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L’evacuació de la població en cas d’incendi, les inter-
vencions necessàries per inundacions, les alertes en
cas de nevades o ventades, les fuites de productes
químics... Els perills als quals pot estar sotmesa una
població són d’origen ben divers, per això a Parets
s’ha elaborat el Pla de protecció civil, un document
confeccionat per la regidoria de Seguretat Ciutadana
que estableix el protocol d’intervenció, actuació i co-
ordinació de les forces de Protecció Civil i la Policia
Local adreçat a la protecció dels ciutadans i ciutada-
nes de la nostra Vila en cas d’emergència. El docu-
ment aprovat, té per objecte ser un instrument obert
i en constant desenvolupament i esdevé l’eix de tre-

Parets aprova el Pla de protecció civil
El pla esdevé una eina de treball per a la protecció de la població en cas d’emergències

El temporal de vent del passat mes de gener va suposar la primera experiència pràctica de treball conjunt de les forces d’emergència.

ball per a l’elaboració d’altres plans referents a la
seguretat en les diferents instal·lacions com ara els
centres educatius o els equipaments esportius.
El Pla de protecció civil es contempla com un conjunt
de normes i procediments elaborat en quatre capítols
que abasten des de l’ordre i la celeritat de les tasques
que han de dur a terme cadascuna de les parts im-
plicades, fins als mitjans humans i tècnics dels quals
caldria fer-ne ús en funció del tipus d’emergència.
El document aprovat inicialment restarà a disposició
pública fins al proper mes de març, per tal de recollir
les aportacions i suggeriments de tota la ciutadania.
(pàg.3)
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De dilluns a dissabte
de 8 a 13.30
i de 14.30 a 20 h
Parades: plaça de la Vila,
CAP, Casal Sant Jordi, Es-
tació, passeig de Ronda,
piscina Can Butjosa, Medi-
terrani, Pau Casals, l’Es-
corxador, Policia Local,
Mn. Jaume Urgell, Ca
n’Oms, La Cuna i col·legi
Ntra. Sra. de Montserrat.
Freqüència de 15 minuts

Horari

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

C. del Tenes
Tel. 93 573 14 54

Bus Urbà Deixalleria

Parets al dia
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Telèfons d’interès
Ajuntament

93 573 88 88
Ajuntament. Serveis Personals

93 573 98 00
Ajuntament. Servei de Premsa

93 573 88 90
Policia Local

93 562 14 04
RAP 107. Ràdio Parets

93 573 81 81
Servei d'Esports

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

93 562 14 02
Can Butjosa. Casal de Cultura

93 562 35 53
Can Butjosa. Biblioteca

93 562 23 53
Can Butjosa. Piscina

93 562 06 02
Can Rajoler. Teatre

93 573 98 00
Can Rajoler. Biblioteca

93 573 98 01
Equipament ASOVEEN

93 573 14 29
Escola de la Natura

93 562 17 94
Escola Bressol El Cirerer

93 562 51 75
Escola Bressol El Petit Cirerer

93 562 20 05
Escola Bressol La Cuna

93 562 49 54
Escola Municipal de Música

93 562 40 02
Oficina de Català

93 573 98 00

Oficina de Recaptació

93 562 33 09
Patronat Pau Vila

93 562 12 03
CEIP Lluís Piquer

93 562 16 03
CEIP Pompeu Fabra

93 562 06 16
CEIP Vila Parietes

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

93 562 03 56
Acadèmia Comercial de Parets

93 562 16 24
IES Parets

93 562 32 03
CAP Parets

93 562 16 89
Jutjat de Pau

93 573 03 04
ASEPEYO Parets

93 573 09 52
Taxi Javier Gené

600 639 664
Taxis Cooperativa Transradio

93 593 74 01
Farmàcia Barja (barri Antic)

93 573 75 12
Farmàcia Isern (Eixample)

93 562 19 18
Farmàcia Sans (Eixample)

93 573 08 08
Farmàcia Garcia (Escorxador)

