
Festa de les Entitats, tot un èxit

8000 persones han visitat la Festa de les Entitats 2005,
celebrada el passat 17 d’abril al Sot d’en Barriques. La
gran afluència de públic és un dels fets remarcables de
l’edició d’enguany. El nombre de visitants s’ha
incrementat considerablement respecte l’anterior
edició, que va registrar una par ticipació superior a les
5000 persones.
La Festa de les Entitats, aquest any en la seva cinquena
edició, ha comptat amb la representació de bona par t
del teixit associatiu de Parets. En total es van instal·lar
42 estands d’associacions i entitats de Parets, i tres
entitats més  van par ticipar en activitats organitzades
en el marc de la celebració.

L’objectiu de la Festa de les Entitats és donar a conèixer
l’ampli ventall d’associacions del municipi així com les
activitats que desenvolupen i els seus projectes de futur.
L’Ajuntament de Parets també hi ha estat representat
amb alguns estands en què s’ha mostrat la tasca que
es realitza des de les diferents àrees i els serveis que
s’ofereixen als ciutadans.
Una de les novetats d’aquesta edició ha estat la
publicació de la Guia d’Entitats de Parets del Vallès. És
la primera vegada que s’edita i fa un recull del moviment
associatiu del municipi, dóna a conèixer les
característiques de cadascuna de les entitats i la forma
de contactar-hi.  (Pàg.3)

Milers de visitants van passar pel Sot d’en Barriques i van gaudir de les activitats, jocs i tallers emmarcats en la celebració
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L’aparador del teixit associatiu de Parets ha rebut 8000 visitants en aquesta edició

Exemplar gratuït
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S’inicien treballs a
Can Cot per

determinar si hi ha
restes d’interès

arqueològic (Pàg.5)

SUMARISUMARISUMARI

Roses, llibres i el
nou drac de la

colla de Diables
protagonitzen la

diada de Sant Jordi
(Pàg.7)

Parets acollirà el
Campionat de

Catalunya de rugbi
base (Pàg.9)
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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 F ernández
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’Oficina Munici-
pal d’Informació
al Consumidor
(OMIC) té com a
finalitat garantir
els drets de les
persones com a
consumidores de
béns i productes i
usuàries de ser-
veis. És per
aquest motiu que
des de l’OMIC es
dóna ser vei  d’informació, orientació i as-
sessorament, tant a consumidors com a
comerciants. Altres tasques que es duen
a terme des d’aquest servei municipal
és la mediació per resoldre conflictes,
l’arbitratge mitjançant la Junta Arbitral de
Consum de la Generalitat i la tramitació
de reclamacions i denúncies.  La difusió
dels drets i deures dels consumidors i el

OMIC: informació al consumidor

2

foment del consum
responsable es realit-
za a través de tallers,
campanyes informati-
ves, xer rades a la rà-
dio municipal (RAP
107) i altres activitats
de caire divulgatiu.
D’altra banda, en el
marc del conveni sig-
nat entre la Diputació
de Barcelona i l’Ajun-
tament de Parets

l’any 2000, un cop al mes, al mercat am-
bulant de l’Eixample i del Barri Antic,
s’instal·la una Unitat Mòbil de Consum
que dóna assessorament a tots els ciu-
tadans que ho requereixin.
L’OMIC està ubicada a l’edifici de l’Ajun-
tament i presta ser vei els matins, de 10
a 14h, i els dijous tarda, de 17 a 20h
mitjançant cita prèvia.
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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

Parets al dia

OMIC
(Oficina Municipal d’Informació al Consumidor)
C/Major, 2-4, Parets del Vallès

Horari: De dilluns a divendres de 10 a  14h.
Dijous de 17 a 20 h.
Tel. 93 573 88 90 - Fax. 93 562 11 54
e-mail: info@parets.org

SERVEIS

Publicació de l’Ajuntament de Parets del Vallès

Edita: Ajuntament de Parets del Vallès

Coordina: Regidoria de Comunicació
Redacció: Mercè Alcayna, Rosa Díaz, Mercè Fernández, Carles Font,
Pilar Pereira, Alícia Pozo, Jordi Seguer, Joan Vila i Pepi Volart

Fotografia: Albert Carbonell i Joan Soto
Maquetació i disseny: Heribert Gallardo i Pilar Pereira

Tiratge: 7000 exemplars

Impressió: Creacions Gràfiques Canigó, SL
D.L. B- 21822/2005

Exemplar gratuït. Imprès en paper 100% ecològic

Parets al dia es pot veure a Internet, al web www.par ets.org,
en format PDF
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Divendres 29 abril
-A les 17.30 h, a l’Escola de la
Natura, taller de joguines reciclades
i energia solar. Organització: Escola
de la Natura
-Fins al 30 d’abril, a la Biblioteca
Can Butjosa, exposició: Contes
comuns d’ar reu del món en les
seves llengües originals, fons triat
del Premi Catalònia.
-A les 20 h, a l’Escola de la Natura,
curs ober t d’Astr onomia dirigit per
Josep M. Mauri.
-Fins al 30 d’abril, IX Concurs de
punts de llibre (tema: el llibre i la
lectura) i activitats de Sant Jordi
amb les escoles.
Dissabte 30 abril
-A les 5 h, a la plaça de la Vila, II
Caminada popular Parets-
Montser rat.
-A les 10 h, al Casal de Cultura Can
Butjosa, III jornada
d’associacionisme.

Diumenge 1 maig
-A les 19.30 h, al Centre Cultural Can
Rajoler, Star Trip a càr rec de
Producciones Yllana.
Dimar ts 3 maig
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, hora del conte.

Del 3 al 15 de maig
-A la Biblioteca Can Rajoler,
exposició IX Concurs de Punts de
Llibre.
Dijous 5 maig
-A la Biblioteca Can Butjosa, taller
d’escriptura i il·lustració El meu
llibre, a càrrec de Rosa M. Cur to.
(nova sessió el 12 de maig)
Divendres 6 maig
-De 17 a 20 h, a l’Escola de la
Natura, Taller El compostatge
casolà, a càrrec del Centre
d’Ecologia i Projecte Alternatius
(CEPA) Consell Comar cal del Vallès
Oriental
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte: contes
naturals.

Dissabte 7 maig
-Sor tida popular al Castell de
Mediona.
-A les 22.30 h, al Teatre Can
Butjosa, balls de saló amb el Tercet
Mil·lenium.
Diumenge 8 maig
-A les 18 h, al Teatre Can Butjosa,
discoteca juvenil Punt de trobada.
Organització: Solidaris Parets
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, El
petit extraterrestr e.

Dilluns 9 maig
-A la Biblioteca Can Butjosa, Jocs de
falda: taller de cantarelles i contes
per a nadons, a càrrec d’Ascen
Martín i Mercè Palay.

Divendres 13 maig
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte: contes
naturals.
-A les 18 h, a l’Escola de la Natura,
xerrada audiovisual La farmaciola
en activitats de natura, a càrrec de
Joan Carles Soto, Centre
Excursionista de Parets
Dissabte 14 maig
-A par tir de les 11 h, al circuit dels
voltants del Pavelló, Cross escolar.
-A les 16 h, al Teatr e Can Rajoler,
presentació del critèrium Volta al
Vallès.
Diumenge 15 maig
-A les 19.30 h, al Teatre Can Rajoler,
concert 25 anys al 2005 de la Vella
Dixieland.
-A la Biblioteca Can Butjosa, visita
de l’escriptora Maite Carranza.

Fins al 15 de maig,
-A la sala d’exposicions Can Rajoler,
Jo també llegeixo!, mostra dels
treballs dels alumnes de Parets.

LLLLLIIIIINNNNNIIIIIA OA OA OA OA OBBBBBEEEEERRRRRTTTTTAAAAA

Línia Oberta és un espai d’opinió obert al lector. Les cartes no podran ex cedir els 1100 caràcters i és imprescindible que els autors indiquin el seu nom,
adreça, telèfon i número del DNI. Els escrits haur an 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

Parets al dia, el nou butlletí municipal de l’Ajuntament de Parets, vol establir amb aquesta secció, ano-
menada Línia Oberta, un espai d’opinió ciutadana.

Podeu utilitzar aquest canal per fer-nos arribar les vostres queixes, suggeriments, inquietuds o propos-
tes per millorar Parets o bé per compar tir amb la resta de ciutadans les vostres opinions sobre temes
diversos.

Volem fer sentir la veu del poble a través d’aquest nou mitjà i us animem a prendre-hi par t. Podeu fer
arribar els vostres escrits a l’Ajuntament de Parets, adreçats a Parets al dia, a través de cor reu electrò-
nic, a l’adreça, paretsaldia@parets.org o a través del correu postal, al C/Major 2-4, 08150 Parets del
Vallès.

