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Les viles i ciutats de Catalunya han conegut en els darrers
anys un desenvolupament que, en termes generals, cal
considerar positiu.
El nostre municipi també ha millorat i ha crescut: en serveis,
en equipaments però també en habitants que han generat
alhora noves necessitats. Per aquest motiu, molts ajunta-
ments tracten d’emprendre accions de rehabilitació a gran
escala en diferents àrees dels seus municipis i han sol·licitat
acollir-se a la Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles
que requereixen atenció especial amb la finalitat d’obtenir
ajudes per tirar endavant els seus projectes. Amb aquesta
Llei, el Govern de la Generalitat pretén donar resposta a un
objectiu principal: la rehabilitació integral dels barris que pre-
senten problemàtiques específiques per tal d’evitar la seva

Parets opta a un ajut de la Llei de Barris
La sol·licitud coincideix amb l’inici de sis obres finançades pel Fons Estatal d’Inversió Local

L’Ajuntament s’acollirà a les ajudes per finançar una reforma integral del barri Antic de Parets

degradació i millorar les condicions de vida dels seus habi-
tants. L’Ajuntament de Parets és un dels municipis que re-
centment ha aprovat la seva participació als ajuts i subven-
cions que ofereix l’administració amb l’objectiu d’aconseguir
finançament per a la reforma integral del barri Antic i de pre-
servar el nostre nucli històric, per tal que continuï essent un
exemple de convivència on l’important siguin les persones,
el respecte per l’entorn i on es prioritzin les necessitats dels
ciutadans i ciutadanes de Parets.
En aquesta línia de treball, també s’iniciaran en breu algu-
nes de les obres que finançarà el FEIL i que ajudaran a fer
de Parets un municipi de qualitat, on l’espai públic i els equi-
paments esdevinguin llocs de referència que ens refermin en
un sentiment de pertinença al poble i a la comunitat. (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
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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

Record de Solsona
Fa una lluna clara i una nit serena.
Jo m’estic a la plaça de Sant Joan;
damunt les finestres cau la lluna plena,
cau damunt la pica que la fa brillant.
Aquesta plaça és tota recollida,
tan aquietadora i tan suau,
que sembla un replanet d’una altra vida
on s’anés a abeurar-hi un glop de pau.

Jo no sé pas per què jo aquí voldria
estar-hi llarga estona quietament,
amb una noia sols per companyia
sens besar-la ni dir-li cap lament.
Veure el tresor que d’aquí estant s’obira
sense esflorar-li el seu cabell gentil,
sols sentir-la a la vora com respira...
I respirar aquest aire tan tranquil.

Josep M. de Sagarra. (Barcelona  1894-1961).
Poema extret de “100 poesies catalanes” (Edicions
Pòrtic) Poeta i dramaturg, fou un dels millors traduc-
tors de Shakespeare. Aquesta publicació es pot tro-
bar a la Biblioteca Can Butjosa. Lectura recomana-
da pel Niu d’Art Poétic.

Desaparició de la placa d’homenatge al Pont de la
Mandra
Una mica d’història. Fou un punt de trobada de la gent
de Parets per passar l’estona i parlar de tot una mica:
esports, política... És un pont fet i construït després
de suprimir un gual que hi havia a la carretera que
conduïa a l’estació del tren i travessava el Torrent de

La tapadora
     Ja podem oblidar-nos tots de la crisi
i dels pobres quatre milions d’aturats
i d’aquesta grip que hi estem implicats
i pensem només en un altre desfici.

     Que aquest no vol pas cap nou sacrifici
només el del Madrid i Barça inventats
per distreure’ns de les altres calamitats
i viure sense caure al precipici.

     El més important és la Lliga i la Copa
i per completar, el títol de Champions
d’aquest continent anomenat Europa.

     Totes les altres i verdaderes raons
només són uns vells velers amb vent en popa
que naveguen en el mar de les confusions.

Antoni Bertran

Cantallops, que era un riu amb molta aigua, sobre-
tot quan plovia. Un cop fet, va servir com a punt de
referència i de trobada dels treballadors i per anar
junts a la feina al començar el dia. Sobretot hi ana-
ven els oficials i treballadors de la construcció o
aquells que anaven a muntar les vies del tren.
Referència del nom. El nom li ve perquè sempre, ni
que fos un parell de persones, s’hi asseien o esta-
ven a peu dret a les parets de protecció del costat
dels camps de conreu i allargaven la xerrada, molts
d’ells perquè no tenien feina i es quedaven allà.
Una història trista. Farem referència a aquest punt
concret quan, abans de començar la nostra Guerra
Civil l’any 1936, allà es produïen moltes discussi-
ons i debats sobre política i sortien opinions molt
oposades. Entre les persones, hi havia un dels fills
del mestre Piquer que defensava amb força les ide-
es del seu pensar. Tot plegat va contribuir a la tra-
gèdia de la família que va sentenciar el pare i els dos
fills que acabaren de manera dramàtica.
Sóc veí de Parets i la meva vida ha estat sempre
vinculada a aquest pont, testimoni de la història del
nostre poble, i penso que és un símbol del pensa-
ment sense amagar, a l’aire lliure, que és el que en
realitat era. Crec que el pont mereix el reconeixe-
ment, el record i l’homenatge del tot el que va repre-
sentar durant tants anys d’història.

Joan Sardà

AAApunpunpunttta ta ta t,

Agraïment
El passat 30 d’abril, el grup de petanca del Casal de
Ca n’Oms vam visitar la ciutat de Cervelló per jugar
el torneig anual d’anada amb el col·lectiu d’aquell
poble. Aviat seran ells qui ens vinguin a veure a no-
saltres per jugar el partit de tornada. Per aquest mo-
tiu, volem agrair la bona acollida què, any rere any,
ens brinda el grup de petanca d’aquesta ciutat.
També vull aprofitar per informar que el proper 27 de
juny, amb motiu de les Jornades els nostres avis, ju-
garem novament al camp de l’Asoveen amb el grup
de petanca d’aquest casal i, al mes de juliol, seran
ells qui juguin al nostre camp. També està previst, du-
rant el mes de setembre, el 4t torneig de petanca per
als socis del Casal d’Avis de Ca n’Oms.
Des d’aquest espai, també volem agrair sincerament
el supor t i l’esforç que l’Ajuntament de Parets, el
nostre alcalde, Joan Seguer, la regidora de Gent Gran,
Amèlia Marquino i la Junta de Ca n’Oms, aboquen a
l’organització i al col·lectiu del grup de petanca de Ca
n’Oms.

Josep Bauló
President del grup de petanca de Ca n’Oms

Divendres 22 maig
-A les 19 h, al Casal Can Butjosa, II Fòrum
Jove de la Faktoria d’idees.
Dissabte 23 maig
-Sortida del Casal de Cultura Can Butjosa
per practicar esports d’aventura.
Diumenge 24 maig
-A les 10 h, al Pavelló d’Esports, Cursa po-
pular: 2 distàncies, 5 i 10 km.
-A les 19.30 h, al Teatre Can Rajoler, En Nar-
cís s’ha tornat boig.
Dimecres 27 maig
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, ter-
túlia sobre el llibre Asesinos sin rostro.
Divendres 29 maig
-A les 22 h, a l’observatori Pau Vila, obser-
vació amb telescopi de la Lluna creixent,
Saturn i cúmul obert M-44.
Dissabte 30 maig
-Al matí, sortida cultural: La Barcelona lite-
rària de Carlos Ruiz Zafón.
-A les 10 h, al Pavelló d’Esports, cloenda
dels Jocs esportius escolars.
Diumenge 31 maig
-Al matí, sortida guiada per Gallecs.
Dimarts 2 juny
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler,
hora del conte.

Dimecres 3 juny
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, ta-
ller d’escriptura creativa.
Divendres 5 juny
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa,
hora del conte.
-A les 18.30 h, al Casal Ca n’Oms, desfilada
de roba de bany.
-A les 19 h, a l’Escola de la Natura, xerrada
sobre Darwin. 150 anys de la teoria de
l’evolució, a càrrec d’Arcadi Navarro.
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Butjosa, in-
auguració de l’exposició de diorames Un
pas per la vida, de Joan Condal.
-A la tarda, a Can Rajoler, inauguració de
l’exposició Tancar el cercle d’aigües, de Xavi
Fernández-Cruañas.
Dissabte 6 juny
-A partir de les 9.30 h, al Pavelló Municipal
d’Esports, IX Diada de l’Esport.
Dimecres 10 juny
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, ta-
ller de poesia.
Divendres 12 juny
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa,
hora del Conte.
-A les 23 h, al Casal Can Butjosa, actuació
dels grups Universal Rockers, Ego i Denegro
Partizán.

