
La Festa de les En-
titats, el 17 d’abril,
comptarà amb més

de quaranta
associacions (Pàg.5)

Cal Jardiner, un parc mediterrani

Parets disposa d’un nou espai de lleure al bell mig de
la població, és el parc de Cal Jardiner. Els seus 35.000
metres quadrats de superfície el conver teixen en un
dels  parcs més grans del municipi, dues vegades el
parc La Linera. En el disseny hi conflueixen aspectes
ben diversos. S’ha pretès conver tir-lo en un espai
atractiu, pràctic i sostenible, del qual puguin gaudir tots
els ciutadans.  El nou parc de Cal Jardiner respon a un
projecte acurat que ha pretès dotar el nucli urbà amb
una mostra de la diversitat de paisatges que hi ha en
el nostre entorn. Així, el paisatge mediterrani juga un
paper fonamental en aquest indret, amb una gran
varietat de vegetació. S’hi recreen ambients i paisatges

com ara palmerars, alzinars, pinedes, rouredes, basses
i espais de ribera. L’aigua és també un element
fonamental del nou parc. A la par t més alta, convertida
en mirador, hi ha instal·lada una bassa circular que dóna
sor tida al camí de l’aigua, un recorregut que finalitza a
la placeta del palmerar, la par t més urbana del recinte.
Amb el nou parc s’ha volgut recuperar l’antic molí de
vent que permetrà extreure aigua per al reg i no haver
d’utilitzar la xarxa d’aigua potable. Aquesta acció respon
a la voluntat d’utilitzar energies netes i al compromís i
respecte pel medi ambient i  la sostenibilitat. La masia
de Cal Jardiner també queda integrada al parc i serà
unfutur centre de formació per a joves. (Pàg.3)

El molí de vent és un dels elements del nou parc, com a símbol de sostenibilitat

PPaarreettss
al dia
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La penya Blanc-
Blava Parets-Lliçà

celebra el 25è
 aniversari (Pàg.9)

L’Àrea de Territori
de l’Ajuntament ja
funciona a la nova
oficina municipal
de l’Av.Pedra del

Diable (Pàg.4)

El nou parc de Cal Jardiner, de 35.000 metres quadrats, s’inaugura demà, 16 d’abril

Exemplar gratuït
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PPaarreettssal dia

Telèfons d’interès

ALCALDIA
Joan Seguer i Tomàs
Dilluns i dissabte a convenir

ÀREA SERVEIS GENERALS I
ECONÒMICS
Serveis Generals, Hisenda, Recursos

Humans, Promoció Econòmica, Ocu-

pació, Comerç i Consum, i Comunica-

ció
Sergi Mingote Moreno
Horari a convenir

Seguretat Ciutadana

Josep Castells i Espinasa
Dimarts tarda a convenir

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS

Serveis Urbans, Via Pública, Activi-

tats Comercials i Industrials, i Obres

Menors

Josep Llacuna Alonso
Horari a convenir

Urbanisme (Planejament i Gestió Ur-
banística), Habitatge i Obres Majors

Lucio Gat Lavado
Dimarts i dijous tarda a convenir

Medi ambient i Sostenibilitat

Josep M. Tarrés Massaguer
Horari a convenir

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

Educació, Cooperació, Sanitat

i Cultura (Can Rajoler)

Antonio Torío Fernández
Horari a convenir

Joventut i Participació

Ciutadana (Can Butjosa)

Raquel García Mesa
Dimecres tarda a convenir

Serveis Socials i Igualtat

(L. Companys)
Ana Fernández Espiñeira
Dimarts i dijous a convenir

Esports (Pavelló Municipal)

Josep M. Guzmán Hermoso
De dilluns a divendres a convenir

REGIDORS SENSE DELEGACIÓ

Rosa Martí Conill

Arcadi Roset Orri

Josep Anton Morguí Castelló

Joan Martorell Mompart

Anna de Agustín de Oro

Domingo Cepas Muñoz

Paulí Rigol Vallejo

Horari a convenir

Horaris de visita del consistori

De dilluns a divendres

de 8 a 13.30
i de 14.30 a 20 h

Parades: plaça de la Vila, CAP,
Casal Sant Jordi, Estació,
passeig de Ronda, piscina Can
Butjosa, Mediterrani, Pau
Casals, l’Escorxador, 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

L ’ O f i c i n a
d ’ A t e n c i ó
Ciutadana (OAC)
és un ser vei
m u n i c i p a l
adreçat a atendre
les peticions i
c o n s u l t e s
ciutadanes així
com la realització
d’alguns tràmits.
Parets disposa
de dues
dependències que ofereixen aquesta
prestació, d’una banda a l’edifici de
l’Ajuntament i de l’altra a l’Eixample, a
l’Avinguda Catalunya. Des d’aquestes
oficines es dóna resposta a qualsevol
gestió o consulta que vulgui realitzar el

L’OAC, al servei del ciutadà

2

ciutadà. Entre d’altres
es poden tramitar
altes, baixes, canvis
de domicili i certificats
de dades relatives al
padró municipal
d’habitants, renovar el
DNI, domiciliar de
tributs, sol.licitar la
recollida de
voluminosos,  iniciar
procediments per a
obtenció de llicències

d’obres, activitats, etc.
Els ciutadans poden realitzar les seves
consultes presencial o telefònicament o
bé a través d’Internet, remetent les
sol·licituds a l’adreça electrònica
oac@parets.org

S
E
R

V
E
IS

 M
U

N
IC

IP
A

LS

LLLLLIIIIINNNNNIIIIIA OA OA OA OA OBBBBBEEEEERRRRRTTTTTAAAAA

Ajuntament
93 573 88 90

Ajuntament. Serveis Personals
93 573 98 00

Ajuntament. Servei de Premsa
93 573 88 90
Policia Local
93 562 14 04

RAP 107. Ràdio Parets
93 562 14 10

Servei d'Esports
93 562 52 06

Ca n'Oms. Casal dels Avis
93 562 14 02

Can Butjosa. Casal de Cultura
93 562 35 53

Can Butjosa. Biblioteca
93 562 23 53

Can Butjosa. Piscina
93 562 06 02
Can Rajoler. Teatre
93 573 98 00

Can Rajoler. Biblioteca
93 573 98 01

Equipament ASOVEEN
93 573 14 29

Escola de la Natura
93 562 17 94

Escola Bressol El Cirerer
93 562 51 75

Escola Bressol El Petit Cirerer
93 562 20 05

Escola Bressol La Cuna
93 562 49 54
Escola Municipal de Música
93 562 40 02

Oficina de Català
93 573 98 00

Oficina de Recaptació
93 562 33 09

Patronat Pau Vila
93 562 12 03
CEIP Lluís Piquer
93 562 16 03

CEIP Pompeu Fabra
93 562 06 16

Col. M. de D. de Montserrat
93 562 03 56

Acadèmia Comercial de Parets
93 562 16 24

IES Parets
93 562 32 03

CAP Parets
93 562 16 89

Jutjat de Pau
93 573 03 04
ASEPEYO Parets
93 573 09 52

Taxis (barri Antic)
93 562 04 04

Taxis (Eixample)
93 562 13 16

Farmàcia Puig (barri Antic)
93 562 37 41

Farmàcia Isern (Eixample)
93 562 19 18

Farmàcia Sans (Eixample)
93 573 08 08

Farmàcia Garcia (Escorxador)
93 562 04 72
Ambulància i Bombers
080

PPPaaarrreeetttsss al dia

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

Sergi Mingote
Regidor de Comunicació

de l’Ajuntament de Parets del Vallès

OAC Ajuntament
C/Major, 2-4.

Horari: De dilluns a divendres de 8 a  22 h.

Dissabte de 9 a 13 h.
Horari de registre i tramitació:

De dilluns a divendres de 8’30h a 14’30h.

Dijous de 16 a 19 h.
Dissabte de 9 a 13 h.

 OAC Eixample

Av. Catalunya, 74 (al costat de COREFO)
·De dilluns a divendres de 9.30 a 14.30 h.

·Dijous de 16 a 19 h

Tel. 93 573 88 90              Fax. 93 562 11 54

e-mail: oac@parets.org

AAAAAAApunpunpunpunpunpunpuntttttttaaaaaaa‘‘‘ttttttt
Divendres 15 d’abril
-A les 18 h, a l’Escola de la Natura,
xerrada sobre iniciació a l’orientació en
l’excursionisme, a càrrec de Joan Carles
Soto, del CEP.
-A les 20 h, a l’Escola de la Natura, curs
obert d’astronomia.
-A les 23 h, al Teatre Can Butjosa, jam
session.

Dissabte 16 d’abril
-Al matí, cantada de caramelles pels
carrers del barri antic i, a la tarda, per les
cases que ho demanin.
-A les 17 h, inauguració del parc de Can
Jardiner, amb cercavila (espectacle de
teatre de carrer), a càrrec del grup Vatua
l’Olla, des de la plaça dels Gegants fins
al Parc Cal Jardiner. Visita al parc i
inauguració a càrrec de l’alcalde Joan
Seguer. Tot seguit, festa infantil a càrrec
del grup Vatua l’Olla i xocolatada per a
tota la mainada.

Diumenge 17 d’abril
-De 10 a 20 h, al Sot d’en Barriques,
Festa de les entitats.
-A les 14 h, al restaurant la Salut, dinar
amb motiu del 25è aniversari de la Penya
Blanc-Blava Parets-Lliçà.

-A les 17 h, al teatre Can Butjosa,
discoteca juvenil Punt de trobada.

Dimarts 19 d’abril
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler,
hora del conte a càrrec de Joan de Boher.

