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Exemplar gratuït

Parets se suma enguany, amb una nodrida programa-
ció, a la commemoració del 75è aniversari de la pro-
clamació de la Segona República Espanyola. La his-
sada de la bandera republicana a la plaça de la Vila,
el passat 14 d’abril, i la lectura d’un manifest han
donat el tret de sortida als actes amb motiu de l’efe-
mèride, amb la voluntat d’impulsar la recuperació de
la memòria històrica i retre homenatge a les víctimes
i represaliats per la Guerra Civil espanyola i la dicta-
dura franquista. En aquest sentit, l’Ajuntament de
Parets ha aprovat una moció que condemna l’aixeca-
ment militar del 18 de juliol de 1936 contra el poble
i el govern legítim de la II República espanyola, ele-

git democràticament, i que recorda la II República
Espanyola així com el gran llegat que suposa per a
les nostres generacions. La bandera tricolor onejarà
a la plaça de la Vila cadascun dels dies que se cele-
brin actes commemoratius al voltant del 75è aniver-
sari de la II República. Durant el mes d’octubre tin-
drà lloc la  presentació de la publicació sobre la II
República i la Guerra Civil a Parets, de la historiado-
ra local M. Àngels Massaguer, una exposició mono-
gràfica sobre la Guerra Civil, la rehabilitació del refu-
gi antiaeri de l’avinguda de Catalunya i la inaugura-
ció d’una escultura en homenatge als represaliats a
causa de la Guerra Civil. (Pàg.3)

Parets commemora la República
Durant l’octubre es duran a terme diferents actes de reconeixement al període republicà

La bandera tricolor onejarà a la plaça de la Vila cadascun dels dies que se celebrin actes commemoratius de la República

Tot a punt per
celebrar, el 30

d’abril, la sisena
edició de la Festa

de les Entitats
(Pàg.5)

SUMARI

Torna la cursa
d’atletisme de Parets,
el proper 7 de maig

 (Pàg.9)

Festa reeixida de
Sant Jordi 2006,

amb llibres, roses i
activitats de lleure

(Pàg.7)
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Horaris de visita del consistori

El 15 d’abril de
2005 sortia al
carrer el primer
número del but-
lletí municipal
Parets al dia.
D’això tot just
fa un any. S’ini-
ciava alesho-
res una for ta
aposta comuni-
cativa més àgil,
actual i pròxi-
ma, amb l’únic objectiu de fer arribar als
ciutadans els fets noticiables que
esdevénen al nostre municipi.
Parets al dia, succesor de l’anterior pu-
blicació Parets informatiu, naixia  amb
format físic de diari i periodicitat quinze-
nal. Una de les pretensions del nou mit-
jà de comunicació era trencar la tendèn-
cia habitual dels butlletins, en què no-
més es difon les accions que es gene-
ren de la gestió municipal i ha obert les
por tes a la informació no institucional
que esdevé a Parets. És així que el seu
contigut apor ta seccions més pròpies

Parets al dia, un any amb tu
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Horaris de visita del consistori
ALCALDIA

Joan Seguer i Tomàs
Dilluns i dissabte a convenir

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I
ECONÒMICS

Serveis Generals, Hisenda,
Recursos Humans, Promoció
Econòmica, Ocupació, Comerç i
Consum, i Comunicació
Sergi Mingote Moreno
Horari a convenir

Seguretat Ciutadana
Josep Castells i Espinasa
Dimar ts tarda a convenir

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS

Serveis Urbans, Via Pública,
Activitats Comercials i
Industrials, i Obres Menors
Josep Llacuna Alonso
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
Farmàcia Barja (barri Antic)
93 562 37 41
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

Amor, sexe i cultura
Deia Marcuse que l’amor és una adquisició de la cultura i,
això, hom ho creu. És evident que parlem de la cultura hu-
manística i no de la tecnològica. L’amor o estimació com
la forma més excelsa de les relacions humanes sembla que
no es troba “en un bon moment”. La taxa de separacions
conjugals és altíssima i s’ha evolucionat del matrimoni con-
vencional, passant per les parelles de fet, a la decisió de
viure sol en un bon percentatge. Tota una evolució
rapidíssima! Es diu que el matrimoni està en crisi, si bé cal
pensar que són els sentiments els que es troben en crisi.
El matrimoni, com a fórmula jurídica, dóna lloc a una nor-
ma social que té, tan sols, efectes jurídics –obligació i res-
ponsabilitats–, en canvi,  l’estimació en té de conducta
–voluntat i desig– que és diferent. És evident que aquesta
crisi de sentiments no és gratuïta i no sorgeix perquè sí,
sinó que va en relació directa al progrés econòmic que te-
nim i a les formes de vida que ha creat, les quals van
produint un esvaïment de l’amor. S’ha suprimit el festeig i
potenciat, per immediatesa, les relacions sexuals perquè
són la part física o tangible de l’amor. Aquest amor, que ja
no és cultural sinó biològic, ja que cal entendre que la cul-
tura té per objecte la socialització dels instints, suporta
millor l’impacte econòmic. El sistema socioeconòmic ha
introduït el sexe en la cadena de producció i consum, n’ha
fet un producte més, que pot ajudar d’alguna forma a l’in-
crement del PIB. El que feliçment provoca l’amor és una per-
sonalitat multidimensional –cultura– i no unidimensional –
sexe– ja que la primera s’insinua amb una gràcia expressi-
va, que s’acompanya del gest i d’actituds i que determina

l’elecció d’un tipus d’humanitat o manera d’ésser i sentir.
Però actualment és l’expressió d’un context sociocultural
que està deteriorat pel forat, no d’ozó, sinó cultural, que
ha provocat l’estructura econòmica i que com que no inci-
ta a l’estimació, allibera unes conductes primigènies que
exigeixen d’unes satisfaccions sexuals immediates.En el
supòsit d’una relació sexual, aquesta perd la seva dimen-
sió personalista, perquè és una resposta instintiva que
dóna com a resultat una situació inflacionista i que es con-
verteix en alguna cosa “ligth”, que no produeix satisfacci-
ons emocionals ni afectives, sinó merament una descàr-
rega de testosterona i de plaer fisiològic, perquè és de
naturalesa zoològica, si bé, hi ha qui confón estimació i
sexe –per què dir amor, quan tan sols és sexe!–.
Dir que l’home, com a ésser genèric, es troba en un medi
aliè seria, doncs, comprendre part del problema existent,
en el sentit que l’home acompanya o carrega de frustraci-
ons les relacions humanes i les fa cada vegada més com-
plicades, que no complexes. De tot el que hem dit, caldria
valorar que el progrés tecnocràtic és inversament propor-
cional al progrés  humanístic, en el sentit que s’oblida de
l’home com a subjecte, per omplir-ho tot d’objectes. Deia
el poeta Goethe, referint-se a Margarida, una jove campe-
rola: “una mirada, una paraula teva, diu més que tota la
ciència d’aquest món”. Avui s’hauria de traduir aquesta
expressió dient, el teu “fashion, m’explica el compte de
resultats dels poders corporatius o multinacionals”.

Carles M. Isern

d’un diari local que
la dels convencio-
nals butlletins. In-
corpora temes
d’actualitat, cultu-
ra, entrevistes, ser-
veis, espor ts,
agenda d’activi-
tats... Copsa la veu
del poble, a través
de la secció Línia
Oberta, i també la
dels diferents

grups municipals que conformen l’ajunta-
ment. La pretensió era i, continua sent,
aportar un canal informatiu perquè la ciuta-
dania tingui més a prop el dia a dia de Pa-
rets, el que succeeix en aquesta vila.
Parets al dia, acompleix un any, bufa una
espelma amb l’edició número 23 i tots els
qui ho fan possible continuen amb les ga-
nes de treballar i millorar, dia a dia, aques-
ta tasca informativa.

Divendres 28 abril
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 19 h, a l’Escola de la
Natura, xerrada sobre La grip
aviària, situació i evolució, a
càrrec de Pere de las Muelas,
veterinari de la Direcció Gene-
ral del Medi Natural.
-A les 21 h, al Casal de Cultu-
ra Can Butjosa, cinema asiàtic
a càrrec de Associació Catala-
na  Wing Chun.
Diumenge 30 abril
-D’11 a 21 h, al Sot d’en Barri-
ques, VI Festa de les Entitats.
Dimarts 2 maig
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, hora del conte a càrrec
de Carme Brugarola.

