins projectes de la seva àrea es
plantegen per al futur més immediat?
En aquest apartat podríem parlar de la
campanya Parets creix en civisme, que
es va engegar l’any passat i que va
obtenir molt bon resultat de par ticipa-
ció i implicació dels ciutadans. En la
primera fase vàrem incidir en qüestions
molt relacionades amb la via pública.
L’objectiu és sensibilitzar els ciutadans
que alguns canvis d’hàbit poden repre-
sentar un benefici per al conjunt de la

població. Ara, en la segona fase, que
s’engegarà properament, incidirem en
altres qüestions vinculades a la bona
convivència.
Quin balanç fa de l’acció de govern en
aquesta darrera legislatura?
No ha estat una legislatura fàcil però sí
molt intensa perquè s’ha fet un profund
treball estructural. S’ha aprovat el Pla
General del 2001, s’ha fet un for t as-
sentament del futur urbanístic de Pa-
rets i s’ha dissenyat el format educa-
tiu i sanitari que marcarà el futur. Mul-
titud d’accions s’encaminen en aques-
ta línia, dissenyar de forma ordenada
com ha de ser el Parets dels propers
anys, que cobreixi totes les necessi-
tats. La residència i centre de dia per
a la gent gran i els habitatges protegits
són potser dues de les accions bàsi-
ques que s’han tingut en compte i en
les quals s’hi han abocat molts esforços.
Quin paper estan jugant els grups mu-
nicipals a l’oposició?
Diferenciaria dos grups dins de l’opo-
sició. Uns fan la funció de fiscalitzar la
tasca de l’equip de govern i s’oposen
a allò que no està d’acord amb el seu
programa. El segon grup també fa
aquesta tasca, però hi ha més duresa
i s’expressa amb un llenguatge desa-
gradable. De vegades, amb aquesta
nova opció, fan més obstrucció que
oposició, és anar en contra dels qui de-
mocràticament ostenten al govern mu-
nicipal.
Com veu Parets?
M’agrada Parets, per això hi visc. Això
és el mateix que deu pensar el 80% dels
ciutadans. El creixement de població
està per sota de la mitjana de la comar-
ca, és un poble amb un nivell accepta-
ble de netedat i, si camines cinc mi-
nuts, en la direcció que sigui, trobes
davant teu un espai verd. L’evolució i
el progrés ens està fent agafar un es-
perit de ciutat, però sabem mantenir el
nostre format de poble.
Com voldria que fos el Parets del futur?
Un Parets que consolidi la millora de les
opor tunitats en sanitat, en educació,
que sàpiga caminar amb valors, en con-
vivència, en formació i encara amb mol-
ta més implicació social. Tenim un
municipi amb una definició geogràfica
molt concreta que ho posa tot al seu
lloc i que diferencia el sector industri-
al del residencial o del natural. Hem de
continuar treballant per mantenir-ho.
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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: 2.
Contracte: Indefinit.
Horari: Dilluns a divendres de
10 a 14 i de 16 a 20 h.
Tasques: Atenció a clients i
suport a l’equip comercial.
Requisits: Imprescindible for-
mació administrativa i expe-
riència en atenció al públic.

Llocs de treball: 2.
Contracte: Temporal amb
opcions de continuïtat.
Horari: Jornada partida a
convenir.
Tasques: Ajudant de
topògraf en cap  i despatx
per revisió cadastral.
Requisits: Es valorarà el
títol de batxillerat i la
capacitat d’aprenentatge i
responsabilitat.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Temporal amb
opcions de continuïtat.
Horari: Jornada partida
completa de 7.45 a 13.30 i
de 15 a 17.30 h.
Tasques: Ajudar a un oficial
instal·lador elèctric.
Requisits: Habilitat per
manipulació i motivació per
aprendre la professió.

La bibliografia i la documentació utilitzades per a l’elaboració d’aquest
article es poden consultar a les biblioteques municipals i a l’Arxiu
municipal de Parets.

