
El Depar tament de Política Ter ritorial i Obres Públi-
ques ha aprovat definitivament el Pla director urba-
nístic del paratge de Gallecs. El pla preserva i or-
dena aquest espai central de 774 hectàrees d’alt
valor paisatgístic i clou un conflicte iniciat ara fa
35 anys.
La urbanització d’aquest espai es va plantejar per
primer cop l’any 1970 quan el Ministerio del Inte-
rior va delimitar un espai de gairebé 1500 hectà-
rees per construir-hi una nova ciutat de 130.000
habitants. El Pla director té per objectius conservar
lliure d’urbanització l’espai de Gallecs; ordenar la

urbanització de l’entorn del paratge i les àrees de
contacte entre l’espai construït i l’espai lliure i
garantir la gestió de l’àmbit de Gallecs amb la par-
ticipació de les administracions locals i la Genera-
litat de Catalunya.
L’Ajuntament de Parets del Vallès procedirà
properament a una modificació al Pla General d’Or-
denació Urbana per qualificar els terrenys de Ga-
llecs com a sòl no urbanitzable de sistema d’es-
pais lliures. Aquest procés és necessari com a pas
previ per incloure Gallecs al PEIN (Pla d’especial in-
terès natural).  (Pàg.3)

El pla director urbanístic de Gallecs conser va 774 hectàrees lliur es d’urbanització

al dia

Parets, Montmeló i
Montornès

projecten un servei
de transport

públic pioner al
 Vallès Oriental (Pàg.5)

SUMARI

L’Escola Municipal
de Música prepara la

6a edició
de la Setmana
Cultural (Pàg.7)

Acaba la
temporada

dels jocs escolars
(Pàg.9)

Gallecs, salvat
La Generalitat de Catalunya aprova definitivament el Pla director urbanístic de Gallecs
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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’Escola Municipal de Mú-
sica de Parets del Vallès va
néixer fa més de 15 anys.
Està emplaçada des del
1991 a l’antiga Tor re del
Dir ector, al parc de La
Linera.
L’any 1993 és autoritzada
pel Depar tament d’Ense-
nyament per impar tir de
manera autònoma ense-
nyaments de nivell elemental de música,
en les especialitats de llenguatge musi-
cal i instrument, que por ten a l’accés al
grau mitjà.
El sentit pedagògic en la formació, amb
la sensibilització dels alumnes envers la
música, s’estableix com a pauta educa-
tiva del professorat de l’escola. Actual-
ment, més de 250 persones cursen es-
tudis musicals, en els diferents ves-
sants, a l’equipament municipal.

Escola Municipal de Música, 15 anys d’història

2

L’Escola Municipal de Mú-
sica de Parets, dirigida per
Jordi Azagra, compta amb
dotze professors. Els pro-
grames educatius es dife-
rencien segons l’edat de
l’alumnat, com el
Petimúsics, adreçat a in-
fants de 4 anys o la Inici-
ació Musical, per a nens i
nenes d’entre 5 i 7 anys.

També s’imparteixen classes de Llen-
guatge Musical i Instrument (piano, flau-
ta travessera, saxo, violí, violoncel, gui-
tarra clàssica, guitarra elèctrica i bateria)
per a alumnes a par tir de 8 anys.
D’altra banda es fan activitats comple-
mentàries com ara coral infantil, conjunt
instr umental i orquestra i s’ofereixen cur-
sos de formació i tallers (iniciació a la
música per a adults, tallers de gralla i
flauta dolça).
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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 Barja (barri Antic)
93 562 37 41
Farmàcia Isern (Eixample)
93 562 19 18
Farmàcia Sans (Eixample)
93 573 08 08
Farmàcia Garcia (Escorxador)
93 562 04 72
Ambulància i Bombers
080

Paretsal dia

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
de Parets del Vallès
Parc de La Linera s/n
Web: http://www.xtec.es/esc-musica-p arets

Horari: De dilluns a divendres de 16 a 21.30h.
Tel. i Fax. 93 562 40 02
e-mail: escola.musica@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

Apunta‘t

LINIA OBERTA

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

Ya hemos vuelto a Madrid cargadas de
ilusiones  y detrás muchas personas que
desinteresadamente colaboraron para que
el concier to saliera adelante, hemos
dejado amigos y hemos hecho nuevos
amigos, fue muy gratificante, pero quiero
destacar la r ecepción con el Sr. Alcalde,
y todos los par tidos que allí estaban,
incluso la diputada  de ERC que viajó
desde Madrid a recoger nuestro proyecto
para ayudar a los niños y traerlo al
congreso a Madrid.  Sra. Rosa Mª Bonás
i Pahisa  en sus manos quedó el proyecto
y nuestro agradecimiento, y también en
manos del Sr. Alcalde que no me
equivoqué cuando vi su foto en Internet.
Pensé ¡¡tiene que ser buena persona!!

No me equivoqué y recibimos toda su
atención a pesar de que tenia una
comisión informativa de pleno y sabemos
que llegó tarde, pero nos dio todo el
tiempo necesario, nos escuchó y
colaboró en todo lo que necesitábamos
para el concier to. Por eso queremos decir
hoy gracias a todas las personas que se
unier on a nosotras. Parets del Vallès
estará en nuestros corazones ¡¡Gracias!!

Mar ga García y Vanesa Jiménez (La niña
de cristal)

Parets al dia, el nou butlletí munici-
pal de l’Ajuntament de Parets, vol
establir amb aquesta secció, anome-
nada Línia Oberta, un espai d’opinió
ciutadana. Podeu fer arribar els vos-
tres escrits a l’Ajuntament de Pa-
rets, adreçats a Parets al dia, a tra-
vés de correu electrònic, a l’adreça,
paretsaldia@parets.org o a través
del correu postal, al C/Major 2-4,
08150 Parets del Vallès.
En cas que no el rebeu ens ho po-
deu comunicar. També el podeu tro-
bar als diferents equipaments muni-
cipals.

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 sobre La
farmaciola en activitats de natura, a
càrrec de Joan Carles Soto.
-A les 21.30 h, al restaurant Brescia,
sopar col·loqui del Fòr um Tenes amb
l’escriptor Carles Zafon.

Dissabte 14 maig
-A les 11 h, a l’espai de r ugbi, Cr os
escolar.
-A les 17 h, al Centre Cultural Can
Rajoler, presentació del critèrium Volta
al Vallès.

Diumenge 15 maig
-A les 16.30h, a la Plaça de la Vila,
trobada anual del Ball de Gitanes
-A les 19.30 h, al Teatr e Can Rajoler,
concer t 25 anys al 2005 de la Vella
Dixieland.

Dimarts 17 maig
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, hora del conte a càrrec de
Joan de Boher.
-A la Biblioteca Can Butjosa, visita de
l’escriptora Maite Carranza.
-Al Centr e Cultural Can Rajoler,
inauguració de l’exposició de dibuix de
CASSA.

Dijous 19 maig
-A les 18.30 h, a la Torr e Cellers,
recital poètic d’homenatge a Pilar
Llongueras a càrrec del Niu d’Ar t.

Divendres 20 maig
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa,
hora del conte: contes naturals.

Divendres 20 maig
-A les 10 h, al Casal Can Butjosa,
botifarrada per la Cultura Catalana.
-A les 20 h, al Casal Can Butjosa, Festa
del Brasil amb l’actuació de Guilherme
Guimaraes i la seva  banda, exhibició
de capoeira i projecció del curtmetratge
"La isla de las flores".

Dissabte 21 de maig
-A les 22 h, al Teatre Can Butjosa,
discoteca per a adults Punt de trobada.

Diumenge 22 maig
-A les 19.30 h, al Centre Cultural Can
Rajoler, Casats per amor... a la pasta, a
càrrec de Som i Serem.

Dilluns 23 maig
-A les 19 h, a l’Escola de Música, Cia
“Pots Contar!” La llegenda de Sant
Jordi i episodis del Quixot amb la
interpretació de música clàssica en
directe composta especialment per
l’espectacle).
-A les 20.00 h, a l’Escola de Música,
taller de percussió-jam session per a
adults a càrrec de Lluís Molas i Javi
Herrera).
Dimarts 24 maig
-A les 18.30 h, a l’Escola de Música,
Mals de músics, com prevenir-los, a
càrrec de KOS fisioterapeutes.
-A les 20.45 h, a l’Escola de Música,
cinema mut a la fresca amb música en
directe. Projecció de la pel·lícula “El

rostre pàlid” (1921) de Buster Keaton
amb l’ambientació en directe del gr up
“December Quintet”.

