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Donar resposta a les necessitats dels ciutadans, mantenir
uns serveis i espais de qualitat, millorar la mobilitat, ser una
vila moderna respectant els trets característics de la nostra
població, la seva història i els espais que li donen persona-
litat. Aquest és l’objectiu de les obres de remodelació i mi-
llora del barri Antic de Parets, un dels nuclis vertebradors
de la nostra població. Els treballs, que s’executaran durant
els propers mesos, s’iniciaran amb la millora del carrer de
Sant Antoni i continuaran pel tram de l’avinguda de Lluís
Companys fins a l’alçada del carrer de la Fàbrica, amb l’am-
pliació de les voreres, el canvi d’enllumenat, la renovació del
clavegueram i la instal·lació de nou mobiliari urbà. D’una ma-
nera no tan integral també s’actuarà en el tram comprès
entre la rotonda de Lluís Companys fins a l’alçada del car-

Remodelació i millora del barri Antic
L’Ajuntament treballa en l’elaboració del Pla de millora del barri Antic per revitalitzar el sector

La remodelació del carrer de Sant Antoni esdevé el començament de les obres de reforma del barri Antic

rer de Badalona. Paral·lelament, es condicionarà l’espai d’es-
tacionament ubicat prop de l’Asepeyo. Tot plegat suposa una
inversió de gairebé nou-cents mil euros. Alhora, l’Ajuntament
ha encarregat la redacció del Pla de millora del barri Antic,
un estudi per actuar en altres punts d’aquesta zona com ara
els carrers de Barcelona, Raval i Major, la plaça de la Vila i
l’entrada a Parets per l’avinguda de Francesc Macià.
Després del carrer de Sant Antoni, la pròxima intervenció serà
al carrer de Barcelona, que es convertirà en una via on tin-
dran prioritat els vianants. Amb el desenvolupament d’aques-
ta actuació, l’Ajuntament referma el seu compromís de mi-
llorar el nucli històric i dotar-lo de les infraestructures neces-
sàries per tal que continuï sent un espai de referència dins i
fora del municipi. (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

Les palmeres de la Marineta de Parets

En assabentar-me de la devastadora plaga de l’es-
carabat caparrut (insecte de l’ordre dels coleòpters),
plaga procedent d’Egipte que malmet amb rapidesa
les palmeres de la conca mediterrània, vaig afanyar-
me per l’estat de salut de les dues palmeres que
ornamenten la masia medieval de la Marineta.
Només entrar al jardí em caigué l’ànima als peus en
veure les palmeres embenades com un malalt aca-
bat de sortir de la sala d’operacions. Tot seguit, va
sortir el senyor Antonio Blanque, responsable de la
zona industrial d’aquest sector de Parets.
Gentilment em va comentar els tractaments
fitosanitaris que es duen a terme per guarir les dues
palmeres anomenades científicament Washingtonia
filifera, nom dedicat al primer president dels Estats
Units d’Amèrica George Washington. Palmera oriün-
da del sud–oest de Califòrnia, prop de la frontera
mexicana. Gènere d’arbres de fulles en forma de
ventall. Família de les palmàcies. Espècie frondosa.
Hàbitat de creixement: fulla persistent, flors blanqui-
noses, fruits drupacis. A diferència d’altres arbres,
la palmera, des del naixement de la llavor, forma un
rebrot coronat de teixits fibrosos. És el futur tronc
sense branques, que creix en alçada, i que sempre
manté el mateix gruix. A títol de curiositat: en Jaume
I el Conqueridor, quan va conquerir les terres de lle-

AAApunpunpunttta ta ta t,

Des de l’Olimp

Vaig rebre a casa, com cada mes, el darrer número
del butlletí municipal (per ser generós amb el quali-
ficatiu) Parets al dia. En una de les seves pàgines
interiors feia esment a la noticia d’un viatge solidari
que havien fet membres del Club Pura Vida de la
nostra localitat (la qual cosa és molt lloable). A mit-
ja pàgina el nostre regidor, Sergi Mingote, ens par-
lava de solidaritat, esforç, sacrifici i demés. En el
mes de desembre passat, amb motiu de la Marató
de TV3, la nostra petita entitat va organitzar una
caminada popular per tal de recollir fons per a la
Marató d’enguany. Presentat el projecte a l’Ajunta-
ment, aquest ens manifesta la seva voluntat de do-
nar-nos suport en aquest acte. Entenem que els di-
ners que es podrien haver destinat per fer-ne la di-
vulgació (pancartes, tríptics i d’altres) valia més la
pena donar-los com una aportació. I, tal dit tal fet,
vàrem fer les pancartes; des de la feina d’alguns,
les fotocòpies; els nostres fills, la distribució; la
Cooperativa, la seva aportació amb aigua (cal recor-
dar que, per no tenir cost, cada participant es duia
l’esmorzar de casa), total cost 0!
I el nostre Ajuntament què va aportar? 100 fotocò-
pies!... ni tan sols se’n va fer ressò en el butlletí mu-
nicipal (per ser generós amb el qualificatiu) en cap
edició, ni anterior ni posterior. És més, cap membre
de l’Ajuntament va donar una sola passa per la
Marató. Com us podeu imaginar, l’aportació que
havia de fer el nostre Ajuntament es va quedar en
això: “imaginació”. Als que vàreu venir, als que vàreu
suportar el fang i el mullader, als que vàreu esmor-
zar amb nosaltres, als nostres fills, als col·laboradors
de RAP 107, als que vàreu estar al darrera de tot
això: MOLTES GRÀCIES! Des de la poltrona sempre
queda bé omplir-se la boca amb solidaritat, compro-
mís, esforç, etcètera... Senyors, baixin a la terra!

Jordi Domènech Lozano

vant, va quedar meravellat del palmerar d’Elx, on va
decretar protecció vers les palmeres, legislació que
encara existeix actualment.

Josep Bernal

Raons prudents

Raons prudents. Sense por
d’una resposta, sense vida
de somnis llunyans.
Diferents i cruels, farem
del potser, un no.
Racons dibuixats. Serem
indignes del cor del remei.
No fugiré. Només petons.

Esteve Plantada i Hermoso

ESTEVE PLANTADA I HERMOSO (1979) Poeta i es-
criptor. Poema extret de: A l’ombra dels violins, Edi-
cions La Magrana. Premi Amadeu Oller l’any 1997.
Aquesta publicació es pot trobar a la Biblioteca de
Can Rajoler.
Lectura recomanada pel Niu d’Art Poètic.

Diumenge 3 maig
-A les 19.30 h, al Teatre Can Rajoler, La
fàbrica de la felicitat.
Dimarts 5 maig
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Rajo-
ler, hora de conte a càrrec de Mon Mas.
Dimecres 6 maig
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler,
taller d’escriptura creativa a càrrec
d’Elvira Compte.
Divendres 8 maig
-A les 19 h, a la sala d’exposicions de
l’Escola de la Natura, presentació de la
mostra Instants de natura
Dissabte 9 maig
-A les 5 h, a la plaça de la Vila, sortida
de la VI Marxa Parets-Montserrat.
-A les 11 h, a l’av. Catalunya, plaça Dr.
Trueta i plaça de la Vila, partides d’es-
cacs al carrer.
Diumenge 10 maig
-A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, espec-
tacle infantil Guitarreja, a càrrec
d’Alejandro Pérez Gracia Troupe.
Dilluns 11 maig
-A les 21.30 h, a la sala d’exposicions
Can Rajoler conferència sobre la família.
Dimarts 12 maig
-A les 20 h, al Teatre Can Butjosa, reu-
nió informativa Casal d’estiu 2009.
Dimecres 13 maig
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler,
taller de poesia a càrrec de Sílvia
Llorente.

-“Cançons amb joc, cançons amb ges-
tos” música en família al parc de la
Linera a càrrec de l’Escola Municipal
de Música.
Dijous 14 maig
-A les 19 h, a la sala d’exposicions de
Can Rajoler, presentació del procés
participatiu del Pla Local d’Habitatge.
Divendres 15 maig
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte: contes de
família.
-A les 22 h, al Casal de Cultura Can
Butjosa, festa de presentació de la
nova associació Fes-tuka, amb con-
cert a càrrec de La Limoncello, Els In-
nombrables i Estratègia.
-A les 22 h, a l’observatori astronòmic
Pau Vila, orientació sota el cel de pri-
mavera i observació amb telescopi de
Saturn i del cúmul obert M-44.
-Sessió familiar d’astronomia a l’ob-
servatori del CEIP Pau Vila Escola
Natura a càrrec de l’Escola de la Na-
tura.
Dissabte 16 maig
-A les 11 h, a l’av. Catalunya, plaça
Dr. Trueta i plaça de la Vila, partides
d’escacs al carrer.
-De 12 h a 14 h, Tothom a l’aigua: re-
fresca’t gratis a la piscina de Can
Butjosa, dins de la Setmana de la
Família.

