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Parets del Vallès aposta pel medi ambient i es com-
promet a contribuir a la reducció de gasos d’efecte
hivernacle. Des de l’àmbit municipal i a través de l’ad-
hesió al Pacte d’alcaldes al qual s’han subscrit unes
tres-centes ciutats europees, s’han iniciat les prime-
res actuacions que desembocaran en la redacció del
Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES).
El document, que estarà fet a final d’any, pretén dis-
senyar les propostes que es portaran a terme per
aconseguir l’objectiu del triple 20: la utilització d’un
vint per cent d’energies renovables i la reducció d’un
20 per cent menys de CO2, un repte que s’ha de con-

Compromís amb el medi ambient
El Pacte d’alcaldes contra el canvi climàtic aposta per les energies sostenibles

La instal·lació de plaques solars al Pavelló d’Esports és un dels sistemes d’energies renovables que ja s’han posat en funcionament

solidar abans del 2020 com s’indica als compromisos
del Pacte. Altres accions que s’executaran de mane-
ra imminent per reduir el consum energètic i protegir
l’entorn són la substitució de làmpades de fanals pú-
blics per bombetes de vapor de sodi a diferents punts
de la població, una iniciativa que es finançarà amb di-
ners del Fons d’Inversió Local.
Amb aquesta iniciativa, el municipi de Parets referma
el seu compromís de promoure un desenvolupament
respectuós i sostenible i es consolida com una pobla-
ció activa en la preservació del medi ambient i en la
lluita contra el canvi climàtic. (pàg.3)
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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

De dilluns a dissabte
de 8 a 13.30
i de 14.30 a 20 h
Parades: plaça de la Vila,
CAP, Casal Sant Jordi, Es-
tació, passeig de Ronda,
piscina Can Butjosa, Medi-
terrani, Pau Casals, l’Es-
corxador, Policia Local,
Mn. Jaume Urgell, Ca
n’Oms, La Cuna i col·legi
Ntra. Sra. de Montserrat.
Freqüència de 15 minuts

Horari

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

C. del Tenes
Tel. 93 573 14 54

Bus Urbà Deixalleria

Parets al dia
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Telèfons d’interès
Ajuntament

93 573 88 88
Ajuntament. Serveis Personals

93 573 98 00
Ajuntament. Servei de Premsa

93 573 88 90
Policia Local

93 562 14 04
RAP 107. Ràdio Parets

93 573 81 81
Servei d'Esports

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

93 562 14 02
Can Butjosa. Casal de Cultura

93 562 35 53
Can Butjosa. Biblioteca

93 562 23 53
Can Butjosa. Piscina

93 562 06 02
Can Rajoler. Teatre

93 573 98 00
Can Rajoler. Biblioteca

93 573 98 01
Equipament ASOVEEN

93 573 14 29
Escola de la Natura

93 562 17 94
Escola Bressol El Cirerer

93 562 51 75
Escola Bressol El Petit Cirerer

93 562 20 05
Escola Bressol La Cuna

93 562 49 54
Escola Municipal de Música

93 562 40 02
Oficina de Català

93 573 98 00

Oficina de Recaptació

93 562 33 09
Patronat Pau Vila

93 562 12 03
CEIP Lluís Piquer

93 562 16 03
CEIP Pompeu Fabra

93 562 06 16
CEIP Vila Parietes

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

93 562 03 56
Acadèmia Comercial de Parets

93 562 16 24
IES Parets

93 562 32 03
CAP Parets

93 562 16 89
Jutjat de Pau

93 573 03 04
ASEPEYO Parets

93 573 09 52
Taxi Javier Gené

600 639 664
Taxis Cooperativa Transradio

93 593 74 01
Farmàcia Barja (barri Antic)

93 573 75 12
Farmàcia Isern (Eixample)

93 562 19 18
Farmàcia Sans (Eixample)

93 573 08 08
Farmàcia Garcia (Escorxador)

93 562 04 72
Ambulància i Bombers

112
Voluntaris de Protecció Civil

93 573 93 16

ALCALDIA

Joan Seguer i Tomàs
Dissabtes i horari a convenir

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I
TERRITORIALS

Organització i Recursos Humans
Comunicació
Sergi Mingote
Horari a convenir

Par ticipació Ciutadana
Ciutadania
Raquel Garcia
Tardes a convenir

Seguretat Ciutadana
Josep Maria Guzman
Dimecres 19.30 a 21h

Urbanisme
Habitatge
Lucio Gat
Tardes a convenir

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

Medi Ambient i Mobilitat
Josep Maria Tarrés

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS I
ECONÒMICS

Educació
Serveis Socials
Promoció Econòmica
Antonio Torío
Horari a convenir

Cultura
Hisenda
Sònia Lloret
Tardes a convenir

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

Espor ts
Sergi Mingote
Horari a convenir

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

Cooperació
Lucio Gat
Horari a convenir

REGIDORS SENSE DELEGACIÓ

Rosa Martí

Josep Anton Morguí

Lluís Cucurella

Joan Martorell

Francisco Pulido

Susana Rueda

Horari a convenir

Horaris de visita

Ara mateix

Ara mateix enfilo aquesta agulla
amb el fil d’un propòsit que no dic
I em poso a apedaçar. Cap dels prodigis
que anunciaven taumaturgs insignes
no s’ha complert, i els anys passen de pressa.
                              (...)
                                         Tenim a penes
el que tenim i prou: l’espai d’història
concreta que ens pertoca, i un minúscul
territori per viure-la. Posem-nos
dempeus altra vegada i que se senti
la veu de tots solemnement i clara.
Cridem qui som i que tothom ho escolti.
I en acabat, que cadascú es vesteixi
com bonament li plagui, i via fora!,
que tot està per fer i tot és possible.

Miquel Martí i Pol

Miquel Martí i Pol (Roda de Ter 1929-2003). Poeta i
traductor. Poema extret de L’àmbit de tots els àmbits,
Llibres del Mall, 1981. Aquest publicació es pot tro-
bar a les biblioteques de Parets.
Lectura recomanada pel Niu d’Art Poètic.

Aleix, avui t’he vist en 4 D

La teva marona orgullosa,
m’ha ensenyat amb il·lusió
la teva imatge divina!
- I això que no era en color!

   Impressionant criatura!
No puc imaginar més formosor!

      Com mous les manetes!
Et fregues els ulls; primer amb una mà,
tot seguit te’ls tapes amb les dues.

Sembla com si, ...pensessis que...
  ...mirar aquest món,
per on properament caminaràs
     et fes una certa paor!

Però el teu nom significa:
‘el defensor’ o ‘el vencedor’
A tu t’escau, petit lluitador.

Arribes amb tota la brillantor,
dolcesa i passió de pares enamorats,
treballadors i estimats.

- I tu petit,
relligaràs nostres amistats
amb cordes de mel i fat de seny,
de pau i d’harmonia.

Aquesta és la melodia
que tots escoltarem, quan...
- estimat Aleix -
en braços et tinguem.

Maria Pujol
L’Aleix va néixer el dia 6 de febrer de 2009

Un munt d’anys

Sí, amics. Seguici d’una cursa pròpia que s’inicià un
munt d’anys enrere i avui continua endavant cercant-
ne serenor i defugint de tot artifici. Són... Han estat
un munt d’anys volent oferir goig i esplai amb replecs
de poesia. Gràcies a tots vosaltres, amics, per donar-

A Enric Bertran
Barcelona 1938-Vall d’Hebron 2009

Entre pols has volgut la teva sortida
envers a una nova vida del mai més.
Donares els ulls i el teu honor ho és
per què un altre tingués visió de vida.

En el pas final de la teva fugida
els teus germans guardaran un record exprés.
Passats els plors en vindrà aquell, que després
significa el silenci fet a mida.

Eterna recordança a tu, bon germà,
que més feres per mi, que no pas jo per tu
i que mai, tant tu com jo, tindrem un demà.

Però ara, en aquest moment oportú,
t’escric aquest sonet que potser servirà
de missatge que no te’l pot enviar ningú.

Antoni Bertran Alegrí i família

me la mercè d’aquest reconeixement i confiança a
aquest camí net de brossa i del qual s’ha forjat per-
què sempre segueixi net i planer.
A vosaltres bons amics, la fermesa d’un meu irre-
batible agraïment. A tots, la meva més sentida esti-
ma. Seguiré cercant la troballa d’unes penses, d’uns
passos i d’uns regals del pensament.
Gràcies, Amics.

Josep Malla

RIALLES i la poesia

El passat 8 de març, la Maria Pujol ens va llegir un
poema sobre la lluna, un petit homenatge a les do-
nes. I el proper dia 22 presentem ‘En colors’, un
espectacle de pallassos i circ basat en un poema
de Palau i Fabre, amic de Picasso, per celebrar el
Dia Mundial de la Poesia.

