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Són més de 200 els currículums que ja s’han recollit al Servei Local 
d’Ocupació de Parets (SLOP), per accedir als 30 llocs de treball que 
oferta McDonald’s per al restaurant que s’emplaçarà a Parets, al 
Centre Comercial Sector IVECO. 
El 14 de setembre va iniciar-se el procés amb la recollida de 
sol•licituds, un termini que es perllonga fins al 28 de setembre, 
dimecres vinent. Els interessats, si ja són usuaris de l’SLOP,  només 
cal que portin el currículum vitae actualitzat i lliurar-lo per a aquesta 
oferta. Qui encara no estigui donat d’alta al servei, ha de demanar 
cita prèvia i així poder entrar en el procés de selecció. Per ser-ne 
usuari, l’únic requisit és ser resident al municipi. 
Comunicació, transparència i accessibilitat. Amb aquesta voluntat 
s’ha treballat des de l’Ajuntament per tal que tots els paretans i 
paretanes disposin d’aquesta informació i puguin accedir al procés 

selectiu. Les pantalles informatives, el web municipal, facebook i 
twitter a través de Parets connecta, l’emissora RAP107, Vallès Visió 
i els mitjans de comunicació de la comarca han fet ampli ressò del 
procés.
De moment, només s’estan recollint sol·licituds. Posteriorment es 
convocarà als sol·licitants a una sessió de preselecció que durà a 
terme el departament de Recursos Humans de McDonald’s i que 
tindrà lloc a la Sala Cooperativa, a la plaça de la Vila. Els dies 5 i 6 
d’octubre finalitzarà el procediment. 
Tot i que el restaurant no començarà a funcionar fins a mitjan des-
embre, el procés de selecció es programa amb temps d’antelació 
perquè els candidats seleccionats faran formació remunerada a res-
taurants de la franquícia i, d’aquesta manera, ja tindran experiència 
en el càrrec quan s’iniciï l’activitat a Parets. (pàg.3)

El primer acord amb empreses genera 30 llocs de treball
Fins al 28 de setembre es poden lliurar currículums per l’oferta de McDonald’s a l’SLOP

������



23 de setembre de 2011 al dia2

SERVEIS

Telèfons d’interès 
Ajuntament

93 573 88 88
Ajuntament. Serveis Personals

93 573 98 00
Ajuntament. Servei de Premsa

93 573 88 90
Policia Local

93 562 14 04 / 691 367 630
RAP 107. Ràdio Parets 
93 573 81 81
Servei d’Esports

93 562 52 06
Ca n’Oms. Casal dels Avis

93 562 14 02
Can Butjosa. Casal de Cultura

93 562 35 53
Can Butjosa. Biblioteca

93 562 23 53
Can Butjosa. Piscina

93 562 06 02
Can Rajoler. Teatre

93 573 98 00
Can Rajoler. Biblioteca

93 573 98 01
Equipament ASOVEEN

93 573 14 29
Escola de la Natura

93 562 17 94
Escola Bressol El Cirerer

93 562 51 75
Escola Bressol El Petit Cirerer

93 562 20 05
Escola Bressol La Cuna

93 562 49 54
Escola Municipal de Música

93 562 40 02
Oficina de Català

93 573 98 00

Oficina de Recaptació

93 562 33 09
Patronat Pau Vila

93 562 12 03
CEIP Lluís Piquer

93 562 16 03
CEIP Pompeu Fabra

93 562 06 16
CEIP Vila Parietes

93 573 86 57
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
Parròquia Sant Esteve i Sant Jaume

93 562 02 01
Taxi Alberto Álvarez

600 639 664
Taxis Cooperativa Transradio

93 593 74 01
Farmàcia Barja (Barri Antic)

93 573 75 12
Farmàcia Isern (Eixample)

93 562 19 18
Farmàcia Sans (Eixample)

93 573 08 08
Farmàcia Garcia (Escorxador)

93 562 04 72
Ambulància i Bombers

112
Voluntaris de Protecció Civil

93 573 93 16

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, Me-
diterrani, 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

al dia
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ALCALDIA
 
Sergi Mingote Moreno
Participació Ciutadana, Seguretat 
Ciutadana, Promoció Econòmica i 
Indústria, Cooperació i Pla 
Estratègic.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 

Coordinadora
Sònia Lloret Mas

Serveis socials, Gent Gran, 
Igualtat i Sanitat
Susanna Villa Puig 

Educació
Sònia Lloret Mas

Esports
Dídac Cayuela Núñez

Joventut
Miguel Àngel Granado Navarro

Cultura
Àfrica Martínez Bellés

ÀREA DE VIA PÚBLICA I 
COHESIÓ TERRITORIAL 

Coordinador
Francesc Juzgado Mollá

Urbanisme i Habitatge, Pla de Ba-
rris, Serveis, Obres i Via Pública
Francesc Juzgado Mollá

Medi Ambient
Dídac Cayuela Núñez
 
GOVERN, DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC I OCUPACIÓ

Hisenda, Recursos Humans i 
Ocupació
Sònia Lloret Mas

Noves tecnologies i Innovació
Miguel Àngel Granado Navarro

Comerç i Consum
Àfrica Martínez Bellés

 
REGIDORS SENSE DELEGACIÓ

Grup Municipal NOPP
Rosa Martí Conill
Ferran Vidal Serrano
Lluís Cucurella Monreal
José Luís Rodríguez González

Grup Municipal CiU
Xavier Martín Rodríguez
Raul Urtusol Bou
Esther Samon Guasch

Grup Municipal PP
Roberto Carmany Valls
Marc Soto Miguel

Grup Municipal ICV-EA-EPM
Joan Folguera Obiol

Cartipàs Municipal 2011-2015

Divendres 23 setembre
-A les 17 h, visita guiada a la Marineta.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora 
del conte. 
Dissabte 24 setembre
-A les 10 h, a la plaça de la Vila, sortida d’una 
passejada pels voltants del poble.
-A les 12 h, visita guiada a la Torre de Malla.
Diumenge 25 setembre
-A les 12 h, visita guiada a la Torre de Cellers.
Diumenge 25 setembre
-A les 10 h, al Pavelló Municipal d’Esports, 
Diada de la bicicleta 2011. 
Dimecres 28 setembre  
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, tertúlia 
del llibre Orgull i prejudici, de Jane Austen. 
Divendres 30 setembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora 
del conte. 
-A les 20 h, a la sala d’exposicions Can Rajo-
ler, projecció de la pel•lícula Biutiful i inaugu-
ració de l’exposició Fruits migratoris.
-A les 21.30 h, a l’observatori Pau Vila, sessió 
d’astronomia i audiovisual. 
Dissabte 1 octubre
-A les 6.30 h, a l’estació de trens de Parets, 
sortida de la II Marxa popular La Bastarda.
-De 10 a 20 h, a l’avinguda de Catalunya, Bo-
tiga al carrer. 
-A les 12 h, a Can Jornet, 50è aniversari de 
l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume.
Diumenge 2 octubre
-A les 18.30 h, al teatre Can Rajoler, teatre: 
Pluja constant. 
Dimarts 4 octubre

-A les 18 h, a la biblioteca Can Rajoler, hora del 
conte: En Tió Boletaire, a càrrec de Mon Mas.
Dimecres 5 octubre
-Tot el dia, a la Biblioteca Can Butjosa, celebració 
del Dia Mundial dels ensenyants i inauguració de 
l’exposició d’alfabets d’arreu del món.
Divendres 7 octubre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del 
conte: contes de fruites.
-A les 20 h, al teatre Can Rajoler, projecció de la 
pel•lícula En el camino.
Dissabte 8 octubre
-A les 22.30 h, a la Sala Cooperativa, cafè teatre: 
Zirocco. 
Diumenge 9 octubre
-A les 18 h, al teatre Can Rajoler, Univers, a càrrec 
de la cia. Microcosmos Teatre.
Dimecres 12 octubre
-A les 10 h, excursió amb la gent gran de Parets.
-A les 19 h, a l’Escola de Música, projecció de 
l’audiovisual ‘Parets al sostre del món 2001’ i 
col•loqui amb Sergi Mingote sobre l’expedició.
Divendres 14 octubre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del 
conte. 
-A les 20 h, al teatre Can Rajoler, projecció de la 
pel•lícula Welcome.
-A les 20 h, al Pavelló d’Esports, presentació de la 
II Mostra fotogràfica de muntanya ‘El nostre CEP, 
les nostres muntanyes’.
Dissabte 15 octubre
-De 10 a 13 h, al Pavelló d’Esports, jornada de 
portes obertes al rocòdrom.
-A les 21 h, a l’església de Sant Esteve, concert 
de cançó catalana i de nadales.