Dissabte 13 juny
-Al Pavelló Municipal d’Esports, Diada
del bàsquet.
-De 17 a 20 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, Creixem llegint en família.
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, con-
cert amb el grup de Gospel Montmeló
i  la Coral de l’escola NS Montserrat.
Dilluns 15 juny
-A les 7 de la tarda, a la Biblioteca
Can Butjosa, Espai Lectures.
Dimarts 16 juny
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Ra-
joler, hora del conte.
Dimecres 17 juny
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajo-
ler, taller d’escriptura creativa.
Divendres 19 juny
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 18 i a les 20.30 h, al Teatre Can
Rajoler, actuació de fi de curs d’Elite
Dance (i dies 20 i 21 de juny)
-A les 23 h, al Casal Can Butjosa, ac-
tuació dels grups Records de Gel,
Febrero i La Limoncello.
Dijous 25 juny
-A les 18 h, al Casal Ca n’Oms, recital
poètic dedicat a Apel·les Mestres.
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

S’inicien sis obres incloses al Fons Estatal d’Inversió Local

CENTRE CÍVIC DE LA COOPERATIVA

• L’obra permetrà condicionar un espai ubicat a la plaça de la Vila que
podran utilitzar l’Ajuntament i entitats de la població per preparar i
desenvolupar diferents activitats lúdiques i culturals.

• Import de les obres: 520.754,16 euros IVA exclòs.

• Empresa adjudicatària: Climava  S.L.

•Termini de finalització: novembre 2009

URBANITZACIÓ PARCIAL DE L’AVINGUDA DE CATALUNYA

• Aquest projecte pretén invertir els recursos necessaris perquè un
tram més de l’av. Catalunya guanyi caràcter urbà.

• Import de les obres: 193.472,75 euros IVA exclòs.

• Empresa adjudicatària: Servobiat  S.L.

• Termini de finalització: novembre 2009

COBERTA DE L’ESCOLA BRESSOL LA CUNA

• La reforma de la llar d’infants completa les obres realitzades fa uns
mesos per adequar l’interior del centre inaugurat ara fa vint anys.

• Import de les obres: 82.987,06 euros IVA exclòs.

• Empresa adjudicatària: Construcciones y Edificaciones Gomis, SA

• Termini de finalització : agost/setembre 2009

REFORMA SERVEIS I ACCESSOS DE LA PISTA DE CAN BUTJOSA

• Amb les obres es recuperarà un espai esportiu completament amor-
titzat i que necessita reformar els vestidors, els lavabos i la tanca
perimetral.

• Import de les obres: 126.839,00 euros IVA exclòs.

• Empresa adjudicatària: Jordi Fanlo Cruz

• Termini de finalització: agost/setembre 2009

A més dels projectes esmentats, la Regidoria d’Urbanisme ha presentat una sol·licitud per formar part del Pla de Barris, un
projecte que proposa actuar en vuit àmbits del barri antic. L’últim ple municipal ha donat compte de l’acord de la Junta de
Govern segons el qual l’Ajuntament sol·licita a la Generalitat accedir als fons de la Llei de millora de barris, un fons que el
govern català destina al foment d’àrees urbanes d’atenció especial. Amb aquesta sol·licitud de subvenció, el consistori cerca
més fórmules per aconseguir finançament per a la necessària reforma del barri Antic. Aquest ajut  podria suposar fins a un
75% del cost total de la reforma.

A principis del mes de juny començaran sis de les onze obres d’urbanització finançades amb diners del Fons Estatal d’Inver-
sió Local (FEIL). L’equip de govern ha programat un calendari en què es dibuixen les línies de treball i els eixos estratègics
per a l’execució d’aquests projectes. A més d’aquestes quatre obres, el FEIL també finançarà dos projectes més: la refor-
ma del tram alt del carrer Sant Antoni entre el carrer Badalona i l’avinguda Lluís Companys, i el condicionament del pàrking
del carrer la Fàbrica. Aquests projectes donaran feina a unes trenta-cinc persones, gairebé la meitat de les quals estaran
ocupades en la reforma del centre cívic de la Cooperativa i la urbanització de l’entorn de la Residència per a la gent gran.

La meitat de les obres finançades pel
Fons EstataI d’Inversió Local (FEIL)
començaran a principis del proper
mes de juny. Seguim així el calenda-
ri establert dins la planificació
d’aquestes intervencions a la via
pública que ens ajuden a donar un
impuls a l’ocupació i reactivar l’eco-
nomia local. La resta d’obres s’inici-
aran a l’estiu i totes s’enllestiran
abans de final d’any, tal com preveu
el FEIL, un dels projectes econòmics
més importants dels trenta anys
d’ajuntaments democràtics. Entre les
primeres actuacions figura la urbanit-
zació d’un nou tram de l’avinguda
Catalunya que accentuarà el caràc-
ter urbà d’aquest eix viari, i l’adequa-
ció del centre cívic de la Cooperati-
va, que ens permetrà disposar d’una
nova sala polivalent per acollir diver-
ses activitats culturals i de lleure.
Alhora, al maig s’iniciarà la urbanit-
zació del tram alt del carrer Sant
Antoni i la millora de l’aparcament de
l’Asepeyo, dos projectes que també
s’emmarquen dins del pla de reforma
i millora del nucli Antic, pel qual hem
demanat un ajut a la Llei de Barris de
la Generalitat. Aquest programa pre-
tén dotar els municipis del fons ne-
cessari per portar a terme interven-
cions de caire social i urbanístic en
àrees urbanes d’atenció especial. En
aquest cas, hem presentat un projec-
te de reforma integral al nucli Antic,
amb les signatures de suport de di-
verses entitats locals, que recull di-
ferents àmbits d’actuació com la mi-
llora dels espais públics i zones ver-
des, la supressió de barreres arqui-
tectòniques o la provisió d’equipa-
ments col·lectius. És una bona opor-
tunitat per aprofitar l’ampliació d’ho-
ritzons que ha experimentat la Llei de
Barris. Si finalment el projecte surt
seleccionat, l’ajut ens permetrà fi-
nançar i desenvolupar amb més ce-
leritat la reforma del barri Antic per
aconseguir un espai cohesionat i
socialment equilibrat que incidirà en
el benestar de les persones residents
a la zona.
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Totes les persones interessades a in-
tervenir en el procés participatiu so-
bre el Pla Local d’Habitatge ja es po-
den inscriure als tallers d’avaluació
que es posaran en marxa a partir del
proper mes de juny.

Nou procés obert a la participació
Durant la  presentació del procés, que
va tenir lloc la passada setmana, es
van donar a conèixer les diferents fa-
ses del seu desenvolupament així com
les primeres dades d’anàlisi i resultat
del document de diagnosi que s’ha
elaborat sobre el municipi i que serà

Es presenta el procés per participar
al Pla Local d’Habitatge de Parets

L’Ajuntament aporta un

solar per a l’ampliació del

CEIP Pompeu Fabra

La presentació del Pla va tenir lloc a la sala d’exposicions de
Can Rajoler amb l’assistència d’una setantena de persones

L’Ajuntament ha posat a disposició
de la Generalitat de Catalunya un
solar de 620,44 m2 per a l’amplia-
ció del CEIP Pompeu Fabra, que se
sumaran als 2.417 m2 de superfície
que té actualment l’escola.
Amb aquest tràmit es preveu que el
govern autonòmic es faci càrrec, en
breu, de la licitació i l’execució de
les obres d’ampliació i millora del
centre.
L’ampliació del CEIP Pompeu Fabra
és un dels temes que es van tractar
en el darrer Consell Escolar Munici-
pal (CEM) en el qual també es va do-
nar compte de la sol·licitud d’una
subvenció per a la construcció d’una
nova escola bressol municipal al
carrer Prat de la Riba, juntament
amb la previsió d’ubicar a Can
Fradera el futur segon IES i una nova
escola d’educació infantil i primària,
entre d’altres projectes.
El CEM va valorar positivament la
tasca formativa que es fa a Cal Jar-
diner, on l’Ajuntament pensa oferir
aviat formació ocupacional.

