
Més de 600 persones van participar el passat diu-
menge, 2 d’octubre, a la 12a edició de la Diada de
la Bicicleta organitzada per l’Associació Ciclista
Parets. La passejada popular amb bici va respon-
dre a les espectatives i fins i tot es va superar la
participació d’anys anteriors.
Els canvis introduïts en el recorregut van ser ben
acceptats pels participants a la diada. Des de l’or-
ganització es volia oferir més seguretat en un dels
trams del circuit i per això un cop s’arribava a la
confluència dels carrers Pau Casals amb l’Avingu-
da d’Espanya es va optar per continuar la passe-

al dia

Diada de la Bicicleta, èxit de participació
600 persones prenen part a la 12a edició de la passejada popular amb bici de Parets
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El bon temps va acompanyar en la 12a Diada de la Bicicleta, que va superar la participació de l’any anterior

Comença el procés
de participació
al pressupost

municipal per al
2006 (Pàg.5)
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El nedador
 Miquel Luque obté
cinc medalles als

Jocs Panamericans
(Pàg.13)

jada fins a la zona de Cal Jardiner. D’aquesta ma-
nera s’evitava passar per més cruïlles de l’Eixam-
ple. El recorregut després continuava fins a la Pis-
cina Can Butjosa, indret on es va dur a terme l’es-
perat avituallament.
A partir d’aleshores els ciclistes van poder esco-
llir l’itinerari de tornada: un pels camins rurals
passant per Can Vila, la Torre d’en Malla i Can
Riera, i un altre circuit d’asfalt pels carrers del mu-
nicipi. Els més de 600 participants a la passeja-
da es van retrobar al Pavelló d’esports per esmor-
zar. (Pàg.3)
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Horaris de visita del consistori

El comerç és un sector
fonamental en l’econo-
mia municipal i princi-
pal quant al seu equili-
bri. L’Àrea de Comerç
de l’Ajuntament pretén
ser un nexe d’unió per-
manent entre el comerç
local i l’Administració, i
jugar un paper d’impuls
en aquelles iniciatives
que signifiquen per a la
població l’oportunitat
del seu creixement i que redunden en la
millora de la qualitat de vida de tots els
seus ciutadans.
L’objectiu principal que es planteja és, a
través de l’anàlisi acurada del teixit comer-
cial, l’impuls i la dinamització de l’econo-
mia del municipi tot detectant les neces-
sitats dels ciutadans i de les persones
que ens visiten, a més de la potenciació

Àrea de Comerç
d’un comerç personalit-
zat i de qualitat.
Per tal de dur a terme
aquesta tasca, l’Ajunta-
ment preveu posar en
marxa un pla que con-
templi diferents actuaci-
ons, com ara la possibi-
litat d’elaborar campa-
nyes específiques, do-
nar suport i assessora-
ment a les associacions
de comerciants, oferir

formació i orientació o fomentar les noves
iniciatives comercials. Tot per tal d’incre-
mentar la capacitat tècnica i de gestió del
comerç i ajudar els diferents sectors a
adaptar-se a un mercat cada cop més di-
nàmic i competitiu, mentre es projecta i
promociona dins i fora de la nostra pobla-
ció, i es dóna resposta a les necessitats
dels consumidors.
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Àrea de Comerç
C/Major 2-4
08150 Parets del Vallès

HORES A CONVENIR
Tel. 93 573 88 88

Fax. 93 573 88  89
a/e: info@parets.org

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

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
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LINIA OBERTA

Línia Oberta és un espai d’opinió obert al lector. Les cartes no podran excedir els 1100 caràcters i és imprescindible que els autors indiquin el seu nom,
adreça, telèfon i número del DNI. Els escrits hauran de lliurar-se per correu o en mà a l’Ajuntament de Parets, C/Major 2-4, 08150, Parets del Vallès adreçat
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EL ABUELO DE LOS PATOS
El verano siempre nos deja momentos
agradables e historias que contar. A ve-
ces cercanas a nosotros y de interés
humano. Me gustaría con estas líneas
acercaros a una de ellas. Hijo de Parets,
nacido en la casa de Can Volar t, Félix
Serra Palou es un jubilado de 79 años
que presta una labor desinteresada, so-
lidaria y muy hermosa. Él es “el abuelo
de los patos”. Viudo de Maria Puig Cos-
ta, tiene 6 hijos y 10 nietos y una familia
de la que se siente muy orgulloso.
Desde que enviudó, hace ya dos años,
comenzó, por entretenimiento y durante
su tiempo libre, a frecuentar el lago de
los patos, a llevarles comida, a recon-

tarlos y a elaborar su censo particular.
Ahora se ha convertido en un hobby qué,
según me cuenta, le hace “mucha
ilusión” y lleva a cabo “con cariño”,
aunque siempre se lleva “alguna sorpre-
sa”, a veces se añaden a su lista patos
que emigran. Acude casi todos los días a
visitarlos excepto los domingos y los
lunes. “Al principio –me explicó– había de
28 a 30 patos, ahora hay 75, 10
tortugas, peces y algunos animalitos que
comparten con ellos el estanque y
conviven allí”. Su jornada empieza por la
mañana preparándoles el menú del día.
Primero va a la Cooperativa La Progressi-
va, dónde es bien conocido por haber
trabajado 10 años y haber ostentado el
cargo de presidente de la junta durante
otros 20. Aquí le guardan las hojas ver-
des de las verduras y frutas, que servirán
como primer plato y postre. De su bolsillo
sale el segundo plato a base de maíz y
pan, que compra en el sindicato. Conoce
a todos los patos y, pude comprobar,
que también ellos lo conocen a él. Dejó
de ponerles nombre por que con el
tiempo se les coge cariño; me explicó
que congenió con un pato al que le puso
de nombre Panchito. Le seguía a todas
partes y le cogió mucho cariño,  pero lo

robaron. Lo mismo ocurrió con dos ocas
a la que llamaba “Lolas”, presenció el
robo cuándo un coche paró y las robó
sin poder hacer nada. Ojalá pusieran un
vigilante en el parque para evitar estas
cosas, para cuidar el lago y evitar que la
gente los maltrate. Lo más curioso que
le ha pasado a Félix, fue con una pata
acompañada de 15 patitos a los que vio
intentando pasar de un lado de la carre-
tera hacia el estanque; tuvo que impro-
visar, parar el tráfico y hacer de guardia
urbano por miedo a que causaran un
accidente o acabaran atropellados. La
hora del rancho suele ser entre las 13 y
las 13.30 h –comida- y les lleva las
bolsas con lo que les ha preparado. La
verdad, es que es todo un
acontecimiento que tuve la suer te de
presenciar, tuvimos un recibimiento que
ni el presidente –dicho de forma
simpática– fue divertidísimo, nada más
vernos llegar salieron del estanque como
un pelotón militar haciendo los honores
a un capitán. Por todo eso y por ese día
tan especial, quiero dar te, Félix, las
gracias y felicitar te por esa labor
desinteresada y tan bonita.
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Divendres 7
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-Al Centre Cultural Can Rajoler, fins
al 30 d’octubre, exposició d’obra
artística d’Iris Paris.
Dissabte 8
-A les 22.30 h, al Teatre Can Butjosa,
cafè teatre: Los unos por los otros,
a càrrec de Dani Pérez.
Diumenge 9
-A les 10 h, a la plaça de la Vila, parc
d’inflables i xocolatada amb motiu
del 25è aniversari de la Penya
Blaugrana Parets.
-A les 14.30 h, al Pavelló Municipal
d’Esports, dinar de germanor amb
motiu del 25è aniversari de la Penya
Blaugrana Parets.
-A les 11 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, sortida de l’itinerari guiat
pels carrers de l’Eixample que tenen
nom d’escriptor.

-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler,
representació de Grimm, Grimm o la
Blancallops i els set porquets, a
càrrec de La Pera Llimonera.
Dimecres 12
-A les 18 h, a la plaça de la Vila,
festa solidària.
Dijous 13
-A les 19 h, hora del conte,
conferència sobre alimentació i salut
a càrrec del doctor Roger Garcia
Puig.
Divendres 14
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 19 h, al Teatre Can Rajoler,
presentació del llibre Bíblia i ar t a
Parets.
-A les 23 h, al Teatre Can Butjosa,
jam session de percussió.

Dissabte 15
-A les 21 h, a l’església de Sant
Esteve, concert de l’Euroquar tet
Barcelona i Olivia Biarnés.
Diumenge 16
-A les 10.30 h, a l’església de Sant
Esteve, missa presidida pel bisbe
auxiliar de Barcelona, Joan Carrera.
-A les 12 h, a la plaça de la Vila,
descober ta de la pedra del
milcentenari i actuació de la colla del
Ball de Gitanes de Parets
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler,
representació de l’obra Un prometatge,
d’A. Txèkhov.
Dimarts 18
-A les 18 h, hora del conte, a càrrec
de Carme Brugarola.
Dijous 20
-A les 18 h, taller cuina vegetariana
moderna a càrrec del cuiner Jesús
Querol.