-A les 22.30 h, a la Sala Cooperativa, balls 
de saló. 
Diumenge 16 octubre
-A les 9 h, al Pavelló d’Esports, sortida de la 
VII Marxa popular Piolet.
-De 9 a 14 h, en diferents espais, 42 Trobada 
de pessebristes de Catalunya i Balears.
-A les 18.30 h, al teatre Can Rajoler, concert 
Blaus de l’ànima a càrrec de Maria del Mar 
Bonet i Manel Camp.
Dimarts 18 octubre
-A les 18 h, a la biblioteca Can Rajoler, hora del 
conte: En Tió menja castanyes.
Dimecres 19 octubre
-A les 19 h, a la biblioteca Can Rajoler, cafè 
filosòfic, a càrrec de José A. García Gallego.
-A les 19.30 h, a Ca n’Oms, xerrada sobre el 
càncer.
Divendres 21 octubre
-A les 21.30 h, a l’observatori Pau Vila, audio-
visual i observació amb telescopi.
Dissabte 22 octubre
-De 10 a 14 h, al Club Sant Jordi, acapte de 
sang. 
-A les 18 h, al teatre Can Rajoler, 24è Festival 
de la Poesia. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora 
del conte. 
Diumenge 23 octubre
-A les 18 h, al teatre Can Rajoler, Contes de la 
Mediterrània, cia. Tanaka Teatre. 
Dilluns 24 octubre
-Tot el dia, a la Biblioteca Can Butjosa, cele-
bració del Dia de la Biblioteca i exposició de 
contes sobre biblioteques.

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

Ona festiva

Parets tot lluminós,
festeig en tot redós
i pau que ningú resta, 
banderes flamejant,
deliri, gran encant
i escampall de festa.

Festa i lluïda taula,
goig i franca paraula
encís, d’un vàlid llaç,
pregó que avui ens porta,
l’aire que ens aconhorta
i brisa que ens don abraç.

Alegre ritme de festa,
himne tot com de gesta,
pas alegre... adelerat,
es miri com es miri,
tot belluguegi i deliri,
eufòria... i festivitat.

Festes que sou airoses,
plaenteres i agradoses,
de seguida que arribeu,
ressonància i embalum,
abraç a nostre costum,
trobant-se diürn arreu.

Corranda avui que pregona,
que no s’exhaureix l’ona,
d’uns dissenys sempre concrets,
és esclat de gent riallera
és carcadeig i senyera
és... Festa Major de Parets.

Josep Malla i José 

Apunta’t a la Coral o a l’Orquestra Band-Art! 

La Societat Coral Art i Unió i l’Orquestra Band-Art de Parets co-
mençarem en breu els assajos i concerts amb molta empenta. 
Per això, necessitem gent com tu, amb ganes de fer música i de 
participar als concerts de les dues formacions. 
Per formar part de la coral només es necessita assistir als as-
sajos per a l’orquestra disposar d’algun coneixement musical i 
dominar una mica algun instrument musical.
Les dues formacions som amateurs i la participació és gratuïta.
Els assajos de la coral són els dilluns de 19.30 h a 21.30h i els 
de l’orquestra, els dissabtes de 10 h a 12 h. 
Vine, t’esperem.
Telèfons 928416235 – 938436596
 a/e coralparets@hotmail.com
 web http://coralartiunio.entitats.parets.org

Societat Coral Art i Unió Orquestra Band-Art de Parets

Parets

Per
Amor
Rau
En
Tu 
Sempre

Per
Amor
Raurà
En
Tu
Sempre

Per 
Amor
Restarà
En
Tu
Sempre

Maria Pujol i Ciurans

Poemes petitons

Sortim tu i jo a la platja
i l’amor mig adormit;
jo seré vela blanca,
tu, el timoner del meu llit.

* * *

Veig trossets de petxines
a vora de la sorra;
cadàvers de la tempesta
arrancats a la mar,
deixalles de sirenes,
de collarets trencats.

* * *

Lluna rodoneta i clara
que et tapen els nuvolets,
i a poc que els bufi l’aire
el sol et farà l’ullet.

Mercè Bastida (Mollet del Vallès, 1942). Poema extret de: 
Poemes en sabatilles, 2010.
Dona inquieta i realment imparable, Bastida és una poeta auto-
didacta, fundadora i ànima de la Xarxa Poètica de Mollet.
La seva obra passa inventari a tots aquells detalls que trobem 
en la vida diària i que poden arribar a emocionar-nos: viure és 
l’aventura. 
El Niu d’Art de Parets li ret homenatge en la trobada del mes de 
setembre, curós de donar veu als nostres bons poetes locals. 

Lectura recomanada per Niu d’Art Poètic
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ACTUALITAT

SERGI 
MINGOTE
Alcalde de 
Parets del 
Vallès

Comença el procés de selecció per contractar 30 persones 
per al McDonald’s del Centre comercial sector IVECO

Ja s’ha iniciat el procés de selecció de per-
sonal per a cobrir els 30 llocs de treball 
que es generen amb l’entrada en funciona-
ment, el proper mes de desembre, de l’es-
tabliment McDonald’s al Centre comercial 
sector IVECO de Parets del Vallès. 
El període per presentar currículums està 
obert des del 14 de setembre i es perllon-
ga fins al proper dimecres, dia 28.  De mo-
ment, ja són més de 200 persones les que 
han presentat instància per accedir a les 
ofertes. Els interessats que encara no ho 
hagin fet, han d’adreçar-se al Servei Local 
d’Ocupació de Parets (SLOP), en horari de 
dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h i els 
dilluns també de 16.30 a 19 h. Per a poder 
lliurar el currículums cal estar inscrit al ser-
vei o donar-se d’alta, demanant cita prèvia 
a l’SLOP. L’únic requisit per formar part de 
la borsa de treball del servei municipal és 
ser resident a Parets del Vallès.

Perfil dels candidats 
El perfil sol•licitat per als candidats que 
optin a les ofertes és el següent: 
que tinguin, entre 18 i 50 anys, amb dis-
ponibilitat horària total, inclosos caps de 
setmana, disposició per treballar a temps 
parcial i horari nocturn, que disposin de 
certificació d’Educació Secundària Obliga-
tòria o equivalent i que siguin persones 
dinàmiques i polivalents, amb capacitat per 
treballar en les diferents àrees de l’establi-

ment (cuina, sala, neteja, taulell, McAuto, 
etc.)

Preselecció, el 4 d’octubre
Un cop recollits els currículums, el Servei 
Local d’Ocupació de Parets els lliurarà als 
responsables que Recursos Humans de 
McDonald’s, que seran els encarregats de 
fer la preselecció i selecció final de tots els 
candidats. Per aquest motiu, el 4 d’octubre 
seran convocats els interessats a la Sala 
Cooperativa, a la plaça de la Vila. 
El procés finalitzarà els dies 5 i 6 d’oc-
tubre. Un cop seleccionats els candidats, 
l’empresa durà a terme un període de for-
mació específica per a cada lloc de treball. 
Aquesta formació serà remunerada i es 
farà als restaurants que té la franquícia a 
Montcada i a Ripollet. 

Transparència i accessibilitat
L’Ajuntament de Parets intervé en el pro-
cés de selecció a través de l’SLOP com a 
canalitzador de totes les instàncies recolli-
des dels interessats però serà l’operador 
qui triarà els candidats, d’entre tots els 
currículums recollits. 
Aquest procés, segons l’alcalde Sergi Min-
gote “evidencia la transparència en l’elec-
ció de candidats. El mateix procediment se 
seguirà amb totes les ofertes públiques i 
privades que es gestionin des del servei 
municipal”.

El restaurant McDonald’s entrarà en funcionament al desembre i s’emplaçarà en aquests terrenys del Centre comercial sector IVECO

El termini per a la presentació de currículums finalitza el 
28 de setembre i cal fer el lliurament a l’SLOP

La selecció dels candidats la faran els responsables de 
Recursos Humans de McDonald’s del 4 al 6 d’octubre

Accés directe a les Ofertes laborals 
El portal www.parets.cat ha integrat un 
accés directe a les Ofertes de treball de 
l’SLOP per tal que la ciutadania pugui 
visualitzar amb un sol clic les ofertes 
que es gestionen des del Servei Local 
d’Ocupació, els requisits sol·licitats per 
les empreses i el formulari d’inscripció.

Compromisos amb l’Ajuntament
D’acord amb els compromisos adoptats 
entre la firma McDonald’s i l’Ajuntament 
de Parets, es fa una oferta inicial d’una 
trentena de llocs de treball i s’aniran 
produint noves incorporacions un cop 
entri en funcionament aquest establi-
ment de restauració. 

Sergi Mingote i la regidora Sònia Lloret, en 
una reunió amb responsables de McDonald’s

Lluitar contra l’atur des de l’àmbit 
local és l’eix prioritari de l’Ajuntament 
de Parets. Volem donar resposta a un 
dels majors problemes que pateix la 
ciutadania actualment. És una situació 
que ens preocupa i que centra les 
prioritats d’actuació del consistori. 
Estem esmerçant tots els esforços per 
crear ocupació i vèncer l’atur.

En moltes ocasions hem manifestat 
que la indústria i el comerç han de 
ser els grans motors de creixement 
de Parets. I aquesta ha de ser la 
clau per reduir la taxa de persones 
desocupades. En aquest sentit, estem 
acabant de perfilar la creació del futur 
consell industrial, un òrgan que connecti 
indústria i Ajuntament i que ens permeti 
desenvolupar complicitats i sinergies. A 
hores d’ara ja hem mantingut trobades 
amb empreses del nostre municipi que 
han mostrat una clara predisposició per 
establir mecanismes de cooperació amb 
el nostre consistori. 