Dimecres 25 maig
-A les 19.00 h, a l’Escola de Música,
botifarrada i karaoke al Parc per als
alumnes i les seves famílies.
Dijous 26 maig
-A les 17.30 h, a l’Escola de Música, El
mètode Nicolo, a càrrec del seu autor,
Pablo Cortés.
-A la Biblioteca Can Butjosa, lectures a
manta: viatges i aventures.
.-A les 20 h, al Parc La Linera, concer t
dels professors/es de l’Escola de
Música.
Divendres 27 maig
-A les 16.30 h, al Teatr e del Casal dels
Avis Ca n’Oms, obertura de les XVI
Jornades Els nostres avis, a càrrec de
l’alcalde de Par ets, Joan Seguer.
Tot seguit, inauguració de les
exposicions de fotografia i dels treballs
realitzats durant el curs 2004-05 als
Casals, que es podran visitar fns al 5
de juny.
-Al Casal d’avis Ca n’Oms i a
l’Equipament Municipal Asoveen, inici
dels campionats de les jornades
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte: contes
naturals.
-A les 18.45 h, a l’Escola de Música,
animació infantil a càrrec del gr up El
Tramvia Blanc.
-A les 22.30 h, al Casal de Cultura Can
Butjosa, Chill out.
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

L’aprovació definitiva del Pla director de
Gallecs tanca més de 30 anys de lluita
El Depar tament de Política Ter ritorial i Obres Públi-
ques, encapçalat pel conseller Joaquim Nadal, ha
aprovat de manera definitiva el Pla director urbanís-
tic de Gallecs. Amb la signatura d’aquest document,
el passat 29 d’abril, es tanca una llarga reivindica-
ció, de més de tres dècades, que demanava la pre-
servació d’aquest espai rural.

Amb l’aprovació definitiva del Pla director urbanís-
tic de Gallecs (PDU) per par t de la Generalitat de
Catalunya es garanteix la no urbanització de l’espai
central de Gallecs, de 774 hectàrees, repar tides en
set municipis, entre els quals hi ha inclòs Parets del
Vallès, la tercera població amb més ter reny després
de Mollet i Santa Perpètua de Mogoda.

La controvèrsia urbanística sobre la
transformació i els usos de l’espai
de Gallecs es va iniciar l’any 1970,
quan el Ministerio de la Vivienda de
l’aleshores govern franquista va de-
limitar un espai de 1.472 hectàre-
es amb l’objectiu de constr uir-hi
una nova ciutat per a una població
aproximada de 130.000 habitants.
Això responia al programa ACTUR
(de “actuaciones urbanísticas
urgentes”). El pr ojecte va donar lloc
a reivindicacions d’ajuntaments i
entitats ciutadanes que s’han per-
llongat durant més de trenta anys.
Però a la tardor del 2004, amb la
nova etapa del Govern de la Gene-
ralitat, es produeix un moment his-
tòric en la preservació de Gallecs.
El 20 d’octubre de 2004, la Comis-
sió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona aprova inicialment el Pla
director de Gallecs. La signatura es
va fer  a l’església de Santa Maria
de Gallecs, i va anar a càrrec del
conseller de Política Territorial i
Obres Públiques, Joaquim Nadal, i
els alcaldes dels set municipis que
tenen ter ritori a Gallecs.  El procés
finalitza el 29 d’abril de 2005 amb
l’aprovació definitiva per par t del
Depar tament de Política Ter ritorial 
i la signatura del conseller Joaquim
Nadal.
Ara, els ajuntaments hauran de mo-
dificar els seus plans generals d’or-
denació urbana per tal de
requalificar aquest territori com a
sòl no urbanitzable de sistema d’es-
pais lliures. Això permetrà que Ga-
llecs sigui inclòs al PEIN, Pla d’es-
pecial interès natural.

Final satisfactori després
de tres dècades de lluita

El 29 d’abril de 2005, amb l’aprovació
definitiva del Pla director urbanístic de
Gallecs, es posa fi a més de tres dè-
cades de lluita per a la preservació de
Gallecs. Aquest document garanteix la
no urbanització de l’espai central
d’aquest paratge, de 774 hectàrees.
El pla director té com a objectius con-
ser var Gallecs lliure d’urbanització,
mantenint-lo com a paratge natural,
ter reny agrícola i forestal.

Gallecs, gestionat per un consorci
Per a la gestió de l’espai, es preveu la
constitució d’un Consorci integrat pels
set municipis amb territori a Gallecs
(Lliçà de Vall, Mollet del Vallès,
Montcada i Reixac, Palau-Solità i Plega-
mans, Parets del Vallès, Polinyà i San-
ta Perpètua de Mogoda) la Generalitat
i altres institucions que vulguin adherir-
s’hi. El Consorci rebrà el sòl protegit en
règim de cessió i el gestionarà per tal
de garantir-hi la continuïtat de les acti-
vitats agrícoles, la preser vació del pai-
satge i l’ús com a espai de lleure dels
ciutadans.

Par ets del Vallès disposa de 69 hectàrees a l’espai central de Gallecs

Qüestions pendents
Si bé ja s’ha aprovat el pla director
urbanístic encara resten algunes qües-
tions a resoldre. El pas de la Interpo-
lar Sud n’és un. El Consorci per a l’Es-
pai Rural de Gallecs ha encar regat un
estudi a la Universitat Politècnica de
Catalunya perquè analitzi quin és el
millor traçat. Des de l’Ajuntament de
Parets es continua apostant com a al-
ternativa més viable l’aprofitament de
la car retera comarcal 155, amb la seva
ampliació i millora, com a eix viari que
comunica els dos vallesos.
Un cop sigui executiu el pla dir ector,
l’Ajuntament de Parets procedirà a fer
una modificació al Pla General d’Orde-
nació Urbana Municipal (POUM) per
qualificar les 69 hectàrees de ter reny
que per tanyen a Parets amb la figura
de sòl no urbanitzable de sistema d’es-
pais lliures. D’aquesta manera, el De-
par tament de Medi Ambient de la Ge-
neralitat podrà incloure el paratge en el
Pla d’espais d’interès natural, pels
seus valors naturals i la seva funció de
connector biològic.
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Trenta-cinc anys després, hem
pogut salvar Gallecs entre tots i per
a tots. Amb l’aprovació definitiva del
Pla director urbanístic del paratge
de Gallecs, es protegeix aquest
espai de 774 hectàrees, just la
meitat de la super fície que el
franquisme va expropiar l’any 1970
per intentar fer-hi una macrociutat.
Ara, el govern català ha posat fi a
una llar ga època d’incer teses i ha
treballat amb eficàcia per donar
resposta a una reinvidicació ferma
i constant per protegir l’espai. És un
fet històric del qual ens
congratulem. Hem defensat
sempre Gallecs, ja que és par t de
la nostra vila, dels nostres
sentiments i de la nostra història, i
ens felicitem perquè torna a ser el
que sempre havia estat, un espai
natural i agrícola.
Resten, però, alguns aspectes per
resoldre, com el traçat de la Via
Interpolar, que l’Ajuntament ha
demanat que coincideixi amb la
carretera comarcal C-155, i caldrà
també requalificar les hectàrees de
Parets com a sòl no urbanitzable de
sistema d’espais lliures per tal que
Gallecs pugui ser inclòs al PEIN,
pels seus valors naturals i la seva
funció de connector biològic.
Són qüestions pendents que tenim
l’esperança de resoldre
positivament, juntament amb la
creació d’un consorci que garanteixi
la continuïtat de les activitats
agrícoles, la preser vació del
paisatge i l’ús com a espai de lleure
per par t de la ciutadania.
Vull expressar la meva satisfacció
per aquest triomf urbanístic que
reforça el model de poble defensat
en el nostre Pla General, alhora que
vull agrair i reconèixer la lluita
col·lectiva de moltes persones i
entitats que ens ha permès salvar
Gallecs i pr eservar-lo per a la vida i
el futur.
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La Generalitat de Catalunya ja ha lici-
tat les obres per a la segona fase
d’ampliació del CEIP Lluís Piquer, equi-
pament educatiu ubicat al Barri Antic.
L’adjudicació de les obres es farà a
principis del mes de juny, i podrien
començar aquest estiu.

El CEIP Lluís Piquer ja compta amb una
primera fase d’ampliació completada i
des de fa 2 anys estava pendent la
segona. Es tracta d’un projecte redac-
tat per l’arquitecte Andreu Bosch i que
preveu la construcció de 1.500 nous
metres quadrats d’espai per a la bibli-
oteca, gimnàs, pistes espor tives i
remodelació de les aules del par vula-
ri. La inversió econòmica per a aques-

Pla  d’Actuació Municipal

4

Construcció d’una
residència per a la Gent

Gran de Parets

ACTUALITAT

El CEIP Lluís
Piquer
guanyarà
1500
metres
quadrats
amb les
obres
d’ampliació

La Generalitat licita les obres per a la segona
fase d’ampliació del CEIP Lluís Piquer

Dotar el municipi d’una Residència
per a la Gent Gran és un dels eixos
principals del Pla d’Actuació Muni-
cipal (PAM). La Generalitat és l’or-
ganisme amb competència per a la
seva construcció, però en les dar-
reres converses mantigundes amb
l’Ajuntament, ja ha avançat que el
nombre de places existents a la co-
marca és superior a la mitjana ca-
talana i no  preveuen la seva cons-
trucció.
Davant d’aquesta situació,el con-
sistori assumirà la competència i
procedirà a la construcció de l’equi-
pament.

