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Grans en experiències, en records, en il·lusions, en
generositat, en respecte, en ganes de compartir... Així
són els nostres avis, persones vitals, actives i parti-
cipatives, per això mereixen unes jornades adreçades
especialment a ells.
No perdre el contacte amb el que interessa a la gent
gran, donar a conèixer les seves aficions i crear es-
pais per a la convivència i la germanor és l’objectiu
de les jornades Els nostres avis, que aquest any ar-
riben a la 20a edició. Sortides a la natura, ball, ci-
nema, jocs o manualitats són algunes de les activi-
tats que inclou el programa d’enguany, que comen-

Els nostres avis. L’experiència de viure
Les jornades esdevenen un punt de trobada per a la gent gran i una forma de compartir les seves aficions

La trobada de puntaires a la plaça de la Vila és una de les activitats més esperades del programa d’activitats

çarà el dilluns, 29 de juny, amb la inauguració de l’ex-
posició dels treballs fets pels alumnes dels tallers
dels tres casals municipals i, després d’una gran va-
rietat d’actes, clourà amb el tradicional dinar al Pave-
lló Municipal d’Esports.
Perquè ells s’ho mereixen, perquè encara tenen molt
a dir, perquè viuen amb alegria el repte de ser grans i
contribueixen al desenvolupament dels valors que ens
ajuden a millorar la nostra societat, perquè la seva
història va lligada a la de la nostra vila i a nosaltres
mateixos. Per tot plegat us convidem a viure les se-
ves jornades, les jornades Els nostres avis. (pàg.3)
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De dilluns a dissabte
de 8 a 13.30
i de 14.30 a 20 h
Parades: plaça de la Vila,
CAP, Casal Sant Jordi, Es-
tació, passeig de Ronda,
piscina Can Butjosa, Medi-
terrani, Pau Casals, l’Es-
corxador, Policia Local,
Mn. Jaume Urgell, Ca
n’Oms, La Cuna i col·legi
Ntra. Sra. de Montserrat.
Freqüència de 15 minuts

Horari

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

C. del Tenes
Tel. 93 573 14 54

Bus Urbà Deixalleria

Parets al dia
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Telèfons d’interès
Ajuntament

93 573 88 88
Ajuntament. Serveis Personals

93 573 98 00
Ajuntament. Servei de Premsa

93 573 88 90
Policia Local

93 562 14 04
RAP 107. Ràdio Parets

93 573 81 81
Servei d'Esports

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

93 562 14 02
Can Butjosa. Casal de Cultura

93 562 35 53
Can Butjosa. Biblioteca

93 562 23 53
Can Butjosa. Piscina

93 562 06 02
Can Rajoler. Teatre

93 573 98 00
Can Rajoler. Biblioteca

93 573 98 01
Equipament ASOVEEN

93 573 14 29
Escola de la Natura

93 562 17 94
Escola Bressol El Cirerer

93 562 51 75
Escola Bressol El Petit Cirerer

93 562 20 05
Escola Bressol La Cuna

93 562 49 54
Escola Municipal de Música

93 562 40 02
Oficina de Català

93 573 98 00

Oficina de Recaptació

93 562 33 09
Patronat Pau Vila

93 562 12 03
CEIP Lluís Piquer

93 562 16 03
CEIP Pompeu Fabra

93 562 06 16
CEIP Vila Parietes

93 573 86 57
Col. M. de D. de Montserrat

93 562 03 56
Acadèmia Comercial de Parets

93 562 16 24
IES Parets

93 562 32 03
CAP Parets

93 562 16 89
Jutjat de Pau

93 573 03 04
ASEPEYO Parets

93 573 09 52
Taxi Javier Gené

600 639 664
Taxis Cooperativa Transradio

93 593 74 01
Farmàcia Barja (barri Antic)

93 573 75 12
Farmàcia Isern (Eixample)

93 562 19 18
Farmàcia Sans (Eixample)

93 573 08 08
Farmàcia Garcia (Escorxador)

93 562 04 72
Ambulància i Bombers

112
Voluntaris de Protecció Civil

93 573 93 16

ALCALDIA

Joan Seguer i Tomàs
Dissabtes i horari a convenir

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I
TERRITORIALS

Organització i Recursos Humans
Comunicació
Sergi Mingote
Horari a convenir

Par ticipació Ciutadana
Ciutadania
Raquel Garcia
Tardes a convenir

Seguretat Ciutadana
Josep Maria Guzman
Dimecres 19.30 a 21h

Urbanisme
Habitatge
Lucio Gat
Tardes a convenir

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

Medi Ambient i Mobilitat
Josep Maria Tarrés

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS I
ECONÒMICS

Educació
Serveis Socials
Promoció Econòmica
Antonio Torío
Horari a convenir

Cultura
Hisenda
Sònia Lloret
Tardes a convenir

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

Espor ts
Sergi Mingote
Horari a convenir

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

Cooperació
Lucio Gat
Horari a convenir

REGIDORS SENSE DELEGACIÓ

Rosa Martí

Josep Anton Morguí

Lluís Cucurella

Joan Martorell

Francisco Pulido

Susana Rueda

Horari a convenir

Horaris de visita

LINIA OBERTA

Línia Oberta és un espai d’opinió obert al lector. Les cartes no podran excedir els 1100 caràcters i és imprescindible que els autors indiquin el seu nom,
adreça, telèfon i número del DNI. Els escrits hauran de lliurar-se per correu o en mà a l’Ajuntament de Parets, C/Major 2-4, 08150, Parets del Vallès
adreçat al Gabinet de Premsa o bé per correu electrònic a l’adreça paretsaldia@parets.org

Les aigües d’aquesta font

Les aigües d’aquesta font
diu que curen al qui’n tasta...
jo dic que em curaran
jo sé que no han de curar-me.

Jo vinc amb el cor malalt
que és mal que no hi pot cap aigua,
la font que me’n pot curar
és lluny d’aquestes muntanyes.

És una font tot amor
que porta al cor la esperança,
és una font de petons
que torna la vida a l’ànima.

Les aigües d’aquesta font
diu que curen al qui’n tasta...
jo sé que no em curaran
si no hi vinc amb ma estimada.

Apel·les Mestres (Barcelona 29/10/1854 - 19/07/
1936). Poeta, autor teatral, dibuixant, il·lustrador, mú-
sic, compositor i escriptor. Poema extret d’Apel·les
Mestres, a cura de Joaquim Molas.
Aquest publicació es pot trobar a la Biblioteca Can
Rajoler. Lectura recomanada pel Niu d’Art Poètic.

Jardí: obra viva avinençada amb la natura

L’art del jardí en els Països Catalans segueix la tra-
dició que Roma difongué per la Mediterrània. En
temps medievals, es projectaren jardins geomètrics
amb elements decoratius d’estàtues. D’altres més
senzills, construïts amb safareig al costat de les
masies. Avui encara el podem veure a la Torre de
Malla.  A l’edat moderna aparegué la influència itali-
ana, molt remarcable a Mallorca (Jardí Raixa).
A Barcelona, el predomini francès i italià dóna lloc al
jardí del Laberint d’Horta. L’any 1925 a Barcelona
aparegueren els jardins de paisatge al parc de la Ciu-
tadella, en versió llatina, obra del mestre jardiner
Nicolau Rubió i Tudurí. El 1723 el botànic Jaume
Salvador i fills van fundar a Sant Joan Despí el primer
jardí botànic del Principat. En l’època medieval, els
monjos dels monestirs, per guarir les malalties, van
conrear jardins de plantes medicinals.
En Carles Faust, industrial alemany, establí a Blanes
el jardí botànic (Mar i Murtra) que sobresortí per la
investigació de plantes grasses i suculentes. L’antic
Jardí Botànic del Parc de la Ciutadella de Barcelona
va néixer gràcies a la tenacitat del botànic Font i Quer.

AAApunpunpunttta ta ta t,

Estació de comunicació

En el nom de la gravitació,
quasi sempre sense dilació,
trobem qualsevol situació,
que’ns regala la comunicació.

Sempre moguda per una edició,
encara d’una sola estació,
que ens duu sempre diversió,
però frenant-nos la exaltació.

Aparells a casa de projecció,
sempre a la nostra disposició,
començant per l’embrió,
i allargant-nos la relació.

Encara que es fa una selecció,
negant-hi tota oposició,
la que pot donar pressió,
la que don massa confusió.

Cerquem sempre la diversió,
això sí, però amb reflexió,
si ho agafem amb precacució,
doncs, ja tenim la solució.

Sols ha estat una expansió,
que ha sorgit com revelació,
d’un cervell tot acció,
i sempre amb ebullició.

Josep Malla

Cap a l’any 1930, fou mudat a Montjuïc, on s’assig-
na al conreu de plantes d’interès científic. Tanmateix,
cal fer palès el procedir engrescador del grup de vo-
luntaris del nou Jardí Botànic de Barcelona que vet-
llem perquè el jardí no deixi de florir. Cal tenir present
el paisatge rural de Gallecs i també el parc urbà de
la Linera, propietat pública de l’administració muni-
cipal de Parets del Vallès, espai d’ús contemplatiu
d’expressió i comunicació dels ciutadans.