Dijous 4 maig
-A les 16.30 h, al Teatre Can
Rajoler, desfilada contra el càn-
cer.
-A les 20 h, al Casal de Cultu-
ra Can Butjosa, Docufòrum
Jenin, Jenin, a càrrec d’Educa-
ció per a l’Acció Crítica
(EdPAC) i la Xarxa d’Enllaç amb
Palestina.
Divendres 5 maig
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 20.30 h, al Centre Parro-
quial, trobada d’amics del cen-
tre i inauguració de nous ser-
veis.
-A les 23 h, al Casal de Cultu-
ra Can Butjosa, activitat del
col·lectiu Pro-Ateneu.

Dissabte 6 maig
-A les 21 h, al Casal de Cultura
Can Butjosa, balls de saló amb
el grup Camelot.
Diumenge 7 maig
-A partir de les 10 h, als voltants
del Pavelló d’Esports, Cursa po-
pular per a diferents categories.
-A les 18.30 h, al Teatre Can
Rajoler, representació de l’obra
Natura morta, a càrrec de la Cia.
Teatre de Ponent.
Divendres 12 maig
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 21 h, al Casal de Cultura
Can Butjosa, sessió de cinema
asiàtic a càrrec d’ASCAT Wing
Chun.

PPPaaarrreeetttsss al dia
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SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

La bandera republicana oneja a Parets en homenatge
a les víctimes i represaliats de la Guerra Civil
Ara fa 75 anys, el 14 d’abril de 1931, es proclamava la
Segona República. Parets del Vallès, com molts d’altres
municipis, s’ha sumat als actes commemoratius
d’aquesta efemèride amb la voluntat d’impulsar la recu-
peració de la memòria històrica i homenatjar alhora a les

En un acte emotiu, el passat 14 d’abril,
es va donar el tret de sortida a la com-
memoració de la II República amb la
lectura d’un manifest en record a
aquest període i amb la voluntat de re-
tre homenatge als qui van ser víctimes
del conflicte bèl·lic i la posterior repres-
sió. Antoni Bertran, Adrián Bueno i
Montserrat Seguer –víctimes i familiars
de la repressió– van protagonitzar la
hissada de la bandera mentre sonava
l’himne de Riego, una bandera que
onejarà a Parets cada vegada que es
faci algun acte vinculat amb la comme-
moració de la República.

Moció de reconeixement
El consistori de Parets ha aprovat una
moció de reconeixement de la II Repú-
blica i d’impuls de la memòria històri-
ca. La moció condemna l’aixecament
militar del 18 de juliol de 1936 contra
el poble i el govern legítim de la II Re-
pública Espanyola, elegit democràtica-
ment i recorda la II República Espanyola
així com el gran llegat que suposa per
a les nostres generacions. També rei-
tera la sol·licitud de revisió i anul·lació
dels judicis sumaris militars pels quals
es va sentenciar a pena de mort els al-
caldes i regidors d’aquest Ajuntament

El 14 d’abril es va procedir a la lectura d’un manifest i es va hissar la bandera tricolor

Memòria de la II República

Omplir el buit de la desmemòria
En el marc dels actes commemora-
tius, el passat 19 d’abril, Manel
Risques Corbella, professor d’His-
tòria Contemporània de la Universi-
tat de Barcelona va oferir a Parets
la conferència Memòria de la Sego-
na República. Risques va fer un re-
pàs pel període republicà i va es-
mentar alguns dels progressos que
es van assolir com ara l’avenç en els
drets de les nacionalitats, la demo-
cratització de la vida pública i la par-
ticipació de les majories, la separa-
ció de l’església i l’Estat i l’ense-
nyament laic i públic o el dret a vot
de les dones, entre d’altres.

Segons Risques, la commemoració
dels 75 anys de la proclamació de
la República “ha marcat un punt
d’inflexió  perquè les institucions
s’estan començant a moure”. En
aquest sentit, va referir-se al projec-
te de llei de la Generalitat per a la
recuperació de la memòria històrica
i també als actes de reconeixement
que s’estan duent a terme als dife-
rents municipis. D’altra banda, tam-
bé va fer esment del buit que exis-
teix sobre estudis de la República,
un període que ha denotat absència
en el debat públic i que “és  un pre-
àmbul indispensable per entendre
la Guerra Civil”.

que van defensar la llibertat i el govern
legítim de la República i dóna suport al
Parlament de Catalunya en totes aque-
lles accions legislatives que cerquin la
recuperació de la memòria històrica.

Memòria històrica local
Des del desembre de 1982, la histori-
adora local M. Àngels Massaguer tre-
balla en la recopilació de dades sobre
aquest període a Parets. La nombrosa
informació recollida a través de testimo-
nis, fonts orals i documentals, donaran
fruit a una publicació que serà presen-
tada a l’octubre. Fa un recull històric
que abasta des del primer alcalde del
període republicà, Manel Guasch, pas-
sant per la Guerra Civil i fins al primer
franquisme, amb testimonis de gran in-
terès, com ara un membre del comitè
revolucionari, un rabassaire membre
fundador d’ERC o el secretari interí du-
rant la Guerra Civil. Durant l’octubre
també tindrà lloc una exposició, la re-
habilitació del refugi antiaeri i la instal·-
lació d’una escultura en homenatge als
represaliats. Així mateix s’estudia la
proposta de fer una placa en reconeixe-
ment als alcaldes i regidors de Parets
que van ser executats al camp de la
Bóta.

víctimes i represaliats per la Guerra Civil i la dictadura
franquista. Bona part dels actes d’homenatge tindran
lloc la propera tardor, si bé ja se n’han fet alguns, com
ara la hissada de la bandera republicana i una conferèn-
cia sobre la República.

“Existeixen pocs estudis de
recerca sobre el període de la

Segona República”

El Ple de l’Ajuntament de Parets ha
aprovat una moció de reconei-
xement a la Segona República
espanyola i d’impuls a la memòria
històrica en la qual s’expressa la
necessitat de retre homenatge a
les persones que van protagonitzar
la proclamació de la democràcia i
les lliber tats de Catalunya i que
van defensar aquests principis
contra la rebel·lió feixista del 1936.
Penso que el coneixement i la
divulgació d’aquest període històric
és essencial per entendre la
societat en què vivim actualment ja
que es van produir avenços nota-
bles com el reconeixement del dret
de vot de les dones, la promoció de
l’ensenyament públic i laic o la
reforma agrícola, entre d’altres. El
cop militar va trencar els plans de
modernització i canvis socials que
es pretenien però molts ideals de
la República encara estan vigents
a la Constitució actual.
Per això, a Parets hem programat
diferents accions i activitats com-
memoratives de l’efemèride com
ara la hissada de la bandera trico-
lor, la presentació de la publicació
sobre la Segona República i la
Guerra Civil a Parets, la col·locació
d’una placa a l’Ajuntament en me-
mòria dels tres alcaldes republi-
cans que van morir afusellats, l’em-
plaçament d’un monument dedicat
a totes les paretanes i paretans
represaliats, i un cicle de conferèn-
cies sobre aquella etapa, alhora
que volem donar el nom de la Re-
pública a algun espai ciutadà.
Crec que ja és hora de començar a
omplir, sense ànim de revanxa, un
buit de silenci i oblit sobre aquell
període històric. És un deute que
tenim amb les persones que ens
han precedit i que van donar la seva
vida o van patir qualsevol mena de
represàlia per defensar la llibertat
i una societat com la que avui tenim.
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Ja han començat les obres de
remodelació de l’avinguda de Lluís
Companys, amb voluntat d’aconseguir
una millora de la qualitat urbana amb
major accessibilitat, més seguretat i
reducció de soroll i de velocitat dels
vehicles. L’actuació consisteix en l’am-
pliació de les voreres, la reducció de les
calçades de trànsit rodat, la millora de
la regulació semafòrica, la instal·lació
de paviment sonoreductor, la millora de
l’arbrat, l’enllumenat i la dotació de 36
noves places d’aparcament. Les obres
s’executaran en un període de cinc
mesos i el seu import és de 258.000
euros.

Nova senyalització per obres
Des de dilluns passat, l’actuació ha
comportat variacions en la senyalitza-
ció i en el trànsit. L’avinguda de Lluís

Comencen les obres de millora i remodelació
de l’avinguda de Lluís Companys

El projecte del parc Flu-
vial del Tenes, a concurs
Properament es convocarà concurs pú-
blic per a la redacció del projecte del
parc Fluvial del Tenes. El projecte ha de
tenir en compte la integració d’aquest
espai amb el teixit urbà. La intervenció
en el parc Fluvial comprèn un tram de
600 metres de llargada i 150 d’ampla-
da, entre el camp municipal de futbol i
el carrer de Pau Casals, a l’Eixample.
Fa uns anys, el prestigiós arquitecte
por tuguès Álvaro Siza, va par ticipar
amb uns primers esbossos que defini-
en el futur d’aquest espai i va propo-
sar un esquema d’ordenació que serà
considerat en el projecte definitiu.