Núria Sancho - Rialles Parets

Divendres 20 març
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa,
hora del conte.
-A les 19 h, a l’Escola de la Natura, xerra-
da “La biomassa com a combustible alter-
natiu al gas-oil i el gas natural en calderes
i estufes”, a càrrec de Fina Bernárdez.
Dissabte 21 març
DIA MUNDIAL DE LA POESIA
(Consulteu el programa)
-De 12.30 a 2 h, al Casal de Cultura Can
Butjosa, II Jornades KUMA.
Diumenge 22 març
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espec-
tacle infantil En color, a càrrec de la Cia.
La Industrial Teatrera.
Dimarts 24 març
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler,
hora del conte, a càrrec de Carme
Brugarola.
Dimecres 25 març
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, ter-
túlia sobre el llibre L’Odissea, d’Homer.
Divendres 27 març
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa,
hora del conte.
-A les 20.30 h, a l’observatori Pau Vila,
observació d’Orió i les Plèiades.
-A les 21.30 h, al Teatre Can Butjosa, So-
par de dones i ball amb dj.

Dissabte 28 març
-D’11 a 13 h i de 17 a 19 h h, a la Bibli-
oteca Can Butjosa, trobada anual de
contacontes.
Diumenge 29 març
-A les 14 h, al restaurant La Salut, dinar
de germanor i ball amb orquestra
Dékaros, amb motiu del 29è aniversari
de la Penya Blanc Blava Parets-Lliçà.
Dilluns 30 març
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Butjosa,
espai de lectures.
Dimecres 1 abril
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler,
taller d’escriptura creativa.
-A les 19 h, a l’Escola de la Natura, pre-
sentació de l’Associació per a la defen-
sa de la fauna autòctona catalana.
Dijous 2 abril
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Rajo-
ler, especial hora del conte.
Divendres 3 abril
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa,
hora del conte.
-A les 23 h, al Casal Can Butjosa, Nit de
flamenc amb Joaquín Gómez “El
Duende” i Paco Garfia.
Diumenge 5 abril
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler,
espectacle Lo cerebro.

Dimarts 7 abril
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, hora del conte a càrrec de
Mon Mas.
Dijous 9 abril
-De 10 a 13 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, taller d’espelmes i contes
amb motiu del 26è aniversari de la
biblioteca.
Dimecres 15 abril
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajo-
ler, taller d’escriptura creativa.
Dijous 16 abril
-A les 18 h, al Casal Ca n’Oms, reci-
tal poètic del Niu d’Art.
Divendres 17 abril
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
Dissabte 18 abril
-A les 22.30 h, al Teatre Can Butjosa,
espectacle Canvi climàtic, dins del
cicle de Cafè Teatre.
Diumenge 19 abril
-A les 12 h, a la plaça de la Vila, can-
tada de caramelles a càrrec de la
Societat Coral Art i Unió.
-A les 13 h, a la plaça de la Vila, fes-
ta de presentació de l’Associació per
la Difusió de la Cultura Romanesa.
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

Parets aposta per les energies renovables i
netes i per la lluita contra l’escalfament global

L’Ajuntament ha iniciat els treballs
d’elaboració del Pla d’Acció per a
l’Energia Sostenible (PAES). Aquest
projecte consisteix en la realització
d’una diagnosi del consum energètic
dels equipaments i instal·lacions mu-
nicipals. L’estudi sorgeix del compro-
mís adquirit en la signatura del Pacte
d’alcaldes contra el canvi climàtic a
Brussel·les. La diagnosi dóna prioritat
a deu instal·lacions municipals que
són representatives de la política
mediambiental que segueixen tots els
equipaments de l’Ajuntament. L’anàli-
si consisteix a estudiar de manera de-
tinguda variables com la climatització,

el tancament de finestres o el tipus
d’il·luminació.
L’estudi dels vectors energètics dels
espais municipals també examina i
avalua temes com l’enllumenat públic,
el plantejament urbanístic i la mobilitat,
un tema cabdal per valorar i controlar
les emissions de CO2 al municipi. Tota
la informació relacionada amb el con-
sum energètic dels edificis s’utilitzarà
per redactar el PAES, un document que
explicitarà les accions concretes que
l’Ajuntament seguirà per assolir els ob-
jectius definits al Pacte d’alcaldes.
El pla es redactarà en un termini mà-
xim de set mesos i se’n podria fer una

Pacte d’alcaldes contra el canvi climàtic
Els municipis tindran un paper clau en el projecte de prevenció de l’escalfament del planeta amb la reducció de les
emissions de CO2 i en el foment de la utilització de les energies renovables. Així es desprèn de l’acte de signatura del
Pacte d’alcaldes que va tenir lloc el 10 de febrer al Parlament Europeu. El document té el suport de més de 300 muni-
cipis, setanta dels quals són del territori català.
L’objectiu és que l’any 2020 els ajuntaments adherits al pacte emetin un 20% menys de CO2 a l’atmosfera i que hagi
augmentat un 20% la utilització de les energies renovables. Els alcaldes signants es comprometen, a més, a lliurar un
Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible l’any següent a l’adhesió, a adaptar les estructures de les ciutats per emprendre
les mesures necessàries i a mobilitzar la societat civil perquè participin en el desenvolupament del pla.
L’alcalde de Parets, Joan Seguer, considera que els municipis són els que estan més a prop del ciutadans i per tant
coneixen millor les seves necessitats. Seguer ha recordat que Catalunya és una de les regions que més recursos dedi-
ca a la lluita contra el canvi climàtic i al foment de les energies renovables en equipaments públics. En el cas de Pa-
rets, ja hi ha sistemes d’energia netes per obtenir aigua calenta al pavelló d’esports i a la piscina de Can Butjosa, a
més de bonificacions en llicències d’obres per a aquells promotors que incorporin sistemes d’energies renovables en
promocions d’habitatges de nova construcció.

presentació pública cap al setembre. El
PAES també cerca la complicitat i la im-
plicació de la ciutadania per reduir el
consum energetic entre particulars i re-
collirà quines són les accions que es
portaran a terme a nivell local per
contribuir a augmentar l’ús d’energies
renovables i reduir l’emissió de gasos
d’efecte hivernacle.

Projecte d’enllumenat públic
Una de les accions prevista dins el
PAES, que permetrà baixar els índexs
de contaminació lumínica i reduir el
consum elèctric, és el projecte de subs-
titució parcial de l’enllumenat públic de
Parets i de les seves instal·lacions en
tres vies urbanes. Són l’avinguda de
Catalunya (en el tram comprès entre el
carrer Dos de Maig i l’avinguda de l’Es-
tació), el carrer Sant Antoni i la baixa-
da de l’Estació de tren.
En total, s’hi instal·laran 60 columnes
de llum amb dos quadres de comanda-
ment que tindran una potència admis-
sible de 15 kw cadascun. En les actu-
acions que s’han de portar a terme, per
un import de 217.000 euros, es valo-
rarà, en el canvi de l’enllumenat, la mi-
llora de l’eficiència energètica de la
instal·lació. Per això, se substituiran
les làmpades de mercuri actuals per
làmpades de vapor de sodi d’alta pres-
sió. El projecte està inclòs dins el Pla
d’inversions a la via pública que ha
subvencionat el govern central per com-
batre la crisi econòmica.

Moment de la signatura del Pacte d’alcaldes que va tenir lloc a Brussel·les

Cada cop és més important ser cons-
cients dels nostres hàbits domèstics
i dels consums energètics que provo-
quen. Per això, amb la voluntat de
formar part d’una societat més sos-
tenible, hem subscrit el Pacte d’alcal-
des contra el canvi climàtic i hem
impulsat el Pla d’acció per a l’ener-
gia sostenible (PAES), un document
que definirà les accions que hem de
portar a terme per assolir els objec-
tius d’eficiència i estalvi energètics
que marca la Comissió Europea per
al 2020.
Més de la meitat de les emissions de
gasos d’efecte hivernacle a l’atmos-
fera van lligades a les activitats quo-
tidianes de les persones, com ara el
transport, la calefacció o el consum
elèctric de les llars, i és en aquests
punts on els ajuntaments volem inci-
dir. Com a administració pública hem
de donar exemple i per això, abans
d’exigir objectius a la ciutadania,
començarem revisant el consum de
les dependències i equipaments
municipals per millorar-ne l’eficiència
energètica, a més d’intervenir en el
canvi de l’enllumenat de carrers i en
la instal·lació de plaques fotovoltai-
ques. Ara tot just hem iniciat la reco-
llida d’informació, seguidament fa-
rem una estimació d’emissions del
municipi i després portarem a terme
un procés de participació i de segui-
ment del Pla.
Els ajuntaments hem d’aconseguir la
complicitat de la ciutadania com ja
s’ha fet en d’altres àmbits com la
recollida selectiva o la gestió de l’ai-
gua. Cal implicar tothom en la lluita
contra el canvi climàtic i, en aquest
sentit, el PAES preveu fomentar la
participació per valorar els hàbits
domèstics i obtenir propostes d’actu-
ació en matèria d’energia.
Ens hem compromès a tirar endavant
aquesta lluita contra l’escalfament glo-
bal. Amb el PAES, fem un pas més per
millorar el nostre entorn i continuem
avançant cap a la sostenibilitat.
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El Ser vei de Comerç i Atenció al
Consumidor de l’Ajuntament (SCAC)
ha estrenat un lloc web. El nou web
esdevé una eina àgil que posa a l’abast
de tothom informació sobre temes
d’interès en l’àmbit del consum, com
ara els procediments en les
reclamacions, el sistema arbitral de
consum, la mediació o qualsevol altre
plantejament relacionat amb el comerç
o l’adquisició de béns i serveis.
Aquest web permet resoldre els dubtes
més freqüents com també fer consul-
tes mitjançant el correu electrònic que
seran ateses pels professionals de