L’ocupació dins el sector comercial del 
municipi és la segona gran via de solució 
a l’atur. La posada en marxa d’alguns 
establiments al Centre comercial i d’oci 
del sector IVECO ja està donant fruits. 
Tot just ara està obert un procés de 
selecció per  cobrir 30 llocs de treball a 
McDonald’s i properament s’iniciarà el 
mateix procediment per a Mercadona, 
i en un altre àmbit, per a la residència 
per a la gent gran de Parets del Vallès.

Per sobre de tot, volem que es visualitzi la 
transparència i la igualtat de possibilitats 
de tots els paretans i les paretanes amb 
els processos de selecció de personal 
gestionats des del consistori. El servei 
municipal de l’SLOP serà l’únic canal 
de gestió, tant de manera presencial, 
com amb un accés molt més directe a 
través del web.

Sortir de la crisi és cosa de tots, és la 
nostra prioritat i el nostre repte.
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ACTUALITAT

Enguany, 2.888 alumnes han iniciat els 
estudis d’educació infantil, primària i se-
cundària obligatòria als set centres d’en-
senyament de Parets del Vallès: Pau Vila, 
Pompeu Fabra, Vila Parietes, Lluís Piquer, 
ACESCO, Nostra Senyora de Montserrat i a 
l’Institut Parets. 
Dels estudiants que s’han incorporat a les 
escoles, 2.023 cursen el 2n cicle d’edu-
cació infantil i primària, que comprèn des 
de P-3 fins a sisè. Els 865 restants estan 
matriculats a Educació Secundària Obliga-
tòria (ESO), més de la meitat dels quals ho 
han fet a l’IES Parets. 
186 alumnes estudien batxillerat a l’Insti-
tut de Parets, 91 ho fan als cicles forma-
tius de grau mitjà i 56 als cicles formatius 
de grau superior del mateix centre. L’IES 
també acull enguany 34 alumnes del curs 

Comença el nou curs escolar 2011-2012 
amb prop de 3.000 alumnes matriculatsActe d’ofrena al monument de 

l’Onze de Setembre 

L’Ajuntament de Parets, les formacions 
polítiques locals i les associacions i 
entitats del municipi es van donar cita 
l’11 de setembre a la plaça dels Països 
Catalans, per celebrar la Diada Nacional 
de Catalunya amb la tradicional ofrena 
floral. 
L’acte es va iniciar amb la lectura del 
manifest de l’Onze de Setembre. Des-
prés de l’ofrena floral, Miquel Molina 
del Niu d’Art poètic, va recitar un emotiu 
poema de Joan Maragall i els membres 
de les corals Club Sant Jordi i Art i Unió 
van interpretar l’himne Els Segadors. Fi-
nalment, es va donar pas a l’actuació de 
la cobla Rosaleda. El monument a l’Onze 
de Setembre és obra de l’escultor Car-
les Vives i interpreta la senyera a partir 
d’uns blocs de metall.

Dos treballs de l’ACESCO, opten 
al premi als joves investigadors 

Dos treballs de recerca realitzats per tres 
alumnes de 4t curs d’ESO de l’escola 
ACESCO de Parets han estat seleccionats 
per participar al ‘XXIV Certamen de Jóve-
nes Investigadores’ que se celebrarà a 
Màlaga la setmana del 3 al 7 d’octubre. 
Aquest certamen està organitzat pel Mi-
nisteri d’Educació i Ciència i l’Institut de 
la Joventut, i té l’objectiu de promoure la 
recerca entre els joves en l’àmbit de les 
investigacions bàsiques o aplicades cor-
responents a les àrees del currículum de 
l’Ensenyament Secundari, el Batxillerat i la 
Formació Professional.

Recepció institucional
El primer dels treballs l’han dut a terme 
els alumnes Sara Arranz, Carles Díaz i 
Andrea Nicolàs, en cooperació amb el de-
partament d’Estratigrafia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, i tracta sobre les 
condicions hidrodinàmiques en què es for-
men les estructures sedimentàries.
El segon, gira al voltant dels diferents tipus 
de xarxes sense fil presents a la població 
de Parets i ha estat desenvolupat per Car-
les Díaz. Tots dos treballs han estat dirigits 
pel professor de ciències de l’escola, Hug 
Blanchar Roca. 
L’Ajuntament té previst oferir una recepció 
institucional a la Sala de Plens, el proper 
27 de setembre, a les 18h, com a reconei-
xement als mèrits dels estudiants.

pont d’accés a cicles Formatius de Grau 
Superior. A les escoles bressol municipals, 
que acullen infants de 0 a 3 anys, hi ha 
256 inscrits distribuïts entre les tres llars 
d’infants, la resta han formalitzat la ma-
tricula a les escoles bressol privades del 
municipi. 

Visites als nous centres educatius
Coincidint amb l’inici escolar, l’alcalde de 
Parets, Sergi Mingote i la regidora d’Edu-
cació, Sònia Lloret, van visitar les noves 
instal·lacions de l’equipament educatiu 
Pompeu Fabra.
Posteriorment es van traslladar fins a la 
nova Escola Bressol Municipal el Gargot, 
situada al carrer Prat de la Riba, que va 
entrar en funcionament durant el passat 
mes d’abril.

Breus

Parets se suma a les Jornades 
Europees del Patrimoni 2011

Parets participa de nou a les activitats 
organitzades amb motiu de les Jornades 
Europees del Patrimoni 2011, que es 
duran a terme els dies 23, 24 i 25 de 
setembre a tota Europa.
Aquesta iniciativa, impulsada pel Consell 
d’Europa des de l’any 1991, té l’objectiu 
de fomentar el coneixement i el respecte 
pel patrimoni com un valor cultural, artís-
tic i monumental del territori.
En el marc d’aquestes jornades, a Parets 
es duran a terme visites guiades a les 
masies més rellevants del municipi. La 
primera tindrà lloc avui, 23 de setembre, 
a les 17 h, a la masia la Marineta; el 24 
de setembre, a les 12 h, es podrà veure 
la Torre de Malla i el 25 de setembre, 
a partir de les 12 h, es farà un recorre-
gut per la Torre de Cellers. Les visites 
tindran una durada aproximada d’una 
hora i són totalment gratuïtes. Enguany, 
a tots els participants se’ls obsequiarà 
amb un joc dels 20 punts de llibre de la 
col·lecció sobre el patrimoni local.

Properament s’inaugurarà l’escola Pompeu Fabra 
L’escola Pompeu Fabra va rebre aquest curs 
escolar amb les obres de les noves depen-
dències totalment enllestides. Està previst 
que properament tingui lloc la inauguració 
oficial del nou equipament, si bé previament 
es programarà una jornada de portes ober-
tes adreçada a tota la ciutadania. 
A la planta baixa del nou edifici es troben 
les sales d’AMPA, secretaria i direcció, una 
biblioteca amb sortida directa al carrer, con-
sergeria, menjador i cuina totalment equi-

pada. La primera planta s’ha destinat a aules de desdoblament, informàtica, plàstica, 
música i tutories. L’antic edifici ha estat reformat íntegrament per tal d’integrar-lo a 
la nova estructura. Part de d’aquesta remodelació ha consistit en la substitució del 
paviment, millora de la climatització o la instal·lació de blocs i panells interiors que 
segueixen el disseny de la nova escola. Una altra novetat ha estat la incorporació d’un 
tram del carrer Balmes al pati de jocs exteriors, per tal de facilitar i millorar l’accés a 
la zona esportiva annexa. Totes les obres s’han dut a terme en diferents fases per tal 
de no interrompre el funcionament habitual del centre. 

Lliurament de diplomes als alumnes dels 
cursos de primavera de l’Escola de la Natura

El regidor de Medi Ambient, 
Dídac Cayuela, i el director 
de l’Escola de la Natura, Fe-
rran Lozano, han dut a terme 
el lliurament de diplomes 
als 47 alumnes que han fi-
nalitzat amb èxit el cursos 
d’horticultura ecològica, tèc-
nic de medi ambient, educa-
dor ambiental i instal·lador 
de sistemes d’energia solar 
impartits per l’Escola de la 
Natura durant el primer se-

mestre d’enguany. Coincidint amb l’activitat, s’ha inaugurat l’exposició “L’arbre, el gegant 
del regne vegetal”, de l’artista Joan Condal. La mostra, emmarcada dins de la comme-
moració de l’Any Internacional dels Boscos, pretén, per mitjà de pintures, fotografies, i 
d’altres elements, conscienciar el públic sobre els efectes de l’activitat humana en la vida 
dels arbres. L’exposició estarà oberta fins al 28 d’octubre. 

Cinquena edició del cicle de
cinema “La mirada dels altres”

L’Ajuntament de Parets, dins del projecte 
global del Pla d’acollida per a les persones 
nouvingudes, ha programat la cinquena edi-
ció del cicle de cinema de temàtica social 
“La mirada dels altres”, amb tres noves 
projeccions i una obra de teatre, que es 
duran a terme al Teatre Can Rajoler.
Aquesta acció forma part de les actuacions 
municipals de sensibilització al voltant de 
la immigració.
La primera pel•lícula programada es pro-
jectarà el proper divendres 30 de setem-
bre, a les 20 h, al Teatre Can Rajoler, i 
serà el film Biutiful, del director mexicà Ale-
jandro González Iñárritu, que compta amb 
un repartiment format per Javier Bardem, 
Maricel Alvarez, Blanca Portillo i Eduard 
Fernández, entre d’altres.