Josep Bernal

Dimecres 1 juliol
-A les 17 h, al Casal ca n’Oms, actuació de
les alumnes de les classes de gimnàstica
i ioga de Ca n’Oms.
-A les 18 h, als casals de gent gran, bingo.
-D’11 a 13 h, al mercat del barri Antic, cam-
panya de sensibilització sobre l’estalvi d’ai-
gua.
Dijous 2 juliol
-A les 18 h, als jardins de Ca n’Oms, reci-
tal poètic a càrrec del Niu d’Art.
-A les 20 h, al Teatre Can Rajoler, acte com-
memoratiu dels 30 anys d’ajuntaments de-
mocràtics.
-A les 22, al Parc La Linera, havaneres a càr-
rec del grup El Bergantí.
Divendres 3 juliol
-A les 14 h, a l’equipament Asoveen, arros-
sada i ball.
-A les 18.30 h, a l’era de Ca n’Oms, festa
de cloenda dels cursos de català de Pa-
rets.
-A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, cinema:
Elsa y Fred.
-A les 21 h, al Parc Can Berenguer, presen-
tació de la Festa Major d’estiu 09 amb
botifarrada popular i ball a càrrec de l’or-
questra Setson.

Dissabte 4 juliol
-De 10 a 12 h, a la plaça de la Vila, trobada
de puntaires.
-De 10 a 20 h, al tram de l’av. Catalunya com-
près entre els carrers Comte de Montemolín i
Monistrol, botiga al carrer.
-A les 22 h, al Pavelló Municipal d’Esports, Nit
de l’Esport.
-A les 22 h, a Ca n’Oms, ball amenitzat per
l’orquestra Setson.
Diumenge 5 juliol
-A les 11.30 h, a la plaça, sardanes amb la
cobla Thermalenca.
-A les 14 h, al Pavelló Municipal d’Esports, di-
nar i ball de cloenda de les jornades Els nos-
tres avis amb l’orquestra Camelot.
Dimarts 7 juliol
-A les 18 h, al Parc la Linera, Ai! La farina, es-
pectacle de titelles amb la companyia Pengim
Penjam.
Dimecres 8 juliol
-A les 20 h, a l’Escola de Música, presentació
de Portal d’entitats.
Divendres 10 juliol
-A les 22.30 h, a la plaça de la Vila, cinema
a la fresca mab la projecció de la pel·lícula El
reino prohibido.

Dissabte 11 juliol
-A les 11 h, al Pavelló d’Esports, 29è
Torneig d’escacs de Festa Major.
Dimarts 14 juliol
-A les 18 h, al Parc la Linera, Un cacau
de contes, contes amb la companyia De
Parranda.
Dimecres 15 juliol
-A les 21 h, a l’Escola de la Natura, pre-
sentació de la campanya Ecomerç.
Divendres 17 juliol
-A les 22.30 h, a la plaça de la Vila, ci-
nema a la fresca amb la pel·lícula Viaje
al centro de la tierra.
Dissabte 18 juliol
-A les 9 h, al Pavelló d’Esports, 24 Ho-
res de Futbol Sala.
Diumenge 19 juliol
-A les 14 h, al Pavelló d’Esports, 24 Ho-
res de Futbol Sala.
Dimarts 21 juliol
-A les 18 h, al Parc La Linera, La pera,
espectacle d’animació amb la companyia
3/4 de 15.
-A les 19 h, a Can Rajoler, sorteig de 22
habitatges de protecció oficial.
Dijous 23 juliol
-A les 18 h, al Casal Ca n’Oms, recital
poètic a càrrec del Niu d’Art.
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

Comencen les Jornades Els nostres Avis

Tot és a punt per celebrar les jornades
Els nostres avis, que enguany arriben
a la vintena edició. Des de 1990, i de
forma ininterrompuda, cada any s’or-
ganitza aquesta programació amb l’ob-
jectiu d’esdevenir un punt de trobada i
de relació tant per als usuaris dels
casals municipals com per a tota la
gent gran del poble.
La incorporació d’una caminada pels
cingles de Collsacabra i un dinar per
l’entorn, el ball que s’afegeix a l’arros-
sada que es farà al local de l’Assoveen
i una sessió de cinema a Can Rajoler
són algunes de les novetats que s’han
incorporat al conjunt d’activitats que es

portaran a terme entre el 29 de juny i
el 5 de juliol.

Caminada a Collsacabra
Les jornades s’inauguraran dilluns vi-
nent amb una exposició de manualitats
fetes durant la temporada per les par-
ticipants als tallers dels diferents ca-
sals. El mateix dia es donarà el tret de
sortida als campionats de dòmino,
petanca, parxís, car tes, billars i es-
cacs. La caminada a Collsacabra és
una activitat transversal, que la regido-
ria de Gent Gran coorganitza amb la de
Medi Ambient. A les jornades no hi
faltarà l’actuació de les alumnes de les

classes de ioga i gimnàstica el dime-
cres a la tarda a Ca n’Oms. La poesia
serà la protagonista el dijous a la tar-
da a Ca n’Oms amb un nou recital dels
membres del Niu d’Art Poètic.
L’arrossada i el ball es faran divendres
a la tarda a l’Assoveen i al vespre hi
haurà cinema a Can Rajoler amb la
pel·lícula Elsa y Fred. El dissabte 4 de
juliol, a la plaça de la Vila, la trobada
de puntaires reunirà unes 250 dones
de Parets i pobles de la rodalia que fan
puntes de coixí. La jornada de dissab-
te es completarà amb un ball a l’era de
Ca n’Oms a partir de les deu de la nit.
Les jornades acabaran diumenge amb
la missa a l’església de Sant Esteve,
una audició de sardanes i el dinar de
cloenda que es farà al Pavelló d’Es-
ports, on es lliuraran els premis als
guanyadors del concursos i hi haurà
ball amb el conjunt Cafè Trio.

Venda de tiquets a Can Rajoler
La regidoria de Gent Gran ha seguit els
mateixos criteris que en edicions ante-
riors per a la programació de les jorna-
des.  Aquest any no figura al programa
l’actuació del grup La il·lusió no té edat,
que es prepara per al proper mes de se-
tembre amb nous números i caracterit-
zacions, sota la direcció dels profes-
sors de l’escola Elite Dance.
Per adquirir els tiquets de les diferents
activitats i per informar-se sobre els
horaris cal adreçar-se al Centre Cultu-
ral Can Rajoler, c/Travessera 1.

Una setmana sencera adreçada a la gent gran amb l’organització de diverses
activitats lúdiques i culturals entre el 29 de juny i el 5 de juliol

Aquest mes de juny han quedat completades les obres de remodelació de l’equi-
pament municipal Assoveen. L’Ajuntament ha invertit uns 6.000 euros en la
remodelació d’aquest espai. Les obres han consistit en el canvi de la porta
d’entrada, la creació d’un despatx per a la conserge d’aquest casal, situat a
la zona de l’estació, i dues sales per a tallers i jocs de taula, juntament amb
un espai d’ús polivalent. Són les primeres reformes que es porten a terme al
local de l’Asoveen d’ençà que es va convertir en espai municipal a finals dels
anys 90. D’altra banda, aquest estiu començaran les obres de millora de la
teulada de Ca n’Oms. Aquest és un projecte que va sorgir del procés partici-
patiu “Amb els diners, tu hi comptes”. La renovació de la coberta de Ca n’Oms
costarà uns 85.000 euros. Recentment, també s’ha condicionat el jardí
d’aquest equipament municipal amb la plantació de gespa nova i diversos ar-

bres. La regidoria de Serveis Socials preveu dur a terme una remodelació integral de l’edifici de Ca n’Oms. Aquesta obra
s’ha inclòs dins del projecte de reforma del barri Antic, que el consistori ha presentat a la Generalitat per aconseguir una
subvenció en el marc de la Llei de barris i millora urbana.

Millores als casals per a la gent gran

Els nostres avis i àvies són una font
de saviesa de la qual en podem
aprendre molt. En aquest sentit, ens
podem considerar molt afor tunats
de tenir-los al costat, perquè ens
donen una gran lliçó de com gaudir
plenament de la vida. Ens ensenyen
a valorar-la. Ens ensenyen, en defi-
nitiva, a viure, una experiència que
coneixen prou bé.
Perquè hem d’entendre que la gent
gran es jubila del treball però no pas
de la vida. Justament perquè té
moltes ganes de fer i descobrir co-
ses, de gaudir del temps lliure i de
poder fer totes les activitats en què
es pugui participar sense límit
d’edat. Per això volem fomentar la
participació activa de les persones
grans en la nostra societat i atendre
les seves necessitats, per millorar el
seu nivell de benestar, perquè vis-
quin amb dignitat en el seu entorn
social. Per això mateix organitzem,
any rere any, unes jornades lúdiques
i de convivència adreçades a la gent
gran, per facilitar que gaudeixin d’un
lleure gratificant i per promoure unes
relacions més àmplies. Tot plegat
perquè se sentin estimats i integrats
socialment, una de les condicions
clau per a l’envelliment actiu i la pre-
venció de la dependència.
Aquest any arribem a la vintena edi-
ció d’Els nostres avis, un número
rodó per a una celebració que tam-
bé és molt especial i que, a ben
segur, tornarà a registrar una altíssi-
ma participació en tots els actes que
s’han programat.
Volem compartir amb ells aquest
sentiment d’alegria i felicitat a l’ho-
ra de gaudir d’aquests dies, gairebé
una festa major de la gent gran que
els apor ta molta il·lusió i moltes
ganes de passar-ho el més bé pos-
sible.
És un temps per al lleure, un temps
per conviure. Ells són els protagonis-
tes i destinataris de la festa. La fes-
ta de tots els nostres avis i àvies.
D’unes persones que mereixen tot el
nostre respecte i tot el nostre su-
port.
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El 3 d’abril de l’any 1979 se celebra-
ven les primeres eleccions municipals
democràtiques des de la Segona Re-
pública. Trenta anys després, l’Ajunta-
ment de Parets vol commemorar
aquesta efemèride fent un merescut re-
coneixement als setanta-sis regidors i
regidores que han format part del con-
sistori durant aquests anys.