93 562 04 72
Ambulància i Bombers

112
Voluntaris de Protecció Civil

93 573 93 16

ALCALDIA

Joan Seguer i Tomàs
Dissabtes i horari a convenir

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I
TERRITORIALS

Organització i Recursos Humans
Comunicació
Sergi Mingote
Horari a convenir

Par ticipació Ciutadana
Ciutadania
Raquel Garcia
Tardes a convenir

Seguretat Ciutadana
Josep Maria Guzman
Dimecres 19.30 a 21h

Urbanisme
Habitatge
Lucio Gat
Tardes a convenir

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

Medi Ambient i Mobilitat
Josep Maria Tarrés

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS I
ECONÒMICS

Educació
Serveis Socials
Promoció Econòmica
Antonio Torío
Horari a convenir

Cultura
Hisenda
Sònia Lloret
Tardes a convenir

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

Espor ts
Sergi Mingote
Horari a convenir

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

Cooperació
Lucio Gat
Horari a convenir

REGIDORS SENSE DELEGACIÓ

Rosa Martí

Josep Anton Morguí

Lluís Cucurella

Joan Martorell

Francisco Pulido

Susana Rueda

Horari a convenir

Horaris de visita

El meu avi

Aquesta poesia
no l’hagués pogut pas fer,
si no fos perquè un dia
amb el meu avi n’aprengué.

Aprofitant el ben entès,
d’aquest home parlaré,
ja que és l’únic avi que em queda
doncs l’haig de cuidar bé.

Fill de Narcís i Maria,
nascut a la Font de Rubí,
en passà molta via
de venir cap aquí.

Ha viscut la Guerra Civil
i gana no n’ha passat pas poca.
Ha tingut problemes mil
i encara hi toca.

Desprès es casà amb l’Agnès
i una filla tingueren,
Aquesta felicitat no es paga amb res,
que contents que estigueren.

Vet aquí l’historia
d’un home savi,
que jo tinc la glòria
que sigui el meu avi.

Josep Ma. Pujol i Malla,
Dedicada al seu avi el dia del seu Sant

Ahir, 19 de febrer, coincidint amb el 16è aniversari

Andalante

Cordial salutació a toda la chent,
tengamos pau i tranquil·litat,
que nadie esté mai enfadat
i que tothom esté content.

Content és suerte en la vida,
és estar bo amb buena salut,
res del ánimo decaigut,
nada de moral arronsida.

Ojo y a cuidar bé la salut,
que con la salut no si juga,
a mi me surt una berruga
y ya tengo un dit boterut.

Res, andalante, amunt y abajo,
vijilar con el ull espavilat
si apreta la necessitat
de trobar un bon trabajo.

Que no soy yo, dels més badocs
si, algunas veces, canto i ballo,
pero si’s te de trabajar, treballo
y sempre soy l’ase dels cops.

A voltes, si, soy com un ganso,
si, a cops, cojo un mal aire,
que el treball no em xoca gaire,
és que trabajando, em canso.

Me he querido, doncs decidí,
o anar a Madrit a ballar el xotis,
o a Barcelona a menear los bigotis
y a la fi, he venido cap aqui.

Aqui estic al cel con mi costella,
con un present, aun todo dolçura,
si que nuestra clepsa és ya madura,
pero nos guia encara una estrella.

Nuna, mai, ni cops ni raons,
ella se porta siempre com cal,
claro siempre, lo más normal,
és que el marido porti els pantalons.

Aqui estic per si gustais mandar,
la clau, és que nos respetemos,
bondad i amistat nos regalemos
y andalante siempre sin parar.

Josep Malla

del Niu d’Art Poètic, varem homenatjar a Josep Ma-
lla i José al teatre Can Rajoler. Josep Malla va ser un
dels fundadors del Niu d’Art Poètic.

La nostra companya de redacció, Pilar Pereira, ha estat mare recentment. Des d’aquest espai enviem la
nostra felicitació a tota la família pel naixement de l’Aleix.

A un poeta

Jo desitjo que la vena poètica
no et manqui mai de l’interior del cor
i que la musa de la interpretació, a port,
sempre et deixi amb la força atlètica.

Vaixell que hi navegues amb la mètrica
per compondre el teu vers amb tota la sort,
com tots els que segueixen mai un camí tort
i sempre corulla de la seva ètica.