Imatges i sensacions: “Fruits migratoris”
Coincidint amb la projecció també es 
durà a terme la inauguració de l’exposició 
“Fruits migratoris”, de la fotògrafa Gina Se-
gura, que interpreta en 11 imatges els es-
crits lliurats amb motiu del concurs “Parets 
arreu del món”, que de manera simbòlica 
va recollir les sensacions i experiències de 
les persones que han de viure en una altra 
societat. 
L’exposició es podrà visitar fins al 16 
d’octubre.
El divendres 7 d’octubre, a les 20 h, 
s’emetrà el film En el camino, dirigida per 
la controvertida directora bosniana Jasmi-
la Zbanic. El divendres 14 d’octubre, tam-
bé a les 20 h, es podrà veure Welcome, 
del director Philippe Lioret, i el diumen-
ge 23 d’octubre, a les 18 h, tindrà lloc 
l’espectacle infantil Els viatges de les ger-
manes Baldufa a càrrec de l’entitat Rialles 
Parets.
El preu de l’entrada a les projeccions de ci-
nema serà d’1 euro i l’espectacle de teatre 
infantil tindrà un cost de 7 euros.
Les entrades es podran adquirir prèvia-
ment al Centre Cultural Can Rajoler o el 
mateix dia a la taquilla.

Parets contra el càncer organitza 
una xerrada amb Rosa Dachs

Amb motiu del Dia Mundial Contra el 
Càncer de Mama, que se celebra el 19 
d’octubre, l’entitat Parets contra el càn-
cer té previst oferir la xerrada “Una visió 
positiva del càncer”, a càrrec de Maria 
Rosa Dachs, autora del llibre Eclipsi. 
L’acte es farà el mateix dia 19, al Casal 
de Ca n’Oms, a les 19.30 h.
Eclipsi explica l’experiència que va patir 
Maria Rosa Dachs des que li van diag-
nosticar càncer de pit. L’obra esdevé un 
relat clar i concís, redactat d’una mane-
ra entenedora, a través del qual l’autora 
explica en primera persona, i des d’un 
vessant real i optimista, l’experiència de 
superar un càncer de mama: el diagnòs-
tic de la malaltia, el procés i el posterior 
tractament.
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ESPECIAL FESTA MAJOR D’ESTIU

S’ha acabat el temps de gresca i, després d’un merescut parèntesi estival, ha arribat el moment de reprendre les nostres activitats 
quotidianes. Però, qui més qui menys, no pot evitar sentir nostàlgia dels mesos que hem deixat enrere. De ben segur, alguns dels 
moments més especials d’aquest estiu estan lligats a la nostra festa grossa, la Festa Major d’estiu, que enguany va estar dedicada 
al projecte de vila ‘Parets, poble lector’. Posem el rellotge del temps marxa enrere i tornem a viure aquells dies... La Nit de Teatre al 
Carrer plena de màgia, la Festa de la Pedra del Diable, la Mostra Gastronòmica, el Correfoc, els carrers guarnits, les batalles entre 
el Pla i el Serradal, els balls encisadors del Marcel i l’Elisenda, la Festa de l’Escuma, la Milla Popular, els concerts, l’espectacle de 

varietats, la Baixada de Carretons... Desenes d’activitats que ens van posar la pell de gallina i ens van fer gaudir d’uns dies i unes imatges in-
oblidables. Però la Festa Major no s’acomiada del tot, només ens diu “fins aviat”. De moment, per no abandonar el regust dolç i càlid d’aquells 
quatre dies, us proposem un recull de fotografies que ens faran reviure la més gran de les nostres celebracions. Però, si després de mirar-les 
encara us n’enyoreu, en tenim un grapat més a l’apartat mediateca del nostre web municipal www.parets.cat.
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ACTUALITAT

Ara fa 25 anys, un grapat de joves inte-
ressats en el món del pessebrisme van 
decidir agrupar-se per formar la que ara 
coneixem com a Agrupació Pessebrista Pa-
rets. No obstant això, l’interès dels pare-
tans i paretanes pel pessebre es remunta 
als anys 60 quan membres del CEP Parets 
organitzaven els primers pessebres popu-
lars sota l’església de Sant Esteve. 
Posteriorment, entre els anys 1974 i 1979, 
Parets acollia un pessebre vivent, que es 
representava a l’espai del Bosc de la Fà-
brica, i que comptava amb la participació 
de prop de 150 ciutadans i ciutadanes de 
totes les edats.
Enguany, coincidint amb la 42a Trobada 
de Pessebristes de Catalunya i Balears, 
aquesta entitat celebra el seu 25è aniver-
sari amb un grapat d’actes que comença-
ran el proper 15 d’octubre, amb un concert 

Parets acull la 42a Trobada de Pessebristes de Catalunya i Balears

de cançò catalana en el qual participarà la 
Coral Amics de la Unió de Granollers.
D’entre les activitats previstes, també 
s’han programat una exposició fotogràfica, 
una mostra de calvaris i manualitats elabo-
rades per Carme Farré, un esmorzar per als 
participants o les actuacions de la Colla 
Ball de Gitanes Parets, Colla de Gegants, 
Bestiari i grallers de Parets i l’Associació 
per a la Difusió de la Cultura Romanesa. 
El mateix diumenge, a partir de les 14 h, 
tindrà lloc, al Pavelló Municipal d’Esports, 
el dinar de germanor, que clourà la trobada 
pessebrista d’enguany amb un espectacu-
lar fi de festa.
El programa íntegre de la celebració, així 
com informació diversa sobre el pessebre 
i les seves tradicions, es pot consultar al 
web de l’entitat: http://agrupaciopesse-
brista.entitats.org

Els actes centrals de la celebració tindran lloc
durant el cap de setmana del 15 i 16 d’octubre

Coincidint amb la trobada l’entitat celebra el 25è 
aniversari del naixement de l’Agrupació Pessebrista

Programa d’actes

Dissabte 15 d’octubre
21.00 h, Església Sant Esteve
Concert del 25è aniversari.

Diumenge 16 d’octubre
10.00 h, Sala Can Càlio
Exposició de diorames
10.00 h, Sala Cooperativa
Exposició fotogràfica del 25è aniversari de 
l’Agrupació. Mostra de figures de pessebre i 
exposició de maquetes d’edificis locals.
10.00 h, Sota la Plaça de la Vila
Pessebre monumental i mostra de calvaris i 
manualitats.
10.30 h, Església Sant Esteve
Missa commemorativa
11.30 h, Plaça de la Vila
Exhibició del Ball de Gitanes Parets, Colla de 
Gegants, Bestiari i grallers de Parets i l’Asso-
ciació per la Difusió de la Cultura Romanesa.

Oficina de Català 
de Parets del Vallès
Centre Cultural Can Rajoler

Travessera, 1
Tel. 93 573 98 00 

parets@cpnl.cat

D’un temps ençà, la visió del futbol com a es-
port ha canviat. No només es tracta d’un joc, hi 
ha més factors que hi intervenen.
Els clubs, amb els seus jugadors multimilio-
naris, busquen un reconeixement que els doni 
prestigi per poder pujar esglaons i així poder 
augmentar el seu estatus i el seu benefici eco-
nòmic.
En primer lloc, el factor clau del futbol és que 
mou milers i milers de milions d’euros cada any, 
per la qual cosa es considera que, més que un 
esport, és un estil de vida.
En segon lloc, cal destacar els futbolistes com 
a icones de la moda per a la gent. És tant el 
poder mediàtic que desencadenen que podríem 
dir que el futbol i la moda estan estretament 
units. Cada vegada és més comú veure a la 
televisió o pel carrer publicitat els protagonistes 
de la qual són els futbolistes, de manera que 
esportistes i anuncis han arribat a convertir-se 
en un matrimoni de conveniència.
En tercer lloc, podem dir que massa gent es 
pren aquest esport amb un fanatisme exagerat, 
a través del qual s’arriba fins i tot a la violència, 
ja que s’organitzen baralles entre els seus se-
guidors. No fa falta arribar a aquests extrems 
per ser un bon seguidor, davant de tot cal ser 
persones i no deixar-se portar pels instints més 
primaris.
Per concloure, cal dir dir que el futbol és el re-
flex de la nostra societat. L’individu es projecta 
en el futbolista i hi diposita les seves esperan-
ces de victòria, les seves ànsies de triomf, però 
també l’agressivitat i les pròpies frustracions.

Autores: Encarni Garcia, Dolors Ramos, Dana 
Dumitru, Gemma Garcia, Trini Muñoz, Montse 
Baranera.

Article d'opinió de l'alumnat
del nivell C de Parets

LA INFLUÈNCIA DEL FUTBOL EN LA SOCIETAT
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ESPORTS

Rafa Tibau es proclama subcampió del món de biketrial La patinadora Sara Castillo, 
campiona d’Espanya juvenil

La patinadora paretana Sara Castillo, 
del Club Patinatge Artístic Ripollet, es 
va proclamar campiona d’Espanya juve-
nil a la final que va tenir lloc a Rivas 
Vaciamadrid el juliol passat. Castillo va 
quedar 1a tant en figures obligatòries 
com en combinada, i 4a a la modalitat 
del programa lliure. Posteriorment, du-
rant aquest setembre, ha obtingut la 8a 
posició en el Campionat d’Europa de 
figures obligatòries celebrat a Freiburg 
(Alemanya). Del 21 al 23 d’octubre Sara 
Castillo participarà a la prestigiosa prova 
de la Copa d’Itàlia que es farà a Prato 
(Toscana), en la modalitat lliure de pa-
tinatge.
D’altra banda, el patinador del Parets 
Carles Gasset va obtenir la victòria en 
el Campionat d’Espanya sènior celebrat 
a Sant Feliu de Codines. Gasset va que-
dar 1r en l’apartat lliure individual i 2n 
en el programa curt masculí.

