
Parets disposarà d’una residència i centre de dia per a la gent
gran de titularitat municipal i de gestió pública que s’ubicarà
a l’avinguda de la Pedra del Diable, en una zona de l’espai
de Can Serra. Tot just ara s’ha adjudicat la redacció del pro-
jecte de l’equipament a l’equip d’arquitectura Manuel
Ruisánchez, que gaudeix d’un reconegut prestigi i que ha
realitzat diversos projectes d’equipaments cívics, hospitala-
ris i d’habitatges tutelats per a gent gran. El 1997 va rebre
el premi FAD d’arquitectura pel projecte d’una escola de pri-
mària a Tarragona. Ja s’han dissenyat alguns esbossos de
l’estructura de l’equipament, que disposarà de 80 places de
residència i 40 de centre de dia. La presentació d’aquest
avantprojecte es farà el proper divendres, 11 de novembre,
a les 18 h, a l’Escola Municipal de Música , així com la

signatura d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de Parets i la Fundació Hospital/Asil de Granollers, per  re-
alitzar el seguiment conjunt del projecte de residència i cen-
tre de dia i establir la cooperació de la seva gestió futura.
L’Ajuntament ha sol·licitat reiteradament a la Generalitat la
construcció d’una residència per a la gent gran al municipi,
però el Vallès Oriental supera la mitjana de Catalunya en nom-
bre de places de residència i ha estat desestimat.  És da-
vant aquesta situació i arran de la demanda ciutadana, que
el consistori ha apostat per construir l’equipament i que si-
gui de titularitat municipal. Tot i això, el govern autonòmic ha
adoptat el compromís de finançar la meitat de les places i
donar suport en la posada en marxa d’aquesta residència.
Per refermar-ho, se signarà un conveni el 2006.  (Pàg.3)
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Residència i Centre de dia per a la gent gran
La presentació de l’avantprojecte es farà l’11 de novembre, a les 18h, a l’Escola de Música

Butlletí d’informació municipal i ciutadana de Parets del Vallès

4 de novembre de 2005

Núm.13

Exemplar gratuït
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Horaris de visita del consistori

El Servei d’informació i
assessorament a la
dona és un servei es-
pecialitzat i gratuït que
ofereix l’Ajuntament, i
complementari a d’al-
tres serveis que consis-
teix, a posar a l’abast
de les dones del muni-
cipi un servei de quali-
tat d’assessorament
psicològic i/o legal que ofereixen l’advo-
cada i la psicòloga que hi treballen. Les
funcions bàsiques de l’advocada del SIAD
són les d’assessorament sobre procedi-
ments legals en funció de la problemàti-
ca (separacions, divorcis, incompliment de
mesures provisionals, maltractaments,
acomiadaments improcedents, discrimi-
nacions per raons de sexe al treball, des-
nonaments...) Pel que fa a la psicòloga,
el recolzament és personalitza en funció

Servei d’Informació i Assessorament a la Dona (SIAD)

2

del grau d’ajuda que
necessita la dona (as-
sessorament psicolò-
gic en el procés de se-
paració i/o divorci, en
casos de maltracta-
ments, també conten-
ció a la dona, orientació
sobre com tractar la
separació i/o maltrac-
tament conjugal amb

els fills, en casos especials teràpia de
parella o familiar).
El SIAD, està adscrit als Serveis Socials
municipals i en contacte permanent amb
d’altres serveis, com ara la Unitat Bàsica
d’Atenció Primària (UBASP) i el Servei
d’Atenció Psicològica Infantojuvenil
(SAPIJ), per tal de detectar possibles ca-
sos de risc o per tractar conjuntament
aquells que requereixin la intervenció d’al-
tres professionals.
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Horaris d’atenció (amb cita prèvia ):
Psicòloga del SIAD
dijous de 16.30 a 19.30 h i un dilluns al mes
Advocada del SIAD
Tres dijous al mes de 18 a 19.30 i un dijous de 16. a 19.30 h

SERVEIS

Horaris de visita del consistori
ALCALDIA

Joan Seguer i Tomàs
Dilluns i dissabte a convenir

ÀREA 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

Arcadi Roset Orri

Josep Anton Morguí Castelló

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

Publicació de l’Ajuntament de Parets del Vallès
Edita: Ajuntament de Parets del Vallès

Coordina: Regidoria de Comunicació

Redacció: Mercè Alcayna, Rosa Díaz, Mercè Fernández, Carles Font,

Pilar Pereira, Alícia Pozo, Jordi Seguer, Joan Vila i Pepi Volart

Fotografia: Albert Carbonell i Joan Soto

Maquetació i disseny: Heribert Gallardo i Pilar Pereira

Tiratge: 7000 exemplars

Impressió: Creacions Gràfiques Canigó, SL

D.L. B- 21822/2005

Exemplar gratuït. Imprès en paper 100% ecològic

Parets al dia es pot veure a Internet, al web www.parets.org,
en format PDF

Telèfons d’interès
Ajuntament
93 573 88 90
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
93 562 14 10
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 (barri Antic)
93 562 04 04
Taxis (Eixample)
93 562 13 16
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
080
Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de Parets
629 307 631

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

Ha estat un plaer

Aquesta carta és per comunicar-vos que
Solidaris de Parets es dissol com a en-
titat al municipi per motius aliens a la
nostra voluntat, ja que l’interès per par-
ticipar en el nostre projecte inicial cada
cop ha estat menor per part de tots i,
al final, només hem quedat dues per-
sones que no podem afrontar tot el que
voldríem fer.
Vàrem començar fa quasi tres anys
amb una il·lusió enorme i amb moltes
ganes de fer coses per als altres i, so-
bretot, per aquells que més ho neces-
sitaven.
Hi hem inver tit moltes hores del nos-

tre temps personal i hem deixat, en
més d’una ocasió, la família de costat
per fer feliços els altres i, amb només
un somriure, ens hem sentit agraïts.
Ens vàrem envoltar d’un bon grup de
persones per estirar del carro entre
tots, hem organitzat diferents activi-
tats com ara la discoteca “Punt de Tro-
bada”, la discoteca per a totes les
edats durant la Festa Major d’hivern,
les sessions de discoteca “Requiem
Space”... A la Festa Major d’estiu els
nostres dj’s van par ticipar “punxant”
música, també hem col·laborat a la cal-
çotada de Can Butjosa, a la Fira d’En-
titats, al dinar de celebració dels avis
de Ca n’Oms, a la marató de sang, a
la festa de fi de curs de l’escola
Pompeu Fabra, a la Marató de TV3, a
la festa de la catequesi, a la xocolata-
da nadalenca dels comerciants i a di-
ferents actes de tipus social. Hem fet
donacions a la Marató de TV3, als afec-
tats pel tsunami, als que han patit la
guerra de l’Iraq i sempre que s’ha de-
manat la nostra col·laboració hi hem

estat presents, mai hem donat un NO
per resposta, en cap cas ni a ningú.
Però, com tot a la vida, ha arribat l’ho-
ra d’abaixar la persiana i dir adéu.
Però, abans d’aquest adéu final, vol-
dríem donar les gràcies a tots aquells
que ens han ajudat quan els ho hem
demanat, començant per l’Ajuntament
i el Casal Can Butjosa, també a tots
els joves que ens han ajudat a estirar
del carro per tal que la discoteca Punt
de Trobada fos un èxit, a aquells que
han aportat idees per millorar les co-
ses en el futur i, sobretot, a l’Esther i
a la Juani del Casal Can Butjosa que,
quan les hem necessitat, han estat dis-
posades a ajudar-nos amb un gran
somriure. També a la meva gran ami-
ga i companya de feina Iolanda, sen-
se la qual hagués estat impossible res
del que hem fet durant aquests tres
anys. Gràcies per tot i fins sempre.
Una abraçada ben forta per a tothom

Iolanda Bermejo i Jaume Carrió
Solidaris de Parets

Telèfon per concertar cita
93 573 13 15

Divendres 4
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 20 h, al Casal de Cultura Can
Butjosa, vídeo forum d’Edpac: Super
size me.

Dissabte 5
-A les 22.30 h, al Casal de Cultura
Can Butjosa, balls de saló amb el
Duet Continental.

Diumenge 6
-Al Centre Cultural Can Rajoler, expo-
sició La dona i els drets humans al
món, d’Amnistia Internacional, fins
al 27 de novembre.
-A les 17 h, al Centre Cultural Can
Rajoler, conferència Més enllà del
paper, a càrrec de David Buils, d’Am-
nistia Internacional.
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajo-
ler, representació de l’obra Còmpli-
ces.

Dilluns 7
-A les 20 h, al Centre Cultural Can
Rajoler, presentació del Pla de
dinamització del patrimoni, de Vanes-
sa Vicente.

Dimarts 8
-A les 20.30 h, a l’Escola Municipal
de Música, conferència sobre Passat,
present i futur d’un poble, a càrrec
del Padre Rigoberto Pérez, de la par-
ròquia de Quiche (Guatemala).

Dijous 10
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, taller d’escriptura i il·-
lustració.