l’SCAC. Aquest servei va entrar en fun-
cionament l’any 2007 amb l’objectiu
de donar resposta als dubtes dels ciu-
tadans en matèria de consum i des
d’aleshores treballa per promoure el
comerç de proximitat i per potenciar
hàbits de consum ètic i responsable.
En aquest línia, el servei ha organitzat
l’exposició Aprèn a consumir amb res-
ponsabilitat, que es podrà veure, fins
al 27 de març, a la sala d’exposicions
de Can Rajoler. Es pot accedir al nou
web a través de la pàgina de l’Ajunta-
ment www.parets.org o bé des de
l’adreça www.consum.parets.

El Servei de Comerç i Atenció al
Consumidor estrena espai web

L’Organisme de Gestió
Tributària de Parets disposa
de noves instal·lacionsConveni per a la millora

del servei de clavegueram

Breus

El nou web ha entrat en funcionament durant aquest mes
de març coincidint amb el Dia Mundial del ConsumidorL’Ajuntament i el Consorci per a la

Defensa de la Conca del Besòs han
signat un conveni de cooperació per
a la millora de la gestió i el manteni-
ment del servei de clavegueram.
L’objectiu és aconseguir que la xar-
xa municipal de clavegueram garan-
teixi un sanejament complet de les
aigües residuals i pugui ser gestio-
nada d’una manera més eficient mit-
jançant un Pla director que permetrà
conèixer-ne l’estat estructural i el
funcionament hidràulic, a més de
proposar actuacions per resoldre les
deficiències que s’hi detectin, garan-
tir-ne un funcionament correcte i ofe-
rir un servei de qualitat.

L’Organisme Autònom de Gestió Tribu-
tària (ORGT), actualment ubicat al pri-
mer pis de l’edifici del carrer Major,
núm. 44, es trasllada a un nou espai
situat a l’avinguda de Lluís Companys,
núm. 9, molt a prop de la Policia Local.
Les noves dependències responen a la
voluntat d’oferir un millor servei, amb
més espai per a l’atenció al públic i
amb l’eliminació de barreres arquitec-
tòniques. Per causa del trasllat, les
oficines actuals romandran tancades
durant tot el dia d’avui i, a partir de
dilluns 23, les persones que necessi-
tin fer tràmits o consultes a l’ORGT
s’hauran d’adreçar a les noves depen-
dències que funcionaran ja a ple ren-
diment. L’horari d’atenció es manté de
dilluns a divendres de 9 h a 14 h. La
nova seu disposa de 87 metres qua-
drats en els quals, a més de l’espai
d’atenció als contribuents, s’inclou
l’arxiu i una sala polivalent.
L’ORGT és un servei de la Diputació de
Barcelona que s’encarrega de recaptar
i liquidar, en nom de l’Ajuntament, la
major part dels impostos municipals.

L’SCAC dóna resposta a les consultes dels consumidors

L’Ambibús visita Parets
L'Ambibús és la unitat mòbil d'edu-
cació ambiental del Departament de
Medi Ambient i Habitatge que dóna
suport a les activitats de sensibilit-
zació ambiental que el Departament
promou. A l’interior, es pot veure
l'exposició Respirem benestar, que
vol transmetre la importància de l’ai-
re per a la vida i de la seva qualitat
en el benestar de les persones, així
com la visió oposada, com s’origina
i de quina forma ens afecta l’aire
contaminat. Aquest servei itinerant
s’instal·larà a Parets en el marc del
Pla de millora de la qualitat de l'aire
i es podrà visitar del 30 de març al
5 d’abril al Sot d’en Barriques.
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Breus

Parets participa al programa de la
Diputació Els Serveis Socials més a
prop, adreçat a les persones més
grans de 80 anys, per identificar si-
tuacions de necessitat i canalitzar la
utilització dels recursos socials i
comunitaris. Properament, s’enviarà
una carta a totes les persones més
grans de 80 anys per explicar-los el
programa i, a l’abril, es faran visites
domiciliàres a aquest col·lectiu per
elaborar un informe sobre la situació
de la gent gran a Parets. A partir de
les situacions de risc o vulnerabilitat
que es detectin, es portaran a terme
les gestions bàsiques per a l’accés
de les persones necessitades als
Serveis Socials.

Serveis Socials més a prop

Es dedica un carrer de
Parets a Josep Irla Bosch
L’expresident de la Generalitat
Josep Irla Bosch tindrà un carrer
amb el seu nom situat entre l’avin-
guda de Catalunya i el carrer
d’Ernest Lluch, prop del CEIP Vila
Parietes. També s’ha acordat identi-
ficar cinc passatges d’aquesta zona
amb valors relatius a la ciutadania i
la convivència: passatge de la Pau,
passatge de la Solidaritat, passatge
de la Igualtat, passatge de l’Amistat
i passatge de la Tolerància.

Preinscripcions a les
escoles de Parets

Breus

Vostè és un dels participants del Raid Puravida Sàhara. Quins motius l’han impulsat a formar-ne part?
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Pedro
de las Heras

Mecànic

Hi ha moltes raons: m’agrada
viatjar, la competició, l’aventu-
ra... i, en aquest cas, tot això
pren un significat especial:
l’ajut humanitari i el rerefons
del viatge. L’aportació huma-
na que rebrem ja és, en si, un
gran motiu. Trobo que aquest
és un projecte magnífic.

Manuel
Cordón
Advocat

Montse
Barrallo

Administrativa

Israel
Linares
Graduat

social

Iker, Miguel
Vera

Comercial

Ja fa prop de 7 anys que viat-
jo al Marroc i cada cop estic
més sensibilitzat amb els pro-
blemes que pateixen. Aquest
viatge és encara més especi-
al ja que els oferirem un ajut
que va més enllà del que és ha-
bitual. Ho faig perquè és una
satisfacció personal.

Hi he anat d’altres vegades i,
en aquesta ocasió, em fa una
il·lusió especial per la solida-
ritat, sobretot pel que fa a l’ajut
als infants. Tothom s’hi ha
abocat molt, la gent ens dóna
coses... Amb un sol petó,
aquests nens mostren tota la
gratitud del món. És increïble.

El motiu principal és que em
considero molt afortunat i crec
que tinc el deure i les ganes
de compartir. Sovint no ens
adonem de tot el que tenim i
que poc estem disposats a
oferir als qui no tenen tanta
sort. Els meus motius són
bàsicament humanitaris.

L’Iker i jo ja fa anys que hi
anem i aquest viatge és espe-
cial. No és només l’atractiu
del desert o l’aventura. És, a
més, la gent, la seva gratitud,
els seus valors com a éssers
humans... Tothom hauria de
viure una experiència com
aquesta almenys un cop.

Viatge solidari amb el
Raid Puravida Sàhara

Una iniciativa solidària, cultural, turís-
tica i esportiva. Aquesta és la propos-
ta que l’entitat paretana Club Puravida
4x4 posa a l’abast de tothom amb l’or-
ganització del Raid Puravida Sàhara
que tindrà lloc entre el 3 i el 12 d’abril.
L’esdeveniment té per objecte conèixer
l’entorn natural del Marroc i el Sàhara
per mitjà d’una caravana de més de 20
vehicles 4x4 i 2 camions 6x6 que trans-
por taran materials sanitaris i de pri-
mers auxilis a l’ONG local RADJEM.

Objectiu: cooperació
Aquest projecte neix de la mà de Rafael
Priego, president de l’entitat Club
Puravida 4x4, i té com objectiu establir
una línia de cooperació. Alhora, vol ofe-
rir una visió diferent del que pot ser un
viatge en què l’esport i l’aventura pre-
nen un significat molt més profund. Per
fer-ho, compten amb la col·laboració de
diferents administracions i d’empreses
particulars, com també amb el suport

de l’Ajuntament de Parets, que treba-
lla per posar de manifest la defensa de
valors com la solidaritat, la justícia
social o la igualtat d’oportunitats per
mitjà de l’esport.
El raid recorrerà 1.800 km per territori
marroquí i el Sahara i visitarà les ciu-
tats d’Agadir, Casablanca, Tantan,
Guelmin per, finalment, arribar a
Laayoune i Smara.
El 10% de la inscripció de cada parti-
cipant es destinarà a sufragar el cost
del transport dels materials sanitaris
tot i que el club continua a la recerca
d’empreses col·laboradores que se’n
puguin fer càrrec. Un cop a la ciutat de
Laayuone, l’ONG RADJEM retrà home-
natge a Adolfo Rau Coromines, desa-
paregut recentment, soci del club i una
persona molt implicada en diversos
projectes solidaris. Per a més informa-
ció, podeu visitar la pàgina web del club
www.puravidacompeticion.com/
puravidasahara.