El ciclista d’AC Parets representa a la selecció espanyola en el Mundial UCI i aconsegueix el 14è lloc

El corredor Rafa Tibau ha ampliat el seu palmarès aconseguint el títol de subcampió del món de categoria sènior de biketrial després 
de participar en les dues proves de la competició, celebrades a Txèquia i a Sant Miquel de Campmajor (Girona), durant el passat mes 
de juliol. Tibau, nascut el 1992, va sumar un total de 28 punts en les dues curses, 20 a la de Txèquia i 8 a la gironina, quedant per 
darrera de l’eslovac Jan Kocis que en va obtenir 35. El 3r lloc se’l va endur el txec Adam Prochaka amb 26 punts.

Tibau aconsegueix el 14è lloc al Campionat del Món UCI 
Posteriorment, el primer cap de setmana de setembre, Rafa Tibau va representar a la selecció espanyola al Campionat del Món UCI 
de trial en categoria elit.
El corredor de l’Associació Ciclista Parets va signar la seva millor actuació superant amb solvència els quarts de final i competint a 
gran nivell a les semifinals. Malgrat tot, no es va classificar per a la final i va acabar el 14è d’entre 34 pilots. L’actuació de Tibau va 
ser força arriscada, així va fer un total de 25 peus i el tall per accedir a la final estava en 12.
Tibau va ser el corredor més jove i millor classificat del Mundial celebrat a Champéry (Suïssa). 
Durant la seva primera temporada com a corredor de l’AC Parets, Rafa Tibau també ha seguit el calendari de la Copa del món, una 
competició més dura que el Mundial sènior.
El corredor de biketrial ja prepara la temporada del 2012 després d’haver participat en el Festibike celebrat a Las Rozas (Madrid), del 
16 al 18 de setembre. 

Rafa Tibau pujava al pòdium a només uns peus de diferència del primer classificat



23 de setembre de 2011al dia 9

ESPORTS

Nova junta directiva de la
Penya Blanc Blava Parets-Lliçà

Breus Breus

Eduard Montes és el nou president  de 
la Penya Blanc Blava Parets-Lliçà. Mon-
tes substitueix l’anterior president, 
Salvador Xicola. 
També formen part de la nova junta: 
Joan Fernández (vicepresident), Mont-
serrat Mas (secretària), Manel Ferrera 
(sots secretari), Cayetano Clemente 
(tresorer), Joan Espona (sots treso-
rer) i com a vocals, Josep Oller, Jordi 
Garcia, Josep Batlles, Josep Plana i 
Joan Oller. La nova junta va celebrar, 
el passat 4 de setembre, la 26a Diada 
del Soci a Ca n’Oms amb l’assistèn-
cia de Raquel Mateos i David Balaguer, 
presentadors de l’espai televisiu ‘Hat 
Trick Espanyol’. 
En representació de l’Ajuntament van 
assistir l’alcalde, Sergi Mingote, i el 
regidor d’esports, Dídac Cayuela.

Del 10 al 16 d’octubre, tindrà lloc la 
2a Setmana de la Muntanya i de l’ex-
cursionisme que organitza el Centre Ex-
cursionista Parets. Entre les activitats 
previstes hi ha una exposició fotogràfi-
ca, la 7a edició de la Caminada Popular 
el Piolet (diumenge 16 d’octubre) o la 
commemoració del 10è aniversari de 
l’ascensió de Sergi Mingote a l’Eve-
rest, dins del projecte ‘Parets al sostre 
del món’. L’efemèride es recordarà el 
dimecres 12 d’octubre a les 19 h a 
l’Escola de Música i consistirà en una 
xerrada i un audiovisual a càrrec de 

Mingote, que reviurà la seva experiència. Pel que fa a la marxa del Piolet, aquesta s’iniciarà 
el diumenge 16, a les 9 del matí, amb sortida des del Pavelló municipal d’esports. D’altra 
banda, el Club d’Activitats de Muntanya (CAM) prepara pel pròxim 1 d’octubre una cami-
nada popular sota el nom de ‘La Bastarda’ amb un límit de participació de 125 persones.

L’equip, entrenat per Josep Manel Her-
rero, rep demà dissabte el Manyanet en 
la primera jornada de la Lliga Catalana. 
L’Handbol Parets es trobarà a la com-
petició amb altres rivals vallesans com 
els equips de la Garriga, Granollers C, 
la Roca i Vilamajor.
Durant la pretemporada el Parets ha 
organitzat, com en anys anteriors, els 
torneigs Josep Ribas sènior i el Fran-
cesc Clos en categoria juvenil.
El campió del torneig sènior va ser el 
BM Granollers, el segon classificat el 
Sant Joan Despí, l’Handbol Parets va 
ser tercer i el Barberà, quart.
El torneig va servir per fer proves a la 
nova plantilla paretana que formen 21 
jugadors, 17 de la base. 
L’objectiu d’aquesta temporada serà 
aconseguir per segon cop la perma-
nència a la categoria de Lliga Catalana.

L’Associació Ciclista Parets organitza, 
aquest diumenge 25 de setembre, la 18a 
Diada de la bicicleta de Parets. La sortida  
està prevista a les 10 h des del Pavelló 
Municipal d’Esports de Parets. El recorre-
gut és únic i consta de 10 quilòmetres. A 
més, es manté a la meitat de la passejada 
l’avituallament que es farà a la Piscina Can 
Butjosa.
El preu de la inscripció és de 5 euros i in-
clou entrepà, samarreta i avituallament. El 
tiquet donarà dret a participar en el sorteig 
d’una bicicleta.
Les inscripcions es poden fer al Pavelló 
d’esports, a la Piscina Can Butjosa o el 
mateix diumenge al Pavelló, una hora 
abans del seu inici. Per prendre part a la 
Diada és obligatori l’ús del casc. El recor-

Un dels membres del Club d’Activitats 
de Muntanya, el paretà Jordi Domè-
nech, ha dut a terme un repte que ja 
tenia previst des de feia temps. 
Durant l’agost va fer el recorregut en 
solitari i amb una bicicleta de carretera 
entre Parets i el cap de Finisterre, a la 
comunitat autònoma de Galícia. 
Domènech va recórrer uns 1.400 quilò-
metres només amb la seva bici i amb 
un remolc on va portar menjar, roba, 
una tenda per dormir i una mànega per 
poder dutxar-se.

Aquest diumenge se celebra la 
18a Diada de la bicicleta de Parets

L’activitat s’iniciarà a les 10 del matí amb sortida des del Pavelló
d’esports i constarà d’un sol recorregut de 10 quilòmetres

El CEP  organitza la Setmana de la Muntanya

El nedador paretà del Club Natació Sa-
badell, Jaume Jiménez Puigdomènech, 
és l’actual campió estatal de 400 me-
tres estils i 200 metres braça, després 
de la final disputada durant el mes 
d’agost a Valladolid. 
Prèviament, Jiménez ja havia participat 
al Festival Olímpico de las Juventudes 
Europeas (FOJE) de Turquia, on va que-
dar 8è d’Europa en 200 estils i 14è en 
200 metres braça.
Amb l’equip de relleus espanyol va que-
dar en 6è lloc.

Jaume Jiménez, campió 
d’Espanya de natació infantil

Jordi Domènech, del CAM, va 
de Parets a Finisterre en bici

El sènior de l’Handbol Parets 
comença la temporada a casa

Domini molletà a la Milla Urbana de Parets
Coincidint amb la Festa Major d’es-
tiu, el Club d’Atletisme Parets va or-
ganitzar una nova edició de la Milla 
Urbana.  
Abdellai El Bouchiki, del Club d’At-
letisme Mollet, va guanyar la prova 
absoluta i el primer paretà va ser Leo 
Garcia, que va quedar en 6è lloc.
La molletana Jarick Guzman va ser 
la 1a classificada en la categoria fe-
menina. A la mitja milla el triomf va 
correspondre a Antonio López (Mollet)  

i a la paretana Judit Oltra, mentre que a la mini milla la victòria va quedar en mans 
d’Isaac Paradas (Mollet) i d’Emma Loughman (Parets).

regut de la passejada passarà pel Polígon 
Industrial Sector Zeta, l’avinguda Josep 
Tarradellas, Pau Casals, avinguda Espanya, 
camí de la Torre de Malla, La Salut, Onze 
de Setembre, Badalona, Can Serra, avingu-
da Catalunya i Pavelló.

Purito Rodríguez, 19è a la Vuelta
El ciclista paretà del Katusha va realitzar 
una bona actuació a la Vuelta a Espanya 
que va finalitzar l’11 de setembre. Rodrí-
guez va guanyar dues etapes (Valdepeñas 
de Jaen i San Lorenzo del Escorial), va lluir 
el mallot vermell de líder, però finalment va 
quedar el 19è a la general.
Fins i tot, Purito va córrer la darrera etapa 
amb febre a conseqüència d’una gastroen-
teritis que va patir la nit abans.