Manoli Carrera Muñiz
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

Parets, municipi amb tradició ciclista
Parets sempre ha respost a totes les cites amb el ciclisme. A més de
celebrar la Diada de la bici, durant tot l’any es porten a terme tot un
seguit de curses de veterans, cadets, tàndems o de BTT. Des de fa
26 anys existeix també un club amb prestigi com l’Associació Ciclis-
ta Parets.  En els darrers anys han sorgit un bon nombre de corredors
que fins i tot han donat el salt a les categories professionals com els
germans Joaquim i Albert Rodríguez. Us presentem un retrat de tres
ciclistes en actiu que han destacat aquesta temporada.

El ciclista professional de l’equip
SAUNIER ha guanyat durant el 2005
el premi de muntanya de la Vuelta
a Espanya. En el seu palmarès hi
ha el triomf a la Setmana Catalana
(2004), l’Escalada a Montjuïc
(2001) i en una etapa de la Vuelta
a Espanya (2003). La propera tem-
porada correrà per l’equip Illes Ba-
lears. El seu germà, Alber t, corre
com a professional, a l’Àngel Mir.

JOAQUIM
RODRIGUEZ,

26 anys
Saunier Duval

Un grup de participants sortint des del Pavelló d’esports a primera hora del matí

CICLISTES DESTACATS

És un dels ciclistes paretans amb
més projecció. Enguany ha quedat
campió del Món de BTT de relleus
amb la selecció espanyola. També
ha participat al Campionat d’Europa
i ha estat primer classificat de la
Copa Catalana de BTT júnior, de
l’Open d’Espanya i del Campionat
d’Espanya. Format a l’AC Parets
corre per l’Haribo. Tancarà la tempo-
rada a Montjuïc.

OLIVER
AVILÉS,
17 anys
Haribo

Durant aquesta temporada el ciclista
paretà ha guanyat la Copa Catalana
de BTT, l’Open provincial, el Campi-
onat de Catalunya de BTT, el Cam-
pionat de Catalunya de ciclocros i la
final catalana de marató en la cate-
goria màster 60. Participarà el 16
d’octubre a l’Escalada a Montjuïc.

MIQUEL
PARERA,
61 anys

AC Parets

Parets és un municipi amb forta tra-
dició ciclista per les moltes activi-
tats que es porten a terme des
d’una entitat molt dinàmica, l’Asso-
ciació Ciclista Parets i, a més, a la
nostra vila comptem amb destacats
corredors d’aquesta modalitat es-
portiva. La Diada de la Bicicleta ha
rebut, novament, una bona acollida
per part de la població, potser per-
què no hi ha edat per participar a la
festa i s’hi apunten famílies sence-
res. Després de dotze anys, s’ha
convertit en l’activitat esportiva de
carrer que compta amb més parti-
cipants.
Aquesta convocatòria ens permet
deixar els cotxes i les motos al ga-
ratge i fer un recorregut no compe-
titiu, sense dificultat per cap edat ni
condició física, alhora que ens ofe-
reix la possibilitat de redescobrir el
nostre poble i el seu patrimoni, en
un entorn saludable i relaxat.
Es tracta d’una activitat lúdica i es-
portiva que pretén reivindicar l’ús de
la bicicleta com a transport alterna-
tiu. És, doncs, una festa cívica a
favor de la utilització d’aquest mit-
jà de transport, com a vehicle eco-
nòmic i ecològic. Precisament, en-
guany ha coincidit amb la jornada
sobre energies renovables que
s’ha fet en el marc d’EcoVallès
2005, per donar a conèixer les pos-
sibilitats que ofereixen aquestes
energies a través de tallers i expo-
sicions.
A més, amb la festa ciclista s’ha
culminat la Setmana de la mobilitat
sostenible i segura, que vol
conscienciar tothom de la necessi-
tat d’una nova mobilitat urbana i
afavorir un comportament adequat
amb el desenvolupament sosteni-
ble. Des de l’Ajuntament, potenci-
em la creació de carrils bici i altres
mesures a favor d’aquest model de
mobilitat. En aquest camí, però,
hem de pedalar tots junts.
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La novena edició d’EcoVallès, celebrat
diumenge passat, s’ha dedicat en-
guany a les energies renovables. El
Sot d’en Barriques ha estat escenari
de la jornada lúdicoparticipativa, que
ha acollit exposicions, tallers i explica-
cions sobres les possibilitats que ofe-
reixen les energies renovables.

L’any vinent es farà una fira de caire
transversal però “hem cregut oportú
utilitzar la jornada d’enguany de forma
monogràfica a les energies renova-
bles, fent pedagogia i donant a conèi-
xer als ciutadans els beneficis i avan-
tatges d’aquests sistemes energè-
tics”, assenyala el regidor de Medi Am-
bient de l’Ajuntament de Parets, Josep

Eclipsi anular de Sol, vist des de Parets

La jornada
va
permetre
fer
aplicaci-
ons
pràctiques
d’energi-
es netes

Un monogràfic sobre les energies renovables
centra la novena edició de la jornada EcoVallès

Poques vegades es pot contemplar un eclipsi com el de dilluns passat, 3 d’oc-
tubre. L’últim eclipsi anular que es va veure des del nostre país va ser el 9 de
gener de 1777. Des d’aleshores s’han produït eclipsis parcials i totals, però
cap d’anular. El proper serà el 2028, poc després de l’eclipsi total del 12
d’agost del 2026. Les imatges que mostrem han estat preses des de l’Ei-
xample per Xavier Piqueras amb un telescopi refractor de 90 mms, càmara
CCD i filtre Baader. Des de les 9.43 fins a les 13.30 (hora local) la Lluna es
va interposar entre la Terra i el Sol i va deixar entreveure tan sols la part més
externa del disc solar, com un anell lluminós exterior. Les fotografies es mos-
tren amb temps universal, al qual s’ha de sumar dues hores més per ade-
quar-lo a l’hora local. Imatges cedides per Xavier Piqueras.

Maria Tarrés. “Un dels aspectes que
ha despertat més interès entre els
visitants ha estat el projecte d’instal·-
lació de plaques solars al pavelló mu-
nicipal d’esports, un dels nostres com-
promisos a curt termini”, afegeix
Tarrés.

Ordenança Solar Tèrmica
EcoVallès 2005 és una de les accions
municipals emmarcades en el desen-
volupament de l’Agenda 21 local. Tam-
bé en aquest sentit, l’Ajuntament de
Parets ha aprovat enguany l’Ordenança
Solar Tèrmica que regula la instal·lació
de plaques solars per escalfar aigua a
les futures noves edificacions i a les ja
existents que s’hi vulguin acollir. Amb
aquesta iniciativa es pretén reduir la
dependència d’energies contaminants
com el petroli i derivats i fomentar l’ús
d’una energia neta i renovable.

Es presenta el projecte
d’instal·lació de plaques
solars al pavelló d’esports
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Comença a Parets el procés de participació
als pressupostos municipals per al 2006

Ja s’han dut a terme tres assemblees veïnals per presentar
 la campanya i establir els mecanismes participatius

Per primera vegada és duu a terme a
Parets un procés de participació en els
pressupostos municipals. S’engega
com a experiència pilot, amb la volun-
tat d’apropar i implicar de forma acti-
va als ciutadans en la presa de deci-
sions municipals.

Parets creix en participació
La proposta es presenta sota el lema
“Amb els diners tu hi comptes”, que
alhora s’emmarca dins la campanya
“Parets creix en participació”. El pro-
cés té tres eixos fonamentals. En pri-
mer lloc informar a la ciutadania de les
principals inversions que es faran al
municipi durant el 2006. En segon lloc

consultar els ciutadans l’ordre que els
hi agradaria que seguís l’ajuntament  a
l’hora d’iniciar altres actuacions  més
concretes, prioritzant les accions que
consideren més importants. En darrer
terme, es vol potenciar la participació
de la ciutadania en l’elaboració de no-
ves propostes de millora.
Aquesta mateixa setmana ja s’han ce-
lebrat tres assemblees veïnals per do-
nar a conèixer el procés participatiu,
que inicialment ha tingut una bona aco-
llida. Cal dir també que s’han habilitat
bústies a tots els equipaments munici-
pals, on es poden dipositar les butlle-
tes de participació o bé, a través de la
pàgina web parets.org.