Dijous 21 d’abril
-A les 18.45 h, al Teatre Can Rajoler,
recital poètic sobre la lectura a càrrec del
Niu d’Art.

Divendres 22 d’abril
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa,
hora del conte.
-A l’IES Parets, celebració de la festa de
Sant Jordi.
-A les 17.30 h, a Can Jornet, taller i
audiovisual Els ocells de Gallecs.
-A les 23 h, al Teatre Can Butjosa, Chill
out.

Dissabte 23 d’abril
-De 8 a 20 h, a la plaça de la Vila, Diada
de Sant Jordi, amb parades de llibres i
flors, exposició de ressenyes literàries,
recital poètic del Niu d’Art sobre el
Quixot, animació infantil, concurs de
pastissos, presentació del nou drac dels
Diables i concert de música tradicional

Dilluns 25 d’abril
-Fins al 15 de maig, a Can Rajoler,
exposició Jo també llegeixo, dels escolars
de Parets.

Diumenge 24 d’abril
-A les 19 h, al Teatre Can Rajoler,
Operació AVI, les aventures dels vells
intrèpids, a càrrec de The Farrés
Brothers.

Dilluns 25 d’abril
-Del 25 d’abril al 15 de maig, a la
Biblioteca Can Rajoler: Jo també llegeixo,
exposició dels treballs realitzat per les
escoles de Parets al voltant de l’Any del
llibre i la lectura i les commemoracions
del Quixot i l’Andersen.

Dimarts 26 d’abril
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, Lectures a manta: viatges i
aventures.

Divendres 29 d’abril
-A les 17.30 h, a l’Escola de la Natura,
taller Joguines reciclades i energia solar.

Dissabte 30 d’abril
-II Caminada popular Parets Montserrat.
-A les 10 h, III jornada
d’associacionisme.

SERVEIS
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Tot el mes
-A la Biblioteca Can Butjosa, exposició: Contes comuns d’arreu del món en les seves llengües originals, fons triat del Premi Catalònia.
-IX Concurs de punts de llibre (tema: el llibre i la lectura) i activitats de Sant Jordi amb les escoles.

Parets al dia, aquesta publicació que
teniu a les mans, és el nou butlletí
municipal. Fem una nova aposta per la
informació, una aposta agosarada amb
un únic objectiu, que tots i cadascun
dels paretans puguem estar al dia
sobre el que esdevé al nostre poble.
Quan diem que és una aposta
agosarada és per diverses raons. La
primera és la periodicitat.
Cada quinze dies tindrem un nou
exemplar d’aquest periòdic al nostre
abast, a la bústia de casa nostra.  La
segona és el seu contingut. La nostra
màxima il·lusió és que aquest butlletí
es conver teixi en el periòdic del
municipi, on tothom tingui veu, on
tothom pugui expressar-se, una
publicació que deixi constància de la
pluralitat del nostre poble, de les
activitats que es fan, de les entitats,
del moviment social, espor tiu, del
lleure... Necessitem de tots perquè

aquest projecte informatiu tingui
l’efecte que cerquem, necessitem de
la implicació de tothom per estar al dia
de tot allò que passa a Parets.
Volem saber que us amoïna, que us
agrada, que digueu la vostra. I és així
que establim dues seccions que
sempre estaran adreçades a saber el
vostre parer. Una és el Vox Populi, un
espai d’opinions sobre temes
concrets, relacionats amb l’actualitat
o bé amb fets relacionats amb Parets.
L’altre és justament aquest espai,
anomenat Línia Oberta, que ens
complaurà que utilitzeu com una
projecció de les vostres inquietuds.
És amb aquesta voluntat que obrim
aquest nou canal d’informació, que és
de tots i que ens ha de permetre saber
que succeeix a casa nostra.
Al marge dels fets d’actualitat hem
cregut convenient reservar algun espai
per refermar la nostra pròpia identitat:

Retalls... per conèixer aspectes
històrics de Parets i L’aparador de
l’arxiu, per mostrar-vos aquells
documents que guardem amb cura
sobre el nostre municipi.
Passat, present i futur tindrà cabuda
en aquestes pàgines: actualitat,
cultura, serveis, espais d’opinió,
activitats del món associatiu, borsa de
treball, entrevistes, personatges...

Parets al dia neix perquè pensem que
estar informats és necessari, perquè
de vegades el que més costa saber és
allò que passa al nostre entorn més
proper, però el més important és que
tots hi participem perquè el camí de
Parets, dia a dia, el fem entre tots.
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Parets estrena un nou espai de lleure,
el parc de Cal Jardiner. Els seus
35.000 metres quadrats el
conver teixen en un dels parcs més
grans del municipi, dues vegades com
La Linera. Està situat al cim de la petita
carena que enllaça l’Eixample i el
Cerdanet, un indret que permet gaudir
d’unes excel·lents vistes
panoràmiques de tot l’entorn.
Aquest parc ha estat concebut amb
criteris de sostenibilitat, tant pel que fa
a la seva construcció com per al seu
posterior manteniment, i està pensat
per poder desenvolupar-hi activitats
diverses relacionades amb la formació
i el lleure. És així que s’hi ha establert
una zona de jocs infantils i juvenils, una
àrea de picnic i un espai enlairat per fer
volar estels.

El Parc de Cal Jardiner recrea paisatges
mediterranis en un entorn de 35.000 m2

El dia 16 d’abril inaugurem el Parc
de Cal Jardiner, un espai públic de
35.000 m2 que es converteix en un
dels més grans de Parets i ser veix
de corredor d’enllaç entre les zones
naturals de Can Serra i la Torre de
Malla.
Aquest nou espai de lleure,
d’ordenació estètica i funcional,
incorpora una mostra de la
diversitat de paisatges i ambients
mediterranis alhora que s’ha
recuperat l’antic molí de vent per
extreure aigua per al reg, seguint el
compromís d’utilitzar energies
netes i respectar el medi. De fet, en
tot el projecte s’han aplicat criteris
de sostenibilitat, i convé que en fem
un ús responsable i cívic i ens
impliquem en la seva conservació,
en benefici de tots.
Amb el nou parc, donarem una
major dignitat a la zona i pujarem un
esglaó més en el nostre nivell de
benestar. La vila guanya un espai
per passejar, jugar, practicar esport,
utilitzar el carril bici o relacionar-se
amb els nostres veïns. A més,
integra la casa de Cal Jardiner per
a la implantació d’activitats juvenils
i programes de formació
ocupacional.
Aquesta actuació urbanística és
una nova imatge de la
transformació positiva que viu
Parets per anar configurant una vila
agradable i útil per a tots. Queden
encara molts projectes per fer, ja
que constantment cal intervenir per
tal que els nostres bar ris, els
nostres carrers i els nostres
equipaments presentin el seu millor
aspecte.
Aquestes iniciatives són prova de la
vitalitat de Parets, de l’afany per
continuar millorant la nostra qualitat
de vida i de la voluntat de construir
junts el Parets del present i del
futur.

JOAN

SEGUER
Alcalde
de
Parets del
Vallès

El molí de vent és un dels símbols del nou parc de Cal Jardiner

El parc de Cal Jardiner, emplaçat entre l’Eixample i
el Cerdanet, ha estat dissenyat amb la voluntat de
conver tir-lo en una gran zona de lleure de la que
puguin gaudir tots els ciutadans. Incorpora les
peculiaritats d’un paisatge mediterrani a través de
la vegetació, amb més de cent cinquanta varietats
d’arbres i la seva situació, sobre una petita carena,

D’entre les seves peculiaritats,
destaca la recuperació de l’antic molí
de vent que ja existia a Cal Jardiner així
com la integració de la masia dins el
parc. El molí tindrà funcionalitat,
permetrà utilitzar energies netes per a
l’extracció d’aigua de reg.
La masia de Cal Jardiner serà
rehabilitada en un futur i es fa una
reser va de gairebé 4000 metres
quadrats per a la implantació
d’activitats juvenils i programes de
formació ocupacional per a joves.

Més de 150 espècies d’arbres
El parc de Cal Jardiner recrea paisatges
i ambients mediterranis. S’estableixen

diferents zones amb vegetació
autòctona que deixen veure la gran
diversitat de paisatges que trobem al
nostre territori. És així que es troba el
palmerar, el tamarigar, la rambla o riera
mediterrània, la pineda, la roureda i les
basses i espais de ribera.
La par t més alta del parc, al voltant
d’una bassa circular,  es concep com
a mirador. La bassa és el punt de
partida del camí d’aigua, un recorregut
que arriba fins a un dels extrems del
parc, a la placeta del palmerar, la par t
més urbana de l’espai. La zona de jocs
infantils està envoltada de lledoners i
arbrers fruiters ornamentals. L’àrea de
pícnic incorpora mobiliari urbà d’acord

El parc incorpora una zona

de jocs infantils, una àrea

de picnic i un espai per fer

volar estels

ofereix excel·lents vistes panoràmiques de l’entorn.
L’acte inaugural del parc de Cal Jardiner tindrà lloc
dissabte, 16 d’abril, a les cinc de la tarda.Un
cercavila a càrrec del grup Vatua l’Olla, una
recorregut pel parc, els parlaments inaugurals i una
festa infantil i xocolatada serviran per fer l’obertura
oficial del nou espai.

Inauguració, 16 d’abril
El parc de Cal Jardiner serà inaugurat
aquest dissabte, 16 d’abril, a les cinc
de la tarda. L’acte començarà a la
plaça del Gegants amb un cercavila i
espectacle teatral de carrer a càrrec del
grup Vatua l’Olla i es farà recorregut
fins arribar al parc. Tot seguit es
realitzarà una visita a les seves
diferents zones del parc i un cop
finalitzat el passeig es procedirà als
parlaments inaugurals. La celebració
continuarà amb una festa infantil i
xocolatada.