Primera fase d’obres
Aquest projecte permetrà recuperar
l’espai del Parc Fluvial com a zona de
lleure i convivència amb una forta vin-
culació amb l’àmbit espor tiu. En el
marc d’aquest projecte s’emmarquen
algunes actuacions que seran adjudi-
cades properament. En una primera
fase està previst l’adequació com a
aparcament del solar ubicat a les pro-
ximitats del camp municipal de futbol
així com la construcció d’unes instal·-
lacions per a la pràctica de petanca.

Companys queda ara restringida a un
únic sentit de circulació, obert en direc-
ció a l’avinguda de Catalunya.

Parades de bus provisionals
També s’ha modificat l’itinerari del bus
urbà. Mentre durin les obres queda
anul·lada la parada de l’avinguda de
Lluís Companys i s’habiliten dues pa-
rades provisionals al carrer de Sant
Antoni, a tocar del cementiri, i a l’avin-
guda de Catalunya, al davant del CEIP
Lluís Piquer.
Pel que fa a l’aparcament, queda res-
tringit en el tram de l’avinguda de Llu-
ís Companys entre els carrers de Sant
Antoni i Migdia, i s’habiliten noves pla-
ces d’estacionament per a vehicles en
el tram comprès entre el carrer de Mig-
dia i l’avinguda de Catalunya, en amb-
dós marges de la calçada.

Les obres,
que van
iniciar-se
el 18
d’abril,
duraran
cinc
mesos

El pla de millora de
l’Eixample, aprovat
provisionalment
L’Ajuntament ha aprovat provisio-
nalment el Pla de millora urbana de
l’Eixample, un document ampli que
estableix els criteris per mantenir la
tipologia de barri residencial i de
ciutat jardí amb què va ser conce-
but en els seus orígens.

Eixos bàsics del Pla
El Pla pretén evitar que l’Eixample
es pugui urbanitzar en tota la seva
capacitat Les principals accions
que s’estableixen per a preservar
els seus valors urbans són mante-
nir un equilibri entre les edificacions
i els espais verds, vetllar per l’equi-
libri dels volums edificats, valorar i
protegir el jardí privat, potenciar
l’avinguda de Catalunya com a eix
comercial i de serveis, potenciar
itineraris per als desplaçaments a
peu i en bicicleta, introduir noves
zones públiques amb la creació de
places, millorar l’enllumenat, les
voreres i conservar les edificacions
significatives d’alt valor arquitectò-
nic. Precisament per evitar la des-
aparició progressiva d’edificacions
singulars s’està elaborant un estu-
di per valorar les edificacions sig-
nificatives a nivell històricament i
arquitectònicament. De les 88 fin-
ques recollides inicialment se
n’han seleccionat 26 que han de
ser objecte d’una anàlisi més pre-
cisa per determinar si formaran
part del catàleg de patrimoni.
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Què li ha semblat la instal·lació de tres nous quioscos de premsa a Parets? Pensa que calia ampliar aquest servei? En farà ús?

VOX POPULI

Molt bé, fins ara havíem
d’anar a l’Eixample per agafar
la premsa. Crec que era molt
necessàri per al poble des ja
fa molt temps.
Ara sí podré comprar la prem-
sa a diari.

Vicente
Mollet

74 anys

Rosario
Carvajal
51 anys

És un servei molt necessari,
sobretot des que van tancar el
quiosc del carrer Major, des
d’aleshores es va fer molt
complicat trobar un lloc on
anar a buscar la premsa cada
dia.

Isabel
Díaz

42 anys

Ho trobo fantàstic, és una
manera més d’estar comuni-
cats i també informats.
Fins ara, havia d’agafar el
cotxe per anar a comprar la
premsa i des que han obert
els nous quioscos ho puc fer
a peu.

Eliseu
Esteve
68 anys

Marisa
Hidalgo
35 anys

L’aparador del teixit associatiu de Parets

Prop de quaranta associacions participen
aquest diumenge a la Festa de les Entitats

El reciclatge és un dels elements que prendrà rellevància
en la sisena edició de la Festa de les Entitats

ANTONIO
TORÍO

Regidor de
Cultura de

l’Ajuntament de
Parets

El proper maig s’engega el tercer eix
de la campanya Parets creix en civis-
me, en aquesta ocasió centrat en la
tinença responsable dels animals de
companyia, incidint especialment en la
recollida d’excrements, un fet que pro-
voca moltes molèsties als ciutadans.
Els agents facilitaran bosses de reco-
llida, informaran de les possibles san-
cions per no recollir-les i dels perills i
les molèsties que això comporta al
conjunt de la població.

Abril: el mes del reciclatge
Durant el mes d’abril s’han dut a ter-
me diferents accions de potenciació de
la recollida selectiva de residus. El 9
d’abril es va celebrar la festa Parets
creix en civisme, amb la col·laboració
de l’Agrupament Escolta i Guia Sant
Jaume i l’Associació pel Teatre de
Parets (ATEP), en què es van fer ta-
llers, espectacles i una exposició so-
bre matèria orgànica. Per Sant Jordi,
també s’ha donat a conèixer la campa-
nya, en un estand instal·lat a la plaça.

La tinença responsable
d’animals de companyia,
nou eix de la campanya
Parets creix en civisme

El Sot d’en Barriques acull aquest diumenge, 30 d’abril, la 6a Festa de les Entitats

Breus
Gratuïtat del peatge de la
C-33 per a usuaris habituals
El Ministeri de Foment i l’empresa
concessionària de les autopistes,
ACESA, han signat un conveni pel
qual s’estableix la gratuïtat del pe-
atge de La Llagosta, a la C-33, per
als usuaris habituals. L’acord ja ha
entrat en vigor.
La gratuïtat total del peatge de la C-
33 afecta aquelles persones que
disposin d’un Teletac exclusiu que
es pot adquirir a les entitats bancà-
ries i que travessin la barrera un
mínim de vuit vegades al mes, de
dilluns a dissabte. És condició in-
dispensable que els usuaris acce-
deixin o abandonin la via per l’accés
de Mollet del Vallès. Aquest Teletac
no és vàlid per a la resta de peat-
ges.
La gratuïtat del peatge és una vella
reivindicació d’administracions, en-
titats i ciutadans del Vallès Oriental,
entre les quals destaca l’Ajunta-
ment de Parets del Vallès, que en
nombroses ocasions han sol·licitat
l’aboliment d’aquesta barrera.

Parets celebra la diada de
la Policia Autonòmica

Enguany arribem a la sisena edició de la Festa de les Entitats,
una celebració que tot i la seva curta trajectòria és un dels es-
deveniments consolidats de la programació cultural i festiva del
nostre municipi. Des del primer moment, la Festa de les Entitats
ha comptat  amb gran implicació i participació ciutadana i és aquí
on rau l’èxit de convocatòria. L’any passat vàrem assolir un nom-
bre de 8.000 visitants. Esperem mantenir o incrementar, si és
possible, aquesta xifra, realment significativa. Novament ens
trobem al Sot d’en Barriques, que es converteix en un aparador
del teixit associatiu de Parets. Es presentaran noves entitats i
també d’altres ja conegudes, se’n donarà a conèixer la trajectò-
ria, les activitats que desenvolupen i es complementarà amb ta-
llers, jocs i un gran ventall d’actes paral·lels. L’associacionisme
és un tret característic de Parets, que denota la inquietud ciuta-
dana i el seu esperit participatiu.

Alumnes de l’ACESCO
visiten la Casa de la Vila
Alumnes de l’Acesco han visitat la
Casa de la Vila, una activitat que rea-
litzen totes les escoles de Parets per
conèixer de prop l’activitat que desen-
volupa l’administració local i el seu
sistema de funcionament. Els joves
escolars protagonitzen un ple simbòlic
en què es plantegen diverses qüesti-
ons relacionades amb el municipi.

Em sembla molt bé, ja porta-
va dies esperant que obríssin
per poder comprar la premsa
cada dia.
Fins ara m’havia de desplaçar
a Lliçà per poder comprar els
diaris.

Ja era hora, està molt bé. Crec
que estan ben ubicats. Era
una necessitat des de fa
temps. Jo compro la premsa
el cap de setmana i ara podré
venir a comprar els xurros i,
de pas, compraré el diari. I tot
plegat sense agafar el cotxe.

Parets ha estat seu, enguany, de la
celebració del Dia de les Esquadres.
Membres de l’Àrea Bàsica Policial
de Mollet, policies locals i guàrdies
civils van sumar-se a la diada de la
policia autònomica. En el decurs de
l’acte, que va tenir lloc al Teatre Can
Rajoler, es va fer un repàs de les
competències del cos de seguretat
i es van lliurar distincions de reco-
neixement per algunes de les acci-
ons meritòries dutes a terme durant
l’any 2005. Durant els parlaments
es va fer menció de l’estreta relació
i bona sinergia que hi ha entre els
diferents cossos policials i del be-
nefici que això suposa en matèria
de seguretat ciutadana.