Divendres 11
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 18 h, a l’Escola de Música,
presentació de l’avantprojecte de la
residència i centre de dia.
Dissabte 12

-A les 22.30 h, al Casal Can Butjosa,
cafè teatre: El hombre de las 1.000
voces, de Niko Costello.

Diumenge 13
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler,
magia: Mil·lenium, a càrrec del Mag
Lari.

Dilluns 14
-A les 19 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, espai de lectures per a dones,
a càrrec de Rosa Ferrer.
-A la Biblioteca Can Rajoler, exposició
Jules Verne, de Titelles Naip, fins al
4 de desembre.

Dimarts 15
-A la Biblioteca Can Rajoler, hora del
conte “Les aventures de la familia
Ratón” de Titelles Naip.

Dijous 17
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, taller d’escriptura i il·-
lustració.
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

Adjudicada la redacció del projecte de la
residència i centre de dia per a la gent gran
Una de les necessitats detectades a Parets i reivindica-
da per la ciutadania és la dotació d’una residència i cen-
tre de dia per a la gent gran al municipi.  Si bé les dades
del mapa de places de Catalunya desvelen que Parets
no és un lloc prioritari per a la construcció d’un equipa-
ment d’aquestes característiques, l’Ajuntament ha vol-
gut donar resposta a la demanda ciutadana i construir

una residència de titularitat municipal.  S’ubicarà en un
espai de Can Serra i disposarà de 80 places de residèn-
cia i 40 de centre de dia. L’equip d’arquitectura Manuel
Ruisánchez ha estat l’adjudicatària per a elaborar la
redaccció del projecte i el proper divendres, 11 de no-
vembre, a les 18h, a l’auditori de l’Escola Municipal de
Música es presentarà un primer estudi de l’equipament.

Fundació Hospital/Asil de Granollers
L’Ajuntament de Parets i la Fundació
Hospital/Asil de Granolllers signa-
ran  un conveni, el proper divendres
11 de novembre, per realitzar el se-
guiment conjunt del projecte i esta-
blir la cooperació de la seva gestió
furura. La Fundació Hospital/Asil de
Granollers és un centre d’atenció
sanitària, sociosanitària i social, in-
tegrat a la Xarxa Hospitalària d’Utilit-
zació Pública (XHUP). L’Ajuntament
de Parets del Vallès i la Fundació
Hospital Asil de Granollers, manifes-
ten la seva voluntat de col·laborar en
el Projecte de residència assistida i
centre de dia a Parets del Vallès,
amb l’objectiu de proporcionar una
atenció integral a les persones grans
del municipi, orientat a la prevenció
del deteriorament físic i psíquic i a la
millora de l’estat de la Salut i de la
qualitat de vida.

Generalitat de Catalunya
Durant el 2006, l’Ajuntament de
Parets del Vallès i la Generalitat de
Catalunya signaran un conveni  pel
qual el govern autonòmic es compro-
met a col·laborar econòmicament en
el finançament de la meitat de les
places de la residència per a la gent
gran i avalar l’Ajuntament per tal que
accedeixi a les línies de finançament
a fons perdut. Aquests són alguns
dels compromisos que ha adoptat la
consellera  de Benestar Social, Anna
Simó, davant l’aposta de l’Ajunta-
ment de Parets de construir el nou
equipament. Així mateix, la Genera-
litat estudia la possibilitat de dotar
una partida pressupostària en els
propers anys amb la qual es pugui
finançar part de les obres o bé  l’ad-
quisició de material per a la posada
en marxa de la residència.

L’Ajuntament de Parets ha adjudicat la
redacció del projecte de construcció de
la futura residència i centre de dia per
a la gent gran a l’equip d’arquitectura
Manuel Ruisánchez.  De les deu empre-
ses que van presentar-se al concurs,
l’estudi d’arquitectes Manuel Ruisán-
chez, que ja va presentar un primer
estudi de l’equipament, ha estat l’ad-
judicatari per a desenvolupar la redac-
ció del projecte de construcció, per un
import de 170.235 euros.

El procés s’estructura en tres fases. En
primer lloc, caldrà que el gabinet lliuri
a l’Ajuntament un avantprojecte de la
totalitat de l’actuació a l’equipament i
a la zona verda vinculada, amb plànols
de programa funcional, façanes, secci-
ons i perspectives, així com un pressu-
post estimat de les obres.  En segon
terme caldrà realitzar un estudi
geotècnic del terreny i finalment es
durà a terme el projecte executiu de la
primera fase de les obres i instal·-

lacions de l’equipament i zona verda.
El projecte es desenvoluparà a partir
d’un estudi de viabilitat que planteja un
futur equipament amb 80 places de
residència i 40 de centre de dia, cons-
truït en una superfície de 4.160 metres
quadrats en diverses plantes. El solar
destinat a ser ocupat per l’equipament
és de 5.721 metres quadrats i una
zona verda vinculada de 9.430 metres
quadrats. Les instal·lacions disposaran
també d’un aparcament soterrani des-
tinat als serveis i de 30 places d’apar-
cament exteriors i jardins.

Residència de caràcter municipal
L’Ajuntament ha sol·licitat en reiterades
ocasions la necessitat d’una residència
a Parets, però la Generalitat ho ha des-
estimat perquè en altres comarques ca-
talanes hi ha més mancança de places
que al Vallès Oriental. Arran d’això, el
consistori ha apostat per a construir-la
i que sigui de titularitat municipal. Tot i
així, a principis del 2006 signaran un
conveni amb el Departament de Benes-
tar Social per tal que financin la meitat
de les places.

Esbossos de la futura Residència i Centre de Dia, de l’arquitecte Manuel Ruisánchez

L’equipament tindrà
80 places de residència i 40

de centre de dia

Hem fet un nou pas important en el
procés de dotar Parets d’una resi-
dència i centre de dia per a la gent
gran amb dependència. Primer amb
l’adjudicació d’aquest projecte a
l’equip d’arquitectura Manuel Rui-
sánchez, un professional de recone-
gut prestigi i experiència que va acon-
seguir el premi FAD d’arquitectura
l’any 1997,  i en segon lloc amb la
signatura d’un conveni de col·-
laboració amb la Fundació Hospital/
Asil de Granollers per fer un segui-
ment del projecte i per a la seva ges-
tió futura. Aquest equipament, de ti-
tularitat municipal, on la gent del
nostre poble tindrà prioritat en el seu
accés, té com a objectiu facilitar un
entorn substitutiu de la llar adequat
a les necessitats d’assistència i afa-
vorir la recuperació i manteniment
del màxim grau d’autonomia perso-
nal i social de les persones grans.
Aquest projecte tindrà en compte la
integració de l’equipament a l’espai
central de Can Serra, l’adaptació a
les necessitats específiques de la
gent gran, l’accessibilitat i l’adequa-
ció d’ambients lluminosos i conforta-
bles. Hem plantejat un centre d’aco-
lliment residencial per a 80 places,
amb caràcter permanent o temporal,
i d’assistència integral a persones
grans que ho necessiten. Alhora, hi
haurà un espai de convivència de
dia, de 40 places, per a qui neces-
siti una atenció permanent que no
pot rebre durant el dia en el seu do-
micili habitual.
La construcció de la residència i cen-
tre de dia és un dels eixos principals
del Pla d’Actuació Municipal 2004-
2007, ja que hem volgut assumir
aquesta competència i tirar enda-
vant el projecte en uns terrenys de
la perifèria del parc de Can Serra, en
una aposta per una nova centralitat
urbana, paral·lela a l’impuls d’un pla
especial de protecció i millora del sòl
agrícola en aquest àmbit.

Convenis de col·laboració
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La campanya “Amb els diners, tu hi
comptes” ha obert per primera vegada
un procés de participació ciutadana en
el pressupost municipal per al 2006. Ja
ha finalitzat la segona fase del procés.
S’han rebut 144 butlletes amb a la
priorització inversions i amb propostes
veïnals per a realitzar actuacions espe-
cífiques.
En l’apartat de priorització, la major part
de participants han estimat com a ne-
cessitats més imminents la construcció
d’una nova escola bressol i la dotació
de bucs d’assaig per a joves i un cen-
tre de formació per a joves ubicats a la
masia de Cal Jardiner.
Les assemblees a les tres zones veïnals
han estudiat les diferents propostes i
han establert quines són les accions
que els veïns consideren més necessà-
ries. A la zona de l’Eixample, s’han fet
32 propostes, entre les quals destaca

Les
assem-
blees
veïnals
finalitzen
els
propers
15, 16 i
17 de
novem-
bre

Els veïns prioritzen invertir en una nova escola
bressol i en el centre de formació de Cal Jardiner

El procés de participació ciutadana en
els pressupostos municipals continua.
Ja hem fet dues fases i només ens
queda la tercera per saber quines són
les propostes que els ciutadans que
esteu participant decidiu que vagin a
Ple per tal d’executar-les l’any vinent.
L’Ajuntament vol agrair a tota la ciu-
tadania que us heu implicat en aquest
procés i esteu fent les vostres apor-
tacions, tant a l’hora de prioritzar ac-
tuacions ja designades per l’equip de
govern, com fent noves propostes d’in-
versions. És el primer cop que a Pa-
rets es porta a terme un projecte com
aquest i, com ja vàrem anunciar, es
tracta d’una prova pilot que gràcies a
la vostra participació podrem anar mi-
llorant any rere any. Durant aquestes
dues fases ja hem pogut veure aspec-
tes del projecte que s’hauran de mi-
llorar i d’altres que han resultat molt
exitosos.
Resulta molt gratificant veure com els
ciutadans us esteu implicant en una
qüestió tant important com les inver-
sions, hem recollit propostes d’inver-
sions realment interessants per a la
millora del municipi. En total sou 144
persones que heu col·laborat amb la
vostra fitxa o amb la vostra participa-
ció a les assemblees, ara només res-
ta l’assemblea final on tots els que
hi assistiu podreu votar aquelles pro-
postes que considereu més
prioritàries per al municipi, us hi es-
perem! Parets creix amb participació
amb tots i totes vosaltres!!