15 d’abril de 2005

amb l’entorn, amb taules de fusta i la
vegetació és bàsicament de pi pinyer.

������������	
���
� � � � � � � � � � �

��	����
�����������

��������� ��	
�������
�		�
������	�������������������������������������������������������	
�������	���	�

����������	
�

��� !���� "�����	�
#�������	
���
�		�
�����$��
������%���&����	�

���!����� '%
%���������	����%������(�������(���)���

�����	����������$�����



PPaarreettssal dia

El Pla d’Actuació Municipal de
Parets és el document que recull
les línies que l’Ajuntament planteja
com a accions a dur a terme a la
població durant tota la legislatura.
És un instrument bàsic i totalment
necessari per tirar endavant
projectes. El PAM marca les
prioritats d’actuació, i en aquesta
legislatura, del 2004 al 2007,
s’han establer t deu grans eixos:
-Promoure l’habitatge de protecció
oficial
-Construir una residència per a la
gent gran
-Dotar el municipi d’un Parc Fluvial
-Millorar els equipaments educatius
i formatius
-Fomentar la ocupació
-Millorar i mantenir els
equipaments, la via pública i
ampliar els ser veis existents
-Redactar un pla de mobilitat amb
la par ticipació dels ciutadans
-Construir noves instal·lacions
esportives i millorar-ne les existents
-Potenciar la par ticipació ciutadana
als projectes municipals, com ara
al pla de mobilitat del Casc Antic i
crear consells ciutadans
-Descentralitzar els ser veis que
presta l’administració i millorar els
sistemes d’informació, atenció i
comunicació amb els ciutadans
A través d’aquesta secció, cada
quinzena, donarem a conèixer
desglossadament les actuacions
de futur a Parets.

L’àrea de Territori de l’Ajuntament de
Parets, que presta ser veis
d’Urbanisme, Habitatge, Ser veis
Urbans i Medi Ambient, ha estat
traslladada a unes noves
dependències, ubicades a l’avinguda
Pedra del Diable. El 29 de març va
entrar en funcionament la nova oficina,
que ha permès concentrar en un únic
espai tots els serveis del departament
i alhora descongestionar l’edifici de la
Casa de la Vila. El regidor de l’àrea de
Ser veis Territorials, Josep Llacuna, ha
manifestat que “la concentració dels
serveis en un únic espai ens permet
més agilitat en el circuit de
funcionament i un treball en equip més
eficaç”.
La nova oficina està emplaçada en un
local de 600 metres quadrats i disposa
de dues plantes. La primera planta, a
peu de carrer, acull les dependències
de l’àrea de territori i en una planta

Pla  d’Actuació Municipal

4

semisoterrània s’hi instal·larà una part
de l’arxiu municipal, el que data des de
1978 fins a l’actualitat.
L’emplaçament de les noves
dependències municipals a l’Avinguda
del Diable, entre l’Eixample i el Barri
Antic,  respon, segons Llacuna, “a la
voluntat d’establir un punt estratègic
amb una nova potencialitat, situat de
manera equidistant entre els dos
grans nuclis de població de Parets. La
situació davant de l’espai de Can
Serra, no urbanitzable, és idoni.”
El proper diumenge, 17 d’abril,
coincidint amb la Festa de les Entitats,
es farà una jornada de por tes obertes
a la nova oficina. “Fem una crida als
ciutadans perquè visitin aquest nou
equipament municipal, unes
instal·lacions modernes, novedoses,
molt utilitàries i funcionals, que des del
29 de març estan al seu abast.”,
conclou Josep Llacuna.

Quatre anys de feina
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ACTUALITAT
15 d’abril de 2005

La nova
oficina
municipal va
entrar en
funciona-
ment el 29
de març

L’àrea de Territori dóna servei a una nova
oficina ubicada a l’avinguda Pedra del Diable

L’Ajuntament de Parets del Vallès i la
Direcció General de Seguretat
Ciutadana de la Generalitat de
Catalunya han signat un conveni que
permetrà a la Policia Local de Parets
connectar-se al Sistema d’Informació
Policial (SIP).
Amb aquesta connexió al SIP, el cos de
la Policia Local tindrà accés a les
dades de caràcter personal de
determinats fitxers policials que són
de titularitat del Departament d’Interior
i podrà efectuar consultes, diligències
i altres tràmits a través de la mateixa
base de dades que utilitza el cos
policial dels Mossos d’Esquadra.
La connexió de les administracions
locals a aquest sistema d’informació
policial és una eina que permet una
millor coordinació entre els diferents
cossos de seguretat i que vetlla per la
optimització dels recursos. Amb
l’adhesió de Parets del Vallès a
aquesta iniciativa, ja són gairebé un
centenar els municipis catalans els que
disposen d’aquesta connexió
informàtica.

Conveni entre l’Ajuntament

i la DGSC per a una millor

coordinació policial
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El proper 17 d’abril se celebra la Festa de les Entitats. Hi participarà?

VVVVVOOOOOX PX PX PX PX POOOOOPPPPPUUUUULLLLLIIIII

Sí.
Jo participo amb l’estand de l’Asso-
ciació Pessebrista. Crec que és una
festa molt ben organitzada en la
qual hi posem molt d’entusiasme i
la gent de Parets hi participa molt.

Salvador
Martí

56 anys

Sí.
M’agrada par ticipar al Rocòdrom, al
taller de pintura i pujar als Castells
inflables.

Sí.
És una manera de saber què es fa
al poble. Si no fos per aquesta fes-
ta molta gent no sabríem les activi-
tats que es fan. Sempre miro si hi
ha alguna activitat que m’interessa.

Sí.
Hi vaig sempre. El meu marit és de
l’Associació de Comerciants de l’Ei-
xample. M’agrada molt el ball de
gitanes i l’arrossada popular que
reuneix molta gent.

Dins la línia d’actuació de l’Agenda 21
de Parets s’està fent una aposta per
l’ús d’energies renovables i no
contaminants. En aquest sentit,
l’Ajuntament de Parets del Vallès ha
aprovat l’Ordenança Solar Tèrmica, que
ja ha entrat en vigor. Aquesta
ordenança regula  la implantació dels
sistemes de captació i utilització
d’energia solar tèrmica. La seva
aplicació té efecte sobre les noves
edificacions o construccions, o
aquelles que siguin rehabilitades de
forma integral, ja siguin de titularitat
pública o privada. La creació d’aquesta
ordenança situa Parets del Vallès entre
els municipis més punters en la
implantació d’un nou model energètic
i adopta així el compromís d’estalvi
energètic i la regulació dels sistemes
de captació d’energia solar.
Des del consistori es realitzen
bonificacions econòmiques a les
persones que implantin aquest
sistema de captació d’energia.D’altra
banda, també es poden sol·licitar ajuts
a la Generalitat de Catalunya, que ha
ober t la convocatòria pública per
subvencionar les actuacions en matèria
d’estalvi, eficiència energètica i
aprofitament dels recursos energètics
renovables per aquest 2005. Tant les
corporacions locals, com les empreses
privades, públiques, institucions sense
afany de lucre o particulars poden rebre
aquestes subvencions. La presentació
de sol·licituds i documentació està
ober ta fins al 2 de maig. Més
informació a l’Institut Català d’Energia
(ICAEN) o a la regidoria de Medi
Ambient de l’Ajuntament.
Energia solar a la llar
Emmarcat en la campanya de difusió
dels beneficis que comporta l’ús
d’energies renovables, que duu a terme
l’Ajuntament de Parets, el proper
divendres, 22 d’abril, a les  19h, a
l’Escola de la Natura, tindrà lloc una
xerrada sobre “L’aplicació de l’energia
solar a la nostra llar” a càrrec de
l’Associació Barnamil. A la xerrada
s’informarà sobre com instal·lar
plaques solars i quins ajuts es poden
demanar. També hi ha previst un taller
de joguines reciclades i energia solar,
per al 29 d’abril, a les 17.30h, també
a l’Escola de la Natura.

Subvencions per a
l’aplicació d’energi-
es renovables

RAQUEL
GARCIA

Regidora de
Participació
Ciutadana i

Joventut

Es diu que la veritable riquesa d’un poble es mesura amb la seva
activitat ciutadana, amb el seu teixit associatiu, amb les seves
entitats. Aleshores em satisfà confirmar que Parets és un munici-
pi ric. I és ric perquè té més d’una setantena d’entitats de caire
ben divers: espor tives, culturals, solidàries... que ofereixen un
ampli ventall d’activitats i que ens arrelen encara més a Parets.
Veient aquest gran moviment associatiu, ara fa cinc anys, va néi-
xer  una iniciativa que ja està consolidada: la Festa de les Enti-
tats. És un aparador del nostre teixit associatiu, de les activitats
que desenvolupen i de les seves il·lusions. I aquest any hem vol-
gut refermar-la encara més amb l’edició, per primera vegada, de
la Guia d’Entitats. Novament, el Sot d’en Barriques es vesteix de
festa i convida a tots els paretans a conèixer els projectes de futur
que es fan des de Parets i per la gent de Parets. Allà us esperem!