Insígnies de la Vila
L’acte de commemoració tindrà lloc el
2 de juliol, al teatre Can Rajoler, i comp-
tarà amb la presència del president de
la Generalitat entre 1980-2003, Jordi

Parets commemora els trenta
anys d’ajuntaments democràtics

Augmenta el nombre d’usuaris

del bus urbà de Parets

L’acte tindrà lloc dijous, 2 de juliol, a les 20 h, al Teatre
Can Rajoler, amb la presència de Jordi Pujol

Un total de 143.086 persones van
utilitzar, durant l’any 2008, el bus
urbà de Parets, segons l’informe que
ha fet públic el Servei d’Espais Verds
i Urbans de l’Ajuntament.
Aquesta xifra suposa un 30% d’aug-
ment respecte als 98.837 usuaris
que es van registrar l’any anterior. De
fet, el nombre de viatgers s’ha incre-
mentat de manera notable d’ençà
que es va ampliar el servei amb un
segon vehicle el maig del 2007, any
en el qual hi va haver un 18% d’aug-
ment en relació al 2006.
Del total de passatgers del darrer
any, el 62% van emprar la targeta P-
10, un 24% van utilitzar un títol de
l’ATM i un 14% van adquirir el bitllet
senzill.  La P-10, que dóna la possi-
bilitat de fer una desena de despla-
çaments, és gratuïta per als jubilats
i majors de 65 anys. Precisament,
l’Ajuntament té la intenció de fer
constar el nom del titular en aquest
títol per evitar-ne un ús indegut.
El bus urbà circula amb una freqüèn-
cia de pas de 18 minuts, de dilluns
a dissabte, de 7.15 a 20.15 h.

Parets se suma a les celebracions dels 30 anys d’ajuntaments democràtics

Resultats de les eleccions
al Parlament Europeu 2009

El PSC ha estat l’opció més votada a
Parets del Vallès en les eleccions al
Parlament Europeu que es van cele-
brar diumenge, 7 de juny.

Un 35% de participació a Parets
Els socialistes han obtingut a Parets
1.924 vots (42,44%) fet que els situa
com la força més votada al nostre
municipi. El Partit Popular s’ha consti-
tuït com a segona opció, amb 887 vots
(19,57%), mentre que la federació de
CiU ha passat al tercer lloc amb 753
vots (16,61%).
Per darrere s’han situat altres candida-
tures com ERC-Europa dels Pobles
amb 348 vots (7,68%), Iniciativa per
Catalunya-EUiA amb 281 vots (6,20%)
o d’altres candidatures minoritàries
que han obtingut 216 vots (4,77%).
Del total de vots comptabilitzats, 35 pa-
peretes es van considerar nul·les o es
van invalidar per diferents motius, men-
tre que 124 ciutadans van decidir vo-
tar en blanc. Enguany, 4.568 paretans
i paretanes han exercit el seu dret a vot,
fet que situa la par ticipació en un
35,06% enfront del 34,25% dels comi-
cis europeus celebrats l’any 2004.

Pujol, que farà una conferència i lliura-
rà una insígnia de plata de la vila a tots
els integrants de l’Ajuntament en
aquest període.

Publicació i documental
En el mateix acte es projectarà un do-
cumental, elaborat pels serveis d’Arxiu
Municipal i Comunicació, que recull les
impressions d’alguns dels membres
del primer ajuntament democràtic
constituït l’any 1979. També s’ha pre-
parat una publicació que reprodueix
l’acta de constitució d’aquell primer
consistori.
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Breus
S’adjudiquen les obres del
polígon industrial Can Volart

Li sembla bé que la gent gran sigui activa i participi de la vida social de Parets? Què poden aportar els avis i les àvies a la comunitat?

VVVVVOOOOOX PX PX PX PX POOOOOPPPPPUUUUULLLLLIIIII

Carmen
Pacheco
70 anys

És bo perquè es mantinguin
ocupats i no es quedin a casa
tancats. Sempre que la salut
els ho permeti, haurien de fer
l’esforç i participar en el que
els agradi.
No sé què poden aportar, pot-
ser una mica de tranquil·litat
als joves.

Antonio
Alonso

52 anys

Mónica
Puentes
30 anys

Mercedes
Maña

65 anys

José
Requena
64 anys

Està molt bé que la gent gran
estiguem actius. Crec que es
programen poques activitats
per al cap de setmana. Jo sóc
de l’Eixample i em sembla que
ho centren tot al barri Antic.
L’experiència de la gent gran
hauria de servir més per pro-
var coses noves.

Seria meravellós que tots els
avis fessin coses i no es que-
dessin a casa. I no només
activitats, sinó que també for-
messin part de les diferents
associacions que hi ha al po-
ble, d’aquesta manera podri-
en aportar la seva experiència,
amb un altre punt de vista.

Hem de fer activitats que ens
agradin i participar de tot el
que es faci al poble. No per
ser grans ens hem d’arraco-
nar. Hi ha molta gent que està
delicada de salut i fa grans
esforços per implicar-se. Di-
uen que la experiència és un
grau; hauríem d’aprofitar-ho.

La gent gran ha de sortir de
casa i participar del que es fa
al poble. És molt enriquidor
veure’ls implicats en diferents
activitats. D’alguna manera,
motiven altres avis a sortir i
adonar-se que, a la seva edat,
poden fer més coses que no
pas fer-se càrrec dels néts.

Nou sorteig per a l’adquisició de 22

habitatges protegits a Can Fradera

HabitaParets SL, empresa pública
municipal de l’Ajuntament de Parets,
ha convocat un nou concurs públic per
adjudicar 22 de les 60 llars de protec-
ció oficial que actualment estan en
construcció a l’espai de Can Fradera.
L’oferta inclou habitatges d’una, dues
o tres habitacions, i tots disposen de
balcó o terrassa, plaça d’aparcament i
traster.
Del total d’habitatges, dos queden re-
servats a persones amb discapacitat.

Contractes formalitzats
De la llista inicial d’aspirants interes-
sats a accedir a aquests immobles, fins
al moment han estat 38 els qui han
formalitzat el contracte de compra. El
motiu de la renúncia de la resta dels
compradors ha estat majoritàriament la
falta de solvència econòmica ja que
l’actual situació de crisi ha provocat que
alguns dels guanyadors de l’anterior
sorteig hagin perdut la feina o no dis-
posin de l’estabilitat econòmica neces-
sària per afrontar una hipoteca. En al-

Els pisos s’adjudicaran mitjançant un sorteig públic que
tindrà lloc el 21 de juliol al teatre Can Rajoler Les obres d’urbanització del polígon

industrial Can Volart han estat adju-
dicades a la unió temporal d’empre-
ses (UTE) Can Volar t-Barnasfalt -
Deumal.
La remodelació i millora d’aquest
espai industrial inclou la creació d’un
carril bici, la repavimentació de les
voreres, la reordenació de la circula-
ció, la millora dels espais verds de
la Torre Cellers i la construcció d’un
aparcament per als vehicles indus-
trials mentre duren les obres.

Termini d’informació, atenció personalitzada i recollida de sol·licituds:
fins al 10 de juliol de 2009
Publicació de la llista d’admesos que compleixen els requisits:
15 de juliol de 2009
Presentació de reclamacions:
fins al 17 de juliol de 2009
Sorteig per a determinar els adjudicataris:
21 de juliol de 2009

guns casos el canvi s’ha produït a ni-
vell familiar o social.

Novetats i terminis
En aquesta convocatòria podran pre-
sentar-se els residents a Parets amb
més de dos anys d’antiguitat, perso-
nes no residents a Parets que portin
treballant al municipi més de dos anys
o hagin estat residents durant mes de
cinc anys. Tots els sol·licitants han de
tenir uns ingressos familiars que no
superin 5,5 vegades l’IPREM.
El compromís de l’empresa promotora
és acabar les obres el desembre de
2010 i lliurar els habitatges el febrer de
2011. Tota la informació referent a la
convocatòria, bases, models de sol·-
licitud, plànols, formes de pagament,
la normativa i les ajudes del Pla per al
dret a l’habitatge de la Generalitat de
Catalunya, està disponible al web de
l’Ajuntament www.parets.org.
Per a més informació i concertació de
cites cal adreçar-se a HabitaParets SL
o trucar al telèfon 935 738 888.