Aquesta publicació, de periodicitat quinzenal, es repar teix a cada domicili de Parets del Vallès. En cas
que no el rebeu ens ho podeu comunicar. També el podeu trobar als diferents equipaments municipals.
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8000 visitants assisteixen a la gran festa de
les associacions i entitats de Parets

JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès La Festa de les Entitats 2005 ha estat un èxit. En

la seva cinquena edició, aquest esdeveniment es
consolida com el gran aparador del moviment
associatiu de Parets. La implicació de les entitats
i la par ticipació ciutadana han estat la clau de
l’èxit, però no s’ha de deixar de banda el factor
meteorològic. El temps també hi ha acompanyat i
ha contribuït a fer la festa encara més reeixida.
Durant tota una jornada, el Sot d’en Barriques,

s’ha conver tit en l’escenari de la vida associativa
de Parets, amb 42 estands d’entitats i activitats de
caire divers, tant com la pluralitat de les entitats que
hi ha a la nostra vila.  8000 persones no s’ho han
volgut perdre, l’han visitada i hi han par ticipat
activament. Com a novetat, enguany, cal destacar
l’edició de la Guia de les Entitats de Parets, una
publicació que recull l’activitat de cada associació,
els seus objectius i com contactar-hi.

L’arrossada popular, organitzada per la Taula d’Entitats,
és un al·licient més de la celebració.  Aquest any s’han
servit 700 racions de paella.

“El Joc de les Sensacions”, la novedosa proposta de la
Comissió de Festes fa de reclam a tots els visitants.
Olors, sorolls... cal descobrir-ho a través dels sentits.

El Sot d’en Barriques ha acollit un any més la Festa de
les Entitats. La cinquena edició, celebrada el passat 17
d’abril, ha comptat amb 42 estands d’associacions i més
d’una desena de les diferents àrees de l’Ajuntament.

A més dels estands, que mostren la trajectòria de les
entitats i els seus projectes, la festa aplega activitats
culturals, espor tives i de lleure, jocs i tallers. Dansa,
poesia, playbacks i gimcanes en són algunes.

Vuit mil visitants, més de quaranta
expositors i la celebració d’un gran
nombre d’activitats complemen-
tàries donen idea de l’èxit que ha
suposat l’última edició de la Festa
de les Entitats, una cita anual que
esdevé un bon aparador de totes
les associacions del nostre poble.
La gran par ticipació que hi ha hagut
al Sot d’en Barriques, convertit cada
vegada més en un espai de
convivència i relació ciutadana, ha
ajudat a consolidar aquesta mostra
de la diversitat associativa i cultural
del nostre poble.
Justament per reconèixer la
importància de la tasca social que
desenvolupen, enguany hem volgut
editar una guia en la qual es donen
a conèixer les entitats de la vila i el
conjunt de recursos que ofereixen a
tota la ciutadania.
Aquestes associacions dibuixen
una par t impor tant de la
personalitat de Parets ja que
afavoreixen la cohesió del poble,
pels lligams que creen entre
persones amb objectius afins i
perquè actuen com a nuclis
integradors dels nouvinguts.
Són, en definitiva, els pilars del teixit
social que fan que la població sigui
alguna cosa més que un
conglomerat d’individus. Per això,
us convido a unir-vos a aquelles
amb les quals us trobeu més a
gust, perquè pugueu contribuir de
manera activa en algun projecte
que, a ben segur, repercutirà en bé
vostre i en benefici social.
Gràcies a l’esforç de tothom que
treballa des de les associacions,
podem dir ben for t que Parets és
una vila par ticipativa, solidària i
amb voluntat de progrés de totes i
cadascuna de les persones que
formem part d’aquesta comunitat.
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El Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya ha lliurat un
informe d’avaluació de la qualitat de
l’aire a Parets del Vallès. El resultat
emès és favorable i assenyala que els
contaminants mesurats estan per sota
dels valors límit establer ts per la nor-
mativa actual.

Control atmosfèric a diferents indrets
La campanya de control atmosfèric va
començar a principis de desembre de
2004 a petició de la Regidoria de Medi
Ambient i Sostenibilitat de l’Ajunta-
ment de Parets. La finalitat és conèi-
xer la qualitat de l’aire del municipi te-
nint en compte l’impacte del trànsit i de
les àrees industrials. La valoració final
d’aquest informe és que la qualitat de
l’aire de la zona ha estat bona respec-
te als contaminants S02 (diòxid de
sofre), NO2 (diòxid de nitrogen), C0

Pla  d’Actuació Municipal
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(monòxid de carboni), 03 (ozó
troposfèric), plom i benzè. Referent a
les par tícules en suspensió cal dir que
els valors han estat per sota dels límits
de referència anual.

Més unitats de control
Properament es realitzarà un informe
sobre les dades recollides a l’estació
mòbil de control i previsió de la conta-
minació atmosfèrica de la Diputació de
Barcelona que es va instal·lar el mes
de març al Bosc de Taules.
Segons ha manifestat el regidor de
Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Ma
Tarrés, “aquest any la Diputació de
Barcelona tornarà a facilitar una uni-
tat mòbil de control atmosfèric per als
mesos de juliol i octubre que perme-
tin recollir dades significatives sobre
la qualitat de l’aire a Parets en les di-
ferents estacions de l’any ”.

Participació ciutadana

ACTUALITAT

El Sot d’en
Barriques
ha estat un
dels llocs
on s’han
recollit
dades sobre
la qualitat
de l’aire

La qualitat de l’aire a Parets és bona segons un
informe emès per la Generalitat de Catalunya

La nova oficina de l’Àrea de Ter ritori,
ubicada a l’avinguda Pedra del Diable,
mostra des del passat 17 d’abril -en
què es va dur a terme la jornada de
por tes obertes- una exposició sobre
les modificacions de Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) així com
d’altres projectes previstos en un futur.
Alguns dels aspectes que es despre-
nen d’aquestes modificacions són la
voluntat de preservar la zona de Can
Serra com a sòl no urbanitzable i d’ús
públic i la promoció econòmica dels po-
lígons industrials.

Espai Central i Sector IVECO
A través de plafons informatius es
dóna a conèixer el sector de l’Espai
Central, que aposta per reciclar el tei-
xit industrial obsolet i reconver tir la
zona en un barri modern amb espais
lliures i nous equipaments. També es
mostra el projecte de promoció econò-
mica del sector IVECO, que ha de do-
tar Parets d’un espai amb projecció
comercial, lúdica i recreativa.

Exposició sobre futurs
projectes urbanístics
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La par ticipació ciutadana és un
dels grans eixos d’actuació de
l’Ajuntament de Parets. Conèixer
de primera mà les necessitats de
la ciutadania i que sigui par t impli-
cada en la transformació i pr ogrés
del municipi és fonamental per al
creixement de Parets.
Pla de Participació de Mobilitat al
Casc Antic.
Fa alguns mesos va iniciar-se un
procés de par ticipació ciutadana
per dissenyar la futura ordenació
del Bar ri Antic i el seu projecte de
mobilitat.
A través del pr océs participatiu
s’han detectat les necessitats i les
preferències ciutadanes sobre el
futur disseny d’aquesta zona i
s’han traslladat al projecte tècnic.
El resultat del treball conjunt ha
donat fr uit al document de Pla de
Par ticipació de Mobilitat al Casc
Antic. Els eixos centrals d’aquest
document són facilitar l’accessibi-
litat dels vianants i establir una je-
rar quia a la xar xa viària que garan-
teixi l’accessibilitat, la seguretat de
les persones, les relacions socials
veïnals, la recuperació del carrer
com a espai de trobada, avançar
en la millora de la imatge de poble,
disminuir els efectes
mediambientals del trànsit rodat,
millorar de la seguretat de la circu-
lació rodada i dirigir el trànsit de
pas a les zones perifèriques del
casc urbà.
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L’empresa Actium Patrimoni Cultural,
SL ha iniciat prospeccions arqueològi-
ques a la masia de Can Cot, de propi-
etat municipal, situada al polígon indus-
trial Sector Br uguera. Durant una set-
mana, s’han realitzat un conjunt de
sondejos per determinar si existeixen
restes d’interès arqueològic al subsòl.

Ara per ara, s’han localitzat algunes
restes de murs, clavegueres, el pavi-
ment de l’era i alguns fragments de ce-
ràmica que daten dels segles XVII i

5

Què li ha semblat el Parc de Cal Jardiner?
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M’ha agradat molt, és
maquíssim, no pensava que
seria tan gran.
Cada tarda vaig a passejar
amb unes amigues i, a partir
d’ara, també vindrem per
aquí. A més, aprofitaré tam-
bé els diumenges per portar
la meva néta.