El món associatiu, la riquesa del poble

ACTUALITAT
15 d’abril de 2005

La cinquena Festa de les Entitats
acollirà més de quaranta associacions

S’edita la Guia d’Entitats, una publicació que recull les
 associacions ciutadanes, la seva activitat i trajectòria

Ja fa cinc anys d’ençà que es va
celebrar a Parets la primera edició de
la Festa de les Entitats. Va néixer amb
la voluntat de promoure les entitats i
associacions que hi ha a Parets i
divulgar la seva activitat. Parets compta
amb un teixit associatiu format per
més d’una setantena d’entitats, de les
quals prop de cinquanta estaran
representades a la Festa de les
Entitats. Aquesta celebració s’ha
convertit en una cita consolidada del
calendari paretà, que es mostra com
un aparador del moviment associatiu
del municipi. Enguany aquesta cita es
fixa el 17 d’abril, des de les deu del
matí fins les vuit del vespre, al Sot d’en
Barriques.

Guia d’Entitats, la novetat
En la Festa de les Entitats 2005
destaca com a novetat l’edició d’una
Guia d’Entitats que recull una àmplia
representació de les associacions que
fan activitat a Parets, els seus
projectes i la seva trajectòria. Per
primera vegada s’edita aquesta guia,
que els visitants a la mostra podran
recollir de manera gratuïta als estands.
Durant tota la jornada, al Sot d’en
Barriques, es duran a terme activitats
lúdiques i culturals, així com la
tradicional arrossada popular. La festa
ha estat organitzada conjuntament per
l’àrea de Serveis Personals de
l’Ajuntament de  Parets i la Taula
d’Entitats.

La Festa de les Entitats se celebra el 17 d’abril, de 10 a 20h, al Sot d’en Barriques

L’Amfi Rock, concurs promogut
pel Casal de Cultura Can
Butjosa de l’Ajuntament de
Parets del Vallès, arriba enguany
a la setzena edició. El certamen
té dos vessants, d’una banda la
promoció de formacions
amateurs o semiprofessionals
de qualsevol estil musical
contemporani i, de l’altra,
promoure un concurs de disseny
gràfic per donar imatge a la
caràtula del disc compacte que
s’editarà amb motiu de l’Amfi
Rock 2005. El concurs de
disseny de la caràtula del CD
Amfi Rock 2005 enguany en la
seva tercera edició, està adreçat
a persones majors de 16 anys.
Cada par ticipant pot presentar
un màxim de dues propostes
abans del 30 d’abril de 2005 al
Casal de Cultura Can Butjosa.
El premi està dotat amb 300
euros.

El Ple de l’Ajuntament celebrat
el 17 de març de 2005 va
aprovar inicialment l’expedient
de la tercera modificació del Pla
general d’ordenació urbana
(POUM).
Les modificacions del POUM se
centren en el sector de Can
Serra, el polígon de Can Volart i
diferents zones industrials i
urbanes del municipi.
Aquest expedient estàAquest expedient estàAquest expedient estàAquest expedient estàAquest expedient està
sotmès a informació públicasotmès a informació públicasotmès a informació públicasotmès a informació públicasotmès a informació pública
fins al dia 28 d’abril  i potfins al dia 28 d’abril  i potfins al dia 28 d’abril  i potfins al dia 28 d’abril  i potfins al dia 28 d’abril  i pot
consultar-se a l’Àrea deconsultar-se a l’Àrea deconsultar-se a l’Àrea deconsultar-se a l’Àrea deconsultar-se a l’Àrea de
TTTTTerriterriterriterriterritori de l’Ajuntament deori de l’Ajuntament deori de l’Ajuntament deori de l’Ajuntament deori de l’Ajuntament de
Parets, a l’Avinguda PedraParets, a l’Avinguda PedraParets, a l’Avinguda PedraParets, a l’Avinguda PedraParets, a l’Avinguda Pedra
del Diable, núm.7del Diable, núm.7del Diable, núm.7del Diable, núm.7del Diable, núm.7.....

BrBreuseus

La imatge del CD
de l’Amfi rock, a
concurs

Modificacions
del Pla General
d’Ordenació
Urbana

Adrian
Fernández

10 anys

Laura
Fernández

24 anys

Lourdes
Turull

54 anys
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PPaarreettss al dia 7

Coincidint amb la diada de Sant Jordi,
la Colla de Diables de Parets celebra
aquest any el seu 10è aniversari.  El
23 d’abril presentaran una nova bèstia
de foc. Es tracta d’un drac que es
coneixerà com la bèstia, i que tindrà
com a principal funció la protecció dels
membres del grup. El nou personatge
s’introduirà a la llegenda de la Pedra
del Diable, la història en què s’inspira
l’actuació de gegants i diables durant
la Festa Major d’estiu. Per celebrar
el10è aniversari, el grup ha previst pel
mateix dia de Sant Jordi un sopar a Ca
n’Oms, en què es farà reconeixement
a un dels fundadors de la colla, Jaume
Paris, i on també hi haurà
representants de la Colla dels
Gegants.  Les Colles de Gegants i
Diables a Parets encapçalades per
l’Elisenda, en Marcel i en Llucifer, han
anat afegint personatges amb el pas
del temps com el gall o el cavaller
Bitru. La bèstia és específicament per
al grup de diables. El nou drac l’ha
construït l’artista Dolors Sans de
Vilafranca del Penedès. El nou
personatge ha de servir per donar més
impuls i empenta a la Colla de Diables
de Parets que formen unes 75
persones, uns 50 adults i uns 25
infants. “El balanç dels 10 anys de la
Colla és positiu i satisfactori” segons
Josep Guasch, un dels portaveus del
grup.

La Societat Coral Ar t i Unió de
Parets celebrarà aquest dissab-
te, 16 d’abril, la tradicional can-
tada de caramelles corresponent
a les festes de Pasqua. Igual
que l’any passat, els cantaires
d’Ar t i Unió faran una cantada
pels carrers del Barri Antic amb
el suport de l’Associació de Bo-
tiguers Parets Centre. Al matí re-
correran els principals carrers de
la zona antiga com el Raval,
Empordà i l’interior de la Coope-
rativa la Progressiva. A la tarda,
la Coral es desplaçarà a diferents
domicilis que els han demanat
la visita. Després de Pasqua, cap
al 5 de juny, també per filen un
concer t a Can Rajoler amb altres
corals convidades.

BrBreuseus
Tradicional cantada de
Caramelles d’Art i Unió

La diada de Sant Jordi 2005 s’emmarca

en l’Any del llibre i la lectura a Parets
La plaça de la Vila serà escenari, dissabte 23 d’abril, de parades de

llibres i roses per a celebrar la tradicional diada de Sant Jordi

Les parades de llibres i flors   durant
tot el dia a la Plaça de la Vila,   la
presentació dels principals actes   que
Parets celebrarà amb motiu de l’any del
llibre i la lectura,  un taller de punts de
llibre, sessions de conta contes i la
lectura de fragments del Quixot  a
càrrec del grup Niu d’Art  són els actes
mes destacats de la diada de Sant
Jordi a Parets.   El  23 d’abril s’escau
enguany en dissabte i això impedeix
que hi hagi una par ticipació activa  de
les escoles  del poble en aquesta festa
tradicional  catalana.
Una de les  propostes amb   més
solera es  una nova convocatòria  del
concurs de punts de llibre que
convoquen conjuntament les
biblioteques Can Butjosa i Can Rajoler.
El tema  d aquest any   és  “el llibre i
la lectura”. El concurs s’estructura en

Parets celebra l’Any del llibre i la lectura, amb una setantena d’activitats de caire divers

tres categories, una adreçada a infants
de quatre a  set anys,  una altra per a
nens de vuit a tretze, i la de catorze en
endavant.  Tots els punts de llibre
presentats  s`exposaran a Can Rajoler
del  3 al 15 de maig i a Can Butjosa
del 18 al  29 del mateix mes. La
celebració de Sant Jordi es completarà
amb la festa del 10è aniversari de la
colla de diables, una festa d’animació
infantil   a les dotze del migdia i un
concer t de folk  a partir de les set de
la tarda. Totes les activitats tindran per
escenari la Plaça de la Vila.   Dins la
programació de  Sant Jordi,   del   25
d’abril    al  15  de maig,  s’exposarà
a  Can  Rajoler una mostra dels
treballs dels  alumnes de les escoles
de Parets amb motiu de la Diada  i  de
l’ Any del  Llibre i la lectura.  La mostra
l’organitza la biblioteca Can Rajoler.