Moment de la presentació del Pla Local d’Habitatge participatiu

Els delictes es redueixen
prop d’un 13% l’any 2008

El nombre de delictes a Parets va bai-
xar, l’any passat, un 12,8 % en relació
al 2007, segons l’informe que ha fet
públic la regidoria de Seguretat Ciuta-
dana. Aquest índex està per sota del de
molts municipis de la comarca del
Vallès Oriental. En aquesta classifica-
ció hi figuren els delictes contra el pa-
trimoni i els relacionats amb la violèn-
cia de gènere, que també s’han reduït
considerablement. Si hi sumem les fal-
tes, com ara petits furts i danys a la
propietat, el document conclou que els
fets penals van baixar un 5,6% en re-
lació al 2007. En total, l’any passat es
van instruir 723 diligències judicials,
428 de les quals corresponen a delic-
tes i 295 a faltes.
Pel que fa a Protecció Civil, aquest grup
de voluntaris va portar a terme l’any
passat un total de 406 serveis, un 18%
més que el 2007. Les 7.478 hores de
servei es van destinar a actuacions de
caire ben divers (incidències a la via
pública, incendis, actes culturals i es-
portius, accidents de trànsit, efectes
meteorològics, etc) a Parets i en altres
quinze poblacions del Vallès, Osona i
el Maresme.

l’eina sobre la qual es treballi en els ta-
llers. A partir d’aquest moment, els
participants tindran l’oportunitat de de-
batre sobre les principals problemàti-
ques en matèria d’habitatge i sobre les
possibles estratègies que cal seguir
per solucionar-los. Posteriorment, les
propostes es presentaran en un docu-
ment que esdevindrà un primer avanç
del document que s’exposarà a la ciu-
tadania. El primer dels tres tallers pre-
vistos, al qual ja s’han inscrit 19 per-
sones, tindrà lloc el dimecres 3 de juny.
Les inscripcions continuaran obertes
fins aquest mateix dia.
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Breus
Continuen les accions per
a un municipi sostenible

Com valora que els joves puguin proposar les activitats que es fan al Casal Can Butjosa? Considera suficient l’oferta d’oci per als joves?

VVVVVOOOOOX PX PX PX PX POOOOOPPPPPUUUUULLLLLIIIII

Casandra
López

22 anys

Crec que és molt positiu que
els que van al Casal decidei-
xin les activitats que més els
interessin o els agradin, i que
no els imposin activitats que
potser no els motiven. Desco-
nec l’oferta total que hi ha a
Parets i, per tant, no sé si fal-
taria alguna cosa.

Brenda
Aguillé

16 anys

Jesús
de las Heras

22 anys

Antonio
Gallego
21 anys

Ana
Muñoz

42 anys

Em sembla molt bé que els
joves puguin decidir realment
les activitats que volen fer,
perquè son ells els principals
usuaris d’aquest servei i, per
tant, tenen dret a opinar i pro-
posar. Hi ha molta oferta lúdi-
ca a Parets, crec que no hi
falta de res.

No sóc usuari del Casal i no
sé què és el que fan. Fa poc
temps que visc a Parets, però
crec que tot el que els joves
puguin decidir i opinar en te-
mes relacionats amb l’oci
està molt encertat. També és
una fórmula perquè els joves
s’impliquin més.

Ja és hora que els joves pu-
guem decidir el que realment
ens agrada, i no haver d’ac-
ceptar sempre les propostes
que fa l’Ajuntament. Crec que
falta més oferta lúdica privada.
També cal aprofitar més els
espais que tenim i fer més con-
certs, trobades esportives...

Ho trobo perfecte; tinc una fi-
lla de 16 anys i crec que està
molt bé que la iniciativa la por-
tin ells, segons les seves pre-
ferències. Tot i que crec que sí
que hi ha prou oferta, hauria
de ser més econòmica, perquè
tots hi puguin accedir.

Una delegació de l’Ajuntament

visita la població de Missirah

El regidor de Cooperació de l’Ajunta-
ment, Lucio Gat, acompanyat d’un
membre de l’Associació de persones
immigrants de Missirah i d’una tècni-
ca municipal, va viatjar recentment a
Missirah (Senegal), per identificar les
necessitats i les possibles actuacions
d’ajuda al desenvolupament en aques-
ta localitat subsahariana. Aquest viatge
forma part del projecte de cooperació
amb el poble de Missirah, que esdevé el
segon col·lectiu estranger més nombrós
a Parets.

Participació activa
El pla pretén implicar els immigrants
subsaharians en la cooperació amb la
seva comunitat d’origen i augmentar la
sensibilització de la societat d’acollida
sobre les causes profundes de les
migracions actuals. Aquest  pla comp-
tarà amb la participació de diferents
ONG i amb el suport del Fons Català
de Cooperació, que assumirà el segui-
ment i l’avaluació dels projectes por-

L’Ajuntament elaborarà un pla d’ajuda a aquesta regió senegalesa
que esdevé la segona font d’origen dels nouvinguts a Parets

S’elabora el Pla d’acollida
per a novinguts al municipi

Un municipi respectuós amb el medi
ambient. Aquest és l’objectiu amb el
qual es continua treballant des dels
diferents serveis municipals per pre-
servar el nostre entorn i promoure un
desenvolupament net i sostenible.
En aquesta línia, durant el mes de
maig s’instal·larà en dies alterns, a
l'avinguda de Catalunya i a la plaça
de la Vila, una carpa de l'Oficina d’In-
formació Ambiental (OIA) on es faran
activitats per a la mainada i es repar-
tiran els equips reductors de cabal
facilitats l'any passat per l'Agència
Catalana de l'Aigua (ACA). També
està previst properament repar tir
bosses reutilitzables de roba als
mercats setmanals del Barri Antic i
de l’Eixample. D'altra banda, s'ha co-
mençat a dissenyar un tríptic infor-
matiu per als comerços sobre bones
pràctiques de gestió ambiental que,
a més d’informar sobre el tracta-
ment dels materials de rebuig, dona-
ran consells per a l'estalvi d'aigua i
d’energia a les botigues. Paral·-
lelament, l’OIA ha iniciat el procés
participatiu de l’Agenda 21 Escolar
destinat a millorar la qualitat ambi-
ental de la nostra vila.

L’Ajuntament, a través de la regido-
ria de Participació Ciutadana,  ha po-
sat en marxa recentment un registre
oficial d’entitats amb l’objectiu de
conèixer amb exactitud les entitats
existents al municipi, les seves fina-
litats i la seva representativitat.
L’Ajuntament de Parets ha demanat
la col·laboració de totes les associ-
acions per ajudar a actualitzar la
base de dades, ja que considera
bàsic millorar l’estat documental.
La inscripció al cens serà imprescin-
dible per a la sol·licitud de tota mena
d’ajudes econòmiques i subvencions
municipals o les que s’ofereixen des
d’altres administracions públiques.
Es calcula que a Parets hi ha actu-
alment un centenar d’associacions
de caire ben divers. Fins al moment,
més d’una trentena d’entitats ja
s’han donat d’alta al nou registre.

Es posa en marxa el nou
registre oficial d’entitats

tats a terme. En aquest sentit, l’Asso-
ciació de persones immigrants de
Missirah, s’ha compromès a col·-
laborar en el projecte i esdevé una ga-
rantia de rigor en les accions que es
desenvolupin. L’objectiu és assegurar
un mínim de qualitat de vida perquè els
ciutadans de Missirah no es vegin obli-
gats a abandonar les seves famílies.

Ajut global al desenvolupament
La trobada va permetre a la delegació
de Parets conèixer les necessitats bà-
siques de la població i, a partir
d’aquest primer contacte, l’Ajuntament
elaborarà un projecte de cooperació
amb Missirah seguint dues línies d’ac-
tuació prioritàries: el finançament d’una
bomba de pou per ampliar la capacitat
d’abastament d’aigua a la població i la
construcció d’un centre de salut. En
segon terme, s’estudiarà la possibili-
tat de crear un centre de formació
ocupacional i altres programes d’ajuda
a aquesta població senegalesa.

El regidor de Cooperació, Lucio Gat, va entrevistar-se amb les autoritats de Missirah

L’Ajuntament de Parets, a través del
departament de Serveis Socials, ha
elaborat el Pla d’acollida, un document
que emmarca el conjunt d’actuacions
que es duran a terme amb l’objectiu de
facilitar la integració social de la pobla-
ció nouvinguda procedent de l’estat o
d’altres països.
El document esdevindrà una eina de
treball àgil i activa que s’actualitzarà en
funció de la informació recollida des
dels serveis municipals en relació a les
persones estrangeres.
Els principals eixos de treball giren al
voltant de la necessitat de crear un
procés d’adaptació social i d’aprenen-
tatge en què també es posin de mani-
fest els nostres costums, els nostres
valors i la nostra llengua. Per fer-ho, el
pla preveu, entre d’altres, les sessions
d’acollida on s’informa dels recursos,
de la ubicació dels equipaments muni-
cipals i de les normes de convivència,
mitjançant un audiovisual que es va
actualitzant.  La primera sessió es va
fer el 20 de maig a Ca n’Oms, aprofi-
tant una classe de català.

El Pla també compta amb un apartat
relatiu a la sensibilització de la pobla-
ció d’acollida sobre el fenomen de la
immigració. En aquest sentit, es fan un
seguit d’activitats al llarg de l’any com
ara el cicle de cinema “La mirada dels
altres” o les xerrades “L’experiència
de migrar” adreçades als alumnes
d’ESO de Parets.
Finalment, el Pla d’acollida inclou un
apartat dedicat a la mediació comuni-
tària. Amb aquest document, l’Ajunta-
ment pretén aconseguir la cohesió
social, promoure el diàleg intercultural,
evitar l’exclusió i potenciar els valors
socials com la igualtat i el respecte.