MªJosefa
Uceda

62 anys

ANTONIO
TORÍO
Regidor

d’Educació i
Cultura

La història de Parets va lligada, fins pocs anys, al desenvolupa-
ment agrícola. Masies disseminades per tot el terme municipal,
algunes de les quals encara conser ven l’ús centenari dels nos-
tr es avantpassats, com en el cas de la Torre de Malla, o bé s’han
reconvertit en llocs d’esplai, de lleure i de relació mediambiental
(Can Jornet) i altres, com és el cas de Can Cot, la Marineta o Can
Guasc, han quedat envoltades per les noves activitats industrials
que donen vida al nostre poble. D’aquestes últimes són les que,
per la ubicació, n’hem d’estudiar acuradament la possible desti-
nació. És clar que la Marineta ha de ser un centr e de formació,
informació i desenvolupament per a les empr eses dels polígons
industrials que l’envolten. S’ha d’estudiar amb detall Can Guasc.
En el cas de Can Cot hi havia un deute de molts anys amb el se-
nyor Ribas per tractar d’esbrinar-ne els orígens abans de destinar-
la a museu, del còmic o d’activitats agrícoles històriques... L’es-
tudi, segurament, ens hi ajudarà.

Can Cot, un futur museu

ACTUALITAT

Un estudi a Can Cot determinarà si
existeixen restes d’interès arqueològic

Les primeres troballes confirmen l’origen
medieval de la masia de Can Cot

XVIII; també cal destacar la troballa, a
l’interior del celler, d’una sitja corres-
ponent a la fase medieval de la masia.
Can Cot és una de les masies més an-
tigues de Parets i està inclosa al catà-
leg de patrimoni municipal. Antigament
havia estat propietat de l’ar tista local
Josep Ribas, que sempre ha manifes-
tat la seva convicció que a la zona po-
drien aparèixer troballes d’interès ar-
queològic. Molt a prop d’aquest empla-
çament es troba la Torre de Cellers, on
van ser localitzades restes romanes i
ibèriques. L’estudi continua el seu curs
i en un futur es determinarà quin ús es
dóna a Can Cot.

Can Cot, de pr opietat municipal, es troba al polígon industrial Sector Br uguera

Està força bé. El que més
m’agrada és que és força
gran.
Són necessaris espais així a
Parets, ja va bé que no tot
siguin pisos i cases i que hi
hagin zones verdes. Vindré
amb la família perquè a més
el tinc a prop de casa.

Ivan
Garcia
36 anys

Per a mi és de les millors
coses que s’han fet al poble.
M’agrada molt que sigui to-
talment ober t.
Passejaré els diumenges
amb la família i, ara que ve
el bon temps, per les tardes.
Estic molt content perquè
visc tot just al davant.

Tano
Clemente

39 anys

És molt gran i m’ha agradat
molt la zona de picnic que
és fantàstica per venir l’es-
tiu a berenar. Trobo molt in-
teressant la varietat d’arbres
que s’han plantat. Penso ve-
nir a passejar, a cór rer i amb
la bici. També por taré la meva
néta amb els patins.

Faustí
Martí

58 anys

No l’he vist tot però em sem-
bla molt bé. Encara no llueix
tant perquè falta créixer la
gespa però quan tot estigui
verd serà molt maco. Aprofi-
taré la zona de picnic per por-
tar els nens a ber enar, sobre
tot ara que aniré a viure al
barri Cer danet.

Loli
Caraballo

34 anys

Can Cot és una de les masies
més antigues de Parets

El nombre de sol·licituds
realitzades als centres
educatius de Parets del Vallès
durant el període de
preinscripció escolar a educació
infantil ha estat inferior al de
places ofertes.
El període de preinscripció va
finalitzar el passat 15 d’abril.
Entre els diferents centres
educatius de Parets, l’oferta per
al proper curs 2005-2006 és de
200 places de P3, una previsió
amb la qual queda coberta la
demanda. Els centres educatius
públics ofereixen 125 places de
P3 i els centres educatius
concer tats disposen de 75
places.
De les preinscripcions de P3,
114 sol·liciten plaça als tres
centres d’ensenyament públic
(CEIP Municipal Patronat Pau
Vila, CEIP Lluís Piquer i CEIP
Pompeu Fabra). Els dos centres
concer tats, ACESCO i Col·legi
Nostra Senyora de Montserrat,
han registrat 81 preinscripcions.

L’estació de RENFE a Parets ha
augmentat un 6,1% el nombre
de viatgers que van utilitzar la
línia de Rodalies C-3 durant el
2004. Uns 2.900 viatgers de
mitjana han utilitzat l’estació de
l’Eixample diàriament.
Segons dades facilitades per la
companyia RENFE, les estaci-
ons de Vic i Mollet són les més
utilitzades de la línia. El per fil de
l’usuari de Rodalies Barcelona
cor respon a persones d’entre
16 i 41 anys (82%) que utilitzen
el ser vei de RENFE per qüesti-
ons laborals i en menor mesura
per oci i estudis.

Prop de dos-cents
escolars iniciaran
P3 el curs vinent

L’estació de
RENFE a Parets
registra cada dia
2900 viatgers

Més de 400 persones van assistir
dissabte, 16 d’abril de 2005, a la
inauguració del nou Parc de Cal
Jardiner, emplaçat en una carena entre
l’Eixample i el Cerdanet que ofereix
unes excel·lents vistes panoràmiques
de tot l’entorn.
L’acte va començar amb un cercavila a
càrrec del grup d’animació Vatua l’Olla
i un espectacle a la plaça del palmerar.
Durant els parlaments inaugurals,
l’alcalde de Parets, Joan Seguer, va
assenyalar que “els 35000 metres
quadrats de superfície conver teixen
aquest parc  en un dels més grans del
municipi” i va destacar també que
“l’ordenació estètica i funcional del
nou parc és molt acurada, recrea un
ambient paisatgístic mediterrani i
estableix conceptes de sostenibilitat
amb la recuperació de la bassa del
viver i el molí de vent”.
El parc de Cal Jardiner ha estat
dissenyat amb la voluntat de convertir-
lo en una gran zona de lleure i incorpora
les peculiaritats d’un paisatge
mediterrani amb més de cent
cinquanta varietats d’arbres.

Recuperació de l’antic molí de vent
Un dels elements més singulars del
nou espai és el molí de vent, la
instal·lació del qual permetrà utilitzar
energies netes per al reg del parc. En
un futur, la masia de Cal Jardiner, que
queda totalment integrada al recinte,
es destinarà a activitats juvenils i
programes de formació ocupacional
per a joves.
El nou parc compta també amb una
zona de jocs infantils i juvenils, una
àrea de picnic i un espai enlairat per fer
volar estels.

Inaugurat el Parc de
Cal JardinerBreus
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PUBLICITAT
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CULTURA

En aquest espai que comencem
avui volem informar-vos tant de
les diverses activitats que l’Ofi-
cina de Català de Parets del
Vallès duu a terme, com d’allò
que disposa la Llei de política lin-
güística, pel que fa a drets i deu-
res; difondre els diversos mate-
rials que hi ha al mercat i que us
poden ajudar a relacionar-vos en
català en la vostra tasca diària,
a més de donar a conèixer lèxic
divers, refranys, dites i tradici-
ons, etc.
Una de les funcions de l’Oficina
de Català de Parets és la de po-
sar a disposició de totes les per-
sones, entitats espor tives i cul-
turals, organitzacions i associa-
cions empresarials, empreses,
botigues... el ser vei d’assesso-
rament lingüístic.
Aquest ser vei us ajudarà a resol-
dre dubtes lingüístics i a escriu-
re en català amb seguretat ja
que pot revisar-vos gratuïtament
aquells textos (car tes, rètols,
catàlegs...) que elaboreu per di-
rigir-vos als vostres clients, pro-
veïdors, associats, etc. Per dis-
posar-ne només cal que us diri-
giu a Can Rajoler que és on té la
seu aquesta Oficina, o bé us hi
poseu en contacte per cor reu
electrònic.