Mercè Alcayna

ADMINISTRATIVA
SERVEIS IMMOBILIARIS

Castanyada i Tots Sants
Ja ha començat la tardor i, amb ella, el temps de
les castanyes, del moscatell, dels panellets, de
la fruita confitada i dels moniatos. La celebració
més arrelada a Catalunya durant la tardor és la
castanyada (el Halloween anglosaxó), que es
celebra l’1 de novembre, dia de Tots Sants,tot i
que, darrerament, s’ha desplaçat a la vigília del
31 d’octubre. L’argument més estès del perquè
es mengen aquests aliments per aquestes dates
és per la necessitat d’una aportació calòrica
extra per causa de la imminent arribada del fred
–almenys abans–. També s’explica que, als po-
bles, els campaners passaven la nit de Tots
Sants fent sonar les campanes i, per no defallir,
duien caçoletes plenes de castanyes i moniatos.
Anys enrere, des d’aquestes dates i fins als vols
de Nadal, a quasi tots els pobles, es podien veu-
re castanyeres que, amb un petit foc i una pae-
lla foradada, rostien castanyes que dipositaven
en cucurutxos fets de paper de diari. Si voltem
pels carrers d’algunes de les poblacions prope-
res, encara podrem gaudir d’una “paperina” de
castanyes acabades de fer.
Com quasi totes les festes, aquesta també pro-
vé d’una celebració religiosa vinculada a rituals
funeraris i encara perdura el costum de celebrar
la missa de difunts i, de manera especial, guar-
nir amb flors les tombes d’aquells que ens han
deixat. Bé, i per tal d’ambientar la festa, us dei-
xem algunes dites populars “per fer boca”
De Tots Sants a Nadal, gel i pluja i vendaval.
Per Tots Sants els camps verds i els cims blancs.
Per Tots Sants, tots els vins són sans.
Per Tots Sants castanyes i cargols amb banyes.
Per tots Sants, les llebres corren pels camps.

AUXILIAR
DE TOPÒGRAF

AUXILIAR
INSTAL. ELÈCTRIC

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

Tal com us havíem promès, més padró.  Segurament direu, «aquests de l’Ar-
xiu, sempre ensenyant papers de l’any de la picor». I és que si parlem del
padró d’habitants, només podem mostrar documents d’una certa antiguitat.
Us sona la llei de protecció de dades i el dret a la intimitat de les perso-
nes? Doncs, sí. Es tracta d’això. Segons la legislació vigent, aquest tipus
de documentació és sensible, que vol dir que ha d’estar molt protegida.
Només podria consultar un padró d’habitants alguna persona de l’Adminis-
tració i tan sols perquè ho requerís algun tràmit administratiu. Naturalment,
el mateix interessat sempre pot sol·licitar a qualsevol Administració la con-
sulta de les seves pròpies dades. També hi ha els investigadors. Aquests
mereixen un punt a part. Perquè, juntament amb els estudiants, constituei-
xen el grup d’usuaris més nombrós. I perquè creiem que, des dels arxius,

hem de facilitar tant com sigui possible la seva feina, ben valuosa. Però, com que la llei dictamina que no tot és consul-
table, hi ha sistemes –uns molt primitius, d’altres ben sofisticats– de dissociació de dades que permeten, per exem-
ple, saber el nombre de dones casades el 1980, sense haver de conèixer-ne els noms. Sí que es pot saber, però, les
que ho eren cent anys abans, sense cap mena de restricció (com en el document d’avui) perquè ja han passat els 50
anys que prescriu  la llei. Ja ho sabeu, doncs. No és fàcil fer el tafaner a l’Arxiu Municipal.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Temporal amb
opcions de continuïtat.
Horari: Jornada completa
partida a concretar .
Tasques: Ajudant d’instal·
lacions mecàniques en el
muntatge de benzineres.
Requisits: Motivació per
aprendre un ofici.