L’emplaçament de la residència es
planteja a uns terrenys de gairebé
5300 metres quadrats a la perifè-
ria del parc Central de Can Serra,
a tocar de l’Avinguda Pedra del
Diable. S’aposta així per una nova
centralitat, entre els dos nuclis de
població majoritaris, l’Eixample i el
Barri Antic.
La gestió per a la constr ucció de
la futura Residència per a la Gent
Gran de Parets anirà a càrrec d’una
nova empresa, de caràcter munici-
pal i de capital públic.

L’Ajuntament assumeix la
competència de construir la

futura Residència
per a la Gent Gran

L’ofer ta educativa de l’IES Parets
s’ampliarà el proper curs escolar. Per
primera vegada, l’Institut d’Ensenya-
ment Obligatori de Parets ofereix cicles
formatius de grau superior.

Estudis de grau superior  en Adminis-
tració i finances
La nova ofer ta per al curs 2005-2006
inclou un cicle formatiu de grau supe-
rior en Administració i finances per a
l’IES de Parets del Vallès i manté els
cicles formatius de grau mitjà d’Equips
i instal·lacions electrotècniques i de
Gestió administrativa.

La dotació de la nova ofer ta dóna res-
posta satisfactòria a la sol·licitud feta
per l’Ajuntament de Parets del Vallès
que reiteradament ha demanat al De-
partament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya la incorporació de cicles
formatius de grau superior a l’IES Pa-
rets.
Així mateix, s’espera poder ampliar
l’oferta en propers cursos, amb cicles
formatius de grau superior d’Instal·-
lacions electrotècniques i de Química
i farmacèutica, aquest darrer molt vin-
culat al sector industrial de l’entorn de
Parets del Vallès.

L’IES Parets oferirà
el proper curs un
cicle formatiu de
grau superior

Les preinscripcions es
duran a terme

del 17 al 27 de maig

ta ampliació és de dos milions d’euros.
El regidor d’Educació, Antonio Torío ha
manifestat que “en matèria d’educació
aquesta és una de les actuacions
prioritàries perquè es pugui fer un des-
doblament complet de la segona lí-
nia”. Torío ha afegit que “amb aques-
ta ampliació i reforma del centre edu-
catiu, el CEIP Lluís Piquer es conver-
tirà en equipament educatiu modèlic a
Catalunya, un model d’escola de refe-
rència que incorpora tots els equipa-
ments”.
L’ampliació i reforma del CEIP Lluís
Piquer ja estava concedida des de l’any
2004 i s’estava a l’espera de la licita-
ció per par t de la Generalitat.
El període d’execució de les obres s’es-
tima al voltant de catorze mesos i es
preveu que el curs 2006-2007 ja po-
dran entrar en funcionament les noves
instal·lacions.

Les noves instal·lacions
entraran en funciona-
ment el curs 2006-2007
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Els ajuntaments de Montmeló,
Montor nès del Vallès i Parets del
Vallès, conjuntament amb la Diputació
de Barcelona, treballen en un projecte
pioner al Vallès Oriental que consisteix
en la dotació d’un ser vei de transport
públic per als polígons industrials dels
tres municipis.

El projecte és el resultat d’un estudi ela-
borat per la Fundació RACC que respon
a una aposta per la sostenibilitat
mediambiental i una millora en la mo-
bilitat. La finalitat és establir un ser vei
de transpor t públic en benefici dels tre-

5

Què és el que més i el que menys li agrada de Parets?

VOX POPULI

Una de les coses que més
m’agrada de Parets és la Fes-
ta Major d’Estiu, es úna de
les millors de la comarca, hi
ha molta varietat.
Parets m’agradava més
abans, quan era un poble
amb menys pisos i ens co-
neixíem més tots.

Chelo
Jiménez
33 anys

JOSEP
LLACUNA
Regidor de
Ser veis
Urbans,
Obres i

Via pública

En breu, si les darr eres pinzellades que s’han de posar entre els go-
verns municipals de Montmeló, Montornès i Parets del Vallès, i la Di-
r ecció General de Transports de la Generalitat de Catalunya es posen
amb encer t, els tres municipis disposaran d’un nou servei de trans-
por t. El servei de transpor t públic Montmeló- Montornès- Parets, oferi-
rà per primera vegada una connexió entre tres municipis que no disten
més de set quilòmetres entre cadascun i, tanmateix ofereix la possi-
bilitat d’un mitjà de transpor t d’intercanvi modal, és a dir, de combi-
nació entr e estacions de ferrocar ril i de bus, amb cost integrat, per
viatjar de la residència fins al lloc de treball. Tres qüestions es r eso-
len amb aquesta nova línia: la comunicació entre els tres nuclis urbans,
l’accés als polígons industrials amb transpor t públic i la creació d’una
xar xa de transport públic de caràcter transversal i no exclusivament
radial. I per això hem treballat, per apor tar aquest nou servei, que
connectarà nuclis urbans i polígons industrials, com a model més com-
plet de mobilitat.

Un nou servei

ACTUALITAT

Parets, Montmeló i Montornès projecten un
servei de transport públic pioner al Vallès

El servei pretén facilitar la mobilitat dels treballadors i reduir
l’ús del vehicle privat a través d’un servei de transport públic

balladors i les empreses dels polígons
industrials dels tres municipis, descon-
gestionar la xar xa viària, evitar l’ús
abusiu del vehicle privat i contribuir a
la reducció d’accidents de trànsit, con-
taminació acústica i atmosfèrica.
Als polígons industrials dels tres mu-
nicipis hi ha prop de 17.000 treballa-
dors i més de 350 empreses. Diària-
ment podrien utilitzar aquest sistema
de transpor t públic d’autobús uns
1400 viatgers. S’han dissenyat tres
possibles itineraris que tenen un cost
d’explotació d’entre 250.000€  i
622.000€ .  Ara s’estudia quin dels tres
recorreguts és el més adient. El ser vei
podria començar a funcionar a principis
de juny.

El ser vei de transpor t unirà els tres municipis, un projecte pioner a la comar ca

El que més m’agrada és l’am-
bient tranquil en comparació
a d’altres pobles, on hi ha
més delinqüència.
El que menys, crec que està
una mica brut.
No es veuen massa escom-
briaires pel car rer.

MªSoledad
García
37 anys

M’agraden molt les zones
verdes que hi ha r epar tides
per tot el poble, com el parc
de La Linera o el nou parc
de Cal Jardiner.
No m’agrada el poc aparca-
ment que hi ha en algunes
zones com ara a l’eixample
comercial.

Dolores
Pérez

40 anys

M’agrada la tranquilitat que
es respira al poble. En aquest
aspecte encara, per sor t ,
podem considerar Parets un
poble. No m’agrada que a la
zona on visc, el carrer
Lepanto, té una entrada molt
perillosa o sovint hi ha acci-
dents.

Juana
Martinez

57 anys

El que més m’agrada és la
tranquilitat que hi ha però de
vegades aquesta tranquilitat
es transforma en avorriment
Quan vols sor tir i no trobes
locals ober ts per als joves.

Inés
García

31 anys

El servei podria entrar
en funcionament a
principis de juny

Les jornades “Els nostres avis” ar ri-
ben enguany a la setzena edició. Des
del 27 de maig fins al 5 de juny es
duran a terme més d’una desena d’ac-
tivitats de caire lúdic i cultural emmar-
cades en aquesta celebració. La fina-
litat de les jornades és establir un punt
de trobada i convivència entre la gent
gran, donar a conèixer algunes de les
activitats que desenvolupen al llarg de
l’any i també potenciar la par ticipació
en actes lúdics.

Ampli ventall de propostes
Ja fa setze anys que va néixer la inici-
ativa de fer les jornades, organitzades
per la regidoria de Ser veis Socials de
l’Ajuntament de Parets.

El tret de sor tida de la programació es
dóna amb la inauguració de les jorna-
des, el proper divendres, 27 de maig,
a les 16.30h, al teatre del Casal
d’Avis de Ca n’Oms. El mateix dia
s’obriran dues exposicions a Ca
n’Oms, una mostra dels treballs realit-
zats als cursos i tallers el 2004-2005
i una exposició fotogràfica titulada “La
joventut dels nostres avis”. El cap de
setmana del 28 i 29 de maig és pre-
vist de fer una cantada d’havaneres al
parc de La Linera i una trobada de pun-
taires a la Plaça de la Vila. A par tir del
dijous 2 de juny comença el gruix de
la programació. Entre d’altres, es farà
un recital poètic i el play back del grup
“La il·lusió no té edat”, així com un ball
i sardanes. El punt  final a la progra-
mació, el 5 de juny, es posarà amb la
tradicional missa i el dinar de cloenda
al pavelló.