Nova bèstia de foc de
la Colla de Diables

Parets se suma a la
campanya Voluntaris
per la llengua
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La programació de l’Any del llibre i la
lectura a Parets, dissenyada per
l’Ajuntament amb la col·laboració de
la Taula d’Entitats, es presentarà al
públic per Sant Jordi, quan tothom
surt al carrer per celebrar la gran
festa del llibre.
El programa, que consta de més de
setanta activitats de caire ben divers,
resta ober t a les aportacions que es
puguin plantejar al llarg de l’any.
Les biblioteques de Can Butjosa i
Can Rajoler són les principals
protagonistes de l’esdeveniment, ja
que organitzen exposicions, hores
del conte, visites d’escriptors,

tertúlies literàries i altres activitats
d’animació a la lectura. Els dos
equipaments dediquen igualment
atenció al 400 aniversari del Quixot, al
bicentenari del naixement de Hans
Christian Andersen i al centenari de la
mort de Jules Verne. En aquest sentit,
cal esmentar la mostra il·lustrada de
Les aventures del Quixot, les
Bibliovacances a la Mancha,
l’exposició de contes i punts de llibre
d’Andersen o la celebració d’un cicle
monogràfic sobre Verne.
La programació de l’Any del llibre inclou
activitats de caire més popular com les
trobades de conta contes i d’intercanvi
de punts de llibre, que van tenir lloc el
2 d’abril, juntament amb l’organització
d’uns itineraris pels carrers de Parets
dedicats a escriptors i poetes, que
estan previstos per al mes de
setembre. També s’estudia la
possibilitat d’instal·lar un bibliovagó a
l’estació de trens, la celebració d’una
marató de contes i l’organització d’una
gimcana literària, entre d’altres.
Per Sant Jordi s’exposaran una sèrie de
comentaris a càrrec de diferents
persones rellevants de Parets sobre el

seu llibre predilecte. Les ressenyes
apareixeran al web municipal
www.parets.org i en aquesta secció de
la revista Parets al dia.
Durant tot el mes d’abril s’organitzarà
el tradicional concurs de punts de llibre
i està previst instal·lar, en diversos
equipaments públics, uns plafons on
apareixeran cites i frases de
personatges cèlebres sobre el llibre i
la lectura, que s’aniran renovant al llarg
de l’any.
La Festa Major d’estiu serà un altre
dels moments àlgids dins de l’Any del
llibre, amb l’organització de diferents
espectacles, la celebració del festival
Trobadors i Joglars i un piromusical
amb textos dels escriptors que tenen
carrer a Parets.
El Niu d’Art ha vinculat a l’Any del llibre
i la lectura el seus recitals mensuals i
el Festival de la poesia previst per a
l’octubre, mentre que d’altres entitats
locals  dedicaran atenció al llibre,
sense oblidar els muntatges teatrals
basats en obres literàries que s’han
programat aquest any.
Al mateix temps, es por tarà a terme
una enquesta de lectura al nostre

poble, la publicació d’un conte  amb
dibuixos d’escolars de Parets, l’edició
d’un punt de llibre commemoratiu i la
col·locació de missatges per
incentivar la lectura.
Tal i com ha manifestat l’alcalde de
Parets, Joan Seguer, el 2005 “serà
una bona oportunitat per aprofundir
en la lectura com a eina
d’enriquiment personal i participar
activament en aquesta iniciativa”.
Recordem que el Ple de l’Ajuntament
va aprovar per unanimitat dedicar
aquest any al llibre i la lectura per
consolidar Parets com un poble de

lectors.

Deu parelles participen en
aquesta iniciativa impulsada pel
Consorci per a la Normalització
Lingüística i la Generalitat de
Catalunya que té per objectiu
l’aprenentatge del català i la
integració de les persones
nouvingudes. El projecte es fa
extensiu a tothom qui, amb un
mínim nivell de coneixement de
la llengua catalana, vulgui
practicar conversa en català.
Aquest projecte posa en
contacte voluntaris amb alumnes
de nivells bàsics de llengua
catalana que dedicaran una hora
de conversa a la setmana fins al
mes de juny.
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Quins motius el van portar a optar a
la presidència?
Temps abans de celebrar-se
l’assemblea per escollir el nou
president ens vam adonar que calia
donar un altre aire al club aprenent dels
encer ts i de les errades del passat.
Per això vaig decidir presentar-me ja
que podia apor tar tota la meva
experiència prèvia. A més, la meva
joventut i l’entusiasme poden servir per
tirar endavant el projecte.
Quins objectius s’ha marcat el nou
equip directiu?
Volem fomentar l’escac de base
por tant-lo a les escoles o als casals.
S’ha de popularitzar aquest art entre
els joves i que en treguin profit, ara
només manca difusió i marketing.
Com es pot fomentar la pràctica dels
escacs a Parets?
La millor manera seria que espor tistes
coneguts com el Joaquim Rodríguez,
en Miquel Luque, el Sergi Mingote o el
mateix alcalde el practiquessin... es
fomentaria sol... això  va succeir amb
Urdangarín i l’handbol. Sincerament
crec que una bona acció comercial
amb el suport de les AMPAS i del casal
enganxaria als joves amb aquest
espor t.
El Campionat de Catalunya d’enguany,
per oblidar?

“El meu repte és fer un gran club des de la base”

Miquel Luque
Medalla d’or als paralímpics d’Atenes

Mario Parra és, des del mes de març,
el nou president de l’Associació
Paretana d’Escacs, en substitució de
Jaume Monteis. El canvi a la
presidència ha anat acompanyat d’una
profunda renovació a la junta directiva.
El nou vicepresident és Pedro
Contreras, Josep Fradera és el tresorer
i, a més, s’han nomenat 5 vocals: José
Luis Alcáraz, Jaume Bernardez, Carles
Batallé, Carles Amat i Jaume Monteis.
Amb només 24 anys, Mario Parra és el
president més jove de tots els clubs
esportius de Parets. Practica l’espor t
dels escacs des del 1992 quan
estudiava al CEIP Pompeu Fabra, durant
la seva etapa escolar va assolir un
cinquè lloc en els Campionats de
Catalunya. Mario Parra és el tercer
president de la Paretana, club que
durant el 2004 va celebrar el 10è
aniversari de la seva fundació.
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SÈNIOR “A” TENNIS TAULA PARETS

L’equip sènior A del TT Parets
disputarà per tercer cop a la història la
fase d’ascens a la 1a divisió Estatal.
El bloc format pels jugadors Miquel
Molina, Agustí Mar tín, Juan Ortega i
Jordi Rivera s’ha proclamat campió de
la lliga de 2a Estatal grup 5è amb 14
victòries i 4 derrotes. El Parets va
assegurar-se el primer lloc gràcies al
triomf assolit el 2 d’abril a Torelló per
1-4. En la darrera jornada però, l’equip
va trencar la ratxa d’onze victòries
seguides i va caure a casa davant
l’Olesa, el 9 d’abril, per 2-4. Molina i
Martín van aconseguir els dos punts
del TT Parets. La fase d’ascens a
primera es disputarà el cap de setmana
del 21 i 22 de maig a Getafe (Madrid)
o bé a Cadis, ja que fins ara la
Federació no s’ha pronunciat. En totes
les fases d’ascens anteriors tant cap
a 2a com 1a Estatal, el Parets sempre
ha pujat de categoria. Mentrestant
l’equip participarà a la competició de
la Copa de Divisió d’Honor on acumula
2 victòries i una sola derrota.

ESPORTS
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Efectivament hem oblidat la pressió
dels grans par tits, de les categories
altes. Aquest any hem gaudit de les
par tides, hem estat un autèntic equip
malgrat que haig de confessar que
tantes der rotes ens han intentat
desanimar.
Quins reptes de futur tenen?
Mantindrem les activitats que fèiem, el
Memorial Francesc Alsina, el Torneig
de la Festa Major, el Campionat de
Catalunya per equips... però sobretot

el repte és fer un gran club des de la
base.
Les properes activitats?
Aquest diumenge a les 16.30 hores
fem unes simultànies dins de la Fira
d’entitats. Després els esforços
estaran dedicats a fomentar els escacs
i a promoure el club. A més tots els
divendres a la tarda mantenim les
sessions de l’escola d’escacs a la
nostra seu, situada al Pavelló
d’espor ts.

MARIO PARRA
President Associació Paretana d’Escacs
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Jordi Seguer
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L’Handbol Parets pot assegurar-se
aquest dissabte la classificació per a
la fase d’ascens a Primera Catalana.
El bloc que dirigeix Josep Manel
Herrero depèn d’ell mateix per disputar
el play of f.
A manca de dues jornades per al final
de la competició regular, els paretans
tenen prou amb un empat  a casa
contra La Garriga (dissabte 16, a les
19 hores) per assegurar-se una plaça
per la fase. Però si el resultat no fos
positiu encara restaria una darrera
opor tunitat en el desplaçament a
Fornells de la Selva del 23 d’abril.
Malgrat no sor tir com a favorit,
l’excel·lent segona volta duta a terme
per l’equip paretà ha situat al bloc
d’Herrero a un pas del play off.
El Parets ha sumat 16 dels darrers 20
punts en joc i durant la segona volta
només ha perdut a la pista de
l’Amposta. Entre els resultats més
destacats hi ha l’empat a la pista del
líder, Barberà, la victòria a Cardedeu
(22-30) o l’empat assolit el 10 d’abril
a Sabadell contra l’OAR Gràcia “B” (33-
33). En aquest partit el jugador Jordi
Palet va ser el màxim anotador amb 12
gols. L’actuació de la parella arbitral,
sobretot al segon temps, va impedir al
Parets sumar un triomf que li hauria
garantit una plaça de play off. Els
col·legiats van assenyalar fins a 12
penalts en contra de l’equip paretà.
Ara caldrà esperar a l’enfrontament
contra la Garriga d’aquest dissabte, un
par tit en  el qual també s’hi juga la
classificació. L’ Handbol Parets és
quart del grup A de 2a Catalana amb
32 punts, 3 més que la Garriga, a la
primera volta però els garriguencs es
van imposar per 25-23.
Si el Parets s’acaba classificant per la
fase d’ascens a 1a Catalana podria
sor tir amb 6 punts acumulats de la
primera fase, una puntuació que li
donaria moltes possibilitats d’assolir el
retorn cap a la 1a Catalana. Per ara
només el BM Barberà té garantit el
playoff, els candidats per les altres
dues places són el Vendrell i l’OAR
Gràcia “B” de Sabadell. La fase
d’ascens la disputaran 8 equips dels
que 4 pujaran de categoria.