El document vol potenciar
els valors socials

i apropar la població
a les noves cultures
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Breus
Bases de participació als
Concursos de Festa Major

Avui, al Casal Can Butjosa, el joves podran fer aportacions
i proposar les activitats que més els interessin

El Servei de Joventut,
a través del Casal
Can Butjosa, ha obert
una nova convocatòria
de La faktoria d’idees,
una proposta que pre-

tén recollir les opinions dels joves so-
bre els temes que més els afecten.
Enguany la trobada tindrà lloc avui, 22
de maig, a les 7 de la tarda, al Casal
Can Butjosa i podran participar-hi els
joves de Parets d’entre 14 i 30 anys.

Objectiu: participar
El debat del Fòrum Jove té l’objectiu de
reunir el màxim de suggeriments per
dissenyar, posteriorment, un calenda-
ri i posar en marxa les activitats de lleu-
re, esportives i d’oci que resultin d’in-
terès per aquest col·lectiu. Durant la
passada edició, algunes de les propos-
tes que es van dur a terme van ser con-

II Fòrum Jove La faktoria d’idees

El Hip HoParets al Sot d’en Barriques va ser una de les propostes joves de 2008

Oficina de Catala

Oficina de Català

de Parets del Vallès
Centre Cultural Can Rajoler

Travessera, 1
Tel. 93 573 98 00

parets@cpnl.cat

`

El foc ha estat l’element que ha con-
tribuït decisivament al progrés de la
tècnica i de la cultura culinària de
l’ésser humà. Al llarg del temps el
foc, com a combustió de fonts d’ener-
gia, ens ha permès trobar noves for-
mes de moure’ns, d’escalfar-nos, de
transformar la matèria, de comunicar-
nos, etc. I també és remarcable, mal-
auradament, la seva utilització amb
fins bèl·lics i destructius.

Per a moltes religions, té un caràcter
sagrat, perquè destrueix els cossos
i allibera l'ànima.
El foc simbolitza un ésser purificador
adorat perquè crema la maldat i tot
el que és indesitjable, però amb el
temps s’ha convertit en un element
de diversió, de caliu de les masses.
És en aquest cas que la nit de Sant
Joan pren rellevància, ja que el foc
n’és el principal protagonista.

L’ús festiu del foc té especialment
importància al costat de l'ús de la
pólvora per als focs d'artifici i els
coets. Malgrat la nova normativa eu-
ropea per restringir i regular l’ús del
mercat pirotècnic, el Congrés de Di-
putats ha aprovat una proposició que
garanteix els costums i tradicions
associats a la pirotècnia.
El foc, com l’au fènix, reneix de les
seves cendres.

El foc, part de les
nostres tracions

certs de reggae, concerts de hip hop,
o la sortida per jugar a paintball, que
es va fer durant el mes de setembre
amb l’assistència de 54 joves.

Enguany, l’oferta no es limitarà a les
nits d’estiu sinó que abastarà tot l’any
i, a més, comptarà amb un augment de
la dotació pressupostària que passarà
a ser de 8.000 euros. Finalment, i per
celebrar la bona acollida del fòrum,
s’ha previst una sortida a Llavorsí que
tindrà lloc el proper dia 30 de maig per
poder practicar diferents esports
d’aventura.
Per a més informació, poseu-vos en
contacte amb el Casal de Cultura Can
Butjosa al telèfon 93 562 35 53.

Breus

Augmenta l’import
destinat a les activitats

per als joves

Més d’una vintena de grups han pre-
sentat les maquetes per optar al premi
de l’Amfi Rock 2009.
Aquest certamen va néixer ara fa 20
anys amb l’objectiu de promocionar els
grups amateurs i fomentar la creació
musical entre els joves. Finalment i de-
gut a la gran qualitat dels treballs que
s’han rebut, enguany el jurat ha decidit
que fossin sis i no quatre els grups als
quals podrem veure durant les actuaci-
ons en directe que tindran lloc els dies
12 i 19 de juny.
El resultat, un cop fetes les audicions,
ha donat com a finalistes els grups La

Amfi Rock 2009, 20 anys fent música

La festa com a tu t’agrada:
Festamajor.com la vols

L’Ajuntament de Parets convoca no-
vament el concurs de disseny per a
la creació de la imatge de la Festa
Major d’estiu de 2009. Els partici-
pants, que han de ser majors de 16
anys, podran presentar un màxim de
tres propostes, tenint en compte que
el fons serà de color verd.
Els treballs han d’incloure el text Fes-
ta Major 2009. 30 anys de Comissió
de Festes. Parets del Vallès. 24,25,
26, i 27 de juliol. Les propostes
s’hauran de lliurar a les oficines del
Servei de Cultura, al Centre Cultural
Can Rajoler, C/Travessera 1, abans
del dia 10 de juny de 2008.
Alhora, s’ha convocat el 30è concurs
de fotografia de Festa Major, que en-
guany tindrà com a eix el cel de Pa-
rets. Les imatges poden mostrar els
horitzons del municipi, el contrast
terra-cel en espais urbans o naturals,
vistes diürnes o nocturnes o qualse-
vol altra imatge relacionada amb el
cel de la vila.
En aquest cas, les fotografies s’han
de lliurar al Centre Cultural Can Ra-
joler, adreçades al Servei de Cultura,
indicant el tipus de format en què
participen, el lema o títol, que s’indi-
carà al revers de la fotografia, i un
sobre tancat amb les dades perso-
nals de l’autor.
El termini de presentació finalitzarà el
17 de juliol. Al mateix temps, l’Ajun-
tament ha convocat el 29è concurs
de pintura ràpida, que es farà el diu-
menge 26 de juliol.
Les bases de totes les convocatòri-
es es poden consultar íntegrament al
web municipal www.parets.org

L’Ajuntament de Parets, en col-
laboració amb les AMPA de les esco-
les públiques del municipi, organitza
una nova edició del Casal d’Estiu
que enguany tindrà com a eix central
les tribus del món.
Les dates previstes per al desenvo-
lupament del Casal són del 29 de
juny al 31 de juliol. De dilluns a diven-
dres s’ofereixen els serveis opcio-
nals de matins (de 7.30 a 9 h), tar-
des (de 15 a 17 h) i de menjador (de
13 a 15 h) sempre que hi hagi un
mínim de 10 inscripcions. El Casal
d’Estiu esdevé, des de fa anys, un es-
pai alternatiu, divertit i pedagògic que
cobreix el període precedent a les
vacances estivals.
A través d’un gran ventall d’activitats
com tallers de creació, teatre, músi-
ca i danses, sortides, jocs o esports,
el Casal d’Estiu posa a l’abast dels
més petits l’oportunitat de desenvo-
lupar les seves capacitats creatives
alhora que satisfà les seves neces-
sitats lúdiques.
Les activitats estan adreçades als
nens i nenes nascuts del 1997 al
2005 i el preu serà variable en fun-
ció de l’opció escollida. Les inscrip-
cions es podran formalitzar fins al 29
de maig al Centre Cultural Can Rajo-
ler i al Casal Can Butjosa.

El Casal d’Estiu jugarà
amb les tribus del món

Una Festa Major oberta i participa-
tiva. Amb aquest objectiu, l’Ajunta-
ment torna convocar el procés
Festamajor.com la vols i posa a
l’abast dels ciutadans i ciutadanes,
empadronats a Parets i majors de
14 anys, una butlleta en la qual, a
més de fer propostes i opinar, tam-
bé es podrà decidir sobre el model
de Festa Major d’estiu que més agra-
da als paretans.
Per fer-ho, i tenint en compte la si-
tuació econòmica actual, la butlleta
proposa escollir entre dos models:
modificar l’horari de finalització de
les activitats o apostar per un tipus
de festa més assequible. Enguany
també es podrà valorar l’actual mo-
del de Festa Major i puntuar per or-
dre de preferència dotze de les acti-
vitats que, tradicionalment, es duen
a terme durant aquests dies.
La butlleta per participar es pot tro-
bar a la contraportada d’aquest but-
lletí, o bé a la pàgina web de l’Ajun-
tament www.parets.org i s’haurà de
dipositar a les urnes situades als
principals equipaments municipals
abans del proper 12 de juny.