Les obres de la promoció pública del sector de Can Fradera continuen avançant

Breus

Llums LED als semàfors
Els semàfors de les vuit cruïlles de
Parets canviaran els antics llums per
noves òptiques amb tecnologia LED.
Això suposarà un estalvi de fins a un
80% en el consum i una menor emis-
sió de CO

2
 a l’atmosfera, ja que els

llums LED eviten la pèrdua de calor
i duren entre 10 i 15 vegades més
que les bombetes convencionals. El
nous llums també milloren la segu-
retat viària, ja que són més visibles
fins i tot de dia. La substitució dels
315 llums, que ha començat pels
semàfors de vianants i s’ampliarà
als de vehicles, es completarà a fi-
nals d’aquest mes.

Finalitzen les matriculacions
a les Escoles Bressol

Prop de 300 nens i nenes
s’inscriuen al Casal d’Estiu

L’Ajuntament pren mesures
contra el mosquit tigre
S’han començat a adoptar mesures
preventives per evitar la propagació
del mosquit tigre al municipi. Les ac-
tuacions estan adreçades al tracta-
ment selectiu amb productes insec-
ticides dels indrets on pot haver-hi
aigua estancada. Els tractaments
que s’apliquen en el cas del mosquit
tigre estan destinats a l’eliminació
de les larves, ja que un cop l’insec-
te arriba a l’estat adult els produc-
tes resulten poc efectius. També
s’estan duent a terme anàlisis de
les aigües per detectar la presència
de larves i s’estan col·locant pa-
ranys amb feromones per conèixer el
nivell i la distribució de la població
adulta.

Més de 280 nens i nenes s’han ins-
crit al Casal d’Estiu 2009, que en-
guany tindrà com a eix central les tri-
bus del món.
A través d’un gran ventall d’activitats
com tallers de creació, teatre, músi-
ca i danses, sor tides, jocs o es-
ports, el Casal d’Estiu posa a l’abast
dels més petits l’oportunitat de des-
envolupar les seves capacitats cre-
atives alhora que satisfà les seves
necessitats lúdiques. Les dates pre-
vistes per al seu desenvolupament
són del 29 de juny al 31 de juliol.
De dilluns a divendres s’ofereixen els
serveis opcionals de matins, tardes
i de menjador, sempre que hi hagi
un mínim de 10 inscripcions.

Durant el període de matriculació per
al curs vinent, les escoles bressol
municipals de Parets han ofert en-
guany un total de 115 places: 49 a
l’escola bressol La Cuna, 50 a l’es-
cola bressol El Cirerer i 16 places a
l’escola bressol el Petit Cirerer. El
total de les places demanades per
al proper curs ha estat de 168, de les
quals 53 hauran de cobrir-se mitjan-
çant les escoles bressol privades
del municipi: La Xana, Tom i Jerry, i
Els petits gegants.

L’Ajuntament ha elaborat un catàleg
d’empreses per posar a l’abast de
la població una informació actualit-
zada del teixit industrial de la vila. El
document, que s’ha incorporat al
web municipal, conté dades de les
empreses com ara la denominació,
l’adreça, l’activitat, el sector o la ubi-
cació. El catàleg, dissenyat pels de-
partaments d’Urbanisme, Via Públi-
ca i Promoció Econòmica, vol esde-
venir un punt de trobada entre les
empreses i l’Administració local.

Nou catàleg d’empreses



26 de juny de 20096
PUBLICITAT



 26 de juny de 2009

CULTURA

Breus
El grup Ego, guanyador
de l’Amfi Rock 2009

La presentació del programa de la Festa Major d’estiu
tindrà lloc el proper 3 de juliol, al parc Can Berenguer

S’acosta la Festa Major d’estiu

La Imatge que identificarà la Festa Major 2009 és obra de la paretana Juani Muñoz

Oficina de Catala

Oficina de Català

de Parets del Vallès
Centre Cultural Can Rajoler

Travessera, 1
Tel. 93 573 98 00

parets@cpnl.cat

`

La revetlla de Sant Pere
El 28 de juny se celebra a Parets la
revetlla de Sant Pere, tan tradicional
com la de Sant Joan però menys par-
ticipativa, ja que actualment quasi no
s’encenen fogueres i tot just es men-
gen coques i es tiren alguns petards.
Temps enrere, durant el mes de juny,
s’acostaven a Parets un parell d’ar-
tistes francesos que presentaven a la
plaça un espectacle conegut com
“l’embut de la botifà”. Consistia a
projectar a la plaça una pel·lícula de
cine mut mentre un tocava un instru-
ment musical i l’altre explicava tot el
que anava passant a la pantalla.

Alumnes paretans assisteixen a la
III Trobada de català de la comarca
Aquest mes, coincidint amb l’acaba-
ment del curs, se succeeixen les ce-
lebracions. D’una banda, més de
tres-centes persones van assistir a la
III Trobada del Voluntariat per la llen-
gua i dels alumnes de Català per a
Adults del Vallès Oriental, que es va
fer el passat 12 de juny a Canovelles.
L’acte, obert a l’alumnat i als parti-
cipants en el voluntariat lingüístic, va
comptar amb una representació dels
alumnes de Parets.
D’altra banda, el proper 3 de juliol, a
les 18.30 h, a l’era Ca n’Oms, es
farà la cloenda dels cursos de cata-
là de Parets. Durant la festa, que
comptarà amb la presència de les
parelles lingüístiques de la nostra
població i de l’alumnat dels cursos
de català, es farà el lliurament dels
certificats a les persones inscrites el
segon quadrimestre.

Breus

Els guanyadors del 13è concurs de
punts de llibre es van donar a conèixer
el 16 de juny en un acte celebrat a la
Biblioteca Can Rajoler. Els guardonats,
seleccionats per mitjà d’una votació
popular, han estat: Sara Soto Henares
en la categoria blava, Anna Alber t
Butjosa en la categoria vermella, Nelia
Ponce Carmona en la categoria verda
i Miguel Martín Guillén en la categoria
groga. Les obres guanyadores s’impri-
miran en format de punt de llibre i s’uti-
litzaran com a punt d’informació de les
biblioteques de Parets. Enguany han
participat en el concurs 74 persones.

Premis per als millors punts de llibre

Minilliga de futbol sala
al Casal Can Butjosa

Resultats del II Fòrum
jove La faktoria d’idees

La pràctica de l’esport com a mitjà
de cohesió social i de foment dels
valors i de l’esperit d’equip. Aquest
és l’objectiu de la lliga de futbol sala
que organitza el Casal Can Butjosa
entre els mesos de març i juny i que,
tot i no ser una competició, va aca-
bar amb el lliurament de premis al
millor equip. Més d’una cinquantena
de nens i nenes d’entre 9 i 14 anys
que participen en les activitats del
Casal, han format part dels cinc
equips mixtos que han jugat en-
guany. Finalment, el trofeu va ser per
als Dijasa, que han guanyat tots els
partits de la temporada. A la foto, els
seus jugadors: David Villena (pitxitxi
de la lliga) Alex Rodríguez, Joan
Jimenez, Oscar Moya i Darius Stroia.

7

Una vintena de joves van participar
en el debat del segon fòrum jove La
faktoria d’idees, que va tenir lloc al
Casal Can Butjosa. Les propostes
que han rebut major suport han es-
tat les relatives a l’organització de
concerts de diferents estils en es-
pais habilitats i allunyats del nucli
urbà; la programació de cicles de ci-
nema; les sortides a preus assequi-
bles per practicar esports d’aventu-
ra; la creació de nous espais per pin-
tar grafits o l’adopció de mesures
que facilitin l’accés lliure a les
instal·lacions esportives. Els parti-
cipants també van mostrar el seu in-
terès per potenciar els espais lliures
com el parc la Linera, la millora de
les pistes de patinatge o la possi-
bilitat de dur a terme activitats de co-
neixement i intercanvi entre les dife-
rents cultures que conviuen a Parets
per enriquir i posar de manifest la di-
versitat cultural del municipi.

El grup Ego de Salou és el guanya-
dor del certamen Amfi Rock 2009.
Així ho ha decidit el jurat després de
l’audició de les sis formacions fina-
listes que van actuar els dies 12 i 19
de juny. Pel que a la votació popular,
el públic ha escollit el grup Records
de Gel, de Granollers, que també
rebrà una dotació econòmica.
L’Amfi Rock, que enguany arriba a
la 20a edició, té l’objectiu de fomen-
tar la música entre la gent jove i la
promoció de formacions amateurs o
semiprofessionals.

Biblioparc a la Linera
El tradicional Biblioparc s’obrirà el pro-
per 29 de juny a la Linera on, a més de
poder llegir i consultar llibres i revistes,
els dimarts del mes de juliol s’oferiran
diferents espectacles d’animació.

Bosc de llibres
El 27 de juny, els nous exemplars que
formaran part del Bosc de llibres a
Can Jornet són una magnòlia, un trè-
mol, un pomer, un roure i un cirerer que
es dedicaran a diferents obres de Núria
Albó, Sir Ar thur Conan Doyle, Eric
Carle, Picanyol i Xesco Boix.