Claret Rosset guanya l’or al 
Mundial de Polícies i Bombers

Reconeixement a Josep Bauló, 
coordinador del grup de petanca

El paretà Antoni M. Claret Rosset va 
participar, del 24 d’agost al 4 de se-
tembre, al Mundial de Policies i Bom-
bers celebrat a Nova York (EUA). 
Rosset va prendre part a la categoria 
de majors de 30 anys, en la competi-
ció de tennis, aconseguint la primera 
posició. A més, en l’apartat de dobles, 
juntament amb el seu germà Dani Ros-
set, va aconseguir una altra medalla 
d’or. Un altre paretà, resident des de 
fa poc a Montornès, l’atleta Ivan Limia, 
va obtenir l’or en els 3.000 obstacles 
i la medalla de bronze en el cros curt 
de 5 quilòmetres.

L’Ajuntament de Parets va fer un reco-
neixement, a primers de setembre, al 
coordinador del grup de petanca del 
Casal Ca n’Oms, Josep Bauló, que des-
envolupa aquesta funció des del 2006. 
Les activitats organitzades pel grup 
de petanca del casal registren un gran 
èxit de participació i fomenten la rela-
ció i la convivència entre els usuaris de 
l’equipament, un fet que respon també 
al tarannà actiu i participatiu de Bauló.
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Planificar bé 
i a llarg termini

S’ha acabat l’estiu i comença el nou curs, i 
no només l’escolar sinó també el polític. Un 
curs que es presenta dur i difícil donada la 
situació econòmica general. Encetem la rec-
ta final d’elaboració dels pressupostos per al 
2012, uns pressupostos que hauran de ser 
consensuats al no tenir l’equip de govern ma-
joria absoluta. Hauran de ser uns pressupostos 
d’austeritat per la conjuntura econòmica, però 
també hi ha moltes coses a fer. 
Es pot estalviar de molts racons sense tocar 
el que realment importa. Els carrers poden es-
tar nets si no retallem aquest servei i retallem 
despeses de protocol i representació (tot sovint 
a més partidista i no plural) que suposen una 
gran despesa en les finances de l’Ajuntament. 
També podem estalviar, i força, si fem les co-
ses ben fetes, és a dir, si per una obra, am-

Seguretat, civisme
 i transparència

Volem insistir amb la necessitat d’augmentar la 
seguretat a la nostra ciutat. Parets està patint 
robatoris constanment i a ple dia. Vàrem mar-
xar de vacances amb diverses queixes de gent 
del nostre poble denunciant que havien patit 
robatoris, fet que nosaltres vàrem transmetre 
a l’equip de govern mitjançant el ple ordinari 
del mes de juliol. Tot i que el nostre alcalde va 
restar importància a aquest fet, la sorpresa ha 
estat que tornant de vacances s’han produït 
més robatoris, arribant a afectar a 10 cases 
d’una mateixa zona.
També manifestar la nostra preocupació per 
les conductes incíviques que van tenir lloc la 
passada festa major, destacant el consum i la 
ingesta massiva d’alcohol en menors d’edat 
i el consum de drogues en plena via pública.
L’administracio pública sempre ha de vetllar 

Educación
 y pluralidad

Los gobiernos deben, primero, cumplir la ley y 
las sentencias y, después, ofrecer a los catala-
nes el máximo de posibilidades posibles para 
la educación de sus hijos.
Tras 30 años de políticas nacionalistas, la so-
ciedad catalana merece, como siempre hemos 
defendido, una escuela que ofrezca a nuestros 
jóvenes una educación trinlingüe que les pre-
pare para un mundo cada vez más competitivo.
El govern de Catalunya debe velar más por la 
pluralidad que representamos el conjunto de los 
catalanes y menos por la ideología nacionalista 
que solo sirve a una parte. Tenemos la oportu-
nidad de ofrecer a los jóvenes una educación 
más libre, más rica y más plural. Y tenemos la 
oportunidad de apostar por lo que más necesi-
tan nuestros jóvenes: una educación de mayor 
calidad.

per la transparència i la coherència però, ara 
més que mai, en la situació econòmica actual, 
aquests trets s’han de fer més visibles. Ens re-
ferim a totes les licitacions i a les convocatòries 
de sel•lecció i promoció de personal.
Tanmateix volem fer esment sobre la resolució 
adoptada pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya referent al model d’immersió lingüís-
tica a les escoles de Catalunya. 
El model d’immersió lingüística a l’escola cata-
lana és una història d’èxit de més de 30 anys, 
que ha garantit i promogut un model de societat 
cohesionat i d’igualtat d’oportunitats.
Ha obtingut sempre el consens de tota la co-
munitat educativa i, sobretot, la complicitat i 
l’esforç de famílies no catalanoparlants i el 
professorat, que han posat en tot moment el 
benefici de l’infant per sobre de tot. 

Queremos que el catalán sea una lengua vehi-
cular y queremos que el catalán crezca y sea 
cada día más fuerte, por eso queremos que sea 
visto como una lengua de libertad. 
El catalán debe seguir siendo lengua vehicular 
en la escuela pública, pero el castellano tam-
bién debe serlo. Hay muchas fórmulas que lo 
permiten. Solo falta la voluntad y el compromiso 
del govern. La sociedad catalana está prepara-
da para una escuela trinlingüe, porque es una 
sociedad plural. 
Catalunya es plural y lo demuestra el ejemplo 
de los principales diarios catalanes, que tienen 
ediciones en ambas lenguas, el ejemplo de los 
colegios privados, que ofrecen una educación 
como mínimo en tres lenguas, y el ejemplo de 
una sociedad que vive el bilingüismo con toda 
naturalidad.

Una educación trinlingüe es, pues, una garantía 
de libertad, una garantía de los derechos de los 
padres y de los hijos, una garantía de mayor 
calidad y una garantía de un mejor futuro.

pliació o millora només ens gastem el que 
teníem pressupostat, i no hi ha desviacions. 
Això s’aconsegueix fent bé els projectes, pen-
sant-los, parlant-los amb tothom i no fent-los 
de pressa i corrents, per fer i desprès desfer, 
perquè ens hem deixat alguna cosa o s’ha fet 
una altra que no podia ser... D’aquests exem-
ples, per desgràcia, en aquest poble, n’hem 
viscut masses. Cal fer coses, però cal fer-les 
ben fetes. 
Des de Nova Opció Per Parets estem disposats 
a ajudar a tirar el poble endavant, a col•laborar 
amb el que calgui, però des del seny i la me-
sura. Ens vam presentar a les eleccions amb 
un missatge clar per als nostres electors i per 
a tots els ciutadans: no augmentar els impos-
tos, viure de cara al riu, reduir el deute i les 
despeses innecessàries i incentivar plans reals 

Grup Municipal Nova Opció per Parets

www.nopparets.cat

info@nopparets.cat

Grup Municipal de Convergencia i Unió

www.ciu.cat/parets

Grup Municipal  del

Partit Popular de Catalunya

d’ocupació (entre d’altres propostes). Creiem 
que són coses bàsiques que s’han de fer pel 
nostre poble. Cal aprofitar l’actual crisi per ela-
borar bons projectes, debatuts entre tots, pen-
sar bé els plans i projectes de futur, per fer el 
Parets que tots volem. Ha arribat el moment de 
planificar bé i a llarg termini, de planificar què 
volem fer i què volem ser quan siguem grans. 
No és una tasca fàcil i la situació no acompan-
ya, però són els reptes dels moments difícils 
els que posen a prova la vàlua de les persones 
escollides per a representar-nos a tots i totes.

En una època de retallades per part del govern 
de la Generalitat, que també afecten a Parets, 
el govern socialista municipal no ens desviem 
dels nostres objectius, del compromís de prio-
ritzar i abocar esforços per afavorir l’ocupació 
dels paretans i paretanes que es troben en 
situació d’atur. Durant la campanya electoral 
ens vam comprometre a facilitar 600 llocs de 
treball al llarg d’aquesta legislatura. Les altres 
forces polítiques ho titllaven d’electoralista. Res 
més lluny de la realitat, ja que no és fruit de la 
improvisació sinó de l’elaboració d’un projecte 
ben contrastat. S’han complert els primers 100 
dies de govern. Transcorregut tan sols aquest 
temps –i tenint en compte que l’agost és en 
part inhàbil- ja hem començat a complir part 
dels compromisos. Aquest setembre s’han con-
vocat 30 llocs de treball per a McDonald’s. S’ha 

fet a través del nostre Servei Local d’Ocupació, 
l’SLOP, amb una amplia difusió als mitjans de 
comunicació per a què la ciutadania disposi de 
tota la informació i temps per presentar la docu-
mentació per accedir a l’oferta. El procés s’està 
seguint amb una gran professionalitat pel per-
sonal de l’SLOP i amb total transparència.
Ens n’alegrem i felicitem per avançat els ciuta-
dans que accedeixin a aquests llocs de treball, 
encara que això no ens fa perdre de vista la 
situació de molts altres paretans i paretanes, 
i seguim treballant per assentar les bases que 
ens permetin generar noves demandes de llocs 
de treball per als nostres conciutadans, com és 
la creació d’un consell industrial que permeti 
trobar noves oportunitats per a l’ocupació. Si 
una cosa tenim clara l’equip de govern socialis-
ta és que les nostres propostes no es tracten 

“d’un brindis al sol”, són un compromís ferm 
amb la gent del nostre poble.
Tornant a l’inici d’aquest escrit, properament 
us farem saber en què consisteixen i com ens 
afecten les retallades a Parets. Se’ns ha infor-
mat des de la Generalitat que les retallades 
es produiran sobre les subvencions que rebem 
per les escoles bressol i l’Escola de Música, 
aplicables a l’any 2011, és dir amb caràcter 
retroactiu, si bé no sabem encara quines quan-
titats seran. No estem d’acord amb les reta-
llades ni a l’ensenyament ni a la sanitat, però 
aquesta és, sens dubte, una de les coses que 
ens fa diferents als socialistes d’altres forces 
polítiques conservadores.