Limoncello de Mollet del Vallès, Ego de
Salou i Denegro Partizán de Granollers,
que presentaran el seu directe el diven-
dres, 12 de juny, a partir de les 23 h, i
els grups Records de Gel de Granollers,
Febrero de Tarragona i Universal
Rockers de Mollet del Vallès,als quals
escoltarem el divendres, 19 de juny,
també a partir de les 23 h, a l’amfitea-
tre del Casal Can Butjosa.
Tots els finalistes rebran un premi de
300 euros en metàl·lic per la seva ac-
tuació i el guanyador, a més, enregis-
trarà un CD en solitari en un estudi pro-
fessional del qual en rebrà 800 còpies.
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Parets organitza la 9a Diada de l’Esport

Jordi Seguer

La Diada de l’Esport coincideix amb la 8a Festa de l’esport de la Diputació de BCN

El Club de Futbol Parets orga-
nitza la 9a Setmana Esportiva

Com a novetat, el dissabte 6 de juny s’inauguraran els circuits biosaludables amb una caminada

Un total de 15 partits amistosos es
jugaran el cap de setmana del 6 i 7
de juny al camp municipal Josep
Seguer, coincidint amb la 9a Setma-
na Esportiva que organitza el CF
Parets. Dissabte 6, al matí, jugaran
els equips de l’escola, 2 benjamins,
l’aleví B i l’infantil A contra La Llagos-
ta, Sistrells, San Gabriel, Hor ta i
Cerdanyola. A la tarda, l’aleví A i el
cadet A s’enfrontaran a l’Argentona
i el juvenil B amb l’EF Llavaneres.
Diumenge, 7 de juny, continuarà el
torneig amb els amistosos al matí
dels 2 equips prebenjamí i benjamí
contra la Montañesa, Vilassar de
Mar i Premià de Dalt. L’infantil B ju-
garà contra el Vilassar de Mar a les
13.15 h. A la tarda, el cadet B tin-
drà com a rival el Cerdanyola i a les
18 h el juvenil A s’enfrontarà al CF
Damm.
D’altra banda, aquest diumenge 24
de maig, el primer equip del CF Pa-
rets rebrà l’EC Granollers en la 33a
jornada de la lliga de Preferent grup
1. L’equip de Cuni no coneix la vic-
tòria des de fa 7 jornades i manté
remotes possibilitats d’eludir el des-
cens. Els paretans tancaran la lliga
el dia 31 al camp del Bellavista
Milán que ja ha baixat a primera.

El Servei d’Esports de l’Ajuntament
s’adhereix de nou a la vuitena Festa de
l’esport de la Diputació de Barcelona  i
organitza, el proper dissabte 6 de juny,
la 9a Diada de l’Esport. Durant tota la
jornada hi haurà 8 activitats esportives
diferents promogudes per les entitats
locals i pel mateix Servei d’Esports.

4X4 d’handbol i futbol sala
L’Handbol Parets organitzarà des de
les 9.30 del matí el torneig de 4X4 per
a les categories inferiors. La competi-
ció, que cada any és de les més parti-
cipatives, es farà al Pavelló.
El Servei d’Esports ha preparat un tor-
neig de futbol sala 4X4 que es farà
també a l’interior del Pavelló a les 10
del matí, amb dues categories: nens i
adults. La Paretana d’Escacs aprofita-
rà la Diada de l’Esport per cloure les
sessions d’escacs al carrer que ve ce-
lebrant al parc La Linera i la plaça del
Doctor Trueta des del 9 de maig.
El 6 de juny, les partides d’escacs es
faran al Pavelló d’esports.

Tennis Taula, natació, voleibol i futbol
A la Diada no hi mancarà l’habitual tor-
neig popular de tennis taula organitzat
pel TT Parets. Serà a partir de les 10
del matí quan jugaran tots els partici-
pants inscrits.
El CN Parets ha programat a la Pisci-
na Can Butjosa una jornada recreativa
de natació a les 10 del matí.

Ja a les 4 de la tarda, el Servei d’Es-
ports instal·larà al Pavelló una pista de
voleibol per a tothom que hi vulgui ju-
gar, tant de manera individual com per
equips.
Per als amants del futbol, el mateix
Servei d’Esports ha previst una sessió
de futbol al carrer a les 4 de la tarda
al camp que s’ha condicionat al costat
del Pavelló d’Esports.

Inauguració circuits biosaludables
La principal novetat de la Diada de l’Es-
port 2009 serà la inauguració dels
nous circuits biosaludables que

s’instal·laran properament a les zones
verdes del passeig de Can Riera i del
Pavelló d’Esports. Aprofitant la seva
estrena es farà una caminada popular
de 3,5 kms que sortirà a les 10 del
matí de Can Serra (Av. Lluís Com-
panys/Carrer Major) i arribarà a les
11.30 hores al Pavelló.
La inscripció per participar a la Diada
de l’esport és totalment gratuïta. L’or-
ganització obsequiarà amb una samar-
reta als participants.
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Prop de 260 escolars participen al
Cros dels Jocs Esportius de Parets

Els terrenys del voltant del Pavelló van acollir el passat dissabte el Cros escolar

La cursa destinada a les categories mini, prebenjamí i benjamí va
tenir lloc a la zona esportiva amb distàncies d’entre 300 i 900 m

Diumenge es corre la 4a
cursa d’atletisme de Parets

La cursa, de 10 km, i la mitja cursa,
de 5 km, es disputaran aquest diu-
menge amb sortida i arribada al Pa-
velló d’esports de Parets. Les ins-
cripcions es tancaven aquest dijous
al vespre a través d’internet i de for-
ma presencial. El Club Atletisme
Parets ha dissenyat dos recorreguts
diferents, un de més dur pels 10 km
i un més assequible per a la mitja
cursa de caire més popular.
La sortida serà a les 10 del matí.

La Volta ciclista a Catalunya
passarà diumenge per Parets

Coincidint amb la 7a i última etapa
de la 89a edició de la Volta ciclista
a Catalunya, els ciclistes passaran
aquest diumenge 24 de maig per Pa-
rets a les 11.45 del matí. Els corre-
dors entraran per l’avinguda de
Catalunya procedents de Mollet i
continuaran el seu recorregut cap a
Lliçà de Vall, Lliçà d’Amunt, Santa
Eulàlia, Bigues, Sant Feliu de Codi-
nes i Centelles. La darrera etapa de
la Volta finalitzarà cap a les 13.30
hores a l’interior del Circuit de
Catalunya, a Montmeló. Rècord de participació a la

Marxa Parets-Montserrat
La 6a edició de la marxa diürna Pa-
rets-Montserrat, organitzada el 9 de
maig pel CEP, va batre un nou rècord
de participació. 152 persones van
iniciar el recorregut que finalitzava al
monestir de Montserrat. D’aquests,
129 van completar tot el trajecte
mentre que 23 van haver d’abando-
nar, 6 d’ells a Monistrol. Els primers
a arribar van ser membres del Club
Atletisme Parets que després de
córrer durant 7 hores i 25 minuts van
arribar a les 12.25 hores. El gruix
dels participants va trigar entre 10 i
12 hores. La millora de la senyalit-
zació i els canvis en l’itinerari van
ser molt ben valorats.

El Bàsquet Parets seguirà
a la Tercera Catalana
L’equip sènior masculí A, entrenat
per Jordi Pavón, s’ha mantingut a la
categoria després d’un esprint final
de temporada molt bo. Els paretans
han acabat desens amb 13/17 i
han guanyat 7 dels últims 9 partits.
Tot i perdre el derbi de la darrera jor-
nada amb el Caldes (74-72) el BP va
eludir el descens gràcies a la derro-
ta del Teià contra l’Argentona B.
D’altra banda, el sènior femení A,
dirigit per Chema Moreno, ha finalit-
zat 5è a la 2a Catalana grup 1 amb
19 victòries i 11 derrotes.
El Bàsquet Parets ha debutat a la
categoria amb molt bon peu ja que
ha acabat al grup capdavanter.

BreusBreus

El CF Parets organitza un
nou Campus de futbol base
Fins al proper 4 de juny resten ober-
tes les inscripcions per participar al
Campus de futbol base dirigit pels
tècnics José M. Astasio i Lluís Angel
Andrés. El preu és de 95 euros i va
destinat a joves nascuts entre 1995
i 2003. Les sessions, que inclouen
l’entrenament específic per a por-
ters, la millora de la tècnica individual
i l’aprenentatge de conceptes tàc-
tics, es faran del 8 al 19 de juny al
camp municipal Josep Seguer, de
dilluns a divendres de 18.30 a 20.30
hores. Per a més informació es pot
trucar als telèfons 610 01 46 71 i
629 74 68 89.

ESCACS AL CARRER

L’Associació Paretana celebra demà dissabte, 23 de maig,
la 3a jornada d’escacs al carrer, d’11 a 13 del matí, a la
plaça del Dr Trueta, a l’Eixample. Les sessions continua-
ran el dissabte 30 al parc La Linera, i el 6 de juny hi haurà
la cloenda al Pavelló. A la fotografia, jornada d’escacs que
va tenir lloc el passat 16 de maig a La Linera.