-A les 16 h, al Camp de futbol mu-
nicipal Josep Seguer, IX Memorial
Jordi Casellas de futbol, amb tri-
angular juvenil entre els equips del
CF Parets, CF Lliçà de Vall i UD
Lourdes.
-A les 17 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, Creixem llegint en família:
contes i cançons per descobrir la
màgia de les paraules.
Diumenge 17 maig
-A les 19.30 h, al Teatre Can Rajo-
ler, Parets rere el pentagrama,
d’Adrià Aguilera.
-Tot el dia, al Parc de la Linera, fes-
ta de cloenda de la Setmana de la
Família, amb espectacles, tallers,
exhibicions i dinar pícnic.
Dimarts 19 maig
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, hora de conte a càrrec de
Carme Brugarola.
Del 19 al 22 maig
-SETMANA CULTURAL DE L’ESCO-
LA DE MÚSICA (programació pen-
dent de confirmar).
Dimecres 20 maig
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Ra-
joler, taller d’escriptura creativa a
càrrec d’Elvira Compte.
Dijous 21 maig
-A les 18 h, al Casal Ca n’Oms, re-
cital poètic del Niu d’Art dedicat a
Josep M. de Sagarra.
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

Comencen les obres de reforma del barri Antic

Configurar un espai més urbà que
prioritzi el passeig de vianants i no tant
el trànsit de vehicles. Aquest és l’ob-
jectiu de la remodelació del carrer de
Sant Antoni, una de les principals ar-
tèries del barri Antic de Parets. El pro-
jecte, que es finançarà mitjançant el
Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL), es
divideix en dues parts: l’actuació prin-
cipal és la que comprèn el tram situat
entre l’avinguda de Lluís Companys i el
carrer de la Fàbrica. En aquesta franja
s’ampliaran les voreres, que tindran
una amplada de 4 metres en sentit de
baixada i 2,5 en sentit de pujada.
S’instal·larà nou mobiliari urbà i es
canviarà la lluminària per una il-
luminació més sostenible.
Un cop executades les obres, el carrer
de Sant Antoni serà d’una sola direc-
ció. Tan sols es mantindran les dues
direccions en el tram més urbà que va
des del carrer de la Fàbrica fins a l’avin-
guda de Catalunya.

El projecte definitiu descar ta ubicar
una banda dedicada a l’estacionament
de vehicles ja que un 60 % de les vo-
reres fins a la rotonda de Lluís Com-
panys estan ocupades per guals.

També s’ha previst eliminar la circula-
ció del trànsit rodat per davant de la
plaça de la Vila ja que passarà a ser
vorera el tram d’asfalt que ara permet
enllaçar amb cotxe el carrer de Sant
Antoni amb el carrer Major passant per
davant de l’Ajuntament. En aquest punt
només es permetrà l’accés de vehi-
cles funeraris.

Execució de les obres
L’actuació urbanística al carrer de Sant
Antoni -l’antiga carretera BV-1605 de
la Diputació i actualment incorporat a
la xarxa viària de Parets- inclou unes
previsions tècniques de futur.
Coincidint amb les obres, es deixaran
totes les connexions preparades per a
possibles soterraments de línies elèc-
triques o telefòniques. Es farà el soter-
rament dels contenidors i es millorarà
substancialment el clavegueram així
com el sistema de recollida d’aigües
pluvials per evitar la quantitat i la velo-
citat que adquireix l’aigua de pluja
quan baixa per aquest carrer.
L’actuació en el tram que va des de
Lluís Companys fins al carrer de
Badalona no serà tan integral i preveu
el condicionament de les voreres, la
plantació d’arbrat que no malmeti la via
pública i la instal·lació de sistemes
d’enllumenat més respectuosos amb
el medi ambient.

Els treballs de millora del carrer de
Sant Antoni començaran cap a l’agost
i tindran un import d’uns 900.000
euros procedents del FEIL.

Millores a l’aparcament d’Asepeyo
Abans de la Festa Major, l’Ajuntament
té previst acabar l’obra de remodelació
de l’aparcament del carrer de la Fàbri-
ca, un altre dels projectes finançat amb
el FEIL, per un import de 180.000
euros. Aquest espai públic d’estaciona-
ment guanyarà una vintena de places,
s’optimitzarà l’accés al recinte i s’aug-
mentarà la il·luminació per afavorir la
seguretat de la zona. Una altra mesura
prevista d’executar és l’ampliació de la
vorera, ara molt estreta, per sobre del
carrer de Cantallops, entre l’accés al
Raval i el carrer de Sant Antoni.

L’aparcament del carrer de la Fàbrica augmentarà les places d’estacionament.

Les obres preveuen la remodel·lació dels carrers de
Sant Antoni, Barcelona, Raval i Major, entre d’altres

Les actuacions prioritzaran els
espais per als vianants i

limitaran el transit de vehicles

Tot i l’evolució positiva de Parets,
encara hi ha algunes zones amb pro-
blemes d’urbanització i de mobilitat
que es manifesten particularment al
nucli antic. Per aixo mateix, ara vo-
lem dedicar-hi una atenció especial
i emprendre unes accions de millora
en aquest barri.
Aprofitant el Fons d’inversio local que
ens ha concedit l’estat, iniciarem avi-
at el projecte d’urbanització d’un
dels eixos principals del barri, el car-
rer de Sant Antoni, per reforçar el
caràcter urbà de la via i afavorir el
seu ús per a vianants. Alhora, es farà
una actuacio a l’aparcament del car-
rer de la Fabrica per ampliar-ne la ca-
pacitat i condicionar l’entorn. Reco-
llint un suggeriment del veïnat, tam-
bé sol·licitarem la instal·lació d’un
radar per regular la velocitat dels
vehicles especialment al tram nord
del carrer Sant Antoni.
Serà el començament d’una inter-
venció de més envergadura per mi-
llorar la qualitat urbana d’aquesta
zona. En aquest sentit, por tarem a
terme un conjunt d’actuacions que
pretenen renovar i rehabilitar diversos
carrers del barri Antic.
El projecte, del tot necessari, impor-
tant i complex, pretén assolir una
important transformació del sector,
amb la millora de l’accessibilitat ge-
neral, la creació d’illes de vianants
en les artèries de més dinamisme co-
mercial i social, la reforma d’espais
públics i la regulació i millora de
l’aparcament existent, sense oblidar
altres solucions de millora del paisat-
ge urbà, preservant les característi-
ques arquitectòniques pròpies
d’aquest barri, un lloc emblemàtic on
s’acumula un gran valor patrimonial
i històric.
L’objectiu és adaptar l’espai públic
urbà i els equipaments a la ciutada-
nia, configurant espais de benestar.
Tot plegat ajudarà a revitalitzar la
zona, afavorirà una bona convivèn-
cia, i promourà i impulsarà el senti-
ment de per tinença al barri Antic,
que és un patrimoni de tots.

L’Ajuntament ha encarregat el projec-
te tècnic del Pla de millora del barri
Antic, que s’estructurarà en tres
grans línies: la formulació d’un nou
model de mobilitat, la proposta d’una
imatge global d’ordenació i urbanitza-
ció i la definició dels paràmetres que
han de regular la transformació del
teixit urbà.
Una de les primeres intervencions
serà al carrer Barcelona, des de la
cantonada amb el carrer Major fins a
l‘alçada del carrer Migdia. Aquest
tram de carrer tindrà una mobilitat
mixta que permetrà la circulació de
vehicles però prioritzarà els vianants.
Segons el projecte, desapareixeran
els espais d’aparcament del carrer
Barcelona, s’adequarà la via amb ma-
tèria noble d‘ultima generació i es
canviarà l’enllumenat public.
La intervenció als carrers Major i
Raval també preveu prioritzar els via-
nants per dinamitzar l’activitat comer-
cial i la relació social en aquest sec-
tor. Igualment, el document planteja
fer una actuació important a la plaça
de la Vila i proposa millorar la imat-
ge d’entrada a la vila per l’avinguda
de Francesc Macià, amb la conversió
de l’avinguda de Joaquim Guasch en
espai per a vianants i la creació
d‘una nova placeta.

Redacció del Pla de millora
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L’Ajuntament ja ha començat l’execu-
ció de les obres d’arranjament de ca-
mins rurals de Parets. El treballs, que
van començar el passat 23 de març,
inclouen la neteja i millora dels camins,
l’anivellament i la compactació del ter-
reny i la senyalització dels punts quilo-
mètrics i punts de descans.

Punts d’oci i descans
Les tasques de condiciament s’han
iniciat al camí de la Torre de Malla i al
camí de Can Serra, en el tram que va
des de l’avinguda de Lluís Companys
fins al parc de Cal Jardiner. Paral-

lelament, també han començat els tre-
balls al camí del parc Fluvial des del
sector de Can Fradera fins a la prolon-
gació del carrer de Josep Tarradellas.
Les obres d’adequació inclouen àrees
de descans senyalitzades que es do-
taran de diferent mobiliari urbà com ara
bancs i papereres i, en el cas del camí
de la Torre de Malla i del parc Fluvial,
incorporaran circuits biosaludables
amb aparells de gimnàstica fixos per
exercitar diferents grups musculars del
cos. Aquest projecte neix del resultat
del procés participatiu “Amb els di-
ners, tu hi comptes”.