 Sergi
Mingote

Regidor
d’Esports

Esports i solidaritat
En els temps que vivim, més que mai, cal fer-se conscient de la si-
tuació d’aquells que estan en pitjors condicions, dels qui tenen
mancances bàsiques com ara l’educació o l’assistència sanitària.
Per prendre consciència, és necessari recórrer als nostres valors:
la solidaritat, la cooperació, la justícia social... I quina millor mane-
ra de fer-ho que a través de les activitats esportives ja que, en l’es-
port, s’inclouen gran part d’aquests valors que ens fan créixer com
a individus. Quan parlem d’esport, parlem de treball en equip, d’es-
forç, de fermesa, de tenacitat, de voluntat... és a dir, de coopera-
ció, d’ajut, de solidaritat i, en definitiva, de compartir, perquè és en
moments com aquests quan hem de ser responsables i col·laborar
de manera real i efectiva amb els que més ho necessiten.

Els centres educatius de Parets ja
han establert les dates per formalit-
zar les preinscripcions per al proper
curs escolar 2009-2010, que en-
guany seran entre els dies 16 de
març i 5 de juny, en funció dels dife-
rents centres i estudis.
Per tramitar la preinscripció a les
escoles bressol municipals, caldrà
adreçar-se entre els dies 4 i 15 de
maig al Centre Cultural Can Rajoler
i, per a La Xana, del 15 al 24 d’abril
a l’escola. Els Petits Gegants ja va
obrir les preinscripcions el passat
16 de març. Pel que fa a l’educació
infantil, primària i secundària, les
escoles obriran del 23 de març al 3
d’abril. Cal adreçar-se a cada un
dels centres.
En el cas de batxillerat i dels cicles
formatius de grau mitjà, l’IES Parets
obre el període de l’11 al 22 de maig
i, per a cicles formatius de grau su-
perior, del 25 de maig al 5 de juny.

Desdoblament de la línia
Nord de Rodalies RENFE
El Consell de Ministres ha aprovat el
desdoblament de la línia del Nord
entre Montcada i Vic, que passa per
Parets. Les obres podrien estar en-
llestides l’any 2015. Així ho esta-
bleix el Pla de Rodalies de
Barcelona 2008-2015. Aquest pla
permetrà que la xarxa ferroviària de
Barcelona tingui doble via amb un
total de 80 quilòmetres de desdobla-
ment, unes tres quartes parts a la
línia del Nord. Quant a Parets, l’Ajun-
tament ha sol·licitat que el desdo-
blament de la via i la construcció de
la línia orbital es complementin
d’una reforma de l’estació actual,
que inclouria el seu cobriment, una
nova estació soterrada que facilités
l’accés a les andanes i una nova
zona d’aparcament per a vehicles.

Comencen les obres al
CEIP Vila Parietes
Recentment, han començat les
obres d’ampliació del CEIP Vila
Parietes, situat a l’Espai Central. El
projecte preveu la construcció d’un
nou edifici amb soterrani, semisote-
rrani, planta baixa i primera. Amb
aquest edifici, que es connectarà
amb l’actual, el CEIP Vila Parietes
guanyarà 2.292 m2 construïts, que
s’afegiran als 624 existents. L’am-
pliació permetrà dotar l’escola de sis
aules d’Educació Primària, a més de
les destinades a petits grups, infor-
màtica, plàstica, psicomotricitat i
música-audiovisuals. També hi hau-
rà un gimnàs, un menjador, una cui-
na i una biblioteca. Les obres, podri-
en estar en part enllestides just al
començament del nou curs 2009-
2010. El dijous 12 de març va tenir
lloc una trobada entre representants
del Departament de Serveis Territo-
rials del Vallès Oriental-Maresme, de
l’Ajuntament, de l’empresa construc-
tora i de la direcció de l’escola per
parlar de la planificació de les obres
i procurar que no interfereixin amb
l’activitat diària del centre.
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II Festa Kuma de cultura japonesa

El Servei de Joventut de l’Ajuntament,
amb la col·laboració de l’entitat
paretana Terres d’Ëdeon, organitza la
segona edició de la Festa Kuma de
cultura japonesa que tindrà lloc demà,
21 de març, a partir de les 12.30 h.
La jornada té per objecte oferir als jo-
ves aficionats al manga un espai de
trobada per intercanviar opinions i po-
sar en pràctica tallers i activitats rela-
cionats amb l’anime i la cultura japo-
nesa menys tradicional.

Manga i anime
Des de fa uns quants anys, la cultura
japonesa s’ha introduit arreu a través
dels còmics manga captivant els joves
de tot el món amb un estil de dibuix
que s’identifica amb uns estereotips
molt reconeguts.
Els organitzadors de la II Festa Kuma
-ós en japonès- han previst tot un se-
guit d’activitats que inclouen jocs tra-
dicionals com el Shogi, el Go o el

Breus
Continuen les activitats
del Març de dones

La I Jornada Kuma va reunir un gran nombre de joves aficionats al manga

Mahjong, un taller de dibuix manga,
Drd en pantalla gegant, karaoke, un
passi de looks i concurs de cosplay -
roba i guarniments manga- o Kame
Hame -un efecte visual que simula
raigs de llum que surten del cos. A les
14 h, els participants podran degustar
un dinar a base de Ramen -fideus ja-
ponesos- i a la tarda, tindrà lloc una
gimcana i un concert en el qual inter-
vindran els grups White Noise,
JikanGai, Violent Pachinko i Gothic
Dolls. La jornada clourà amb la inter-
venció del Dj Tau d’Electro-Visual Kei.

Estands de venda d’articles
Els aficionats a la cultura Lolita, podran
adquirir els productes d’aquesta ten-
dència a l’estand que Lolita in
Wonderland muntarà durant tota la jor-
nada. També es podran visitar les pa-
rades de venda i mostra de còmics de
La Vila del Pingüí, Gals, Terres d’Ëdeon
i Brigada SOS!.

Les activitats programades amb mo-
tiu del Març de dones continuen avui
amb el taller Dona i salut. Relaxació
i benestar emocional, a càrrec
d’Isabel Erill, que tindrà lloc a les
17.30 h al Casal de Cultura Can
Butjosa. La programació es clourà
divendres, 27 de març, amb el tra-
dicional sopar de dones, al teatre
Can Butjosa, on cadascuna de les
participants elaborarà un plat per
compartir.
Per participar-hi, cal fer la inscripció
prèvia a les dependències del casal
o bé trucant al telèfon 935 623 553.
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Un nombrós públic va assistir a la
festa de Carnestoltes que es va ce-
lebrar al Pavelló Municipal d’Esports,
organitzat per l’Ajuntament i la Co-
missió de Festes.
El concurs de disfresses va registrar
prop de 200 participants individuals
i 17 comparses, que van desfilar tant
a la rua com a la passarel·la. Esteve
Mas amb la disfressa ‘Rellotge’,
Mónica Patus amb ‘Ous’ i Francisca
Romero amb ‘Bidons’ van obtenir el
primer, segon i tercer premi respecti-
vament en la categoria d’adults indi-
vidual. Pel que fa als més menuts, els
tres primers premis en la categoria in-
fantil individual van recaure en
Mónica Bueno  amb ‘Reis de les fa-
des i els follets’; Bonifacio Ruiz i
‘l’Espantaocells’ i Anna Albert i la
seva disfressa ‘Xeringa’.
Quant a les comparses, ‘Magma’ i
‘Six, six, six’ van ser els dos primers
classificats en la categoria d’adults
mentre que ‘El circ’ i ‘El llop i les 7
cabretes’ van quedar en primer i se-
gon lloc com a millors comparses
infantils. Si voleu veure més imatges
de la festa, podeu visitar la galeria fo-
togràfica al web de l’Ajuntament,
www.parets.org.

1r premi individual adults, Esteve Mas.
Rellotge

1r premi comparsa adults.
Magma

1r premi individual infantil, Mónica Bueno.
Reis de les fades i els follets.