Parets celebra aquest diumenge, 30
d’abril, la 6a de la Festa de les Enti-
tats. La mostra comptarà amb la par-
ticipació de prop de quaranta associa-
cions així com serveis municipals, i
s’emplaçarà al Sot d’en Barriques. La
Festa de les Entitats, organitzada per
l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajun-
tament i la Taula d’Entitats, és ja un
esdeveniment consolidat i pretén do-
nar a conèixer l’ampli ventall d’associ-
acions del municipi, així com les acti-
vitats que desenvolupen i els seus pro-
jectes de futur.

Activitats, tallers i jocs
A més dels estands, la jornada es com-
plementa amb un ampli programa cul-
tural, lúdic i festiu que es perllongarà
des de les 11 del matí fins a les 9 del
vespre. S’han afegit noves activitats,

com ara una exhibició del curs d’auto-
protecció i defensa de la dona, a les
13h i 20.30h. El reciclatge és un dels
aspectes que pren rellevància en
aquesta edició. La tradicional arrossa-
da popular se servirà amb vaixella bio-
degradable i compostable. Així mateix
s’incorpora un estand per a la difusió de
la campanya Parets creix en civisme
amb jocs i activitats dedicades al fo-
ment del reciclatge i el consum respon-
sable, l’eix d’aquest mes d’abril.

Concurs Fes riure!
Enguany es presenta una nova iniciati-
va de la Taula d’Entitats, el concurs Fes
riure!, a les 19 hores. La Comissió de
Festes també proposa una original ac-
tivitat, El tacte, un viatge per descobrir
quin fruit ets, que continua la línia del
Joc dels sentits endegat l’any passat.



28  d’abril  de 20066
PUBLICITAT



28 d’abril de 2006
CULTURA

7

Sant Jordi 2006, punt de trobada amb
llibres, roses i activitats de lleure

Tres publicacions d’autors locals, Jaume Anfruns, Joan Navarro i
Josep Bernal, coincideixen amb la celebració de Sant Jordi a Parets

La diada de Sant Jordi, enguany en diumenge, aplega centenars de persones a la plaça

Parades de llibres i roses, activitats
infantils, tallers i espectacles d’anima-
ció han centrat la diada de Sant Jordi
a Parets. La participació ha estat nom-
brosa. El 23 d’abril, la plaça de la Vila
ha estat punt de trobada amb aquesta
tradició. En l’apartat literari, al marge
dels títols de més reclam com La ca-
tedral del mar,  d’Ildefonso Falcones, o
d’autors mediàtics, a Parets s’han po-
gut adquirir tres publicacions d’autors
locals: Una mica de tot  de Jaume
Anfruns, Frases vivents de Josep Bernal
i La veu del poble català de Joan
Navarro. De roses, les tradicionals ver-
melles i d’altres de més sofisticades.

Concurs de punts de llibre
Durant la jornada de Sant Jordi, a la

L’IES Parets ha estat escenari
d’una mostra dels tallers que es
programen al Casal de Cultura Can
Butjosa. Va tenir lloc el passat 21
d’abril, amb la participació de més
de dos-cents alumnes d’ESO del
centre educatiu. És el segon any
que es duu a terme aquesta activi-
tat en què es donen a conèixer els
tallers que es programen des de
l’equipament municipal, amb l’ob-
jectiu d’apropar als joves les dife-
rents propostes i detectar alhora
quins són els seus interessos en
aquest àmbit.  Els alumnes van
participar activament en els tallers
de cuina, grafits, còmic, maquillat-
ge corporal, coreografia, djembé,
tai-txí, break dance, capoeira, ioga,
dansa del ventre i flamenc.

Oficina de Catala

Oficina de Català
de Parets del Vallès

Centre Cultural Can Rajoler
Travessera, 1

Tel. 93 573 98 00

parets@cpnl.cat

En català, als comerços
i empreses

`

La Llei de política lingüística, apli-
cable plenament des del 30 de
gener de 2003, determina, per a
les empreses i els establiments
dedicats a la venda de productes
o a la prestació de serveis que des-
envolupen la seva activitat a
Catalunya, sense excepció, que
han de poder atendre els clients,
tant en català com en castellà i que
han de tenir els rètols fixos i els do-
cuments d’ofer ta de serveis, al-
menys en català. Pel que fa als rè-
tols, la Llei estipula que han de ser
com a mínim en català tots els de
caràcter fix, ja siguin a l’aparador,
a l’interior o a l’exterior de l’esta-
bliment, i tant si es tracta de rètols
destinats als clients o usuaris com
als treballadors de l’establiment.
Pel que fa a la prestació de ser-
veis, cal que siguin almenys en
català els documents que ofereixen
serveis, com ara els catàlegs i
prospectes, les cartes i els menús
dels restaurants, les ofertes, etc.
Les altres empreses de serveis o
treballadors autònoms també han
de redactar en català els pressu-
postos, les factures o altres docu-
ments d’acord amb el que esta-
bleix la normativa sectorial respec-
tiva. Si necessiteu més informació
o voleu que un professional revisi
el vostre rètol, els vostres docu-
ments, catàlegs, cartes, etc. po-
deu adreçar-vos a l’Oficina de Ca-
talà, que us els revisarà gratuïta-
ment.

Mostra de tallers del Casal
Can Butjosa, a l’IES Parets

plaça s’han dut a terme tallers d’ani-
mació infantil, de confecció de punts
de llibre, el Conta-contes i un concurs
de pastissos. Al marge dels llibreters
i floristes, també hi han estat repre-
sentades formacions polítiques del mu-
nicipi, així com alguns estands del con-
sistori en què s’han posat a la venda
publicacions de caràcter local.

Aniversari de Rialles Parets
Amb motiu del 12è aniversari de Ria-
lles Parets, per Sant Jordi va fer-se la
representació de l’espectacle de carrer
Zeppelin, que va aplegar centenars de
persones en el cercavila. L’emissora
municipal RAP 107 va emetre en direc-
te, des de la plaça de la Vila, un pro-
grama especial sobre la diada.

Parets del Vallès ha acollit enguany la
Jornada de  presentació de la Xarxa de
Transició Escola-Treball del Vallès Ori-
ental, que ha comptat amb l’assistèn-
cia d’una cinquantena persones vincu-
lades al món de l’ensenyament i l’ocu-
pació.

Segona trobada de la Xarxa TETVO
La xarxa TETVO va ser promoguda el
2005, amb l’ajut de l’Àrea d’Educació
de la Diputació de Barcelona, amb l’ob-
jectiu de compartir, intercanviar, poten-
ciar i millorar els diferents aspectes
que faciliten el procés de transició a la
vida activa de les persones joves. En

formen part el Consell Comarcal del
Vallès Oriental, la Mancomunitat
Intermunicipal de la Vall del Tenes i els
municipis de Canovelles, Granollers,
les Franqueses del Vallès, Lliçà
d’Amunt, la Roca del Vallès,  Sant Feliu
de Codines i Parets del Vallès. Aques-
ta és la segona trobada que organitza
la Xarxa TETVO. En el decurs de la jor-
nada s’ha presentat el treball desenvo-
lupat durant aquest període, i s’ha fet
una crida a la participació a aquelles
administracions, institucions educati-
ves i agents socials i econòmics que
tenen un paper important en el procés
de transició escola-treball.

Parets acull la Jornada de la Xarxa de
Transició Escola-Treball del Vallès Oriental

Llibres i roses centren de nou la
tradicional celebració de Sant Jordi

La plaça de la Vila ha acollit la
celebració de la diada de Sant Jordi

Els espectacles infantils i tallers,
part de la programació festiva

L’espectacle de carrer Zeppelin va
aplegar gran nombre de participants
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La jornada
ha abordat
qüestions
relaciona-
des amb el
pas de
l’escola a
l’àmbit
laboral

BreusBreus

2006 és un any d’aniversaris per a
la Biblioteca Infantil i Juvenil Can
Butjosa. Enguany celebra 23 anys
de trajectòria i se n’acompleixen 15
de la posada en marxa de la
Bebeteca. Es prepara una festa
sonada per a celebrar aquesta dar-
rera efemèride, el proper 27 de
maig. La Biblioteca Can Butjosa va
ser la primera de tot l’Estat espa-
nyol en obrir un espai dedicat als
petits infants, la Bebeteca. Es tracta
d’un servei d’atenció especial per
a infants de 0 a 6 anys, que comp-
ta amb un espai i un fons de llibres
triats per a les necessitats dels
més menuts i les dels seus pares.
Inclou el préstec dels llibres, xerra-
des periòdiques sobre l’ús d’aquest
servei i el dels contes, i un asses-
sorament i atenció constant.