El futbolista paretà que juga amb
l’aleví A del RCE Espanyol ha quedat
en 9a posició al Campionat d’Espa-
nya sub 12 de futbol 7 disputat a
San Agustin de Guadalix (Madrid) re-
presentant a la selecció catalana.
Jonatan Puig va disputar 3 dels 5
partits com a titular. Catalunya va
perdre a la primera fase contra
Andalusia (1-0) i Castella la Manxa
(2-0) i va superar les Canàries (3-1)
i Castella Lleó (4-1). Més tard va su-
perar Extremadura a la tanda de pe-
nals i va assegurar-se el 9è lloc der-
rotant de nou la selecció extremenya
per 3-1. És la primera vegada que el
futbolista d’11 anys juga amb
Catalunya un Campionat d’Espanya
de seleccions autonòmiques.

Alta participació al Cros Escolar de
Parets celebrat el passat dissabte 16
de maig. Uns 260 nens i nenes de
Parets, Sant Fost, Martorelles, Mollet
i Lliçà de Vall van prendre part en les
curses d’entre 300 i 900 m de recor-
regut. L’activitat és una de les darreres
de la temporada 2008-09 dels Jocs Es-
portius Escolars a Parets.
Demà dissabte hi haurà jornada recre-
ativa de natació a la Piscina Can
Butjosa i el dissabte 30 de maig es
farà durant el matí l’acte de cloenda al
Pavelló Municipal d’Esports. Els gua-
nyadors per categories al Cros van ser:
Benjamí Femení: 1a Paula Rovira (Llu-
ís Piquer), 2a Carla Gil (Pau Vila) i 3a
Paula Casado (Pau Vila).

Benjamí Masculí: 1r Maruan Chalahuoi
(Lluís Piquer), 2n Roger Rodríguez
Guasch (L’Estonnac), 3r Joan Soler
(Pau Vila).
Prebenjamí Femení: 1a Berta Quinta-
na (Joaquim Abril-Sant Fost), 2a Sara
Gómez (MD Montserrat), 3a Ariadna
Julián (Pau Vila).
Prebenjamí Masculí: 1r Joel Villanueva
(Lluís Piquer), 2n Denis Martínez (Pau
Vila), 3r Valentí Torrent (L’Estonnac).
Mini femení: 1a Nuria Catafal
(L’Estonnac), 2a Natalia Jiménez
(L’Estonnac) i 3a Nora Garcia (Pompeu
Fabra).
Mini masculí: 1r Marc Revelles (Lluís
Piquer), 2n Hugo Luque (MD
Montserrat) i 3r Pol Cara (Pau Vila).

Tercer Torneig de Futbol Sala Base de Parets
El FS Parets organitzarà el proper dis-
sabte 20 de juny el 3r Torneig base de
futbol sala. La competició tindrà lloc al
Pavelló Municipal d’Esports de 9 del
matí a les 19 hores i s’estructurarà per
categories, és a dir, es formaran grups
per edats tenint en compte les catego-
ries de la propera temporada:
prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i ca-
det. L’objectiu del torneig és captar ju-

gadors per als equips federats base de la propera temporada. Les inscripci-
ons són gratuïtes i es poden fer fins l’1 de juny al 661 770 002. Tots els juga-
dors participants s’enduran una samarreta i un obsequi. En acabar, a les 19
hores, hi haurà un amistós del sènior A del FSP.

Jonatan Puig, 9è a l’Estatal
aleví de F-7, amb Catalunya

Miquel Luque rep la medalla reial de bronze al mèrit esportiu 2009

El nedador paralímpic
paretà Miquel Luque va
rebre el passat 22 d’abril
la medalla reial de bron-
ze al mèrit esportiu
2009, que concedeix el
Consejo Superior de los
Deportes, per la seva
trajectòria en els tres
darrers Jocs Paralímpics.
En una de les fotografi-
es, Miguel Luque acom-
panyat del regidor d’es-
por ts de l’Ajuntament,
Sergi Mingote, que va as-
sistir també a la cerimò-
nia celebrada a Madrid.
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Grup Municipal  del

Partit Popular de Catalunya

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

parets@iniciativa.cat

Grup Municipal del
Partit del Socialistes de Catalunya
www.socialistes.cat/ambit/parets

Amb la participació del nostre Ajuntament
en la Llei de barris, l’equip de govern s’ha
fixat 5 objectius, que han de ser la conse-
qüència del desenvolupament del projec-
te d’intervenció integral del nostre nucli
antic.
És interessant aclarir, en primer lloc, que
aquesta Llei, des de la seva aprovació
l’any 2004, aplicava uns criteris molts res-
trictius per a la seva par ticipació i calia
justificar situacions molt extremes en zo-
nes molt degradades així com la
massificació de col·lectius d’immigrants,
que el nostre municipi no té en aquesta
mesura.
La flexibilitat de criteris actuals de l’es-
mentada Llei ha animat l’equip de govern
a presentar un projecte d’intervenció inte-

gral per al nucli antic, que en conjunt ha
d’esdevenir un instrument important per
potenciar els elements d’identitat, així
com també la seva història i tradicions.
També ha de servir per construir-ne de
noves des del reconeixement dels canvis
recents que s’han produït en el nostre
paisatge més humà. Potser la més relle-
vant de les propostes és la rehabilitació
considerable i integral de la trama urbana
del nostre nucli antic, urbanitzant els car-
rers Major i Barcelona, el barri del Raval,
o la plaça de la Vila, entre altres. El pro-
jecte també recull també la intervenció per
a la supressió de barreres arquitectòni-
ques i la rehabilitació i millora de les vo-
reres de diversos carrers.
No deixem de banda tampoc les accions

que s’hauran d’emprendre per a la millora
social i el foment de la cohesió i la inte-
gració en l’entorn urbà, mitjançant l’impuls
de la convivència i l’enfortiment del teixit
associatiu, així com el foment i la millora
de la sostenibilitat ambiental, amb l’apli-
cació de programes sobre el reciclatge i els
hàbits de mobilitat. I per últim, proposem
el foment i la dinamització econòmica, un
aspecte que considerem que ha de
contribuir de manera transversal en les di-
nàmiques urbanístiques i de relació, bus-
cant per descomptat, els equilibris neces-
saris entre els drets dels ciutadans i el
sectors econòmics i/o comercials.

Vivim moments difícils. Espanya es troba
en una situació d’emergència, amb quatre
milions de persones aturades, però és tota
la Unió Europea la que pateix una profun-
da crisi econòmica com a resultat de les
polítiques neoliberals que s’han portat a
terme.
El proper 7 de juny ens juguem com sortir
de la crisi. Tenim l’oportunitat de derrotar
el neoliberalisme que ha fracassat i ens
ha portat a aquesta situació, que repre-
senten Sarkozy i Berlusconi a nivell euro-
peu, i el PP i CiU a Catalunya.
Entre les nostres propostes, destaquem la
substitució del Pacte d’Estabilitat i Creixe-
ment de la UE per un “Green new Deal”,
un nou acord social contra la crisi, per
l’ocupació plena i estable, els drets soci-

als, la modernització ecològica, l’eficièn-
cia energètica i les infraestructures sos-
tenibles, estendre el Salari Mínim a tots
els països de la UE, democratitzar el Banc
Central Europeu o el compromís d’assolir
una potent reducció de les emissions de
CO2. Volem crear als països de la UE cinc
milions de llocs de treball en l’economia
verda -infraestructures sostenibles i soci-
als- crear una Comunitat Europea de les
Energies Renovables i fer un pla per tan-
car gradualment les centrals nuclears,
impulsar la fiscalitat ecològica, implantar
la taxa Tobin per donar transparència i
gravar els moviments especulatius de ca-
pitals, lluitar contra la desigualtat salari-
al home-dona i augmentar el permís de ma-
ternitat a un mínim de 24 setmanes.

La crisi no ha arribat per mandat diví i no
podem esperar que qui ens hi ha portat
ens aporti les solucions. El gran repte de
tot Europa, de l’Estat espanyol, de
Catalunya, del Vallès Oriental i també de
Parets del Vallès, és mobilitzar la gent
d’esquerres perquè la batalla del 7-J és
entre dretes i esquerres, i si sortim de la
crisi en una direcció o en una altra.
Per sortir de la crisi, fem una crida a la
participació electoral el proper 7 de juny.

Parets també
és Europa!