1r premi comparsa infantil.
El Circ

El Casal Can Butjosa acollirà de nou la Festa KUMA
que tindrà lloc demà, 21 de març, a partir de les 12.30 h

Oficina de Catala

Oficina de Català

de Parets del Vallès
Centre Cultural Can Rajoler

Travessera, 1
Tel. 93 573 98 00

parets@cpnl.cat

`

Aplec de Sant Valerià
Els aplecs marquen el trànsit de la
vida casolana i abrigada de l’hivern a
la vida expansiva del camp pròpia de
la primavera. Coincidint amb aques-
ta època d’esclat de la natura i de
bonança meteorològica, es fa l’aplec
de Sant Valerià, que té lloc 15 dies
després de diumenge de Pasqua a
Lliçà d’Amunt, on tradicionalment es
reuneixen veïns de Parets. L’ermita
de Sant Valerià està situada dins el
recinte de la masia de Can Coscó i
durant dos dies hi trobareu música,
cantada d’un grup coral, ballada de
sardanes i algunes coses més.

Voluntaris per la llengua:
Una bona nova manera de conèixer,
de comunicar-se.
Voluntaris per la llengua és un projec-
te de participació lingüística que es
du a terme a tot Catalunya i que té
per objectiu posar en contacte volun-
taris que vulguin destinar una hora
per setmana (durant un mínim de 10
setmanes) a conversar amb persones
que necessiten reforçar el català. A
Parets, ens calen més aprenents i
més voluntaris, de manera que si vols
perdre la vergonya, si vols desemba-
rassar-te de tabús i vols millorar la
fluïdesa i la coneixença de la llengua,
no t’estiguis a casa i vine a l’oficina
de català (C. Travessera, 1) o posa’t
en contacte amb Francesc Vall-llobera
(93 573 98 05). Igualment, si sou
dels qui teniu empenta i voleu col·-
laborar com a voluntaris, veniu i us
n’informarem. El programa s’engega-
rà a Parets a partir del final de març.

Bases Amfirock 2009
Ja s’han presentat les bases per
participar a l’Amfirock 2009. Per
participar-hi, cal presentar una ma-
queta en format MP3 amb tres te-
mes inèdits i acompanyada d’un
currículum artístic. Cada grup selec-
cionat farà una actuació a l’amfitea-
tre de Can Butjosa i percebrà 300
euros bruts en metàl·lic per la seva
actuació. El guanyador enregistrarà
un CD en solitari en un estudi profes-
sional, del qual en rebrà 800 còpies.
El termini de presentació de les sol·-
licituds acaba el 24 d’abril. Per a
més informació, adreceu-vos al Ca-
sal Can Butjosa o truqueu al telèfon
935 623 553.
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La participació a les Escoles Esportives
Municipals augmenta un 22% aquest curs

Jordi Seguer

La reestructuració de l’ofer ta de les
Escoles Esportives Municipals (EEM),
duta a terme pel Servei d’Esports de
l’Ajuntament de Parets, ha fet que hi
hagi un nou rècord de participació. 258
nens i nenes dels centres educatius de
la població participen en els entrena-
ments que es fan al Pavelló i a les pis-
tes del CEIP Pau Vila i Can Butjosa. La
xifra és un augment del 22% respecte
al curs anterior.
Aquesta temporada l’ofer ta de les
EEM va dels 4 als 8 anys. Els alumnes
estan repartits entre les categories
minibenjamí (4 i 5 anys), prebenjamí (6
anys) i benjamí (7 i 8 anys). L’incre-
ment de participació ve motivat en gran
part pel grup d’edat de 4 anys que ha
superat totes les espectatives.
A par tir del curs 2009-10 el Servei
d’Esports oferirà l’activitat a la franja
d’edat que va dels 4 als 7 anys.
Les activitats que fan els escolars són
diverses. Així, en categoria miniben-
jamí, es fan jocs d’iniciació esportiva
i reforç de la psicomotricitat. En
prebenjamí els entrenaments van adre-
çats a la iniciació d’esports col·lectius
i a la competició, i en benjamí el treball
és més específic amb espor ts
col.lectius (futbol, bàsquet i handbol),
tot i que d’altres d’individuals (com ten-
nis taula i atletisme) tenen la seva prò-
pia jornada.
A més dels entrenaments, les EEM es
completen amb els Jocs Esportius Es-

Un centenar d’escolars van participar el 28 de febrer a la jornada recreativa minibenjamí

Joaquim Rodríguez guanya la
4a etapa de la Tirreno Adriàtic

El ciclista paretà del Caisse
d’Epargne, Joaquim Rodríguez Oli-
ver, va fer una gran demostració a la
4a etapa de la Tirreno-Adriàtic en
aconseguir dissabte el triomf.
Rodríguez va repetir la victòria a
l’etapa que arribava a Montelupone
i que ja havia guanyat el 2008. El
paretà es va imposar a l’esprint final
a l’italià Davide Rebellin. El tercer va
ser el suec Thomas Lövkvist. Purito
Rodríguez va imposar la seva
explosivitat en un final amb rampes
molt dures. El ciclista del Caisse va
ser líder de la general de la prova per
un dia ja que diumenge va perdre
molt temps a la contrarrellotge indi-
vidual de 30 km entre Loreto i
Macerata. Dilluns va ser 5è a la 6a
etapa (Civitanova Marche-Camerino)
i dimarts va entrar amb el mateix
temps que el guanyador, el britànic
Mark Cavendish. A la classificació
general final, Joaquim Rodríguez ha
estat 15è a 3 minuts i 21 segons
del campió l’italià Michele Scarponi.
Demà, dissabte 21 de març, el ci-
clista paretà correrà la Milà-San
Remo.

colars que es fan el dissabte al matí i
en què participen 3 categories de les
Escoles Esportives de Montmeló, 2 de
Sant Fost de Campcentelles i el grup
prebenjamí del NS Montserrat.
Fins ara ja s’han celebrat 8 jornades i
demà dissabte hi haurà competició
d’handbol per la categoria benjamí. El
passat 28 de febrer, més de 100 nens
i nenes de Parets, Montmeló i Sant
Fost van prendre part a la darrera jor-
nada recreativa de la categoria
minibenjamí. La jornada va incloure

jocs d’iniciació, circuits d’habilitat, re-
lleus amb pilota, jocs de punteria, de
desplaçaments o de llançament.
Abans de tancar el curs 2008-09, s’ha
previst dins el calendari la cursa popu-
lar, que tindrà lloc el dissabte 16 de
maig, una jornada recreativa de pisci-
na per a totes les edats i la cloenda
dels Jocs el 30 de maig.
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185 ciclistes participen a la 9a
Marxa Cicloturista Vila de Parets

Ingrid Andrés campiona de Catalunya de pista

Sergi Mingote, Emili Jaén i Esteban Iglesias van ser els primers del tram lliure

Per segon any consecutiu Sergi Mingote, d’AC Parets, guanya
el tram lliure de la marxa 2n Memorial Pere Pujol

L'atleta infantil del Club Atletisme
Parets Ingrid Andrés Bocanegra es
va proclamar campiona de
Catalunya de pista coberta en 60 m
llisos a la final disputada el passat
22 de febrer a Vilafranca del
Penedès.
Andrés, nascuda el 1997, va fer un
temps de 8 segons i 37 centèsi-
mes. L'atleta paretana va quedar la
7a a la final de 1.000 metres llisos.

Ingrid Andrés, actual millor esportista femenina del municipi, és tota una pro-
mesa del CAP. L'any passat va ser campiona de Catalunya aleví de pista en
60, 600 i salt de llargada i enguany va ocupar el 12è lloc al Campionat de
Catalunya de cros federat.

Primer punt de l’Handbol
Parets a la fase d’ascens
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El CN Parets va estar representat amb 7
nedadors individuals i en 4 relleus a la fi-
nal catalana d’hivern aleví que va tenir lloc
a Igualada del 13 al 15 de febrer.
El més destacat va ser Adrià Martínez, que
va obtenir 4 diplomes i un 4t lloc en 400
estils. La resta de nedadors van ser: Clàu-
dia Jorquera, Sergio Torres, Cèlia Rodrí-
guez, Anna Seminario, Laura Jordi i
Miguel Povea.
D’altra banda, 5 nedadors del CNP van
prendre part a la final catalana júnior de
Granollers el 21 i 22 de febrer. Fabio
Pagés (1992) va ser 6è en 100 esquena
i 7è en 200 esquena; Javier Chacón

(1992) va ser 5è en 200 m papallona i 7è en 100 papallona; Rubén Malvesí (1992) 11è en 50 lliu-
res; Andrea Viejo (1994) 13a en 100 papallona i Andrea Yagüez (1994) la 7a en 800 lliures. A la
fotografia, l’equip de categoria aleví del CN Parets.

