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Exemplar gratuït

Escolteu, ensumeu, toqueu, mireu, tasteu. Poseu tots els
vostres sentits alerta perquè ja és aquí... Apagueu els te-
lèfons mòbils i guardeu silenci, perquè el nostre gran es-
pectacle és a punt de començar i els carrers de Parets
en són l’escenari. Quatre dies per ser feliços, per gaudir
de la música, del teatre, de l’humor, dels jocs i de l’art.
Enguany, la nostra festa ve plena de novetats: la creació
de dues noves colles, els del Pla i els del Serradal, una
gimcana popular, la celebració del 30è aniversari de la
Comissió de Festes, el pregó a càrrec del grup de teatre
local Som i Serem, la dotzena llarga d’actuacions de la
Nit de Teatre al Carrer... Tot està pensat per fer de la
nostra celebració un esdeveniment obert, participatiu i

Festa Major d’estiu. Gaudeix-ne a mans plenes
Avui divendres es dóna el tret de sortida de la festa, que es perllongarà fins al dilluns 27 de juliol
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Cristina Moliner
i Miquel Luque,

millors esportistes
del 2009

 (Pàg. 12)

Clouen les jornades
Els nostres avis

(Pàg. 11)
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popular; però també és una festa sostenible, solidària
i fonamentada en aquells valors que ens fan créixer
com a persones i, per això, enguany s’organitzarà de
nou el sopar solidari, s’utilitzarà vaixella compostable
durant la XXVI edició de la Mostra Gastronòmica i es
posaran a l’abast de tothom els gots reutilitzables i les
ecopinces perquè el respecte, el civisme i la tolerància
continuen sent les bases de la Festa Major de Parets.
Així que ja ho sabeu: poseu-vos la samarreta, sortiu al
carrer, veniu, hi esteu tots convidats.
Truqueu als veïns, als amics, als companys de feina...
Aviseu a tothom perquè avui comença la Festa Major
d’estiu de Parets. (Pàg.3)

ESPECIAL
“PLA D’ACCIÓ

PER A L’ENERGIA
SOSTENIBLE”
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SERVEIS

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 15 minuts

Horari

De dimarts a divendres
de 10 a 13 h
i de 16 a 19 h
Dissabte de 10 a 14 h
i de 16 a 19 h
Diumenge de 10 a 14 h

C. del Tenes
Tel. 93 573 14 54

Bus Urbà Deixalleria

Parets al dia
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Telèfons d’interès
Ajuntament
93 573 88 88
Ajuntament. Serveis Personals
93 573 98 00
Ajuntament. Servei de Premsa
93 573 88 90
Policia Local
93 562 14 04
RAP 107. Ràdio Parets
93 573 81 81
Servei d'Esports
93 562 52 06
Ca n'Oms. Casal dels Avis
93 562 14 02
Can Butjosa. Casal de Cultura
93 562 35 53
Can Butjosa. Biblioteca
93 562 23 53
Can Butjosa. Piscina
93 562 06 02
Can Rajoler. Teatre
93 573 98 00
Can Rajoler. Biblioteca
93 573 98 01
Equipament ASOVEEN
93 573 14 29
Escola de la Natura
93 562 17 94
Escola Bressol El Cirerer
93 562 51 75
Escola Bressol El Petit Cirerer
93 562 20 05
Escola Bressol La Cuna
93 562 49 54
Escola Municipal de Música
93 562 40 02
Oficina de Català
93 573 98 00

Oficina de Recaptació
93 562 33 09
Patronat Pau Vila
93 562 12 03
CEIP Lluís Piquer
93 562 16 03
CEIP Pompeu Fabra
93 562 06 16
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
ASEPEYO Parets
93 573 09 52
Taxi Javier Gené
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

ALCALDIA

Joan Seguer i Tomàs
Dissabtes i horari a convenir

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I
TERRITORIALS

Organització i Recursos Humans
Comunicació
Sergi Mingote
Horari a convenir

Participació Ciutadana
Ciutadania
Raquel Garcia
Tardes a convenir

Seguretat Ciutadana
Josep Maria Guzman
Dimecres 19.30 a 21h

Urbanisme
Habitatge
Lucio Gat
Tardes a convenir

Serveis, Obres i Via Pública
Ricard March
Dimarts tarda i horaris a
convenir

Medi Ambient i Mobilitat
Josep Maria Tarrés

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS I
ECONÒMICS

Educació
Serveis Socials
Promoció Econòmica
Antonio Torío
Horari a convenir

Cultura
Hisenda
Sònia Lloret
Tardes a convenir

Ocupació
Comerç
Joventut
Susanna Villa
Dilluns 19 a 20.30h
Tardes  convenir

Esports
Sergi Mingote
Horari a convenir

Sanitat
Gent Gran
Igualtat i Dona
Amèlia Marquino
Dimecres 10 a 13h i horari a
convenir

Cooperació
Lucio Gat
Horari a convenir

REGIDORS SENSE DELEGACIÓ

Rosa Martí

Josep Anton Morguí

Lluís Cucurella

Joan Martorell

Francisco Pulido

Susana Rueda

Horari a convenir

Horaris de visita

LINIA OBERTA

Cap al cingle

A baix costers i vinyes
orlades d’espinals
que la tardor saluden
amb baies de corals.

Sarments que s’enjoiellen
de pàmpols i raïms,
i més amunt boscatges,
i més amunt els cims.

I al cap de tot del cingle
la musa confident
en son palau olímpic
on mai no toca el vent.

M. Antònia Salvà (Ciutat de Mallorca 1869-Llucma-
jor, 1958) Poeta i traductora. Poema extret de “Tin-
ter dels clàssics”. Aquesta publicació es pot trobar
a la Biblioteca Can Rajoler.
Lectura recomanada pel Niu d’Art Poètic.

Festa i conquesta

    Festa Major, quatre dies sense «angúnies»
de ballarugues i d’aquells escollits concerts,
de molts actes organitzats amb llurs encerts
que fan oblidar aquest món de penúries.

   Tant se val el so de guitarres o «mandúrries»
o dels altaveus només aptes pels desperts
que si, tu, al parc de La Linera t’hi perds
hi trobaràs tota classe de fúries.

    Unes de sanes, altres no pas ho són tant,
però la verdor i la fresca d’aquest parc
fa que tot sigui d’un goig radiant i gran.

    No cal que vagis vestit de xarol i frac
tan sols amb una samarreta tindràs «plan»
si ella, per tu, en sent un bon afalac.

Antoni Bertran

Fusió de colors (I)

Com la fusió de colors
aquest és el color de l’ànima?

El carmí, el blau marí;
groguenc, verd, lila, violeta,
gris, blau cel, color de mel,
taronja, escarlata, glauc o plata,
tots es fusionen en blanc?

I aquest és el color més sant?
Les núvies amb vestit blanc
mostren color de puresa,
els àngels els pinten blancs;
és blanca la millor veu,
o potser és la millor carta?

Si panteixant entre guerres
es vol demanar la pau
o el finiment de batalles,
el sistema sempre rau
en hissar per sobre el cap
blanca bandera o drap.

Si el blanc és la solució,
per què abanderar altre color?
Fóra molt millor que el blanc
presideixi tota acció.

Maria Pujol

Presentació del CAM

El passat 12 de juny, a les 21,30 hores, es va fer
la projecció de la pel·lícula “Kun 08 el sisè sentit”
a l’acte de presentació oficial, al poble de Parets del
Vallès, de la nova entitat paretana Club Esportiu
d’Activitats de Muntanya Parets (CAM).
A l’exterior de l’Escola Municipal de Música, amb la
presencia d’unes 100 persones i acompanyats de
diverses personalitats del poble, es va fer la presen-
tació oficial de l’entitat amb un breu parlament del
seu president, en Josep Domènech, que va fer una
descripció del tarannà de l’entitat, dels seus objec-
tius i dels propers reptes.