15è aniversari de la
Bebeteca de Can Butjosa
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JOSEP LLUÍS MINGOTE
President de l’Associació
Ciclista Parets

Jordi Seguer

Com li va sorgir la possibilitat de ser
el nou president d’ACP?
Arran de la dimissió de Gabriel Vela
ens vam reunir alguns dels socis vete-
rans de l’entitat i vam decidir que el
club no podia desaparèixer. Vam apos-
tar per crear una nova junta directiva i
repartir el treball de cada secció entre
totes les persones.
Nova etapa al club i nou calendari?
El primer pas de la junta va ser elabo-
rar un calendari de sortides que va des
del març fins al novembre, que farem
la cloenda de la temporada. Fins ara
s’està complint molt bé. Això ha creat
molt ambient sobretot en l’equip de
cicloturisme.
Quines curses destacaria de la nova
temporada?
L’ACP continuarà donant suport al
Criterium Volta al Vallès, però volem
potenciar més les sortides dominicals
tant de BTT com de cicloturisme.
Aquest últim equip vol participar a la
majoria de marxes, fins ara hem pun-
tuat tant a Vic, com a Móra d’Ebre i
Ripoll.
Entre les proves que organitzareu hi
ha un open infantil de BTT?
Teníem ganes de dur a terme una pro-
va de promoció i per això organitzarem
aquest campionat el proper 23 de juli-
ol per a les categories inferiors. Esta-

“Volem potenciar més les sortides dominicals de BTT i cicloturisme”FFFFFeeeeem cm cm cm cm clululululubbbbb eeeeel pll pll pll pll plaaaaannnnntttttererererer

SANDRA PIÑERO
Club Atletisme Parets

Per segona temporada consecutiva
l’atleta infantil Sandra Piñero forma
part de l’equip de competició del Club
Atletisme Parets. L’esportista de 13
anys ja disposa de la marca mínima
per participar al Campionat de
Catalunya de pista en la prova dels
1.000 metres. Durant aquesta tempo-
rada Piñero va quedar la 17a en la fi-
nal catalana de cros del Consell Es-
portiu i en lloc 35 de la seva catego-
ria en la final federada. L’any passat
l’atleta del CAP va ser la 15a en la fi-
nal de pista dels 3.000 metres. En
l’apartat de cros Sandra Piñero va
participar el passat diumenge a la
Milla de la Sagrada Família i va obte-
nir un 8è lloc en la categoria infantil
femení. D’altra banda, aquest dissab-
te el Club Atletisme Parets participa
en l’acte de cloenda de la lliga comar-
cal de pista que es fa a Sant Celoni.
Setmanes enrere el CAP va assolir el
8è lloc en la final catalana de relleus
aleví masculí de 3X600 m i el 9è a la
prova de 4X60 m aleví femení.

Josep Lluís Mingote és des del febrer
passat el nou president de l’Associació
Ciclista Parets en substitució de Gabriel
Vela. Mingote, de 61 anys, ja feia anys
que era membre de l’equip de
cicloturisme d’ACP. La seva primera vin-
culació amb el ciclisme local va ser quan
tenia 14 anys, aleshores ja participava
en curses per les carreteres dels muni-
cipis veïns. Era l’etapa de l’avi Martí al
Club Ciclista de Parets. Als 17 anys va
abandonar la bici per dedicar-se inten-
sament a la seva professió. Josep Llu-
ís Mingote va ser un dels components
de l’equip de mecànics de cursa de l’es-
cuderia motociclista DERBI que va gua-
nyar el seu primer Mundial el 1969.
Durant la seva etapa a la firma vallesa-
na van assolir 10 títols de pilot i 9 de
marques en velocitat. Més tard DERBI
es dedicaria al motocròs.

rà obert als corredors infantils, ale-
vins, benjamins, prebenjamins i minis.
Parets acollirà una de les proves del
calendari comarcal de l’open.  M’agra-
daria destacar l’organització d’una
nova edició de la Diada de la bici el 8
d’octubre o la Ruta de la plata durant
l’agost. Es tracta d’una sortida que
està preparant el company Pere Pujol
i que es farà a Extremadura. Comptem
amb l’experiència del Camí de

Santiago del 2004.
A més de presidir el club també corre
amb l’equip de cicloturisme des del
1999. Com ha anat la seva tornada a
l’AC Parets?
Fa 7 anys em vaig reincorporar a l’ACP
en les sortides dominicals. Em vaig re-
trobar amb gent de la meva etapa an-
terior i ara m’he engrescat molt amb els
meus companys.
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Obertes les inscripcions per participar a la
cursa popular d’atletisme de Parets

El Servei d’Esports de l’Ajuntament de
Parets amb la col·laboració del Club
Atletisme recuperen el proper diumen-
ge 7 de maig l’organització de la cur-
sa popular d’atletisme. Els organitza-
dors esperen una participació d’uns
400 atletes sumant totes les catego-
ries. La cursa s’iniciarà a les 10h amb
sortida i arribada a la zona esportiva
municipal. Les distàncies per recórrer
seran diferents en funció de la catego-
ria. Així el cros escolar que inicialment
estava previst pel 13 de maig s’ha in-
tegrat també dins d’aquesta cursa. Els
atletes més joves, de la categoria mini,
faran un recorregut de 350 m mentre
que pels de categoria juvenil, júnior,
sènior i els dos grups de veterans el
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PRIMER EQUIP CF PARETS

El primer equip del CF Parets depèn d’ell ma-
teix per aconseguir l’ascens a Preferent. Quan
falten cinc jornades pel final de la lliga de 1a
Territorial grup 4t el conjunt entrenat per José
Miguel Astasio comparteix el primer lloc de la
taula -amb la UE Avià- amb 53 punts. Els
paretans acumulen 14 jornades sense perdre
i han guanyat els últims 10 partits, el darrer el
passat diumenge al camp del Riuprimer (1-2).
Agustín Latre va avançar el CFP en el minut 19,
els osonencs van igualar a l’inici del segon
temps  i Berni -màxim golejador de l’equip- va
desfer l’empat amb un segon gol en el minut
68. Aquest diumenge 30 d’abril, en la 30a jor-
nada, el Parets rebrà el Sant Pau de Manresa
(12 h). La resta dels partits abans d’acabar la
competició seran al camp del Lliçà d’Amunt -
el 7 de maig-, a casa amb el Puigreig -el 14 de
maig-, més tard es desplaçaran a Avià -el 21
de maig- per acabar la lliga al municipal Josep
Seguer el dia 28 davant del CE Sallent.

L’equip sènior A de l’Handbol Pa-
rets rebrà aquest dissabte (19 h) el
Creu Alta Sabadell en la primera
jornada del play off d’ascens a 1a
Catalana.  Serà el primer de vuit
partits que disputarà el bloc dirigit
per Josep Manel Herrero. Els
paretans volen acabar entre els
quatre primers per assolir l’ascens
de categoria. En la 2a jornada l’HP
rebrà el 6 de maig el Pardinyes de
Lleida, un dels principals favorits.
La resta del calendari serà: 13 de
maig Granollers “C”-HP, 20 de
maig HP-Sant Fost. La segona vol-
ta començarà el 26 de maig amb
el desplaçament a Sabadell, el 3
de juny l’HP jugarà a la pista del
Pardinyes, el dia 10 rebrà el
Granollers “C” i en la darrera jorna-
da anirà a la pista del Sant Fost el
17 de juny. La classificació de sor-
tida del play off queda de la se-
güent manera: Pardinyes i Salle
Bonanova (8 punts), La Garriga (7),
CA Sabadell (6), Sant Fost,
Martorell i Granollers “C” (5) i
Handbol Parets, (4).

L’infantil A a la fase final catalana
L’equip infantil A de l’Handbol Pa-
rets va participar el cap de setma-
na passat als quarts de final del
Campionat de Catalunya disputats
a Sant Quirze. El conjunt entrenat
per Xavi Canalejas va perdre en
l’eliminatòria contra el FC
Barcelona 34-16. Ara l’HP té l’opor-
tunitat d’obtenir una plaça per
prendre part a la Lliga dels
Pirineus. Gràcies a la classificació
per a la fase final del Campionat
de Catalunya el Parets s’ha conver-
tit en un dels 8 millors equips ca-
talans de la seva categoria.