Dissabte 21 i Diumenge 22 Març
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CF Parets-Ripollet (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 3a CATALANA Grup 2:
Centelles-B.Parets A (Dissabte, 17.30 h)
BÀSQUET SÈNIOR FEMENÍ 2a CATALANA Grup 1:
Lliçà d’Amunt-B. Parets A (Diumenge, 17.30 h)
HANDBOL FASE ASCENS LLIGA CATALANA:
La Roca B-H.Parets (Diumenge, 11 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
Vincit Polaris-FS Parets (Dissabte, 17.30 h)
TENNIS TAULA 2A ESTATAL Grup 6:
Gimnàstic Tarragona-TT Parets (Dissabte, 18 h)
RUGBI 1a CAT: CR Parets-INEF Lleida (Dium. 11.30 h)

Dissabte 28 Febrer i Diumenge 1 Març
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
O.Can Fatjó (Rubí)-CF Parets(Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 3a CATALANA Grup 2:
B.Parets A-La Garriga B (Dissabte, 19 h)
BÀSQUET SÈNIOR FEMENÍ 2a CATALANA Grup 1:
Banyoles Cornellà-B. Parets A (Diumenge, 19 h)
HANDBOL ASCENS LLIGA CATALANA:
H.Parets-Sant Fost (Dissabte, 19.30 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
FS Parets-Premià Esportiu (Dissabte, 17.30 h)

El sènior A de l’HP va empatar dis-
sabte (28-28) davant del Vilamajor
en la 1a jornada del play off d’as-
cens a Lliga Catalana. L’equip
d’Herrero és 6è de la fase amb 5
punts i aquest diumenge (11 h) ju-
garà a la pista de la Roca B, quart
amb 8 punts. D’altra banda, més de
200 jugadors van participar l’1 de
març passat a la 2a Trobada
handbolicat organitzada al pavelló
per l’HP. Durant tot el matí es van
jugar partits de curta durada entre
la vintena d’equips de les categori-
es benjamí i aleví.  A més del Parets,
també van assistir els clubs de
Granollers, Vilamajor, Polinyà, la
Garriga, el CEIP Pau Vila i el CEIP
Ramon i Cajal de Terrassa.

Miquel Luque participa al
Campionat d’Espanya
El nedador paralímpic paretà neda-
rà les proves de 50 m braça, 50 m
papallona, 100 m lliures i 150 m es-
tils en el Campionat d’Espanya d’hi-
vern de natació previst per aquest
cap de setmana a Múrcia.
Miquel Luque va prendre part durant
el 2008 a l’Europeu d’Islàndia, al
Mundial del Brasil i als Opens de
Tenerife i de Berlín. A més, l’espor-
tista que pertany al CN Parets és
un dels 12 candidats que opta al
Premi Vallesà de l’any 2008 que
convoca el rotatiu El 9 NOU.

La patinadora Lídia Pujol
entra a la tecnificació
La patinadora de 8 anys del CP Pa-
rets Lidia Pujol Anglada ha estat in-
closa en el programa de tecnificació
ARC de la Federació Catalana de
Patinatge després de superar el no-
vembre passat la prova d’iniciació A.
En els interclubs del 2008, la jove va
quedar 4a en lliure (Iniciació B) i la
4a en figures obligatòries (Iniciació
C). Pujol va aprovar recentment la
prova de certificat i ha accedit a la
categoria aleví.

Jaume Jiménez nedarà a
la final estatal infantil
El nedador paretà, del CN Sabadell,
participarà del 20 al 22 de març al
Campionat d’Espanya d’hivern infan-
til que es farà a la piscina de 25
metres de Valladolid.
Jaume Jiménez Puigdomènech ne-
darà a les modalitats de 100 i 200
braça, 400 estils i 1.500 lliures. En
els darrers Campionats de
Catalunya Jiménez va aconseguir 9
podis, entre els quals destaquen els
segons llocs en 1.500 m, 200 bra-
ça, 100 braça i 400 estils.

BreusBreus

Vicente Baltasar, campió
comarcal d’escacs sub10
Els jugadors de la Paretana Vicente
Baltasar i Simón Pérez s’han clas-
sificat a la final catalana escolar
d’escacs sub10 després de quedar
en 1r i 6è lloc respectivament de la
fase comarcal.
Baltasar va sumar 6 punts i Pérez 5
de 7 possibles. A la mateixa catego-
ria Pau Gómez va quedar 8è i Adrià
Cirugeda el 13è.
En sub8: Alex López 11è i Hugo
López 16è i en sub14 Claudia Amat
la 19a. A més, l’equip sub10 de la
Paretana -subcampió comarcal- tam-
bé participarà a la final catalana de
la UCEC. D’altra banda, aquest diu-
menge la Paretana disputa la 8a
ronda a la lliga de 2a Provincial. Des-
prés de 7 jornades l’equip suma 3/
7 i no té assegurada la permanèn-
cia. El proper rival serà el Barberà C.

ALEVÍ CLUB NATACIÓ PARETS

Un total de 185 ciclistes van participar
el passat diumenge a la 9a Marxa
Cicloturista Vila de Parets 2n Memori-
al Pere Pujol. Amb un recorregut de 96
km i un desnivell de 850 metres la
marxa puntuava per a la Xallenge Ca-
talana i per primer cop per a la Copa
d’Espanya. Com en l’edició de l’any
passat el corredor d’AC Parets Sergi
Mingote es va emportar la victòria en
el tram lliure situat a l’Alt de Sant
Bar tomeu. Per darrere van quedar
Emili Jaén, del Bicis Fa-Sol, i Esteban
Iglesias del Montmeló-Team. Els ger-
mans Lluís i Manel Martínez, del club

l el el el el eqqqqquuuuuiiiiippppp,

Ravet Bike van ocupar el 5è i 6è lloc a
la pujada a Òrrius. La marxa que co-
mençava i acabava al Pavelló d’es-
ports de Parets es va desenvolupar
sense cap incident i va ser un nou èxit
organitzatiu de l’Associació Ciclista
Parets en el seu 30è aniversari.
Durant l’entrega de trofeus es va fer un
reconeixement als participants més jo-
ves de la marxa, Jordi Pau del CC Ca
n’Anglada, i Cesca Cirera, del Cata-
lunya, tots dos amb 15 anys. Els ciclis-
tes de més edat van ser Josep
Lafuente d’AC Parets (69 anys) i
Antonia Romero, del Catalunya (48).
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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

Contràriament al discurs interessat i de-
magògic que formula algun grup de l’opo-
sició, pels socialistes de Parets l’activitat
comercial esdevé un eix estratègic en la
configuració del municipi, tant per l’ocupa-
ció i l’activitat econòmica que genera, com
per la seva capacitat d’articular i crear un
model de convivència i civisme.
Per nosaltres, el comerç urbà genera, a
més, altres serveis complementaris, com
l’oci i la cultura, que fan de l’àmbit comer-
cial el punt de trobada del municipi. Un
espai per a la relació humana més enllà
de l’intercanvi estrictament de negoci i una
configuració diferencial de la cultura i la
forma de la vida de la nostra societat.
L’equip de govern socialista de l’Ajunta-
ment de Parets, a través de la seva Regi-

doria de Comerç, treballa per contribuir a
la millora d’aquest potencial que suposa
el comerç pròxim i urbà, amb el desenvo-
lupament d’iniciatives adreçades a fer més
amable l’entorn, modernitzar els establi-
ments comercials, millorar l’oferta comer-
cial i augmentar-ne la qualitat.
Bona prova d’això són les campanyes que
s’organitzen amb el sector, adreçades a la
reflexió i la conscienciació ciutadana (I tu
on compres?) o recentment l’elaboració
d’un Pla de dinamització comercial que ens
orientarà i ens ajudarà, tant a institució
com als comerços, en el desenvolupament
d’estratègies per a la millora de la seva
competitivitat. Molts són els reptes que
tenim encara conjuntament al davant, tant
comerciants com Ajuntament. Els uns con-

centrats en la necessària consciència per
part dels titulars del nostre comerç local,
que els seus negocis estan immersos en
un entorn de canvi permanent dels hàbits
de consum, al qual només pot acarar-s’hi
amb la millora i la innovació constant. I els
altres, en la decisió urgent per par t de
l’administració local de transformar
urbanís-ticament els principals eixos co-
mercials del poble (tot i que alguns ja hi
són una realitat), com són els dels barri
antic, però buscant l’equilibri entre les ne-
cessitats del veïnat i el comerç.

A la crisi econòmica internacional que ens
afecta, cal afegir-hi, en el cas espanyol, els
elements propis que ens han fet espe-
cialment vulnerables. Estem patint les con-
seqüències d’anys de polítiques econòmi-
ques al servei de les grans empreses i
dels grups financers, i d’un model econò-
mic basat en el totxo, l’endeutament fami-
liar, salaris baixos i un repartiment desi-
gual de la riquesa. A més, no s’ha adop-
tat una estratègia contundent de substitu-
ció del petroli per energies renovables que
aturin el canvi climàtic i la nostra depen-
dència energètica. És un model esgotat i
com més aviat s’avanci cap a un nou mo-
del productiu i energètic, abans podrem
sortir de la crisi econòmica.
Des d’ICV estem en contra de les velles

receptes del passat que volen abaratir
l’acomiadament per sortir de la crisi. Al
contrari, apostem per un model laboral
més solidari, que impulsi i incrementi els
drets socials dels treballadors i les treba-
lladores. Hem d’abordar els problemes
estructurals de l’economia espanyola i
catalana, impedint acomiadaments, expe-
dients de regulació o deslocalitzacions in-
justificades i que només serveixen per aju-
dar als veritables culpables de la crisi.
Després d’anys d’especulació i enriqui-
ment d’uns quants, la crisi no la podem
tornar a pagar els de sempre, la gent tre-
balladora.
Per això, proposem més recursos per a la
protecció de les persones, les que es que-
din sense feina o les que perdin la pres-

tació d’atur; més diners per a serveis
públics i polítiques socials; treball estable
i saludable; millors salaris i un sistema
just de pensions públiques; que pagui més
qui més té; avançar cap a una banca pú-
blica, amb instruments públics de control;
suport al sector industrial i a les petites i
mitjanes empreses; reconeixement dels
drets de ciutadania de totes les persones
immigrades; habitatge per a tothom a
preus assequibles; i, en definitiva, una
economia al servei de la gent.
Contra la crisi, més ocupació i més drets
laborals!