Alcaldes de Nicaragua
faran estada a Parets
aquest mes d’octubre
Sis alcaldes de municipis de
Chinandega Norte (Nicaragua) agerma-
nats amb poblacions del Vallès Orien-
tal, faran estada a Parets del 9 al 15
d’octubre, després d’haver visitat el
País Basc, també col·laboradors amb
projectes de cooperació.
Entre els convidats, hi haurà Alexander
Baquedano, alcalde de San Francisco
del Norte, poble agermanat amb Parets
del Vallès. L’estada permetrà als alcal-
des, el coordinador de l’associació
Amunorchi i representants de la ONG
INGES, participar del Consell de Soli-
daritat, visitar la Diputació de
Barcelona, el Fons Català de Coopera-
ció, el Consell Comarcal del Vallès
Oriental i diversos centres educatius de
Parets.
El dia 12 d’octubre està prevista una
visita a Gallecs, un dinar de germanor
i a les 6 de la tarda, a la plaça de la
Vila s’han programat diversos actes,
amb la participació d’entitats com ara
el Ball de Gitanes, Gegants, Diables i
l’escola Elite Dance.
Parets està agermanat des de fa anys
amb San Francisco del Norte, però
també hi ha altres localitats vallesanes
agermanades amb municipis de
Nicaragua, com Mollet o Montornès. El
març passat una delegació comarcal ja
va visitar aquest país, entre els quals
hi van fer estada l’alcalde de Parets,
Joan Seguer i la regidora Raquel
Garcia, a més de membres de l’asso-
ciació Amics de San Francisco del
Norte.

La primera assemblea veïnal va fer-se dimarts passat a Can Butjosa

RAQUEL GARCIA
Regidora de Participació

Ciutadana

Aquesta setmana hem iniciat un nou
procés de participació ciutadana dins
el marc del pressupost municipal,
amb l’objectiu que entre tots i totes
debatem, definim i consensuem qui-
nes actuacions són prioritàries per al
nostre municipi. Per portar-ho enda-
vant necessitem la implicació de tots
els ciutadans i les ciutadanes, per-
què la vostra participació en una part
del pressupost municipal és clau per
avançar en la millora de Parets.
Hem elaborat un procés que mitjan-
çant diferents canals de participació
permet la presència de totes les veus
en igualtat d’oportunitats, un procés
en el qual es poden tractar tots els
temes bàsics de la vida a Parets des
d’una visió global de municipi fins a
les necessitats de cada barri.
Estar informats de com evoluciona el
procés és bàsic per a continuar par-
ticipant-hi, per aquest motiu assu-
mim el compromís de facilitar-vos
periòdicament tota la informació que
se n’esdevingui i alhora, donar res-
posta a les opinions i demandes que
se’ns formulin.
“Amb els diners tu hi comptes” és
una experiència pilot que desitgem
que es vagi constituint, ampliant i
millorant any rere any amb la partici-
pació i col·laboració de tota la ciuta-
dania de Parets, perquè la vostra
participació ens serveix per avançar.

Amb els diners,
tu hi comptes
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Què li ha semblat la Fira del Comerç? Què en pensa de l’oferta comercial a Parets?

VOX POPULI

Està molt bé perquè és una
manera de donar-se a conèi-
xer. Conec molt aquest sec-
tor i penso que no està en el
millor moment, hi ha massa
centres comercials a prop i la
gent hi va, però esperem que
els veïns es quedin i comprin
aquí, hi ha de tot.

Melcior
Cors

80 anys

En aquesta ocasió no hi vaig
anar, però sí en d’altres i tro-
bo molt bé el que fan, és una
manera de passar el diumen-
ge i conèixer les botigues.
Està bé, però falta comerç.
Jo només compro a les boti-
gues d’alimentació perquè al
sector textil falta varietat.

Maria
Bautista

31 anys

Fa poc que visc a Parets i no-
més he anat un cop. Està
molt bé que els botiguers
mostrin els productes al car-
rer. Vinc de Mataró i crec que
aquí hi ha poca activitat co-
mercial, i els caps de setma-
na menys, moltes botigues
tanquen dissabte a la tarda.

Josep
Jubany
28 anys

M’he adonat que amb el
temps es renova i es bus-
quen productes més origi-
nals. Ara la trobo més com-
pler ta. Et trobes amb els
comerços de tota la vida i
cada cop n’hi ha més que
ofereixen altres productes.
Jo compro quasi tot a Parets.

Manoli
Carrera
41 anys

Tot el que sigui potenciar el
comerç al municipi és fantàs-
tic. És una manera que tenen
els comerciants de créixer. Hi
ha força ofer ta i s’intenta
que encara hi hagi més. Els
que vivim a Parets hem de
comprar més aquí per tal que
les botigues perdurin.

Montserrat
Utrera

 40 anys

Amb només quatre anys de trajectòria, la Fira del
Comerç s’ha consolidat com un dels esdeveniments
de Parets que aplega més visitants. El seu reclam
fa que milers de ciutadans facin pas pel Sot d’en
Barriques i coneguin de prop el sector comercial
de la població i la varietat de productes que
s’ofereix.
Enguany, la mostra ha comptat amb una trentena
d’expositors, complementat amb una àmplia oferta
d’activitats culturals i de lleure. En aquesta ocasió
la fira ha estat dedicada a l’Any del Llibre i la Lectura
i s’ha evocat la figura del Quixot amb un molí de

vent de grans dimensions -elaborat per la Milenium
Colla- que ha presidit l’entrada al recinte. Així mateix
Josep Francesc Delgado, Hermínia Mas, Mercè
Escardó, Rosa Martí i Sergi Mingote han signat
llibres en el marc de la festa.
El temps, però, no va acompanyar durant tota la
jornada. Si bé al matí es va poder desenvolupar la
celebració amb normalitat, les pluges de la tarda
van impedir que finalitzés la festa acomplint amb
tot el programa. Les inclemències meteorològiques
és l’únic apunt negatiu de la jornada. L’interior del
molí de vent fins i tot va servir per aixoplugar-se.

Comerç local, proper i de qualitat
Una trentena d’establiments comercials de Parets participen de la 4a Fira del Comerç

El Sot d’en Barriques es converteix en escenari de la Fira del Comerç, que enguany ha arribat a la quarta edició

MONOGRÀFIC FIRA DEL COMERÇ A PARETS 2005



La Guineu

Línia de joc

Mutua delCarmen

El Mirall joieria

El Fulletó

Ferret CB - Peugeot

Logic Cars Comercial Automóviles del Vallès

Art Can Aidana géneros de punto

Bithouse centre informàtic Floristeria TIN-RAM

Calçats Gida’s Roba de la llar Angelina

Milenium Colla

del
Comerç



M & M Xhic, moda jove

Electrodomèstics i mobles Parera S.L.

Cooperativa agrària La Paretense

Elite Dance

Esports Disseny Parets

Neteges La Gavina S.L.

La Mainada Modes Dolors

Aluminis Segura Seguros Mateo

Animal Fart Protecció Civil de Parets

Cooperativa La Progressiva Centre d’Estudis Parets

Boutique Maria Vila

Autoescuela Sanglas

del
Comerç



Comerç i lleure, atractius de la jornada festiva
SERGI MINGOTE

Regidor de Comerç

de l’Ajuntament de

Parets

DOLORS ESTEVE

Presidenta de

l’Agrupació de

Botiguers Parets Centre

GRAZIELLA MORELLI

Presidenta de

l’Associació de

Comerciants de

l’Eixample

La Fira del Comerç ha comptat amb una gran col·-
laboració per part de tothom. Hem comptat amb la
participació de nous establiments així com amb d’al-
tres que hi prenen part cada any. Hem fet un esforç
conjunt amb l’afany  de donar a conèixer als ciuta-
dans que el comerç de Parets és de qualitat i variat, i
que el tracte proper i l’assessorament són els eixos fo-
namentals de la nostra feina. La Fira del Comerç ens
permet promocionar el sector comercial de Parets.  Ens
han donat molt suport les entitats i l’Ajuntament i
cada vegada tenim el llistó més alt. Només un apar-
tat negatiu: la pluja. El mal temps de diumenge a la
tarda va fer que no poguéssim fer totes les activitats
previstes ni comptar amb més assistència de visitants.

La valoració de la Fira del Comerç és molt positiva mal-
grat les pluges de la tarda. Hi ha hagut una  bona re-
presentació del sector comercial i hem donat a conèi-
xer la varietat de productes que s’ofereixen a Parets.
L’assistència de visitants ha estat nombrosa, tot i que
ho podia haver estat més si el temps ho hagués per-
mès. Al marge de la mostra comercial, la fira es com-
plementa amb activitats culturals i de lleure amb les
quals també s’impliquen diversos sectors del poble. La
Biblioteca de Can Butjosa també ens ha prestat molt
suport i la colla Milenium, que ha confeccionat el Molí
de Vent, per ambientar la festa en l’Any del Llibre i la
Lectura. Sempre ens agrada dedicar-la a un motiu es-
pecial que abasti tot el poble.