Ja han començat els treballs de
condicionament dels camins rurals

Commemoració dels
30 anys dels governs
locals democràtics

Les obres s’han iniciat al camí de la Torre de Malla i
inclouen el camí de can Serra i el camí del Parc Fluvial

L’Ajuntament de Parets ha aprovat
una moció per commemorar els 30
anys d’ajuntaments democràtics. La
moció havia rebut prèviament el su-
port unànime de la Junta de Porta-
veus. En aquesta moció, es fa refe-
rència al gran avenç que hi ha hagut
als municipis en aquest període i es
reivindica una nova Llei de finances
locals perquè els ajuntaments pu-
guin fer front a les necessitats de la
ciutadania. En aquest document es
reconeix especialment la tasca des-
envolupada per aquelles persones
que van constituir els primers consis-
toris. Per commemorar el 30è aniver-
sari, Parets té previst organitzar, en
les properes setmanes, un acte ins-
titucional que comptarà amb la pre-
sència d’una personalitat política re-
llevant i inclourà un reconeixement a
tots els regidors electes al municipi
des de 1979 fins ara.
En el marc dels drets democràtics,
la propera cita en què s’exercirà el
dret al vot tindrà lloc el diumenge 7
de juny, quan els ciutadans i les ciu-
tadanes escolliran les persones que
els han de representar al Parlament
Europeu.
Fins al 27 d’abril es poden consul-
tar les llistes del cens electoral a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana de
l’Ajuntament, situada al carrer Ma-
jor, on es pot comprovar la inscripció
al cens i formalitzar, si és necessa-
ri, la corresponent reclamació.

El camí de la Torre de Malla comptarà amb una zona de descans

Parets cobreix la demanda
d’inscripcions a les escoles
La demanda de places escolars de P3
i 1r d’ESO per al pròxim curs 2009-
2010 a Parets s’ha cobert de forma
satisfactòria. El major nombre de sol-
licituds s’ha produït a P3, amb 230
preinscripcions distribuïdes en les sis
escoles del municipi i encara resten
una vintena de places lliures.
Enguany s’ha comptat, des d’un inici,
amb la segona línia del CEIP Vila
Parietes, un fet que ha permès oferir
més places durant el període oficial de
preinscripcions. Pel que fa a P3, hi ha
52 preinscrits al CEIP Pau Vila, 49 al
CEIP Lluís Piquer, 16 al CEIP Pompeu
Fabra, 30 al CEIP Vila Parietes, 33 a
l’ACESCO i 42 al col·legi Ntra. Sra. de
Montserrat. Quant al 1r d’ESO, del to-
tal de 120 alumnes preinscrits, 103 ho
han fet a l’IES PARETS, 5 a l’ACESCO
i 12 a l’escola Nostra Senyora de
Montserrat.
Una de les novetats que s’han incorpo-
rat en aquest curs per facilitar les ins-
cripcions ha estat la possibilitat d’uti-
litzar internet com a mitjà per formalit-
zar l’intercanvi de les dades amb les
escoles. D’altra banda, del 4 al 15 de
maig s’obrirà el període de
preinscripcions a les escoles bressol
municipals per al pròxim curs.

Batxillerat i cicles formatius
Pel que fa al Batxillerat i als cicles for-
matius, les inscripcions es podran for-
malitzar a l’IES Parets de l’11 al 22 de
maig en el cas de Batxillerat i cicles de
grau mitjà i del 25 de maig al 5 de juny
en els cicles de grau superior.



 24 d’abril de 2009 5
ACTUALITAT

Breus
La recollida selectiva a
Parets augmenta un 4%

Breus

Li sembla que aviat hi haurà acord sobre el nou model de finançament autonòmic? Creu que serà beneficiós per a Catalunya?
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Benjamin
González
65 anys

Em sembla que encara queda
temps per arribar a una ente-
sa, perquè de moment no es
posen d’acord en la negocia-
ció. Les xifres que sonen són
inacceptables i crec que
Catalunya es mereix alguna
cosa millor.

Laura
Comadran

69 anys

Ana
Boada

32 anys

Juan Luís
Ramos

33 anys

Carme
Ferrer

35 anys

No em preocupa la política, jo
espero que ho facin bé. El
moment que estem vivint de
crisi econòmica probablement
frustrarà la possibilitat que el
nou model sigui suficient.

No conec el tema en profundi-
tat. L’últim que he escoltat és
que Montilla ha dit que no pot
ser eterna i no descarta tan-
car-la sense acord.
Però realment no estic posa-
da en els temes polítics i en-
cara menys en els econòmics.

Crec que encara va per llarg,
El PSOE ho està posant difí-
cil, no vol donar el que des de
la Generalitat s’està dema-
nant. I tampoc el tripartit arri-
ba a un acord comú. No tinc
gaire fe que sigui beneficiós
per a Catalunya.

Si arriben a un pacte, crec que
serà insuficient per a les comu-
nitats. S’ha parlat d’un Comi-
tè Tècnic Permanent d’Avalua-
ció que, cada cinc anys, propo-
sarà possibles modificacions
que garanteixin la suficiència i
l’autonomia de les comunitats,
perquè resulti sostenible.

Pla d’habitatge participatiu

L’Ajuntament ha posat en marxa un
nou procés de participació en el qual
podran intervenir els ciutadans i les
ciutadanes de Parets que ho desitgin.
Es tracta del Pla Local d’Habitatge, un
document que regularà les polítiques i
actuacions en matèria d’habitatge en
promocions de caire públic i protegit
durant els propers sis anys.

Redacció de la diagnosi
Actualment, els Serveis Territorials i
l’Oficina Local d’Habitatge, amb la in-
tervenció d’altres administracions pú-
bliques, estan treballant en la redacció
de la diagnosi que ha de definir les
actuacions a partir de la demanda exis-
tent i les expectatives de creixement de
la població, partint del dret que tenen
tots els ciutadans a gaudir d’un habi-
tatge digne i en condicions assequi-
bles. Per fer-ho, el pla tindrà en comp-
te la normativa vigent en el marc del

Els alcaldes de Parets i les Franque-
ses han signat un conveni de col-
laboració per a la implantació de pro-
jectes de modernització de l’admi-
nistració local i per definir una acció
estratègica conjunta per aconseguir
un adequat desenvolupament i utilit-
zació de les noves tecnologies i les
seves aplicacions. La voluntat dels
dos representants és la de coordinar
accions comunes i col·laborar en
l’impuls per al desenvolupament i la
implantació de la Societat de la In-
formació en les entitats locals, a
més de potenciar els serveis públics
per a la ciutadania i les empreses.
Mitjançant aquest conveni, els dos
ajuntaments han acordat la presen-
tació d’un projecte conjunt per optar
als ajuts que preveu el pla estatal
Avanza, destinat a facilitar l’accés
electrònic de la ciutadania als ser-
veis públics.

El pressupost del 2008
es tanca amb superàvit
La liquidació del pressupost de
l’Ajuntament corresponent a l’exerci-
ci 2008 ha tancat amb un superàvit
d’1.800.000 euros. Així es donava a
conèixer durant el ple celebrat el
passat mes de març. Aquest resul-
tat és fruit dels ingressos que prove-
nen, entre d’altres, de la recaptació
en concepte de guals industrials, de
les aportacions del fons de l’Estat i
del fons de la Generalitat, i de les
mesures de contenció de la despe-
sa que es van adoptar a partir de l’úl-
tim trimestre de l’any passat. Aquest
romanent es reservarà per pal·liar
l’actual situació econòmica, en pre-
visió que s’hagi d’utilitzar per donar
resposta a possibles mesures soci-
als i de foment de l’ocupació.

El procés de participació ciutadana sobre el Pla Local
d’Habitatge es presentarà el proper 14 de maig a Can Rajoler

Xarxa de mediació de lloguer d’habitatges

Parets i les Franqueses
amb les noves tecnologies

La recollida selectiva durant l’any
2008 ha estat de l’ordre del 30%
dels residus generats, un 4% més
respecte a l’any 2007. Així es des-
prèn de l’informe elaborat pels Ser-
veis d’Espais Verds i Urbans de
l’Ajuntament de Parets.
Segons aquest informe, l’evolució
ha estat positiva en les quatre frac-
cions de reciclatge: la recollida de
matèria orgànica ha estat de 701
tones, un 16% més respecte a l’any
2007. Pel que fa a la recollida de
vidre, l’any passat va ser de 203
tones, amb un increment del 17%.
La recollida selectiva d’envasos ha
estat de 150 tones, un 17% més que
l’exercici 2007 i, finalment, la reco-
llida de paper i cartró ha augmentat
un 11%, amb un total de 415 tones.
L’evolució de la fracció restant
(RMO) és una de les dades més
positives de l’informe, ja que, mal-
grat l’augment de la població, la
quantitat de residus de rebuig que
s’ha recollit ha baixat un 3,5%, se-
nyal inequívoc de l’increment del re-
ciclatge. El consistori té previst con-
tinuar treballant per mantenir la ten-
dència a l’alça en els hàbits de reci-
clatge dels ciutadans i ciutadanes
de Parets. En aquest sentit, es pre-
tén assolir, l’any 2010, el 38% de re-
collida selectiva respecte al total de
residus generats i disminuir fins a
5.700 tones la fracció resta (RMO),
entre d’altres objectius.