Arcadi Roset presenta la
dimissió al càrrec de regidor

l’eliminació de barreres arquitectòni-
ques i la construcció de pisos tutelats
per a gent gran. A la zona del Sot d’en
Barriques, s’han aportat 20 suggeri-
ments, com ara l’adequació del Parc
Fluvial i el canvi de l’enllumenat de
Parets de baix consum. Per últim, al bar-
ri Antic s’han presentat 31 propostes i
les més votades incideixen en la dota-
ció d’una via paral·lela de vianants al riu
i un pont per creuar-lo així com millo-
res al Parc La Linera.

Últimes assembles, aquest mes
Els propers dies 15, 16 i 17 de novem-
bre tindran lloc les darreres assemble-
es. Serà aleshores que s’ordenaran
segons importància les propostes tria-
des pels veïns i es traslladaran al ple-
nari per tal d’incorporar-les a la partida
d’inversions del pressupost municipal
2006.

El regidor del grup municipal Nova Op-
ció per Parets, Arcadi Roset Orri, de 65
anys, ha presentat la seva dimissió
com a regidor de l’Ajuntament de Pa-
rets, que es farà efectiva en el proper
ple, amb l’acte de renúncia.
El canvi de domicili a la població de
Rupit, a la comarca d’Osona, ha estat
el motiu pel qual deixa la seva dedica-
ció a la política. “He dedicat 25 anys
de la meva vida a Parets, sempre de
manera altruista. He estat president
del Club Patinatge Artístic Parets, he
fet de jutge de pau i també he estat
dos anys de regidor”, assenyala
Roset. D’altra banda, el grup municipal
del NOPP ha presentat un escrit al con-
sistori en què manifesta que la renún-
cia es produeix per motius de salut.

Si bé valora satisfactòriament la seva
etapa com a regidor a l’Ajuntament  ha
decidit trencar la seva trajectòria en
l’àmbit de la política. “Ha estat molt
positiu i he après molt durant aquests
dos anys”, manté Arcadi Roset i afe-
geix que “la política no és el meu plat
fort. L’he tastat i no m’acaba de con-
vèncer”.
Lluís Cucurella, número 4 de la llista
de Nova Opció per Parets en les darre-
res eleccions municipals substituirà
Arcadi Roset en el càrrec de regidor a
l’Ajuntament de Parets. Properament,
es durà a terme la presa de posessió
del càrrec.

RAQUEL GARCIA
Regidora

de Participació Ciutadana

Lluís Cucurella substituirà
Roset en el càrrec de regidor
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LUCIO GAT
Regidor

d’Urbanisme

Una aposta per a l’emancipació del joves

El Pla per a l’Habitatge Assequible preveu
construir més de 200 pisos a preu reduït

La primera promoció del pla ja s’està desenvolupant amb la
construcció de 27 pisos de protecció oficial a Cal Jardiner

El Pla per l’Habitatge Assequible de
Parets del Vallès, que es desenvolupa-
rà entre aquest any i fins al 2008 pre-
veu la construcció de més de 200 pi-
sos a preus reduïts. Coincidint amb
l’acte de presentació dels habitatges
de protecció oficial de Cal Jardiner s’ha
donat a conèixer aquest pla que pretén
garantir que una de cada quatre perso-
nes joves del municipi pugui accedir a
habitatges amb preus més assequi-
bles.

La primera promoció d’habitatge pro-
tegit que es desenvolupa dins
d’aquest pla són els 27 pisos que
s’estan construint a Cal Jardiner, en-
tre les avingudes de la Pedra del Dia-
ble i d’Espanya.

Promocions d’habitatge protegit
També hi ha la previsió de construir més
de 150 habitatges de protecció a la
zona de Can Fradera, en un solar de
16.000 m2.   D’altra banda, a la zona
central (1a fase) també es cons-truiran
17 habitatges de protecció oficial. Les
actuacions programades per l’any 2006
preveuen la construcció de 86 habitat-
ges a Can Fradera i 17 a la Zona Cen-
tral. L’any 2008 està programada la
construcció de 69 pisos a Can Fradera
i 21 més a la Zona Central (2a fase).
El Pla per l’Habitatge Assequible es
desenvolupa a través de dos instru-
ments. D’una banda el patrimoni muni-
cipal del sòl, que l’Ajuntament té a Can
Fradera i els drets d’edificació de la
zona central, i de l’altra, l’aplicació de
la nova Llei d’Urbanisme, segons la
qual un 20% dels habitatges dels nous
sectors urbanístics ha de ser d’HPO i
un 10% de preu concertat.

El progressiu increment del preu de l’habitatge s’ha convertit en un
dels grans impediments per a l’emancipació dels joves. L’equip de
govern, en el nostre programa electoral, adoptàvem un compromís en
aquest sentit: cobrir aquesta necessitat amb l’oferta d’habitatges a
preus reduïts. Fer-ho no és un obrir i tancar d’ulls, necessita tot un
procés, però hem treballat per fer-ho possible i continuem fent-ho. Ara
tot just podem oferir 27 pisos de protecció oficial, però és només una
primera fase de compliment dels nostres compromisos. Hem elabo-
rat l’anomenat Pla per a l’Habitatge Assequible en què ens proposem
cobrir les necessitats dels joves de Parets i dels col·lectius més
necessitats, un pla que es desenvoluparà en poc més de tres anys i
que posarà a la seva disposició més de 200 pisos a preus accessi-
bles. Sabem que aquesta és una de les grans demandes, i la nostra
voluntat política és continuar treballant per fer-ho realitat.

Pla d’Habitatge Assequible
2005-2008

Actuacions programades
L’Ajuntament de Parets del Vallès ha
participat en una jornada sobre el com-
promís cívic amb l’educació, organitza-
da per l’Àrea d’Educació de la Diputa-
ció de Barcelona i que va celebrar-se
a finals d’octubre a l’Institut del Teatre
de Barcelona. En el marc de la jorna-
da es van donar a conèixer alguns Pro-
jectes Educatius de Ciutat (PEC) i al-
tres vies de compromís cívic amb la mi-
llora de l’educació amb l’objectiu de
posar de manifest el paper que juga la
participació ciutadana en el procés de
construcció de les ciutats educadores.

Taller de mobilitat segura
Es van exposar algunes experiències
concretes de pobles i ciutats que ja
treballen en aquestes propostes de
ciutats educadores. En el cas de Pa-
rets del Vallès es va presentar el Taller
de valors de mobilitat segura entre els
estudiants, que es va desenvolupar
entre alumnes del centre educatiu
ACESCO  i agents de la Policia Local.
Aquesta acció es va emprendre com
una prova pilot, desenvolupada de for-
ma paral·lela i complementària als cur-
sos d’educació viària que s’imparteixen
a les escoles.  Va consistir a detectar
el comportament dels conductors i vi-
anants i notificar les infraccions come-
ses. Els estudiants feien d’agents cívics
quinze minuts abans de l’entrada i des-
prés de la sortida de l’escola i més tard
analitzaven a l’aula el problema del
trànsit, les actituds, els valors i les nor-
mes. L’objectiu fonamental era crear
reflexió sobre els problemes de trànsit
i les seves conseqüències i provocar
un canvi en les actituds negatives dels
conductors.

Parets participa en una
jornada sobre el compromís
cívic amb l’educació

Can Fradera i la Zona Central
són els espais on es construiran

habitatges protegits

Barri del Cal Jardiner
27 Habitatges HPO

Can Fradera
21 Habitatges d’HPO de lloguer
45 Habitatges d’HPO en venda
20 Habitatges de preu concer-
tat en venda
Zona Central
17 Habitatges d’HPO en venda

Can Fradera
20 Habitatges d’HPO de lloguer
25 Habitatges d’HPO en venda
24 Habitatges de preu concer-
tat en venda
Zona Central
21 Habitatges d’HPO en venda

S’espera un miler de visi-
tes per accedir als pisos
d’HPO de Cal Jardiner

Des del passat 24 d’octubre està
activat el telèfon 902 789 700 per
donar informació sobre els habitat-
ges de protecció oficial que es po-
sen a la venda a la zona de Cal Jar-
diner. L’Ajuntament ha posat en
marxa un dispositiu d’atenció al
públic que pot arribar a atendre
més d’un miler de visites.
Els interessats a accedir als habi-
tatges de protecció oficial poden
sol·licitar informació al 902 789
700 –de dilluns a divendres, de 9
a 19 h- i demanar cita per ser ate-
sos personalment. També es pot
trobar informació a la pàgina web
habitatge.parets.org.
Les sol·licituds es poden lliurar del
3 de novembre al 2 de desembre
de 2005.