El passat 25 de setembre vam celebrar la 4a edi-
ció de la Fira del Comerç, una fira que s’ha anat con-
solidant any rere any i que ha mostrat una vegada
més tot el bo i millor del nostre comerç local. Un
comerç atractiu i eficient, amb iniciativa, un comerç
que ens ofereix a tots els paretans i paretanes la
opor tunitat de gaudir d’una atenció pròxima i per-
sonalitzada. “Fira del Comerç”, aquest és el nom
que rep aquest suplement especial del Parets al dia,
una nova iniciativa que te com a clar objectiu, po-
tenciar i donar a conèixer una de les concentraci-
ons firals més importants del nostre municipi, junt
amb la Fira d’Entitats. Mai millor moment que ara
per fer néixer aquest suplement, que no pretén una
altra cosa que retre un reconeixement a tots aquells
comerciants que aposten per la qualitat i el servei,
que se senten identificats amb el poble, ells són
l’ànima del nostre teixit comercial. Des d’aquestes
línies felicitar als tots els comerciants que heu do-
nat vida a aquesta fira, la vostra fira, i engrescar a
tota la resta, per que l’any vinent s’engrandeixi.
També agrair molt especialment la col·laboració,
com sempre, dels voluntaris de protecció civil, i dels
companys de Colla Milenium, que ens van ambien-
tar la Fira amb un enorme molí, que de ben segur
serà recordat durant molts anys.
Apostem tots decididament pel comerç del nostre
poble.

del
Comerç
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Música, teatre i dansa tornen a omplir la
programació d’espectacles a Parets

Comença la programació estable de Teatre amb una desena
d’espectacles als teatres de Can Rajoler i Can Butjosa

Ja s’ha donat el tret de sortida a la
programació teatral de Parets. En
aquest últim trimestre de l’any comp-
tarem amb la presència, entre d’altres,
d’en Dani Pérez, al cafè teatre que té
lloc al teatre Can Butjosa, o d’en Gerard
Quintana i Joel Joan que ens oferiran
un concert de cançons i poemes mu-
sicats.

La programació inclou un espectacle de
dansa a càrrec de la companyia IT dan-
sa, la representació de l’obra Còmpli-
ces d’Isabel Clara-Simó, teatre
amateur de qualitat amb l’obra Un pro-
metatge d’Anton Txèkhov i el nou mun-
tatge dels paretans Som i Serem que,
en aquesta ocasió, en presenten L’hora

El professional va estrenar la temporada d’espectacles

Més de 100 persones
assisteixen a les
Jornades Europees de
Patrimoni a Parets
Èxit de convocatòria a les Jornades
Europees del Patrimoni, amb la parti-
cipació de 130 persones. Per primera
vegada, Parets s’ha sumat a aquesta
iniciativa que té com a finalitat acostar
als ciutadans el patrimoni.
La Marineta, la Torre de Malla i la Tor-
re de Cellers han estat les tres edifica-
cions seleccionades en aquesta ocasió
per a realitzar les visites guiades, a càr-
rec d’Alícia Pozo, responsable de l’Ar-
xiu Municipal de l’Ajuntament de Pa-
rets. Gent de Parets però també d’al-
tres poblacions com ara Mollet, Lliçà,
La Llagosta i Manresa, han volgut co-
nèixer de prop el llegat arquitectònic
d’aquests edificis.

A la Torre de Cellers es va poder con-
templar la planta baixa amb les sales
més antigues, també la planta noble,
el forn iber i els jardins. A la Torre de
Malla es va visitar la capella, i l’interi-
or de la masia, de la qual en destaca
el celler per la seva espectacularitat.
La Marineta, edifici de titularitat muni-
cipal, va mostrar-se rehabilitat i ade-
quat per al seu futur ús, un centre de
servei a les empreses.

dels adéus de Narcís Comadira.
L’espai dedicat al cafè teatre ens sor-
prendrà de nou amb la visita de Dani
Pérez el proper 8 d’octubre, i amb el
showman Niko Costello, el hombre de
las 1.000 voces, que actuarà el 12 de
novembre.

Lo misteri de Nadal, per cap d’any
Pel concert de cap d’any  està previs-
ta la visita de Quico el Cèlio, el noi i mut
de Ferreries, que oferiran el muntatge
amb el que es van iniciar l’any 1992,
Lo misteri de Nadal, un concert ple de
l’humor intel·ligent que els caracteritza.
Les entrades ja es poden adquirir per
telèfon les 24 hores trucant al telèfon
del tel·entrada, o bé a les oficines de
Can Rajoler en els dies i hores esta-
blerts.

Gerard Quintana i
Joel Joan a Can Rajoler

Oficina de Catala

Oficina de Català
de Parets del Vallès

Centre Cultural Can Rajoler
Travessera, 1

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

`

El programa Voluntaris per la llen-
gua, que a Parets es va iniciar el
març d’aquest any  amb 12 parelles
participants i que està previst que
continuï  aquesta tardor, ha estat
inclòs dins el llistat que la Comissió
Europea publica amb motiu del Dia
Europeu de les Llengües, el 26 de
setembre, com una de les 50 mi-
llors experiències pedagògiques lin-
güístiques que s’estan duent a ter-
me a la Unió Europea.
Voluntaris per la llengua adreçat a
aquelles persones que estan apre-
nent la llengua catalana i necessiten
un espai per poder-la practicar va
néixer l’any 2002 a Cornellà i actu-
alment abasta ja tot el territori cata-
là, amb la implicació de tots els cen-
tres de normalització lingüística i ofi-
cines de català, del Govern de la Ge-
neralitat, d’ajuntaments i de més de
200 entitats.
Està previst que a Parets es repeteixi
l’experiència aquesta tardor. Si vo-
leu participar de voluntari en aquest
programa i dedicar una hora a la
setmana durant deu setmanes a aju-
dar aquelles persones que fan l’es-
forç d’aprendre el català podeu adre-
çar-vos a l’Oficina de Català de Pa-
rets (Can Rajoler, Travessera, 1 – Tel.
93 573 98 00)  durant aquest mes
d’octubre.

Voluntaris per la llengua, una
de les 50 millors maneres
d’aprendre una llengua,
segons la Comissió Europea

2005 Any del Llibre i la Lectura

Com si fos un parc londinenc, amb la
gent asseguda en una gandula, en-
voltada de verd gespa, bressolada per
la música d’una orquestra, i amb un
llibre a la mà. Aquesta és la imatge
de la postal que he rebut des del Parc
la Linera, amb data de 24 de setem-
bre. Una postal amb més lletra que de
costum. Després d’una breu saluta-
ció, hi llegeixo: “m’he acostat fins a
un quiosquet de llibres, n’he dema-
nat un i m’he ajegut en una gandula
per llegir a la fresca”. Un servei de
la Biblioteca Can Rajoler per consul-
tar, al llarg de la tarda, llibres, revis-
tes i còmics.
“En mig de la meva indolència pel sol
de tarda, apareix un rapsode i reci-
ta uns fragments literaris”. Textos
d’autors catalans que tenen un carrer
dedicat a Parets, en la veu de l’actor
Josep Antoni Lej. Des de “Sense
fronteres” de Montserrat Roig fins a
“Corrandes d’exili” de Pere Quart. Lle-
tra, doncs,... i també música.
“Dalt de l’escenari, un quartet de
corda em regala un magnífic con-
cert”. El grup protagonista,
l’Euroquartet Barcelona, format per

Piotr Jeczmik i Andrea Ceruti (violins),
Luca Ceruti (viola) i Esther Vila (violon-
cel), músics vinculats a l’Orquestra de
Cambra Catalana i a l’Orquestra Sim-
fònica del Gran Teatre del Liceu. La
primera part, repertori barroc. La sego-
na, més simfonia i algunes peces d’au-
tors contemporanis, com ara Scott
Joplin o The Beatles. “Cada peça ens
impregna d’emocions”.

Més lletra: “El rapsode tanca l’espec-
tacle amb la lectura d’un fragment del
Quixot”. Aquell en què el cavaller ex-
plica a Sancho el concepte de llibertat.
Fa quatre cents anys que li va explicar.
“El sol  se’n va. S’enfilen unes lletres
en una pantalla, com si em portessin
de passeig per la història dels llibres”.
Pensaments que han deixat escrits
molts personatges cèlebres sobre el

llibre i la lectura. Des de Cervantes a
Ruiz Zafón passant per Octavio Paz o
Marcel Proust.
“De nit, el parc sembla un altre. Ara
veig clar que hem canviat d’acte
sense moure’ns de lloc. La lletra im-
presa deixa pas a la paraula, a la
conversa, al temps sense presses”.
És la sessió de chill out dirigida per
l’Iris Paris. Tot envoltat de música
d’ambient selecta, projecció d’imat-
ges, efectes de llums  i alguna cosa
més.  “Amb una beguda i un entre-
pà de botifarra he fet un bon sopar
en companyia d’amics.” L’ofer ta
gastronòmica és de la Comissió de
Festes, responsable del servei de bar
al costat de l’Escola de Música. Mú-
sica, sí. I lletra: “El parc esdevé un
oasi enmig de terra urbana, un lloc
de portes obertes a la cultura, amb
moltes opcions per aprofitar l’esta-
da”. Una proposta cultural diferent per
dir adéu a l’estiu, dins de la progra-
mació commemorativa de l’Any del
Llibre i la Lectura a Parets.
“Només ha estat lletra i música però
em deixa una bona imatge de re-
cord”.