OOOOOfffffiiiiiccccciiiiinnnnna da da da da de Cae Cae Cae Cae Catttttalalalalalaaaaa Parets viu una reeixida diada de Sant
Jordi envoltada de llibres i roses

La presentació del nou drac de Diables de Parets, activitats lúdiques,

culturals i la venda de llibres i roses centren els actes de Sant Jordi

La par ticipació i el bon temps van
acompanyar la celebració de la diada
de Sant Jordi. Aprofitant la coincidèn-
cia amb l’Any Internacional del Llibre i
la Lectura es va donar a conèixer el pro-
grama d’activitats. Bona par t dels ac-
tes que ha dissenyat l’Ajuntament amb
la col·laboració de la Taula d’Entitats es
desenvolupen a les biblioteques on hi
ha previstes exposicions, hores del
conte, visites d’escriptors i ter túlies li-
teràries. També hi ha la intenció d’or-
ganitzar itineraris pels car rers de Pa-
rets dedicats a escriptors i poetes i es
planteja la possibilitat d’instal·lar  un
bibliovagó a l’estació de tren i la plan-
tada d’un singular bosc de llibres en la
qual es batejaran alguns arbres amb el
títol dels llibres més llegits a Parets.
Coincidint amb Sant Jordi es van expo-
sar a la Plaça de la Vila una sèrie de
ressenyes a càrrec de persones relle-

Llibres i roses omplen la plaça de la Vila amb motiu de la diada de Sant Jordi

vants del municipi que comenten el seu
llibre favorit.

Fragments del Quixot
Les parades de llibres i flors van  ex-
perimentar un bon ritme de vendes
mentre que també va generar molta
expectació la nova bèstia dels diables,
que aquest Sant Jordi han  compler t
deu anys. La bèstia, obra de l’artista
Dolors Sans, s‘incorporarà a la llegen-
da de la pedra del diable  que  repre-
senten cada any per la festa major
d‘estiu   gegants i diables, i que ha
estat escrita per Mercè Alcayna.
El col·lectiu Niu d Ar t va ser pr esent a
la festa amb un recital poètic  i la lec-
tura de fragments del Quixot.  Tots els
par tits polítics amb representació mu-
nicipal, excepte  el PP,  també han  tin-
gut estand a la plaça amb motiu de
Sant Jordi.

Unes 25 persones de diverses
entitats de Parets participaran
aquest dissabte a la 3a edició
de la Jornada d’Associacionis-
me que organitza l’Àr ea de Jo-
ventut i Par ticipació Ciutadana
de l’Ajuntament. Es tracta d’una
sessió de 4 hores de durada
que es por tarà a terme com en
anys anteriors al Casal de Cultu-
ra Can Butjosa. Amb aquesta
jornada l’Ajuntament pretén faci-
litar els mecanismes necessa-
ris a les entitats i col·lectius per
afavorir la seva autogestió, or ga-
nització i finançament. A petició
de les entitats l’edició d’aquest
dissabte tractarà sobre aspec-
tes de gestió interna amb po-
nents de la Fundació Supor t
Associatiu.

Breus
Jornada d’Associacions
a Can Butjosa

La bèstia, el nou drac
dels Diables de Parets
Amb motiu del seu 10è aniver-
sari, la Colla de Diables de Pa-
rets ha presentat la bèstia, un
nou personatge de foc que tam-
bé participarà a la Llegenda de
la Pedra del Diable. La figura  fa
4 metres d’alçada per 1,5 d’am-
ple i 3,5 de llargada.

Oficina de Català
de Par ets del Vallès

Centre Cultural Can Rajoler
Travessera, 1

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

El servei
d’assessorament
lingüístic

`
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Llibres, tot està en els llibres.
Recordo com, de jove, esperava
ansiós l’hora d’esmorzar a la feina
per llegir “París flash-back” de Víctor
Mora. Era tot un descobriment, un
fresc sobre el maig del 68. El vaig
devorar amb gust. Les novel·les
sempre són bones companyes. Uns
anys després, vaig patir una
autèntica adicció a les aventures i
desventures de Pepe Car valho.
Gairebé puc sentir nostàlgia del plaer
que em va produir la lectura de Los
mares del sur.
La lletra impresa proporciona
sensacions inesperades com les que
vaig trobar a La fiesta del chivo de

Mario Vargas Llosa. És un viatge a la
República Dominicana de Trujillo,
s’endinsa en l’abisme d’una dictadura
cruel. Són pàgines enlluernadores, de
gran literatura, que relaten amb
precisió la degradació humana. Un
llibre que es llegeix amb passió i ràbia
alhora, un text d’aquells que et
marquen per sempre.
Més r ecent és La pell fr eda d’Alber t
Sánchez Piñol. Quina sorpresa, quanta
intriga, delectació literària en estat pur.
Se m’acaba la ressenya i no he pogut
parlar de les estones magnífiques que
m’han fet passar Paul Auster o Enrique
Vila-Matas. Són gent inspirada,
estimulants per la ment, dignes
d’aquell 68 juvenil. Reivindico la
lectura, proclamo la república de les
lletres i les ar ts.

Miquel Ramon. Periodista

La Pell freda. Alber t Sánchez Piñol. Barcelona, La
Campana 2004
Los Mares del Sur. Manuel Vázquez Montalbán.
Barcelona, Planeta 1979
La Fiesta del Chivo. Mario Vargas Llosa. Madrid,
Alfaguara 2003

Em plau fer un petit comentari sobre la
novel·la Àngels i dimonis, de Dan
Brown, el mateix autor del ja famós
Codi Da Vinci.
La novel·la tracta de la confrontació
entre l’Església catòlica i una secta
secreta, que mantenen una lluita
acarnissada. Tracta també sobre la
teoria del Big Bang, científicament
acceptat per explicar la creació de
l’univers però contraposat a l’afirmació
de la Bíblia, on diu que Déu va crear
l’univers.
La ciència i la religió no són contràries,
l’únic problema és que la ciència és

massa jove per entendre-ho. Així
s’expressa en el llibre un dels
científics (pare de la jove protagonista
de la novel·la que és assassinat).
Crec també que és un llibre d’una
actualitat evident, ja que tracta de la
mor t del Sant Pare i de la celebració
del conclave del Vaticà per a l’elecció
d’un nou cap de l’Església Catòlica.
En aquesta novel·la, totes les
referències a obres d’ar t, tombes,
túnels i edificis de la ciutat de Roma
són absolutament reals i actualment
encara es poden visitar, segons la
nota de l’autor inserida al
començament del relat, així com
també és r eal la Germandat dels
Il·luminats, la secta secreta a què he
fet referència al començar aquest breu
comentari de la novel·la.

Eduard Serra Pascual. Directiu del
Club Handbol Parets

Dan Brown. Àngels i dimonis. Barcelona,
Empúries, 2004
Dan Brown. Ángeles y demonios. Barcelona,
Umbriel, 2004

Ressenyes

Aquestes ressenyes literàries també les
podeu consultar al web www.parets.or g
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Quin balanç fa de l’actual temporada?
Estic contenta pels resultats de la
majoria d’atletes de l’equip, tant dels
que han pujat al podi com de la resta.
Amb l’estructura de club que tenim
hem classificat atletes del Parets a la
majoria de finals del Campionat de
Catalunya.
S’ha deixat enrera l’etapa més dura
del Club Atletisme Parets?
Hem oblidat l’etapa més fosca i ara
només pensem en el futur. Fa dos anys
el club tenia només 7 atletes i ara ja
en són una trentena, el nostre objectiu
és seguir creixent i tornar a l’etapa
daurada. Hi ha encara a Parets un gran
desconeixement sobre l’existència de
la nostra entitat i per tant cal continuar
amb les campanyes de captació.
Però molts dels atletes que
actualment destaquen en les finals
estatals s’han format al CAP?
Estic molt satisfeta que molts dels
atletes de més nivell català hagin sor tit
del Parets. Ens agradaria poder-los
mantenir durant més temps a casa ja
que aquests atletes serien el mirall
dels més joves. El problema que hi ha
és que quan es fan grans tenen unes
necessitats que el club no pot assumir,
marxen per l’espai i sobretot perquè no
disposem de pistes homologades per
a l’entrenament.

“La nostra voluntat és recuperar la cursa popular d’atletisme”

Miquel Luque
Medalla d’or als paralímpics d’Atenes

I olanda Arganda és la presidenta del Club
Atletisme Parets des de fa 5 temporades.
Vinculada al club gairebé des de la seva
fundació es mostra molt satisfeta pel moment
que travessa aquesta entitat espor tiva. El CA
Parets ha superat la seva primera dècada amb
èxit: després d’una etapa inicial plena de
títols, el club va afr ontar la marxa dels atletes
més destacats a d’altres equips. En l’actualitat
uns tr enta atletes formen par t de l’equip de
competició que dirigeix l’atleta de l’Agrupació
Atlètica Catalunya, Ainoa Infante. Durant la
temporada de cros 2004-05 l’equip benjamí
femení del CA Parets s’ha proclamat campió
territorial i també campió comarcal de pista a
l’aire lliur e. El mateix equip participarà el 30
d’abril a la final catalana de relleus a Igualada
en la prova de 3X600 metres amb les atletes
Alba Quirós, Júlia Lleida i Laura Menes.