Què li sembla el Pla d’habitatge i les 200 vivendes de VPO que es volen fer? Què pensa de la situació dels habitatges en general? Compra o lloguer?

VOX POPULI

Em sembla molt bé, jo vaig
optar ara fa uns anys i trobo
bé que ho tornin a fer. Per
comprar un pis, ara està molt
malament, tot i els estalvis
la lletra és elevada i els sous
no estan equilibrats. Millor
comprar, els lloguers són di-
ners que es perden.

Montse
Martínez

34 anys

Està bé, és una forma de
créixer i que el jovent no mar-
xi a d’altres poblacions. L’ha-
bitatge és molt car, per com-
prar és imprescindible que
tots dos treballin i, tot i això,
és molt difícil. Millor comprar,
al final, si les coses van ma-
lament sempre pots vendre.

Miquel
Obrador
51 anys

És un pas important i una
forma d’ajudar els joves. Hi
ha molta gent que no pot
accedir a una vivenda digna
perquè tot puja i els sous no.
És un problema, ambdós
estan igualats. Anys enrera
podies llogar un pis, ara per
una mica més ja el compres.

Consol
Domingo

74 anys

Em semblen poques, però és
bo començar per aqui i ajudar
el jovent a formar una famí-
lia. Crec que aquest tema
s’ha escapat de les mans, hi
ha molta especulació. Per a
mi és millor la compra, el llo-
guer és molt car i també
s’especula molt.

Miquel
Puigdelliura

59 anys

Està molt bé que donin opor-
tunitats a la gent jove.La
vivenda està molt malament,
si no tens res els bancs no
et donen préstecs i tot plegat
és una cadena. Jo opto per la
compra, el lloguer és una
pèrdua de diners i sempre et
trobes amb problemes.

Lorena
López

 24 anys

2005

2006

2008
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Parets se suma als actes contra la violència
de gènere amb la campanya Prou d’Hòsties

Del 3 al 26 de novembre es duran a terme activitats lúdiques i
 culturals com a mostra de rebuig a la violència domèstica

La conscienciació i sensibilització ciu-
tadana envers la violència domèstica és
un dels grans objectius de la campanya
Prou d’Hòsties, que es desenvoluparà
durant tot el mes de novembre. Arriba
enguany a la cinquena edició i ja es
plantegen nous reptes, un d’ells és la
redacció d’un protocol d’atenció a la
infancia en risc i a l’adolescència en
què prenguin part diferents departa-
ments municipals.

Activitats durant el novembre
Ahir, 3 de novembre, va començar la
programació de la campanya Prou
d’Hòsties amb un curs de defensa i

La campanya Prou d’Hòsties va néixer a Parets l’any 2001

118 persones participen
a la Marató de donació de
sang a Parets

Parets ha celebrat per primera vega-
da la Marató de donació de sang,
organitzada pel Banc de Sang i Tei-
xits, juntament amb l’Ajuntament de
Parets i l’Associació de Donants de
Sang del Vallès Oriental. La xifra de
donacions ha estat més baixa de
l’esperada. Si bé s’esperava aconse-
guir al voltant de 300 donacions, fi-
nalment se’n van fer 118. Des del
gener de 2005 fins al mes d’octubre,
a Parets s’ha realitzat 260 donaci-
ons de sang.
La jornada pretenia sensibilitzar els
ciutadans sobre el greu problema de
la manca de sang i així captar nous
donants.

Dades a Catalunya
A Catalunya, durant l’any 2004, el
nombre de donants va ser de
254.529. Un total de 171.517 van
donar sang a les unitats mòbils i
83.012 als centres de transfusió
hospitalaris.
Malgrat l’augment en la recaptació
respecte l’any 2003, un total de 500
unitats més, l’augment de la pobla-
ció ha fet baixar l’índex de donació,
que actualment és de 37,4 donaci-
ons per mil habitants/any.

Oficina de Català
de Parets del Vallès

Centre Cultural Can Rajoler
Travessera, 1

Tel. 93 573 98 00 - parets@cpnl.org

Adopta el català!

seguretat per a la dona, que ofereix
formació en tècniques d’autodefensa
i control. A partir del dia 6 de novem-
bre i fins al 27, es podrà veure una
exposició sobre la dona i els drets hu-
mans al món, a Can Rajoler.
D’altra banda es farà una conferència
per abordar l’aplicació de la llei en els
casos de violència de gènere, una obra
de teatre sobre maltractaments i un
curs sobre els bons tractes infantils
com a models d’intervenció en situa-
cions d’infància en risc.

Rosendo, en concert
El 26 de novembre tindrà lloc la nit
Prou d’Hòsties, que acollirà un concert
a càrrec de Rosendo i posteriorment
discoteca amb la música de Rèquiem
Space al pavelló d’esports.

Adopta el català! Aquest és el nom
de la campanya que l’associació
Veu Pròpia està duent a terme en
terres de parla catalana. A Parets
vindrà la seva vicepresidenta, Puri
Pinto, el proper dimarts, 8 de no-
vembre, a les 19h  a la sala d’ex-
posicions de Can Rajoler
Per què val la pena adoptar el ca-
talà? Serveix d’alguna cosa apren-
dre’l? Com es pot sentir una perso-
na que fa l’esforç de parlar en ca-
talà si quan sentim el seu accent li
contestem en castellà? En quines
dificultats es troben les persones
que el volen aprendre? Quines es-
tratègies poden adoptar per fer més
fàcil l’aprenentatge? Aquestes i
moltes preguntes més ens respon-
drà Puri Pinto i també aprofitarem
l’ocasió per fer l’aparellament de la
segona edició dels Voluntaris per la
llengua.
Veu Pròpia s’autodefineix com una
organització de nous parlants a fa-
vor de la llengua catalana, un con-
junt de persones que no tenen el
català com a primera llengua, però
que l’han adoptat com a llengua
habitual, són independents de
qualsevol partit polític i no accep-
ten ni sol·liciten subvencions de
cap administració pública. La seva
experiència amb la llengua catala-
na ens pot servir, a uns, a compren-
dre les dificultats que tenen les
persones que el volen aprendre i,
als altres, a establir estratègies per
superar les dificultats i animar-los
en l’aprenentatge i l’ús del català.

Oficina de Català

2005 Any del Llibre i la Lectura

Amb motiu de l’Any del Llibre i la
lectura, un grup d’artistes ha portat
a terme la
redecoració
exterior de
l ’ au t obús
urbà de
Parets del
Vallès.
El treball
gràfic, que
s’ha pre-
sentat sota
el títol La
lectura et
transpor ta,
es pot ob-
servar a la carrosseria i a les fines-
tres del vehicle, on s’han col·locat
uns vinils adhesius amb diferents
missatges relacionats amb la lectu-
ra.
La finalitat és promoure l’acció de lle-
gir a través d’un conjunt de paraules
i imatges, utilitzades també com a
text, que relacionen transport i lectu-
ra i proporcionen percepcions pròpi-
es d’un escrit: reflexió, amor, humor,
poètica i sorpresa.

Les rutes literàries organitzades amb
motiu de l’Any del Llibre i la Lectura es
van completar el passat 23 d’octubre,
amb l’itinerari programat pels carrers
del Barri Antic amb nom d’escriptor.
El punt de partida va ser la Biblioteca
Can Rajoler, on es va fer una breu visi-
ta a les instal·lacions, guiada per Sònia
López. Els
p a r t i c i -
pants es
van despla-
çar a peu
fins als
Hor ts del
Rector, la
zona de
més con-
centració li-
terària del
nomenclà-
tor paretà.
La visita,
c ondu ï da
per Míriam de Diego amb el suport del
narrador Josep Antoni Lej, va ser segui-
da amb força interès pels veïns dels
carrers on es va fer la passejada lite-
rària. Primer de tot, a la plaça Josep

Pla, es van llegir fragments d’Els page-
sos i d’Un senyor de Barcelona. Al car-
rer Salvador Espriu, es va recordar un
passatge de Laia i el poema El meu po-
ble i jo. De Joan Oliver es van escollir les
Corrandes d’exili i A mi. Uns metres
més enllà, sota un plàtan centenari, es
va fer la lectura de textos de Joan Fus-

ter, extrets
d’Indagaci-
ons i pro-
postes i de
la seva An-
tologia po-
ètica. En el
m a t e i x
punt, es va
r e c o r d a r
l’obra de
Víctor Cata-
là, amb la
lectura de
Pas de co-
mèdia i So-

nata moderna. Finalment, els partici-
pants es van traslladar fins al carrer
Josep M. Folch i Torres, al barri
Cerdanet, on es van llegir passatges de
Marta la menuda i El fill que no torna.