Joan Vila

Lletra i música al parc

L’any vinent Parets tornarà
a sumar-se a les jornades

`
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    “Cal anar pas a pas abans de pensar en l’ascens a Primera B”FFFFFeeeeem cm cm cm cm clululululubbbbb

JOSÉ MAQUEDA
entrenador sènior “A” FUTBOL SALA Parets

Jordi Seguer

Com valora l’inici de la lliga de
Territorial pel sènior A del FSP?
Estic molt satisfet per la consecució
de les dues victòries. El més
impor tant és que hem assegurat els
6 punts tot i que hem encaixat massa
gols. El triomf a Mataró va ser molt
treballat davant d’un equip que ha
baixat de 1a B, en canvi, contra el
Manlleu no vam jugar tan bé. Va ser
un par tit extrany on es van donar
massa facilitats en defensa.
La temporada passada l’equip es va
quedar a un pas de l’ascens. Teniu el
llistó molt alt?
El llistó alt sempre l’ha tingut el sènior
A del FSP en els darrers anys. Des de
fa temps l’equip ha quedat entre els
primers del grup en les categories on
hem jugat. Hem de creure en les
nostres possibilitats però s’ha de ser
prudent, cal anar pas a pas abans de
pensar en l’ascens a 1a Estatal B.
S’han fet pocs canvis a la plantilla?
Per sor t el bloc de jugadors gairebé és
el mateix de la temporada passada.
Només s’ha produït la baixa de Chijou
que ha fitxat pel Can Massuet de 1a
Estatal A, la resta continuen i a més
hem incorporat al juvenil Ivan Tamudo
que ja va jugar alguns par tits durant
la lliga passada.
Abans de ser el tècnic de l’equip vas
ser durant anys el porter dels sèniors

del FS Parets. Com es veuen els
partits des de la banqueta?
És molt diferent ser jugador que
entrenador de l’equip. Per qüestions
físiques vaig deixar de jugar i la
temporada passada arran la marxa
de Peli vaig tenir la possibilitat de ser
el nou tècnic. Vaig voler donar un cop
de mà i va sor tir bastant bé.
Quins seran els rivals a batre a la
lliga?

José Maqueda és per segona temporada
consecutiva l’entrenador del sènior A del
Futbol Sala Parets Wursi. L’equip ha
començat amb bon peu la lliga de Territorial
grup 2 sumant victòria en els dos primers
enfrontaments. En la primera jornada el FSP
va vèncer a la pista del CE Mataró (4-6)
mentre que dissabte passat va superar el
Manlleu (8-6). Abans de dirigir al sènior A del
FSP José Maqueda va ser porter del sènior
B i també del primer equip del Parets, funció
que va combinar amb la de porter d’equips
tan coneguts com Pista Team o Rei de la
bamba que habitualment participen en les 24
hores. El tècnic de 35 anys vol millorar la
cinquena posició assolida per l’equip a la
lliga la temporada passada. En la tercera
jornada  aquest dissabte (17 h) el FSP jugarà
a la pista del Tossa de Mar. De moment, el
jugador Alberto Pérez és el màxim golejador
de l’equip amb 4 dianes, seguit amb 2 de
Pedrito, Zeta, Joan i Pitu i amb un Javi Bote
i Ivan Tamudo.

La patinadora del CP Parets Sara
Castillo participarà el cap de setma-
na del 21 i 22 d’octubre al Campio-
nat d’Espanya de patinatge artístic
infantil que tindrà lloc a la localitat
de Covelo (Pontevedra). Castillo,
d’11 anys, va prendre part al Campi-
onat de Catalunya celebrat a Celrà
(Gironès) l’1 i 2 d’octubre. La jove
patinadora paretana va quedar tercera
en l’apartat de figures obligatòries i
la catorzena en el programa lliure.
No és la primera vegada que Sara
Castillo competeix en una final esta-
tal ja que en anys anteriors va que-
dar la segona classificada en el Cam-
pionat d’Espanya aleví. Després de
formar-se al CP Mollet, en l’actuali-
tat Sara Castillo és una de les pati-
nadores de  l’equip  que prepara l’en-
trenadora Rosa Pey.

Els favorits per pujar de categoria són
els tres equips que han baixat de 1a
B, és a dir, Mataró, Bonaire de
Terrassa i CN Caldes. Tenim un
calendari molt complicat en les cinc
primeres jornades ja que ens
enfrontem a tres d’aquests equips
més el Tossa que és la nostra bèstia
negra. Tot i conèixer la majoria de
rivals tampoc ens podem confiar
massa.

eeeeel pll pll pll pll plaaaaannnnntttttererererer

SARA CASTILLO, 11 anys
Club Patinatge Parets
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El sènior “A” de l’Handbol Parets
rep aquest dissabte (19 h) La Salle
Bonanova en la 2a jornada de la lli-
ga de Segona Catalana grup “A”.
Els paretans van començar molt
for ts la lliga amb un triomf en el
derbi a la pista del Sant Esteve de
Palautordera (20-28). El partit es va
resoldre comòdament en el segon
temps gràcies a una millor prepara-
ció física dels jugadors de l’HP. Jordi
Palet, amb 10 gols, va ser el màxim
anotador de l’equip dirigit per Josep
Manel Herrero.

El Club Rugbi Parets
jugarà a Tercera divisió
El Campionat de Catalunya s’inicia-
rà el proper 16 d’octubre amb el
desplaçament dels paretans al
camp del GEiEG/Torroella de
Montgrí. El primer partit a casa del
CR Parets serà el dia 23 contra el
Tarragona, la resta del calendari: 13
de novembre: Químic-CRP, 4 desem-
bre: CRP-Castelldefels i 11 desem-
bre: CRP-Universitari “B”. La sego-
na volta començarà el 15 de gener
i finalitzarà el 12 de març. L’objec-
tiu del Parets serà recuperar la ca-
tegoria de 2a Divisió.

Comencen les Escoles
esportives municipals
Més de 150 joves de Parets de les
categories mini, prebenjamí i benja-
mí participen des del 3 d’octubre
als entrenaments de les escoles
esportives municipals que organit-
za el Servei d’Esports. Les sessi-
ons tenen lloc als centres de Can
Butjosa, Pau Vila i al Pavelló d’es-
ports. A partir de novembre també
començaran les competicions dels
jocs esportius escolars. Les inscrip-
cions per par ticipar a les escoles
esportives es mantindran obertes
fins el 31 de març del 2006. El preu
per a tot el curs és de 14 euros, per
a més informació podeu adreçar-vos
a la recepció del Pavelló o trucar al

93-562 52 06
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El nedador Miquel Luque obté cinc
medalles als Jocs Panamericans

L’esportista de 29 anys va guanyar les finals de 50 metres
braça, 50 esquena i de 150 metres estils

El nedador paralímpic de Parets, Mi-
quel Luque, ha obtingut cinc medalles,
tres d’or i dues d’argent, en la 1a edi-
ció dels Jocs Panamericans que s’han
celebrat a final de setembre a Rio de
Janeiro (Brasil). Com a membre de
l’equip paralímpic espanyol de natació,
Luque va ser convidat a prendre part
en una competició on participaven 45
països.