FFFFFeeeeem cm cm cm cm clululululubbbbb

L’equip sènior A de l’Handbol Parets
disputarà a par tir d’aquest cap de set-
mana i fins al 18 de juny la fase d’as-
cens a 1a Catalana. L’equip que diri-
geix Josep Manel Herrero va obtenir la
classificació en la darrera jornada de la
primera fase després de vèncer a la
pista del Fornells de la Selva (25-39).
Els jugadors paretans no van notar la
pressió i van dominar el duel de prin-
cipi a fi, en el descans 13 a 21. L’ac-
tuació en atac de Jordi Palet (10 gols)
i Ivan Peralta (7) i les aturades del por-
ter Manuel Romero van ser decisives.
L’Handbol Parets jugarà aquest diu-
menge (12.30 h) a la pista de l’Aroca
Ter rassa, un dels rivals més potents
de la fase i campió del grup B de la 2a
Catalana. El primer par tit a casa dels
paretans serà el dissabte 7 de maig
(19 h) contra el Rubí. El bloc d’Her rero
surt en quar ta posició a la fase d’as-
cens amb 6 punts per dar rera de La
Roca B (10),  Barberà (9) i Terrassa
(9). Per sota queden OAR (5), Vendrell
i Sarrià (4) i Rubí (1). Dels 8 equips, 4
pujaran a 1a Catalana.

ESPORTS

El Club està majoritàriament format
per atletes de categoria femenina?
És així, de la trentena d’atletes, només
4 o 5 són nois. El futbol atrau molt els
nois i per això no podem augmentar la
xifra de practicants.
Es podrà recuperar l’antiga cursa
popular d’atletisme?
Ara mateix estem buscant dates amb
l’entrenadora per fer compatible la
competició amb la cursa popular. La
nostra voluntat és recuperar la cursa
però cal arribar a un acord amb
l’Ajuntament. Fa 3 anys estava sola a
la junta però ara compto amb més

col·laboració dels pares dels atletes.
Quines són les necessitats del CAP?
El nostre problema és comptar amb un
pressupost massa baix ja que les
despeses federatives i del Consell són
nombroses.
Tenim molts desplaçaments que han
d’assumir els pares i la subvenció
municipal hauria de ser més generosa.
Com que tenim pocs atletes la
subvenció és insuficient i tampoc
podem augmentar les quotes ja que la
xifra de practicants disminuiria.

IOLANDA ARGANDA
Club Atletisme Parets

Jordi Seguer
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La patinadora del Club Patí Pa-
rets Mònica Gimeno ha revalidat
el títol de campiona de
Catalunya júnior de patinatge en
la competició disputada aquest
cap de setmana a Cerdanyola
del Vallès. Gimeno ha quedat
primera en el programa lliure,
també en figures obligatòries i
en la classificació de la combi-
nada. La patinadora del Parets
va superar la seva rival més di-
recta, Alba Pérez, que en el pas-
sat campionat de Barcelona li va
treure la primera plaça. Després
de repetir la victòria en el Cam-
pionat de Catalunya, Mònica
Gimeno par ticiparà a la compe-
tició estatal que es farà a Lloret
el 29 i 30 de juliol. L’any passat
la patinadora del Parets va que-
dar campiona de Barcelona,
Catalunya, Espanya i d’Europa,
però es va quedar a les por tes
del podi al Mundial de Fresno,
als EUA.

Gimeno, campiona de
Catalunya júnior

Breus

SSSSSooooorrrrrtttttit dit dit dit dit deeeeel pll pll pll pll plaaaaannnnntttttererererer
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ESPORTS

Comencen els tornejos preparatoris
de les 24h de Futbol Sala de Parets

Set equips participen a la primera Lliga Parets Total
de Futbol Sala que es juga a Can Butjosa

Els equips que par ticiparan a la prope-
ra edició de les 24 hores de Futbol
Sala que or ganitzarà CDC el cap de
setmana del 16 i 17 de juliol ja han
començat la seva preparació. Enguany
a més de la 2a edició del Tor neig de
Futbol 7 d’estiu que organitzarà de nou
el CF Parets també s’ha posat en mar-
xa la 1a lliga Parets Total de Futbol
Sala que promou l’establiment El Rei
de la Bamba. La competició que es
juga tots els dilluns i dimecres de 19
a 22 hores a la pista espor tiva Can
Butjosa va començar el 18 d’abril i es
perllongarà fins al 13 de juny. Un total
de 7 equips par ticipen a la lliga, molts
dels quals són habituals en les 24
hores de futbol sala: Tu-per, Costa i
Pou, Rei de la Bamba, Club La Salut-
Innsbruck, Viejas Glorias, Estació Ser-
vei Palau i Sambar y. Els partits de la
lliga Parets Total seran dirigits per àr-
bitres federats i la competició es deci-
dirà a través de lligueta a doble volta.

2n Campionat d’Estiu de F7 en gespa
ar tificial
Després de l’èxit de l’any passat el CF
Parets espera comptar de nou amb 16
equips al 2n Campionat d’Estiu de
Futbol 7 que es jugarà a la gespa ar ti-
ficial del camp municipal Josep Seguer
entre el 27 de juny i el 15 de juliol.
Les inscripcions ja estan ober tes fins

La pista espor tiva Can Butjosa acull la 1a Lliga Parets Total de Futbol Sala

al 20 de juny al preu de 350 euros per
equip. Els equips interessats poden de-
manar  més informació a l’oficina del
club cada tarda de 19 a 21 hores o bé
als telèfons 93 573 12 67 (camp) i al
647 93 23 35 (coordinador).
Tant la 1a Lliga Parets Total de Futbol
Sala com el 2n Campionat d’estiu de
F7 seran preparatoris de les 24 hores
de FS que or ganitzarà la secció local
de CDC el cap de setmana abans de
la Festa Major d’Estiu. L’equip del Rei
de la Bamba-Bar la Pèr gola va endur-
se el títol en l’edició del 2004.

Campus de Futbol Base del CF Parets
Aprofitant el final de la temporada el CF
Parets or ganitzarà entre el 13 i el 23
de juny la 1a edició del Campus Futbol-
Total 2005 al camp municipal Josep
Seguer. El Campus, dirigit per l’entre-
nador nacional de futbol José Manuel
Prieto, va destinat a nens d’entre 6 i 14
anys. Les sessions seran de dilluns a
divendres, de 19 a 21 hores.
El preu d’inscripció és de 85 euros, el
campus inclou: per feccionament tècnic
i d’alt r endiment esportiu, par tits de
futbol 7, visita de jugadors i de tècnics
professionals. Per a més informació es
pot tr ucar al 676 977 316 o bé dirigir-
se al camp de futbol els dimecres de
18.30 a 20.30 hores. Les places són
limitades.

La paretana Cristina Moliner, formada al Bàsquet Parets, no
podrà participar per quar ta vegada consecutiva en una fase
final del Campionat d’Espanya de bàsquet ja que el seu ac-
tual equip, l’UB-Barça, ha quedat fora de la competició esta-
tal després d’acabar en darrer lloc de la fase final a 4 dispu-
tada del 22 al 24 d’abril a Quart (Gir onès). Moliner, que
medeix 1.81m, juga a la posició de pivot. Abans de fitxar per
l’UB-Barça es va formar al Bàsquet Parets on va començar a
practicar aquest espor t als 9 anys. Durant la seva trajectòria
s’ha proclamat campiona d’Espanya cadet i la temporada pas-
sada va revalidar el títol en categoria júnior. Enguany tancarà
la seva vinculació amb l’UB i encara no sap en quin equip de
categoria sènior jugarà la propera temporada. La jove espor-
tista de Parets acaba aquest curs el Batxillerat i en un futur
immediat li agradaria estudiar Publicitat i Relacions Públiques.
La seva ídol és l’actual jugadora de l’Estudiantes, Sílvia
Domínguez. A més de ser jugadora de bàsquet també ja comp-
ta amb experiència com a entrenadora en categories inferiors.
Durant algun temps va col·laborar en els entrenaments d’un
dels equips mini del Parets.