L’Handbol Parets, a un
pas del play off
d’ascens a primera
catalana

El nedador del CN Parets Javier
Chacón disposa de la marca
mínima que li permetrà
participar al Campionat
d’Espanya d’estiu del Grup 3 -
antiga categoria infantil- que es
disputarà durant el mes de
maig. Chacón té garantida la
participació en la prova dels
200m braça. En els darrers
Campionats de Catalunya
d’hivern va quedar en tercera
posició. D’altra banda, la piscina
Can Butjosa acollirà aquest
dissabte 16 d’abril, a la tarda, la
6a i última jornada de la Lliga
Catalana del Grups 0 i 1 amb la
participació dels clubs: Sta
Perpètua, El Masnou, Gramanet,
Rubí, Badia, Caldes de Montbui
i CN Parets.

Javier Chacón anirà al
Campionat d’Espanya

La segona edició de la marxa
Parets-Montserrat tindrà lloc el
dissabte 30 d’abril amb sortida
a les 5 del matí des de la Plaça
de la Vila. El recorregut serà de
55 quilòmetres. Les inscripcions
resten ober tes a la recepció del
Pavelló d’esports, al preu de 6
euros, import que inclou el regal
d’una samarreta, l’avituallament
i un diploma. El Centre
Excursionista Parets (CEP)
oferirà el servei d’autocar de
tornada. Unes 50 persones van
participar a la primera edició
celebrada l’any passat.

BrBreuseus
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Segona caminada
Parets-Montserrat
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La Penya Blanc-Blava Parets-Lliçà
celebra les noces d’argent
El 10 de març de 1980, vint-i-quatre simpatitzants de l’Espanyol funden

la Penya Blanc-Blava Parets-Lliçà. L’entitat té actualment 328 socis.

La Penya Blanc Blava Parets-Lliçà
celebra durant aquest cap de setmana
els principals actes del 25è aniversari
de la seva fundació. L’entitat, presidida
per Salvador Xicola, va organitzar dijous
passat un col·loqui sobre l’actualitat
del RCE Espanyol amb la presència del
president del consell d’administració
del club, Daniel Sánchez Llibre, al
Teatre Can Rajoler. En el marc de
l’aniversari AC Parets va recuperar, el
27 de febrer, la cursa de ciclisme de
veterans Memorial Eusebi Negre. La
prova va comptar amb la participació
de corredors amb deficiències visuals,
cecs i tàndems que van formar part de
l’equip espanyol dels darrers Jocs
Paralímpics d’Atenes.  Les noces
d’argent de la Penya continuen aquest
dissabte amb el partit amistós de
futbol entre els veterans del CF Parets
i el RCE Espanyol a les 17 hores al
camp municipal Josep Seguer.
Diumenge 17 d’abril a les 13.30 hores
hi haurà el dinar d’aniversari al
restaurant la Salut, l’acte serà
presentat per la periodista de TV3
Imma Pedemonte i comptarà amb
l’assistència de l’alcalde de Parets,
Joan Seguer, a més de representants
de la junta directiva del club.
La Penya Blanc Blava Parets-Lliçà es
va fundar el 10 de març del 1980 quan
24 simpatitzants de l’Espanyol van

Inauguració oficial de la Penya Blanc-Blava Parets-Lliçà, el 10 de setembre de 1980

decidir tirar endavant aquest projecte.
Des del seu naixement la Penya ha
incrementat de forma considerable la
xifra de socis fins als 328 actuals, a
més disposa des de fa anys d’una seu
social ubicada al carrer l’Empordà 27
de Parets.
Un dels actes més destacats que va
or ganitzar la Penya durant la seva
història va ser el 4ar t Aplec de Penyes,
el 5 de juny del 1994, que va ser vir per
estrenar l’himne d’homenatge a les
Penyes “Som de l’Espanyol” amb lletra
de Joan Segura Palomares i música
d’Antoni Mas Bou. El març del 1999,
es va estrenar la sardana “Cor Blanc i
Blau” dels mateixos autors.
L’entitat ha organitzat des dels seus
inicis un autocar per desplaçar els
seguidors de la Penya cap a l’antic
estadi de Sarrià i actualment a
Montjuïc. Però també ha donat supor t
a l’Espanyol en les promocions de
Mallorca i Màlaga i en les finals de la
UEFA de Leverkusen i de la Copa del
Rei de València. La Penya ha
col·laborat en l’organització del Festival
de la Poesia de Parets però també amb
altres clubs espor tius com el CF
Parets, subvencionant un dels equips
de categoria inferior. El reconeixement
al soci tampoc ha mancat i, des de fa
19 anys, celebra durant la tardor una
diada específica adreçada als socis.

El nedador Jaume Jiménez és una de les apostes de futur del
Club Natació Parets. Amb només 10 anys s’ha convertit en un
dels millors nedadors catalans del rànquing de la seva
categoria. Des de la seva incorporació al club –el setembre
del 2003- va demostrar molt bones condicions i en els
Campionats de Catalunya d’estiu celebrats el 2004 va quedar
campió de Catalunya prebenjamí en 50 metres braça i segon
classificat als 50 esquena. En l’actualitat prepara les properes
finals de Catalunya d’estiu del Grup 1 –antiga categoria
benjamí- amb l’objectiu de repetir els èxits. De moment, és
segon del rànquing en 100 braça i el setè en 100 papallona.
El nedador paretà, nascut el 1995, participarà  a la final
catalana el 9 i 10 de juliol a Reus. La seva bona trajectòria li
va servir  per ser escollit millor esportista de la categoria
prebenjamí masculí en la Nit de l’esport del 2004.
Tot i la seva curta edat Jaume Jiménez s’entrena 5 cops a la
setmana i demostra molt bona tècnica. A més de practicar la
natació també és un gran aficionat al món del motor.

La natació i el motor, grans aficions
de Jaume Jiménez

Jaume Jiménez, 10 anys
Club Natació Parets

Dissabte 16 i Diumenge 17 abril

FUTBOL 1a Territorial Grup 4: CF Parets-Torelló (Dium. 12.00 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
FUTBOL: Amistós veterans (Diss. 17.00h) CF Parets-RCE Espanyol
HANDBOL 2a Catalana Grup A: H. Parets-La Garriga (Diss.19.00h)
FUTBOL SALA TERR. Grup 2: Sant Celoni-FS Parets Wursi (Dis.
19.30h)
BÀSQUET TERR.  MASC. Grup 4: Llinars “B”-B.Parets (Diss 17.45h)
BÀSQUET 3a FEM. Grup 3: Sagrat Cor-B.Parets (Dium 17.30h)

Dissabte 23 i  Diumenge 24 abril

FUTBOL 1a Territorial Grup 4: La Planada (Sabadell)-CF Parets
(Dium. 12.00 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
HANDBOL 2a Catalana Grup A: Fornells de la Selva-H.Parets
FUTBOL SALA TERR. Grup 2: FS Parets Wursi-Pineda de Mar (Diss
17.30h)
BÀSQUET TERRIT. MASC. 4: B.Parets-Llavaneres (Dium. 12.00h)

BÀSQUET 3a FEM. Grup 3: B.Parets-Torelló B (Diss 19.00 h)

A manca de cinc jornades  pel
final de la lliga de Territorial grup
4t, el sènior masculí del
Bàsquet Parets manté les
opcions d’assolir l’ascens cap a
3a Catalana. El bloc que prepara
Toni Martín compar teix la
tercera plaça del grup amb el
Llinars “B”. Els paretans han de
vèncer en els cinc partits que
resten per pujar de categoria.

El Bàsquet Parets té
opcions d’ascens
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Grup Municipal

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Grup Municipal  del

Partit Popular de Catalunya

Grup Municipal de
Convergència i Unió

Grup Municipal de
Nova Opció per Parets

info@nopparets.org

Grup Municipal
d’Iniciativa Verds-EA

parets@ic-v.org

Grup Municipal del
Partit dels  Socialistes de Catalunya

Aquests dies la política municipal ha estat
sacsejada per un fet poc usual; una
immobiliària, que treballa al nostre
municipi en la construcció d’habitatges, ha
presentat una querella criminal contra
diversos membres del consistori:
l’alcalde, la Junta de Govern, el secretari
i el coordinador de Territori i Organització,
entre d’altres.
Com que el fet és extremadament greu i
considerant que l’afectat  ha notificat als
diferents grups municipals la presentació
d’aquesta denuncia en la qual també es
demana la recusació dels denunciats,
vàrem demanar en el Ple ordinari del dia

Un toc d’atenció

03/03/2005 les explicacions oportunes i
sobretot i amb urgència, la creació d’una
comissió especial per tractar el tema.
Però, lluny de fer-nos cas,  se’ns va acusar
de manca de lleialtat institucional en el Ple
extraordinari del dia 17/03/2005.
L’equip de govern  tanca files, desestima
la recusació i falta al respecte a tota
l’oposició, malgrat que en un primer
moment  ha proclamat el principi
d’innocència  de l’actual equip de govern
fins que no es demostri el contrari.
Som conscients de la gravetat dels fets,
però també som conscients de la
necessitat de preservar la nostra institució

per sobre de les persones.
Som conscients que cal arribar fins al final
i que la justícia posa a tothom en el seu
lloc.
L’oposició mereix tot el respecte i no el
menyspreu  que ple rere ple i comissió rere
comissió li dispensa l’actual equip de
govern per veu del senyor alcalde.