Miquel Luque va guanyar les finals de
50 m braça, 50 esquena i 150 m es-
tils. A més, va quedar segon en 50 m
papallona i al relleu de 4X50 lliures. En

Miquel Luque, a la imatge, amb les cinc medalles assolides a Rio de Janeiro

Dissabte 15 i Diumenge 16 Octubre
FUTBOL 1a TERRITORIAL Grup 4: CF Parets-Balconada (Manresa)
(Diumenge 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
HANDBOL 2a CATALANA Grup A: La Garriga-H. Parets
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2: FS Parets Wursi-CN Caldes
(Dissabte 17.30 h)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ “A” TERRiT. Grup 3: B.Parets-CB Montmeló
(Dissabte 19 h)
3a FEMENINA “A” Grup 5: Sant Gervasi (Mollet)-B.Parets (Dium. 12.45 h)
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3: TT Parets-IES Mollet (Dissabte 17 h)
RUGBI Campionat de Catalunya 3a Divisió: GEiEG/Torroella Montgrí-CR
Parets

Breus
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SÈNIOR FEMENÍ “A” DEL BÀSQUET PARETS

El sènior femení “A” del Bàsquet Parets rebrà
aquest dissabte a les 16 hores la visita de
l’Arenys Bàsquet en la 3a jornada de la lliga de
Tercera “A” grup 5è. L’equip dirigit per Enric
Núñez i Rubén Parada (com a segon tècnic) es
manté invicte després d’haver guanyat els dos pri-
mers de la competició. Les paretanes van debu-
tar el 25 de setembre amb un triomf a la pista del
Sentmenat (56-59) en un partit que no van resol-
dre fins el darrer quart. Dissabte passat el BP va
superar el Badalonés per 57-44. Les anotadores
van ser: Mari (10 punts), Irene (9), Nayara (8),
Saray, Noemi i Violeta (7 punts), Montse (5), Mò-
nica (3) i Pili (1). L’objectiu de l’equip serà situar-
se a la part alta tot i que l’entrenador Enric Núñez
no vol crear falses espectatives. La plantilla del
sènior femení “A” del BP la formen 10 jugadores,
continuen de la temporada passada: Pili, Montse,
Noemi, Mari, Sarai i Nayra. S’han incorporat: Irene
(CB Sant Celoni), Alba (júnior CB Caldes) i han
pujat del júnior del BP: Mònica i Violeta.

l’única prova on no va poder pujar al
podi va ser en 50 m lliures, on va obte-
nir la 4a posició.  El nedador paretà s’ha
mostrat molt satisfet pel paper dut a
terme als Jocs de Rio i sobretot pel
temps assolit en la final de 50 braça
que va ser de 52.59, millor marca de
l’any: “és la primera vegada que gua-
nyo cinc medalles en un Campionat
del Món. L’absència d’altres països eu-
ropeus m’ha permès ampliar el meda-
ller”. Luque reconeix que no s’havia
preparat a fons la participació als Jocs
Panamericans però manté un bon es-
tat de forma física.  Miquel Luque con-
tinua sent el número 1 del rànquing, tot
i que als Jocs d’Atenes (2004) va fer
un temps de 51.27.

Primer partit a casa
l’Handbol Parets

El TT Parets debuta a
Primera divisió Estatal
El sènior A del Tennis Taula Parets
rep aquest dissabte (17 h) el
Vilafranca del Penedès en la 1a jor-
nada de la lliga de 1a Estatal grup
3. Després de l’ascens obtingut la
temporada passada el bloc s’ha re-
forçat amb el fixatge del jugador Xavi
Biyoro. La resta de la plantilla la for-
men Miquel Molina, Agustí Martín,
Jordi Rivera, Juan Ortega (a la foto-
grafia). L’objectiu de l’equip serà con-
solidar-se a la nova categoria. El TTP
participarà a les competicions de Lli-
ga Catalana, Preferent, 2a, 3a Pro-
vincial i tindrà un equip de veterans.

El primer equip del CF Parets busca-
rà la primera victòria a la lliga de 1a
Territorial grup 4t en el desplaça-
ment d’aquest diumenge a Roda de
Ter (16 h). El bloc que prepara José
Miguel Astasio es manté a la zona
baixa, amb només 1 punt, després
d’un fluix inici de campionat. A més
de l’empat assolit a casa davant del
SP Lumen (2-2), els paretans han
perdut al camp del Terrassa B (3-0)
i a casa amb el Sabadell Nord (1-3).
Un dels fets que més preocupa al
tècnic és la xifra de gols encaixats
en els tres primers partits. Cuni con-
fia en recuperar el més aviat possi-
ble als jugadors lesionats per aug-
mentar la competència que hi ha a
la plantilla.

El CF Parets visita el
camp del Roda de Ter

Dissabte 8 i Diumenge 9 Octubre
FUTBOL 1a TERRITORIAL Grup 4: Roda de Ter-CF Parets (Diumenge 17 h)
HANDBOL 2a CATALANA Grup A: H.Parets-La Salle Bonanova
(Dissabte 19 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2: Tossa de Mar-FS Parets Wursi
(Dissabte 17 h)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ “A” TERRIT. Grup 3: Can Colapi (Terrassa)-
B.Parets “A” (Diumenge 19 h)
3a FEMENINA “A” Grup 5: B.Parets “A”-Arenys Bàsquet (Dissabte 16 h)
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3: TT Parets-Vilafranca del Penedès
(Dissabte 17 h)

Una temporada molt intensa
Després de prendre part als Jocs Panamericans, Miquel Luque, tancarà una
temporada molt intensa, ho farà el proper mes de desembre a l’Open de
Benicarló (Castelló). Durant el 2005 ha participat en nombroses competicions
internacionals, així com a la Copa del Món de Manchester va quedar 5è en
150 m estils, a l’Open de Bèlgica va obtenir 3 medalles d’argent en 50 braça,
150 estils i 4X50 lliures. Durant el juny va participar a l’Open de la República
Txeca disputat a Brno assolint 4 medalles: or en 50 braça i 3 argents en 50
esquena, 50 papallona i 150 estils.
Però Miquel Luque ja pensa en nous reptes per al 2006. Durant l’any que ve
centrarà la seva preparació en el proper Campionat d’Europa de natació per a
discapacitats físics, el Campionat del Món de Sudàfrica, en dues sortides in-
ternacionals per concretar i la resta de competicions catalanes i estatals. El
nedador de 29 anys ha guanyat tant als Jocs de Sydney (2000) com Atenes
(2004) la medalla d’or en la final de 50 braça i vol repetir l’èxit als Jocs de
Pequin del 2008.

 Luque guanya tres medalles d’or
 i dues d’argent a la 1a edició

 dels Jocs Panamericans

Breus

Bon inici de lliga del sènior A
femení del Bàsquet Parets
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Grup Municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya

paretsvalles@esquerra.com

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

Ja tenim un
Bon Estatut!

Les coses
ben fetes

Ens trobareu a la
plaça Marcer de

l’Eixample

Necessitem una
nova escola

bressol pública

El ple del 7 de juliol va aprovar el Pla de
Millora de l’Eixample. Un dels seus objec-
tius és la conservació de la tipologia
històrca del barri, concebut com a ciutat
jardí, per evitar que l’especulació el con-
ver teixi en una urbanització de pisos i
cases adossades totes iguals. Sobre
aquesta idea que l’inspirava hi havia acord
entre tots els grups municipals. Tanma-
teix, és responsabilitat de l’equip de go-
vern, que per això ho és, desenvolupar
tècnicament aquesta idea.
La proposta que van sotmetre a votació
duia incorporat un annex amb un llistat de
88 cases de l’Eixample que calia preser-

var com a patrimoni històric. No s’hi ex-
plicaven els criteris seguits ni es detalla-
ven els aspectes concrets de cada cas ni
què implicava formar part d’aquest inven-
tari. Això va provocar intranquil·litat entre
els veïns afectats, als quals l’Ajuntament
no havia informat de res. I no ho ha fet fins
que un altre grup municipal n’ha informat
pel seu compte aquests veïns. Llavors tot
són presses per convocar-los i tranquil·-
litzar-los. Per acabar dient-los que la ma-
joria no quedaran afectades.
Hi ha qui pot pensar que algun grup ha
estat oportunista. Però qui ho ha fet fatal
és l’equip de govern (PSC i ICV). Són ells

els que tenen la responsabilitat de fer les
coses i de fer-les bé. Ja és hora que co-
mencin a assumir els errors i deixin de cul-
par-ne l’oposició. Aquest era un tema que
es podia haver resolt senzillament actuant
amb més transparència i sense precipita-
ció. Un cop més els ha perdut la prepotèn-
cia. Com va dir un altre president, que
n’aprenguin!

Mantenir el màxim contacte amb la gent
és una de les nostres prioritats. Ho hem
fet i ho volem seguir fent, per això el pro-
per diumenge dia 9 d’octubre a partir de
les 11 del matí i fins a les 2 del migdia
ens trobareu a la plaça Marcer.  Comenta-
rem, amb qui s’apropi, la nostra feina a
nivell local. Rosa Martí, Arcadi Roset i
Josep Anton Morguí.