El CF Parets colíder de la lliga de
Primera Territorial Grup 4t

 Hora            Categoria                             Edat                         Distància

10,00 h         Cadet                                  1990/91                    3.000 m
10.10 h         Infantil                                1992/93                    1.800 m
10.20 h         Aleví                                   1994/95                    1.500 m
10.30 h         Benjamí                              1996/97                       900 m
10.40 h         Prebenjamí                          1998/99                       650 m
10.50 h         Mini                                    2001/02                       350 m
11.00 h         Juvenil/Júnior                      1987/89                    7.000 m
11.00 h         Sènior                                 1970/1986                7.000 m
11.00 h         Veterans 1 (35 a 45)           1960/1969                7.000 m
11.00 h         Veterans 2 (més de 45)        nats abans 1960         7.000 m

Luque assistirà a l’entrega
dels Premis ARC 2006
El nedador paralímpic de Parets Mi-
quel Luque assistirà el proper dime-
cres 3 de maig a l’entrega dels pre-
mis Alt Rendiment Català de la Ge-
neralitat de Catalunya. L’acte tindrà
lloc al Palau de Pedralbes i servirà
per reconèixer als esportistes d’elit
catalans més destacats de l’any
passat. Miquel Luque -que disposa
d’una beca ARC des del 2000- ha
estat convidat després d’haver gua-
nyat la medalla d’or en la prova de 50
m braça en el darrer Campionat
d’Europa. Durant la Setmana Santa
el nedador paretà va participar en
una concentració amb la selecció es-
panyola que es va fer a Plasència
(Càceres). Entre les properes compe-
ticions previstes en què participarà
Luque hi ha l’Open Europeu de Berlín
de l’1 al 4 de juny. A la fotografia,
Luque durant la recepció que va ofe-
rir el president de la Generalitat amb
motiu de Sant Jordi.

L’Handbol Parets inicia
l’ascens a 1a Catalana

El CEP recupera la marxa
popular El Piolet

El proper diumenge 21 de maig tin-
drà lloc la 2a edició de la marxa po-
pular El Piolet que organitza el Cen-
tre Excursionista Parets. L’activitat
torna després que en la seva prime-
ra edició superés totes les previsi-
ons de participants. A més del Pio-
let el CEP ha fixat per al dissabte 10
de juny la 3a edició de la marxa
Montserrat-Parets. L’organització li-
mita a 100 el nombre de par tici-
pants. La sortida des de Parets -en
autocar- cap a Montserrat serà a les
5 de la tarda. Una hora més tard
s’iniciarà el recorregut des del mo-
nestir.

La darrera edició de la cursa organitzada pel Club Atletisme va tenir lloc l’any 2000

Breus

Dissabte 29 i Diumenge 30 Abril
FUTBOL 1a TERRITORIAL Grup 4:
CF Parets-Sant Pau Manresa (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
FUTBOL 3a TERRITORIAL Grup 15:
CF Parets B-Sta Perpètua (Dissabte, 17.30 h)
HANDBOL PLAY OFF ASCENS A 1A CATALANA:
H.Parets-Creu Alta Sabadell (Dissabte, 19 h)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A TERRIT. Grup 3:
CB L’Ametlla B-B.Parets A (Diumenge, 10.30 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2:
Epic Casino (Terrasa)-FS Parets Wursi
JOCS ESCOLARS: jornada benjamí handbol (Diss. 10.15 h)

Dissabte 6 i Diumenge 7 Maig
FUTBOL 1a TERRITORIAL Grup 4:
CE Lliçà d’Amunt-CF Parets (Diumenge, 16.30 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
FUTBOL 3a TERRITORIAL Grup 15:
Olímpic Can Fatjó (Rubí)-CF Parets B
HANDBOL PLAY OFF ASCENS A 1A CATALANA:
H.Parets-Pardinyes (Lleida) (Dissabte, 19 h)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A TERRIT. Grup 3:
B.Parets-Canovelles (Dissabte, 19 h)
CURSA POPULAR ATLETISME (Diumenge, 10 h)

La prova prevista pel diumenge 7 de maig estarà oberta a totes
les categories amb distàncies d’entre 350 m i 7 km

circuit serà de 7.000 metres.

Inscripcions obertes
Les inscripcions per participar a la cur-
sa estan obertes  al preu d’1 euro fins
als 18 anys i de 5 euros a partir dels
18. També es podran fer inscripcions el
mateix dia de la prova fins a les 9.30 h
del matí, però el preu variarà. Per a més
informació i inscripcions us podeu diri-
gir al Pavelló d’Esports i a la Piscina
Can Butjosa, de 9 a 13 h i de 15 a 21
hores, o trucar al telèfon 93 562 52 06.
Hi haurà premis per als tres primers
classificats masculins i femenins. A
més es regalarà una samarreta, entre-
pà, motxilla, beguda i productes d’em-
preses col.laboradores.

   CURSA POPULAR ATLETISME DE PARETS - 7 DE MAIG DE 2006

Breus

Les classificacions oficials es publicaran al web http://esports.parets.cat
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GRUPS MUNICIPALS

Grup Municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya

paretsvalles@esquerra.org

Grup Municipal  del
Partit Popular de Catalunya

Grup Municipal de Convergència i Unió

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

Grup Municipal d’Iniciativa Verds-EA
www.ic-v.org/parets

www.iniciativa.cat/parets
parets@ic-v.org

Grup Municipal del
Partit dels  Socialistes de Catalunya

Festival d’obres
2006-2007

Apadrina un sot

Viure
sense soroll

Cada dia es deteriora més i més la via
pública del nostre poble. No cal dir-ho, és
a la vista de tothom. La manca prolonga-
da de manteniment de l’espai públic, en
especial del ferm dels carrers, fa que els
sots i desperfectes siguin cada dia més
importants. Al nostre web hem iniciat una
campanya anomenada apadrina un sot, que
lamentablement, no para de créixer, anem
pel sot 43, tot i que hem de dir que alguns
d’aquest sots s’han arranjat. És el que
volem: que s’acabin els sots.
També hem proposat, que mentre esperem
millores més substancials es reasfaltin
alguns dels carrers més transitats del po-

La gent d’Iniciativa no pretenem viure en
un conte de fades i som conscients que
per la pròpia ubicació geogràfica del nos-
tre municipi som molt lluny d’un paradís
idílic on només se senten els sons de la
natura.
Sabem que avui Parets és un poble indus-
trial, que ens trobem envoltats de potents
vies de comunicació i què, en definitiva,
estem condemnats a conviure amb els
efectes del soroll del trànsit, de les obres,
de les indústries i, per adobar-ho, amb el
brogit que cada vegada més sovint ens ve
del Circuit de Velocitat de Catalunya.
Però és legítim que vulguem mitigar-ho en

la mesura que es pugui i és el nostre com-
promís i la nostra obligació legal i moral
fer tot allò que sigui possible per reduir el
volum del soroll que ens envolta.
Per això, la regidoria de Medi Ambient i
Sostenibilitat que ICV porta en el govern
local, està duent a terme una auditoria
acústica, que ens ha de permetre conèixer
les característiques de cadascun dels di-
ferents focus de soroll i precisar quines
mesures podem anar adoptant per reduir-
ne els nivells a índexs acceptables.
Creiem que serà una eina imprescindible
per assegurar que les actuacions de l’Ajun-
tament en matèria de reduir el soroll siguin

realment efectives.
Si reduïm el soroll, tots i totes també gua-
nyem en qualitat de vida i aquest és sens
dubte el nostre objectiu principal.

Aquests dies començaran les obres d’ar-
ranjament i millora de carrers emblemàtics
del nostre municipi. Si no anem errats el
dia 18 d’abril era el dia D per començar
les obres del carrer de Lluís Companys:
ampliació de voreres, aparcaments, nou
mobiliari i sobretot millora de la capa de
rodadura per un material més adherent i
menys sorollós.
També sortiran a concurs les obres del fi-
nal de l’avinguda d’Espanya (barri de Can
Roure) per fer realitat la millora del barri i
la construcció del ja famós ascensor que
ha de permetre l’accés des de l’estació de
tren fins al barri, a tothom.

El passat 14 d’abril, els socialistes de
Parets vàrem celebrar, des de la institució
pública, el 75è aniversari de la proclama-
ció de la II República Espanyola. Va ser un
just reconeixement a tots aquells que van
defensar amb la seva vida la legitimitat
d’un govern elegit democràticament i la
llibertat d’un poble sotmès a l’aixecament
militar. Va ser també una responsabilitat
amb la nostra memòria històrica, exerci-
da amb estabilitat democràtica i exigint allò
que per prudència col·lectiva es va deixar
de fer fa trenta anys.
La II República Espanyola va ser una ex-
plosió d’il·lusions i expectatives que en un

curt espai de temps van quedar frustrades
per raons antagòniques. Però també va ser
un temps en què els seus governants i la
societat van decidir abordar la resolució
dels problemes històrics del nostre país,
com el  social, el territorial, el militar,
l’agrari o el de l’educació i la cultura, en-
tre d’altres.
En aquest context d’aniversari, els socia-
listes complint el nostre compromís, impul-
sem una llei per a la recuperació de la
memòria històrica, convençuts que aquest
és l’únic període democràtic, tot i les difi-
cultats que va viure aquell règim i les frus-
tracions de tot un poble, que podem con-

templar amb una mirada cap el nostre
passat.
L’aparició d’aquesta llei no serà una ca-
sualitat, com tampoc ho és, sinó que cons-
titueix una resposta lògica del nostre pre-
sent, que darrera una guerra civil i una
dictadura, avui siguem els néts, els que
demanem un lloc per als nostres avis en
la història d’aquest país.