El parc de Cal Jardiner compta amb
la instal·lació d’una unitat mòbil de
vigilància de la contaminació atmos-
fèrica cedida pel departament de
Medi Ambient de la Generalitat per un
període de quatre setmanes. Aques-
ta estació recollirà dades de la qua-
litat de l’aire del municipi que perme-
tran avaluar les mesures que s’han
adoptat des de l’última recollida de
les dades, ara fa 4 anys, per reduir
la contaminació atmosfèrica i adap-
tar-les a la realitat actual.

S’instal·la una Unitat de vi-
gilància de la contaminació
atmosfèrica a Cal Jardiner

sòl qualificat que tenim a la població,
així com el parc potencial d’habitatges
existent. Les dades que s’obtinguin
d’aquest estudi esdevindran el docu-
ment bàsic per a les reunions del grup
de treball del procés de participació,
que tindran lloc durant els mesos de
maig a juliol. La presentació del procés
es farà el 14 de maig, a les 19.00 h,
al centre cultural Can Rajoler. Aquesta
iniciativa té l’objectiu de debatre i fer
aportacions sobre les necessitats ac-
tuals en matèria de residències desti-
nades a l’ocupació de les famílies.

Obres a Can Fradera
Pel que fa a les obres que es duen a
terme a l’espai de Can Fradera i que
inclouen 60 habitatge de protecció ofi-
cial en règim de venda i lloguer, ja
s’han començat els treballs de compac-
tació del terrenys i neteja del solar pre-
vis a la construcció.

Des del mes de setembre, l’Oficina Local d’Habitatge compta amb el servei
de mediació per al lloguer d’habitatges. Aquest servei, que s’ofereix de ma-
nera gratuïta i que compta amb la participació dels tècnics i professionals de
l’oficina, actua com a mediador entre els llogaters i els propietaris oferint a
ambdues parts les garanties necessàries per a l’ocupació dels pisos que es
poden arribar a llogar entre un 20 i un 30% per sota del preu de mercat. El
lloguer es pot fer en dues modalitats ja sigui en cessió de l’habitatge per un
període de 5 anys o bé en caràcter de mediació per tal que l’oficina treballi en
la recerca d’un llogater. A Parets ja s’han lliurat 4 pisos per mediació de l’OLH.
En aquesta línia, properament està previst convocar les ajudes de ‘lloguer just’
per a persones amb dificultats econòmiques i joves que es volen emancipar i
no poden fer front a les despeses que suposa un habitatge.
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Es presenta el còmic sobre la
Llegenda de la Pedra del Diable

La Pedra del Diable és el títol del cò-
mic que es va presentar ahir a la pla-
ça de la Vila durant els actes celebrats
amb motiu de la diada de Sant Jordi.
El còmic, il·lustrat per Martí Torras i
amb textos de Miquel Desclot, està ba-
sat en la Llegenda de la Pedra del Di-
able. Història de l’Elisenda i en Marcel,
escrita per Mercè Alcayna segons la
idea de Jaume Paris i Cristina Martín.
Durant la presentació, Marta Garcia,
membre de la colla de Gegants de Pa-
rets, va explicar la llegenda a tots els
assistents.

Miquel Desclot i Martí Torras
Martí Torras, que ja ha col·laborat en
altres projectes de l’Ajuntament com
ara el llibre Visc a Parets, ha donat for-
ma als personatges i ha afegit un toc
d’enginy a la història per crear un con-
te amè i divertit per a totes les edats.
Miquel Desclot és l’autor dels textos
que Torras ha utilitzat per a l’elabora-

Breus
Presentació d’ARFAC a
l’Escola de la Natura

El dibuixant Martí Torras és l’autor de les il·lustracions de la llegenda

L’Escola de la Natura va ser l’esce-
nari de la presentació de l’Associa-
ció per la Recuperació de la Fauna Au-
tòctona de Catalunya (ARFAC), que
es dedica a la protecció de la fauna
i a informar sobre la tinença respon-
sable d’animals. Mitjançant un acord
entre ARFAC i l’Ajuntament, els
membres de l’entitat oferiran a la
ciutadania, cada primer dimecres de
mes, un servei d’assessorament so-
bre la tinença d’animals i la norma-
tiva de protecció de la fauna domès-
tica, exòtica i salvatge.

Parets celebra, al maig,
la Setmana de la Família

16 guardonats al 1r concurs de poesia escolar
Rialles Parets celebra el 15è aniver-
sari amb una programació farcida de
sorpreses. Els actes commemora-
tius van començar ahir, amb motiu
de la diada de Sant Jordi, en què es
va poder veure un espectacle infan-
til al mateix espai que va acollir la pri-
mera representació organitzada per
Rialles Parets el 1984.
Les activitats continuen aquest diu-
menge amb Pirats, els joglars flo-
tants al teatre Can Rajoler a les
18.00 h. Cap el setembre, coincidint
amb l’inici de la programació esta-
ble que duu a terme l’entitat, Rialles
Parets té previst organitzar un dinar
popular. Al mateix temps, demana-
rà la col·laboració d’antics socis i els
seus familiars en els espectacles
que es programin al llarg de l’any.
Actualment, Rialles Parets agrupa
unes 80 famílies.

El primer concurs de poesia escolar, or-
ganitzat pel Niu d’Art Parets amb l’ob-
jectiu de potenciar la creació poètica en-
tre els més joves, ha estat tot un èxit.
A la convocatòria es van presentar un
total de 150 treballs, dels quals les
escoles van preseleccionar-ne 75, que
van ser lliurats al jurat.
Finalment, un total de 16 participants
van optar als premis de cadascuna de
les categories.
Laura García Sabayena amb la poesia
“Creure i viure”, Jorge Caño Martínez
amb “L’esquirol”, Xènia Garcia Fer-

Els 16 finalistes van rebre un diploma de mans dels membres del Niu d’Art Parets

ció de l’obra. Aquest escriptor i poeta
barceloní, guardonat amb el Premio Na-
cional de Literatura Infantil, l’any 2002,
pel llibre Més música mestre!  és l’au-
tor dels diàlegs de la versió de la lle-
genda que s’escenifica a la plaça de la
Vila durant la Festa Major d’Estiu, amb
la participació de diverses entitats del
municipi.

Fomentar les tradicions
Amb aquesta iniciativa, la regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de Parets vol
promoure la cultura popular, recuperar
les festes i tradicions que ens identifi-
quen com a poble i mantenir viva la lle-
genda facilitant-ne la difusió.
Inicialment, s’han editat 2.500 exem-
plars que es distribuiran gratuïtament
als alumnes de cinquè i sisè de primà-
ria de les escoles de Parets i a les bi-
blioteques municipals. Els exemplars
restants es podran adquirir al centre
cultural Can Rajoler.

nández amb “L’oblit d’un desamor” i
Leonardo Daniel Urruti amb “Un dia de
pluja”, van ser els guanyadors dels
primers premis dels cursos de 1r, 2n,
3r i 4t d’ESO respectivament.

Impuls a la creació poètica
Pel que fa al premi al millor rapsode,
la menció va recaure en Kiara Almonte,
estudiant de 4t curs d’ESO. Tots els
finalistes van rebre un diploma i els
guanyadors van ser obsequiats amb
vals de compra bescanviables a les lli-
breries de Parets.Foto: J. A. Morguí

15 anys plens d’il·lusions
amb el grup Rialles Parets

Amb motiu del Dia Mundial de la
Família que se celebra el proper 15
de maig, la xarxa Família i Municipi
organitza la segona edició de la Set-
mana de la Família. Aquesta inicia-
tiva té com a objectiu fer arribar a tot-
hom el treball d’aquesta xarxa, en la
qual es comparteixen inquietuds i re-
flexions per millorar i avançar en
l’educació de la infància i l’adoles-
cència del municipi. L’altre objectiu
se centra en el fet d’obrir les aules
de les escoles a les famílies i per
això els centres educatius també pro-
gramaran diferents activitats.
Els actes, que es portaran a terme
durant la setmana de l’11 al 17 de
maig, inclouen una proposta de l’Es-
cola Municipal de Música amb l’ac-
tivitat “Cançons amb joc, cançons
amb gestos”, una iniciativa de l’Es-
cola de la Natura amb una sessió
familiar a l’observatori del CEIP Pau
Vila i l’opció de fer un bany a la pis-
cina Can Butjosa. També hi haurà
una exhibició de BMX al parc del ce-
mentiri i, com a cloenda de la setma-
na, el diumenge 17 de maig es po-
drà gaudir, durant tot el dia, de les ac-
tivitats programades al parc de la
Linera: “Cirkomotik” a càrrec de la
companyia El negro y El Flaco, “Ta-
ller de titelles de les emocions” a
càrrec de Teia Moner i un taller de
grafits a càrrec d’Eterno. Per dinar,
res millor que un pícnic on es podrà
portar el menjar i jeure sota l’ombra
dels arbres al parc. Els actes finalit-
zaran la tarda del diumenge amb l’es-
pectacle “Estrambòtic” protagonitzat
per la cia. Teatre Mòbil i organitzat
per Rialles Parets.