“M’hagués agradat guanyar per tercer cop el Campionat d’Espanya”

Cristina Moliner, 18 anys
Jugadora de bàsquet

Dissabte 30 abril
i Diumenge 1 Maig

FUTBOL 1a TERRIT. Gr up 4: CF Parets-San Pedro Lumen
(Diumenge 12.00 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
HANDBOL Fase Ascens a 1a:  Ar oca Terrassa-H.Par ets
(Diumenge 12.30 h)
BÀSQUET TERRIT.  MASC. Grup 4: Salesians Mataró-B.Parets
(Diumenge 12.00 h)
BÀSQUET 3a FEM. Grup 3:  B.Parets-Sant Celoni “B” (Diss. 19.00 h)

Dissabte 7 i Diumenge 8 Maig

FUTBOL 1a TERRIT. Grup 4: Balconada (Manresa)-CF Parets
(Dissabte 17 h)
HANDBOL Fase Ascens a 1a: H.Parets-Rubí (Diss. 19h)
FUTBOL SALA TERRIT. Grup 2:  Erm Manlleu-FS Parets Wursi
(Diumenge 12 h)
BÀSQUET TERRIT. MASC. 4: B.Parets-Sant V icenç Montalt (Diss. 19h)
BÀSQUET 3a FEM. Grup 3: UE Sant Cugat-B.Parets (Diss. 20.30 h)
RUGBI: Campionat de Catalunya de r ugbi base en les categories
prebenjamí, benjamí i aleví  (Dissabte,7 maig de 10 a 14 h)

L’Ajuntament de Parets dóna
suport al pr ojecte “Catalunya i
voltants en bicicleta” que realitza
el cicloturista Jordi del Egido, de
Castelldefels. Del Egido ja ha
completat aquest itinerari i
preveu presentar un dossier a la
Generalitat de Catalunya amb el
recolzament dels diferents
municipis.

Parets dóna suport al
ciclista Jordi del Egido

Coincidint amb el Gran Premi d’Espa-
nya de F1 la zona espor tiva municipal
acollirà per tercer any consecutiu una
concentració de la Penya que dóna
supor t al pilot asturià de Renault,
Fernando Alonso.
Un total de 32 autocars es desplaça-
ran fins a Parets per assistir a la pro-
va del Mundial prevista per diumenge
i a la festa que es farà dissabte a la
tarda. Alonso és l’actual líder del Mun-
dial amb 18 punts d’avantatge sobre
Trulli de l’equip Toyota.

Concentració de la Penya
F1 de Fernando Alonso

El Club de Rugbi Parets organitzarà el
proper dissabte 7 de maig durant tot el
matí el Campionat de Catalunya de
rugbi base. Per tercer any consecutiu
la competició es disputarà al camp de
rugbi de la zona esportiva i comptarà
amb la participació d’una desena de
clubs de Catalunya de les categories
prebenjamí, benjamí i aleví. Des de les
10 del matí i fins les 2 del migdia es
jugaran par tits de forma simultània.
Uns 300 jugadors de les tres catego-
ries par ticiparan al Campionat de
Catalunya que en l’edició del 2004 va
guanyar la Santboiana en categoria
prebenjamí i benjamí i el CR Sant
Cugat en alevins. Entre els clubs que
han confirmat la seva presència hi ha
el Poble Nou, BUC-USAP, Sitges,
Tar ragona, L’Hospitalet, Cornellà,
Badalona, Gòtics, Sant Cugat,
Santboiana i Barça-Parets.
Els jugadors de les categories inferiors
del Parets participaran integrats en el
FC Barcelona de r ugbi. El Campionat
serà classificatori per a la final estatal
prevista a Valladolid pel  14 i 15 de
maig. En l’actualitat el club que presi-
deix Ramon Garcia té 10 jugadors en
les categories base del Barça.

Parets, seu del Campionat
de Catalunya de rugbi base
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Grup Municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Grup Municipal  del
Par tit 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.or g

Grup Municipal del
Partit dels  Socialistes de Catalunya

Interpolar, una
via conflictiva

Que ningú es
deixi enganyar

Anem
 per feina

Temes
pendents

Volem
el poble net

Pressupostos
participatius ja!

Les darr eres modificacions d’algunes zo-
nes verdes que l’equip de govern ha rea-
litzat al nostre municipi, sembla ser, que
han provocat entre els membres de l’opo-
sició una incomprensible reacció que in-
tenten justificar, de for ma demagògica,
desvirtuant la realitat i sense més objec-
te que el de treure una rendibilitat políti-
ca al tema.
Que ningú es deixi enganyar... Els mem-
bres del NOPP i de CiU a Parets, amb una
més que incomprensible complicitat del
representant d’ERC, que actua a cops
d’impulsos externs i sense una orientació
coherent amb el que representa, no tenen

cap interès pel futur d’aquestes zones
verdes. Per a ells aquest tema és simple-
ment un instr ument més per desgastar
l’equip de govern. El resultat final els és
indiferent i el seu èxit dependrà del grau
de confusió que hagin estat capaços
d’introduir en una societat com l’actual,
sensibilitzada per tot allò que té a veure
amb la pr eser vació dels espais naturals.
Les crítiques gratuïtes dels representants
del NOPP i CiU, amb el supor t de la deso-
rientació, sense cap  proposta que els
acompanyi, segurament perquè no la te-
nen, estan ancorades en el passat. Allò
que es va decidir fa quasi 20 anys sobre

el nostre poble, ara intenten equiparar-ho,
quasi, a la creació divina del món. Res
millor que l’obra del passat fruit de la
saviesa d’aquells que es creuen millors
que els altres li ha pogut passar a Parets
al llarg de la seva història. Res es pot
modificar, el progrés, segons ells, no va
amb nosaltres. I nosaltres ens preguntem:
deu ser una obra divina el que estem mo-
dificant els socialistes?  Per l’oposició
sembla ser que sí.

En l’article anterior reafir màvem el nostre
compromís de prendre les decisions comp-
tant amb la gent i escoltant-la. En les elec-
cions ens vam comprometre a fer possi-
ble els pressupostos participatius a l’Ajun-
tament i, si formem par t de l’equip de
govern és perquè, entre d’altres coses,
aquest compromís també va ser assumit
pel conjunt del govern local de coalició.
Ha arribat l’hora de tirar-ho endavant. Hi
ha una bona dinàmica de debat en el si del
govern i nosaltres estem convençuts que
en aquest punt també trobarem el consens
necessari. Som conscients que ampliar
els mecanismes de par ticipació és una

cursa de gran recor regut, però ja hem fet
passes concretes en la línia d’impulsar la
cultura de la par ticipació i han reeixit. Avui
per exemple, la Taula d’Entitats és un ins-
trument consolidat que s’ha mostrat eficaç
per a programar determinades activitats.
Però la gent d’ICV-EA volem anar més lluny.
Per al 2006 hem de posar la capacitat de
decisió sobre els pressupostos municipals
en mans dels veïns i veïnes, donant-los la
paraula a l’hora de prioritzar les inversions
de l’Ajuntament. Hem de fer possible que
una par t del pressupost d’inversions sigui
decidida directament per la ciutadania i
assumir com a govern la seva voluntat.

Animarem els nostres companys i compa-
nyes del govern a desenvolupar sense pors
ni complexos la par ticipació ciutadana en
les diferents àrees de govern, amb la
màxima ambició.
Les persones que van dipositar la seva
confiança en nosaltres, a tots plegats,
s’ho mereixen.

Un dels temes estrella de la campanya
electoral va ser la construcció d’un equi-
pament per a la gent gran. Comença a ser
hora que l’equip de govern ens expliqui
quin és el seu projecte. De moment, l’únic
que sabem és que per fer-lo es menjaran
una par t de l’espai verd de can Ser ra, raó
per la qual ERC es va oposar a l’emplaça-
ment proposat, ja que entenem que hi ha
altres llocs ben situats sense necessitat
de començar a queixalar les zones verdes.
En concret, la nostra proposta era la zona
del Sot d’en Barriques. Però no sabem,
almenys els grups de l’oposició, r es més
sobre la qüestió. Quin model de gestió

vol? Quin cost tindrà? Qui l’assumirà?
Quantes places tindrà? Pensem que és
necessari un debat a fons sobre aquest
tema i per fer-lo amb garanties cal que
l’Ajuntament proporcioni totes les dades
que se li demanen des de fa temps i que
enceti un procés de par ticipació pública
seriós per decidir, després de conèixer tots
els detalls de les diferents opcions, com
serà aquest equipament.
En el primer número d’aquesta nova publi-
cació vam haver de dedicar l’article als
lamentables fets del darrer Ple, amb fal-
ses acusacions i mentides, i no vam dedi-
car ni una ratlla al naixement d’aquesta

nova publicació. Esperem que aquest cop
es venci la temptació de conver tir-lo en un
pamflet al servei de l’equip de gover n i que
la seva gestió sigui professional i trans-
parent com corr espon a un mitjà públic. En
qualsevol cas, la periodicitat quinzenal el
conver teix en un element més útil que el
seu predecessor.