Felicitats per l’homenatge que t’han fet
tots aquells que la meva veu avui calla
puix la poesia no entra en el plet.

Si en la vida hi ha gent que prou falla,
a tu, amic, no et puc fer cap retret
només, que felicitar-te JOSEP MALLA.

Amb tot l’afecte,
Antoni Bertran Alegrí

Divendres 20 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa,
hora del conte: contes disfressats.
Dissabte 21 febrer
FESTA DE CARNESTOLTES
(consulteu programa)
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, especta-
cle infantil: Petons, a càrrec de la Cia. L’es-
tenedor.
Dimarts 24 febrer
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler,
hora del conte.
Dimecres 25 febrer
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, ter-
túlia al voltant de Pedra de tartera de Maria
Barbal.
Divendres 27 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa,
hora del conte.
-A les 19 h, a l’Observatori Astronòmic Pau
Vila, observació de la Lluna i Venus.
Dissabte 28 febrer
-A les 22 h, al Teatre Can Butjosa, festa so-
lidària amb Goutta (Senegal) amb les actu-
acions dels grups Kora Abeteata, Grup
Black Blanco McKeba i Universal Rockers.

Diumenge 1 març
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, es-
pectacle Brokers, a càrrec d’Yllana.
Dimarts 3 març
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler,
conferència Receptes per arribar a final
de mes, a càrrec d’Enriqueta Mercadé.
Dimecres 4 març
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler,
taller d’escriptura creativa.
Del 5 al 27 de març
MARÇ DE DONES (consulteu programa)
Divendres 6 març
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa,
hora del conte.
Dissabte 7 març
-De 10 a 20 h, a l’avinguda de
Catalunya, Botiga al carrer.
Diumenge 8 març
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espec-
tacle infantil El xiulet del riure, a càrrec
de Puça Espectacles.
Dimecres 11 març
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler,
taller de poesia, a càrrec de Sílvia
Llorente.

Divendres 13 març
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 22 h, al Casal de Cultura Can
Butjosa, festa African Cru Hip Hop ,
amb l’actuació dels grups African Cru,
Chaka Pum, Hermanos Unidos, Guetto
Soldya, Cashmony i Fusion.
Dissabte 14 març
-Al matí, a la Biblioteca Can Butjosa,
Creixem llegint en família, homenatge
a Xesco Boix.
Diumenge 15 març
-A les 8 h, al Pavelló d’Esports, sortida
de la IX Marxa Cicloturista II Memorial
Pere Pujol.
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler,
concert El niño de la bella sonrisa, a
càrrec de Paco Heredia.
Dilluns 16 març
-A les 21 h, a Can Rajoler, espai de
debat Família i Municipi.
Dimarts 17 març
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajo-
ler, conferència La crisi: claus i expec-
tatives, a càrrec de Miquel Ramon.
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

Parets ja compta amb un protocol que
regula les actuacions en cas d’emergència

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat
inicialment el Pla de protecció civil, una
planificació dels protocols d’actuació
en casos d’emergència. Tot i que el
nostre municipi no està obligat a tenir
aquest document –ja que no supera la
població de 20.000 habitants– la regi-
doria de Seguretat Ciutadana n’ha im-
pulsat l’aprovació.
L’estudi està compost de quatre capí-
tols diferents: el manual d’actuació
bàsic, el programa d’actuació, el man-
teniment i els annexos. El pla d’emer-
gència defineix el protocol d’actuació
i especifica la coordinació que ha
d’existir en cada cas entre la Policia
Local, Protecció Civil, Bombers de la
Generalitat, Mossos d’Esquadra i fins
i tot els equips sanitaris i mèdics.

L’equip de govern ha decidit impulsar
la seva aprovació per actuar en cas de
possibles accidents en algunes de les
indústries químiques de la població,
catàstrofes naturals o altres situacions
d’emergència. De fet, moltes de les
indústries del sector químic ja tenen el
seu pla d’emergència, que desplega-

rien en cas d’accident. Ara el document
està en exposició pública i podria ser
operatiu d’aquí a cinc mesos, un cop
s’aprovi definitivament.
El regidor de Seguretat Ciutadana,
Josep Maria Guzmán, assegura que el
document “ha de ser l’inici per desen-
cadenar nous plans d’emergència
adreçats a escoles, edificis munici-
pals, instal·lacions esportives i tots
aquells actes que puguin mobilitzar un
nombre significatiu de persones”.
Totes les formacions polítiques amb
representació municipal han coincidit a
felicitar la regidoria per la redacció
d’aquest Pla de protecció civil, abans
anomenat pla d’emergència.