Club Esportiu d’Activitats de Muntanya ParetsBones vacances

Rialles Parets, després de la festa major, descansa
uns dies, per tornar el 13 de setembre amb molta
marxa! I és que volem seguir celebrant els 15 anys
de RIALLES a Parets i amb EL BURRO CATALÀ (atrac-
ció mecànica) i altres activitats, al matí, a Can
Butjosa, després dinarem plegats (cada família por-
tarà el seu) i a la tarda presentarem la programació
a Can Rajoler on, per acabar la diada, veurem l’es-
pectacle Sasif i la bruixa Jaravulà. No hi falteu, eh!

Núria Sancho
Rialles Parets

La meva Festa Major

Com tot bon paretà, quan arriba juliol visc pensant en
els dies que falten per la millor Festa Major del món!
I què la fa tant especial, deveu pensar? Doncs no és
la Nit de teatre al carrer, ni el cinema a la fresca, tam-
poc els concerts ni el castell de focs... Les nits de
Festa Major són una aventura per anar a buscar “un
beure” on et vas trobant vells coneguts i entre con-
verses trivials descobreixes que el temps ha passat
per tots dos, però que seguim igual que sempre... El
que eren 5 minuts, anar a la barra i tornar, es con-
verteix en una hora i quan torno, la rotllana d’amics
s’ha fet el triple de gran, a veure si un dia no hi ca-
brem a la Linera!
La Festa Major és un passeig sense rumb per la fira,
un nen que menja un cotó de sucre o un avi i el seu
rom cremat gaudint de les havaneres. La Festa Ma-

jor són riures autèntics, petards silenciosos que
omplen cels de pólvora, són balls sense moure’s i
gegants no tan gegants... La Festa Major ets tu, jo,
l’àvia i la veïna del 3r, la Comissió de Festes, gent
de fora de Parets... tant se val, tots gaudim d’aques-
ta festa i la fem nostra!
I el dimarts de Festa Major, dia de ressaca, en què
el cos recupera les hores de son i diu prou de tan-
tes gimcanes, milles, baixades de carretons i balls
fins a la matinada! I, mentrestant, somio amb els
quatre dies més intensos i efímers de l’any...

Adrià Aguilera Casanovas

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

PPPaaarrreeetttsssal dia

se’n va de vacances. Tornarem al setembre
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

Divertida, alegre, variada, creativa:
Festa Major d’estiu 2009

DIVENDRES 24
Nens i nenes, avis i àvies, tiets i tietes, cosins i cosines, correu,
que comença la Festa Major i reparteixen gelats per a tothom! No
badeu que a la plaça de la Vila ens esperen els Turistes del grup
de teatre Som i Serem que ens han preparat un pregó d’allò més
divertit per explicar-nos tot el que viurem durant aquests quatre dies.
El toc de les campanes de l’església de Sant Esteve ens anuncia
una nit plena d’acció: la Nit de teatre al carrer, on podrem gaudir

de les actuacions d’Artristras, Alea Teatre, Solfasirc, Mumusic Circus, Boni, Monti i
Cia, els japonesos Senmaru i Shusen i, és clar, de l’espectacle de llum, color i dan-
sa dels petits i grans artistes de l’escola de ball Elite Dance.
Quan tinguem gana, anem cap a la mostra gastronòmica solidària, a tastar els me-
nús de diferents parts del món. Per refrescar-nos no hi ha res com visitar la barra de
la Comissió de Festes. No oblideu felicitar-los ja que enguany celebren el 30è aniver-
sari de l’entitat! El dia s’acaba i volem ballar, i ho farem amb el concert de versions
de l’orquestra Cimarrón, un clàssic que no ens podem perdre.
Ara a dormir i a descansar força que demà ens esperen moltes sorpreses.

Bé, ja hi som de nou! Us pensàveu que no arribaria mai,
oi? Ja ho diu el refrany... el que és bo es fa esperar. Però
no cal que esperem més, avui comença la festa de les
festes i espero que estigueu preparats perquè tenim qua-
tre dies d’allò més intensos per davant.
Teatre, música, ball i, com a novetat, la gimcana prepara-

da per l’entitat AMIC i les activitats proposades per l’as-
sociació Fes-tuka, que enguany es presenten les noves
colles de Parets. Ja heu decidit a quin dels grups us
apuntareu? Sou del Pla o del Serradal? Sembla una
elecció força difícil! Mentre us ho rumieu, farem el re-
corregut per la Festa Major d’estiu d’enguany. Som-hi!Som a punt de rebre l’esperada visi-

ta d’una nova Festa Major i Parets es
vesteix de gala per viure uns dies
d’alegria en ple estiu.
Malgrat les limitacions econòmiques
pels temps difícils que vivim, tots els
qui organitzen la Festa han fet una
gran feina per mantenir el nivell d’ac-
tivitat i de qualitat en el programa.
La crisi no ens ha d’impedir la diver-
sió i la distensió necessàries durant
aquests dies. Per tant, mirem
d’aparcar temporalment els malde-
caps per recuperar la il·lusió i omplir
d’alegria els nostres carrers.
La Comissió de Festes, a qui vull
felicitar pel 30è aniversari, i un bon
grapat d’entitats ens han preparat
un programa força complet i atractiu
del qual destaca com a novetat la
creació de dues colles que ens con-
vidaran a gaudir de la festa d’una ma-
nera diferent, encara més divertida
i participativa. La iniciativa ha sorgit
d’un grup de joves entusiastes amb
ganes de revitalitzar la celebració i
engrescar tothom perquè opti per la
colla del Pla o la de Serradal i s’ani-
mi a competir, dins d’una rivalitat
sana i festiva, en unes proves ben
pintoresques.
Les noves colles, doncs, se suma-
ran a la dinamització de la festa, en
què tothom pot prendre-hi part de for-
ma activa i fer-la ben seva.
Tenim una oferta àmplia i diversa
perquè tothom s’hi senti representat
i pugui viure-la com més li agradi. La
Festa Major és el mitjà perfecte per
passar-s’ho bé i permet registrar una
multitud de respostes i emocions
personals. Tants caps, tants barrets!
Cal, per tant, que siguem capaços
de gaudir-ne i alhora donar una imat-
ge col·lectiva de civisme i capacitat
de participació.
Gaudim de la Festa, fruïm de cada
moment: compartim-la i aprofitem-la
com una alenada d’aire fresc que
ens reconforta del treball de tot un
any. Feliç Festa Major!

SAMARRETES GOTS I ECOPINCES MONEDES

A tots ens preocupa el medi ambient:
per això la nostra festa no generarà
residus innecessaris. Ja fa tres anys
que es posen a l’abast de tothom els
gots reciclables i l’ecopinça.
Cal pagar 1 euro per cada peça però
al final de la festa, si voleu, el podreu
recuperar.

A Parets no hi falta de res, fins i tot
tenim les nostres pròpies monedes,
identificadores i exclusives, com la
nostra Festa Major.
Compreu-les ara  i us estalviareu les
cues. Enguany, totes les que es po-
saran a la venda seran de bronze i
costaran només 1 euro.

Ja esteu equipats per a la festa? A què espereu?

A hores d’ara tothom deu tenir la
seva samarreta de la Festa Major, oi?
Si no l’heu comprat, encara hi sou a
temps. Podeu fer-ho a la barra de la
Comissió de Festes o avui mateix al
local de can Marc. Cada samarreta
costa únicament cinc euros.
Animeu-vos!
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BANDOLERES

On deixo el mòbil? I les claus? Buf,
quin enrenou, si agafo la bossa no
podré ballar! Nosaltres tenim la solu-
ció. Feu-vos amb una de les bando-
leres elaborades amb materials reci-
clats a partir de les banderoles mu-
nicipals. Les grans, 12 euros i les
petites, 10 euros.