Escolars a l’Ajuntament

L’Associació Catalana d’Amics del
Poble Sahrauí organitza les “vacan-
ces en pau” adreçades a infants
sahrauís per afavorir l’acolliment
d’aquests nens en famílies del nos-
tre municipi durant els mesos de
juliol i agost, amb l’objectiu, entre
d’altres,  que puguin rebre assistèn-
cia sanitària al nostre país. Per for-
mar part del projecte, cal posar-se
en contacte amb els telèfons 691
368 513 o 656 609 005.

Els nens i nenes de 3r i 4t curs del
CEIP Pompeu Fabra han visitat re-
centment les dependències munici-
pals dins el programa de sortides
que les escoles de Parets organit-
zen per donar a conèixer el funciona-
ment de l’administració.

Vacances d’estiu en pau
per a infants sahrauís

Breus
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Arriba la Cursa Popular d’Atletisme de Parets

Jordi Seguer

Les inscripcions per la Cursa de Parets es tancaran en arribar als 700 atletes

El CEP organitza la 6a
Marxa Parets-Montserrat

La prova prevista pel proper diumenge 24 de maig manté els recorreguts de 5 i 10 quilòmetres

El Centre Excursionista Parets man-
té obertes les inscripcions per par-
ticipar a la sisena Marxa entre Pa-
rets i Montserrat que enguany tindrà
lloc el dissabte 9 de maig en horari
diürn. La sortida serà a les 5 del
matí des de la plaça de la Vila. La
caminada passarà majoritàriament
per camins de muntanya tot i que tra-
vessa alguna carretera, pobles i ur-
banitzacions. La marxa és una pro-
va de resistència en què l’objectiu
és completar el recorregut en més
de 10 hores i en menys de 15. La
inscripció costa 14 euros per als so-
cis del CEP i 18 per als no socis. Els
participants tindran dret a
avituallament sòlid i líquid en els
controls, obsequi commemoratiu,
assegurança, farmaciola i servei
d’autocar de tornada. D’altra banda,
avui divendres a les 20.30 h, tindrà
lloc a l’Escola municipal de música
la cloenda dels cursos de formació
2009. El CEP lliurarà els diplomes
als 24 participants. Prèviament es
farà la projecció d’un audiovisual de
muntanya protagonitzat pels alpinis-
tes Sergi Mingote i José M. Herrera
i a continuació hi haurà un col·loqui
obert a tothom.

El Club Atletisme Parets (CAP) organit-
zarà, el proper diumenge 24 de maig,
la 4a edició de la Cursa Popular. La pro-
va està inclosa dins del calendari de la
Federació Catalana i es regirà pel regla-
ment de curses de fons.
L’Ajuntament de Parets i la Diputació
de Barcelona donen suport a la cursa
que, des de fa dies, ja ha obert el pe-
ríode d’inscripcions.
Els atletes interessats es poden apun-
tar a través d’internet -pàgina web
www.atletisme.cat- al preu de 13 euros
sense xip i d’11 euros si ja tenen el
xip. L’import per prendre part a la mit-
ja cursa (5 kms) serà de 7 euros.
Presencialment, les inscripcions es
poden fer al Pavelló municipal d’es-
ports, a la Piscina de Can Butjosa i als
establiments col·laboradors L’Aire
Sports (Granollers), Bikila (Barcelona)
i la botiga Esports Parets, del carrer
Monistrol de l’Eixample.

Dos recorreguts diferents
La Cursa de Parets manté el mateix
recorregut de l’any passat i les dues
distàncies.
D’una banda, hi haurà la prova dels 10
km que començarà a les 10 del matí
mentre que la cursa dels 5 km s’inici-
arà 5 minuts abans. La sortida i l’arri-
bada es farà al Pavelló d’esports.
El Club Atletisme Parets s’ha marcat el
repte de superar la participació de l’any
passat, que va ser de 500 atletes.
L’objectiu és recollir 500 inscripcions

als 10 km i cap a 200 en els 5 km.
El nou president del CAP, César Arranz,
ha dit que enguany “es vol fomentar la
participació local i dels pobles del vol-
tant a la cursa”, per això ha restat im-
portància al fet que coincideixi amb la
Cursa d’El Corte Inglés. Abdoscam El
Wahabi i Montserrat Cinca van guanyar
l’any passat la prova dels 10 kms men-
tre que a la mitja cursa es van imposar
Sergi Aparicio i Amina Maria Alvárez. A
més de la Cursa del dia 24 de maig,
Parets també tindrà cros escolar el pro-
per 16 de maig.

100 Km de l’Alt Maresme
L’atleta paretà César Arranz va quedar
en 6a posició en la Cursa dels 100 km
de l’Alt Maresme disputada el passat
29 de març.
Arranz va trigar 10 hores 55 minuts i
40 segons a completar el recorregut i
va situar-se a 4 minuts i 49 segons del
vencedor, Ricard Verge, del club
Domingo Catalan.
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El paretà Jonatan Puig, porter titular
a l’equip aleví A del RCE Espanyol

Trobada esportiva per a la gent gran

Jonatan Puig, porter de l’aleví A del RCE Espanyol, al torneig de Borriana

El jove d’11 anys, format al CF Parets, ha guanyat
recentment els tornejos de Borriana i Granada

Cap a 450 persones prendran part
demà dissabte, 25 d’abril, a la Tro-
bada esportiva per a la gent gran que
organitza un cop cada dos anys el
Servei d’Esports de l’Ajuntament de
Parets. El programa previst s’inicia-
rà a les 9.30 hores amb la recepció
dels participants al Pavelló d’es-
ports,; a les 10 es donarà la benvin-
guda i a continuació començaran les
activitats preparades que són: jocs,

danses populars i una sessió de tai-txí. La Trobada comptarà amb la partici-
pació de gent gran de 8 municipis: Martorelles, Montmeló, Sant Fost, Caldes
de Montbui, La Garriga, Canovelles, Lliçà d’Amunt i Parets. Els participants
dels grups de Parets col.laboren en els preparatius de la trobada elaborant
els entrepans de l’esmorzar i les bosses de productes cedits per les empre-
ses col·laboradores.

Miquel Luque rep la
medalla reial de bronze
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Quatre equips inferiors del Bàsquet Pa-
rets van participar del 4 al 9 d’abril al 6è
Torneig TGN Bàsquet a Cambrils. Tant el
mini femení A com l’infantil masculí van
perdre la final davant l’AE Hospitalet i Doc-
tor Azua mentre que l’infantil femení va
ser 6è i el mini masculí 8è. Del 17 al 20
d’abril, 4 equips més del club van jugar
al torneig del Doctor Azua (Saragossa).
El premini masculí A va ser campió a la
seva categoria, el preinfantil masculí 3r,
el premini B masculí 4t i l’infantil mascu-
lí B, 5è.
A la fotografia, l’equip mini femení A -2n
al torneig de Cambrils- format per: Aida

Andrés, Xènia José, Laia Garcia, Inés Pinilla, Marta Arqués, Laura Gómez, Paula Roque, Eva Martínez,
Gloria Cobija, Laura Sánchez i Maria Montoya. Sarai Redón és l’entrenadora i Laura Fernández la
delegada. A la competició federada, l’equip juga al nivell A-1, el més fort de la categoria.

Dissabte 25 i Diumenge 26 Abril
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CF Parets-UE Vic (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
FUTBOL 3a TERRITORIAL Grup 8:
Montornès Nord-CF Parets B (Diumenge, 16 h)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 3a CATALANA Grup 2:
CN Badalona-B.Parets A (Diumenge, 16 h)
BÀSQUET SÈNIOR FEMENÍ 2a CATALANA Grup 1:
B. Parets A-Rubí (Dissabte, 19 h)
HANDBOL FASE ASCENS LLIGA CATALANA:
H.Parets-La Roca B (Dissabte, 19.30 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
Llinars-FS Parets (Dissabte, 18.30 h)

Dissabte 2 i Diumenge 3 Maig
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
UE Canovelles-CF Parets(Diumenge, 16.30 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
FUTBOL 3a TER. Gr 8: CF Parets-At.Lliçà d’amunt
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 3a CATALANA Grup 2:
B.Parets A-L’Ametlla (Dissabte, 19 h)
BÀSQUET SÈNIOR FEMENÍ 2a CATALANA Grup 1:
Roses-B. Parets A (Dissabte, 19 h)
HANDBOL ASCENS LLIGA CATALANA:
Sant Fost-H.Parets
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
FS Parets-Pradenc (Dissabte, 17.30 h)

El nedador paretà Miquel Luque va
rebre dimecres la medalla reial de
bronze al mèrit esportiu 2009 per la
seva trajectòria en els últims tres
Jocs Paralímpics.
L’esportista de 32 anys té en el seu
palmarès 4 medalles, dues d’or i
dues de bronze, sumant els resul-
tats obtinguts a Sydney, Atenes i
Pequín. El lliurament de les conde-
coracions de la Reial Ordre del mè-
rit esportiu va tenir lloc al Pavelló
Múltiple d’Alta Competició del
Consejo Superior de Depor tes a
Madrid.
La cerimònia va ser presidida pels
reis d’Espanya, Joan Carles i Sofia,
acompanyats del president del Go-
vern espanyol, José L. Rodríguez
Zapatero, i el secretari d’Estat per a
l’Esport, Jaime Lissavetzky.
El regidor d’esports de l’Ajuntament
de Parets, Sergi Mingote, i la mare
del nedador van acompanyar Luque
en l’acte.