Plantem cara
a la crisi!

Si analitzem els articles dels grups muni-
cipals d’aquesta publicació, arribem a una
conclusió si més no estranya: el grup
municipal del PSC dedica més línies a
parlar del NOPP que no pas a tractar temà-
tica referent al municipi o pròpia del par-
tit. Si mirem enrere podrem observar com
al Parets al Dia número 76 es parla de la
suposada “miopia política” que pateix el
NOPP i se’ns acusa d’estar “més preocu-
pats per l’hortet dels amics” i per “gratar
algun rèdit electoral” que no pas per l’in-
terès general i les necessitats bàsiques
dels ciutadans de Parets. Curiosament, en
aquest mateix número, el NOPP escriu un
ar ticle sobre la vacuna contra el càncer
d’úter i no malgasta línies a  intentar des-
acreditar cap grup municipal.

Una veritat
incòmoda.

Per quan
un nou IES?

Nosaltres ens vàrem comprometre a treba-
llar per uns projectes reals, molt ben pla-
nificats i, sobretot, que fossin respectuo-
sos amb el nostre poble, en una paraula,
sense fer volar coloms i aportant soluci-
ons, sense crear falses expectatives als
ciutadans. Aquests 3.000.000 d’euros
que hem rebut s’han d’utilitzar per fer obra
pública, fomentant l’ocupació local, perquè
ajuden a resoldre les mancances en
infraestructures i equipaments que tenim
en el nostre municipi, és a dir, obres de
gran envergadura i molt necessàries.
Des de CiU, no hem volgut estar al mar-
ge, sinó tot al contrari, hem volgut parti-
cipar activament presentant projectes. Fi-
nalment, l’equip de govern ha presentat
onze projectes, dels quals compartim més

del 80% i discrepem de la resta. Aquest
fons, cal remarcar-ho, va condicionat a
crear ocupació, per aquest motiu cada
projecte anirà acompanyat d’un plec de
condicions en què es remarcarà clarament
que per fer l’obra serà necessari contrac-
tar ciutadans paretans a l’atur. Recodem
que actualment a Parets tenim uns 1.100
desocupats i el tema ens preocupa. Per
això, hem demanat a l’equip de govern un
control rigorós per tal d’evitar errors en la
puntuació de l’adjudicació de les propos-
tes. Valorem positivament que una part im-
portant d’aquests diners es destinin a fer
obres al nostre barri Antic (ja era hora...),
reconeguda com a assignatura pendent de
l’equip de govern, com seran la reforma
integral del carrer Sant Antoni (en dues

fases) o la reforma de l’aparcament del
carrer La Fàbrica, que ha de permetre que
la millora del barri Antic, juntament amb
altres actuacions, comenci a ser una rea-
litat cap al final del 2009.
No menys impor tant serà l’actuació del
tram de l’avinguda de Catalunya al barri
de l’Eixample i la millora de l’accés a l’es-
tació de RENFE o d’urbanització de l’espai
públic de l’entorn de la Residència Centre
de Dia.
Per a CiU, el més important és Parets i els
seus ciutadans, i aquesta oportunitat n’ha
de fer un municipi més equipat i millor.

Projectes amb
els diners del
Fons Estatal

d’Inversió Local

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.

El comerç local

Però observem edicions anteriors de l’ano-
menada publicació, a la número 71, en què
el PSC ens dedica l’ar ticle “Hi estic
d’acord... però no”, on es parla íntegra-
ment del NOPP i no pas d’una manera gaire
constructiva. En la mateixa edició, hi ha
el nostre article “Les pintades perjudiquen
la imatge del poble”.
Al número 68 de Parets al Dia, l’article del
PSC es titula “Sí, però no”, un nou intent
per desacreditar-nos; en canvi, el NOPP
publiquem un article titulat “Un nou IES no
pot esperar”. Això només és una petita
mostra.
Per tant, qui es preocupa de què? No és
més interessant escriure sobre les accions
o opinions de cada grup que tots els in-
tents de desacreditar els altres?

Potser el PSC hauria de dedicar algun dels
seus espais a explicar quina solució pro-
posa per l’inici de curs vinent davant la
necessitat urgent d’un nou IES al nostre
poble i com es resoldrà la manca d’espai
a l’IES actual, en lloc de dedicar-se a fer
retrets a la segona força municipal, que
som el NOPP.  Nosaltres fem i farem pro-
postes i crítica constructiva perquè ente-
nem que ens correspon fer-ho encara que
els socialistes ens acusin de les coses
més estranyes possibles amb l’únic inte-
rès de desprestigiar-nos.
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Des de la seva inauguració l’any 2007, l’SCAC ha proposat a la ciutadania tot un seguit d’activitats
formatives i informatives, com tallers i xerrades, sobre diferents temes de consum, amb l’objectiu d’acos-
tar aquests temes a aquells col·lectius especialment vulnerables. Així doncs, i seguint aquesta línia,
durant l’any 2009 es faran encara xerrades a la ràdio i tallers als casals d’avis del municipi.

A més, aquest any s’engega un projecte d’aproximació a temes de consum en l’àmbit educatiu per tal
de formar la població infantil i especialment el col·lectiu jove. La intenció d’aquest projecte és que pren-
guin consciència del consum responsable per actuar des de l’anàlisi i la reflexió.

Per això, aquest març ja s’ha portat a terme el taller de “Pírcings i tatuatges”, adreçat a alumnes d’ESO
i en el qual es donen consells sobre les condicions sanitàries mínimes per fer-los i els possibles in-
convenients a llarg termini. També s’ha dut a terme el taller “Un món de jocs i joguines” per a alum-
nes de cinquè de primària, on van poder aprendre a confeccionar joguets amb materials que tenen al
seu abast.
Properament, també estan previstes les activitats següents:

•Que no t’enredin amb la publicitat. Taller per a alumnes de quart d’ESO.
•Taller de consum de marques. Per a alumnes d’ESO.
•Taller La Xocolata. Per a alumnes de cicle mitjà/superior de primària.
•Taller Història del Llapis. Per a alumnes de P5/superior de primària.

Activitats i
formació a

l’SCAC

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

FFFFFeeeeem pom pom pom pom poesesesesesiaiaiaiaia

Pepi Volart

A l’acta de presa de possessió del nou secretari municipal que us mostrem avui,
l’alcalde fa constar que la persona que ocupava el càrrec fins aleshores fa lliura-
ment de tota la documentació que custodiava a Remigio Massuet –el nou–, i la
descriu amb tot detall. Som al 1911.
Per exemple, hi ha el llibre d’actes, per descomptat; els llibres de les juntes de
sanitat i «primera enseñanza»; un llibre d’arqueig, un llibre diari de despeses i un
d’ingressos, un llibre de «registro de multas en blanco»... En definitiva, un traspàs
que podríem qualificar de transparent. Josep Matas, expert en documentació públi-
ca, m’explicava que, als Estats Units, quan el president sortint tanca la porta de la
Casa Blanca i l’entrant està jurant el càrrec davant del món (us sona d’alguna cosa?),
una legió d’administratius «controladors» assalta el despatx Oval i comprova que tota
la documentació que hi hauria de ser efectivament hi és. Potser caldria instaurar
aquest costum o aquesta obligació legal en la nostra democràcia. Però, a més,
caldria que aquest costum o aquesta obligació legal s’acomplís realment. La trans-
parència que se’n derivaria potser –només potser– duria més gent fins a les urnes.