“Els nostres avis”
compleix setze anys

La inauguració de les
jornades tindrà lloc el dia
27 de maig a Ca n’Oms

Breus
Negociacions per a la
gratuïtat del peatge de
La Llagosta
El secretari general de Mobili-
tat, Manel Nadal, ha anunciat
que probablement a l’estiu la
Generalitat ar ribi a un acord
amb el Ministeri de Foment i
l’empresa concessionària per a
la supressió del peatge de la
Llagosta per als usuaris que
disposen de TELETAC de mobi-
litat obligada.
Aquest acord s’inclouria en la
negociació formal que està re-
alitzant ACESA, MIFO
(Ministerio de Fomento) i la Ge-
neralitat. Actualment hi ha
13.441 persones que disposen
d’aquest TELETAC, que els
permet passar per la barrera de
la Llagosta pagant 0,20 euros.
Aquest peatge té un cost de
1,13€  dels quals 0,93€  corres-
ponen a la par t de l’autopista
gestionada per la Generalitat, i
0,20€  és l’import que per tany
al tram de l’Estat, competència
del Ministeri de Foment.

Festa multitudinària a
Parets per donar su-
port a Fernando Alonso

Per tercer any consecutiu, el
camp de rugbi de Parets es
transforma en punt de tr obada
d’asturians que vénen a donar
suport al pilot de Fòrmula 1
Fernando Alonso. Aquest any
s’ha multiplicat la xifra i n’han
vingut gairebé dos mil. Parets
se suma així a la gran festa del
motor, un cap de setmana pro-
tagonitzat pel  color blau i pel
segon lloc al podi.
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CULTURA

Aquest any el 16 de maig, el di-
lluns de la Segona Pasqua o Pas-
qua Granada és festiu. És una
d’aquelles festes religioses movi-
bles, com la Setmana Santa o
l’Ascensió, que se celebra 50
dies després del dia de Resurrec-
ció, en record de la baixada de
l’Esperit Sant. És clar que també
hi podem trobar orígens pagans,
aquells que lliguen l’home amb el
medi natural que l’envolta. Així
podríem relacionar la Pasqua Gra-
nada amb la fr uctificació de les
plantes.
Antigament, molts pobles cele-
braven aquests dies la Festa
Major. Un dels que encara la ce-
lebra per aquestes dates és Sant
Feliu de Pallerols (la Garrotxa) que
conser va encara el Ball de Cava-
llets, Gegants i Mulassa, la Mata-
degolla considerat pels exper ts
com un valuós document de dan-
sa tradicional catalana, l’origen
dels quals és totalment incer t i
desconegut.
També podem relacionar les diver-
ses festes de Pasqua amb algu-
nes frases fetes. Així per indicar
que una persona està de bon hu-
mor podem dir que fa cara de
Pasqua o que està content com
unes Pasqües. Hi ha una dita
popular, fer Pasqua abans de
Rams, que indica l’alteració de
l’ordre en alguna cosa,
especialment en el cas d’esperar
un fill abans de casar-se.

Oficina de Catala Tot a punt per a celebrar la Setmana
Cultural de l’Escola Municipal de Música

La Setmana Cultural, organitzada per l’Escola Municipal
de Música, se celebra enguany del 23 al 27 de maig

La música és el fil conductor de les
activitats programades al voltant de la
Setmana Cultural de l’Escola Municipal
de Música de Parets. Enguany s’arriba
a la sisena edició d’aquest esdeveni-
ment cultural i lúdic, alhora que té com
a finalitat principal crear un punt de tro-
bada i un ambient de germanor entr e
els alumnes de diferents edats i les
seves famílies.

Activitats adreçades a tothom
La celebració tindrà lloc des del 23 fins
al 27 de maig, sempre amb activitats
de tarda. Els actes programats al vol-
tant de la Setmana Cultural són de
cair e molt variat. Es duran a terme ta-
llers variats relacionats amb el món
musical, interpretació de contes amb
acompanyament, cursos de prevenció

El 23 de maig comença la programació de la 6a Setmana Cultural de l’Escola de Música

Breus
La companyia Som i
Serem, a Can Rajoler

Trobada anual de ball
de gitanes a Parets

El   grup local  Som i Serem posa-
rà en  escena  el 22 de maig al
Teatr e Can   Rajoler  l’obra Casats
per amor ...  a la pasta  de l’autor
Lluís  Coquard.   Es tracta d’una co-
mèdia diver tida  on es posen  de
manifest  les complicacions  d’una
família rica  que ja no n’és. Som i
Serem, format per  veïns de Pa-
rets, prepara sempre dues repre-
sentacions a l’any:  una per  Nadal
i una altra per al mes de maig.   Els
actors   que integren el grup s’ocu-
pen  de la direcció de l’obra  i
aquests dies han intensificat els
assajos per l’actuació del   diumen-
ge  22.  Comèdies,  històries
d’amor,    drames, són  alguns dels
gèneres que  el grup  local  ha anat
interpretant  en les seves actuaci-
ons que sempre omplen  de públic
fidel  el teatre de Can Rajoler.

Oficina de Català
de Par ets del Vallès

Centre Cultural Can Rajoler
Travessera, 1

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

La segona Pasqua

`

2005 Any del Llibre i la lectura a Parets Ressenyes

Aquestes ressenyes literàries també les
podeu consultar al web www.parets.or g

A principis dels anys vuitanta, vaig
viatjar a Egipte mogut pel desig de
conèixer el país que tant m’havia
fascinat als llibres quan era
adolescent.
Vaig r ecórr er el país dins un Land
Rover de lloguer ben atrotinat, des
d’Alexandria fins Abu Simbel, per les
animades carreteretes que flanquegen
el riu Nil a les seves ribes dreta i
esquerra, visitant ciutats, temples i
deser ts que, finalment, van resultar
ser reals.
L’instigador principal d’aquest viatge,
a par t del meu desig personal i de la
predisposada fascinació d’adolescent
pel món egipci, va ser la lectura d’un
llibre en català publicat el 1970, que
l’editorial Plaza & Janés reeditaria en
castellà, reescrit, que no traduït, l’any
1983 en un volum que doblaria les

pàgines de la versió primera. Aquest llibre
subtitulat Viatge sentimental a Egipte por ta
per títol Terenci del Nil  i el va escriure
l’escriptor català Terenci Moix.
La lectura del Terenci del Nil esdevé una
mena de viatge iniciàtic, en el qual el
Terenci ens condueix a traves d’un Egipte
humà i diví que coneix prou, amb mestria,
rigor històric i sense tòpics.
Un Egipte que va visitar per primer cop al
gener de 1968 i que després tornaria a
visitar 15 vegades més. Un país que, com
ell diu en les primeres pàgines del seu
llibre, contenia somnis  propis i els
somnis que ell mateix havia anat
alimentant.
La lectura del llibr e i el recor regut físic
simultani del país esdevenen per al lector
i el viatger una espècie de fusió vivencial
intensa en què les escenografies
bessones, per les quals discorr en el
viatge i el llibre: pobles, ciutats, temples,
paisatges, deserts, palmeres i mer cats,
resten mudes i còmplices contemplant,
pretèrites i immòbils, el pas d’un riu
majestàtic, que dóna, permanentment,
l’estranya sensació de ser tan irr eal com
etern.
Eduar d Allende. Artista
Ter enci del Nil. Viatge sentimental a Egipte. Ter enci
Moix. Barcelona, Selecta 1970.

Ja fa una colla d’anys, cap a 1977, vam
fer a Parets unes classes de català i el
professor, en Jaume Barberà, un dia ens
va posar com a deures la lectura del llibre
de la Carme Riera Te deix, amor, la mar
com a penyora.
És una historia d’amor d’una parella del
mateix sexe, una parella que s’estima en
una ciutat petita on tothom es coneix.
Viuen una aventura, senzilla, curta i
intensa que els marca per sempre més. La
diferència d’edat i la pressió del que dirà
la gent els porta a la separació. La
protagonista se’n va a estudiar a
Bar celona i sobreviu amb l’enyor.
Passa el temps. Amb poques ratlles, la
novel·la descriu els últims anys de la
dictadura i el moviment dels estudiants,
les manifestacions, els recitals, les
xerrades, les conferències. Ella és allà,
però sempre pensant amb el passat.

També apareix la gelosia quan ella surt
amb nois i quan, finalment, es casa.
Elles sempre estan amb contacte,
sempre s’escriuen i, quan ha de tenir un
fill, ella diu que serà nena i li posa el
seu nom, Maria.
El llibre em va marcar pel fet que jo era
molt jove i sempre sentia històries
d’amor però no havia llegit mai res sobre
el mateix sexe i menys una nar ració tan
senzilla i que penses que també
t’hagués pogut passar a tu.
Ara potser sembla normal, però en
aquella època la relació de parelles del
mateix sexe era pecat, tant per a la
església com per a les persones del
carr er que sempre critiquem quan
alguna cosa se sur t dels esquemes
establer ts.