Nova junta directiva al
Club de Rugbi Parets
Rafael Mengibar ha recuperat la pre-
sidència del Club Rugbi Parets des-
prés del procés electoral. La resta
de l’equip el formen David Pagán
(vicepresident), Xavier Maestre (tre-
sorer), Toni Fedelich (secretari) i
com a vocals: Ramon Garcia, Josep
Raya, Martín Noriega, Enric Pey,
Carlos Tarragüell i Francesc
Jiménez. Mengibar ja havia estat
president del club fins fa 9 mesos.
Esportivament, l’equip sènior de
l’entitat ha consumat el descens a
la Segona Divisió Catalana.

Can Butjosa acull una jorna-
da de natació adaptada
Uns 50 nedadors de 8 clubs dife-
rents van participar dissabte passat
a la jornada de la lliga comarcal de
natació adaptada que va tenir lloc a
la Piscina Can Butjosa.
El nedador Miquel Luque va prendre
part a la competició organitzada pel
CN Parets. Durant el mes de febrer,
Luque va obtenir 4 podis en el Cam-
pionat d’Espanya d’Hivern de
Múrcia. Miquel Luque va quedar pri-
mer en les finals de 50 braça i 50
papallona, i segon en 150 m estils
i 50 m lliures.
La final espanyola d’estiu es farà a
Cadis el 27 i 28 de juny.

Jaume Jiménez obté 2
podis a la final estatal
El nedador paretà del CN Sabadell,
Jaume Jiménez Puigdomènech,  va
obtenir durant el març passat dues
medalles de bronze en la final del
Campionat d'Espanya d'hivern de
natació infantil de Valladolid.
Jiménez va quedar 3r la les finals de
200 m braça i de 400 estils.
El nedador, nascut el 1995, va ser
6è en  1.500 m i 11è en 100 m bra-
ça. Properament, Jiménez anirà als
campionats de Catalunya a
Cornellà i a la final estatal d’estiu
que es farà a les piscines Picornell
de Barcelona. Aquesta temporada,
el nedador paretà havia obtingut  9
podis en la final catalana d'hivern.

BreusBreus
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Sara Castillo puja al podi
a la final provincial juvenil
La patinadora paretana del CH
Cerdanyola, Sara Castillo, va quedar
campiona en la modalitat de figures
obligatòries en la final de BCN que
es va fer a Esplugues.
Castillo va obtenir, setmanes més
tard, el 3r lloc en les finals de lliure
i combinada disputades al Pavelló
de Lliçà de Vall. Anteriorment, va ser
la 3a a l’onzè Torneig Internacional
de Patinatge Ar tístic AD Noain
(Navarra). Durant el proper mes de
maig, la patinadora de categoria ju-
venil competirà a la Copa Alemanya
que es farà a Freiburg i al Campio-
nat de Catalunya de Girona en les
tres modalitats.

MINI FEMENÍ A BÀSQUET PARETS

El futbolista paretà Jonatan Puig
Fernández és, des d’aquesta tempora-
da, el porter titular de l’equip aleví A
del RCE Espanyol a la Divisió d’honor.
El jove, nascut el 1997, es va formar
al CF Parets però poc després va do-
nar el salt com a benjamí de 2n any al
Mollet UE i l’any passat va ser porter
de l’aleví B de l’Espanyol a Preferent.
El jugador, entrenat per Albert Vilanova,
havia encaixat només 9 gols en les
primeres 30 jornades de la lliga. Durant
aquesta setmana, Puig par ticipa en
una concentració que es fa en un cen-
tre d’alt rendiment futbolístic a Qatar.

El futbolista d’11 anys va contribuir
amb la seva actuació a la victòria ob-
tinguda recentment al Torneig de
Borriana. En la final, l’Espanyol va der-
rotar (1-0) el Vila-real. A més, aquesta
Setmana Santa va quedar campió d’un
trofeu organitzat a Granada en què va
ser escollit el millor dels porters. En la
final, l’Espanyol va derrotar l’At.Madrid
(4-0). Jonatan Puig, que estudia 6è de
primària al CEIP Lluís Piquer té molt de
futur com a porter. Des de ben petit va
ingressar a l’escola de porters de l’Es-
panyol i vol mantenir la titularitat de
cara a les properes temporades.
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Aquesta és la primera legislatura en
què exerceix com a regidora. Quines
han estat, fins al moment, les dificul-
tats que ha trobat en les àrees que
encapçala?
Les dificultats han estat poques. En tot
cas, he hagut d’adaptar-me al mètode
de treball que s’utilitza a l’administra-
ció, que és molt diferent quan es veu
com a usuària que un cop ets a dins.
La Regidoria de Gent Gran ha estat un
del grans reptes als quals m’he enfron-
tat perquè, en ocasions, hi ha col·-
lectius que tenen una manera de fun-
cionar molt més arrelada i cal anar a
poc a poc a l’hora d’introduir noves po-
lítiques i mecanismes de treball.
Quina ha estat la seva aportació du-
rant aquests dos anys, i quins són els
projectes de futur?
Sempre he pensat que tots els regidors
i les regidores deixen una empremta
personal perquè aboquen moltes il·-
lusions en allò que fan i això es nota en
els resultats. En el meu cas he inten-
tat també que l’entusiasme amb el qual
treballo quedi reflectit en totes les àre-
es que encapçalo. A partir de l’acord al
qual es va arribar amb el Casal Sant
Jordi, s’ha posat en marxa la coordina-
ció conjunta de tots els casals munici-
pals per a la gent gran. Ara, els tres
casals tenen una vinculació administra-
tiva que els permet funcionar amb ob-
jectius comuns sense perdre ni l’auto-
nomia ni la identitat. Pel que fa als pro-
jecte de futur, hem endegat el projecte
per a la reforma integral del casal de
Ca n’Oms, que suposa l’arranjament
exterior d’algunes parts de l’edifici i la
remodelació interior per tal que la gent
gran que hi assisteix tingui les màxi-
mes comoditats i es pugui sentir total-
ment a gust.
Properament, comptarem amb la nova
residència i centre de dia per a la gent
gran. Què suposa aquest equipament
per a un municipi com el nostre?
Sobretot suposa un benestar i una
tranquil·litat per als ciutadans i les ciu-
tadanes de Parets que podran tenir un

Amèlia Marquino, regidora del grup municipal del PSC: “El valor més gran amb què compta Parets és la seva gent”

servei sociosanitari de qualitat que,
cada cop més, resulta imprescindible
a tots els municipis. En segon terme,
també suposa el compliment d’un
compromís polític amb la població i la
satisfacció del deure complert.
Constantment, els mitjans de comu-
nicació ens informen de nous casos
de violència domèstica. Quines són les
actuacions que duu a terme la Regi-
doria de Dona i Igualtat per prevenir i
actuar en aquests casos?
A Parets ja fa temps que comptem
amb un protocol contra la violència de
gènere, en què estan implicats els di-
ferents serveis que intervenen en
aquests casos, com ara les escoles,
la Policia Local, els Mossos d’Esqua-
dra o els serveis sociosanitaris. El
protocol es revisa i s’adapta de mane-
ra constant i esdevé una eina de tre-
ball àgil i imprescindible per a la pre-
venció i l’actuació en els casos de vi-
olència domèstica. També tenim el Pla
d’Acció Municipal per a la Igualtat
d’Oportunitats Home-Dona que té el
seu eix estratègic en el Centre d’Infor-
mació i Assessorament a la Dona, un
espai on les dones amb qualsevol ti-
pus de problema poden acudir i fer les
seves consultes a les professionals
que hi treballen: una advocada i una
psicòloga. També es treballa durant tot
l’any en diverses campanyes de sen-
sibilització i prevenció que s’adrecen a
tota la població, com per exemple la
campanya Prou d’Hòsties!
Acabem de finalitzar les activitats del
‘Març de dones’. Quin és l’objectiu
d’aquesta iniciativa? Faci una valora-
ció del resultat d’enguany.
La valoració ha estat molt positiva.