Ja tenim nova web. Les nostres possibili-
tats econòmiques ens dificulten, de mo-
ment, publicar més números del Desper-
tador; més endavant serà possible, però
ara hem esmerçat els nostres esforços a
posar en funcionament la web. Hi trobareu
el nostre programa, la nostra activitat mu-
nicipal i notícies del poble que pensem que
poden ser d’interès.
Us volem indicar que en l’apartat d’activi-
tat municipal hi ha, entre d’altres, el se-
güent: proposta de circulació en el barri
Cerdanet. Pregunta en relació al camí del
pavelló. Pregunta per la supressió de la
festa de les entitats. Pregunta referent a
la contractació d’un assessor de medi
ambient. Pregunta per la manca d’un pas
de vianants davant el CAP. Moció sobre el

www.nopparets.cat

Ciutadans i ciutadanes de Parets: des de
Convergència i Unió volem incidir, una al-
tra vegada, i ja ho hem manifestat dues o
tres vegades més, en la problemàtica del
jovent al nostre municipi: adolescents i
jovent en general. Tornem a reiterar que
no hi ha espais d’esbarjo, i matisem el
tipus de espais: cinemes, bars musicals,
discoteques per a adolescents i jovent. Tot
això ve perquè un grup de joves ens ha fet
arribar una carta a les nostres dependèn-
cies on posen de manifest aquestes man-
cances, que ja son cròniques, i ens recor-
den que en els anys 80 i 90 a Parets hi
havia empresaris que van apostar per l’oci
del nostre municipi; sales polivalents, com
el Complex, on hi havia discoteca, cinema
i piscina d’estiu, eren el vaixell insígnia

de l’oci al nostre municipi.
Quina enyorança els que vàrem viure aque-
lla etapa daurada, però quina preocupació
per als nostres adolescents que, si volem
divertir-se, han d’anar a uns altres muni-
cipis, com Granollers o Mollet.
És cert que hi ha prevista una gran zona
d’oci al nostre municipi; el sector Iveco.
Quan arribarà? Quins problemes hi ha? Per
què el seu desenvolupament està total-
ment aturat? Quines iniciatives s’han pres
perquè els empresaris tinguin en compte
el nostre municipi?
Totes aquestes preguntes i algunes més
ens les formulem nosaltres i sobretot els
nostres joves, que són els que més patei-
xen les conseqüències de 15 anys de se-
quera en l’oci de Parets.

Des de CiU volem fer un crit als governants
i als empresaris i comentar-los: senyors
empresaris, inverteixin a Parets, hi ha ne-
goci en aquesta àrea per a vostès i, a la
vegada, diversió i riquesa per als nostres
joves! Hi guanyarem tots.

Oci a Parets

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

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

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

La Llei
de barris
a Parets

defensor del ciutadà. Pregunta sobre un
bus que connecti Parets amb la Universi-
tat Autònoma. Moció sobre la necessitat
d’un bar al Pavelló. Pregunta sobre el nom-
bre de pisos buits a Parets. Sol·licitud de
doble sentit al C/ Sant Antoni. Sol·licitud
per col·locar quatre pancartes. Pregunta
sobre la neteja viària. I moltes més.
En l’apartat de notícies hi podeu trobar:
“Les pintades perjudiquen la imatge del
poble”. Reduir les despeses improducti-
ves. Dóna sang, dóna vida. Gent amb es-
perit d’aventura. La vacuna contra el càn-
cer d’úter és una mesura de gènere a fa-
vor de les dones. Proposem que les orde-
nances municipals s’adeqüin a l’IPC
(1,5%) del mes de desembre passat. Se-
gon aniversari del sor teig dels pisos de

Can Fradera i del C/ Prat de la Riba. Els
lloguers de l’Ajuntament es disparen tot i
la crisi.  Reduir les despeses improducti-
ves. Aparcament municipal o piscina mu-
nicipal? El Nopparets ja està al facebook.
L’aparcament de la Linera ha perdut tres
arbres. I moltes més. A cada títol li corres-
pon la notícia ampliada. Per estar més
informats us convidem a entrar a la nos-
tra web. Feu-ho, us agradarà.
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Els serveis de tarifa addicional són aquells que, a través d’una trucada telefònica o d’una connexió a Internet, mitjançant un determinat prefix
-803, 806, 807, 907 i 905-, repercuteixen als usuaris un cost addicional a part del cost de la mateixa trucada.
Actualment tots els serveis de tarifa addicional que es presten a través de telèfons que comencen per 803, 806 o 807, 905 són de lliure accés,
excepte els números que comencen per 803, 806 i 807 seguits de les xifres 6-7-8 o 9. No són tampoc de lliure accés els números que comen-
cen per 907 (d’accés a través d’Internet).
El preu per minut d’aquest tipus de trucades que es fan per telèfon fix o mòbil pot oscil·lar entre 0,35 euros o menys en el tram més barat, i 3,45
euros o més en el tram més car. Abans d’iniciar-se la connexió ens han d’informar, mitjançant una locució, del preu màxim per minut de cada
trucada (depenent si es fa des d’un fix o d’un mòbil), tipus de servei al qual s’accedeix i la identitat del titular del número al qual es truca. Hem
de tenir en compte que serà més car quan més alt sigui el dígit que segueix al prefix, és a dir, la quarta xifra.
Podem demanar la desconnexió de manera gratuïta d’aquests tipus de serveis. La nostra companyia telefònica ho ha de fer efectiu en el termini
màxim de 10 dies des de la recepció de la nostra petició. La factura ens ha d’arribar desglossada amb aquests tipus de trucades. La disconfor-
mitat o desacord amb què ens facturin no podrà donar lloc a la suspensió del servei telefònic si paguem l’impor t del mateix, exclosa la part
corresponent als prestadors de serveis de tarifa addicional.
Quant als números 905 s’aplica la nova regulació al respecte, la Resolució de 4 de desembre de 2008 de la Secretaria d’Estat de Telecomuni-
cacions. Segons aquesta, si paguem només la part del servei de telefonia, i no fem efectiva la part corresponent a aquestes trucades perquè no
hi estem d’acord no ens poden suspendre la línia telefònica, igual que amb la resta d’aquests serveis. Per poder reclamar, el primer que hem de
fer és, si ho fem per escrit, enviar una carta certificada amb avís de rebuda a la nostra companyia, o bé un burofax, un correu electrònic, o un
fax, especificant clarament la nostra disconformitat amb la factura rebuda, i si ho fem telefònicament, ens han d’assignar un número de referèn-
cia i ens han d’informar del dret a rebre un document on consti la reclamació. Ens han de respondre per la mateixa via que interposem la nostra
reclamació, en el termini màxim d’un mes des de la recepció de la nostra reclamació.

Tarifa
addicional

FFFFFeeeeem nm nm nm nm naaaaattttturururururaaaaa

Pepi Volart

Jordi Paradís
President del grup Volga

Amb quin objectiu s’ha format el grup Volga?
Amb la ferma intenció de protegir l’espai de Gallecs. La
constitució de Volga coincideix amb els quaranta anys de
l’expropiació d’aquests terrenys en el marc del pla Actur,
que projectava en aquest àmbit una ciutat satèl·lit per a
dos cents mil habitants. El nostre grup de voluntaris vol
promoure un ampli ventall d’activitats de caràcter ambi-
ental com xerrades i sortides obertes a tot tipus de pú-
blic per poder apropar les característiques d’aquesta zona
a tota la població. Ens proposem treballar per un Gallecs
verd i agrícola. Verd com a concepte de lleure i agrícola
com a activitat econòmica que s’hi desenvolupa ja sigui
de caràcter tradicional o ecològica. Volem ajudar a con-
ciliar aquests dos conceptes.
Penseu que Gallecs està prou protegit?
És del tot necessari que Gallecs s’incorpori al Pla d’Es-
pais d’Interès Natural (PEIN), un pla que protegeix part
del territori català. Pensem que és l’única manera que
garantiria que no s’hi projectés cap actuació urbanísti-
ca. Mentre no estigui inclòs en el PEIN, Gallecs és pro-
pietat de la Generalitat i es pot veure afectat per projec-
tes com la via interpolar o altres eixos viaris perquè les
set-centes hectàrees que en resten estan repartides en
set municipis. La incorporació al PEIN permetria habili-
tar un corredor natural que miraria des de la zona litoral

Una nova entitat s’ha creat a Parets del Vallès: es trac-
ta de Volga, Voluntariat Ambiental per Gallecs. Amb el
suport de l’Escola de la Natura i del Consorci del Parc
de l’Espai Natural de Gallecs, unes quinze persones s’han
constituït en associació amb la finalitat de desenvolupar
tasques de control, informació d’aquest paratge i sorti-
des divulgatives sobre la riquesa d’aquest entorn tan
proper. El grup va néixer l’any passat, després de parti-
cipar en cursos sobre voluntariat ambiental organitzats
per l’Escola de la Natura. Jordi Paradís n’és el president.

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

Amanda Sagristà

Les dades utilitzades per a l’elaboració d’aquest ar ticle han estat extre-
tes dels documents qustodiats a l’Arxiu Municipal i de la consulta de les
publicacions disponibles a les biblioteques municipals.