Aquest és un any crucial per les escoles
de Parets. El nostre alumnat, prop de tres
mil nens i nenes, ha començat el curs amb
absoluta normalitat, però enguany s’han
de tirar endavant  gran quantitat d’obres
amb l’objectiu de modernitzar i millorar els
equipaments educatius del nostre poble.
És un dels principals compromisos amb la
ciutadania i per això estarem permanent-
ment vigilants amb les obres de reforma
del Pau Vila i amb la segona fase de l’am-
pliació del Lluís Piquer. A més, el Depar-
tament d’Educació de la Generalitat s’ha
compromès a iniciar la reforma del Pompeu
Fabra i a construir una nova escola d’edu-

cació infantil i primària al barri de Can
Berenguer. En un any de grans inversions
per a la nostra escola pública, ICV vetlla-
rà des del govern municipal perquè es faci
la feina i perquè es faci bé. Ens hi juguem
la qualitat de l’educació dels nostres fills
i filles.
D’altra banda, malgrat aquestes potents
inversions ja programades, sorgeixen no-
ves necessitats. Tot i ser el municipi del
Vallès amb més oferta de places escolars
públiques de 0-3 anys per habitant, a ho-
res d’ara encara hi ha algunes famílies que
no han pogut escolaritzar els seus nens i
nenes. L’arribada de parelles joves al

nostre municipi fa que per als propers anys
sigui previsible l’increment de la deman-
da de places d’educació infantil de primer
cicle (0-3 anys) i hem de preparar-nos per
donar-hi resposta. Respectant el dret de
les famílies a optar per l’ofer ta privada,
nosaltres seguirem defensant en el si del
govern municipal la necessitat de crear una
nova escola bressol pública.

Companys i companyes, amics i amigues,
simpatitzants i, sobretot, militants. Com a
màxim responsable del nostre par tit al
consistori i membre del nostre Comitè
Local , voldria compartir amb tots vosal-
tres aquest gran moment. Cal tenir molt
clar que la nostra postura vers el nou es-
tatut i sobretot en el nou Projecte de finan-
çament (eina vital per créixer i fer més gran
el nostre país, la nostra nació) sempre ha
tingut un únic objectiu: UN MOLT BON ES-
TATUT. Com tots sabeu, hem hagut
d’aguantar de tot aquests dies, hem estat
bombardejats amb tota mena d’insinuaci-
ons, algunes ratllant l’insult, però el nos-

tre partit amb l’Artur Mas al capdavant ha
mantingut les nostres conviccions amb
fermesa i rigor per portar el vaixell a bon
port i demostrar a tot Catalunya que no ha
estat un viatge en bé propi, sinó en bé de
la nostra nació, de tota la seva gent.
Hem demostrat a tot el món que hem es-
tat capaços de posar-nos d’acord totes les
forces polítiques catalanes (amb l’excep-
ció del Partit Popular de Catalunya) de
negociar entre nosaltres amb una única
fita: “CATALUNYA”.
 Militants i simpatitzants hem d’estar or-
gullosos de ser de CIU i d’aprofitar expe-
riències com aquesta per créixer com a

partit al nostre municipi i demostrar a tot
el país que estem vius i que podem apor-
tar molt per continuar construint-lo.
Estem molt vius i amb moltes ganes de de-
mostrar-ho.
Visca Catalunya.

El PPC compleix els seus compromisos.

El PPC compleix
els seus

compromisos

El marc democràtic estableix unes regles
de joc entre govern i oposició que perme-
ten una total transparència. A Parets és
evident que no tothom les compleix. Els
representants del NOPP en l’oposició, uti-
litzant el tarannà del “tot val”, la  calúm-
nia, la difamació, la mentida, la restricció
i la utilització d’informació fora de context
i fins i tot apliquen aquell vell mètode de
repetir una mentida tantes vegades com
calgui fins que socialment sigui conside-
rada veritat, es proposen sistemàticament
desprestigiar i menysprear les accions del
govern municipal. El NOPP, representants
de les minories urbanísticament interessa-
des de Parets, ha volgut ampliar la seva

clientela manipulant un document de tre-
ball per alertar  innecessàriament vuitan-
ta-vuit famílies de l’Eixample. El document
es refereix a una llista orientativa de cons-
truccions singulars amb un cert valor ar-
quitectònic que incorpora el Pla de millo-
ra i que només pretén ser un primer docu-
ment de treball per definir un catàleg pa-
trimonial. Quin era l’objectiu dels represen-
tants del NOPP? Quin  sentit tenia fer par-
tícips als propietaris d’aquestes cases de
tantes falsedats? Mentides com, “que si
vostès pagaran els plans especials anun-
ciats”, “que no podran fer reformes a casa
seva”, “que perdran el seu valor patrimo-
nial”, etc. No podem mesurar la rendibili-

tat política que el NOPP ha pogut treure
d’aquesta maquiavèl·lica operació, no és
en les nostres prioritats esbrinar-ho, per-
què ens impor ta ben poc. Sí que estem
convençuts, que si alguna complicitat han
aconseguit, de ben segur deuen ser aque-
lles que miren i han mirat sempre les
parcel·les de l’Eixample com una gran
oportunitat de negoci. Per sort, la majoria
de gent de l’Eixample vol viure en pau i
amb tranquil·litat, en un entorn agradable
no massificat i que encara som a temps
de recuperar.

No tot s’hi val
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EL CALAIX

Com i quan va néixer el grup Milenium a Parets?
Som un grup de deu famílies que vàrem començar
a treballar en tasques creatives al voltant de l’any
2002. De fet, els nostres orígens, els trobem en
festes de Carnestoltes. Fa uns dos anys vam orga-
nitzar una comparsa anomenada “taller de costura”
amb la qual ens vàrem presentar a diferents concur-
sos de disfresses de diverses poblacions de l’en-
torn. En tots els casos vam aconseguir premi i això
ens va motivar moltíssim. Ens va fer adonar de la
capacitat creativa dels membres del nostre grup.
Després van sorgir altres reptes que ens van animar
a treballar.
Milenium va començar a tenir més projecció a par-
tir de l’any del milcentenari de Parets ...
 L’any passat vàrem organitzar una comparsa ambi-
entada en els mil cent anys de la població que tam-
bé va aconseguir premi. A partir d‘aquí vam ser pre-
sents a la Fira de les entitats per donar-nos a co-
nèixer molt més. Hem tingut el suport de l’Ajunta-
ment que ens ha permès treballar en un espai com
la masia de Can Guasch. Hem col·laborat molt es-
tretament amb els botiguers del barri amb la festa
comerç al carrer. L’any passat vàrem decorar el re-
cinte amb caràcter medieval i va ser molt especta-
cular i molt ben acceptat pel públic. També estem

“Fem moltes coses per als nens i per promoure el nostre objectiu de crear i desenvolupar cultura”

Al polígon Can Volart, entre la carretera C-17 i molt
a prop del terme municipal de Montmeló, trobarem
la Torre de Cellers, una de les masies més especta-
culars del municipi. No en va, l’any 1985 va ser ca-
talogada com a Bé Cultural d’Interès Nacional. Això
li devem, en gran part, a Esteve Petit Fortuny qui als
anys 50 va iniciar una reforma en profunditat dels
murs i les cobertes tot conservant l’encant i la mà-
gia de l’antic castell.
El seu origen fou, probablement, iber o, fins i tot,
romà, ja que una de les troballes més importants ha
estat un forn per coure ceràmica o terrissa que es
conserva en perfecte estat. Un cop a dins, el que més
crida l’atenció, -a banda de les dues magnífiques tor-
res circulars-, és un meravellós fossat amb un pont
de pedra, i el pont llevadís que ens convida a endin-
sar-nos en històries de donzelles i cavallers o d’es-
padatxins a la defensa de dames captives...
Les primeres referències les trobem l’any 1258 amb
Bernat de Cellers. Posteriorment, als fogatges de
1497 i 1515, s’esmenta un indret on hi resideix algú
anomenat  «Selés» o «Sellés». Aquesta casa o cas-
tell ha tingut propietaris ben il·lustres, com ara Antoni
d’Armengol, baró de Rocafort, que lluità contra Felip
IV a l’exèrcit de Catalunya, o l’Esteve Petit que, amb
la seva esposa Pilar Llongueres, fundaren el presti-
giós Institut Joan Llongueres. Els seus descendents
són, actualment, els propietaris de la Torre de Cellers.

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

Pepi Volart

molt orgullosos del molí que hem fet aquest any.
De fet és el vostre darrer treball que ha suposat
mesos de feina....
Hem estat uns tres mesos treballant en aquest molí
que té dimensions gairebé a escala real. Era la millor
manera per recordar l’Any del Llibre i Lectura en el
marc de la festa dels botiguers i evocar la figura del
Quixot. Ens vam decidir a fer el molí entre tres ide-
es que teníem damunt la taula. Fa uns dotze me-
tres d’alçada, està fet d’alumini, és impermeable i
estem molt orgullosos del treball i dedicació de tots
els membres del grup. A causa de les dimensions
del molí no hem pogut treballar a Can Guasch i
l’Ajuntament ens ha gestionat la possibilitat de
poder treballar en una nau industrial..
Quines altres activitats promou la colla Milenium?
Doncs tot sempre emmarcat en l’àmbit de la crea-
tivitat. Fem moltes coses per als nens i per promou-
re el nostre objectiu de crear i desenvolupar cultura.
Us tornareu a presentar al proper Carnestoltes?
Bé un dels principals problemes és el temps, però
segurament sí perquè tenim moltes ganes de con-
tinuar la tasca que hem fet durant aquests anys.
Tenim diferents idees de disfresses, però encara no
hem decidit quina triarem.