“Hem de seguir lluitant
per la igualtat social”

Amèlia Marquino va néixer fa 52
anys a Valsequillo, província de
Còrdova. Viu a l’Eixample i és mare
de dos fills. Milita al PSC des de
l’any 2004 i, des de l’any 2007,
encapçala les regidories de Sanitat,
Gent Gran i Dona i Igualtat. Ha es-
tat vinculada a l’Afimoic i, actual-
ment, dedica tots els seus esforços
a la política i a la seva família.

Estem molt satisfetes de l’acollida que
tenen tots els actes que s’han progra-
mat i especialment el sopar de dones,
una iniciativa de la coordinadora dels
Serveis Socials que cada any acull
més dones de totes les franges d’edat.
Pel que fa als objectius d’aquesta cam-
panya, treballem per reconèixer les
aportacions que les dones han fet a la
nostra societat al llarg de la història
com poden ser ampliar el concepte
d’igualtat sense exclusions, augmen-
tar i donar nou sentit a la democràcia
amb la seva participació o trencar els
estereotips que limiten la vida tant dels
homes com de les dones.
Hem de seguir lluitant per la igualtat
social: en drets, en opor tunitats, en
justícia... però també en obligacions,
en responsabilitats i en deures.
Com afronta la Regidoria de Sanitat
els problemes actuals en aquest àm-
bit i les mancances de professionals
mèdics?
En realitat no existeix cap mancança,
el que sí s’ha viscut és un problema de
mobilitat dels professionals mèdics
que ha afectat tot el territori català i que
ja està resolt. En aquest sentit, vull
remarcar l’esforç dels professionals
del nostre CAP que han fet ús de totes
les capacitats tècniques i humanes per
tal que Parets no es veiés afectat i han
demostrat una gran responsabilitat
vers el conjunt de la ciutadania.
D’altra banda, ja s’ha presentat el pro-
jecte d’ampliació del Centre d’Assis-
tència Primària, amb la construcció
d’un edifici annex, que tindrà capacitat
per atendre fins a 25.000 habitants, tot
i que el sostre de població previst a
Parets és inferior. També acaben de
finalitzar les obres d’arranjament del
CAP existent, amb la renovació del tau-
lell d’atenció al públic, la incorporació
de noves sales, etc.
Com creu que cal actuar davant la si-
tuació pel que fa a la crisi econòmica
en el cas d’un municipi com Parets?
Sobretot cal aplicar mesures de con-
tenció, evitar les despeses que no si-
guin necessàries i abocar els esforços
en els temes socials i en tots aquells
que fomentin l’ocupació. La creació de
llocs de treball és bàsica per a la recu-
peració econòmica i és la línia que cal
seguir.
Com valora la tasca de l’equip de go-
vern en general?
Penso que l’equip de govern està fent
una molt bona feina. Tots els regidors

“Tenim un gran poble
i estem treballant

perquè continuI així”

i les regidores, cadascun en les res-
ponsabilitats que els han estat assig-
nades, treballen per complir els com-
promisos que s’han adquirit. És neces-
sari assolir els objectius fixats i, quan
sigui possible, tirar endavant els projec-
tes que s’han hagut d’ajornar per cau-
sa de les dificultats econòmiques que
estem vivint en l’actualitat.
Quin paper creu que juguen els grups
municipals a l’oposició? Creu que a
Parets es fa oposició constructiva?
A Parets tenim diferents tipus d’oposi-
ció, la constructiva i la que intoxica. En
el segon cas, l’únic resultat és la des-
trucció. No es pot construir un projec-
te comú per als ciutadans si hi ha al-
gun grup de l’oposició que només es
dedica a la crítica gratuïta, que no apor-
ta res i que l’única feina que fa és tirar
per terra tot el que es proposa. Jo com-
parteixo un model d’oposició basat en
l’educació, el respecte i les aportaci-
ons positives.
Quina creu que és l’assignatura pen-
dent del PSC a Parets?
Potser cal incidir en el treball per obrir
l’agrupació a la població i compartir
amb la ciutadania el projecte socialis-
ta. És possible que gran part dels
paretans i les paretanes no coneguin
en profunditat els eixos amb els quals
treballem. Cal que ens esforcem una
mica més per donar a conèixer la gran
tasca pràctica i ideològica que duu a
terme el PSC.
Defineixi el Parets actual.
Parets és una població acollidora i res-
pectuosa amb els nouvinguts on el que
importa són les polítiques socials i les
persones. Sens dubte, el valor més
gran amb què compta Parets és la
seva gent.
I el Parets ideal?
Imagino i desitjo un poble sense violèn-
cia, on es segueixi treballant cap a la
igualtat i la justícia social. On la gent
continuï acollint les persones i les faci
sentir-se estimades tal i com van fer-
me sentir a mi quan vaig arribar. Tenim
un gran poble i estem treballant perquè
continuï així.
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Targetes prepagament

Totes aquelles persones que disposin d’un telèfon mòbil que funcioni amb targeta de prepagament hauran d’identificar-se davant les operado-
res abans del mes de novembre, que és quan entrarà en vigor la llei de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a
les xarxes públiques de comunicacions. En el cas de no fer-ho, podran perdre tant la línia com el número de telèfon.
Aquesta llei obliga les operadores a portar un llibre de registre en què consti la identitat de tots els clients i a guardar durant dos anys les
dades de totes les comunicacions, amb l’objectiu d’oferir la informació a les forces de seguretat, sempre que ho requereixi un jutge, per ajudar-
los d’aquesta manera a resoldre els delictes greus. Fins a l’entrada en vigor de la llei, aquesta mena de dades únicament es guardaven durant
tres mesos.

El Ministeri de l’Interior va posar en marxa el passat mes de març la campanya Identifica’t, que té com a objectiu animar a donar les dades a
totes aquelles persones que desconeixen aquesta obligació o que la coneixen però no es decideixen a actuar fins que no es determini un ter-
mini màxim per fer-ho. Aquesta informació es pot consultar al web del ministeri de l’Interior (www.mir.es).
Per identificar-se, els propietaris de targetes de prepagament només s’han de dirigir a qualsevol dels punts de venda de la seva companyia de
telèfons. Els particulars hauran d’acreditar qui són amb el DNI, el passaport o la targeta d’identitat d’estrangers. Pel que fa a les empreses,
aquestes hauran d’aportar la targeta d’identificació fiscal. El termini finalitzarà el proper 8 de novembre de 2009. A partir d’aquesta data, les
operadores tenen l’obligació de desactivar totes les targetes que tinguin un propietari sense identificar i, tal com hem esmentat anteriorment,
l’usuari perdrà la línia i el número de telèfon.

Telefonia
mòbil
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Carles Font

La Societat Coral Art i Unió va protagonitzar, el 19 d’abril,
una cantada de caramelles a la plaça de la Vila, després
de visitar diverses botigues i domicilis particulars de Pa-
rets, on va interpretar cançons de pasqua i sardanes. Art
i Unió manté i enriqueix aquesta tradició que l’entitat va
recuperar a la dècada dels 80. A Parets, el període més
brillant de les caramelles es va viure en temps de mos-
sèn Jaume Urgell, als anys 50 i 60.
Les caramelles són unes cançons populars que es can-
ten per Pasqua. Originàriament, tenien una temàtica reli-
giosa però en els darrers temps han incorporat cançons
de to festiu i, en alguns casos, d’aire satíric.
De fet, les caramelles manifesten el retorn a l’alegria de

viure després del dolor i l’austeritat de la Setmana Santa. La tradició diu que una colla de jovent sortia a
cantar pels carrers i masies del poble. Portaven una perxa adornada de cintes amb una cistella a dalt de
tot, que acostaven a les finestres o als balcons per recollir els regals, que podien ser caramels, diners,
ous o botifarres.

Sevastiana Vidrascu
Assoc. per la difusió de la cultura romanesa

Com va anar la festa del 19 d’abril?
Estem molt contents de com ens va rebre l’Ajuntament
de Parets i que haguem pogut organitzar aquesta festa.
El que pretenem és donar a conèixer als paretans i a la
gent de la comarca el nostre país i per això vam fer to-
tes aquestes activitats. Esperem que us hagin agradat.
Per què vau decidir crear aquesta Associació?
Ja existien alguns col·lectius d’aquest tipus a la nostra
comarca, com per exemple a Sant Celoni, i a Barcelona
estàvem fundant la Casa de Romania. El que volem és
canviar la imatge que es té dels romanesos. Als mitjans
apareixen moltes notícies que diuen que la gent del nos-
tre país no és bona, però això no és cert. Hi ha molts
romanesos que treballem honradament i que fem coses
bones i la resta que no fa això és una minoria. A Catalunya
hi ha molts romanesos que vénen molt ben preparats
professionalment.
Quanta gent formeu part del col·lectiu?
De moments unes cinquanta persones però cada vega-
da se n’estan afegint més. La immigració romanesa ha
crescut molt en els darrers anys i a Catalunya som la
tercera comunitat per darrera del Marroc i l’Equador. Per

exemple, a Parets hi ha aproximadament uns 200 roma-
nesos i esperem que molta més gent s’hi apunti. Tam-
bé anirem organitzant activitats diverses al llarg de l’any.
L’objectiu és difondre la vostra cultura.
Sí, perquè és molt rica en matisos. A més, Romania és
un país que turísticament està encara per explotar, tot i
que cada vegada vénen més visitants. La majoria dels
habitants del país som romanesos, però també hi ha
minories hongareses, gitanes, sèrbies...
És un país desconegut?
Som un país de tradició llatina, d’una cultura històrica i
d’uns costums que cal conèixer. El romanès té més de
3.000 paraules iguals que el català com per exemple
nas, foc, fum, mort, viu, plou, nascut... Hi ha regions
bellíssimes com Transilvània i el castell de Dràcula, els
Càrpats, ciutats com Cluj, Timisoara, Craiova o la mateixa
capital, Bucarest. També cal conèixer les platges del Mar
Negre o el delta del Danubi. A més, ja fa dos anys que
estem dins la Unió Europea tot i que fins al 2014 no en-
trarem a la zona euro.