Dolors Esteve Agustí. Presidenta de
l’Associació de Comerciants del Bar ri
Antic de Parets

Carme Riera. Te deix amor la mar com a penyora .
Barcelona: Laia, 1982 (Les eines; 12)
Carme Riera. Te deix amor la mar com a penyora .
Barcelona: Columna, 1997

Aquest diumenge 15 de maig a
par tir de les 16.30 hores actuació
de ball de gitanes a la Plaça de la
Vila.   Com cada any al maig, Pa-
rets acollirà la  trobada anual que
li cor respon en el marc de la roda
de ball de gitanes   del Vallès  a la
qual per tany la  colla   local.   Els
gr ups que  ballaran  són Antics
dansaires de  Cerdanyola,  Mas
Rampinyo, Lliçà d’Amunt   i  el
grup de Parets. El ball de gitanes
acabarà la temporada  par ticipant
en una trobada  de  més de trenta
gr ups de colles que  es farà a
Montserrat el   dia cinc de juny.

per a músics,  projeccions audiovisuals
i la tradicional botifarrada popular al
parc de La Linera, entre d’altres. Cada
dia, al marge de les diferents activitats
programades, es durà a terme un con-
cer t per cloure la jornada, protagonitzat
per músics professionals que interpre-
ten diferents estils musicals, a més de
l’habitual concert de professors i pro-
fessores del centre.

Quinze anys de trajectòria
Quinze anys de trajectòria en l’ensenya-
ment musical i 250 alumnes. Aquestes
són xifres molt significatives del bon
funcionament de l’Escola Municipal de
Música.
Les preinscripcions per al proper curs
es poden fer entre el 17 i el 27 de maig
a la mateixa escola.
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Com se sent després de l’èxit de la
Caminada a Montserrat?
Ens sentim molt satisfets després de
doblar la par ticipació r especte l’any
passat. Hem rebut moltes
felicitacions i això ens motiva encara
més per l’any que ve repetir
l’organització. Ha estat una caminada
molt exigent de 55 quilòmetres amb
un per fil de 2.000 metres de pujada.
La majoria dels que van prendre la
sor tida van acabar el recorregut.
Cada cop hi ha més afició a les
marxes a Parets?
És veritat. Cada vegada estem pujant
més el llistó i la bona or ganització de
l’any passat ha fet engrescar a més
gent enguany. La idea és que hi hagi
una tercera edició de la Caminada a
Montser rat.
Aquesta temporada el CEP afronta
amb més tranquil·litat la Copa
Catalana de marxes de resistència?
Aquest any no ens hem abocat tant
a la Copa de mar xes, l’any passat va
ser molt dur i van lluitar fins la dar rera
mar xa amb l’Espar reguera per
guanyar el títol. El CEP té una
programació molt àmplia   a par t de
les mar xes també fa muntanya,
populars, escalades, formació i
dar rerament hem programat fins i tot
la projecció d’àudiovisuals.

    “El soci del CEP és de qualitat ja que s’implica i col·labora molt”

Miquel Luque
Medalla d’or als paralímpics d’Atenes
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L’equip sènior masculí del Bàsquet Pa-
rets tanca aquest cap de setmana la
seva participació a la lliga Ter ritorial
grup 4t. El bloc que entr ena Toni
Mar tín depèn d’ell mateix per assegu-
rar l’ascens a 3a Catalana. Aquest diu-
menge a les 17.30 hores jugarà a la
pista del Pòsit Arenys 2001, el líder
de la lliga i campió del gr up amb 24
victòries i 3 der rotes. Els paretans te-
nen la moral molt alta després de
l’esprint final de la lliga ja que han
sumat 6 victòries consecutives, la dar-
rera dissabte a casa davant d’un rival
directe, el Sant Vicenç de Montalt (59-
49). El triomf no va ser fàcil ja que al
descans el BP dominava per 21-19,
tant el tercer com el darrer quar t del
par tit se’l va endur el Parets per 4
punts. Eric Sastre (14) i Dani Pachón
(12) van ser els màxims anotadors. Per
aconseguir l’esperat ascens a 3a
l’equip de Martín hauria de guanyar
aquest diumenge a Arenys però fins i
tot amb una derrota podria pujar de
categoria. El BP  ha sumat en 27 par-
tits, 22 victòries i només 5 derrotes .

JORDI DOMÉNECH
Centre Excursionista Parets

Jordi Seguer

SÈNIOR BÀSQUET PARETS

lllll‘eeeeeqqqqquuuuuiiiiippppp

L’expedició Aconcagua “Gossos a
la muntanya” va disparar el nombre
de socis?
És així, l’augment del nombre de
socis ha estat resultat d’una tasca
ben feta per tots. Ara mateix tenim
uns 320, és un soci de qualitat, que
s’implica i sobretot col·labora, això
és més impor tant que no pas la xifra.
Quines activitats immediates
preparen?

El CEP no s’atura mai i fins i tot
moltes activitats del calendari
coincideixen. Gairebé cada cap de
setmana tenim algun acte, entre els
nous reptes destacaria un nou
projecte 4.000 pel cap de setmana
de Sant Joan del 23 al 26 de juny.
Volem coronar el Weissmies de
4.023 metres als Alps Suïssos.

Jordi Doménech presideix el Centre
Excursionista Parets  des de fa 5
temporades. Durant aquest període l’entitat
ha augmentat de forma considerable el
calendari d’activitats de les diferents
seccions. El CEP organitza durant tot l’any
sortides populars els diumenges al matí,
escalades, cursos de formació o participa en
marxes de r esistència. Coincidint amb el
Milcentenari de Parets el CEP va fer realitat
el projecte “Aconcagua 2004: Gossos a la
muntanya”, també es va proclamar guanyador
de la Copa Catalana de resistència.  Per
aquest 2005 volen repetir de nou el Projecte
4.000   amb una sortida cap al juny als Alps
Suïssos. El Centre està d’enhorabona
després de l’èxit de par ticipació -79 inscrits-
de la 2a Caminada Parets-Montser rat
celebrada el 30 d’abril.  Actualment el CEP
compta amb més de 300 socis que
participen de for ma activa.
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Tal com marquen els estatuts el
Club de Bàsquet Parets ha convo-
cat eleccions a la presidència. A
par tir del 16 de maig es poden
presentar les candidatures que
han d’estar formades per un mí-
nim de 7 membres. Les eleccions
estan previstes pel dijous 2 de
juny en el marc d’una assemblea
ordinària de socis. Les candidatu-
res s’exposaran del 20 al 29 de
maig. Dídac Cayuela, president
des del 2001, ha anunciat que
optarà a la reelecció amb l’equip
actual. Durant la seva gestió el BP
ha superat la vintena d’equips fe-
derats.

Eleccions al Club
Bàsquet Parets

Breus

eeeeel pll pll pll pll plaaaaannnnntttttererererer aaaaavvvvvaaaaannnnntttttmamamamamatxtxtxtxtx

Aquest dissabte se celebra el cros
escolar a Parets

Uns 200 joves de les categories mini, prebenjamí i benjamí
participaran a les curses

La zona espor tiva de Parets acollirà
aquest dissabte 14 de maig a par tir de
les 11 del matí una nova edició del cros
escolar que or ganitza el Servei d’Es-
por ts de l’Ajuntament. La prova inclo-
sa en el calendari dels jocs espor tius
preveu una par ticipació d’uns 200 jo-
ves de les categories mini, prebenjamí
i benjamí amb distàncies d’entre 400
i 1.000 metres. Com a novetat també
s’incorpora una cursa per als pares i
mares dels escolars. El cros d’aquest
dissabte serà una de les darreres jor-
nades de la temporada dels jocs es-
por tius, el dissabte 21 de maig hi hau-
rà una jornada recreativa de natació a
la piscina de Can Butjosa per als joves
de les categories prebenjamí i benjamí.
El regidor d’espor ts de l’Ajuntament de

Els escolars r ecorreran distàncies d’entre 400 i 1.000 metr es a la zona esportiva

L’atleta del CA Parets Alba Quirós s’ha conver tit aquesta tem-
porada en una de les revelacions de l’equip de competició que
prepara Ainoa Infante. Quirós, nascuda el 1995, s’ha fet un lloc
entre les atletes de la seva categoria en proves de cros i pista a
l’aire lliure. La jove que cursa 4t de primària del CEIP Lluís Pi-
quer va quedar 8a classificada a la final territorial de cr os de
l’UCEC i la 22a a la final del Campionat de Catalunya. A més
l’equip benjamí femení del CA Parets –del que en forma par t-
ha estat campió territorial de cr os i 4t de la final catalana del
Consell. En l’apar tat de pista s’ha proclamat campiona comar-
cal de categoria benjamí després de les jornades celebrades a
les instal·lacions de Granollers, Mollet i Sant Celoni. El passat
30 d’abril l’equip aleví femení del CA Parets format per Quirós,
Laura Menes i Júlia Lleida va quedar 11è a la final catalana de
relleus en 3 X 600 metres a Igualada.  En les properes setma-
nes centrarà els seus esforços en obtenir la classificació per la
final del Campionat de Catalunya de pista federat aleví. La prè-
via es farà a Calella el 28 de maig i la final serà l’11 i 12 de
juny al Prat del Llobregat.