Un passeig literari pel Barri AnticEl bus urbà promou la lectura

L’actuació de Rosendo, el 26 de
novembre, és un dels plats forts

de la programació

La iniciativa contribueix a reafirmar la
celebració d’aquest esdeveniment  cul-

tural i refor-
ça la promo-
ció del llibre
i la lectura
mit jançant
un transport
públic que
recorre diàri-
ament els
d i f e r e n t s
barris del
municipi.
El projecte
La lectura et
transpor ta

ha estat realitzat pels professors de Be-
lles Arts de la Universitat de Barcelona,
Lluís Doñate, M. Josep Forcadell i
Albert Valera, que també són els autors
del Bosc de Taules i la passarel·la so-
bre l’estany de l’avinguda Francesc
Macià.
Una altra idea original del mateix equip
la va portar a terme l’Ajuntament durant
la Festa Major: la projecció de cites li-
teràries en diferents espais urbans
amb el títol de Llegim Parets.
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MIQUEL MOLINA
delegat i jugador del TT Parets

Jordi Seguer

Vint anys al mateix club i encara en
actiu al primer equip?
Vaig començar al TT Parets amb
només 10 anys quan el local de joc
estava situat a Can Rajoler.
M’agradava tant que als 11 anys ja
vaig debutar com a federat i des
d’aleshores he viscut la majoria
d’ascensos del club des de 1a
Provincial fins 1a Estatal. He volgut
ser fidel al club i a més de jugador ha
assumit responsabilitats com a
directiu.
Quina és la situació actual del TTP?
Estem en un dels millors moments
de la nostra història. Aquesta
temporada hem federat sis equips
que juguen a 1a Estatal, Lliga
Catalana, Preferent, 2a, 3a Provincial
i tenim un equip de Veterans. La
llàstima és que no hem  pogut crear
un equip inferior per manca de temps
i de jugadors en aquestes categories
de formació.
Aquesta temporada quin objectiu
tindrà l’equip de 1a Estatal?
Volem consolidar-nos a la nova
categoria després de l’ascens de la
lliga anterior. Sabem que no serà
fàcil ja que la 1a Estatal és la
categoria límit del TT Parets. Per
l’estructura del club i per recursos
econòmics no podem aspirar a una

Miquel Molina és jugador del Tennis Taula
Parets des de fa 20 anys. Va començar a
practicar aquest esport amb només 10 anys i
des d’aleshores ha passat per totes les
categories del club. Aquesta temporada és un
dels components de l’equip sènior A que ha
recuperat la categoria de 1a Estatal. Aquest
dissabte 5 de novembre l’equip jugarà a la pista
del Calella en la 4a jornada de la lliga. Fins ara
el TTP ha sumat una victòria i ha perdut dos
partits. A més enguany el club també participa
a la Lliga Catalana Absoluta, una categoria de
nova creació. Individualment Miquel Molina es
va proclamar Campió de Catalunya de TT per
comarques (2004) i va ser subcampió del Top
10 de la Federació Barcelonesa (2002). També
ha rebut el reconeixement com a millor
esportista individual de Parets en dues
ocasions, el 2002 i la darrera l’1 de juliol del
2005. A més de jugar a l’equip de 1a Estatal
Molina és delegat del club a les Federacions i
secretari de la junta directiva que presideix
Mario Garcia.

Rocio Guerrero és una de les inte-
grants de l’equip de competició de
categoria infantil del Club Atletisme
Parets. Aquest cap de setmana s’ini-
cia la temporada de cros amb la par-
ticipació dels atletes locals en dues
cites. Dissabte 5 de novembre se ce-
lebra a Bigues la primera cursa de la
lliga comarcal en la qual correran les
categories prebenjamí, benjamí i ale-
ví. Diumenge el CAP participarà al
cros  de Calldetenes i Rocio
Guerrero serà una de les represen-
tants del club. Durant la temporada
passada l’atleta de 12 anys va que-
dar 18a a la final territorial de cros
aleví, 22a a la final catalana aleví i
30a a la final del Campionat de
Catalunya de cros infantil. De la seva
trajectòria destaca un 2n lloc al cros
internacional d’Andorra   i podis a la
lliga comarcal. En pista a l’aire lliu-
re Rocio Guerrero va quedar 7a a la
final catalana de 600 m aleví i 9a
classificada a la final de 3.000 m
infantil.
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ROCIO GUERRERO, 12 anys
Club Atletisme Parets

“La 1a Estatal és la categoria límit del Tennis Taula Parets”

categoria superior. Tenim una
plantilla molt coesionada que no ha
de tenir problemes per eludir el
descens.
Com han anat els resultats fins ara?
Dels 3 par tits jugats n’hem guanyat
un contra el Vilafranca i hem perdut
contra els potents IES Mollet i
Bàscara. Aquest dissabte anem a
Calella, un duel també complicat.
A més aquesta temporada els juga-

dors del primer equip també juguem la
Lliga Catalana Absoluta on volem pu-
jar.
Quins reptes de futur té el club TTP?
Tot i que som conscients de l’àmplia
oferta esportiva que hi ha a Parets, vo-
lem recuperar l’escola de tennis taula
que havíem tingut amb entrenador pro-
pi. És la manera de garantir el futur del
club.
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L’Ajuntament demana a la Generalitat
subvenció per a dos projectes esportius

La remodelació de la piscina Can Butjosa i la construcció d’un
camp poliesportiu, projectes de futur de l’equip de govern

L’Ajuntament de Parets ha sol·licitat
subvenció a la Generalitat de Catalunya
per finançar dos dels projectes espor-
tius de futur que vol dur a terme
l’equip de govern. Dins de la convoca-
tòria d’ajuts per a la construcció o el
condicionament d’equipaments espor-
tius, el consistori ha demanat la col·-
laboració del govern català per a la
construcció d’un camp poliesportiu i
per a la remodelació de la piscina mu-
nicipal coberta de Can Butjosa.

Un nou poliesportiu
El Pla d’Instal.lacions Espor tives de
Catalunya (PIEC) va detectar que a
Parets manca un camp poliespor tiu.
Aquest equipament comptaria amb un

La Piscina Can Butjosa, inaugurada el 1987, serà remodelada en un futur

Dissabte 12 i Diumenge 13 Novembre
FUTBOL 1a TERRITORIAL Grup 4: CF Parets-Castellar (Diumenge 17 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
HANDBOL 2a CATALANA Grup A: Cornellà-H. Parets
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2: Finques Cadí-FS Parets Wursi
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ “A” TERRIT. Grup 3: B.Parets-Caldes “C”
(Dissabte 19 h)
3a FEMENINA “A” Grup 5: Montgat-B.Parets “A”
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3: TT Parets-Igualada (Dissabte 17 h)
RUGBI Campionat de Catalunya 3a Divisió: CR Parets-Castelldefels
(Dissabte 16.30 h)

Breus

El Parets Wursi de futbol
sala, a un punt del líder
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Primer equip CLUB DE RUGBI PARETS

El Club de Rugbi Parets ha perdut els dos pri-
mers partits del Campionat de Catalunya de 3a
divisió. En la primera jornada l’equip va caure
en camp propi davant de la Santboiana “C” (8-
25). Els paretans van començar bé però l’expul-
sió d’un jugador al segon temps i la major ex-
periència del rival van decantar el triomf visitant.
La marca del CRP la va fer el jugador Nelson
mentre que Francesc Pastor va transformar un
cop de càstig. En la segona jornada, el 23 d’oc-
tubre, el CRP va perdre per 5-0 al camp del
Geieg “B”-Torroella de Montgrí en un partit molt
igualat. Ara els paretans descansaran fins al
12 de novembre quan es reprendrà la compe-
tició de 3a catalana amb l’enfrontament CRP-
Castelldefels. La resta de partits seran: Químic
“B”-CRP (4 desembre) i CRP-Universitari “B”
(11 desembre). Aquesta és la cinquena tempo-
rada en competició d’una entitat que el passat
31 d’octubre va celebrar al Cargol Pelut el 6è
aniversari de la seva fundació.

Presentació dels equips
inferiors del CF Parets
El proper diumenge 13 de novem-
bre tindrà lloc a partir de les 16 ho-
res al camp municipal Josep Seguer
la presentació dels equips de futbol
base del CF Parets. El club presidit
per Xavi Call ha creat aquesta tem-
porada un total de 17 equips: dos
de juvenils, dos de cadets, dos d’in-
fantils, dos d’alevins, tres de benja-
mins, tres de prebenjamins de l’es-
cola, un d’amateur  a 3a Territorial i
el primer equip a 1a categoria. Co-
incidint amb la presentació dels
equips inferiors s’ha canviat l’horari
del partit CF Parets-Castellar de 1a
Territorial grup 4t. En comptes de
jugar-se a les 12 del matí s’ha tras-
lladat a les 5 de la tarda. Els
paretans, cuers amb 2 punts, visita-
ran abans aquest cap de setmana
el camp del Berga. Després de 7
jornades l’equip no ha sumat cap
victòria i només ha marcat 3 gols.