Pregód’inici
de la Festa
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DISSABTE 25
Bon dia! Són les 6.30 h del matí i el gall ens anuncia l’inici de la
festa. Correm a veure els participants de la Gimcana Parets Express
que s’han aplegat al parc la Linera i a gaudir de l’esmorzar i el pri-
mer entremès de la Pedra del Diable. Però vigileu, que els petits
diables han sortit al carrer. Que no us enxampin!
Fa calor, oi? Tenim la solució: un bany a la piscina Can Butjosa amb
el nostre nedador més internacional, Miquel Luque. Si ho preferiu,
també podem quedar-nos a la Linera i veure l’exhibició de grafits o el ball i la passe-
jada de gegants pels carrers del barri antic. No podem parar! A migdia, el final de la
passejada i el ball de gegants, a la tarda la Festa de l’escuma, la cursa de sacs i la
II Milla Popular de Festa Major. Quin ritme! Ara toca un bon sopar per agafar forces,
a la Mostra Gastronòmica, és clar. Ah no, encara no toca descansar. Tots cap a la
plaça de la Vila a ballar tot escoltant la bona música de l’Orquestra Rosaleda i des-
prés, atents a la Festa de la Pedra del Diable mentre esperem l’inici dels concerts:
Monica Green i Pep Sala amb una banda de luxe, Speakers i el DJ Albert. Us hi
animeu? Ei, que ens veiem demà, eh!

4
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DILLUNS 27
Ui, ui, ui, que això s’acaba... Avui és l’últim dia de la festa, però no
el menys intens. Ens hem llevat tard i ja estem descansats i tran-
quils, just el que fa falta per acompanyar els més petits de la casa
al Linera Parc on, a més de jugar, podrem gaudir dels tallers i dan-
ses del món organitzats pel les entitats locals de solidaritat. Tam-
bé podem passejar una estona per la fira, comprar cotó de sucre,
pujar a les atraccions o anar a veure les exposicions al Centre Cul-
tural Can Rajoler. Això sí, a la tarda ens posarem els millors vestits i anirem a sentir
el concert de l’Orquestra Maravella. Al vespre, els petits diablets esmolaran les ba-
nyes i es prepararan per al seu bateig. Ja queda menys...
Ara toca mirar el cel que, en breu, s’omplirà de llum, màgia i color amb el tradicional
castell de focs de Festa Major. En acabar, el correfoc i les colles convidades ens
acompanyaran fins al parc La Linera on ens esperen els membres d‘Hotel Cochambre
o ens podem quedar a la plaça a ballar amb la Maravella. De matinada ens acomia-
darem de la Festa Major amb la discoteca de fi de festa a càrrec del DJ Àngel Jordà.
Us ha agradat? Esperem que sí perquè l’any vinent tornarem. Bona Festa Major!

DIUMENGE 26
Ja és diumenge i estem tot just a l’equador de la festa. Avui els
artistes més matiners podran participar al XXIX concurs de pintura
ràpida i els veurem pels carrers de Parets dibuixant l’ambient fes-
tiu de la nostra vila. La resta dormirem una mica més però no gai-
re que cap a mig matí hem d’anar a l’Eixample a veure el Marcel i
l’Elisenda. Després agafarem el bus gratuït de Festa Major que ens
deixarà molt a prop del carrer Sant Antoni on riurem una estona amb

la Baixada popular de carretons que organitza la Colla de Gitanes. Apa, a fer el ver-
mut a la Linera que la Comissió de Festes ens hi convida! Ara a dinar i a fer una
migdiada, perquè ens espera un dia llarg. A la tarda, grans i petits ens veurem a la
plaça de la Vila amb l’espectacle infantil Festatrasto. El carrer Travessera serà l’es-
cenari del joc La Rampa, organitzat per l’entitat Fes-tuka. També tindrem exhibicions
de diferents disciplines esportives al parc la Linera, ballada de sardanes a la plaça
i després de sopar, el correfoc dels diablets i l’humor de Jordi LP, el Mag Fèlix i Flip
Flap rock. Ja som a punt per als concerts. Avui ens esperen els músics de La Tribu,
el grup Ego, guanyadors de l’Amfi rock 2009, i una sessió musical amb el DJ Manu.

5
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S’adjudiquen els habitatges de Can Fradera

Campanya Ecomerç:
comerços respectuosos
amb el medi ambient
Ecomerç: comerços respectuosos
amb el medi ambient és el nom de
la nova campanya promoguda per
l’Ajuntament de Parets del Vallès.
Ecomerç és un projecte que pretén
millorar la gestió ambiental dels co-
merços de Parets, especialment pel
que fa a la minimització i la gestió
dels residus. Altres línies d’actuació
estan destinades a reduir els con-
sums d’aigua i d’energia.
L’actuació s’inclou en el conjunt de
mesures que l’Ajuntament duu a ter-
me per a la prevenció i la reducció de
residus, amb especial incidència en
el sector del comerç.

Breus

Els vint-i-dos habitatges de protecció
oficial que s’estan construint al sector
de Can Fradera han estat adjudicats
mitjançant un sorteig que va tenir lloc
dimarts passat al Teatre Can Rajoler.
De les 54 instàncies rebudes inicial-
ment, han quedat excloses 9 sol·-
licituds per no complir els requisits de
solvència, residència o propietat que
s’establien a les bases.

Selecció dels habitatges
Properament, l’empresa promotora ci-
tarà els adjudicataris per estricte ordre
de sortida en el sorteig per tal d’esco-
llir la tipologia d’habitatge. Tots els
pisos disposaran de balcó o terrasa,
plaça d’aparcament i traster. Durant la

L’Ajuntament rep 6.000 euros
de l’obra social “La Caixa” per
al funcionament del Centre Obert

Parets tindrà una nova
escola bressol municipal
El Departament d’Educació ha apro-
vat el projecte de creació d’una nova
escola bressol municipal a Parets.
Segons la resolució del govern cata-
là, el nou centre tindrà una capacitat
per a 113 alumnes.
La nova escola, de 6 aules, s’ubicarà
al carrer Prat de la Riba. L’Ajunta-
ment de Parets haurà de licitar el
projecte de construcció de la nova es-
cola, que podria estar enllestida al
començament del curs 2010-2011.
El nou centre substituirà l’actual es-
cola bressol El Petit Cirerer, que té
una capacitat d’unes 30 places.

L’entitat gestora de l’Obra Social de la
Caixa de Pensions a la comarca apor-
tarà un total de 6.000 euros a l’Ajun-
tament per al funcionament del Centre
Obert de Parets. Així ho van acordar els
responsables d’ambdues institucions
durant la reunió mantinguda el passat
mes de maig i a la qual van ser-hi pre-
sents les entitats municipals de caire
social.
Durant la trobada, La Caixa també va
adquirir els compromís de fer una apor-
tació a Càritas Parets per la compra
d’un frigorífic industrial, valorat en uns
4.000 euros, per al banc d’aliments i
finançarà un aparell de pressoteràpia
per a l’associació Oncovallès, que ser-
virà per pal·liar els efectes secundaris
dels malalts sotmesos a tractaments
oncològics i de quimioteràpia.

Microcrèdits per a emprenedors
L’Ajuntament de Parets també té pre-
vista la signatura d’un conveni amb
MicroBank de la Caixa per a la conces-
sió de microcrèdits a empresaris i em-
prenedors de la població per fomentar
la creació de noves empreses i de pro-
jectes d’autoocupació.
Els interessats hauran de presentar el
seu pla a l’Ajuntament, que en valora-
rà la viabilitat i el visarà perquè
MicroBank pugui concedir el crèdit. Hi
haurà dues línies: una de social, adre-
çada a projectes d’autoocupació, i una
de financera per establir o consolidar
microempreses i negocis autònoms.

El teatre Can Rajoler va acollir el sorteig dels habitatges de Can Fradera

reunió, també es donarà informació al
futurs propietaris dels imports i dels
terminis per al pagament de les quo-
tes anticipades.
Aquests propietaris, i els 38 restants
que ja havien formalitzat el contracte,
podran ocupar els habitatges durant el
primer trimestre de 2011, segons el
compromís adquirit per l’empresa pro-
motora de les obres.
Cal recordar que el sector de Can
Fradera de Parets s’inclou en el Pla
d’àrees residencials estratègiques
(ARE) per al quadrienni 2008-2011,
que preveu la construcció d’habitatges
assequibles i determina que, com a
mínim, el 50% d’aquests habitatges
han de ser de protecció oficial.
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Jordi Pujol presideix la celebració dels 30 anys d’ajuntaments democràtics

Prop de 300 persones van assistir a
l’acte de commemoració del trentè ani-
versari de la democràcia local que
l’Ajuntament de Parets del Vallès va ce-
lebrar al teatre Can Rajoler amb la pre-
sència de Jordi Pujol, president de la
Generalitat entre 1980 i 2003.
En el decurs de l’acte es va projectar
un audiovisual elaborat pels serveis
municipals d’Arxiu i Comunicació i es
va fer un reconeixement públic a la tas-
ca desenvolupada per les 76 persones
que han format part del consistori de
Parets entre 1979 i l’actualitat, les
quals van rebre la insígnia de plata de
la vila i una petita publicació que repro-
dueix l’acta de constitució del primer
ajuntament democràtic a Parets.