Interès
col·lectiu

Perdó, perdó i
perdó

Respecte

Salutacions

La ciutadania  té
dret a la

informació

Vetllar per l’interès col·lectiu és el
principal argument del grup municipal
socialista cada vegada que emprenem una
acció, un projecte, una idea. El fonament
del nostre treball, en tots els àmbits, és
el benefici del conjunt de la població. És
així que plantegem una línia d’actuació
urbanística basada en l’equilibri i en la
sostenibilitat. Trobar aquest equilibri no és
una tasca fàcil, però sempre busquem
actuar amb coherència, mantenint el nostre
ideal de defensa de l’ús públic. En termes
urbanístics, l’interès col·lectiu, de
vegades, està renyat amb els interessos
par ticulars. Un exemple clar és el Pla de

millora de l’Eixample, amb el qual
pretenem preser var la tipologia
residencial, reduint la construcció
d’habitatges. Les mesures de contenció
han molestat profundament alguns
promotors immobiliaris que preveien un
benefici econòmic i ho han deixat palès a
través de denúncies i recusacions contra
l’equip de govern. Nosaltres continuem
apostant pel bé dels ciutadans, per un
Parets equilibrat i sostenible, malgrat que
això ens suposi un conflicte amb aquells
que només busquen treure profit
econòmic.
Totes les accions que desenvolupem

neixen de la mateixa base: l’interès
col·lectiu. Un exemple més és aquest nou
butlletí municipal. Parets al dia és una
nova publicació que enceta el seu camí
amb il·lusió i amb voluntat d’arribar a tots
els ciutadans, amb pluralitat i
transparència. Des de l’equip de govern
hem fet una aposta en comunicació perquè
tots puguem saber què passa a casa
nostra. Donem la benvinguda a aquest nou
canal d’informació que ens ha de permetre
estar al dia de l’actualitat del nostre
municipi. Felicitats i per molts anys!

Encara que governar no és fàcil perquè en
el dia a dia s’han de prendre decisions que
no sempre agraden a tothom, s’ha de fer
prevaler l’interès general i procurar
governar no tan sols per a la gent sinó
amb la gent.

Nosaltres som al govern per impulsar les
iniciatives que formen par t del nostre
compromís electoral i també dels desitjos
de la majoria de la població, i treballem
per donar resposta a les necessitats
socials, culturals i educatives del nostre
poble, perquè Parets tingui més i millors
serveis, una millor atenció a les persones

i perquè el nostre entorn es protegeixi per
a les generacions futures. Però volem
prendre les decisions comptant amb la
gent, escoltant-la, propiciant que hi pugui
dir la seva. La ciutadania té dret a saber
què es fa amb els seus diners i a poder
opinar no només cada quatre anys sinó
cada dia. Una ciutadania ben informada
pot ser crítica i estem convençuts que això
enforteix la democràcia local.

Amb aquest nou mitjà, el nostre poble es
dota d’un instrument més per garantir la
informació i estimular la par ticipació.

Donem la benvinguda a aquesta nova
publicació, que ha de ser una eina de
comunicació oberta a tothom, entitats,
col·lectius i ciutadania en general.
Vetllarem perquè així sigui.

Per molts anys Parets al Dia.

Amb aquesta publicació s’inicia un canvi
de format en el butlletí. Esperem que el
canvi també afecti el contingut i sigui una
veritable eina d’informació local, en lloc
del que ha estat fins ara, una publicació
d’autobombo de l’equip de govern.
Serà una publicació l’edició de la qual
costarà al voltant de 50.000 euros l’any,
als quals s’haurà d’afegir els jornals de
producció, entre redactors i
compaginadors.
Com podeu comprovar, els grups de
l’oposició tot i representar quasi la meitat
dels vots de les últimes eleccions,
tindrem un espai molt reduït, no fos cas

que expliquéssim coses no volgudes pel
govern!
Nosaltres hem demanat:
a) que cal incorporar a la revista extractes
dels plens de l’Ajuntament amb la posició
i votació de tots els grups sobre els
temes més importants;
b) que les propostes que com a grup
municipal presentem, al voltant d’una
diària, puguin ser conegudes pels
ciutadans de Parets ja sigui a través del
butlletí o bé a través del web municipal,
així es respectaria el pluralisme;
c) que cada una de les informacions o
notícies que surtin en el butlletí vagin

signades i  tinguin un títol ajustat a la
realitat, com passa amb qualsevol
publicació.
Veurem el caire que tot plegat pren.
En qualsevol cas, saludem els nostres
conciutadans des d’aquesta finestra i
nosaltres intentarem fer-ne el millor ús
possible, fent crítica constructiva al govern
i presentant propostes positives. Mai no
utilitzarem aquest espai per fer denuncies
sense fonament, ni atacs personals, no és
el nostre tarannà.

El PPC i en Cepas no han estat presents
en alguns plens municipals, tampoc en el
que es pot considerar el més impor tant de
tots, el ple dels pressupostos.
El problema ha estat per causa de
malaltia, però això no és excusa. Els
ciutadans van a les urnes en diumenge,
en hores d’esbarjo i alguns, fins i tot, hi
van malalts. Nosaltres no podem defugir
la nostra responsabilitat, la que vostès
ens han encomanat. Es difícil complir les
obligacions de regidor quan només hi ha
un representant, però vostès ens han
designat i hem de fer bé la feina.
Prometem que no tornarà a passar, la veu

del ciutadà es tornarà a sentir un altre cop
des de el PPC i evidentment, a les properes
municipals serà més fàcil perquè serem
més d’un.
En Cepas està millor i tornarà amb més
il·lusió que mai. Ell compta amb un
nombrós i formidable equip que treballa pel
poble, però el càrrec de regidor no es
delega.
També volem dir que per culpa d’aquesta
baixa forma, no va poder anar a
l’entrevista que el butlletí li tenia
reservada.
L’espai es va substituir amb fotos diverses
del nostre bon alcalde.

I diem bon alcalde perquè ho es, però
tampoc cal aprofitar una absència forçada
per fer una exhibició de la seva imatge. De
ben segur que hi hauria a l’arxiu, fotos de
més interès on sor tissin els veritables
protagonistes, EL POBLE.
Que siguem bona gent no vol dir donar
facilitats. Hem d’estar alerta perquè amb
la discrepància democràtica i el diàleg es
milloren les propostes per al nostre poble
i de ben segur que les altres forces
polítiques ens necessiten.

La relació entre govern i oposició ve fixada
per regles jurídiques i altres derivades
dels diferents papers que tenim, l’ètica i
l’educació. A l’Ajuntament de Parets unes
i altres són sovint ignorades per l’equip
de govern.
En el darrer Ple es va debatre la recusació
que una persona havia presentat contra
l’alcalde i l’equip de govern perquè
s’abstinguessin de votar en aquells temes
que l’afectessin a ella perquè entenia que
podia haver-hi parcialitat, ja que havia
interposat una querella contra ells per
prevaricació, tràfic d’influències,
amenaces.

Un regidor té el deure legal d’abstenir-se
en aquelles votacions en què pugui tenir
interès personal o enemistat manifesta.
També hi ha el dret de l’interessat a
recusar la persona que es trobi en
aquestes circumstàncies i exigir que no
voti si creu que el vot estarà condicionat
per qüestions personals o altres
interessos. El que va fer la Sra. Sáez va
ser senzillament exercir un dret que té
qualsevol persona.
Creiem que l’existència d’una querella i
una denúncia justifiquen acceptar la
recusació. Això va molestar tant l’alcalde
que va tornar a perdre els papers. Va

acusar l’oposició d’afavorir les
immobiliàries (quin cinisme), de
deslleialtat institucional, de prejutjar-los,
alhora que qüestionava i ridiculitzava
l’exercici del dret a reclamar contra
l’administració quan una persona se sent
perjudicada en els seus drets o interessos
legítims.
No prejutgem res. Això correspon als
tribunals. Però amb aquesta prepotència
i falta de respecte serà difícil treballar
plegats.

GRUPS MUNICIPALS
15 d’abril de 2005



PPaarreettss al dia
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Parets compta amb una nova entitat des del mes
de febrer. Es   tracta   de  la   Junta  Local  de la
Fundació Oncolliga. La lluita contra el càncer és
el principal objectiu  de la nova associació,  que
està directament  vinculada amb   la   delegació
de la Oncolliga al Vallès Oriental i a la Fundació
Oncolliga   de Barcelona.   La junta   local de  la
nova associació a Parets l’encapçala  la
presidenta,  Paquita  Urtusol. La vicepresidenta
és Fàtima Castells, Rosa Maria  Velazquez  és  la
secretària i Montserrat Montané, la  tresorera.
També s’han nomenat quatre vocals. L’acte de
presentació de la Junta Local de l’Oncolliga a
Parets va tenir lloc el passat 25 de  febrer a
l’auditori de l’escola de música amb la presència,
entre d’altres, de l’alcalde Joan Seguer, del
mossèn Pere Ferriol i de  dirigents  de l’entitat
d’àmbit comarcal i de Barcelona.

Quins són els  objectius del nou grup?
Volem difondre al màxim   aquesta nova
associació  a  Parets,  fer saber a tothom que
estem per ajudar als qui pateixen aquesta
malaltia  i també donar suport  als  familiars i
cuidadors. L’objectiu és que els afectats tinguin
clar que a Parets hi ha  unes persones i un lloc
on hi trobaran supor t i ajut.
Quines   activitats  ofereix   l’Oncolliga  a nivell
del Vallès Oriental?
A  Granollers hi ha  psicòlegs que atenen als
malalts i als familiars. Sovint s’organitzen
excursions i actes lúdics i també sessions de
gimnàstica especial per als qui  s’han sotmès a
algun tractament  de quimioteràpia.
Quina  serà la seu de l’entitat?
Estem intentant trobar un espai on ubicar-nos  i

 molt probablement serà al Centre d’assistència
informar i atendre a qualsevol  interessat en
incorporar-se a l’Oncolliga.
Quin balanç feu de l’acte de presentació celebrat
el 25 de febrer a l’Escola de Música?
Vàrem  comptar amb molta  afluència de públic i
es van fer dues  xerrades molt interessants  a
càr rec d’especialistes en  la matèria com el
metge de Parets, Tomàs  Pastor, i l’endocrinòleg
de l’hospital de Granollers, Josep Maria  Campos.
Ara el més impor tant  és donar-nos  a conèixer  i
que tot el poble de Parets ens conegui.  També
estem  molt satisfets del  recolzament que hem
trobat  per par ts de l’Ajuntament  i de la Parròquia.
Tothom s’ha abocat molt per fer possible el
projecte.