GRUPS MUNICIPALS

Ho hem dit i ho seguirem dient, volem el
poble net. No pararem fins a aconseguir-
ho perquè es un objectiu mínim d’una so-
cietat com la nostra que té un cer t nivell
de vida i de formació. L’alcalde i els regi-
dors de l’equip de govern, no passegen
gaire, perquè si ho fessin s’adonarien que
hi ha escombraries per tot arr eu.
Molta gent ens ho diu, però l’evidència és
tan clara que només cal anar a caminar pel
voltant dels pavellons, de la “lija-
Bendibèrica”, can Fradera, els polígons
industrials, el Tenes, la riera Seca i tots
els espais periurbans, que són els que
rodegen les zones urbanes. Per exemple,

el polígon de can Volart és ple de deixa-
lles, dir-ho és sobrer. Quina llàstima fa! Hi
trobes llaunes, r unes, plàstics, papers,
ampolles d’aigua, per tot arreu. Fa anys
que no han vist un escombriaire.
Els que manen han de deixar algun dia el
sofà i el mòbil i sortir a voltar per adonar-
se que al car rer hi ha molts problemes, la
brutícia també n’és un, i greu, i ja se sap,
brutícia crida brutícia.
Deprimeix anar passejant i haver d’esqui-
var contínuament deixalles quan fora fàcil
actuar. I com? Doncs, primer programant
un parell de batudes l’any per tot el terme
municipal i segon perseguint els que em-

Últimament hem pogut llegir a algun diari
comarcal que es posa amb dubta la ges-
tió dels nostres representants municipals.
Per la nostra part, no més podem dir que
les coses s’han de demostrar i si no es
pot, més val callar, els climes de crispa-
ció no por ten al lloc. El nostre esperit es i
serà sempre ajudar a gestionar el nostre
poble tocant de peus a ter ra.
Anem per feina.
A par tir d’ara doblarem la tirada dels but-
lletins amb més aparicions, Es coherent
que el ciutadà tingui informació de les
accions municipals, però al nostr e grup
pensa que amb el que es feia fins ara

teníem prou.
Doblar la tirada es doblar la despesa i no
estan els temps per anar llençant els di-
ners. Potser tenim altres necessitats mes
punyents que editar un butlletí que sembla
més una propaganda del equip de govern
i del seu Alcalde que una informació mu-
nicipal útil. Les altres forces polítiques
disposem d’aquest petit espai, si mes no
èticament obligat, però si el lector revisa
el butlletí es donarà compta del que estem
dient, això es mes un pamflet propagan-
dístic del PSC de Parets que una eina in-
formativa I EL PAGUEM TOTS ELS CIUTA-
DANS, Senyores i senyors lectors. Creuen

vostès necessari incrementar la despesa
amb el butlletí? El nostre grup pensa que
no  i es per això que hem començat l’es-
crit parlant del que es diu sense proves.
El que si ens interessa es el que es fa i
aquest butlletí ja es un fet.
Es per això que el grup Popular, a Partir
d’aquest escrit, deixarà d’expressar-se al
que ens diuen un espai per a tots que
camufla una propaganda partidista.

El tema del qual avui us vull parlar és molt
impor tant per a tots nosaltres i senzill
d’explicar per l’equip de govern, que ha
criticat per activa i per passiva l’anterior
govern de la Generalitat de Catalunya de
CiU en el tema de la via INTERPOLAR al pas
pel nostre municipi. Cal recordar que fins
i tot havia arribat a acusar els represen-
tants de la coalició que no fèiem res per
treure-la/esbor rar-la del mapa del munici-
pi.
Avui demanem que l’equip que governa
Parets i que és el mateix que governa la
Generalitat de Catalunya (és a dir, el PSC-
PSOE) amb dos socis més, que sigui va-

lent i digui amb la veu ben alta que el Pla
director de Gallecs  preveu l’existència de
la via interpolar i que la variació del tra-
çat  previst per l’actual equip de govern és
una mentida, ja que a petició de la pregun-
ta formulada pel grup parlamentari de CiU,
peel nostre diputat, Jordi Turull, al Parla-
ment de Catalunya , el conseller de Políti-
ca  Territorial i Obres Públiques, Joaquim
Nadal (PSC-PSOE), va manifestar per escrit
que el canvi de la Interpolar pel seu pas
per Parets, en principi, no està justificat i
que el traçat alternatiu proposat no reuneix
les condicions de funcionalitat exigibles a
una via interpolar i, com a mal menor,

aquest traçat serà motiu d’un estudi en el
marc d’una solució a la mobilitat viària i
ferroviària del Vallès.
Doncs bé, expliquin a tothom que de mo-
ment la Interpolar al seu pas per Parets
“no es mou” ni un mil·límetre del seu tra-
çat i que tota la campanya destructiva
d’aquests darrers anys contra l’antic go-
vern de la Generalitat vers aquest tema,
de moment no ha servit per res.

bruten i fer paral·lelament campanyes de
sensibilització perquè això no passi. Però,
ara amb urgència és necessari fer una re-
collida de deixalles a tot el terme munici-
pal i publicar la quantitat de camions d’es-
combraries que s’han recollit.
Volem passejar per contemplar el paisat-
ge, sense deixalles. Ho aconseguirem.
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-Com va arribar l’AFIMOIC a Parets?
-Després de posar en marxa l’AFIMOIC, amb seu
central a Mollet, va començar a venir cada cop
més gent del poble. Ens van proposar si podíem
obrir alguna seu a Parets, perquè als malalts de
fibromiàlgia i/o fatiga crònica ens costa agafar un
tren, un autobús. Hi ha dies que, fins i tot, ens
costa sor tir de casa. Vaig posar-me en contacte
amb els regidors de sanitat i fa quasi bé dos anys
que estem aquí.
-Quines iniciatives desenvolupa a Parets ?
-Ens reunim tots els dimecres de dos quar ts de
set de la tarda a vuit del vespre a la Biblioteca de
Can Butjosa. Primer, els hi explico tota aquella
nova informació de la que m’he anat assabentant
durant la setmana: avenços, investigacions, pro-
postes que hi ha al Parlament. Els poso al dia dels
cursets i les activitats que oferim als socis a
Mollet. Després xerrem, són trobades ober tes, i
posem coses en comú però acostumen a parlar
poc de la malaltia en sí.
-Quines són les activitats que es fan a Mollet?
-Ara oferim un curset de manualitats, hem fet un
altre de risoteràpia i el 6 de maig comencem amb
els Grups d’Ajuda Mútua, una teràpia amb dos
psicòlegs i un psiquiatra. També oferim la possi-
bilitat de fer aiguateràpia a Ca N’Arimon. A més,
estem fent una revista per als socis que sor tirà
trimestralment. Es tracta d’exercitar el cos, la me-
mòria i millorar l’autoestima.

“La gent no ve a l’associació per por de ser reconeguda”

La història de l’actual Centre Cultural Can Rajoler és
àmplia i extensa. Al llarg del temps ha estat forn de
rajoles, cafè-bar, estanc, seu d’entitats, capella i, fins
i tot, espai de redacció d’una revista anomenada
varietes.
Propietat de la família Masachs, era utilitzat com a
forn per coure rajoles, activitat que, simultàniament,
convivia amb la de venda d’aiguardents, segons cons-
ta en un document de contribució industrial de 1864.
Cap als anys 20 es conver teix en una fonda famosa
pels menjars i les instal·lacions. Com a exemple, l’any
1928 podies gaudir d’una habitació en règim de pen-
sió completa per 7 ptes. i,  si la intenció era única-
ment dormir, el cost es r eduïa fins a 1’50 ptes.
Durant els anys 30, tot i la prohibició, s’utilitza el
soterrani per a la celebració de “timbes” i per al con-
sum de begudes alcohòliques.
L’any 1934 esdevé seu local d’ERC i comparteix
espai amb el Sindicat Agrícola i la Unió de Rabassai-
res. En el marc de la seva polivalència, també va ser
presó i capella provisional en cremar-se l’església el
1936.
Entre els anys 60 i 70 és conegut, sobretot, per les
activitats desenvolupades pel Centre Excursionista
Parets.
L’any 1987 passa a ser propietat de l’Ajuntament que
l’inaugurà com a centre cultural i biblioteca el gener
de 1997.