“M’agrada córrer les curses curtes de pista”

Alba Quirós, 10 anys
Club Atletisme Parets

Dissabte 14 i Diumenge 15 Maig

FUTBOL 1a TERRIT. Grup 4:
Sant Pau (Manresa)-CF Parets (Diumenge 16.30 h)
HANDBOL Fase Ascens a 1a:
BM La Roca “B”-H.Parets (Diumenge 12.30 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET TERRIT.  MASC. Grup 4:
Pòsit Arenys-B.Parets (Diumenge 17.30 h)
BÀSQUET 3a FEM. Grup 3: B.Parets-Sant Vicenç dels Hor ts
(El par tit s’avança a divendres 13 maig 21.30 h)
FUTBOL SALA TERRIT. Grup 2:
FS Parets Wursi-La Union “B” (Dissabte 17.30 h)

Dissabte 21 i Diumenge 22 Maig

FUTBOL 1a TERRIT. Grup 4:
CF Par ets-Ter rassa “B” (Diumenge 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
HANDBOL Fase Ascens a 1a:
H.Parets-Sarrià de Ter “B” (Dissabte 19 h)
TENNIS TAULA:
Fase d’ascens a 1a Estatal del TT Parets a Getafe (Madrid)

El sènior A del Tennis Taula Parets
disputarà el 21 i 22 de maig a
Getafe (Madrid) la fase d’ascens
a 1a Estatal. Serà la tercera
vegada que els paretans optin a la
categoria superior on ja van militar
en anys anteriors. L’equip estarà
format pels jugadors Miquel
Molina, Agustí Martín, Jordi Rivera
i Juan Ortega. Durant la fase
regular el TT Parets ha quedat
campió del grup 5è de la 2a Divisió
estatal i per això serà cap de sèrie.

Fase d’ascens del TT
Parets a 1a Estatal

L’equip sènior A de l’Handbol
Parets visita la pista del BM La
Roca “B” (diumenge 12.30)
en la 3a jornada del play of f
d’ascens a 1a Catalana. Els
d’Herrer o volen mantenir la quarta
plaça de la fase després de la
victòria assolida dissabte davant
del Rubí (38-29). El BM La Roca
és segon amb 12 punts, 3 més
que el Parets. En la dar rera
jornada els roquerols van caure a
Barberà per 36 a 29. El partit serà
de màxima rivalitat ja que molts
dels jugadors es coneixen.

L’Handbol Parets es
desplaça a La Roca

Uns 240 jugadors de 9 clubs di-
ferents van par ticipar el 8 de maig
a la final catalana de rugbi base
disputada a Parets. La UE
Santboiana en categoria aleví i
benjamí, i el FC Barcelona-Parets
en prebenjamí van ser els guanya-
dors del Campionat de Catalunya.

Santboiana i Barça,
campions de rugbi

Breus

Aquest dissabte 14 de maig a les
17.30 hores tindrà lloc al Teatre
Can Rajoler la presentació de la 25a
Volta al Vallès de ciclisme cadet
que organitzen de forma conjunta
AC Parets i CC Montcada. El
Criterium començarà a Parets el
dissabte 28 de maig amb una
contrarrellotge individual, la darrera
etapa de 60 quilòmetres serà el
diumenge 5 de juny entre Montcada
i Parets.

Es presenta la Volta al
Vallès de ciclisme

Miquel Luque,
a la Copa del Món
El nedador paralímpic de Parets,
Miquel Luque, par ticipa aquest
dissabte en la prova dels 150
metres estils de la Copa del Món
de natació que es fa a Manchester
(Anglaterra). Luque és un dels 5
components de l’equip paralímpic
espanyol. El nedador de Parets,
dues vegades medalla d’or en
Jocs Paralímpics, par ticiparà el
21 i 22 de maig a l’Open europeu
de Bèlgica a les proves de 50
metres braça i 150 estils i
després al Campionat Català.

La cloenda dels Jocs Escolars serà el 28 de maig
El proper dissabte 28 de maig es farà la
cloenda dels Jocs Espor tius Escolars.
Com en anys anteriors el dar rer dia de
l’activitat s’ha previst el torneig de pares
i mares que compta amb molta accep-
tació. També s’entregaran els trofeus
als primers classificats del cros del dia
14. Els Jocs s’han desenvolupat durant
tot el curs i han consistit en jornades es-
pecífiques d’espor ts com el futbol sala,
bàsquet, handbol a més de jornades re-
creatives destinades a alumnes que cur-
sen des de P-5 fins a quar t de primària.

Parets, Josep M. Guzmán, ha dit que
“en un futur immediat tant el cros es-
colar com la cursa de pares i mares es
podria fer coincidir amb la cursa popu-
lar d’atletisme que tant l’Ajuntament
com el Club Atletisme Parets volen re-
cuperar”.  Guzmán ha valorat de forma
molt positiva el desenvolupament de la
temporada dels jocs i de les escoles
esportives municipals “totes dues ac-
tivitats estan molt arrelades i compten
amb nombrosa participació”. Tant les
sessions dels Jocs -en dissabte- com
els entrenaments de les escoles oferei-
xen una formació poliespor tiva als jo-
ves del municipi. D’aquesta manera
se’ls orienta per tal que puguin escollir
millor quin espor t poden practicar a
par tir de l’edat aleví.
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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

Seguretat
ciutadana:

comença a ser
un problema

De
“Salvem Gallecs”

a
 “Gallecs,salvat!”

Malgrat tot,
 seguim

treballant

Alta tensió
política

i elèctrica

Millores al  Barri
de Can Roura

Una històrica preocupació dels socialistes
de Parets ha estat sempre l’amenaça que
ha planat sobre l’espai de Gallecs durant
tots aquests anys de govern convergent a
la Generalitat de Catalunya.
23 llargs anys de gover n de CiU al capda-
vant de l’administració catalana, sense
que els seus representants mostressin el
més mínim interès per l’espai natural de
Gallecs, avalen la manca de sensibilitat
que durant tots aquest anys han tingut els
darr ers i diferents gover ns de CiU per
aquest tema.
Un any i escaig després i amb un govern
progressista i d’esquerres al Palau de la

plaça Sant Jaume, ha estat suficient per-
què des de la conselleria de Política Ter-
ritorial, dirigida pels socialistes, s’aprovés
un pla director de Gallecs que determina
la preservació definitiva d’aquest entorn
natural, traslladant el tram de la hipotèti-
ca via interpolar sobre la carr etera comar-
cal, mantenint-lo en un gran parc agrícola
i  reforçant aquella, ara sí, vella reivindi-
cació de molts ciutadans de Parets, però
també de Mollet i d’altres indrets propers,
que amb pancar tes i enganxines amb la
frase impresa “salvem Gallecs” es mani-
festaven durant molts caps de setmana.
Doncs bé, Gallecs ja està salvat!. Aquest

és un fet pel qual justament ens felicitem
alhora que ens congratula que els repre-
sentants de CiU del nostre poble curiosa-
ment també ho celebrin.  Estem conven-
çuts que des del nivell local de la política
ningú que s’estimi el seu poble hagués
volgut una altra cosa per Gallecs que nos
fos la seva preser vació, però això ni justi-
fica l’acció dels seus companys a la Ge-
neralitat i ni molt menys justifica apuntar-
se “el tanto”.

En una democràcia, la feina de l’oposició
és controlar l’activitat del govern. Sembla
que aquest principi tan simple encara no
ha estat assimilat pel govern municipal de
Parets. Els molesta que gosem discrepar
i encara més que ho fem de manera ober-
ta, pública i amb arguments i dades con-
trastables. Doncs que s’hi acostumin,
perquè seguirem fent la nostra feina mal-
grat tots els entrebancs legals i il·legals
que ens posen.
Darrerament s’han pr es una sèrie
d’acords de caràcter urbanístic que supo-
sen una seriosa hipoteca per al futur del
nostre poble, amb unes previsions de crei-

xement superiors a les desitjables i sen-
se els ser veis i els espais públics que
calen des del punt de vista de la
sostenibilitat i la qualitat de vida. Ha es-
tat una mostra d’acció unilateral sense cap
mena de participació pública més enllà de
la que per llei no poden evitar. S’han do-
nat dades confuses i incompletes per jus-
tificar el que és injustificable, que el seu
model de desenvolupament es basa a
construir tant com es pugui. I a sobre te-
nen la barra de dir que volem afavorir les
immobiliàries per demanar transparència.
Des d’Esquerra Republicana de Catalunya
seguirem treballant per al nostre poble i

tant de bo no sigui massa tard i puguem
redreçar el nyap urbanístic que ens volen
deixar d’herència quan els demanem comp-
tes de la seva gestió a les properes elec-
cions. Això, és clar, si abans no ho fa la
justícia.