APRENENT INSTAL.
ELECTROMECÀNIQUES

Quin és el principal objectiu de la delegació local
de l’Associació de donants de sang?
La principal finalitat és la de conscienciar tothom
de la necessitat latent de donar sang. És un ele-
ment que no es pot fabricar, no es compra ni es ven,
només podem demanar la col·laboració ciutadana
perquè avui pot necessitar sang una altra persona
i demà ens pot tocar a qualsevol de nosaltres. La
sang és un bé escàs.
Com ha funcionat la campanya dels dies 20 i 21
d’octubre a Parets?
N’estem molt contents. Divendres 20 es va fer amb
el bus mòbil que crida molt mes l’atenció i sempre
aconsegueix donants nous. És molt més vistós que
ser en un lloc tancat. El divendres s’hi van presen-
tar 39 persones, però desprès de les proves cor-
responents només es van poder fer 24 extraccions.
L’endemà la campanya es va fer al CAP Parets i hi
van venir vint persones al matí i 41 a la tarda. En-
tre els dos dies hem aconseguit cap a noranta do-
nacions.
Quantes campanyes es faran al llarg de l’any?
Cada any es faran quatre campanyes a Parets. Les
dates encara no estan concretades. Ens agradaria

“Cal conscienciar i sensibilitzar els ciutadans de la necessitat de donar sang”

Pepi Volart
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Maria Teresa González
Associació de donants de sang del Vallès Oriental

Una nova entitat s’està gestant a Parets. Es trac-
ta de la delegació local de l’Associació de donants
de sang del Vallès Oriental. Maria Teresa González
i el seu marit Carles Solé són els impulsors de
posar en marxa aquesta iniciativa que pretén in-
crementar el nombre de donacions de sang tan ne-
cessàries als centres hospitalaris. Els dies 20 i
21 d’octubre s’ha fet a Parets una ultima campa-
nya de donació de sang que ha aconseguit gaire-
bé un centenar de participants. Maria Teresa
González és la principal impulsora d’aquesta nova
entitat.

que fos sempre en èpoques que hi hagi gent a la
població, com per exemple per la Festa Major i no
durant l’agost quan moltes persones se’n van del
poble. Totes les donacions de sang que s’aconse-
gueixen es dipositen al Banc de sang i teixits de
l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.
A part de formalitzar la constitució, quines altres
iniciatives penseu engegar per fomentar les dona-
cions de sang?
Volem organitzar un grup de voluntaris que ens aju-
din a fer difusió de totes les campanyes que es fa-
ran al llarg de l’any, bona part de les quals voldrí-
em que fossin a traves de l’autobús mòbil. També
penjarem dues pancartes personalitzades i adapta-
des a l’àmbit local. N’hi haurà una a l’Eixample i una
al barri Antic. Portaran l’eslògan “Amb una vegada
no n’hi ha prou” i incorporaran una fotografia d’un
grup de persones de Parets que són donants habi-
tuals i així fomentar la participació a les diferents
campanyes que farem al llarg de l’any.
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L’escriptora Asha Miró, nascuda en un petit poble de l’Índia anomenat Xana, va fer
una xerrada el passat 18 d’octubrea la Biblioteca de Can Rajoler en la qual va expli-
car el seu segon viatge a l’Índia que també explica en el seu darrer llibre, Les dues
cares de la lluna. El 1974, una nena índia de sis anys, aterrava a l’aeroport del Prat
per anar a viure amb els seus pares adoptius catalans. Dues dècades després, l’Asha
Miró va viatjar al seu país per retrobar els seus orígens. Aquesta experiència, la va
explicar a La filla del Ganges, una obra que va commoure milers de persones. El 2003
va tornar al país on va néixer i va decidir fer una nova obra per redescobrir la seva
infància plena de misèria, però també d’estimació. En aquest sentit, Asha Miró tam-
bé va aprofitar per parlar del tema de les adopcions, un fet cada vegada més habitual
al nostre país.