Dissabte 5 i Diumenge 6 Novembre
FUTBOL 1a TERRITORIAL Grup 4: Berga-CF Parets (Diumenge 16.30h)
HANDBOL 2a CATALANA Grup A: H.Parets-Garbí de Palafrugell
(Dissabte 19 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2: FS Parets Wursi-Santa Perpètua
(Dissabte 17.30 h)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ “A” TERRIT. Grup 3: Sant Celoni-B.Parets
“A” (Dissabte 17.45 h)
3a FEMENINA “A” Grup 5: B.Parets “A”-Premià “B” (Dissabte 19 h)
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3: Calella-TT Parets (Dissabte 17 h)

Dos corredors de Parets van obtenir podi
el passat diumenge 23 d’octubre en la
penúltima cursa del 2n Open infantil de
BTT del Vallès celebrat al circuit del Pa-
velló d’esports. Sergi Germán va quedar
3r a la categoria minibenjamí mentre que
Oriol Ruiz va ser 2n en benjamins. Jesús
Chinchilla va quedar 4t classificat a la
categoria infantil. La prova organitzada
per l’Associació Ciclista Parets va comp-
tar amb la participació de 115 corredors
de les categories minibenjamí,
prebenjamí, benjamí, aleví i infantil.
L’Open infantil de BTT ha estat format per
onze proves i té com a objectiu la promo-
ció del ciclisme entre els més joves.

Breus

El sènior A del FS Parets Wursi s’ha
situat segon a la lliga Territorial grup
2 després de 6 jornades. Aquest
dissabte, a les 17.30 hores, el bloc
dirigit per José Maqueda jugarà per
segona setmana consecutiva en pis-
ta pròpia davant del Santa Perpè-
tua. Fins ara els paretans han gua-
nyat cinc dels sis partits disputats
i s’han situat amb 15 punts a un
del líder, La Union Ortega de Santa
Coloma. El FS Parets Wursi s’ha
convertit en l’equip que més gols
ha marcat a la lliga: 50 en 6 jorna-
des. En els dos darrers enfronta-
ments s’ha guanyat a la pista del
Bonaire de Terrassa (2-10) i a casa
al Sant Celoni (8-2).

Domènec Tarrada nou
president del CEP
El Centre Excursionista Parets ha
renovat la seva junta directiva du-
rant el mes d’octubre. Després del
procés d’eleccions, Domènec
Tarrada ha estat escollit nou presi-
dent en substitució de Jordi
Domènech. La resta de la junta la
completen Santi Moros com a tre-
sorer i Lali Vidal com a secretària.

Sortida del Bàsquet Pa-
rets a Sant Celoni
El sènior masculí A del Bàsquet
Parets visitarà aquest dissabte la
pista del Sant Celoni en la 7a
jornada de la lliga Territorial Grup
3. El bloc dirigit per Toni Martín
comparteix el lideratge amb el club
celoní i l’SP amb 5 victòries i una
derrota. La sortida serà una de les
més complicades ja que els del
Baix Montseny es mantenien
invictes fins la jornada anterior
quan van perdre contra el Sant Jordi
(Rubí) per 70-63. L’única derrota
fins ara patida pel BP ha estat a la
pista del Sant Jordi, des
d’aleshores s’han encadenat 4
victòries consecutives, la darrera
dissabte a casa per 48 punts
davant del Ca N’Oriol (84-36). Dani
Pachón, amb 22 punts, va ser el
màxim anotador del BP. D’altra
banda, l’equip sènior femení A
acumula 3 victòries i 3 derrotes a
la lliga de Tercera “A”. Les
paretanes reben aquest dissabte el
Premià (19 h) després d’haver
guanyat a Argentona (55-62).

L’Handbol Parets rep
aquest dissabte el Garbí
El sènior A de l’HP rebrà el Garbí de
Palafrugell en la 6a jornada de la
lliga de 2a Catalana Grup A.
L’equip entrenat per Josep Manel
Herrero es manté líder amb 8
punts, els mateixos que Sarrià B,
La Garriga i Cornellà. Els paretans
han començat for ts a la
competició, les darreres victòries
han estat contra el Sant Quirze B
(29-26) i a Martorell (29-30).

Doble derrota del Club de Rugbi Parets

camp reglamentari de futbol 7 de ges-
pa artificial on es practicarien tres es-
ports: futbol, rugbi i hoquei herba.
Paral·lelament s’ha demanat subvenció
per remodelar la piscina Can Butjosa.
Els treballs es portarien a terme en di-
ferents fases i tindrien en compte la co-
bertura de la pista esportiva. Per tal de
respectar les alçades de l’entorn part
de la construcció seria soterrada i es
crearien tres sales per a la pràctica del
fitness i d’altres modalitats com el
ioga. Dins els projectes esportius de
l’equip de govern també s’ha previst el
trasllat de les pistes de joc i de la seu
social del Club Petanca Parets a l’apar-
cament situat davant del camp munici-
pal de futbol Josep Seguer.

Open infantil
de promoció de BTT
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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

info@nopparets.org

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

parets@ic-v.org

Grup Municipal del
Partit dels  Socialistes de Catalunya

27 habitatges...
un bagatge

molt pobre per
tants anys de

govern

Cal netejar la
Riera Seca, el

Tenes i el torrent
Cantallops

Per una fiscalitat
més justa i

ecològica

El regidor de Serveis que és una persona
d’una serenitat indiscutible, tracta els
regidors de NOPP de “mentir alegrement”.
Seria bo deixar que fos l’opinió pública qui
valorés les veritats, les mentides i les
alegries.
Anem  a les evidències. La riera Seca des
de can Músic fins a la carretera de
Sabadell és plena de malesa, canyes i
brutícia, quasi tot aquest tram és  Parets.
Potser el regidor de Serveis creu que la
riera Seca només és el tram canalitzat.
Cal explicar als veïns on han anat a parar
les plantacions amb malla de sac dels
marges de la riera Seca al  dret del pas

Avui en dia tothom és conscient que per
tirar endavant els nous projectes col·-
lectius, fer realitat noves inversions i mi-
llorar els serveis públics, calen recursos
econòmics. Ningú posa en dubte que les
administracions, també la nostra, han de
cobrar impostos per garantir uns serveis
públics de qualitat. Però obtenir els ingres-
sos necessaris no s’ha de confondre amb
afany recaptatori i els impostos, per da-
munt de tot, han de ser justos.
La gent d’ICV defensem la progressivitat
fiscal, és a dir, que els impostos respon-
guin a la màxima de que qui més té més
pagui. Per a nosaltres la càrrega

impositiva ha d’adaptar-se a la situació
econòmica i personal del o la contribuent.
Creiem que en aquesta matèria, ser d’es-
querres de debó és fer de la fiscalitat una
eina de redistribució, que permeti gravar
més els col·lectius que tenen més poder
econòmic i ajudar els qui tenen majors di-
ficultats.
Aquests dies estem debatent sobre la
fiscalitat per al 2006 i des del govern
municipal defensem la moderació en els
augments dels impostos per a l’any vinent,
que volem que estiguin per sota de l’IPC.
Però a més, també volem  que s’introdu-
eixin criteris de fiscalitat ecològica, amb

bonificacions per a les persones que intro-
dueixin sistemes d’energia solar, etc.
En definitiva, com a força política d’esquer-
res i ecologista i alhora com a socis de
govern, defensem unes ordenances fiscals
que siguin justes i solidàries, amb aug-
ments moderats dels impostos, amb ajuts
per als col·lectius més dèbils, que incor-
porin criteris de fiscalitat ambiental.
Aquest és el nostre compromís.

Fins ara ningú us ha ajudat a tenir casa i
avui l’equip de govern  presenta davant de
tots vosaltres una oferta de 27 habitatges
de protecció oficial (però de titularitat pri-
vada), totalment insuficient per a la deman-
da que en aquest moments teniu. Mai no
ha existit per part de l’equip de govern cap
voluntat de tirar endavant un “Pla per l’ha-
bitatge”; la prova del que avui us dic és
que en tots aquest anys de govern socia-
lista a excepció d’una petita promoció de
10 habitatges que es va fer en el “Sot d’En
Barriques” no se n’ha fet cap més.
D’aquests 27 habitatges fa molt de temps
que us en parlen i de cop i volta, com

aquell que no vol la cosa, us comuniquen
que ara sí....
Que ara sí que hi ha un “Pla per l’Habitat-
ge Assequible 2005-2008" que serà una
realitat en el Pla urbanístic de Can Fradera
i uns quants al Sector Central, tots de ti-
tularitat municipal, gestionats per una em-
presa municipal de recent creació. També
us diuen que l’accés a l’habitatge a un preu
assequible és una de les prioritats de
l’equip de govern i que la seva voluntat  és
garantir que tothom hi tingui accés. Nosal-
tres creiem que ni ha estat una prioritat
ni ha estat la voluntat dels diferents equips
de govern que ha tingut el nostre munici-

pi fer-ho ja que han hagut de passar més
de 25 anys perquè es presenti públicament
en un auditori ple de gom a gom. Caldrà
tenir memòria històrica si no es compleix
la promesa, un Pla mínimament consistent,
al qual el senyor alcalde i el regidor d’Ur-
banisme es varen comprometre.