Oncolliga, nova
entitat a Parets

rrrrrreeeeeettttttalalalalalal llllllssssss..................

La Casa de la Vila
L’Ajuntament tal i com el coneixem actualment data
del 1948, però... Segons l’escriptura de propietat de
12 de juliol de 1865 que conservem a l’Arxiu
Municipal, pertany a la població «desde tiempo
inmemorial sin poder fijar el número de años por falta
de documentos y antecedentes en el archivo de este
pueblo incendiado durante la Guerra de Sucesión,
viene poseyendo este Ayuntamiento o sea dicho
pueblo que representa, una casa llamada Mesón del
Común». El preu de l’adquisició de l’edifici fou de
«quinientas cincuenta libras o sea cinco mil
ochocientos sesenta y seis reales veinte y dos
maravedíes poco más o menos».
Com ja hem dit, el 1948 es duren a terme les obres
d’ampliació i reforma que li donaren el seu aspecte
actual, tan singular i característic, i que es realitzaren
segons un projecte de l’arquitecte Joaquín José García
de Alcañiz, elaborat el 1944.
Va ser l’any 1949 quan s’encarregà el disseny i la
construcció d’una de les peces més significatives de
l’edifici: el rellotge de la façana, encar regat a una
empresa de Miranda d’Ebre.
L’última incorporació va ser l’antiga botiga de Can
Pau, un establiment entranyable conegut pels
vilatans, que va passar a formar part de les oficines
de la casa consistorial. La reforma s’inaugurà el març
de 1987.

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

L’Arxiu Municipal de Parets del Vallès enceta
aquí una col·laboració periòdica que vol servir
d’«aparador», de mostrari, de la rica, diversa
–i molt sovint curiosa– documentació que
custodia.
A cada número de la publicació que ara teniu
a les mans, presentarem un document, un
fulletó, una fotografia corresponents a algun
dels fons que integren l’Ar xiu Municipal, i
l’acompanyarem d’un breu comentari.
I, per tal d’il·lustrar la veïna secció «Retalls...»,
us mostrem dues imatges del Títol de
Propietat de l’Ajuntament, de l’any 1865: el
primer full del document, amb la presentació
habitual de l’època, i el full en què s’indiquen
l’origen de la propietat, les llindes, el valor de
la finca...

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

Paquita Urtusol
Presidenta Oncolliga

Mercè Alcayna

Alícia Pozo Figueroa

EL CALAIX
15 d’abril de 2005

El Servei Local d’Ocupació de Parets (SLOP) obre una
nova porta a la inserció al món laboral a través d’aquest
espai.  Cada quinze dies, en aquesta secció, publica-
rem algunes de les ofertes de la nostra Borsa de Tre-
ball. Si esteu interessats en alguna, només cal que us
adreceu  al nostre servei.

L’SLOP és un servei completament gratuït i municipal
on podeu trobar informació sobre el mercat de treball,
orientació laboral personalitzada i una borsa de treball.
Està adreçat a totes les persones residents a Parets a
partir de 16 anys que desitjin  assessorament sobre el
món laboral.

BOBOBOBOBORSRSRSRSRSA DA DA DA DA DE TE TE TE TE TRRRRREEEEEBBBBBAAAAALLLLLLLLLL
NETEJADORA DEPENDENTA RECEPCIONISTA-

TELEFONISTA

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De dilluns a divendres, de 9 a 13h/Dilluns, de17 a 19.30h

Llocs de treball: 1

Municipi: Mollet del Vallès

Horari: De 6 a 11h

Requisits: Imprescindible

carnet de conduir i cotxe

Llocs de treball: 1

Municipi: Parets del Vallès

Horari: De 9 a 13.30h i de

17 a 20.30h

Requisits: Imprescindible

experiència en comerç de

perfumeria

Llocs de treball: 2

Municipi: Parets del Vallès

Contracte: Temporal

Horari: Jornada completa

Requisits: Imprescindible

carnet de conduir i cotxe

Pepi Volart



PPaarreettssal dia

-Qui et va regalar la teva primera
guitarra?
-El meu oncle. Quan jo era petit, el meu
oncle, que vivia a Suïssa, venia a
passar tots els estius amb nosaltres,
tocava la guitarra i jo, quan el veia,
embogia. Ell va ser el primer a
descobrir les meves possibilitats com
a guitarrista. Ell ha estat el meu
mestre.
Així, doncs, de petit ja preferies la
guitarra a una pilota de futbol?
-De petit era un nen normal, jugava
amb els meus amics. El que ja no va
ser tan normal va ser la meva
adolescència. Als 13 o 14 anys vaig
començar a estudiar música, malgrat
que ja feia temps que tocava la
guitarra; de fet, no recordo el dia que
vaig començar a tocar-la. Aleshores, ja
gaudia amb Camarón, Paco de Lucía...
però també m’agradaven Michael
Jackson i Steve Wonder...
-Llavors, el teu ídol musical?
Sens dubte, Paco de Lucía. Si bé hi ha
músics amb molt de talent, des que
vaig començar a estudiar-lo em va
conquerir la seva grandesa.
-Quin és el teu somni com a
guitarrista?

“Quan t’enganxes a la guitarra ja no pots deixar-la”

Paco Heredia
Guitarrista

Nascut a Parets fa 25 anys, Paco Heredia ha portat la seva frescor i la seva força
com a guitarrista arreu del món (Kuwait, Suïssa, Àustria...). El jove paretà, que
representa la cinquena generació de guitarristes dintre del llinatge familiar, ha
tornat a casa després de cinc anys com a mestre a Còrdova, on ha ensenyat tot
el que va aprendre al conservatori del Liceu. Els seus fandangos, tangos, rumbes
i buleries ha delectat recentment el seu públic més proper, el de Parets.

UUUUUltltltltltima hima hima hima hima hooooorrrrra .a .a .a .a ...........
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Mercè Fernández Fotografies: Joan Soto

LA FINESTRA
15 d’abril de 2005

-Somiar és gratis i de somnis n’hi ha
molts. De moment, em conformo amb
continuar tenint la sensació d’estar
aprenent constantment, de tocar cada
dia millor. El meu oncle m’aconsellava
que fes el que fes, tingués sempre la
sensació d’estar aprenent.
-Què significa per a tu la guitarra?
-És la meva vida. Dono gràcies a Déu
perquè puc guanyar-me la vida tocant.
Tots els que ens enganxem a la
guitarra, o a qualsevol altre
instrument, ja no podem deixar-la.
-El teu millor moment amb la guitarra?
-Ara. Com a músic, a l’hora d’actuar,
quan em poso a compondre... Travesso
el meu millor moment musical.
-I la teva millor actuació?
La que he fet recentment a Parets.
-Perquè?
Perquè és casa meva, perquè vaig
connectar amb el públic, vaig gaudir i
tenia la sensació que podia haver
estat tocant durant hores sense parar.
Hi havia moltes cares conegudes, vaig
rebre moltes trucades de felicitació.
Feia tres o quatre anys que no actuava
aquí i m’he sentit lliure.
Quina situació travessa el flamenc?
-Si bé l’interès de la gent ha crescut,

Període de preinscripcions
escolars
Avui, 15 d’abril, finalitza el termini
de preinscripció escolar per a edu-
cació infantil, primària i secundària.
Les sol·licituds de places per a es-
coles bressol es poden tramitar del
2 al 12 de maig i per a Batxillerat i
Cicles Formatius de Formació Pro-
fessional, del 17 al 27 de maig.

Curs d’astronomia a l’Escola de
la Natura
L’Escola de la Natura comença avui,
15 d’abril, un curs d’astronomia  en
què es farà una iniciació en diferents
tècniques d’obser vació astronòmi-
ca, seguiment de planetes, cel pro-
fund, estat del cel. Comença a les
vuit del vespre.

 els departaments de cultura de les
administracions no pensen gaire en
aquest art. De fet, es fan més concerts
fora de l’Estat espanyol que aquí. Allà
cada vegada hi ha més seguidors.
-Quins són els teus projectes
immediats?
Donar a conèixer l’espectacle Sóc
Català del Taller de Músics, format per
cançons catalanes tradicionals
actualitzades, i seguir fent concerts.
-Tornant a Parets, quin és el teu racó
preferit?
-El Teatre de Can Rajoler, el lloc on vaig
fer les meves primeres actuacions.
-I per últim, coincidint amb l’Any del
llibre i la Lectura a Parets, quin llibre
ens recomanaries?
-El Romancero Gitano, de Federico
García Lorca.

3a Trobada d’Activitat Física per
a gent gran a Parets
Més de 400 persones de deu muni-
cipis de la comarca han participat a
la tercera trobada d’Activitat Física
per a gent gran, celebrada el passat
9 d’abril a Parets.

Els gegants de Parets, a l’aplec
de Gegants del Vallès
Els gegants de Parets ballen a Ga-
llecs en el marc de la primera edició
de l’Aplec de Gegants del Vallès, ce-
lebrat el 10 d’abril a Gallecs.
De la trobada van par ticipar una
desena de colles del Vallès Oriental
i Occidental, que van oferir una mos-
tra de balls i música tradicional.
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