Jordi Pujol va recordar la
importància dels ajuntaments

perquè «són els que estan
més a prop dels ciutadans i
sobre ells recau una gran

responsabilitat»

El president de la Generalitat
de 1980 a 2003 va destacar
«el valor de les entitats i la

societat civil per tirar
endavant en aquests

temps difícils»
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CULTURA

Oficina de Catala

Oficina de Català
de Parets del Vallès
Centre Cultural Can Rajoler

Travessera, 1
Tel. 93 573 98 00

parets@cpnl.cat

Cinc nous exemplars al
Bosc de Llibres

Tot just acabem de cloure la vintena edició de les jornades Els nostres avis. Com sempre, les activitats
han tingut una molt bona acollida per part de la gent gran del municipi, perquè els nostres avis són ac-
tius, participatius i entusiastes. Enguany s’han recuperat alguns dels actes més tradicionals, com el di-
nar de cloenda al Pavelló d’Esports, la trobada de puntaires, que any rere any aplega més persones, o
l’arrossada a l’Asoveen, que s’organitza per segon any consecutiu.
També hem volgut incidir en aquells aspectes que més els interessen i hem estat atents a les seves
peticions i demandes per fomentar la convivència, la complicitat i la implicació. Per fer-ho, hem comptat
amb un seguit d’activitats que s’ha dut a terme de manera transversal amb d’altres serveis municipals,
com el cas de la caminada pels cims de Collsacabra, organitzada conjuntament amb el servei de Medi
Ambient i Mobilitat. Però res d’això no hauria estat possible sense la col·laboració desinteressada de l’equip
de voluntaris del Casal de Ca n’Oms i dels voluntaris dels casals municipals per a la gent gran de l’Asoveen
i el casal Sant Jordi. A ells i a tots els col·laboradors i participants de les jornades, moltes gràcies i fins
l’any vinent.

La setmana de la gent gran

AMÈLIA
MARQUINO

Regidora de
Gent Gran

Les Jornades Els nostres avis van aplegar un gran nombre
de participants en cadascuna de les activitats programades.
La inauguració de l’exposició de treballs realitzats pels alum-
nes dels cursos de manualitats dels tres casals municipals
va donar el tret de sortida als actes proposats enguany. La
mostra ha rebut prop de tres-cents visitants durant els dies
en què ha estat oberta al públic.

Una altra de les novetats que va tenir molt bona acollida va
ser la caminada pels cingles de Collsacabra, que va comp-
tar amb prop d’una trentena d’inscripcions, així com l’arros-
sada i el ball a l’Asoveen, al qual van assistir més d’un
centenar de comensals. Durant aquests dies també s’han
pogut veure demostracions de gimnàstica i ioga, bingo o
cinema, amb la projecció de la pel·lícula Elsa i Fred.

L’entitat Niu d’Art va ser l’encarreda de posar el punt litera-
ri a les jornades, amb l’organització d’un recital als jardins
de Ca n’Oms. Al vespre, el grup El Bergantí va interpretar
diversos temes mariners durant la cantada d’havaneres que
es va fer al parc la Linera. Pel que fa a la trobada de puntai-
res de dissabte, la plaça de la Vila va acollir prop de dues-
centes cinquanta artesanes de les puntes de coixí.

Finalment, les activitats van cloure amb un acte religiós a
l’església de Sant Esteve seguit d’una ballada de sardanes
a càrrec de la cobla Thermalenca i el tradicional dinar que,
enguany, es va fer novament al Pavelló Municipal d’Esports.
Durant el migdia, es van lliurar els trofeus als participants
de les diferents competicions esportives que es van dur a
terme al llarg de tota la setmana.

Acomiadem les jornades Els nostres avis fins l’any vinent

11

El Bosc de Llibres de Parets ja
compta amb cinc nous exemplars
que es van plantar a Can Jornet amb
l’assistència d’un centenar de per-
sones. La iniciativa va néixer l’any
2005 amb motiu de l’Any del Llibre
i la Lectura i està estretament vin-
culada al Pla de lectura de la bibli-
oteca Can Butjosa. Enguany, els lli-
bres plantats són una magnòlia, un
trèmol, un pomer, un roure i un ci-
rerer que s’han associat a Núria
Albó, M'ho ha dit el vent; Sir Arthur
Conan Doyle, Les memòries de
Sherlock Holmes; Eric Carle,
L'erugueta goluda; en Picanyol, Ot
el bruixot; i el cantautor Xesco Boix
i l’obra L'arbre generós, coincidint
amb el 25è aniversari de la seva
mort.

Cal Jardiner i Ca n’Oms
Sovint hi ha persones que vacil·len a
l’hora d’escriure la partícula ca.
Ca funciona com una preposició i ve
de casa. Ortogràficament és molt
semblant a una preposició com de.
Així, si de es converteix en del quan
va seguida per el, ca+el es converteix
en cal: Vaig a cal metge o Fan català
a Cal Jardiner.
Ara bé, les preposicions àtones no es
contreuen amb l’article el quan la pa-
raula següent comença amb vocal;
així, del esdevé de l’: Vull parlar-te de
l’home. Passa el mateix amb ca: Ani-
rem a ca l’Isidre.
En català existeix l’article personal,
que s’utilitza davant de noms de per-
sona: són en/el i na/la. L’article per-
sonal femení na s’utilitza molt poc en
català central. El masculí, en canvi,
s’usa amb més freqüència, però no-
més davant de noms començats amb
consonant: En Jordi és alt. Hi ha,
però, molts topònims que han conser-
vat restes d’usos antics d’aquest ar-
ticle davant de vocal. En aquest cas,
apliquem la mateixa regla que hem
esmentat sobre la preposició de: si la
paraula que ve a continuació comen-
ça amb vocal, es canvia la contracció
per l’apòstrof i per això la forma re-
sultant és Ca n’Oms, Ca n’Arimon,
etc.

Sant Jaume
Per Sant Jaume, el 25 de juliol, es
feia la Festa Major de l’Eixample, que
va tenir molta empenta els anys 50 i
60. Es va intentar recuperar l’any
1979 amb la instal·lació d’un enve-
lat prop de l’estació de trens, però
l’experiència no va resultar prou
reixida i es va deixar de fer al cap de
quatre anys. Des d’aleshores es fa
una única Festa Major a Parets, el
darrer cap de setmana de juliol, en-
cara que antigament se celebrava a
primers d’agost.