El PPC compleix els seus compromisos.

El PPC compleix
els seus

compromisos

Han passat 25 anys des de l’aprovació de
l’Estatut de 1979. Des de llavors a
Catalunya han sorgit noves realitats, nous
problemes, noves necessitats. És per això
que el nostre país necessita més autogo-
vern, més competències i un millor finan-
çament per al desenvolupament de políti-
ques socials més ambicioses. Necessitem
un nou Estatut  capaç de donar més solu-
cions.
Els socialistes catalans hem treballat pel
consens d’un nou Estatut, per un gran
acord. Un acord entre els partits del Go-
vern de la Generalitat, feliçment compar-
tit també amb la principal força de l’opo-

sició, CiU, a la qual se la va haver de con-
vèncer que havia d’abandonar les posici-
ons maximalistes, per no malmetre una
gran oportunitat històrica. Però és, sobre-
tot, un acord entre els ciutadans i les se-
ves institucions, entre els ciutadans i els
seus drets. Un acord per a Catalunya, que
com ha estat evident no ha deixat indife-
rent a Espanya.
La proposta d’Estatut, a la qual els socia-
listes de Parets donarem suport, és una
proposta que precisa diàleg i negociació,
que busca el pacte. El nou Estatut ni se-
para ni allunya Catalunya d’Espanya, ni
pretén obrir una etapa d’insolidaritat; bus-

ca tot el contrari: garantir el progrés de
Catalunya tot assegurant que d’ell se’n
beneficiï tota Espanya.
Hem de ser capaços d’explicar que el nou
Estatut és també la garantia del nostre
compromís amb la pròpia Espanya i que no
és una situació tràgica com denuncia ar-
reu el PP. No és tracta de demanar més
privilegis, sinó d’estendre la mà amb con-
vicció i franquesa, perquè les mans dels
pobles d’Espanya encaixin amb la nostra.

El nou Estatut i
Espanya

cap a  Can Jornet. Part d’aquesta malla va
ser arrossegada per les últimes pluges i
junt amb les canyes provinents de la part
alta de la riera Seca van tapar el pont de
can Vila. Aquesta és la realitat.
El grup d’ICV, que forma part de l’equip de
govern i es veu que no se sent represen-
tat pel regidor de Serveis, en lloc d’ampliar
les explicacions als veïns, en el sentit d’in-
formar de per què va fallar la malla de sac,
va explicar si l’Ajuntament havia sol·licitat
o no les ajudes que l’ACA  ha donat per ne-
tejar lleres de riu  i per què està tan bruta
la riera Seca, només sap dir que els del
NOPP som uns demagogs.

Nosaltres reiteradament hem demanant
que es netegin els passos d’aigua, però
la deixadesa és tan gran que en lloc d’en-
carrilar tots els esforços a netejar d’una
vegada la riera, s’encarrilen a contestar
els nostres escrits grollerament. No seria
més útil pel poble de Parets que a hores
d’ara la riera Seca des del carrer de la Lli-
bertat fins all llindar amb el terme muni-
cipal de Lliçà de Vall fos neta?

A Barcelona celebren aquest cap de setma-
na el Meeting Point, el saló immobiliari
més important que hi ha al nostre país.
L’accés a l’habitatge és un dels proble-
mes més importants que afronten les per-
sones i cada cop s’hi ha de dedicar una
part més important del total dels ingres-
sos familiars. Això és així perquè al llarg
d’aquests anys el sector immobiliari ha
canalitzat bona part de la inversió de par-
ticulars i també ha facilitat l’especulació
i el diner fàcil.
Aquesta situació també l’hem notat a Pa-
rets. I el que ens queda, vist el model de
creixement urbanístic impulsat per l’Ajun-

tament. Fa uns dies van aprovar la propos-
ta per adjudicar 27 habitatges de protec-
ció oficial al nostre poble. És del tot insu-
ficient. El jovent de Parets cada vegada té
més dificultats per quedar-s’hi a viure si
ha de comprar un habitatge.
Esquerra Republicana de Catalunya pensa
que l’accés a un habitatge digne ha de ser
una prioritat de l’Ajuntament i per això ha
de prendre les mesures necessàries per
aconseguir-ho. Cal utilitzar els mecanismes
que la llei posa a l’abast dels ajuntaments
per incrementar la creació d’habitatge de
protecció oficial i per evitar l’existència
d’habitages buits  i sense utilitzar. Urgeix

un debat seriós i participatiu que permeti
trobar solucions efectives a aquest proble-
ma.

No n’hi ha prou
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Quin és el principal objectiu del dinar solidari del
proper dia tretze?
És un acte sense afany recaptatori, només vol ser una
trobada entre els padrins que fan aportacions econò-
miques anuals i els responsables de l’entitat. Serà un
àpat amb connotacions catalanes i de Nicaragua per-
què menjarem frijoles que és un dels productes que
més conrea i consumeix el poble germà, combinat amb
pollastre. Acompanyarem l’acte amb la projecció de
diapositives de San Francisco del Norte i comptarem
amb els comentaris de Karen Baquedano, neboda de
l’actual alcalde del poble germà i responsable de la
biblioteca Arco Iris, que funciona allà gràcies a un pro-
jecte de l’Ajuntament de Parets.
La recerca de persones que vulguin apadrinar in-
fants de San Francisco del Norte perquè puguin
escolaritzar-se és la principal activitat de la vos-
tra associació. Quants col·laboradors teniu?
Actualment són uns trenta-cinc padrins que fan una
aportació econòmica de cent vint euros l’any. Amb
aquesta recaptació garantim que uns seixanta nens del
poble germà al nostre vagin a l’escola. L’escolarització
a Nicaragua, tot i ser gratuïta, no és obligatòria i a més
genera unes despeses a les famílies que sovint no po-
den assumir. La beca que financem des d’aquí inclou
el paquet  bàsic imprescindible per anar a escola for-
mat per material escolar, uniforme i material d’higiene
diària. L’escolarització, a més, garanteix dos àpats dia-

“Al govern de Nicaragua ja li està bé que pobles com San Francisco del Norte
subsisteixin gràcies a la cooperació internacional”

Avui no parlarem de masies, ni d’edificis singulars, avui
parlarem d’un dels establiments més antics i arrelats al
municipi. El passat dissabte 29 d’octubre, can Xineia va
obrir les seves portes per última vegada després de més
de 70 anys d’activitat ininterrompuda. Tot va començar
l’any 1934, quan Pere Vila Briquets es va fer càrrec d’un
establiment d’ultramarins o «abacería» obert un any abans
per Joan Parera Mompart i en el local que, prèviament,
havia estat dedicat a la venda de palla. El primer document
que ens parla del despatx de carn pertany a l’any 1942,
concretament al pagament de la contribució, en el qual
Pedro Vila Briquets de «profesión, industria, arte u oficio»
ja consta com a «vendedor al por menor de tocino», a la
botiga situada al carrer Major, aleshores de Calvo Sotelo,
número 10. L’any 1957 es pagaven 400 pessetes en con-
cepte d’impost sobre consums de luxe, quantitat inferior,
per exemple, a les 600 que abonava un altre establiment
molt conegut. La filla de Pere Vila, Dolors Vila Valls, co-
neguda també com la Lola de can Xineia, va contraure
matrimoni el 27 de maig de 1946 amb Esteve Mas Jordà,
i un any després es convertien en els pares de Pere Vila
Mas, actual propietari de la carnisseria. El Pere es va ca-
sar amb la Isabel Artés, vinguda de Mollet i, junts, van
tirar endavant el negoci. Ara els diem adéu i els desitgem
molt bona sort en el camí que tot just comencen.

ARXIU MUNICIPAL
C/Travessera, 1. Parets del Vallès. Tel. 93 573 98 00
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Alícia Pozo Figueroa

EL CALAIX

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h / Dilluns, de 17 a 19.30 h

Pepi Volart

ris pel nen: l’esmorzar, a càrrec d’una ONG, i el dinar,
a càrrec del Programa Mundial d’Alimentació.
Es garanteix en tot moment que els imports dels
apadrinaments arribin a la seva destinació i que els
infants gaudeixen de la beca?
Per descomptat. Només es lliura el material convingut
i en cap cas es fan aportacions econòmiques. La nos-
tra contrapart allà, que es diu “Amigos de Parets del
Vallès” s’encarrega de posar-se en contacte amb les
famílies que gaudeixen de les beques i, a més, fa un
seguiment durant el curs per garantir que se’n faci un
bon ús. Al final del curs es fa un informe de cada es-
colar becat i es fa arribar als seus padrins.
La vostra associació ha visitat el país i el poble
agermanat amb el nostre. Quina és la situació
allà?
És una zona molt pobra que el govern de la república
té gairebé oblidada. La cooperació internacional és de
gran valor per a ells i l’ajut que es tramet amb els ager-
manaments esperona molt un territori que està sem-
pre molt subjecte a les condicions meteorològiques. Si
les pluges són molt intenses poden malmetre tots els
conreus o portar conseqüències pitjors com l’huracà
Mitch de fa sis anys.