Josep Malla
Poeta

Què ha significat per a vostè aquest reconeixement?
Un moment inoblidable i meravellós que, a vegades, pen-
so que no mereixo perquè hi ha moltes altres persones
que també han fet molt per la poesia. No m’ho imagina-
va, estic molt agraït i tan content que sempre ho recor-
daré. Ha significat un retrobament amb les sessions del
Niu d’Art a les quals no puc assistir des de fa uns dos
anys per motius de salut i ho trobo molt a faltar.
Se’l considera una peça important per crear i consoli-
dar el Niu d’Art a Parets…
L’ànima del projecte va ser, fa setze anys, en Jaume
Anfruns i, quan va buscar col·laboració per posar en
marxa el grup, m’ho va proposar i de seguida em va sem-
blar una excel·lent idea. S’ha aconseguit crear un grup
estable de persones que escriuen o reciten poesia i que,
alhora, ens han permès conèixer i contactar amb d’altres
grups poètics de pobles del voltant com Artés, Igualada
o Mollet. Personalment, també vaig quedar primer clas-
sificat dels concursos de poesia organitzats dins les
jornades Els nostres avis els anys 97 i 98.
Què és per a vostè la poesia?
És tot un món d’expressió, un goig, cercar i plasmar
pensaments. Tot i que no puc assistir al Niu d’Art sovint

agafo paper i llapis i escric poesia, encara que no tant
com abans. Sempre intento que els poemes siguin de
temes alegres i que projectin optimisme. Seria conveni-
ent que la poesia arribés a més col·lectius com ara el
públic jove.
D’on li ve l’afició per la poesia?
De ben jove. Sovint miro amb nostalgia tot el que escri-
via anys enrere. M’agrada conservar-ho tot. L’any 1951-
52 ja escrivia poesies que es penjaven a les arcades de
l’església i la gent que anava a missa les llegia. El pro-
grama de Festa Major de l’any 1963 també incorpora una
poesia meva, he creat poemes per a efemèrides impor-
tants com els cinquanta anys del Club de Futbol Parets
o per la reconstrucció del temple de Sant Esteve. M’agra-
daria també recordar que participava sovint als progra-
mes de l’avi Pere a la ràdio municipal recitant poemes i
també als que presenta en Jaume Anfruns. M’agrada lle-
gir poesia de molts autors, entre els quals destacaria
Josep Maria de Sagarra o Mn. Cinto Verdaguer, que ja
llegia als llibres de quan anava a escola.

Coincidint amb el setzè aniversari del Niu d’Art el dar-
rer mes de febrer, l’entitat poètica ha homenatjat un dels
seus fundadors i gran amant de la poesia. Es tracta de
Josep Malla José, que va donar suport a la proposta de
crear a Parets un grup estable a l’entorn de la poesia i
va col.laborar activament en la seva posada en marxa.
L’alcalde Joan Seguer, la regidora Sònia Lloret i la pre-
sidenta de l’entitat, Maria Pujol, van lliurar durant l‘ac-
te diferents obsequis a Josep Malla en reconeixement
a la seva tasca i al suport que sempre ha donat al Niu
d’Art. D’aquest homenatge en van ser testimonis, en-
tre d’altres, l’impulsor del grup, Jaume Anfruns, i d’al-
tres rapsodes i poetes de Parets i d’altres poblacions.

5è i 6è curs d’ACESCO

3r curs del CEIP Lluís Piquer

Els escolars de Parets
visiten l’Ajuntament

Com funciona l’administració local? Quina feina des-
envolupen les persones que treballen a l’Ajunta-
ment? Com són les instal·lacions de la Casa de la
Vila? Totes aquestes preguntes van quedar resoltes
després d’un recorregut de més de mitja hora que
els alumnes de 3r curs -A i B- del CEIP Lluís Piquer i
de 5è i 6è d’ACESCO, van fer per les dependències
de l’Ajuntament. Des de fa uns quants anys i en co-
ordinació amb la regidoria d’Educació, els alumnes
de les escoles de Parets visiten la casa consistori-
al per conèixer de prop el seu funcionament i poder
plantejar els seus dubtes al personal tècnic i admi-
nistratiu. Com part de l’activitat, els participants tam-
bé organitzen un Ple simbòlic que els ajuda a co-
nèixer l’organització política municipal.

3r curs del CEIP Lluís Piquer

“Crec que la poesia hauria d’arribar més
al públic jove”
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Com va anar l’acte a Can Rajoler?
Perfecte. Sempre m’ha agradat molt par-
lar als nens de les possibilitats que ofe-
reixen els llibres. Avui, que hi ha moltes
altres coses que interessen als més me-
nuts, els llibres donen el poder de crear
un món, d’imaginar, de traslladar-se al
futur... Els llibres ens donen tot això amb
una gran tranquil·litat, asseguts al sofà de
casa nostra. A més, a Parets, sempre m’hi
trobo molt bé.
Però als infants encara els agrada llegir?
Els agrada molt. A la meva època els nens
tenien els seus ‘herois’ literaris i ara te-
nen personatges com en Harry Potter i
d’altres. Penso que l’escola ajuda molt al
fet que els nens llegeixin.
Els ha acostat molt als llibres, molt més
que fa cinquanta anys. Malgrat aquesta
competència,el llibre encara té un paper
importantíssim. És un paper molt diferent
del que té, per exemple, la televisió o els
jocs d’ordinador.
Per què vas decidir dedicar-te al món de
la il·lustració?

Pilarín Bayés
Il·lustradora

Perquè no serveixo gairebé per a res més.
M’agrada molt el dibuix perquè ets tu qui
hi fas la realitat. En canvi, quan volia ser
cuinera i arribava l’hora de preparar el plat
sempre em descuidava el pebre, la sal o
l’oli i sense això no pots fer res de cuina.
En un dibuix, no em descuido mai res. Tot
el que se m’acut posar-hi, l’hi poso. Això
em fascina perquè sóc mal endreçada i
despistada en el dia a dia, però en els di-
buixos no. Sóc molt perfeccionista en la
meva professió.
Hi ha una sèrie de llibres que tothom re-
corda que has il·lustrat.
És cert. Un és El zoo d’en Pitus, que té ja
més de cinquanta edicions. O sigui que
alguns llibres els hem encertat i em sem-
bla que l’obra que vam fer de Dalí també
té moltes edicions. A vegades, pares o
mares vénen a dir-me que havien llegit els
meus llibres i això m’il·lusiona molt.
Poden desaparèixer els llibres?
Un llibre marca molt. Marca una intimitat,
és a dir, tens aquest feix de papers només
per a tu. El llibre sempre existirà perquè

“M’agrada molt el dibuix perquè ets tu qui hi fas la realitat” Ultima hora...´

La reconeguda il·lustradora i dibuixant Pilarín Bayés va anar, el 19 de febrer passat,
a la Biblioteca Can Rajoler per lliurar els diplomes i els birrets als millors superlectors
i superlectores. Enguany, el Club de Superlectors ha arribat a la desena edició i qui
millor que Pilarín Bayés per parlar de la importància de llegir.
Pilarin Bayés va néixer el 1941 a Vic, va estudiar a l’Escola de Belles Arts de Sant
Jordi de Barcelona i de seguida es va caracteritzar pels seus dibuixos d’un estil molt
personal. Una Pilarín que ha estat molt vinculada a la revista Cavall Fort, en la qual
col·labora des de 1964. També ha il·lustrat llibres com El zoo d’en Pitus o El meu
pardal, auques, cartells, entre moltes altres activitats. La il·lustradora, a més, ja
ha col·laborat en diverses ocasions amb Parets del Vallès.

per molt que es digui que es poden llegir
obres via Internet, el fet de tocar un llibre
és una joia.
Què em dius de la revista Cavall Fort?
En sóc una de les col·laboradores més
antigues al costat de la Fina Rifà. Segura-
ment, te n’adones ara, de la importància
que ha tingut Cavall Fort. Fa poc es va fer
una festa de la revista i es recordava, pre-
cisament, el paper que ha tingut aquesta
publicació. Però en el moment en què hi
treballes no hi penses: fas una tasca cul-
tural i ja està.

El diumenge 19 d’abril, a partir de
les 13 h, es presentarà l’Associació
per la Difusió de la Cultura Romane-
sa a la plaça de la Vila. L’entitat ha
programat activitats amb l’objectiu
de fer conèixer els costums i les tra-
dicions del seu país, com també
ampliar el nombre de socis obrint les
inscripcions als ciutadans romane-
sos de les poblacions del Vallès. Les
persones interessades a formar-hi
part poden trucar al telèfon 935 623
745 o enviar una sol·licitud a l’adreça
electrònica asteltony1@yahoo.es.

Festa de la cultura romanesa

1r Concurs de poesia escolar

Concurs de punts de llibre
Durant el mes d’abril, es poden lliu-
rar els dissenys per al concurs de
punts de llibre que organitzen les
biblioteques municipals.
Enguany, coincidint amb l’Any Inter-
nacional de l’Astronomia, el tema
proposat gira al voltant dels planetes
i les estrelles. Els guanyadors s’es-
colliran per votació popular i els pre-
mis es lliuraran al juny.

Demà dissabte, 21 de març, a par-
tir de les 18 h, tindrà lloc el lliurament
de premis del 1r Concurs de Poesia
Escolar adreçat als alumnes d’ESO
de les escoles de Parets, l’objectiu
del qual és potenciar la creació poè-
tica en català entre els més joves.
Els guardons es lliuraran al Teatre
Can Rajoler durant la festa literària
que organitza el Niu d’Art Parets.