24 de juliol de 2009
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Gemma
Martínez

prebenj. femení
Club Patí Parets

Enric Escalé
júnior masculí
Club Handbol

Parets
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Ingrid Andrés
infantil femení
Club Atletisme

Parets

Iván Robert
juvenil masculí
Club Bàsquet

Parets

David Volart
aleví masculí
Club Handbol

Parets

Pau Garcia
prebenj. masculí

Club Patí
Parets

Gemma Iglesias
benjamí femení
Club Atletisme

Parets

Maria Gorina
cadet femení

 Club Bàsquet
Parets

Miquel Luque
sènior masculí
Club Natació

Parets

Adrià Martínez
infantil masculí
Club Natació

Parets

Cristina Moliner
sènior femení
Club Bàsquet

Parets

Dídac Bedoya
benjamí masculí

Club Futbol
Sala Parets

Carlos Baños
cadet masculí
Club Futbol

Parets

Sacramento
Guzmán

veterà femení
Centre Excursionista

Jordi Amorós
veterà masculí

Associació
Ciclista

Marta Carreras
juvenil femení
Club Natació

Parets

Júlia Quintana
aleví femení

Club Atletisme
Parets

El nedador Miquel Luque, la jugadora de bàsquet Cristina Moliner i
l’equip aleví A de l’Handbol Parets, premiats a la 10a Nit de l’esport

El nedador paralímpic del CN Parets, Miquel Luque,
i la jugadora de l’equip sènior femení A del Bàsquet
Parets Cristina Moliner, han estat escollits els millors
esportistes masculí i femení de la temporada 2008-
09. Els guardons es van lliurar durant la 10a Nit de
l’esport celebrada al Pavelló d’esports de Parets el
passat 4 de juliol. L’aleví A de l’Handbol Parets ha
estat el millor equip de la darrera temporada.
El conjunt entrenat per Edgar Serra i Eduard Ramos
ha quedat campió de Copa i ha estat semifinalista en
els Campionats de Catalunya celebrats a Mataró.
Miquel Luque va aconseguir el setembre del 2008 la
medalla de bronze en els Jocs Paralímpics de Pequín
(Xina). Durant aquesta temporada ha revalidat els

A la fotografia, d’esquerra a dreta: Rafael Priego, Miquel Luque, Jaume Puig, Isidre Esteve, Edgar Serra, Eduard Ramos i Cristina Moliner

Campionats de Catalunya i d’Espanya, i abans de
tancar l’any anirà a l’Europeu d’Islàndia i al Mundial
del Brasil.

Per la seva banda, Cristina Moliner ha tornat aques-
ta temporada al sènior femení A del BP, que s’ha es-
trenat a la categoria de 2a Catalana. La jugadora ha
estat la segona màxima encistelladora de l’equip i la
que més rebots ha recollit. Formada al Parets des de

la categoria mini, Moliner va jugar al BP fins a l’edat
infantil, més tard va estar 4 temporades a l’UB Barça
-proclamant-se campiona de Catalunya i d’Espanya-
i 2 anys al Sabadell de Copa Catalunya.

Reconeixement a Isidre Esteve
Una de les novetats de la Nit de l’esport del 2009
ha estat la incorporació de nous premis.
Així, en l’apartat d’esportistes destacats, el pilot
d’Oliana, Isidre Esteve, campió d’Espanya i sots cam-
pió d’Europa d’enduro, va rebre un reconeixement.
Durant el Dakar 2009 va participar en la categoria de
cotxes adaptats amb un Ssang Yong adaptat després
de patir un accident al Ral·li d’Almeria el 2007 que
el va deixar paraplègic. L’any 2008 va ser candidat
al premi Català de l’any que convoca El Periódico de
Catalunya.

Premis al CEP i Club Pura Vida
El Jurat de la Nit de l’esport va lliurar el guardó “pre-
mi al foment dels valors” a dues accions. D’una ban-
da, el rescat d’un alpinista austríac a la galera de la
Marmolada als Alps Italians per part de l’alpinista del
Centre Excursionista Parets, Jaume Puig Torroella.
També va rebre el guardó l’entitat local Club Pura Vida
4X4 per l’organització del 3 al 12 d’abril del 1r Raid
Solidari al Sàhara. El Raid, que va recórrer 1.800 km,
va servir per conèixer l’entorn natural del Marroc i el
Sàhara amb una caravana de 20 vehicles 4X4 i 2
camions 6X6 que van transportar materials sanitaris
i de primers auxilis a l’ONG local Radjem.

Cristina Moliner ha estat
la segona encistelladora
i màxima rebotadora del

Club Bàsquet Parets

Jordi Seguer
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Wursi repeteix victòria a les 25es
24 hores de futbol sala de Parets

El Wursi va guanyar amb molta comoditat la final de les 25es 24 hores de futbol sala

En la final va derrotar a la Penya Andalusista-Petit Galera
per un contundent cinc a zero

Sara Castillo, tercera a la
final estatal de patinatge
La patinadora paretana del
Cerdanyola CH, Sara Castillo, ha ob-
tingut el tercer lloc del podi tant en
figures obligatòries com en el progra-
ma lliure del Campionat d’Espanya
Juvenil de Patinatge Artístic, celebrat
a Cáceres (Extremadura), el 10 i 11
de juliol. D’aquesta manera s’ha
classificat, en les dues modalitats,
per al Campionat d’Europa, que tin-
drà lloc a Issy les Moulineaux, París,
del 24 al 29 d’agost.

Miquel Luque nedarà 17.900
metres a Can Butjosa
El nedador paralímpic paretà Miquel
Luque planteja el repte de nedar
17.900 metres en un acte que tindrà
lloc demà dissabte, 25 de juliol, a
partir de les 10 del matí, a la Pisci-
na Can Butjosa. Luque nedarà un
metre per cada habitant que hi ha a
Parets i ho farà des del carril central
de la instal·lació. Paral·lelament, tot-
hom que ho desitgi podrà donar-li
suport nedant en la resta de carrils.
Les inscripcions per participar en
l’activitat ja s’han obert amb un preu
de 2 euros. El repte de Luque l’orga-
nitzen, de forma conjunta, la Funda-
ció Adaptados 2 i el Club Natació
Parets, amb el suport de l’Ajunta-
ment. Es preveu que Luque trigui al
voltant de 8 hores per completar la
totalitat del recorregut.

Més de 200 patinadores
al segon Trofeu de Parets
El Club Patí Parets va reunir, els pas-
sats 21 i 22 de juny, un total de 209
patinadores en el trofeu celebrat al
Pavelló d’esports. Durant els dos
dies es van fer diferents exhibicions
que es van perllongar fins diumenge
al matí. Entre els clubs participants
cal destacar el Granollers, Sant
Cugat, Caldes d’Estrac, la Garriga,
Arenys de Munt, Mataró, Molins de
Rei i Santa Eulàlia de Ronçana. A la
final d’interclubs de Lliçà de Vall -ce-
lebrada el 28 de juny- Pau Garcia va
quedar 1r en iniciació B, Laia Garcia
2a i en parelles Iniciació C, Pau i
Mercè Garcia van quedar en 1r lloc.
D’altra banda, els propers 26 i 28 de
setembre, les patinadores del Pa-
rets Carla Pérez i Lídia Pujol aniran
al Campionat de Catalunya a Lleida.

BreusBreus

Jaume Jiménez, cinquè de
Catalunya en 200 m braça
El nedador paretà del CN Sabadell,
Jaume Jiménez Puigdoménech, va
quedar 5è a la final catalana infantil
en la modalitat de 200 braça. Jaume
Jiménez va ser, però, el 1r de la seva
edat, ja que competien nedadors
d’entre 14 i 16 anys. A més, va ser
7è de Catalunya en 400 estils (1r
dels nascuts el 1995) i 7è en 100
braça (2n de la seva edat).
Les finals catalanes de natació infan-
til es van disputar a Cornellà.
D’altra banda, Jiménez pren part fins
al 30 de juliol al Campionat d’Espa-
nya infantil que es fa a les Piscines
Bernat Picornell de Barcelona. L’es-
portista paretà nedarà a les proves
de 100 i 200 m braça, 200 i 400 m
estils i, molt probablement, també en
algun dels relleus amb el seu equip
de competició, el CN Sabadell.

El Bar 83 guanya el 6è Torneig de futbol 7 d’estiu del CF Parets 29è TORNEIG D’ESCACS DE FESTA MAJOR

El jugador del CE Barberà, Javier Garcia, es va imposar el pas-
sat 12 de juliol en el 29è Torneig d’escacs de la Festa Major
d’estiu de Parets. Garcia va obtenir 7,5 punts, mig més que
Victor Ribas del Sabadell. El 1r classificat local va ser M.Angel
Martín, de la Paretana, 25è amb 4 punts, seguit de Josep
Fradera també amb 4 punts. En total, van participar una cin-
quantena de jugadors en el torneig de partides ràpides.