Complim el 
que diem

Grup Municipal del

Partit dels Socialistes de Catalunya

Ara fa uns dies, el nostre grup municipal va 
sol·licitar a l’alcalde que es poguessin dur a 
terme de forma periòdica “Audiències Públi-
ques” per tal que els ciutadans i ciutadanes 
de Parets poguessin respondre les preguntes, 
dubtes, possibles queixes, suggeriments... so-
bre qualsevol qüestió que afectés el municipi.
L’alcalde de Parets s’ha negat a dur-les a ter-
me. El raonament a la negativa es basa en què 
la participació ja està garantida al Reglament 
de Participació Ciutadana, on es recull la possi-
bilitat d’intervenció dels ciutadans desprès dels 
Plens Municipals.
“No és el mateix sr. alcalde, vostè ho sap, i 
d’aquí la negativa!”
El grup municipal d’ICV-EUiA vol expressar el 
seu desencís vers aquesta decisió.
El que entenem com una eina útil i necessària, 

d’enfortiment de la democràcia i per donar 
resposta a les demandes de més informació, 
participació i transparència, és vist pel govern 
municipal com una amenaça en lloc d’una opor-
tunitat.
Molts són els assumptes d’interès on caldria 
que la ciutadania hi pogués dir la seva; la situa-
ció de la Residencia, el nou Centre Comercial, 
l’augment de l’atur, la necessitat d’un segon 
Institut, les deficiències del servei de neteja 
del municipi... i molts, on la ciutadania hi po-
dria aportar els seus suggeriments, propostes, 
millores i idees.
És de preocupar la falta de valentia política i 
la feblesa demostrada amb aquesta decisió, 
vers una eina de comunicació eficaç i directa 
entre els ciutadans i el consistori Paretà. Con-
videm a tots aquells ciutadans a expressar mi-

tjançant escrit a l’Ajuntament, la seva voluntat 
que aquestes es puguin realitzar a Parets, tal i 
com ja s’estan realitzant a d’altres municipis, 
amb governs municipals valents, amb voluntat 
de servei i claredat institucional.
La transparència i la participació s’hauran de 
limitar, com fins ara, a tot allò que els és políti-
cament més rendible a la gent del PSC. 
“Qui no té res a amagar, no ha de tenir por a 
parlar!”

Grup Municipal d’ICV-EA

www.iniciativa.cat/parets

parets@iniciativa.cat

Audiències 
públiques, No

Des de CiU volem alertar del risc seriós de tren-
cament social, desigualtat i discriminació que 
suposa aquesta ofensiva jurídica. Així, doncs, 
donarem suport a totes les iniciatives que de-
terminin les institucions catalanes i la ciutada-
nia en aquest sentit, així com adherir-nos a la 
campanya de somescola.cat
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EL CALAIX

Com va començar en el món de l’art?
Vaig començar a pintar ara fa quatre anys. Ho vaig fer 
molt a poc a poc, però a mesura que passava el temps, 
em vaig aficionar més a l’art. Vaig començar a fer cursos 
a Mollet i després practicava a casa. Dia rere dia m’he 
anat superant i cada vegada faig coses que crec que 
poden interessar més. També he de dir que partia del 
no-res en el món de l’art i estic molt orgullosa de poder 
exposar a Parets.
Com li va sorgir la possibilitat d’exposar?
Vaig anar ensenyant els meus treballs als companys de 
feina i als amics, i alguns em deien si els podia fer al-
gun quadre. Això em va il•lusionar molt i vaig començar 
altres projectes, com ara pintar caixes de fusta i altres 
objectes. A la gent sembla que li ha agradat la meva 
obra i d’aquí prové aquesta exposició que es pot veure 
a Can Rajoler.
Quantes pintures podrem trobar en aquesta mostra?
S’hi poden trobar 31 quadres de diverses característi-
ques. N’hi ha d’estil més modern, altres més ètnics, in-
fantils... Cal tenir en compte que per fer les meves obres 
faig servir materials diversos. També hi ha ceràmica en 
aquesta exposició.
D’on ve el títol Solo el que hace, aprende?
De la professora amb qui jo vaig començar a aprendre. 

“Mai no faig un quadre igual, encara que sigui semblant”

Fem art

Francisca Carrera
Pintora

El 9 de setembre, es va inaugurar al Centre Cultural Can 
Rajoler de Parets del Vallès, una mostra pictòrica de la 
paretana Francisca Carrera. Sota el títol Solo el que hace, 
aprende, l’autora presenta per primera vegada en una 
exposició els seus treballs de pintures i olis. La mostra 
recull obres de diferents temàtiques i tècniques, però 
sempre amb el color com a element comú. Francisca 
Carrera ha anat progressant cada vegada més en el 
món de l’art i ens mostra una sèrie de quadres de gran 
interès.

Es diu Estíbaliz i ella ens va posar una frase a cadascun 
dels alumnes i a mi em va escollir aquesta. La trobo molt 
bonica per anomenar aquesta exposició de Can Rajoler. 
Val a dir que la meva germana i la meva neboda també 
m’han ajudat molt en el muntatge d’aquesta exposició. 
La meva neboda, per exemple, m’ha fet un fotollibre per-
què jo recordi tot el que he fet fins ara.
Per què t’agrada pintar?
M’he adonat en aquests últims quatre anys que pintar 
em relaxa molt. Tot i que no tinc gaire temps, és una 
cosa que m’apassiona i recomanaria a molta gent que 
ho practiqués. La meva família m’està ajudant i donant 
molt suport i per això els ho agraeixo. Al principi recordo 
que regalava alguns quadres, però ara fins i tot he posat 
preu a algunes de les meves obres i això demostra que 
la gent les valora. Això m’ha animat perquè cada vegada 
pugui fer coses diverses. 

Carles Font

Tornada a 

l’escola

Recomanacions per a la tornada a l’escola i a les activitats extraescolars

L’Agència Catalana del Consum (ACC) aconsella responsabilitat i mesura en les compres i contractacions amb motiu de la tornada a l’escola i a les activitats 
el mes de setembre. 
Convé tenir en compte aquests consells per evitar les compres ràpides que desestabilitzen l’economia familiar i per tal que siguin segures, solidàries i res-
pectuoses amb el medi ambient. 
•Tingueu responsabilitat i mesura en les compres i contractacions perquè no desequilibrin la vostra economia.
•Feu una llista dels productes o serveis necessaris (roba, llibretes, llibres, plumiers, uniformes, cursos,...), després d’haver fet una valoració dels que ja teniu.
•Elaboreu un pressupost previ adequat a la despesa disponible.
•Pregunteu al comerciant per la possibilitat de canviar l’article comprat. L’establiment no té l’obligació de canviar un producte que està en perfecte estat, tret 
que ho anunciï. 
•Demaneu i conserveu el tiquet de compra o la factura o el contracte que signeu, ja que són la vostra garantia.
•Tingueu en compte que anar a comprar fora del municipi suposa una despesa addicional. 
•Tingueu en compte altres elements en la compra dels productes, com valorar si en la seva producció s’han tingut en compte criteris de sostenibilitat, els 
seus efectes sobre el medi ambient (comproveu si l’etiqueta té informació mediambiental, si està fet amb materials reciclables, l’embalatge, etc.) i triar els 
productes fets a Catalunya, a prop nostre i en cas que vinguin de tercers països, triar productes de comerç just, que garanteixen que en la seva producció 
s’han respectat els drets humans i dels treballadors que els han fet. 

ESCOLA DE LA NATURA
C/Galende, 12. Parets del Vallès. Tel. 93 562 1794

Escola de la Natura

L’Ajuntament de Parets, com ha fet en els darrers anys, s’ha adherit de nou a 
la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que enguany porta com a lema 
“Mobilitat alternativa”. El fet és que, any rere any, des de l’Escola de la Natura, 
insistim en les diferents opcions als desplaçaments amb cotxe, sobretot en tra-
jectes curts. Un estudi realitzat pel nostre centre uns anys enrere ja ens donava, 
entre d’altres dades, que més del 60 % dels alumnes que anaven a l’escola en 
cotxe podien anar-hi caminant, ja que el centre d’estudis es trobava a menys de 
500 metres de casa seva. És conegut per moltes persones que el cotxe s’utilitza 
per a tot tipus de desplaçaments, tot i que de vegades es trigui més buscant 
aparcament que no pas a fer el desplaçament a peu.
El proper diumenge dia 24 de setembre, a les 10 del matí, amb sortida des de 

l’Ajuntament, us convidem a fer una passejada pel municipi perquè descobriu que dins del nostre poble estem a pràcticament 
15 o 20 minuts caminant de qualsevol lloc, amb tots els beneficis que això ens comporta, com ara de salut, d’estalvi energè-
tic...  Alhora, també farem la descoberta d’aquells carrers pels quals fa molts anys que no hi passem. 
El nostre últim consell és “aprofitar-nos” de la crisis i fer salut, deixant el cotxe a casa i caminant com a mitjà alternatiu.