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

Aquesta setmana us presentem un exemple d’acte de conciliació, és a dir
un pr océs que servia per establir un acord entre dues par ts que litigaven
per alguna qüestió de més o menys envergadura. Dit d’una altra manera,
una prova més dels efectes benèfics que el diàleg –aquest amic que tots
voldríem proper, però absent molt sovint– té en les relacions humanes.
Som al març de 1860, i tenim tres nois de divuit, onze i deu anys que han
anat a robar herba a un dels prats del propietari Pau Guasch: són enxam-
pats en el moment del furt i, com a càstig, els és imposat l’ar rest de tot un
diumenge a l’escola municipal para escarmiento de los demás. Tot i així,
un altre membre de la família Guasch «concedeix» que, un cop s’hagi com-
pletat la «pena», els tres nois es quedin amb la yerba que tenía cada uno en
el saco, com a mostra de bona voluntat per part de la «víctima».
D’actes de conciliació com aquest, n’hi ha molts a l’Ar xiu Municipal, i mos-
tren diferents problemes plantejats i les solucions proposades per l’Alcalde
o, en algun cas, pel Jutge Municipal. Exemples? Des d’injúries a deutes
impagats o afers de faldilles...
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Amèlia Marquino. Presidenta AFIMOIC

Mercè Alcayna

Alícia Pozo Figueroa

EL CALAIX

Per accedir a aquestes ofer-
tes laborals heu d’estar ins-
crits al Ser vei Local d’Ocu-
pació de Parets (SLOP).
Si esteu interessats podeu
telefonar els dilluns, de 9 a
13h,  al 93 573 88 90 o bé
adreceu-vos personalment
a l’SLOP, al C/Major 2-4,
Parets del Vallès.

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

Mercè Fernández

-Quants socis de Parets té l’AFIMOIC?
-Una vintena. Aquí a Parets hi ha molta més gent
afectada però el que passa aquí i arreu, però pot-
ser aquí més per ser un poble petit, és que la gent
no ve a l’associació per por a que la reconeguin,
de vegades s’estimen més tr ucar per telèfon.
-S’aprèn a viure amb la fibromialgia?
-Sí, però costa molt. Jo encara no hi he après per-
què he hagut de deixar moltes coses enrera que,
de vegades, enyoro. Però bé, jo sur to cada dia al
car rer i intento por tar una vida el més normal pos-
sible.
El proper 12 de maig se celebra el Dia Internacio-
nal de la Fibromiàlgia. Com celebrareu aquesta
data?
-Encara està tot molt enlaire, ho estem or ganitzant.
Ens agradaria que vinguessin algunes personali-
tats públiques però no hi ha r es segur. A nivell
general, serà una jornada per a la reivindicació,
demanem el respecte de la societat i serietat per
par t dels professionals de la salut.

El cafè de Can Rajoler

ADMINISTRATIVA-
COMPTABLE

Llocs de treball: 1
Municipi: Montmeló
Contracte: 6 mesos amb
possibilitats de renovació
Horari: De 9 a 14h i de 16
a 19h
Estudis: CFGS
admnistració i finances
Requisits: Imprescindible
carnet de conduir i cotxe

REPARTIDOR
 DE PIZZES

PALETA OFICIAL
DE PRIMERA

REPARTIDOR
MITJA JORNADA

Llocs de treball: 1
Municipi: Granollers
Contracte: Temporal
Horari: De 13 a 16.30 i de
19 a 00.30h (també caps
de setmana)
Requisits: Imprescindible
carnet de ciclomotor

Llocs de treball: 1
Municipi: Lliçà de Vall
Contracte: Temporal
Horari: De 8 a 13h i de
14.30h a 18h
Requisits: Imprescindible
carnet de conduir

Llocs de treball: 1
Municipi: Parets del Vallès
Contracte: Temporal amb
possibilitat de renovació
Horari: De 9 a 13h
Requisits: Imprescindible
carnet de conduir i cotxe

L’Amèlia Marquino, veïna de Parets i actual
presidenta de l’AFIMOIC (Associació de
Fibromiàlgia de Mollet i Comarca), va ser, fa sis
anys, una de les impulsores d’aquesta entitat, que
aplega més d’un centenar d’afectats per la
fibromiàlgia i la fatiga crònica de diferents
municipis del Vallès Oriental, entr e els quals
Parets, on des de fa un temps compta amb
delegació pròpia.
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Paretsal dia29 d’abril de 2005

-Com valora les noces d’argent de la
Penya Blanc-Blava Parets-Lliçà?
-Aquesta Penya és molt significativa
per a mi i la junta directiva de l’Espa-
nyol. Cada any que puc vinc al dinar que
organitza. La  família Xicola sempre ha
portat la Penya amb molta il·lusió i fi-
nalment he pogut assistir tant al
col.loqui com al dinar del passat 17
d’abril perquè m’encanta venir a Parets
del Vallès.
-Vostè ja ha visitat moltes vegades la
nostra població?
-Moltes vegades. Sempre li demano al
Salvador i a en Jaume Xicola que orga-
nitzin el dinar quan l’Espanyol jugui a
casa. En aquesta ocasió he pogut ve-
nir perquè el primer equip va jugar el
dissabte i a més vam poder treure un
empat impor tant al camp de l’Atlético
de Madrid.
-A més a Parets i a la comarca hi ha
un nombre important de ‘pericos’.
-Ho tinc present. De ‘pericos’, cada
vegada en som més i sé que la comar-

“De ‘pericos’ cada vegada en som més”

Daniel Sánchez Llibre
President RCE Espanyol

El president del Consell d’Administració del Reial Club Espor tiu Espanyol, Daniel
Sánchez Llibre, no es va voler perdre els actes de celebració dels 25 anys de la
Penya Blanc-Blava Parets-Lliçà. El màxim responsable del club va par ticipar, el
passat 14 d’abril, en un col·loqui a Can Rajoler per repassar l’actualitat blanc-
blava i també va assistir al dinar d’aniversari que organitza anualment la penya
que presideix Salvador Xicola. Aquest empresari maresmenc de 54 anys és pre-
sident del RCE Espanyol des del juny de 1997.
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LA FINESTRA

ca del Vallès Oriental és una zona amb
molts seguidors, sobretot gràcies al
fet que hi ha persones com la família
Xicola i tots els responsables de la
penya de Parets-Lliçà que sempre han
organitzat actes diversos i han pr omo-
gut l’espanyolisme al poble. Ells por-
ten els colors blanc i blau molt endins.
-Quina importància tenen les penyes
per a l’entitat?
-Les penyes són molt impor tants per-
què hem de tenir en compte que, dels
28.000 socis que té el club, uns 6.000
són penyistes. Aquesta xifra ja demos-
tra la notorietat que tenen les penyes
per a l’Espanyol.
-Què significarà pel club el nou estadi
de Cornellà?
-En principi esperem que pel 2007
l’equip torni a tenir un estadi propi. Això
marcarà un abans i un després pel
club. El que volíem és que l’Espanyol
tornés a tenir una casa pròpia i un pa-
trimoni. A més, els clubs actuals són
empreses i per tant és bàsic que tin-

Concert de La Niña de Cristal
Vanessa Jiménez, coneguda com
“la niña de cristal”, ofereix un con-
cert a Parets el proper 7 de maig.
El Centre Cultural Can Rajoler aco-
llirà aquesta actuació de caràcter
benèfic per a la Fundació Vanessa
que presta ajut a infants malalts.
Vanessa Jiménez, de 23 anys, és
l’única jove d’Espanya que pateix
l’anomenat síndrome de Mac Cune
Albright, una malaltia degenerativa
de la que es coneix ben poc.

Torna El Cargol Pelut de sempre
El Cargol Pelut torna a Parets. Di-
jous vinent, 5 de maig, a les 22h,
es reinaugura. Fa 22 anys que es va
fundar i el seu nom ha estat referent
a la comarca com a local musical i
punt de trobada. Ara, els seus pro-
pietaris i fundadors se’n fan càrrec
de nou. Tornen a obrir por tes al car-
rer Sant Valerià  i recupera el nom
d’origen. Música ambient i concer ts
en directe, al Cargol Pelut.

guin un patrimoni com la zona esporti-
va i el futur estadi. Segur que els pro-
pers presidents de l’entitat tindran una
visió molt més positiva amb aquest nou
camp.
-I veu l’Espanyol a la Champions
League la temporada que ve?
-No m’agrada massa parlar d’aquest
tema. No perquè sigui ‘gafe’ però a
vegades quan dic que ens classifica-
rem en determinada posició no l’encer-
to mai. Toquem de peus a ter ra i espe-
rem al final de la Lliga. Si estem a la
Champions molt bé, però si estem a la
UEFA també. Tan de bo que juguéssim
la Champions , perquè a nivell esportiu
i econòmic hi ha una diferència molt
notable.

Star Trip, humor negre
L’1 de maig, a les 19.30h,  Can
Rajoler proposa un acostament a
l’humor negre a través la ciencia fic-
ció, les pel·lícules de l’espai i el
ter ror científic. Producciones Yllana
presenta Star trip , un viatge prota-
gonitzat per quatre intrèpids astro-
nautes que hivernen des de fa 50
anys dins una nau espacial que
vaga per l’espai.

´