4a Escola d’estiu a la
biblioteca Can Butjosa

Arriba la festa més esperada de l’any:
la Festa Major d’estiu, que se celebrarà
del 24 al 27 de juliol. Enguany hem
farcit aquest dies tan especials amb
uns ingredients que satisfaran els pa-
ladars més exigents. Entremesos mu-
sicals, primers plats teatrals, postres
amb focs d’artifici...
Algunes de les novetats d’aquesta
edició són la gimcana que organitza
l’entitat Fes-tuka o el concert de Pep
Sala i Monica Green, a més d’una dot-
zena d’actuacions de la Nit de Teatre
al Carrer.  Els actes ja consolidats,
com ara el concert vermut o la Mostra
Gastronòmica que es duu a terme les
nits de divendres, dissabte i diumen-
ge continuaran formant part del progra-
ma. La presentació oficial de la progra-
mació i les novetats tindrà lloc el pro-
per 3 de juliol, a les 21.30 h, al parc
Can Berenguer, en el marc d’una fes-

ta i una botifarrada popular amenitza-
da per l’Orquestra Setson. Pel que fa
al disseny de la imatge de la festa,
s’han presentat un total de 34 propos-
tes a concurs, que havien d’incloure re-
ferències al trentè aniversari de la Co-
missió de Festes. Finalment la guanya-
dora ha estat la paretana Juani Muñoz.

Festamajor.com la vols
Ha finalitzat el procés participatiu
Festamajor.com la vols, en el qual han
pres part 242 persones.
En l’ordre de preferències, els paretans
han optat pels concerts al parc la
Linera, el castell de focs, el Cinema a
la fresca, la Nit de Teatre al Carrer i la
Festa de la Pedra del Diable.
Els participants han decidit mantenir
els concerts de matinada amb l’actu-
ació de DJ i han fet diverses propostes
de cara a properes edicions.

La Biblioteca Can Butjosa ha pro-
gramat la 4a edició de l’Escola d’Es-
tiu, que tindrà lloc del 29 de juny al
3 de juliol, de 17 a 20 h. Eduquem
amb amor és el nom de l’activitat,
adreçada a estudiants i professio-
nals de l’educació infantil, a famíli-
es i a professionals que treballin amb
infants. L’objectiu de l’Escola d’Es-
tiu és crear un espai de creixement
sobre aspectes relacionats amb
l’educació i la cura dels infants.



26 de juny de 20098
ESPORTS

Les 24 hores de futbol sala de Parets compleixen 25 anys

Marta Ferrusola amb els campions de les 10es 24 hores, Penya Andalusista, el 1994

Jordi Seguer

L'atleta del club A4ELKM Toni Flores
va ser el guanyador de la 4a Cursa
d'atletisme de Parets del Vallès ce-
lebrada el passat 24 de maig. Flores
va invertir un temps de 33 minuts i
24 segons en completar el recorre-
gut de 10 kms amb sortida i arriba-
da al Pavelló Municipal d'esports.
La segona posició a la Cursa
paretana va ser per Francisco
Cámara del California Sports i la ter-
cera per Jaume Aragonés de
l'A4ELKM. La primera classificada
femenina va ser Susanna Armengol,
74a de la general, amb una marca de
43:41, seguida per Esther Conte i
Ana Maria Heredero. Pel que fa a la
mitja cursa de 5 kms la victòria va
ser per Marco Pérez de l'IES Costa i
Llobera amb 16 minuts i 32 segons,
2n classificat Lluís Barbe del Boss
Esportiu  i 3r Jaume Termes del CN
Caldes de Montbui.
La paretana Ingrid Andrés va ser la
1a classificada femenina a la cursa
de 5 kms. A la cursa van participar
460 atletes, la mateixa xifra que el
2008.

Toni Flores guanya la quarta
Cursa d’atletisme de Parets

Convergència Democràtica de
Catalunya organitzarà el cap de setma-
na del 18 i 19 de juliol la 25a edició de
les 24 hores de futbol sala. El torneig
presenta moltes novetats respecte als
anys anteriors.
Per commemorar les noces d’argent
s’avançarà l’horari d’inici de la compe-
tició a les 11 del matí del dissabte 18
de juliol. La final es manté pel diumen-
ge 19 a la mateixa hora. També s’ha
previst la celebració d’un partit amistós
de futbol sala entre regidors de l’Ajun-
tament de Parets (govern municipal i
oposició) que serà el dissabte 18 de
17 a 18 hores.

Canvis en la inscripció
Pel que fa a les inscripcions, enguany
els 16 equips par ticipants a les 24
hores s’han apuntat per invitació. És a
dir, ha estat CDC qui ha decidit els con-
junts que prendran part al torneig. Per
tant, no s’ha tingut en compte la clas-
sificació de l’any anterior.
Els propers 2 i 3 de juliol es farà de 20
a 21 hores a la seu de Convergència
(Avda Catalunya,  205) la inscripció
definitiva. El sor teig dels 4 grups i
l’emparellament dels equips serà el
dimecres 15 a les 20 hores.
En l’edició de l’any passat el Wursi va
quedar campió després de derrotar a la
final el Bar 83 per un clar 4-1.

Un referent a la comarca
Les 24 hores de futbol sala es venen
celebrant a Parets des de l’any 1985.
Inicialment les va organitzar la Joventut

Nacionalista de Catalunya, la branca
jove de CDC, i posteriorment la secció
local d’aquest partit. La celebració del
torneig durant el cap de setmana pre-
vi al de la Festa Major d’Estiu ha  con-
vertit les 24 hores en un esdeveniment
esperat per tots els paretans. La com-
petició és la més antiga que es cele-
bra al Vallès Oriental.

6è Torneig de Futbol 7 d’estiu
El proper dilluns 29 de juny comença-
rà al camp municipal Josep Seguer la
6a edició del Torneig de futbol 7 d’es-
tiu que organitza el CF Parets.
En total, hi participaran 16 equips:
Frankfurt-83, Piratas, Aluminis Segura,

La Topetading, Steagua del Grifo,
Asociación Missirah, PalJov Extrem,
Tsunami 2009, Baby, Vocka Junior,
Bellavet, La Juventud del 83, Los
Olímpicos, Malindrus, Bar Jovent i
Super Depor.
Hi haurà premis en metàl·lic per al pri-
mer classificat (600 euros i trofeu), pel
segon (300 euros i trofeu) i el tercer
(150 euros). El vencedor de l’any pas-
sat va ser el Super Depor que va derro-
tar als penals al Pal Jove Extrem.
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Xavier Villoro, Ingrid Andrés i el sènior femeni A del BP van ser els premiats del 2008

La festa anual de l’esport local inclourà el reconeixement a
un esportista destacat i al foment dels valors a l’esport

L’aleví de l’HP entre els 4
millors equips catalans

Breus Breus

L’equip aleví de l’Handbol Parets ha
tancat la temporada 2008-09 asso-
lint la classificació per les semifinals
del Campionat de Catalunya. El con-
junt entrenat per Edgar Serra i
Eduard Ramos va caure eliminat da-
vant del Sant Martí i no va poder dis-
putar la final. Els jugadors paretans
van ser perjudicats per l’actuació ar-
bitral. En la fase prèvia es van enfron-
tar al Gavà, l’Igualada i el Bordils.
Durant la temporada l’HP ja havia
quedat campió de la Copa.
D’altra banda, l’equip cadet entrenat
per Guillermo Sandoval ha quedat
subcampió de Copa després de per-
dre la final disputada a Mataró con-
tra Manyanet les Corts per 30-27.
A més, l’equip infantil A de l’HP ha
estat aquesta temporada subcam-
pió de 1a Catalana després de per-
dre la final contra el Sarrià de Ter que
era l’equip amfitrió d’aquest sector.

En la final federada de pista aleví i
infantil, disputada a Terrassa el 13
de juny, Julia Quintana (aleví) va que-
dar subcampiona de Catalunya en
600 metres i 3a en els 60.
En la final infantil femení, Ingrid
Andrés va ser 3a en la modalitat de
80 metres i 2a en 150.
En categoria aleví masculí, Roger
Subirón, va quedar 5è en 600 me-
tres. En la final de pista cadet feme-
ní, disputada al Prat el 20 de juny,
Alba Quirós va ser 6a en llançament
de javelina. Anteriorment el Club At-
letisme Parets havia assolit 3 podis
en la final de pista del Consell.
Ingrid Andrés (aleví) va ser 1a en 60
metres, Julia Quintana (aleví) 2a en
600 metres i Alba Quirós (infantil)
3a en javelina.

Cap a 150 persones van pren-
dre part el passat dissabte 6 de
juny a la caminada popular de
3,5 kms organitzada pel Servei
d’Esports de l’Ajuntament.
La passejada va servir per inau-
gurar els nous circuits biosa-
ludables que s’han instal·lat a
les zones verdes del passeig de
Can Riera i del Pavelló d’es-
ports i que consisteixen en apa-
rells de gimnàstica fixos per

exercitar diferents grups musculars del cos. Les màquines s’adapten perfec-
tament a la capacitat física de cada persona i són un bon complement per a
les persones que caminen per la zona.

El CAP obté 4 podis a la
final catalana de pista

El proper dissabte 4 de juliol, a les
21.30 hores, tindrà lloc al Pavelló
Municipal d’esports de Parets la 10a
Nit de l’esport, organitzada pel Servei
d’espor ts de l’Ajuntament. La festa
consistirà en un sopar, ball, i inclourà
l’elecció dels millors espor tistes de
Parets de la temporada 2008-09.
Com a novetat enguany es farà un re-
coneixement a un esportista destacat
i es lliurarà el premi al foment dels va-
lors a l’esport.