Mobilitat alternativa, comencem ja!

L’elaboració d’aquest article ha estat possible gràcies a les dades i 
la documentació aportades per la Biblioteca Can Rajoler de Parets.

Quins són els hàbits de lectura de la ciutadania de Parets? 
Què és el que ens agrada llegir durant les tardes caloroses 
d’estiu o les nits plujoses de tardor? Com que en aquest 
espai som tafaners i ens agrada conèixer de prop els inte-
ressos i neguits dels paretans i les paretanes, hem demanat 
ajut a la Biblioteca Can Rajoler per establir quines són les 
preferències literàries a la nostra població, en referència a 
aquest centre. Pel que fa al gènere de novel•la, el llibre més 
demanat entre els mesos de gener i agost d’aquest any ha 
estat L’home de la maleta, de Ramon Solsona. Aquest llibre 
ens explica la història d’un antic músic d’orquestres de ball 
que, un bon dia, decideix fer la maleta i viure un mes a casa 
de cada una de les seves tres filles. 
La llista dels 10 més llegits segueix amb La sal de la vida, 
d’Anna Gavalda; Venganza en Sevilla, de Matilde Asensi; 
La casa cantonera, de Sílvia Alcàntara; Els ulls grocs dels 
cocodrils, de Katherine Pancol; Inés y la alegría, d’Almudena 
Grandes; El tiempo entre costuras, de María Dueñas; La casa 
del propósito especial, de John Boyne; El Hipnotista, de Lars 
Kepler  i El ángel perdido, de Javier Sierra.
Pel que fa al jovent sembla que, últimament, tenen una certa 
tendència a les novel•les que inclouen una bona dosi de 
misteri. Segons la nostra llista particular, la desena de lli-
bres més llegits pels nostres joves són, per aquest ordre, El 
cementiri sense làpides i altres històries negres, de Neil Gai-
man; Mecanoscrit del segon origen, de Manuel de Pedrolo; 
Els jocs de la fam, de Suzanne Collins; Alhambra, de Kirsten 
Boie; El descobriment de les bruixes, de Deborah Harkness; 
L’ocell de la revolta, de Suzanne Collins; Bel: amor més enllà 
de la mort, de Care Santos; El petit príncep, d’Antoine de 
Saint-Exupery; La segunda vida de Bree Tanner, d’Stephenie 
Meyer i En flames, de Suzanne Collins. 
I arriba el torn de conèixer els llibres preferits dels menuts 
i menudes de la casa. Com veurem, a ells els encanten les 
històries d’en Geronimo Stilton. El seu preferit, però, és el 
Manual de supervivència a l’institut de Rachel Renée Russell 
seguit per Viaje en el tiempo, de Geronimo Stilton; Aventura 
en Nueva York de Tea Stilton; El regne perdut, de Geronimo 
Stilton; El vaixell fantasma, de Tea Stilton i Retorn al Regne 
de la Fantasia, És Nadal, Stilton!, Cinquè viatge al regne de 
la fantasia, El misterio del ojo esmeralda i No volies karate, 
Stilton?, tots ells de Geronimo Stilton.
Així doncs, si algú té ganes de fer un tast a aquestes lectu-
res, ja ho sabeu, són els llibres preferits pels àvids lectors 
i lectores de la Biblioteca Can Rajoler de Parets del Vallès.

A Parets es llegeix...
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Com assumirà tantes funcions?
De moment he pres possessió del rectorat 
de Parets en un acte molt solemne i emo-
tiu. Serà un rectorat i un vicariat compar-
tit. Estaré a Parets, però durant un temps 
continuaré vinculat a la Llagosta i Mossèn 
Javier Marquínez també farà de vicari a 
tots dos pobles. Així ho ha decidit el bisbe, 
encara que la idea és que amb el temps 
jo em vagi quedant més a Parets i Mn. 
Marquínez a la Llagosta. Arribo a Parets 
amb una responsabilitat afegida que m’ha 
demanat el bisbe: la Delegació Episcopal 
de Joventut de la Diòcesi. Espero poder 
compaginar-ho tot. 
Quins canvis pensa introduir a la parròquia 
de Parets?
Els canvis s’han de meditar molt. Ara per 
ara el que vull és arribar i situar-me. De 
moment, tot continuarà com està. M’agra-
daria recuperar la missa de difunts, donar 
un caire més solemne a les misses i recu-
perar el Consell Parroquial. Però hi ha una 
màxima que diu que el primer any d’un rec-
tor en una parròquia no es toca res. Primer 
cal valorar si és necessari i conèixer els 

Francesc Xavier Farrés

Rector de Parets del Vallès

membres de la comunitat cristiana. 
Què li suposarà la tasca de Delegat Epis-
copal de Joventut?
Representar el bisbe en tots aquells ac-
tes de joventut. De moment, no sé quant 
temps em suposarà aquesta nova respon-
sabilitat. Aquest és un any tranquil, perquè 
ja han passat fets importants com la JMJ, 
però cal continuar amb altres activitats, 
com les escoles de pregària, els reces-
sos... M’obligarà a bellugar-me bastant. El 
rector ja no és aquell home que està tot el 
dia a la Parròquia i voltant pel poble. Ara, 
quan el rector no hi és, és perquè està fent 
moltes altres coses manades pel bisbe. 
Malgrat la seva joventut ja ha estat a for-
ça parròquies?
Sí, he estat a Sant Celoni, a Mollet i a la 
Llagosta. M’ha tocat anar canviant. El ta-
rannà és molt diferent a cada lloc. A la 
Llagosta, potser hi ha més activitat sagra-
mental que a Parets. Tot aquests factors 
depenen del tipus i de l’edat de la pobla-
ció. Aquí, a Parets, volem que la parròquia 
sigui el màxim d’oberta i agradable per a 
tothom, que tot sigui molt acollidor. No vol-

Parets del Vallés té nou rector des del darrer 3 de setembre. Es tracta de Mossèn 
Francesc Xavier Farrés, de 40 anys d’edat. El bisbe de la diòcesi de Terrassa l’ha 
nomenat capellà del nostre poble després de dos anys com a mossèn a la Llagosta. 
Tot i que s’està instal·lant a Parets, la voluntat del bisbe és que, a més de Parets, 
continuï assumint durant un temps la rectoria de la Llagosta, mentre el fins ara vicari 
de Parets, Javier Marquínez, continuarà assumint també la vicaria de totes dues po-
blacions. El nou prevere és també Delegat Episcopal de Joventut de la nostra diòcesi.

“A Parets volem que la parròquia sigui el màxim d’oberta i agradable per a tothom”

dria que els veïns veiessin l’església com 
una cosa llunyana. Tampoc és fàcil portar 
una parròquia on hi ha dues comunitats 
com la de Sant Esteve i Sant Jaume. Pel 
que fa a les dues esglésies, cal treballar 
per buscar una sola unitat. De fet, a la 
missa del dia 3 de setembre, hi havia feli-
gresos del Barri Antic i altres de l’Eixample, 
escolans d’un lloc i de l’altre, tot plegat 
enfocat a buscar aquesta unitat.

Nova temporada d’espectacles 
als teatres de Parets 

El proper diumenge 2 d’octubre, a les 
18.30 h, s’iniciarà, al Teatre Can Rajo-
ler, la nova temporada d’espectacles als 
teatres de Parets amb l’obra Pluja cons-
tant protagonitzada per Joel Joan i Lluís 
Villanueva, i dirigida per Pau Miró.
Enguany, la Sala Cooperativa acollirà, 
dins la programació del Cafè Teatre, Zi-
rocco, de Marcel Tomàs, Las gallegas, de 
la companyia Lolita Corina i Perspectiva, 
del còmic i guionista Alvaro Carmona.

Les botigues surten de nou al 
carrer el proper 1 d’octubre

El proper dissabte 1 d’octubre, a partir 
de les 10 h, les botigues sortiran als car-
rers de l’Eixample en una nova edició de 
la ‘Botiga al carrer’. L’activitat ocuparà 
el tram de l’av. de Catalunya entre els 
carrers Monistrol i Comte Montemolín. 
Durant el dia es farà el sorteig de vals 
de compra i s’oferirà una xocolatada per 
a tothom.   

50 anys de l’Agrupament Escolta

L’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume 
ja ha fet 50 anys. Per celebrar l’aniversa-
ri, el proper dissabte 1 d’octubre, a les 
12 h, tindrà lloc, a la masia Can Jornet, 
un acte commemoratiu amb la descober-
ta d’una placa i un dinar de germanor.
Per assistir a l’àpat, només cal dur men-
jar per compartir entre els assistents. 
L’acte comptarà amb l’assistència de les 
autoritats municipals i d’antics i actuals 
membres de l’Agrupament.