GRUPS MUNICIPALS

      Hem demanat que s’aturin les obres
de soterrament de la línia d’alta tensió
(25.000 V) que s’estan fent al costat del
Lluís Piquer. Aquesta línia ve de prop de
l’estació de tren i travessa l’Eixample
soter rada per l’Avinguda Catalunya. Ara la
continuació d’aquesta línia es vol soterrar
dins la zona espor tiva en un indret sense
pr ojecte. No hi ha projecte de soterrament
de la línia, ni projecte conegut de com s’or-
ganitzarà en el futur la zona espor tiva,
malgrat el que algun regidor del govern diu,
equivocadament o amb ànim de confondre.
Com tots els ser veis, aquesta línia s’ha
de soterrar per vialitat pública, mai per

una zona espor tiva pels perills i afectaci-
ons que comporta.
Doncs, per què es fa? La resposta és de
manual, per estalviar diners als promo-
tors. L’equip de govern  vol estalviar, no al
poble, sinó als promotors la despesa que
suposa fer l’obra ben feta per vialitat i
deixa que  s’enterri per la zona espor tiva,
cosa que suposa un cost molt més baix,
a canvi de perill i provisionalitat.
Qui ha de pagar aquest soterrament? La
resposta també és de manual, els promo-
tors dels dos blocs del costat del Lluís
Piquer. I en el futur, si s’hagués fet bé, no
ens caldria tornar a fer i a pagar de nou

la feina.
Per cert, tant afeccionats com són als re-
glaments alguns regidors, cal recordar-los
que els reglaments elèctrics defineixen
baixa tensió fins a 1500 V i per sobre és
alta tensió.
I sobretot no s’alarmin per aquestes peti-
tes coses, sinó per les més grans.

Fa quinze dies dedicàvem aquestes ratlles
a reflexionar sobre la impor tància de
comptar amb l’opinió de la ciutadania a
l’hora de prioritzar les inversions de l’Ajun-
tament. Creiem sincerament que per gover-
nar s’ha de saber escoltar. És la millor
manera de trobar les respostes als proble-
mes, inquietuds i necessitats que sorgei-
xen.
Els veïns i veïnes de can Roura ja fa temps
que reclamen mesures per frenar el pro-
gr essiu deteriorament del barri. Per ICV és
una satisfacció aconseguir tirar endavant
els nostres compromisos amb la seva
gent, encara que sigui parcialment. Aquest

2005 es materialitzarà la construcció de
la placeta entre el carrer d’Anselm Clavé
i la Baixada de l’Estació i s’arranjaran i
modernitzaran el passeig de Josep Molins
i el final de l’avinguda d’Espanya. Queda-
ran coses per fer, però estem convençuts
que aquestes actuacions, que avui són un
compromís de tot l’equip de govern, supo-
saran una millora significativa.
Pel que fa al projecte de constr ucció d’una
nova estació situada al nivell de l’avingu-
da d’Espanya i el pont de l’avinguda de
Catalunya, que permetria reformular tot
aquell espai, entenem que no deixa de ser
una aposta de futur que dependrà de la

voluntat d’altres administracions. És per
això, que de moment seguirem insistint
que s’ha de posar algun mitjà automàtic
per facilitar l’accés a l’actual estació des
de dalt de l’avinguda d’Espanya. Som
corresponsables i lleials amb el pacte de
govern amb el PSC, però la gent d’ICV
seguim pensant el que sempre hem pen-
sat, que les escales mecàniques són ne-
cessàries.

Aquests dies la policia municipal ha estat
sacsejada per un fet gens usual: la presen-
tació per sorpresa d’una or ganització de
lladres molt professionals que treballen al
nostre municipi en l’especialitat del roba-
tori d’habitatges a la zona alta de Parets,
al Cim Vallesà  i darrerament  a bars i al-
tres comerços.
CiU va demanar, en una reunió amb el re-
gidor de Seguretat Ciutadana i el respon-
sable de la nostra Policia Local, explicaci-
ons del nostre cos per copsar-ne la situa-
ció; vàrem parlar d’estr uctura, competèn-
cies, polítiques formatives, estudi d’im-
plantació i grau de satisfacció dels ciuta-

dans, mobilitat dels policies, instal·-
lacions, regulació amb Protecció Civil i,
sobretot, si estaven fent quelcom mala-
ment amb un gran objectiu: millorar el
servei. El dia 14-12-2004 el responsable
em va donar  les explicacions opor tunes
referents a aquest afer i, sobretot,va acla-
rir-me  tots els meus dubtes.
Però avui, després de 5 mesos, el nostre
poble torna a ser sacsejat per una situa-
ció d’angoixa i preocupació per aquesta
nova onada de robatoris.
Parets es fa gran en extensió i en nombre
de ciutadans, i nosaltres no tenim clar que
el nostre nombre d’agents (24 en total)

siguin suficients per atendre les nostres
necessitats i la nostra seguretat.
Som conscients que no és un tema fàcil,
però sí que hem de tenir molt clar que si
volem créixer, si volem ser atractius com
a poble, els nostres ciutadans han de te-
nir la tranquil·litat que un cos com el de
la Policia Local vetlla per la seva segure-
tat.
Invertir en seguretat és inver tir en futur.
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-Quants grups de colles actuaran aquest diumen-
ge a la festa de Parets?
Doncs rebrem la visita dels antics dansaires de
Cerdanyola, de les colles de la Llagosta, Mas Ram-
pinyo, Santa Perpètua de la Mogoda i Lliçà
d’Amunt. Per tancar l’actuació i com a amfitriona
ballaran les colles de Parets.
-Com ha anat la temporada?
La temporada s’ha desenvolupat amb les actuaci-
ons previstes i amb les visites programades a les
poblacions que, com nosaltres, formen part de la
roda de ball de gitanes. L’última actuació i una de
les mes emblemàtiques serà el proper cinc de juny
a Montserrat.
-Parets és sempre fidel a la trobada de grups de
colles a Montserrat?
Efectivament. Podríem dir que la temporada no
està ben acabada si no anem a ballar a Montserrat.
És una trobada molt emotiva. Aquest any es farà
el cinc de juny i serem uns mil balladors de trenta
pobles els que par ticiparem en l’acte i que balla-
rem conjuntament com a ofrena a la Mare de Déu
de Montserrat. És una ocasió única per tr obar-se
amb companys d’altres colles de la comarca i viu-
re una jor nada de germanor. A més, aquest any es
compleixen 25 anys de la trobada de ball de gita-
nes a Montser rat i TV3 en gravarà un repor tatge.
-En quin moment es troba ara mateix el grup ball
de gitanes de Parets?
Doncs amb nova junta directiva des de fa tres tem-

“El nostre objectiu és donar continuïtat a la llarga tradició del ball de gitanes a Parets”

Parlem de Can Jornet. Aquest mas potser no és el
més conegut, ni el més antic, ni tan sols el més maco
però, com tots els masos de pagès, té el seu encant
i la seva petita història.
Segons una inscripció que es conserva a la paret de
la tanca de l’era, la casa data de 1877 però trobem
referències de la família Pelegrí i Jornet al padró de
1855 i al de 1880, com a propietaris de la casa del
Cuar tel Poniente 11 de don Pedro Pelegrí Jor net de
profesión labrador.
Can Jornet, a més de la casa de pagès, constava d’un
safareig, la sínia i l’era,  on es batia i ventava el gra
amb forques. L’última persona que hi va viure fou na
Maria Roca Pelegrí, més coneguda al poble com «La
Jorneta».
El 19 de maig de 1998 l’Institut Català del Sòl ce-
deix, per un període de vint anys, l’ús de la propietat
a l’Ajuntament que es farà càrrec de l’actual r eforma
tot i adaptant, entre d’altres, diferents sales, una
zona d’acampada, un espai per a focs de camp i vet-
lles i un hort ecològic. El 15 de novembre d’aquell
mateix any l’Ajuntament i l’Agrupament Escolta i Guia
Sant Jaume, van signar el conveni que concedia a
aquest últim la gestió del centre. La masia de Can
Jornet, com a seu de l’Agrupament, va ser inaugura-
da amb una gran festa el 4 de maig de 2003.