Adéu a can Xineia

L’Associació Solidària amb San Francisco del
Norte de Parets ha organitzat un dinar solida-
ri que se celebrarà el diumenge 13 de novem-
bre a les 2 de la tarda a Can Butjosa. El dinar
vol ser una trobada entre els responsables de
l’entitat i els padrins que fan possible, amb les
seves aportacions econòmiques, el projecte
de beques d’escolarització per a infants de San
Francisco del Norte a Nicaragua, municipi
agermanat amb Parets des de fa sis anys.

FFFFFeeeeem som som som som solililililidddddaaaaarrrrritititititaaaaattttt RRRRReeeeetttttalalalalal lllllsssss...............

Servei Local d’Ocupació de Parets. C/Major, 2 - 4. 08150 Parets del Vallès (Barcelona) Tel. 93 573 88 90

Per accedir a aquestes ofertes la-
borals heu d’estar inscrits al Ser-
vei Local d’Ocupació de Parets
(SLOP).
Si esteu interessats podeu telefo-
nar els dilluns, de 9 a 13 hores,  al
93 573 88 90 o bé adreceu-vos
personalment a l’SLOP, al
C/Major 2-4, Parets del Vallès.

BORSA DE TREBALL DELINEANT

Llocs de treball: 1
Municipi: Rubí.
Contracte: 6 mesos més
indefinit.
Horari: De 8 a 13 h i de 16
a 19 h.
Tasques: Prendre mides i
fer dibuixos amb CAD.
Requisits: Formació
professional i carnet de
conduir.

PERRUQUERA OPERARI FUSTERIA
D’ALUMINI

APRENENT DE
MUNTATGE

Llocs de treball: 1
Municipi: Parets del Vallès.
Contracte: Temporal amb
opcions de continuïtat.
Horari: Partit de dimarts a
dissabte.
Tasques: Les que corres-
ponen a la categoria
d’oficiala.
Requisits: Experiència i
formació.

Llocs de treball: 1
Municipi: Parets del Vallès.
Contracte: Temporal amb
opcions de continuïtat.
Horari: De 7.30 a 13 h i de
14 a 17 h.
Tasques: Fabricació de
portes i finestres d’alumini.
Requisits: Mínim 1 any
d’experiència en fusteria
d’alumini (oficial 2a).

Llocs de treball: 1
Municipi: Lliçà de Vall
Contracte: 6 mesos amb
opcions de continuïtat.
Horari: De 8.30 a 13 h i de
14 a 18 h.
Tasques: Muntatge d’arma-
ris elèctrics.
Requisits: Tenir entre 16 i
18 anys. Contracte de
formació.

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

A la secció «Retalls...» d’aquesta mateixa plana, ens expliquen que l’any 1942
el Pere Vila de can Xineia hi apareix per primer cop com a contribuent de la
contribució industrial. Els documents que componen aquest impost ens apor-
ten molta informació. Us mostrem un exemple de 1857 per tal d’il·lustrar-ho.
Amb l’estudi d’aquest document sabem que hi havia dotze contribuents que
es dedicaven al comerç, un «boticario», un «médico cirujano», i tretze perso-
nes dedicades a oficis artesanals, com ferrers, forners, fusters o sastres. D’al-
tra banda, hi consten també tres propietaris de telers, els únics considerats
autènticament industrials. Un d’aquests, Genís Comas, és el que contribueix
amb la quantitat més alta de diners, pels 28 telers que posseeix. Ens assa-
bentem, així, del total del que es va recaptar a Parets per aquest concepte aquell
any: 3.800 «reales vellón». Ens serveix, també, per conèixer quina era la zona
de moviment comercial; com bé imagineu, es concentrava en els carrers més
genuïns del barri Antic: Major, Travessera, Sol, «Levante» (l’actual Ferrer i Guàr-
dia) i la plaça, encara que alguns tenien els seus negocis a casa, al «campo».
Eren els que es dedicaven a la venda de carn o d’aiguardent: suposem que
provisions no els devien pas faltar.

Jaume Anfruns.
President Associació solidària San Francisco del Norte
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Quines obres has exposat a Can Ra-
joler?
Uns quinze quadres sobre paper amb
tècniques com l’aquarel·la, monotip i
gravat. M’agrada reflectir en les meves
obres temes quotidians, natures mor-
tes i figures humanes. Potser algunes
poden tenir un caràcter abstracte pel
tipus de traç i taca, però com que hi ha
motius figuratius crec que, a l’espec-
tador, li ha costat poc involucrar-se en
les obres.
És una exposició que s’ha pogut veu-
re en altres centres?
Sí. Aquesta mostra, la vaig fer el 2004
i l’he exposada en cinc localitats a més
de Parets. Estic molt satisfet de les crí-
tiques i de la valoració que se n’ha fet.
Actualment també en tinc una altra que
s’ha pogut veure a Ripollet.
D’on et ve l’afició per l’art?
En part per la meva família ja que dels
meus pares, Jaume Paris i Cristina
Martín, vaig aprendre moltes tècniques

“M’agrada tocar  la sensibilitat de l’espectador”

Iris Paris.
Artista

Fins al passat 30 d’octubre s’ha pogut veure a Can Rajoler una exposi-
ció pictòrica del polifacètic artista paretà Iris Paris. Es tractava d’una
quinzena de peces inspirades en temes quotidians amb la figura humana
com a denominador comú. A més aquest jove artista de 28 anys, nascut
a Barcelona, però arrelat a Parets del Vallès des de ben petit, és el direc-
tor artístic de les sessions de chill out que s’organitzen un divendres de
cada mes al Casal de Can Butjosa.

Ultima hora ...

Carles Font. Fotografies: Joan Soto

veient-los treballar. També vaig estudi-
ar a l’Escola Massana de Barcelona,
però sempre m’he considerat un artis-
ta molt autodidacta, igual que els meus
pares.
Et dediques plenament a l’art?
No. Treballo com tothom vuit hores en
una altra tasca professional. És com-
plicat avui en dia viure només de l’art.
Tot i això dedico una bona part de les
hores a aquesta afició i també em su-
posa una ajuda.
Com et definiries com a artista?
Crec que sóc bastant expressionista i
intento fixar-me en els petits detalls de
l’obra. M’agrada tocar la sensibilitat de
l’espectador. He tocat moltes arts com
la pintura, videoart i també m’agrada-
ria l’escultura.
A més organitzes cada mes una ses-
sió de chill out a Can Butjosa.
Són unes sessions que organitzo des
de fa aproximadament un any. Podríem
dir que és un espai multicultural en què

Exposició sobre Jules Verne a la
Biblioteca Can Rajoler
Del 14 de novembre al 4 de desembre,
la Biblioteca Can Rajoler acollirà una
exposició sobre Jules Verne. La mostra
pretén d’una banda reflectir l’obra d’un
dels grans escriptors del segle XIX i de
l’altra mostrar les obres d’aquest au-
tor que han estat popularitzades. Així
mateix es dedicarà l’hora del conte i
una ter túlia del Club de lectura per
adults al voltant del llibre Viatge al
centre de la Terra.

“Còmplices”, aquest diumenge al
Teatre Can Rajoler
La companyia La Dependent represen-
ta aquest diumenge, 6 de novembre, al
Teatre Can Rajoler “Còmplices” d’Isabel
Clara-Simó. L’obra s’emmarca en la pro-
gramació Prou d’Hòsties contra la vio-
lència de gènere, una escenificació que
denuncia els maltractaments a les do-
nes. La representació, interpretada per
l’actor Pep Cortès i dirigida per Imma
Ochoa, tindrà lloc a les 18h i el preu
de l’entrada és de 12 euros.

la música electrònica d’ara es barreja
amb el videoart i les projeccions. La
part musical s’encarrega a uns col·-
laboradors meus, el grup Zuel, i jo
m’encarrego de les imatges, totes cre-
ades per mi. En definitiva busco textu-
res i imatges subliminals que es rela-
cionen amb la música que sona.
Aprofitant que és l’Any del Llibre, quin
llibre recomanaries?
Llegeixo molts llibres relacionats amb
l’art. L’últim és titulava Textos de
estética taoísta.
I quin és el teu indret predilecte de
Parets?
El Parc de la Linera a partir de les dot-
ze de la nit.

Es presenta a Parets el llibre
“Retalls de vida”
“Retalls de vida” és una publicació que
han escrit vuit dones de la nostra co-
marca en què exposen la seva experi-
ència i la seva convivència amb una
malaltia: el càncer. La publicació serà
presentada a Parets el proper 18 de
novembre, a les 21 h, al Restaurant La
Salut, i posteriorment es durà a terme
un sopar. Alhora s’aprofitarà per pre-
sentar la nova seu de l’Oncolliga a
Parets, entitat presidida per Paquita
Ur tusol.
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