El Bar 83 s’ha imposat al
Super Depor per 2-1 en la
final del 6è Torneig de
futbol 7 d’estiu que
organitza el CF Parets. Els
gols van arribar al segon
temps, així Chinchilla i Javi
Perales van avançar al Bar
83 amb un 2-0 i, de penal,
el Super Depor, campió de
l’any passat, va escurçar
les diferències. En la final
de consolació, l’Aluminis
Segura va quedar 3r
després de superar
l’Estudis Bellavet per 3 a

2. La resta de posicions són les següents: 5è Pal Jov Extrem, 6è Malindrus, 7è Vodcka Junior, 8è
Missirah, 9è Los Olimpicos, 10è Joventut 83, 11è Tsunami, 12è Bar Baby, 13è La Topetading, 14è
Piratas, 15è Steagua del Grifo i 16è Bar Jovent.

Dos nedadors paretans
a l’Estatal aleví de Gijón
El nedador del CN Parets, Adrià
Martínez, va quedar en catorzena
posició en la prova de 200 m papa-
llona dels Campionats d’Espanya
alevins que es van celebrar a Gijón
(Astúries).  Posteriorment  va quedar
7è en 400 m lliures, 7è en 1.500 m
i 8è en 200 m papallona dels Cam-
pionats de Catalunya d’estiu cele-
brats a Reus. En els mateixos cam-
pionats Juan M. Auñon, nedador
paretà del CN Granollers, va ser 2n
en 4X100 estils, 4art en 200 m pa-
pallona i 8è en 1.500. En l’Estatal
de Gijón, Auñon va ser 7è en 200 m
papallona.

El Wursi s’ha proclamat per segon any
consecutiu campió de les 24 hores de
futbol sala de Parets després de der-
rotar a la final el Penya Andalusista-
Petit Galera per un contundent 5-0. El
Wursi va ser l’autèntic dominador del
partit per decidir les primeres posicions
del torneig organitzat per la secció lo-
cal de CDC. Al descans, el Wursi ja
guanyava per 3-0 i a la represa va am-
pliar sense problemes el marcador.
La Penya va acusar l’esforç dut a ter-
me durant tota la competició que en-
guany complia 25 anys. En semifinals,
el Wursi va derrotar (4-0) el Bar 83 i la
Penya Andalusista als Malindrus (1-2).
La 3a posició de les 24 hores va ser
per Malindrus, la 4a per Bar 83, la 5a
per al Tuper, 6a Estació Servei Palau,
7a Diables Nacex, 8a Los Sevas, 9a
Pista Team, 10a La Paretense, 11a
The Wonders, 12a Tremendus, 13a Arc
Integral, 14a Famol Handbol, 15a Co-
lla Millenium i 16a La Comunidad.

Visites de Mas i Pujol
Durant la celebració del torneig, van
ser nombroses les autoritats que van
passar-se pel pavelló de Parets.
Dissabte a la tarda va ser-hi Artur Mas,
secretari general de CDC, que va rebre
una placa commemorativa i va fer la
centrada d’honor d’un dels partits. A la
final de diumenge van assistir-hi, entre
d’altres, l’expresident de la Generali-
tat, Jordi Pujol, el secretari general
adjunt de CDC i exregidor paretà, Felip
Puig i l’exsecretari general d’esports
de la Generalitat i diputat al Congrés,
Josep Maldonado.
Com a novetat d’enguany, dissabte a
la tarda es va jugar un partit amistós
entre equips formats per regidors de
l’Ajuntament de Parets i de treballadors
del consistori. El partit va finalitzar amb
el resultat d’1-0 a favor dels treballa-
dors. L’alcalde de Parets, Joan Seguer
i regidors de diversos grups van parti-
cipar en el partit.
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Grup Municipal  del
Partit Popular de Catalunya

Grup Municipal d’ICV-EA
www.iniciativa.cat/parets

parets@iniciativa.cat

Grup Municipal del
Partit del Socialistes de Catalunya

Els i les socialistes de Parets no ens po-
dem estar de mencionar dos esdeveni-
ments que, a l’hora de publicar aquesta
secció, de ben segur, seran dignes motius
de celebració per part d’aquells que esti-
mem Parets i Catalunya. Un és la Festa
Major 2009, que amb la seva programació
d’actes aconseguirà que una vegada més
els paretans i les paretanes sortim al car-
rer a compartir, a relacionar-nos i a gau-
dir d’una festa que és el referent de tota
la comarca. L’altre és l’acord al qual han
arribat els governs de la Generalitat de
Catalunya i de l’Estat Espanyol sobre el
nou model de finançament autonòmic. Un
model que honora l’Estatut i assegura una
relació financera ferma entre Catalunya i
Espanya, per fer possible que el nostre

país disposi, per primera vegada, dels re-
cursos que es mereix. Uns recursos per
càpita superiors a la mitjana de les comu-
nitats autònomes que ens permetran,
d’una banda, lluitar contra la greu crisi que
ens preocupa i, de l’altra, afrontar els rep-
tes de la Catalunya del segle XXI. No
seríem justos si en aquesta darrera cele-
bració no hi reconeguéssim la tasca i l’es-
forç demostrat pels diferents actors
d’aquest magnífic acord. En primer lloc, cal
reconèixer la feina feta pel govern català,
que ha sabut plantar-se fins que l’acord no
ha estat just per a Catalunya i ha complert
escrupolosament amb l’Estatut. En segon
lloc, també cal expressar el reconeixement
al govern de Zapatero, perquè només amb
un president socialista a la Moncloa podem

aspirar que se’ns reconegui com el que
som. I també perquè mai des d’un Execu-
tiu central s’havien reconegut les mancan-
ces i les injustícies econòmiques que va
provocar l’acord del 2001 entre PP i CiU
per a Catalunya. I per últim a la societat
civil catalana, que ha estat protagonista
activa de tot el procés fent propostes amb
coherència i sentiment de país.
Des d’aquí subscrivim les paraules del
president Montilla amb la invitació que fa
a tota la ciutadania de Catalunya perquè
faci seu aquest acord, més enllà de les
lògiques partidàries. Per tot això, als
paretans i a les paretanes, i per partida
doble, volem felicitar-vos. Bona Festa
Major!

Ja tenim aquí l’estiu i, amb ell, arriba tam-
bé l’esperat període de vacances, però
abans us convidem a gaudir d’aquesta
nova edició de la Festa Major d’estiu amb
responsabilitat, tolerància i respecte per
l’entorn, perquè així podrem estar segurs
que la nostra festa continuarà sent un
model de civisme i convivència.
A tots i a totes, molt bon estiu i feliç Fes-
ta Major.

Acabat el curs escolar comença una etapa
llarga de vacances d’estiu especialment
per als estudiants. Alguns han iniciat l’es-
tiu amb tranquil·litat, altres ho han fet
amb sobresalts. És el cas d’alguns alum-
nes que es van preinscriure a batxillerat
a l’IES Parets. Alumnes i pares van viure
uns dies de gran incertesa al conèixer que
el Departament d’Educació no autoritzava
la tercera línia de batxillerat, cosa que va
inquietar a tothom. El regidor d’Educació,
el senyor Torio, havia dit al Consell Esco-
lar Municipal que no hi havia cap proble-
ma en relació a aquesta nova línia de bat-
xillerat, cosa que després s’ha vist que no
era certa perquè els problemes hi eren,
fins al punt de no poder matricular tots els
alumnes. Sortosament, el tema avui sem-

El passat dia 18 de Juliol de 2009 vam
tenir, com cada any, una cita amb la festa
i amb l’esport. Però no ha estat una cita
més, han estat les vint-i-cinquenes 24 ho-
res de futbol sala; sí, ciutadans, 25 anys
d’un torneig que ens enorgulleix a nosal-
tres i a tot el municipi, un dels torneigs
més importants de la nostra estimada co-
marca del Vallés Oriental, dit per mitjans
de l’àmbit periodístic.
Ens han acompanyat, com no podia ser
d’una altra manera, els nostres dirigents
que, com cada any, ens han donat tot el seu
suport. El dissabte a les 19 hores ens va
acompanyar l’Artur Mas, que va ser amb
nosaltres dues hores aproximadament i es
va interessar molt per la gent que hi era
present; de fet, pràcticament tota l’estona

va estar xerrant amb la gent, de la qual va
escoltar les seves impressions i les seves
inquietuds, i va veure un Parets entregat
a les seves 24 hores. Des d’aquestes lí-
nies, gràcies Artur pel teu compromís i pro-
ximitat, i esperem que t’hagis emportat una
molt bona impressió del nostre municipi i
de la nostra gent. El diumenge també vam
comptar amb tres persones rellevants: el
Sr. Jordi Pujol i la seva dona, la Sra. Mar-
ta Ferrusola i el Sr. Felip Puig. Tots ells van
assistir a l’entrega de premis esportius i
dels diferents reconeixements entregats
pels nostres col·laboradors i patrocina-
dors. Malauradament, durant aquest aniver-
sari tant especial no varem poder comptar
amb la presència del nostre company Jordi
Turull, parlamentari i paretà de naixement,

que no va poder assistir a la festa per
motius personals. També vam comptar
amb les autoritats comarcals del nostre
partit, així com les autoritats del nostre
municipi encapçalades pel nostre alcalde,
el Sr. Joan Seguer.