Torre de Cellers, un castell medieval a Parets

Crear i desenvolupar cultura. Aquest és l’autèn-
tic motor de la colla Milenium de Parets creada
l’any 2002 i dedicada plenament a tasques crea-
tives ja sigui per a les famílies del grup o per col·-
laborar amb  d’altres entitats de la població. El
treball més recent, i francament admirable de
Milenium ha estat el molí gegantí que ha decorat
l’espai del Sot d’en Barriques per la festa del co-
merç al carrer que evoca el Quixot amb motiu de
l’Any del Llibre i la Lectura i també per la darrera
mostra EcoVallès 2005 com a reclam per utilitzar
energies alternatives com és en aquest cas
l’eòlica.

FFFFFeeeeem cum cum cum cum cultltltltlturururururaaaaa RRRRReeeeetttttalalalalal lllllsssss...............

Alfonso Martínez.
President de la colla Milenium de Parets

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 AUXILIAR
ADMINISTRATIVA

Llocs de treball: 1
Municipi: Parets del Vallès
Contracte: 3 mesos amb
opció de continuïtat.
Horari: De 8.00 a 13.30 h i
de 15.00 a 19.00 h.
Tasques: Atenció a clients,
facturació, arxiu, etc.
Requisits: Formació i
experiència en suport
administratiu.

AUXILIAR
EN GERIATRIA

CARRETONER MECÀNIC
RECANVISTA

Llocs de treball: 1
Municipi: St. Fost de
Campsentelles
Contracte: 6 mesos més
indefinit.
Horari: Intensiu (mati/tarda)
Tasques: Tenir cura de les
persones d’un centre
geriatric.
Requisits: Títol d’auxiliar
d’infermeria geriàtrica.

Llocs de treball: 1
Municipi: Lliçà de Vall
Contracte: Obra o servei.
Horari: Rotatiu (matí/tarda)
Tasques: Preparació de
comandes i ubicació de
material al magatzem.
Requisits: Imprescindible
carnet de carretoner.

Llocs de treball: 1
Municipi: Parets del Vallès
Contracte: Indefinit.
Horari: Partit, de 9 a 13.30
h i de 15 a 18.30 h.
Tasques: Desmuntatge de
peces de camió.
Requisits: Experiència i
Formació Professional en
mecànica.

Mercè Alcayna

Ara que aviat celebrarem el 1.101 aniversari de la primera consagració de
l’església de Sant Esteve, aprofitem el plànol que us presentem avui per veure
el perímetre que ocupava l’antiga església de construcció romànica. L’actu-
al edificació només conserva de l’anterior la part de l’absis, que és fàcil-
ment identificable. De la resta, però, no es conserva res: ni l’entrada, ni les
capelles adjacents, ni tan sols la casa rectoral. Ni el nom, no és el mateix.
El maig de 1936, la plaça prenia el nom de la data de la proclamació de la
Segona República: plaça del 14 d’Abril. Encara que el nom evocava dies
triomfals i d’esperança per a molts, aquella plaça pressentia estius massa
calents i avançava hiverns descoratjadorament freds. No eren temps per dur
a terme el projecte que acompanyava aquest plànol: per tal de millorar la
urbanització del centre de la nostra població, l’Ajuntament impulsava una
nova alineació del carrer que anava des de la plaça fins a la Indústria Linera,
encàrrec que rebé l’arquitecte Marià Romaní. L’expedient previ a les obres
finalitzava el dia 6 de juliol i devia ser qüestió de setmanes que s’iniciessin
les obres. Però aquestes obres haurien d’esperar millors dies...

´

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.
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Com li va sorgir la possibilitat d’anar al
Congrés de Diputats?
Jo vaig arribar a la Comissió de la Dig-
nitat perquè cap al 2002 tenia molts
contactes amb el BIC (Berguedans per
a la Independència de Catalunya). Ells
es van incorporar dins la Comissió i jo
també vaig decidir entrar-hi perquè
aquest era un tema que considerava
que s’havia de solucionar. Posterior-
ment he estat en diverses reunions i
presentacions de la Comissió i vaig ser
una de les persones convidades a as-
sistir al Congrés el passat 15 de setembre.
Quin significat té el retorn dels docu-
ments?
Retorna una part del patrimoni històric
d’entitats, persones i del govern de la
Generalitat de Catalunya. Sense
aquests papers érem or fes del nostre
passat. Cal tenir en compte que el pri
mer que va demanar el retorn dels pa-
pers va ser l’historiador Josep Benet

“Sense aquests papers érem orfes del nostre passat”

Ramon Massip Magrinyà
Membre de la Comissió de la Dignitat

Ramon Massip i Magrinyà, nascut fa 64 anys al barceloní barri de Gràcia, tot i que
des dels 21 que viu a Parets, va poder assistir el passat 15 de setembre al Con-
grés de Diputats de Madrid on es va aprovar el projecte de llei que establia el re-
torn a Catalunya dels denominats ‘Papers de Salamanca’, confiscats per les tro-
pes franquistes durant la Guerra Civil. Massip, que en l’actualitat és jubilat tot i
que ha estat professor mercantil i assessor fiscal internacional, és membre de la
Comissió de la Dignitat, entitat que va néixer l’estiu del 2002 i que ha impulsat
aquest retorn dels documentats confiscats per la dictadura franquista. Ramon
Massip, que va ser regidor de l’Ajuntament de Parets els anys vuitanta, es consi-
dera republicà i està a favor de la independència de Catalunya. Actualment per-
tany a Catalunya Acció, una plataforma social i cultural que té com a objectiu la
independència del país.

Ultima hora ...

Carles Font. Fotografies: Joan Soto

quan era senador a finals dels setanta.
Després, altres intel·lectuals i polítics
catalans de diverses ideologies també
van fer aquesta petició, però des del
govern espanyol no es donava respos-
ta. Per això va néixer la Comissió de la
Dignitat.
Quants documents es van confiscar?
Només de Barcelona es van recollir
130 tones de papers i de la resta del
país 30 tones més. Amb una mica de
sort se’n podran recuperar dues tones
i mitja. Es van emportar documents per-
sonals de tota mena, segells i tampons
de la Generalitat, banderes, cartells,...
Perquè van servir aquests papers?
Gràcies a aquests documents es van fer
només a Barcelona 130.000 fitxes per
detenir persones que havien estat en
partits polítics, sindicats, entitats cultu-
rals, i que després van ser empresona-
des, portades a camps de treball i mol-
tes afusellades.

Presentació del llibre “Bíblia i art
a Parets” al Teatre Can Rajoler
“Bíblia i ar t a Parets” és el títol
d’una nova publicació editada per
l’Ajuntament de Parets del Vallès
que té com a fil conductor els capi-
tells de Frederic Marès del temple
de Sant Esteve. La presentació del
llibre tindrà lloc el proper divendres,
14 d’octubre, a les 8 de la tarda, al
Teatre Can Rajoler.

“Los unos por los otros”, de Dani
Pérez, al Teatre Can Butjosa
Teatre, en clau de comèdia, a càr-
rec de Dani Pérez. Aquesta és la
nova proposta de la temporada
d’espectacles a Parets per aquest
dissabte, a les 22.30h, al Teatre
Can Butjosa. La religió, el món del
cinema, la parella, la política i la
societat de consum són algunes de
les peces que composen aquest
espectacle. “Los unos por los
otros” és un espectacle per a tots
els públics que acaba transmetent
que ningú no és perfecte.Com vau ser rebuts al Congrés?

No en tinc cap queixa, tot al contrari.
Encara se’m posa la pell de gallina
quan recordo que tots els diputats que
hi van votar a favor, excepte el Partit Po-
pular, es van aixecar i ens van aplaudir
durant una llarga estona. De fet ante-
riorment el diputat d’Iniciativa per
Catalunya, Joan Herrera, ja em va co-
mentar que tindríem una sorpresa al
final de l’aprovació i va ser aquesta.
Serà difícil que ho oblidem els prop de
vint membres de la Comissió de la Dig-
nitat que vam assistir al Congrés.
Quina zona li agrada més de Parets?
La Torre Cellers i la Torre de Malla, els
dos nuclis històrics que marquen el nai-
xement del nostre municipi.

L’artista local Iris Paris exposa al
Centre Cultural Can Rajoler
Avui divendres, a les 8 del vespre,
s’inaugura al Centre Cultural Can
Rajoler una exposició amb l’obra
ar tística del paretà Iris Paris. La
mostra inclou més d’una quinzena
de pintures realitzades en diferents
tècniques com ara aquarel·la, mo-
notips i una sèrie de gravats.

´