74 esportistes nominats
Enguany han estat 74 esportistes de
10 clubs diferents els nominats per les
entitats locals.

Inaugurats els circuits biosaludables de Parets

Durant l’acte s’escollirà el millor espor-
tista de cada categoria, des de
prebenjamí fins a veterans. També es
donarà a conèixer el millor equip de la
darrera temporada. En aquest apartat
opten al premi: els veterans del Tennis
Taula Parets, l’aleví femení del Club
Atletisme, el júnior masculí del Bàs-
quet, el prebenjamí del CF Parets, l’in-
fantil del Futbol Sala, l’aleví masculí de
l’Handbol Parets, el benjamí masculí
del Club Natació i l’equip de competi-
ció de l’Associació Ciclista. L’any pas-
sat els premiats van ser: el palista del
Tennis Taula Parets Xavier Villoro, l’at-
leta del CAP Ingrid Andrés i l’equip
sènior femení A del Bàsquet Parets.

Parets celebrarà el 4 de juliol la
desena edició de la Nit de l’esport

El 4X4 de futbol
sala i el 4X4
d’handbol van ser
les activitats amb
més par ticipació
de la 9a Diada de
l’Esport de Parets
celebrada el pas-
sat 6 de juny.
La jornada es va
completar amb
activitats de ten-
nis taula, escacs,
natació i de futbol

al carrer. En el 4X4 de futbol sala van participar 23 equips i 130 jugadors.
Els guanyadors van ser els equips de l’Spectrum (a la foto) que va derro-
tar a la final el Semaos. Pel que fa al grup dels petits el campió va ser el
Cunde mili uno.

El nedador Miquel Luque
a l’Estatal d’estiu a Cadis
El nedador paralímpic del CN Parets
participa aquest cap de setmana al
Campionat d’Espanya de natació
que es farà a Cadis. Miquel Luque
aspira a pujar al podi en 50 braça,
150 estils i 100 m lliures. A princi-
pi de juny va quedar campió de
Catalunya en les modalitats de 50
m lliures, 100 lliures i 400 lliures.
A més, Luque està preparant, junta-
ment amb la Fundació Adaptados 2
i el CNP, el repte de nedar 18.000
metres en un acte que tindrà lloc el
dissabte 25 de juliol durant tot el dia
a la Piscina de Can Butjosa.

La Diada del club tanca la
temporada del Bàsquet

Més de 200 persones van participar
el passat 13 de juny a la Diada del
Bàsquet Parets que va tenir lloc du-
rant tot el dia al Pavelló. La jornada
va consistir en l’organització de par-
tits 3X3 entre els jugadors de les
categories inferiors. En total es van
formar 45 equips. A més, les famí-
lies van poder gaudir d’un 4X4 de
futbol sala. El Dia del club es va
completar amb la trobada de l’esco-
la de bàsquet del Parets amb la del
CB Ronçana de Santa Eulàlia i amb
una botifarrada. Des d’aquest dijous
25 de juny i fins el 24 de juliol el
Bàsquet Parets portarà a terme el
2n Campus d’Estiu que compta
amb la participació de 36 jugadors.
Els dies d’entrenament seran els
dilluns, dimecres i divendres de 16
a 19 hores i els dimarts i dijous hi
haurà sessió de bany a la piscina de
COREFO.
El campus servirà per perfeccionar
els diferents blocs d’aprenenatge.

La 3a edició del torneig de futbol sala
base celebrada dissabte passat al
Pavelló de Parets va reunir un total de
25 equips de les categories preben-
jamí, benjamí, aleví, infantil i cadet.
En acabar es va jugar un partit d’ex-
hibició entre els equips sèniors del
FS Parets i del CN Caldes que va
acabar amb victòria visitant per 4 a
7. Els vencedors van ser l’Sparta de
Praga en categoria cadet, l’Infantil C
del CF Parets en infantil, Los Peques
en categoria aleví (que eren jugadors
de l’aleví del CF Lliçà de Vall que
porta Rubén Muñoz) i el benjamí i el
prebenjamí del CF Parets en les dues
respectives categories.

Èxit de participació a la 9a Diada de l’Esport

El Tennis Taula Parets té prevista, el
proper divendres 10 de juliol, la vi-
sita del jugador xinès nacionalitzat
argentí, Liu Song, 44è del rànquing
mundial. El palista visitarà el
Campus de tennis taula que el club
presidit per Jordi Rivera desenvolu-
parà durant tot el juliol. A més, el
TTP ha preparat el 2n Torneig Popu-
lar de Festa Major que es farà el
dissabte 25 de juliol (9 matí) per a
jugadors no federats. La inscripció
-oberta fins el 17 de juliol- costa 3
euros (petits) i 5 euros (a partir del
15 anys). El club regalarà una sa-
marreta i refrescos. Per a més infor-
mació: 699 42 19 30. El mateix 25
de juliol el Parets organitzarà l’Open
del Vallès federat de tennis taula al
Pavelló.

El palista xinès Liu Song
visitarà el Campus de TT

25 equips al torneig de
Futbol Sala base de Parets
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Josep Maria Guzman, regidor del grup municipal del PSC: “Treballem per potenciar una policia de proximitat que vetlli per la seguretat”

“Els ciutadans fan una
gran tasca de prevenció”

Josep Maria Guzman va néixer a
Barcelona l’any 1964 i viu a Parets
des del 1991.
És militant del PSC i durant dues
legislatures va exercir com a regi-
dor d’Esports. Des de 2007 és el
responsable de la regidoria de Se-
guretat Ciudana.

“Amb l’educació viària
 intentem potenciar valors

com el respecte i
la convivència”

De regidor d’Esports a regidor de Se-
guretat Ciutadana. Quines han estat
les dificultats d’aquest canvi?
Més que dificultats cal parlar de dife-
rències. Totes les regidories compor-
ten unes responsabilitats i un compro-
mís polític i totes pertanyen a un pro-
jecte global, en aquest cas al projecte
del Partit dels Socialistes, que és tre-
ballar per al nostre poble, des de l’àrea
i l’àmbit que sigui. Però es podria dir
que a la regidoria d’esports existeix un
contacte molt proper amb les entitats
i amb els atletes del poble des del ves-
sant lúdic mentre que la regidoria de
Seguretat Ciutadana implica una res-
ponsabilitat diferent ja que hi ha igual-
ment proximitat amb la ciutadania, però
per temes socials, problemes de con-
vivència, conflictes...
Quina ha estat la seva aportació a la
regidoria que encapçala actualment?
L’aportació individual és l’esforç per
complir amb el compromís polític que
vam elaborar conjuntament i vam donar
a conèixer a través del nostre progra-
ma. Ja superem la meitat d’aquesta
legislatura i hem complert pràctica-
ment tot el que vam prometre. No obs-
tant això, continuem treballant per mi-
llorar el que hem fet. Personalment, he
apostat molt per la formació dels
agents, establint els perfils d’una po-
licia professional, preparada i amb una
instrucció desenvolupada a tots els
nivells. Paral·lelament, i en relació amb
la formació, s’està elaborant un nou
organigrama en el qual s’inclouen no-
ves places de comandaments i una
reestructuració que ajudarà a millorar
el servei que es dóna a la ciutadania.
També hem treballat molt per potenci-
ar la policia de proximitat. S’han fet
períodes de prova aprofitant la campa-
nya de Nadal i, ben aviat, aquests
agents es distribuiran per diferents
zones ja de manera permanent.
Quin és el model de seguretat ciuta-
dana que es duu a terme a Parets?
Funcionem, com tots els cossos de
seguretat, de manera jeràrquica.
Penso que el nou model d’organigrama
en què s’està treballant serà molt més

funcional i operatiu, amb dues noves
places de sergent que tindran funcions
específiques.
Ara tenim comandaments intermedis
però, pel volum de feina que es duu a
terme des de la policia, sobretot pel
que fa a tramitacions, hem de plante-
jar-nos la necessitat de definir les fun-
cions i incloure algun nou perfil admi-
nistratiu dins del cos d’agents. Tot això
permetrà reforçar l’esperit d’una poli-
cia més propera, que vetlli per la segu-
retat dels ciutadans i ciutadanes de
Parets que és, finalment, el nostre
objectiu principal.
Quins són els projectes més immedi-
ats quant a seguretat?
A banda de la nova reestructuració i de
potenciar la policia de proximitat, un
altre propòsit és poder disposar d’un
nou equipament com a prefectura de
policia.
Cal un espai que doni cabuda als ser-
veis i als equips necessaris per al bon
desenvolupament de les tasques dels
cossos de seguretat i agrupar tot el
que fa referència al servei que es dóna
de manera comuna, com ara preven-
ció, protecció, emergències...
Últimament es parla molt de com afec-
tarà l’actual crisi a la seguretat dels
ciutadans. Quines són les mesures
que s’estan prenent per afrontar un
possible augment dels delictes?
Penso que hi ha certa alarma social
pel que fa a la crisi. Les persones te-
nen por que els delictes augmentin i se
senten insegures.
El cert és que, segons l’informe elabo-
rat per la policia local que s’ha fet pú-
blic recentment, els delictes a Parets
al 2008 van disminuir en relació a l’any