Finalment, donar gràcies a tothom per
haver col·laborat a aquest èxit inqüestio-
nable del nostre partit i del nostre muni-
cipi. Visca Parets i visca les 24 hores de
futbol Sala!

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

Grup Municipal de Convergencia i Unió
www.ciu.cat/parets

L’article d’opinió del grup municipal del PPC no s’ha pogut publicar perquè no ha estat lliurat en el moment del tancament d’aquest
butlletí.

Bona Festa
Major d’estiu

Bon estiu i bon
inici de curs
al setembre

Simplement
extraordinàries

Felicitats,
per partida doble

bla solucionat tot i que no hem de perdre
de vista la necessitat urgent que té el nos-
tre poble de disposar el més aviat possi-
ble d’un nou IES.
En un altre ordre de coses, us hem d’in-
formar que el nostre company, en Josep
Anton Morguí, fins ara regidor del nostre
grup a l’Ajuntament, per raons derivades
de la seva feina no li és possible compa-
tibilitzar el seu treball amb la disponibili-
tat que requereixen les tasques de regidor.
Ens sap greu que en Josep Anton no pu-
gui continuar perquè ha fet una molt bona
feina a l’Ajuntament, però les circumstàn-
cies professionals no li permeten continu-
ar, nosaltres com a grup li volem agraïm
el seu treball entusiasta pel poble. El re-
gidor que s’incorporarà properament és en

José Luís Rodriguez, que viu al Sot d’en
Barriques i és professor d’història d’un
Institut a Mollet del Vallès.
Us desitgem una bona, divertida i partici-
pativa Festa Major.
Us recomanem, ara que amb les vacances
tindreu temps, que consulteu la nostra
web, la tenim actualitzada.
Bon estiu.
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Abans de marxar de viatge, hem de seguir una sèrie de recomanacions sobre detalls del viatge i lloc de destí, per prevenir futures reclamaci-
ons. Tota la informació que ens facilitin procurem sempre demanar-la per escrit (per exemple, horaris, enllaços, mitjà de transport, categories
dels hotels contractats, etc).

Si decidim contractar el viatge a través d’una agència hem de saber que el dipòsit que ens poden demanar és de fins un 40% del preu total.
Sol·licitem informació sobre les diferents assegurances que pot incloure el viatge, com ara una assegurança sanitària (segons la destinació,
potser és fins i tot convenient), de cancel·lació de viatges, que ens poden anar bé si sorgeixen imprevistos. Recordem sempre portar el telèfon
de l’agència de viatges o del seu representant al país on viatgem.

L’agència de viatges només pot variar el preu en casos taxats, per exemple, per variació dels carburants, del cost dels transports, i sempre ho
ha de fer 20 dies abans de l’inici del viatge, sempre que això consti en el contracte que hem signat. Quant al contracte, recordem llegir-lo tot
sencer abans de signar res. Els catàlegs inclouen informació detallada sobre els viatges, categories dels allotjaments, imports, documentació
necessària, etc. Per això, sempre hem de quedar-nos amb la publicitat, perquè és vinculant, i, si sorgeix algun problema, podem reclamar el
què hi figuri.

És recomanable contractar el viatge a través d’empreses adherides a una Junta Arbitral de Consum perquè, en cas que sorgís algun conflicte,
aquest es pogués resoldre d’una manera senzilla, gratuïta i ràpida.

Vacances
d’estiu:

consells

RRRRReeeeetttttalalalalal lllllsssss............... Mercè Alcayna

Arriba la més gran i calorosa de les nostres fes-
tes i l’hem de rebre com es mereix. Per fer-ho, els
carrers de Parets llueixen ja lel guarniment elabo-
rat pels veïns i veïnes dels barris que han treba-
llat de valent per particularitzar aquests espais
comuns.
La tradició de guarnir els carrers per la Festa Ma-
jor ja es practicava anys enrere a la nostra pobla-
ció però, amb el temps, el costum havia quedat
arraconat fins a desaparèixer. Va ser l’any 1996,
amb l’aparició dels gegants de Parets, en Marcel,
l’Elisenda i en Llucifer, quan els ciutadans van vo-
ler donar la benvinguda als personatges d’una
manera molt especial i es va recuperar el fet d’or-
nar places i travessies amb tota mena d’elements
sorgits de la imaginació.
Durant aquests anys, els paretans i les paretanes
han fet bullir el cap per crear espais únics i plens
d’emoció i, gràcies a ells, hem pogut veure camps
d’ovelles estàtiques prop de la Linera, Quixots al
carrer Picasso, una selva, els òscars de Hollywood,
coberts, plats i olles penjades d’un sostre invisi-
ble, cintes, caramels, globus, pilotes, flors, papa-
llones, paraigües, mussols, barretines, llibres, for-
mes geomètriques i, fins i tot, envelats i dofins ri-
allers traient el nas pels balcons.
Així és com ha de ser, perquè la nostra festa està
plena de llum, de color, d’alegria i tot plegat es ma-
nifesta a través dels nostres carrers, les nostres
places i vies, els finestrals i les galeries. Des
d’aquest espai us convidem a participar, a imagi-
nar, a gaudir, a viure, a passejar, a sentir, a emo-
cionar-vos, a estimar... Benvinguts a la zona mà-
gica dels carrers de Parets.

Benvinguts a la Festa Major.

Guarnim els carrers.
Arriba la Festa Major

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

Què representen els 30 anys de Comissió de Festes?
És tot un orgull poder commemorar els trenta anys de
la Comissió, que ha experimentat certs canvis des de
la seva creació fins ara. Abans era més un grup d’amics,
ara els cinquanta membres són bàsicament famílies.
Ens fa molta il·lusió celebrar-ho amb tot el poble. L’en-
titat viu ara un dels seus millors moments, amb moltes
ganes de treballar i, sobretot, convé recordar que no és
un grup tancat sinó obert a qualsevol persona que s’hi
vulgui incorporar.
La Comissió de Festes està especialment activa durant
la Festa Major d’estiu...
De fet, és quan més se’ns veu, però durant tot l’any
estem fent coses. Estem molt satisfets de la feina feta
amb la programació del Cafè Teatre, que es fa durant
la tardor cada segon dissabte de mes, on ens encarre-
guem del servei de bar i dels sopars a base de barque-
tes abans de l’espectacle. També estem presents a la
Festa Major d’hivern, a totes les fires d’entitats que
s’han fet fins ara i disposats a donar suport a tot allò
que se’ns demani.
Què opineu de l’actual model de Festa Major i de la
incorporació de noves entitats que han proposat acti-
vitats noves?
El model de Festa Major no pot ser més participatiu.

“La Comissió de Festes està oberta a tothom que s’hi vulgui incorporar”

FFFFFeeeeem Fm Fm Fm Fm Fesesesesesttttta Ma Ma Ma Ma Maaaaajojojojojorrrrr

Eva Llopart
Presidenta de la Comissió de Festes

Coincidint amb aquesta Festa Major, es compleixen els
trenta anys de la Comissió de Festes. Aquest grup, in-
tegrat per una cinquantena llarga de persones, està
actiu durant tot l’any però té una presència destacada
durant els dies de festa grossa. S’ocupa del bon des-
envolupament dels actes, d’atendre les barres de bar
instal·lades als diferents escenaris i de les múltiples
funcions que generen els dies de gresca paretana. Amb
motiu dels trenta anys de la seva creació, el disseny
que identifica aquesta edició de la festa és justament
el logotip de l’entitat, estampat en samarretes, progra-
mes i tríptics que recullen la programació d’actes. Eva
Llopart és l’actual presidenta de la Comissió de Festes.