Un reconeixement
just

ble, entre els quals hi ha  l’avinguda d’Es-
panya, el carrer de Sant Antoni, de
l’Empordà i de Monistrol, aquests no po-
den esperar més i volem que s’hi faci una
actuació urgent. Són carrers que, pel molt
trànsit que suporten, necessiten ja d’una
actuació urgent. El carrer de Lluís Com-
panys, pels anuncis que hi ha a la prem-
sa, sembla que es millorarà, però de mo-
ment el calendari anunciat no es compleix
pas.
Nosaltres ja vam dir en el debat de pres-
supostos que cal fixar una quantitat anu-
al per anar millorant rotativament els di-
versos carrers, un any darrere l’altre. Apro-

fitant l’estiu s’hauria d’actuar en els que
estiguin més deteriorats, tal com fan la
majoria dels pobles, però aquí l’equip de
govern treballa en un calendari que oscil·-
la entre la inactivitat, la improvisació i les
campanyes electorals. Aquest sistema  no
és bo pel poble, creiem que cal ser cons-
tants, metòdics i aplicar-hi recursos si no
volem en poc temps ser engolits pels sots.

Estan treballant “a tota marxa” per repa-
rar totes les voreres (hem de recordar i ho
fem amb molta tristesa que aquesta va ser
la prioritat que els ciutadans van manifes-
tar en l’únic projecte de Participació Ciu-
tadana que s’ha fet al nostre municipi,
quan aquesta necessitat bàsica hauria
d’estar resolta com a manteniment normal
i quotidià); per reordenar l’arbrat de dife-
rents carrers, com el del carrer d’Anselm
Clavé, ja que es considera que “ara” es
troba envellit i en un estat de salut crític i
perillós o per la plantació de nou arbrat al
carrer d’Alfons XIII, per substituir els ne-
gundos i els pollancres “ara” també molt

envellits, en estat fitosanitari lamentable
i perillosos per l’estat del tronc i les bran-
ques; per començar les obres del parc flu-
vial, les de la futura residència/centre de
dia, les de reforma del CEIP Pau Vila; i un
llarg receptari de petites actuacions durant
el periode 2006-2007, totes en clau elec-
toral.
El festival ja ha començat: en un any i mig
farem tota allò que no s’ha fet en dos i
mig.

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

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

El dia 20 va acabar el període d’al·-
legacions al Pla d’infraestructures territo-
rials de Catalunya (PITC). Es tracta d’una
previsió de com ha de ser la xarxa viària i
ferroviària del nostre país en els propers
anys per tal de donar resposta a les neces-
sitats que es preveuen.
Hi ha aspectes molt importants que afec-
ten el nostre poble. Alguns són positius,
com la tan esperada doble via de la línia
de tren Barcelona-Vic, però n’hi ha que són
altament perjudicials per la nostra qualitat
de vida, com és, per exemple, l’autovia de
nova construcció que ha d’unir Parets i la
Garriga pujant per la riera del Tenes.

L’Ajuntament ha perdut una gran ocasió per
fomentar un procés de participació ciuta-
dana que, a més, hagués tingut un objec-
tiu compartit per tots, defensar el nostre
poble enfront d’un creixement insostenible
que malmet notablement Parets i el seu
entorn. Hauria d’haver informat del contin-
gut del Pla i de les seves conseqüències,
hauria d’haver generat debat. Això hagués
enriquit i reforçat les al·legacions que ha
presentat l’Ajuntament amb el nostre su-
port. Si en un cas tan important en què
tots estem pel mateix objectiu, no ha es-
tat capaç d’impulsar un procés de partici-
pació popular, quan ho farà? Per a què

serveix la regidoria de participació? I la
regidora de joventut i participació on era?
Potser caldria redefinir la seva feina i dir-
li regidora de joventut. És clar que si ate-
nem a les polítiques de joventut, potser
millor dir-li regidora del no-res.

Una altra
oportunitat

 perduda
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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.
Horari: Jornada completa.
Tasques: Les pròpies d’un
despatx tècnic d’arquitectura-
enginyeria.
Requisits: Formació i experi-
ència prèvia en aquest àmbit.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Suplència (de
juny a setembre).
Horari: Jornada complerta.
Tasques: Les correspo-
nents al suport administra-
tiu en una agència de
transports.
Requisits: Carnet de
conduir per fer gestions
externes.

Llocs de treball: 6.
Contracte: Temporal més
incorporació.
Horari: Jornada completa
(vàries opcions).
Tasques: Emmagatzemat-
ge de mercaderies (càrrega
i descàrrega).
Requisits: Es valorarà tenir
el carnet de carretoner.

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

DELINEANT
CONSTRUCCIÓ

Un any de Retalls...
junts

Ja hem fet un any? Bufa, com passa el temps! Doncs
si, ara fa tot just un any, naixia una nova experiència
informativa, el Parets al dia, i amb ell aquesta sec-
ció, una columneta en la que tot i tothom hi te cabu-
da per que tots som un «retall» de Parets i en formem
part.
La intenció d’aquest espai no ha estat mai la de fer
una acurada investigació per tal d’endinsar-nos en la
profunditat històrica o els orígens de Parets. Per fer
això ja tenim els historiadors i les historiadores.
El nostre objectiu és fer una pinzellada, pessigar no-
més un bocí d’història per tal d’acostar-la als ciuta-
dans. Des de Retalls... només volem, tímidament,
tancar els ulls i traslladar-nos junts a llocs, racons,
espais i esdeveniments que formen part del munici-
pi, del nostre passat, i per tant del nostre present i
el nostre futur, despertar l’interès dels lectors per tal
que enfonsin el nas als llibres de Parets àvids de
saber-ne més: l’Aproximació a les dones de Parets,
Escola Lluís Piquer -75 anys-, Recull onomàstic de
Parets del Vallès, Visc a Parets, Parets 904-2004, El
temps viscut, la Petita història de Parets del Vallès...
i tots aquells escrits que aprofundeixen sobre la nostra
vila i les persones que hi viuen o hi han viscut.
Volem aprofitar l’oportunitat que ens brinda aquest
primer aniversari per agrair als autors de totes les
obres publicades sobre Parets, la seva dedicació i
esforç per tal que la nostra història estigui a l’abast
de tothom. També vull donar les gràcies de forma
especial, a totes les persones que s’arriben fins aquí
a lliurar documentació, o truquen per telèfon i ens
relaten les seves experiències o s’acosten a explicar-
nos antigues històries que han esdevingut “historia”
amb majúscules. I ja hem arribat al final. Ara toca
bufar la nostra primera espelma i demanar un desig...
Ja està! és un desig compartit amb tots els ciutadans
i ciutadanes de Parets, el desig de continuar desco-
brint junts la nostra vila i les seves gents.

AUXILIAR
ADMINISTRATIVA

MOSSO MAGATZEM
CARRETONER

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

Com que una de les premisses de l’Administració pública ha de ser la transparèn-
cia, i com que en qüestió de diners aquesta transparència és doblement obligada,
va néixer, fa molts anys, uns documents essencials en els processos comptables:
els manaments d’ingrés i de pagament, anteriorment coneguts com a cargaremes
i libramientos.
Aprofitant l’efemèride que celebrem aquests dies, us mostrem avui el libramiento
corresponent al 30 de maig de 1931 per a l’adquisició d’«una bandera tricolor para
el Ayuntamiento». A més de l’objecte de la despesa, en aquest document calia fer-
hi constar el proveïdor (la coneguda casa Ramon Montañà, de Granollers), l’import
que s’havia de satisfer (32 pessetes), el capítol, l’article i l’epígraf del pressupost
municipal on calia imputar la despesa i la data de l’acord pres per l’òrgan de go-
vern. Tot això rubricat amb les signatures de l’interventor i de l’alcalde.
I, perquè el pagament es fes efectiu, calia acompanyar aquest manament amb la
factura corresponent a l’adquisició, que en aquest cas també conservem a l’Arxiu
Municipal. La bandera que va onejar al pal el passat 14 d’abril deu haver costat
més de 32 pessetes, però la seva factura, a hores d’ara, també va acompanyada,
entre d’altres documents, de l’imprescindible manament de pagament.