anterior. No obstant això, ja s’han pres
mesures de prevenció i s’ha fet una
redistribució del personal en les fran-
ges horàries en què pot existir un ma-
jor nombre d’infraccions.
Cal recordar que Parets està molt per
sota de la mitjana catalana pel que fa
a actes delictius i això també s’ha
d’agrair a la col·laboració ciutadana,
que en molts casos ha estat fonamen-
tal a l’hora de detectar i impedir situa-
cions de conflicte.
Quin és el treball transversal que la
Policia Municipal duu a terme amb
altres serveis municipals?
La policia intervé, d’una forma més o
menys directa, amb pràcticament tots
els serveis perquè rep informació que
sovint s’ha de traslladar a d’altres àre-
es. Això implica un contacte permanent
amb els departaments. Però, bàsica-
ment, la major relació la tenim amb els
Serveis Territorials, sobretot pel que fa
a incidències sobre la via pública.
Val a dir que, des de fa temps, hi ha
menys intervencions en els conflictes
familiars i de violència de gènere i això
és un indicador de la gran feina que
estan fent els Serveis Socials.
Dins de la regidoria que encapçala
també hi ha una unitat de trànsit i
seguretat viària. En què consisteix?
Ja fa molt temps que un dels nostres
caporals és al capdavant d’aquesta uni-
tat i està fent una gran tasca. El treball
a les escoles és essencial a l’hora de
formar futurs ciutadans i ciutadanes,
perquè no només ens centrem en la
seguretat viària, sinó que intentem
donar una formació més àmplia fomen-
tant l’esperit d’equip i potenciant valors
com el respecte i la convivència.
Quin paper juga el Cos de Protecció Civil
en l’àmbit de la seguretat ciutadana?
El Cos de Protecció Civil està totalment
lligat a les actuacions policials. No
oblidem que està format per voluntaris
i això té un gran valor. Sense l’ajuda
desinteressada d’aquestes persones
moltes activitats no es podrien fer amb
tanta efectivitat. Per això, recentment
s’ha aprovat el Pla de protecció civil que
estableix el protocol d’actuació conjun-
ta en cas d’emergència.
Aquest document esdevé una eina molt
important per coordinar els diferents
serveis que intervenen en la seguretat
ciutadana.
Com creu que valoren els ciutadans la
tasca de la Policia Local?
Penso que la valoració general és for-

ça satisfactòria. Les persones que vi-
uen a Parets no dubten a l’hora de plan-
tejar els problemes als agents. Els co-
neixen, no se senten intimidats i hi
confien; parlen amb ells i els manifes-
ten sospites o intuïcions que, en al-
guns casos, generen intervencions
policials i d’altres cossos de seguretat.
Els ciutadans fan una gran tasca de
prevenció i la seva confiança i col-
laboració són fonamentals.
Estem en plena celebració dels 30
anys d’ajuntaments democràtics. El
PSC en fa 23 que governa a Parets.
Com creu que ha canviat la política
municipal des d’aleshores?
Tots hem canviat en aquests 30 anys
i la forma de fer política també ha de
canviar i evolucionar.
Abans hi havia altres prioritats com
l’escolarització, la sanitat o l’ordenació
urbanística. Ara els projectes són dife-
rents però crec que totes les persones
que van lluitar aleshores, que van creu-
re en la democràcia i que van sacrifi-
car-se per un futur millor, ens han dei-
xat un gran llegat. Potser ara som més
realistes però van ser ells els que van
sembrar la llavor de la il·lusió i del tre-
ball per als altres.
Quina creu que és l’assignatura pen-
dent del PSC a Parets?
Mai no està tot fet perquè els projec-
tes han de ser dinàmics i progressar.
Més que el PSC, penso que els grups
polítics en general haurien de fer una
reflexió profunda del per què no trobem
la manera d’estar més a prop de les
persones, sobretot pel que fa al col-
ectiu de la gent jove.
Acabem de finalitzar un procés demo-
cràtic com les eleccions al Parlament
Europeu i això s’ha fet palès en la bai-
xa participació. En això tots els partits
tenim una assignatura pendent.
Parets en un futur. Una ciutat segura?
Penso que el creixement s’està fent de
manera endreçada i que, tant en temes
de seguretat com de serveis i d’equi-
paments, aquest creixement també
està sent paral·lel.
Som un poble on es viu amb tranquil-
itat i treballem per tal que continuï així.
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FFFFFeeeeem fesm fesm fesm fesm festttttaaaaa

Pepi Volart

 Jordi Nadal, Joan Mollfoyeda i Roger Portella
Representants de l’entitat Fes-tuka

Com ha sorgit la idea de constituir aquesta entitat?
Hi estem pensant des de principis d’any. Considerem que
a la Festa Major de Parets hi quedarien bé un conjunt de
propostes que es basen en el model de colles amb
l’atractiu afegit de sana rivalitat i competició entre els
seus membres. Volem que la gent es diverteixi i que els
més joves es mobilitzin més aviat, cap a les set o les
vuit del vespre. Ara l’oferta per als joves es basa només
en concerts, al Parc La Linera i a partir de la mitjanit.
Quantes persones formen Fes-tuka?
Cap a cent vuitanta. Som grups nombrosos de gent jove
que ens coneixem força i hem decidit unir-nos per a
aquesta experiència. Esperem que l’any vinent siguem
més amb la incorporació d’altres grups d’amics. De
moment, Fes-tuka ha estat molt ben rebuda a la festa
de presentació que vam fer a Can Butjosa. També ens
hem encarregat del servei de bar de l’Amfi Rock. L’Ajun-
tament ens ha donat suport des del primer moment as-
sessorant-nos i cedint-nos el material que ens cal.
Quines són les activitats que heu previst per a aquesta
festa Major?
Tenim propostes per a cada dia. El divendres proposem
La ronda. Consisteix a fer una volta pel poble encapça-
lada per un grup de batukada i ens aturarem en alguns
bars on es podran consumir cerveses i refrescos, de

La Festa Major 2009 comptarà amb una nova i engres-
cadora proposta. L’entitat Fes-tuka ha dissenyat tot un
seguit d’activitats que pretenen captar l’interès del seg-
ment més jove. Des del divendres, després del pregó, i
fins al dilluns, Fes-tuka estarà al capdavant de diverses
gimcanes, curses de sacs i altres proves que tindran
caràcter de sana competició entre les dues colles parti-
cipants: Es diran Serradalt i El Pla. És el primer any que
s’introdueix aquest nou concepte de festa inspirat en
l’estil ja consolidat a d’altres festes com les de
Granollers o Mollet. Roger Portella és al capdavant de
l’entitat Fes-tuka.

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

LLLLL’aaaaapppppaaaaarrrrraaaaadododododor dr dr dr dr de le le le le l’ArArArArArxxxxxiuiuiuiuiu Alícia Pozo Figueroa

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

forma organitzada i controlada. Algunes activitats seran
obertes a tothom com la cursa de sacs del dissabte al
vespre al carrer la Fàbrica i altres només per als mem-
bres de les colles com la gincama del mateix dissabte
al voltant del pavelló amb proves diverses com l’estira-
da de corda de vehicles pesants, o una cadena amb pe-
ces de roba. El diumenge hem previst una prova d’habi-
litat al carrer Travessera i el dilluns una gincama per lo-
calitzar llocs o coses a partir de petites informacions.
Com es distingiran els membres de les dues colles?
Amb dos colors. Els de Serradalt portaran samarreta
negra i els d’El Pla, vermella. Serradalt s’identificarà
amb la singular Torre de Malla i portarà aquest símbol
a la samarreta i El Pla un altre edifici històric com és la
Torre Cellers. Per distribuir les colles i els seus símbols
ens hem inspirat en la història del poble. Tenim una
pàgina web amb més informació d’aquesta aventura fes-
tiva que és fes-tuka.com Dues setmanes abans editarem
un full informatiu promocionant les activitats previstes.

“Volem que la gent jove es diverteixi i es
mobilitzi per la Festa Major”

Com funciona l’administració local? Quina feina
desenvolupen les persones que treballen a l’Ajun-
tament? Com són les instal·lacions de la Casa de
la Vila? Totes aquestes preguntes van quedar re-
soltes després d’un recorregut de més de mitja
hora que els alumnes de 3r curs -A, B i C- del CEIP
Patronat Pau Vila van fer per les dependències de
l’Ajuntament.
Des de fa uns quants anys, i en coordinació amb
la regidoria d’Educació, els alumnes de les esco-
les de Parets, guiats pel regidor d’Educació i els
professors i professores del curs, visiten la casa
consistorial per conèixer de prop el seu funciona-
ment i poder plantejar els seus dubtes al personal
tècnic i administratiu. Durant la visita, els alumnes
també van adreçar les seves preguntes i inquie-
tuds a l’alcalde de Parets, Joan Seguer,
Com a part de l’activitat, els participants organit-
zen un Ple simbòlic en el qual escolleixen un alcal-
de, un secretari i els regidors. Aquesta activitat té
com objectiu apropar els nens i nenes a l’adminis-
tració i ajudar-los a conèixer l’organització política
municipal.