El passat 19 d’abril es va presentar oficialment l’Asso-
ciació per a la Difusió de la Cultura Romanesa de Parets.
Aquesta entitat va fer una festa a la plaça de la Vila amb
l’objectiu de difondre i compartir les peculiaritats de la
gastronomia, la música i el folklore de Romania. A la
festa, a la qual van assistir un bon nombre de romane-
sos de la nostra comarca, hi va ser present la vicecònsol
de Romania a Barcelona, Alina Stoicescu, el president de
la Casa de Romania a Catalunya, Florin Bojor i l’alcalde
de Parets, Joan Seguer. No hi van faltar la música i la
dansa popular amb el grup Cristal i el grup de dansa po-
pular d’Arbúcies, i un bufet lliure amb menjar tradicional.
Sevastiana Vidrascu, presidenta del col·lectiu romanès
i que viu a Catalunya fa quasi vint anys, deu dels quals
a Parets del Vallès, vol donar a conèixer al nostre poble
un país que a vegades no té massa bona premsa.

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

El mestre Jordana

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.

Reprenem, després d’un petit parèntesi, aquest es-
pai que avui dedicarem a un altre destacat perso-
natge que té un carrer dedicat al nostre municipi.
Es tracta de Sadurní Jordana López, conegut pel
mestre Jordana. El carrer del Mestre Jordana es
troba situat entre els carrers de Sant Esteve i la
Fàbrica, tot just fent cantonada amb l’aparcament
de l’Asepeyo.
Sadurní Jordana va néixer l’11 de febrer de 1872
a Torre del Mar (Màlaga). A Parets, va formar part
del Consell Local de Primera Ensenyança fins al
1931. Si bé no hem trobat massa informació so-
bre la persona en si, alguns dels seus antics alum-
nes coincideixen en què fou un gran mestre, reli-
giós i respectuós amb els costums. Sobri i molt
educat, hi ha qui recorda també la seva rigidesa,
però tots ens han parlat dels seus grans coneixe-
ments sobre les matèries que abordava. Al mes-
tre Jordana l’ajudaven les seves germanes Leonor
i Isabel que, tot i no tenir títol de mestres, es fe-
ien càrrec dels nens més petits. Aquesta família
va viure al carrer de Sant Antoni, núm. 54, just al
costat de l’escola. Sadurní Jordana i la seva ger-
mana Leonor van continuar amb la seva tasca edu-
cativa a les noves Escoles Nacionals -actual CEIP
Lluís Piquer- fins al 1931, quan van marxar cap a
Barcelona. El mestre Jordana va morir el 4 de ge-
ner de 1951 però la seva gran tasca docent i el
seu record viuran sempre al cor dels seus alumnes
i en un petit carrer de Parets.
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Pepi Volart

Quina anàlisi fa de la situació de crisi
actual?
És un atreviment per a un periodista opi-
nar sobre un tema que a vegades ni els
més experts saben on és l’arrel del pro-
blema. La meva sensació és que tothom
ha viscut una mica per sobre de les seves
possibilitats, tant empreses com particu-
lars, passant per ajuntaments i estats
sencers. S’ha viscut en una bombolla es-
peculativa que ha esclatat amb efectes pla-
netaris. Ens havíem acostumat a viure del
crèdit per a qualsevol iniciativa, cosa que
no era així fa vint anys, quan els projec-
tes empresarials o familiars es pagaven
amb estalvi, esforç, sacrifici i una mica de
crèdit. Disposar del crèdit està subjecte
als interessos bancaris, que són un parany
perquè pugen i baixen i poden conduir-nos
a situacions molt incòmodes.
Es podria dir que el sistema capitalista
està esgotat o en crisi?
Viu un moment delicat. Es podria parlar del
final d’un tipus de capitalisme i que ens
dirigim cap a un altre model de societat,

Miquel Ramon
Periodista

però no totalment diferent al capitalisme
que coneixem. Més aviat es pot estar
obrint una altra etapa del mateix sistema.
És una pregunta per a la qual, penso, no
tenen resposta ni els premis Nobel d’Eco-
nomia. Com a reflexió, afegiria que en l’àm-
bit local hi ha molt en joc. És el moment
de la solidaritat amb els qui més pateixen
i és important que les autoritats locals ho
tinguin en compte pel paper de proximitat
que juguen amb els ciutadans. A més, la
bombolla immobiliària té el seu origen en
l’àmbit municipal, aquí i arreu.
Com tracten els mitjans de comunicació
la qüestió de la crisi econòmica?
Cada mitjà ho fa des de la seva òptica i
una crisi d’aquest tipus no s’explica de la
mateixa manera des de Washington o des
de Barcelona. Crec que els mitjans en ge-
neral reflecteixen força la realitat i el pa-
timent dels sectors socials flagel·lats per
l’atur. Si es parla de solucions és diferent.
És aquí on cada mitjà posa l’accent en la
seva idea i tendència. Sí que puc dir que
a TV3 fem un exercici de molta responsa-

“És el moment de la solidaritat amb els qui més pateixen i és important que les autoritats locals ho tinguin en compte” Ultima hora...´
El periodista Miquel Ramon ha donat el seu punt de vista sobre els orígens i possi-
bles causes de l’actual crisi econòmica en una conferència a la biblioteca Can Rajo-
ler. Malgrat que els periodistes ens tenen més acostumats a informar, sempre resul-
ta interessant conèixer el parer d’un comunicador de solvència contrastada aprofun-
dint sobre qüestions tan vitals com el retrocés econòmic dels últims temps que, de
manera més o menys intensa, a tots ens esquitxa. L’actual editor del Telenotícies
Migdia, que emet TV3, considera que es tracta d’una crisi de confiança originada en
l’àmbit del crèdit i el sector immobiliari que s’ha estès com una taca d’oli. El cone-
gut periodista de Parets ha treballat com a especialista d’informació econòmica a
TV3 durant anys i de més jove va exercir d’oficinista bancari, circumstàncies que
l’han mantingut sempre en contacte amb el món de l’economia.

bilitat explicant les coses arran de reali-
tat, el més exacta i propera possible a l’es-
pectador.
La seva vida professional ha transcorre-
gut a la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió, ara amb una responsabilitat
important com és la d’editor d’un
Telenotícies…
Després de treballar uns anys a Catalunya
Ràdio vaig passar a TV3 amb espais dedi-
cats a l’explicació de l’euro. Un cop aca-
bat, va ser possible integrar-me a l’equip
d’edició del TN Migdia, primer com a redac-
tor, després com a cap d’edició i ara com
a editor. Em sento content de la meva fei-
na i el fet de complir la cinquena tempo-
rada m’omple d’orgull.

Viatge a Missirah (Senegal)

Es presenta l’entitat Fes-tuKa

10a Setmana Cultural

Fes-tuKa és el nom d’una nova enti-
tat integrada per joves paretans. Una
de les principals propostes previstes
per aquest col·lectiu és una gimcana
dins la Festa Major d’Estiu, en base
a dues colles, els Pòtuls i els Dròpuls.
Les inscripcions es podran formalit-
zar el 15 de maig, a les 22 h, al Ca-
sal Can Butjosa, durant la festa de
presentació de l’entitat que compta-
rà amb les actuacions d’Strategia,
Los Innombrables i La Limoncello.

El regidor de Cooperació de l’Ajunta-
ment, Lucio Gat, viatjarà demà a
Missirah (Senegal), per identificar les
necessitats i les possibles actuaci-
ons d’ajuda al desenvolupament en
aquesta localitat. El regidor mantin-
drà un primer contacte institucional
amb les autoritats de Missirah i s’en-
trevistarà amb representants de diver-
ses organitzacions internacionals per
poder concretar un pla de cooperació
i ajuda al desenvolupament.

Del 19 al 22 de maig, l’Escola Muni-
cipal de Música celebrarà la 10a Set-
mana Cultural, que constitueix el punt
de trobada entre el professorat, els
alumnes i les seves famílies. En-
guany es preveu fer la tradicional
botifarrada de germanor, el concert
del professorat i diverses audicions i
tallers, entre d’altres activitats. Paral·-
lelament, l’Escola de Música obrirà,
de l’11 al 22 de maig, el termini
d’inscripcions per al pròxim curs.