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

Si us fa ràbia pagar el re-
but de l’assegurança del
cotxe, penseu que no és
un invent «modern»:
aquesta setmana us mos-
trem l’exemple del seguro
de un caballo pel qual ca-
lia pagar el 1915 12
pesetas 82 céntimos a
L’Avinensa, una mútua
que ajudava econòmica-
ment el propietari de l’ani-
mal quan aquest traspas-
sava...
Aquest document podem consultar-lo a l’Ar xiu grà-
cies a la donació desinteressada de Dolors Este-
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David Fiérrez
President del
grup de Ball de
Gitanes de Parets

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.

BORSA

DE T REBALL

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

Pepi Volart

porades, amb molta estabilitat i bona organització
i coordinació. El nostre objectiu és donar continuï-
tat a la llarga tradició del ball de gitanes a Par ets.
Fa 29 anys consecutius que les colles de Parets no
han aturat les ballades. Malgrat que l’entitat és
centenària i ha  travessat diferents períodes, ara
mateix està en un bon moment. També hem par ti-
cipat a la dar rera fira d’entitats perquè la gent ens
conegui encara més.
-Quants grups formen el ball de gitanes?
Actualment som quatre colles: petits, mitjans, grans
i veterans i aproximadament uns seixanta balladors,
la majoria noies.
- De fet sempre hi ha hagut mes presència de ba-
lladores que no pas de balladors?
No sabem trobar la resposta però la tendència és
aquesta. Des d’aquí voldríem encoratjar tothom a
ajudar-nos a mantenir aquesta tradició del ball de
gitanes a Parets i que tots els que estiguin interes-
sats s’hi apuntin que seran benvinguts. Ens farien
falta més nois que tal vegada trien altres activitats
més espor tives o potser és tan sols qüestió del fac-
tor vergonya.
-Com es planteja el futur del ball de gitanes de
Parets?
- Amb la mateixa il·lusió de sempre i amb moltes
ganes de tirar endavant l’entitat.

El mas rural de Can Jornet

AUXILIAR
ADMINISTRATIVA

Llocs de treball: 1
Municipi: Parets del Vallès,
Can Volart
Contracte: Temporal
Horari: De 9 a 14h i de 15
a 18h
Requisits: Imprescindible
francès i anglès nivell
bàsic, carnet de conduir i
cotxe

AUXILIAR
ADMINISTRATIVA

PERSONAL
 DE NETEJA

AUXILIAR MAGATZEM
INFORMATITZAT

Llocs de treball: 1
Municipi: Parets del Vallès
Contracte: Temporal
Horari: De 9 a 14h i de 16
a 20h
Requisits: Imprescindible
persona jove amb formació
administrativa

Llocs de treball: 1
Municipi: Parets del Vallès
(sector autopista)
Contracte: Temporal
Horari: Rotatiu de 6 a 22h,
inclosos caps de setmana
Requisits: Imprescindible
carnet de conduir i cotxe
Altres: S’ha de realitzar
esforç físic

Llocs de treball: 1
Municipi: Lliçà de Vall
Contracte: Temporal, 4
mesos
Horari:Maig i juny, 5 hores
per la tarda
Juliol i agost, 8 hores,
horari par tit
Requisits: Imprescindible
carnet de conduir i cotxe

David Fiérrez és des de fa tres temporades el pre-
sident del grup Ball de gitanes de Parets. L’enti-
tat compta amb una renovada junta directiva que
encapçala el veí de Parets David Fiérrez de 27
anys i un dels seixanta balladors que integren les
actuals quatre colles de l’entitat local. La cente-
nària agrupació prepara per aquest diumenge
quinze de maig a la Plaça de la Vila, a partir de
dos quar ts de cinc, la tradicional ballada que cada
any acull la roda del ball de gitanes del Vallès.
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ve i Maria Gorina, nétes de
l’«assegurat», a les quals
agraïm aquest gest des
d’aquestes planes. És per
això que volem informar-
vos que estem oberts a
qualsevol persona que de-
sitgi donar o cedir cartes,
escrits, fotografies, tots
aquells documents amb
els quals, de vegades, no
sabem què fer i als quals
potser ara no atorguem
massa valor però que po-

den formar par t del nostr e patrimoni de demà.

´
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-Com està anant la venda del llibre?
-S’estan venent, sobretot a la gent a
qui agrada la mitologia que s’ha inte-
ressat molt en la meva novel·la. Al
desembre passat el vaig presentar a la
llibreria Ona de Barcelona i va tenir
molt bon seguiment. A més ha rebut
bones crítiques de diversos mitjans
com La Vanguardia.
-Per què va decidir fer aquesta
novel·la?
-L’Harúspex és fr uit de dos dels meus
entreteniments: la literatura i concreta-
ment la mitologia grega. Els personat-
ges que apareixen a la novel·la estan
basats en La Ilíada d’Homer i en altres
obres mitològiques. Tot i això és una
novel·la totalment intemporal
-Quines característiques té l’obra?
-És un llibre de lectura fàcil, d’unes 300
pàgines, amb molt sentit de l’humor ja
que hi apareixen moltes escenes còmi-
ques. He tret fets mitològics del seu
context i els he traslladat en una èpo-
ca intemporal tot i que podria passar
per fectament avui en dia. Tot i això
l’obra també està dividida en 24 cants,

“Va ser molt curiós el titular de La Vanguardia: El otro Zafón es endocrinólogo”

Carles Zafón. Metge i escriptor

Carles Zafón, metge especialista en endocrinologia i nutrició, va néixer
fa 40 anys a Barcelona, però ja en fa tretze que viu a Parets del Vallès.
Zafón és un gran aficionat a la literatura i a finals de l’any passat va publi-
car la seva primera novel·la, L’Harúspex (Editorial Meteora), molt influïda
per la mitologia grega, una de les seves passions.

Ultima hora ...

Carles Font. Fotografies: Joan Soto

els mateixos que La  Ilíada.
-Quins personatges mitològics ha uti-
litzat?
-Hi apareixen uns 150 personatges tot
i que he agafat els secundaris de La
Ilíada i els he conver tit en principals.
Per exemple, el protagonista és un
harúspex, Testòrides Calcant, un ende-
vinador que surt molt de r efilada a
l’obra d’Homer. En la meva obra Cal-
cant és un fotocopiador mediocre que,
juntament amb una colla d’amics es-
tranys que té, descobreix per atzar que
posseeix facultats endevinatòries. Tam-
bé apareixen altres personatges com
Dafne, Apol·lo, Helena, Menelau,
Agamèmnon...
-Cal conèixer prèviament la mitologia
grega per llegir-lo?
-No. És una història novel·lada que té
una introducció, un nus i un desenllaç
i tots els personatges estan caracterit-
zats. El que és veritat és que la gent
que conegui els mites grecs n’hi iden-
tificarà molts.
-Una de les curiositats és que el seu
nom s’assembla molt al d’un escrip-

Preinscripcions a l’IES Parets
Des del 17 fins al 27 de maig es
poden fer les preinscripcions per al
curs 2005-2006 a l’IES Parets.
Aquest any també es pot accedir a
estudis superiors. La Generalitat ha
concedit un cicle formatiu de grau
superior en Administració i finances
i es mantenen els cicles formatius
de grau mitjà d’Equips i instal·-
lacions electrotècniques i de Gestió
administrativa.

Pere Vilardebó guanya el con-
curs de caràtules de l’Amfi Rock
El paretà Pere Vilardebó, de 24
anys, ha estat el guanyador del con-
curs de disseny de la caràtula del
CD de l’Amfi Rock 2005.
Vilardebó es dedica professional-
ment al disseny gràfic i les seves
creacions s’han pogut veure expo-
sades a Can Rajoler i recentment al
Centre Cívic Can Gili de Granollers.

tor molt conegut, Carlos Ruiz Zafón.
-Sí. Ell ha tingut un gran èxit amb L’om-
bra del vent , que par ticularment
m’agrada molt, però no hi tinc cap re-
lació de parentiu. Va ser molt curiós el
titular que va escriure La Vanguardia :
“El otro Zafón es endocrinólogo”.
-Ha pensat en fer algun altre llibre?
-Tinc en ment una altra història, però
de moment encara no l’he començat a
escriure.
-A més del seu, quin llibre recomana-
ries?
-L’Assaig sobre la lucidesa de José
Saramago.
-I quin indret de Parets li agrada par-
ticularment?
-El bosquet de la Torre d’en Malla.

La Vella Dixieland, en concer t
La Vella Dixieland està d’aniversa-
ri. Aquest 2005 bufa 25 espelmes
per celebrar una llarga trajectòria
sobre els escenaris, transpor tant
ar reu els sons del jazz.
Els vuit components de la formació
oferiran actuació a Parets el proper
diumenge, 15 de maig, fent recorre-
gut per la història del jazz. El con-
cer t tindrà lloc a les 19.30h al Cen-
tre Cultural Can Rajoler.
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