EEEEEssssscccccooooollllleseseseses

Alumnes del CEIP Pau Vila
visiten l’Ajuntament

Alumnes de 3r A i 3r B del CEIP Pau Vila

Alumnes de 3r C del CEIP Pau Vila

A partir de l’1 de Juliol de 2009, i segons el Reial Decret 485/2009 de 3 d’abril, tots els usuaris d’electricitat passem al mercat lliure. Es posa
en funcionament la tarifa d’ùltim recurs (TUR) en el sector de l’energia elèctrica. Aquesta tarifa (TUR) és el preu màxim i mínim establert per l’Ad-
ministració (que podrà revisar almenys semestralment) per a determinats consumidors. Davant de tot aquest procés de liberalització del mercat
elèctric hem de tenir en compte les diverses opcions davant les quals ens trobarem i, després d’examinar-les, haurem de triar la que més s’ajusti
a les nostres necessitats, però la recomanació més apropiada és que no ens precipitem a signar res, ni a fer canvis de companyia sense asse-
gurar-nos bé del què estem contractant. Hem de saber que els serveis de la llum i el gas els podem contractar amb la mateixa companyia, o bé
escollir-ne diferents. D’aquesta manera podrem contractar a Tarifa (preu fixat) o a Lliure Mercat (preu pactat). Per saber si ens surt a compte
contractar una o altra modalitat hem de comparar el preu que pagàvem per Tarifa durant l’any anterior amb el càlcul del què pagariem si contractèssim
a Lliure Mercat. Abans de fer cap mena de canvi, consultem amb la companyia actual els requisits que ens ofereixen per dur-lo a terme. El pas
següent seria demanar tota la informació possible a diverses empreses per poder establir comparacions, i escollir les millors condicions de con-
tractació (comparem tarifes, descomptes i serveis extres que ens poguin oferir). Abans de signar cap contracte, llegim detingudament totes les
condicions i no ens precipitem. Les empreses distribuïdores d’energia han de proporcionar a través del web, o per car ta, una llista d’empreses
comercialitzadores de mercat lliure, telèfons d’atenció al client i adreces de pàgines web i quines poden donar el subministrament a tarifa d’ùltim
recurs. Existeix una altra possibilitat regulada a través del Reial decret llei 6/2009 de 30 d’abril que és el “Bono Social”. S’hi poden acollir al-
guns consumidors que compleixin almenys una de les següents condicions: potència contractada al domicili habitual menor de 3kW, o tenir més
de 60 anys i ser pensionista del sistema de Seguretat Social per jubilació, incapacitat permament o viduïtat, percebent la pensió mínima, o bé
ser membre d’una familia nombrosa, o bé pertànyer a una unitat familiar on tots els membres siguin a l’atur. Aquest abonament social es podrà
demanar a partir de l’1 de juliol. El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme haurà de publicar el reglament corresponent per regular aquesta pres-
tació. Per últim, recordeu que la publicitat és vinculant, en podeu exigir el compliment. Llegiu totes les condicions del que aneu a contractar
detingudament, i assabenteu-vos i informeu-vos bé abans de fer cap mena de canvi en aquest sentit. Podeu consultar més informació al respecte
al web de l’Institut Català de l’Energia www.gencat.cat/icaen, o a travès del telèfon 93 622 05 00.

Set paretans presenten un escrit a l’Ajuntament per reclamar la construcció d’un espai
que pugui acollir les despulles mortals de ciutadans que pertanyen a altres religions
diferents a la catòlica o que no en professen cap.
Davant d’aquesta instància, un govern municipal podria estudiar la viabilitat del projec-
te o el deixaria per a un futur més o menys proper. Això, si parléssim d’un document
entrat recentment al registre general. Però, què hi devia pensar el consistori de 1916,
data en què es va presentar realment?
L’escrit presenta una situació molt propera a la que podríem viure als nostres dies: fa
palès el «creciente aumento de población experimentado en este término municipal» amb
la diversitat que aquest augment comporta en tots els àmbits de la vida social. A més,
posa de manifest l’existència d’un espai on «había recibido sepultura algún cadáver de
persona no católica o indiferente en materia de religión» que no reunia les condicions
que exigia la legislació. Per finalitzar, sol·licita que s’adeqüi una part del cementiri –
inaugurat l’any 1861– per a aquest tipus d’inhumacions. Aquesta instància constitueix
un exemple que la història es repeteix, però potser també que sempre hi ha persones
que s’avancen al seu temps.
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Per què és important Charles Darwin?
Darwin funda la biologia moderna. Abans,
aquesta branca de la ciència era un con-
junt d’observacions. Eren una quantitat de
dades que venien de llocs diferents i
Darwin unifica tot aquest coneixement.
Dóna el principi fonamental: l’evolució per
la selecció natural, que donarà sentit a
totes aquestes experimentacions disper-
ses que hi havia. Darwin deia, per exem-
ple, que hi ha microorganismes que resis-
teixen l’acció d’un antibiòtic. D’aquí que
el metge ens digui que no hem de prendre
antibiòtics per qualsevol refredat o que
n’hem de prendre fins que la malaltia es-
tigui curada.
El darwinisme també va adoptar unes ide-
es de races superiors i inferiors.
Darwin pensava en una selecció natural en
els humans. Però una cosa és pensar que
el color de la pell és el resultat de l’evo-
lució i una altra que això signifiqui que hi
ha races superiors a altres. A ell li repug-
naven aquests pensaments i, a més, va
ser un membre actiu dels moviments
antiesclavistes. Darwin era una persona

Arcadi Navarro
Professor de Biologia Evolutiva

“Darwin era una persona molt avançada fins i tot en temes socials” Ultima hora...´

El professor de Biologia Evolutiva de la Universitat Pompeu Fabra Arcadi Navarro va
fer una xerrada el passat 5 de juny a l’Escola de la Natura de Parets del Vallès. El
motiu d’aquesta conferència era parlar de Charles Darwin i la seva teoria de l’evolu-
ció, formulada fa 150 anys. Navarro és autor de diversos llibres, entre els quals ‘Contra
natura’, on critica moltes afirmacions segons les quals tot el que ve de la natura és
bo o que els humans som els únics que matem per plaer. El professor de Biologia
Evolutiva va explicar la importància de Darwin com a fundador de la biologia moder-
na i per les teories que va formular per tal que aquesta ciència pogués evolucionar
més ràpidament. Un Darwin creador del concepte de selecció natural que mou tots
els éssers vius però que alguns van adaptar a uns conceptes racistes.

Festa de cloenda RAP107.edu

Gimcana cultural d’AMIC

L’Associació Mixta d’Il·lusions Com-
partides (AMIC) organitzarà, per la
Festa Major, una gimcana de caire
cultural per descobrir diferents in-
drets de la vila a peu i en bicicleta.
La sortida es farà el 25 de juliol, a
les 9 h, al Parc La Linera i estan pre-
vistos diferents premis per als gua-
nyadors. A partir del 15 de juliol
s’obrirà el termini d’inscripcions al
web amic.entitats.parets.org.

molt avançada fins i tot en temes socials.
Què opines de les descobertes recents
de fòssils que diuen que aclareixen el nos-
tre origen?
Aquestes descobertes aporten informació,
però una cosa és el que diu l’article que
escriu el científic i una altra cosa diferent
són els titulars de la premsa. Encara que-
da molt per aclarir ja que la pitjor notícia
que podrien rebre els departaments d’an-
tropologia o de paleontologia és que ja
està aclarit l’origen dels homínids, perquè
voldria dir que se’ls ha acabat la feina.
En el llibre ‘Contra natura’ passes revis-
ta a veritats que tenim com a absolutes.
Circulen una sèrie de tòpics políticament
correctes que fan que soni horrible negar
la naturalesa com una mare protectora i
bondadosa.
Ens diuen que la natura es recicla i es
comporta de forma sostenible. Que tot el
que ve de la natura és bo. No és cert que
els medicaments naturals no tinguin efec-
tes secundaris. I tant que en tenen. O que
l’ésser humà és l’únic animal que mata per
plaer. Això és fals.

Hi ha animals que ho fan?
Mirem l’exemple d’espècies com els goril·-
les. Quan un nou mascle dominant arriba
al grup, el primer que fa és cometre un in-
fanticidi sistemàtic que ni el mateix
Herodes va fer. El plaer el constitueixen
una sèrie de sensacions que tenen orga-
nismes amb un sistema nerviós avançat.
Quan fas una cosa que convé des del punt
de vista evolutiu sents aquest plaer. Per
exemple, reproduir-se dóna gust perquè
convé. Si no ens agradés el sexe ens aca-
baríem extingint. També produeix plaer a
alguns animals lluitar entre ells per obte-
nir alguna femella o bé per preparar-se per
a alguna cacera.

Es presenta el Pla d’Acció

per a l’Energia Sostenible

El 30 juny tindrà lloc, a les 19 h, a
l’Escola Municipal de Música, la pre-
sentació pública del Pla d’Acció per
a l’Energia Sostenible (PAES). El do-
cument de diagnosi del PAES recull
38 accions concretes per assolir els
objectius del Pacte d’alcaldes con-
tra el canvi climàtic, que pretén reduir
un 20% les emissions de CO

2
 i aug-

mentar un 20% l’ús d’energies reno-
vables abans del 2020.

El programa de ràdio Rap107.edu,
en el qual participen alumes dels
centres escolars de Parets, celebra
la festa de cloenda de la temporada
2008-2009. A partir de les 11 del
matí de dissabte, 27 de juny, Can
Rajoler acollirà la retransmissió del
programa en directe i tot un seguit
d’actuacions adreçades als infants.