Llocs de treball: 1.
Contracte: 6 mesos amb
opcions de continuïtat.
Horari: De dilluns a diven-
dres de 10 a 14 i de 17 a
20.30 h i dissabtes alterns
de 10 a 13.30 h.
Tasques: Atenció telefòni-
ca, recepció a clients...
Requisits: Experiència en
suport admt. i atenció al
públic.

SECRETARIA
COMERCIAL

IMMOBILIÀRIA

Com es valora Rialles aquests dotze anys de Ria-
lles Parets?
Estem molt satisfets de com han anat les coses.
Hem aconseguit consolidar una programació esta-
ble i molt variada amb les actuacions a l’auditori
de Can Rajoler i la nostra presència als esdeveni-
ments culturals del poble com Sant Jordi, la calço-
tada, la festa major d’estiu i el caga tió per Sant
Esteve. La valoració és molt positiva perquè con-
siderem que Rialles ha contribuït a fomentar espec-
tacles per als infants i per a tota la família.
Com s’estructura la programació del grup Rialles?
La nostra programació es divideix en dos períodes:
les actuacions comencen al gener i acaben cap a
l’estiu, aquesta és la primera part, i després es re-
prenen al setembre fins al mes de desembre. La
tria dels espectacles per contractar no és fàcil per-
què hi ha una àmplia gamma i varietat. El criteri que
seguim és el de compaginar alguns de més clàs-
sics amb d’altres de més nous i moderns. Per se-
leccionar anem a la mostra de Rialles però, a ve-
gades, a l’hora de contractar un espectacle, tam-
bé contrastem opinions amb grups d’altres pobles

“Estem satisfets d’haver consolidat una programació
d’espectacles infantils en català”

Pepi Volart

FFFFFeeeeem cum cum cum cum cultltltltlturururururaaaaa

Núria Sancho
Coordinadora Rialles Parets

Coincidint amb la festa de Sant Jordi s’ha complert
el dotzè aniversari del moviment Rialles Parets. Fa
dotze anys que un grup de famílies del nostre po-
ble van decidir posar en marxa una programació
estable de teatre, cinema, dansa i titelles per a in-
fants i en català. La idea va trobar ràpidament el
suport municipal i Parets es va adherir al moviment
Rialles. Els espectacles van començar a Can
Butjosa i, un cop inaugurat, es van traslladar al te-
atre Can Rajoler. El darrer 23 d’abril han celebrat
l’aniversari amb l’espectacle de carrer Zeppelin a
càrrec del grup La Baldufa. Núria Sancho és la
coordinadora del grup Rialles Parets.

de l’entorn. A vegades repetim grups si veiem que
tenen bona acollida.
Als espectacles de Rialles s’hi pot accedir com-
prant l’entrada per assistir a la funció o fent-se’n
soci, que és la fórmula més utilitzada. Quantes fa-
mílies son sòcies del grup?
Cap a un centenar de famílies són sòcies de Ria-
lles Parets i fins i tot hi ha llista d’espera. Pagant
una quota anual entren a tots els espectacles de
tot l’any tots els membres de la unitat familiar.
Quins són els objectius de futur?
Continuar amb una bona programació d’espectacles
de qualitat i incloure-hi una major quantitat de fun-
cions pensades per als infants més petits, de zero
a tres anys, perquè cada vegada hi ha públic més
petit. També ens agradaria implicar adolescents que
durant la seva infància venien a les representacions
de Rialles. Un altre dels objectius és programar un
major nombre d’espectacles fora de l’escenari del
teatre.
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“El que ens diferencia d’altres llocs és el tracte amb el client”
L’Emili Clapé és el president de la Cooperativa Agrària la Paretense, popular-
ment anomenada, el Sindicat. Un establiment on històricament els pagesos
de Parets i de municipis veïns anaven a moldre el gra necessari pel bestiar,
però que ara té unes funcions diferents. Actualment s’hi pot trobar des d’avi-
ram, passant per productes agroalimentaris diversos. Clapé, de 61 anys, ha
estat

Carles Font
Fotografies: Joan Soto

Quan es va crear el Sindicat?
El 1957, tot i que originàriament es deia
Germandat Sindical de Llauradors i Rama-
ders. Els que la van fundar van ser Joan
Molins –que va ser el seu primer presi-
dent– Jaume Palau, Francesc Clos, Josep
Samon, Antoni Ferrer, Josep Saló i Eduard
Sisa, entre d’altres. Posteriorment va es-
devenir una cambra agrària i des de fa uns
anys una Cooperativa. Encara conservo el
primer carnet que em vaig fer de la Ger-
mandat quan només tenia catorze anys. A
més el meu pare, Josep Clapé, també va
ser president de la Germandat.
És clar que les funcions eren diverses.
Si perquè el 1957 Parets era un poble agrí-
cola, però amb els anys molts pagesos han
abandonat la seva professió. Recordo que
abans venien agricultors de Parets i de
tota la comarca al molí que encara tenim,
però que actualment a penes funciona. En
aquells anys també es venien cupons de
gasoil per als tractors, els primers page-
sos que cotitzaven a la Seguretat Social
també venien. Eren unes tasques molt di-
ferents.
Actualment, que s’hi pot trobar al Sindi-
cat?

Emili Clapé
President de la Cooperativa Agrària
la Paretense

Ara la competència amb les grans super-
fícies és molt dura. El que intentem és ven-
dre productes bons i sobretot el que ens
diferencia d’altres llocs és el tracte amb
el client. A la Cooperativa Agrària es ven
planter per a la gent que vol tenir el seu
hort a casa, pinsos per a animals domès-
tics, insecticides i pesticides, aviram i
productes alimentaris de tota mena (vi,
aigua, ous, vegetals, hortalisses...).
Podríem dir que som una botiga
agroalimentària on en l’actualitat treballen
quatre persones. Obrim de vuit del matí a
la una del migdia i de quatre de la tarda a
les set del vespre i els dissabtes al matí.
Qui forma la junta gestora actual?
Jo com a president i l’Antoni Tintó, en
Josep Volar t, l’Agustí Planas, en Pere
Clapé, en Vicenç Serra i l’Isidre Tor. Estic
molt satisfet de com està funcionant la
Cooperativa i espero que complim el 50è
aniversari el 2007.
Com veu la feina de pagès en l’actualitat?
Ha canviat molt. Jo tenia entre catorze i
quinze vaques i ara no podria sobreviure
perquè la ramaderia actual es basa en les
grans explotacions. La ramaderia és una
tasca molt esclava ja que s’ha de treba-

llar els caps de setmana i tots els festius.
En les actuals explotacions tot està indus-
trialitzat, es poden fer torns de treballa-
dors, es produeixen molts litres de llet...
Què és el que li agrada més de Parets?
En general tot el poble. Potser el jovent
d’ara ja no tenen tant l’esperit de poble
d’antuvi però molts de la meva edat enca-
ra el mantenim. A més, sempre intento
col·laborar en qualsevol tema vinculat amb
el municipi i recordo que a casa venien
escolars de la localitat per observar com
treballava un pagès. Parets sempre serà
casa meva.

Ultima hora ...´

Xerrada sobre la grip aviària
El proper 28 d’abril de 2006, a les
19 hores, a l’Escola de la Natura,
tindrà lloc una xerrada informativa
sobre la grip aviària, a càrrec del
veterinari de la Direcció General del
Medi Natural de la Generalitat de
Catalunya Pere de les Muelas.

Sessió informativa Casal d’Estiu
El 2 de maig, a les 20h, al teatre
Can Butjosa, tindrà lloc una sessió
informativa sobre el Casal d’Estiu.
Les inscripcions es podran fer del 2
al 31 de maig a Can Rajoler i Can
Butjosa. Les activitats es duran a
terme entre el 26 de juny i el 28 de
juliol i estan adreçades a nens i
nenes nascuts entre 1994 i 2002.

Preinscripcions escoles bressol
Les preinscripcions a les escoles
bressol municipals de Parets, per al
proper curs 2006-07, es podran for-
malitzar entre el 2 i el 12 de maig,
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
(OAC). La llista provisional d’adme-
sos es publicarà a l’OAC el 19 de
maig, i la definitiva, el 31 de maig.

Nou cicle de cinema asiàtic
Aquest divendres 28 d’abril, al tea-
tre Can Butjosa, tindrà lloc una xer-
rada i posterior projecció de dues
pel·lícules del director xinès Zhang
Yinou dins un nou cicle de cinema
asiàtic. L’activitat està organitzada
per l’associació de cultura xinesa
Whing Chun i està prevista la seva
continuïtat amb noves projeccions.