Activació del Pla de Protecció Civil
Quan l’emergència és important s’ac-
tiven els protocols de seguretat de la
Generalitat de Catalunya i el Pla de Pro-
tecció Civil o d’emergències local pas-
sa a un segon pla.

Pautes per a la coordinació
La nomenclatura del Pla fa incidència
a la seguretat dels ciutadans de Parets
i no es tracta d’un document que regula
les operacions del col·lectiu de Volun-
taris de Protecció Civil. La Junta de
Govern de l’Ajuntament, reunida el 12

de febrer, va aprovar el conveni entre
l’Ajuntament i Protecció Civil de Parets
que regula, entre d’altres aspectes,
l’aportació econòmica a aquesta asso-
ciació de voluntaris, la cessió d’ús
d’unes dependències municipals i la
coordinació amb la Policia Local en in-
tervencions conjuntes.

Augmenten les hores de servei
Protecció Civil ha incrementat el passat
2008 en un 10% el nombre d’hores de
servei. Durant l’any passat, aquest
col·lectiu va oferir 7.478 hores de ser-
vei a la ciutadania. El cos, creat fa 20
anys, està integrat per 15 voluntaris.

L’estació meteorològica de Parets,
ubicada al terrat del CEIP Pau Vila,
va detectar una ràfega màxima de
vent de 95,76 km/h a les 8.31 ho-
res del matí del dissabte 24 de ge-
ner. A causa del temporal de vent, els
col·lectius de Protecció Civil i la Poli-
cia Local, van fer unes cinquanta sor-
tides per intervenir en accidents de
diversos sectors de la població. A l’Ei-
xample, per raons de seguretat, es
va haver de tallar un dels pins de la
zona. També va caure un avet que va
malmetre un fanal de la via pública i
va afectar una casa en el moment de
la caiguda. A la llista d’incidents, cal
afegir el trencament de tres murs de
pedra i desenes de contenidors des-
plaçats. D’altra banda, els Serveis de
Manteniment han retirat de la via pú-
blica una quinzena d’arbres de gran
envergadura que es van tombar a
causa de la ventada a la plaça d’Es-
panya, a la plaça de la Salut i al Bos-
quet de la Fàbrica. Seguint les reco-
manacions del Centre d’Emergènci-
es de Catalunya es va decidir sus-
pendre algun dels actes de la Festa
Major d’Hivern. Per motius de segu-
retat, van ser tancats a primera hora
de la tarda el camp de futbol munici-
pal Josep Seguer i els pavellons
d’esports.

El fort temporal de vent
provoca incidents i una
cinquantena d’actuacions

El document té per objecte establir les actuacions dels cossos
de seguretat en el supòsit de risc per a la població

El nou pla preveu actuacions
conjuntes en cas de
catàstrofes naturals

Saber què s’ha de fer en cas d’emer-
gència per garantir la seguretat de la
població. Aquest és l’objectiu del Pla
de protecció civil, una eina de plani-
ficació que estableix el funcionament
i l’organització dels recursos humans
i materials per millorar la resposta
davant d’emergències o risc greu.
Tot i no estar-ne obligats, hem cregut
necessari dotar-nos d’aquest docu-
ment perquè hem d’estar preparats
per a qualsevol contingència que es
pugui produir al nostre municipi, com
ara inundacions, incendis, nevades
o d’altres situacions d’alerta.
El Pla és un compromís polític com-
partit per tots els grups municipals i,
per això mateix, valoro molt positiva-
ment l’acord unànime que hi ha ha-
gut en l’aprovació del document.
La nostra intenció fonamental és fo-
mentar la cultura de la prevenció i la
protecció civil, així com garantir de
millor manera la coordinació entre
tots els agents implicats per evitar o
reduir els danys a persones i béns.
En aquest sentit, vull destacar el con-
veni de col·laboració que hem signat
amb Protecció Civil, que regula la co-
ordinació d’aquest cos de voluntaris
amb la Policia Local en intervencions
conjuntes, com les que hi va haver
arran del darrer temporal de vent. El
protocol d’actuació es va seguir cor-
rectament i l’experiència ha de ser-
vir per millorar els mecanismes de co-
ordinació en un episodi similar.
La protecció dels ciutadans davant
d’emergències i desastres és una
responsabilitat compartida entre tots
els integrants d’una societat. En la
mesura que hi hagi un protocol d’ac-
tuació clar i que es difongui àmplia-
ment el Pla de protecció civil, hi haurà
millors condicions per respondre
efectivament davant de qualsevol
eventualitat.
Confiem, doncs, que, en cas de ne-
cessitat, el Pla sigui el més útil i el
millor possible. És una qüestió de
seguretat.