Està pensat per a tots els públics, amb una àmplia varie-
tat de propostes en diferents escenaris com són el parc
la Linera i la plaça de la Vila. A més, és un model que
permet passar-ho molt bé per pocs diners perquè tots els
actes són gratuïts. Ens sembla molt bé que entrin nous
grups o entitats que proposin coses noves com aquesta
vegada amb les entitats AMIC i Fes-tuka, que aportaran
més riquesa cultural i social.
En el procés participatiu festamajor.comlavols, alguns
participants van demanar beguda gratuïta i més dies de
festa. Què els diríeu?
Que la beguda fos gratuïta seria com contribuir a beure
desmesuradament. A més, la Festa Major per si mateixa
és molt econòmica perquè l’únic cost que pot suposar
és justament el de les consumicions, que estan fixades
a un preu molt raonable. La recaptació de les barres de
bar també és una forma de contribuir al finançament dels
actes. Pel que fa a més dies, pensem que són millor
quatre dies intensos que no tota una setmana, perquè
podria arribar a convertir-se en una discoteca de barri.

Pepi Volart

Avui, divendres de festa major, les perruqueries trauran fum –o laca o escuma...–
tot i que la mitjana d’edat pujarà exponencialment. I és que el costum de fer goig
durant la festa gran del poble, que ve de lluny, només es manté en la franja d’edat
superior als cinquanta. Calia tenir el millor aspecte possible per anar a missa, per
assistir als partits de futbol o per ballar la dansa a l’envelat, amb un vestit l’estre-
na del qual s’esperava des de feia un any. (Alerta! Les parelles de ball no podien
oblidar el mocadoret a la mà que els separaria d’aquell vestit nou...)
Ens han explicat que, més o menys com en l’actualitat, l’any 1973 era obligat
exhibir una tarifa de preus com aquesta per tal que les clientes poguessin saber
de quin mal havien de morir un cop pentinades, o tallades, o tenyides. Els preus,
com és natural, són irrisoris. (Sospitem que ho són fins i tot si fem la translació
a l’economia actual, i que cap perruquera se’ns enfadi.)

Aquest document l’hem escollit especialment per a aquelles persones que pensen que, en un arxiu, només
hi ha documents seriosos i avorrits. Amb ell, volem demostrar que un imprès tan senzill com aquest ens
pot arrencar un somriure inesperat. Recordeu, aquest vespre no sortiu sense repentinar-vos!

Les dades utilitzades per a l’elaboració d’aquest article han estat ex-
tretes dels documents custodiats a l’Arxiu Municipal i de les publi-
cacions que es poden trobar a les biblioteques municipals.
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Carles Font

Torneu a Parets.
Tenim molt bons records de Parets. Potser molts no se’n recor-
daran perquè no eren al món, però en una de les primeres festes
majors democràtiques ens vam presentar amb un capgròs que era,
de fet, una mongeta paretana. Recordo les primeres cavalcades
de Reis i del Carnestoltes. També vam fer una ‘Medusa’ precio-
sa al parc La Linera, vam inaugurar el Bosc de Taules i crec que
vam ser a la primera edició de la Nit de Teatre al Carrer.
Porteu molts anys en el món del teatre al carrer.
34 anys, que aviat es diu. Va ser el 1975 quan la gent es va llan-
çar al carrer amb la democràcia i nosaltres encara hi som. Som
així d’utòpics i optimistes. Som uns militants del teatre al carrer
perquè a les places i als carrers és on ens sentim lliures.
Què en penses sobre la Nit de Teatre al Carrer de Parets?
El teatre al carrer és un espai que s’ha anat abandonant molt.
Té molt a veure en l’estil de cada localitat i Parets ha mantingut
aquesta vocació perquè malgrat tenir un teatre com can Rajoler,
que ja funciona, potser no els calia fer una nit de teatre al car-
rer. Però tant els organitzadors, entre els quals tinc una molt bona

Components de la companyia Artristras        (foto Ramon Ferrandis)

“Som uns militants del teatre al carrer, perquè a les places i carrers és on ens sentim lliures” Ultima hora...´
Una de les companyies més destacades que participaran avui
a la Nit de Teatre al Carrer de Parets és Artristras. Aquest
grup de teatre de la Garriga es va fundar el 1975 i el 1980 es
va professionalitzar. Artristras ha estat molt vinculat amb
Parets ja que han vingut en diverses ocasions: els Carnestol-
tes de 1979 i 1987, la celebració del vintè aniversari de la
Comissió de Festes, la inauguració del Bosc de Taules... És
una companyia pionera de teatre al carrer i els seus compo-
nents provénen de diverses disciplines: arts plàstiques, es-
cèniques i artesanals, que són la base de tots els seus pro-
jectes. Durant més de trenta anys d’història, Artristras ha
marcat una evolució en el teatre al carrer: des de l’ús del llen-
guatge bàsic de la joglaria i la Comèdia de l’Art en els primers
muntatges, o la incorporació de dansa contemporània i l’ús
d’elements plàstics com màscares, objectes voluminosos i
animalari imaginari. En temps de crisi, ens presentaran quasi
en primícia Artristrada. Per això hem volgut conversar amb una
de les responsables i fundadores, Glòria Font.

Millora de l’abastament d’aigua

Dimiteix el regidor del NOPP
Josep Anton Morguí Castelló
El regidor del grup municipal a l’opo-
sició Nova Opció per Parets, Josep
Anton Morguí, ha presentat la dimis-
sió del seu càrrec argumentant mo-
tius laborals. José Luís Rodríguez
Gonzalez, número 4 de la llista,
substituirà Morguí en el consistori.

El Ministeri d’Indústria aprova
la subvenció al pla Avanza
El Ministeri d’Indústria, Turisme i Co-
merç subvencionarà, a través del pro-
grama Avanza, un projecte de moder-
nització de l’administració local que
els ajuntaments de Parets del Vallès
i les Franqueses del Vallès van pre-
sentar conjuntament el mes d’abril.
La resolució estableix una subvenció
per un import de 172.182,92 euros
per als dos ajuntaments, una xifra
que representa el 73% de l’import
total del projecte. La resta serà sufra-
gat pels dos ajuntaments a parts
iguals.

relació amb en Juli Bosch, que ha estat sempre una persona molt
entusiasta, com el mateix públic, pensen que al carrer és on mi-
llor es pot desenvolupar la vida social. I, de fet, l’estiu és això.
Quin espectacle presentareu?
És quasi una primícia que de moment ha vist ben poca gent. De
fet, anirem abans a Parets que a Tàrrega. Es titula ‘Artristrada’
i són tres espectacles en un: ‘Psyco Photo’, ‘Golf’ i ‘En venda’.
Són tres petits muntatges no gaire llargs i amb només tres ac-
tors -que són els que ens transformem constantment i que fem
diversos papers- i un tècnic. Segur que serà un espectacle que
us agradarà i que és per a tots els públics.
Una companyia formada per actors de tota la comarca.
Sí. El nucli fundador és de la Garriga, però també n’hi ha de
Cardedeu, Granollers, Sant Pere de Vilamajor i Barcelona. Ara
estem fent un espectacle de gran format que es titula ‘Pandora’,
que presentarem a Alemanya el mes d’agost, amb música crea-
da pel paretà Roger Cucurella.

Aigües Ter Llobregat (ATLL) i els Ajun-
taments de Parets i Montmeló han
signat un conveni per a la millora de
l’abastament d’aigua.
L’acord permetrà millorar l’abasta-
ment al nucli urbà de Montmeló i a
les zones industrials de Parets, mit-
jançant la construcció de 5,6 quilò-
metres de canonades i d’una nova
estació de bombament, que impulsa-
rà l’aigua en els futurs dipòsits del
Turó de la Bandera de Montmeló i del
Sector Circuit de Parets.