Carles Font

Quin tema has volgut tractar a  Parets?
A mi no m’agrada fer conferències, sinó
que el que m’enriqueix més és el contac-
te amb el lector. Ells expliquen les coses
que més els han agradat de l’obra, fan
preguntes. En aquestes xerrades el que
prefereixo és donar a conèixer l’actualitat
de l’Índia, en quina situació es troba i ex-
plicar la meva experiència com a filla adop-
tada.
Les dues cares de la lluna és un retroba-
ment amb el teu passat?
Sí. Dedico aquest llibre als nens i nenes
que han estat adoptats i el que els vull dir
és que val la pena que busquin quins són
els seus orígens perquè es poden trobar
amb grates sorpreses. Sovint no només
amb un sol viatge pots obtenir la respos-
ta de totes les coses de la teva vida, sinó
que n’has de fer un segon, un tercer,...
Quan vaig escriure La filla del Ganges te-
nia clar que volia tornar a l’Índia, i segur
que hi tornaré moltes vegades més. M’he
adonat que algunes coses no són exacta-
ment com me les havien explicat.

Asha Miró
Escriptora i periodista

Creus que a occident s’han perdut valors
que encara perviuen a l‘Índia?
Sens dubte. Eren valors que teníem abans
i que hem perdut, perquè anem de la ma-
nera que anem. Per exemple el somriure,
el fet de mirar-nos als ulls, d’acceptar-nos
tal com som, de no tenir por de l’altre,...
Són valors que t’ajuden a viure molt més
feliç i que aquí hauríem de recuperar.
Com està l’Índia actualment?
Està molt esverada. Està en un moment de
canvis molt impor tants, s’està obrint al
món occidental tot i que espero que no
perdin mai la seva identitat. Però en l’àm-
bit tecnològic i industrial cada vegada
estan avançant més, encara que segura-
ment no arriba a totes les capes socials.
Actualment l’Índia està buscant el seu lloc
en el món.
Els catalans adopten cada vegada més
nens d’altres països?
I tant. Em sento feliç i contenta que l’adop-
ció sigui un acte cada cop més habitual.
El més important és que quan decideixes
adoptar dónes l’estimació a una altra per-

sona. Els catalans som capdavanters en
moltes coses i també en el tema de les
adopcions.
En quins projectes estàs treballant actu-
alment?
Ara estic col·laborant amb la regidoria de
la Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de
Barcelona amb diversos projectes dins el
nou pla municipal de la dona, enfocat so-
bretot de cara a la immigració. Com cuidar-
les, com donar-los totes les eines perquè
siguin independents i es puguin adaptar
plenament a la cultura catalana. Pel que
fa als llibres, continuo escrivint i més
endavant donaré a conèixer quin serà el
tema que tractaré. Espero que agradi a
tots els lectors.

Ultima hora ...´

9a Caminada popular conjunta
A partir del proper 30 d’octubre, ja
es podran formalitzar les inscripci-
ons anticipades per a la 9a camina-
da popular conjunta que organitza
l’Agrupament  Escolta i Guia Sant
Jaume. La sortida es durà a terme
el diumenge 12 de novembre des de
l’avinguda de la Pedra del Diable, a
on també es podran fer les inscrip-
cions des de les 7.15 h del matí a
un preu de 4 euros. Com ja es ha-
bitual, es lliurarà un obsequi per a
tots els participants. Els recorreguts
es dividiran en dos en funció de la
seva dificultat.

La discoteca jove de RAP107
La celebració del 26è aniversari de
RAP 107, continua diumenge 29
d’octubre a les 18 hores amb una
sessió de Discoteca Jove al Teatre
Can Butjosa. L’acte que estava pre-
vist pel cap de setmana passat va
quedar ajornat per motius aliens a
l’emissora.

“Els catalans som capdavanters en moltes coses i també en el tema de les adopcions”

21ena diada del soci de la Penya
Blanc Blava Parets-Lliçà
El proper diumenge, 12 de novem-
bre, la Penya Blanc-Blava Parets-
Lliçà, celebra la  21ena diada del
soci amb una missa en memòria
dels difunts socis de la Penya que
tindrà lloc a les 10.30 h, a l’esglé-
sia de Sant Esteve, i un dinar de ger-
manor al restaurant La Salut de
Parets .
El dinar estarà amenitzat per
l’orquesta Dekaros.