Continuem aquest espai que, des de fa uns quants
números, dediquem a persones que, per alguna
acció o situació concreta, han tingut una especial
rellevància a la nostra població i a les quals se’ls
ha dedicat un carrer de la vila. Avui és el torn
d’Amanda Sagristà Colomer.
El seu carrer el trobem a l’Eixample, entre el car-
rer Viver i el carrer dels Pins, prop de la piscina mu-
nicipal i el Casal Can Butjosa.
Aquesta ubicació no és gens casual ja que el pro-
pietari dels terrenys on actualment se situen la pis-
cina, el casal i la biblioteca, fou de Josep Marcer -
que, per cert, també té una plaça dedicada i de la
qual ja en parlarem-, espòs d’Amanda Sagristà que,
en morir, deixà la finca a nom de la seva vídua.
Amanda Sagristà fou una dona molt religiosa que
va fer diverses donacions per a obres de caritat
entre les quals hi havia els terrenys i la casa es-
mentades que, des d’aleshores, van passar a per-
tànyer a «la Orden de Clérigos Regulares Ministros
de los Enfermos» o Pares Camils perquè en el
municipi de Parets “levanten y sustenten una casa
de salud para ancianos y niños”.  L’any 1978, els
Pares Camils van vendre la propietat a la Immobili-
ària Butjosa, SA.
Un any després, en les primeres eleccions munici-
pals democràtiques, el nou Ajuntament aconse-
gueix reconduir una operació urbanística en aquest
sector que dóna com a resultat la cessió d’aques-
ta casa i els terrenys de l’entorn al poble de Parets
del Vallès. Finalment, tal com va ser la voluntat de
la senyora Sagristà, els terrenys cedits van acollir
un equipament que s’ha dedicat a la cultura, als jo-
ves i a la seva educació social.
Amanda Sagristà Colomer va morir el dia 1 de juny
de 1968 però ens va deixar una bonica herència:
una casa, uns terrenys i una vida exemplar.

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

Si avui és 22, això és... Sor ye-ye. I també Morgan, un caso clínico (!) Aquest era
el doble programa que es podia veure exactament un dia com avui de fa 40 anys,
al cine Victoria (que no ens ve ara al cap a quina victòria devia fer referència...).
Als més granadets no cal que us aclarim on s’ubicava l’esmentat espai, però als
més nous –d’edat i de procedència– us direm que es tractava de la sala
multipolivalent de la cooperativa La Progressiva, on durant dècades es va projec-
tar cinema, es va programar teatre, es van fer balls, xerrades i lliuraments de pre-
mis i, fins i tot, hem sabut que hi havia hagut sessions de destape en horari més
que protegit.
Tot el que s’hi feia, però, havia de comptar amb l’autorització del Govern Civil de la
província que, amb una eina tan necessària com el Reglamento de Policía de
Espectáculos, valorava els programes proposats pels empresaris (en el cas de

Parets, durant molts anys, el Cisco i la Llucieta), i notificava a l’Ajuntament el seu vistiplau.
(Nota: estem intentant localitzar un exemplar del Reglamento per veure què hi diu sobre la «telescombraria».)

a la Serralada de Marina.
Però existeix el compromís de la Generalitat de protegir
Gallecs amb un Pla director redactat i la creació d’un
Consorci...
Caldria més implicació de les administracions. No volem
que Gallecs es converteixi en un parc temàtic. És neces-
sari que s’apliqui el pla d’usos que, entre d’altres coses,
prohibeix l’accès de vehicles a motor dins l’espai. És im-
portant destacar l’actuació de l’Ajuntament de Parets, que
manté intactes les setanta hectàres d’aquest espai que
pertanyen al nostre municipi.
Quines són les activitats més properes previstes pel grup
Volga?
Doncs fem sortides periòdiques i guiades per la zona en
col·laboració amb l’obra social de Caixa Catalunya per
donar a conèixer l’interès natural, les masies que hi ha
en aquest àmbit i el valor ecològic que té. A Gallecs hi
viuen unes seixanta espècies diferents que, en època de
migració, poden  arribar a ser més de cent deu.

“No volem que Gallecs es converteixi en
un parc temàtic”
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D’on li ve l’afició a l’astronomia?
Des de petit, per Reis, preferia un te-
lescopi que una bicicleta. Quan feia
classes a l’escola Patronat Pau Vila ja
teníem un petit telescopi. Hem evoluci-
onat molt tot i que no m’atreviria a dir
que som un exemple absolut de com en-
senyar astronomia. El que és cer t és
que ens ve força gent. La meva priori-
tat sempre ha estat la didàctica, l’en-
senyament. El que m’agrada és poder
transmetre l’astronomia a totes les per-
sones que s’apropen a l’Observatori
Pau Vila i a l’Escola de la Natura.
És clar que hi ha gent a qui agrada l’as-
tronomia pensant si hi ha vida en altres
planetes...
La ciència ficció sempre ha agradat
molt i aquest és un dels temes que han
generat més passions. Recordo que el
doctor Joan Oró, a qui vaig conèixer fa
un temps, era fill de forner i quan sor-
tia de la feina, mirava el cel i deia: “hi
haurà algun altre forner que m’estigui
mirant?”. O com deia en Carl Sagan: “si
estem sols a l’univers, quant d’espai
desaprofitat”.
Teniu molt bona acollida a les observa-

Josep Mauri
Professor d’astronomia

cions astronòmiques?
Sempre n’hem tingut i la continuem
mantenint. Durant un temps, per motius
de salut, no vaig poder coordinar
aquestes observacions però després de
la remodelació de les instal·lacions de
què disposem ens ve molta gent. En
tenim una el dia 29 de maig i aprofito
per convidar a tothom que vulgui venir.
Tot i que la contaminació de la llum
afecta les observacions.
Cal tenir en compte que, quan es va fer
la cúpula a l’observatori del Pau Vila,
al voltant no hi havia res, tot eren camps
i es podia treballar bé perquè hi havia
poca llum. Tothom que miri a la nit en
direcció a les gran ciutats del voltant
veurà que un pam de cel és invisible.
Cada vegada és més complicat fer ob-
servacions des de l’àrea metropolitana
de Barcelona però encara es poden fer
coses interessants. Jo acostumo anar
a Àger (la Noguera) perquè és una zona
on no hi ha contaminació lumínica.
Ara teniu un bon telescopi.
Sí. És un telescopi informatitzat i que
és capaç, amb un GPS, de buscar ell
mateix on estan les estrelles. És clar

“El que m’agrada és poder transmetre l’astronomia a les persones que s’apropen a l’observatori” Ultima hora...´

Josep Mauri és el responsable de la Secció d’Astronomia de l’Escola de la Natu-
ra de Parets del Vallès. Aquest proper 29 de maig tindrà lloc una observació as-
tronòmica, una de les activitats de més èxit al centre. Mauri, que va néixer fa
68 anys a Lleida, ja fa temps que resideix a Parets.
Des de 1969 a 1993 va ser professor de naturals de l’Escola Patronat Pau Vila
i és un autèntic apassionat de l’astronomia. Aprofitant que enguany és l’Any
Mundial de l’Astronomia hem volgut destacar aquesta disciplina científica que
també té lloc a la nostra població.

que això no és el millor per fer didàcti-
ca de l’astronomia però és molt més
còmode. Nosaltres combinem observa-
cions amb telescopi i a ull nu des del
terrat del centre.
Un Josep Mauri que molts recorden
com a professor al CEIP Pau Vila...
Sí. Vaig estar-hi molts anys, des de
1969 a 1993. Recordo que vam co-
mençar a les instal·lacions que teníem
primer a Ca n’Oms. Sempre he estat
professor de ciències naturals, assigna-
tura en la qual entrava la física, la quí-
mica, les matemàtiques, l’astronomia,
la zoologia, la biologia i d’altres. La
naturalesa sempre ha estat el que m’ha
tirat més.

Xerrada sobre l’any Darwin

Tretze mil electors a Parets

Obertura de dues exposicions

Un total de 13.030 veïns de Parets
podran exercir el seu dret a vot a les
eleccions al Parlament Europeu, que
tindran lloc el diumenge 7 de juny.
A casa nostra, el cens d’electors ha
augmentat en 298 persones respec-
te als comicis generals del març de
2008. Parets manté dos districtes
electorals i cinc col·legis.

Amb motiu del Dia Mundial del Medi
Ambient i del bicentenari del naixe-
ment de Charles Darwin, l’Escola de
la Natura ha programat una xerrada
a l’entorn del naturalista sota el títol
Darwin, 150 anys de la teoria de
l’evolució, que anirà a càrrec
d’Arcadi Navarro, professor de biolo-
gia evolutiva de la Universitat
Pompeu Fabra. L’acte tindrà lloc el
divendres 5 de juny, a les 19 h, a
l’Escola de la Natura.

El 5 de juny s’inauguren dues expo-
sicions a Parets. La Biblioteca Can
Butjosa estrenarà l’exposició de di-
orames Un pas per la vida, de Joan
Condal, que es podrà veure fins al 3
de juliol, mentre que l’ar tista Xavi
Fernández-Cruañas presentarà, al
Centre Cultural Can Rajoler, la mos-
tra pictòrica Tancar el cercle de les ai-
gües. Aquesta exposició es podrà
visitar fins al 21 de juny.