20 de febrer de 20094
ACTUALITAT

L’Ajuntament de Parets, amb el suport
de la Diputació de Barcelona, ha inici-
at els tràmits per posar en marxa el
projecte del Portal d’Entitats, amb l’ob-
jectiu de facilitar a les associacions
locals la presència a internet i oferir-los
un espai web gratuït.
El projecte s’iniciarà amb un grup pilot
de 10 entitats, que assistiran a un curs
de formació impartit per un tècnic es-
pecialista. Posteriorment, s’hi incorpo-
raran la resta d’associacions del mu-
nicipi. El Portal inclourà un directori, la
tipologia de serveis que ofereixen les
entitats, l’agenda d’activitats i un apar-
tat de notícies. Per disposar d’aquest
espai de comunicació amb els
internautes, les associacions han de

comprometre’s a mantenir i renovar la
informació i els continguts. Amb aques-
ta iniciativa, l’Ajuntament continua tre-
ballant per fomentar i consolidar el tei-
xit associatiu del municipi i dotar-lo
d’una eina dinàmica que pugui oferir
informació actualitzada a la ciutadania.

D’altra banda, l’Ajuntament estudia
una reestructuració del lloc web muni-
cipal que permetria una navegació
més àgil i intuïtiva, un accés a la infor-
mació més ràpid i fàcil, i també l’am-
pliació de les gestions administratives
que es poden dur a terme des de casa.

Les entitats paretanes disposaran
d’un espai dins del web municipal

Març: un mes per a les dones

Parets tindrà properament
una bandera oficial
L’Ajuntament ha iniciat els tràmits
per disposar de la bandera oficial del
municipi. El disseny proposat reuni-
rà elements de l’escut i, per tant, el
pas previ va ser adaptar l’escut a la
normativa heràldica i a les actuals
circumstàncies del municipi. Parets
ja ha presentat diverses propostes
de bandera a l’heraldista de la Gene-
ralitat. La gestió per disposar
d’aquest símbol clourà amb la reso-
lució favorable del departament com-
petent que, segons es preveu, podria
arribar abans de finalitzar l’estiu.

Breus

S’inicia un estudi de

valoració del ‘Bus Exprés’
Durant aquest mes de febrer, l’em-
presa consultora AIM està fent en-
questes presencials i telefòniques
aleatòries a la ciutadania dels muni-
cipis de la Vall del Tenes que s’em-
marquen en l’estudi de mobilitat
d’implantació del ‘Bus Exprés’.
Aquest projecte pretén unir els qua-
tre municipis de la Vall del Tenes i
Parets amb Barcelona de forma rà-
pida i eficient.
La col·laboració ciutadana en aquest
recull d’informació és cabdal per
ajustar l’elaboració del projecte a la
percepció que es té envers la mobi-
litat interurbana i metropolitana, i per
poder avaluar el mercat potencial en
el cas d’introduir aquest servei.

El web municipal millorarà
en imatge i possibilitats

L’Ajuntament de Parets se suma de
nou a la celebració del Dia Internacio-
nal de la Dona que es commemora el
8 de març. A través de la regidoria de
Dona i Igualtat, s’ha elaborat un progra-
ma d’actes que, sota el nom Març de
dones, té per objecte reivindicar la
igualtat de gènere.

Les activitats van començar amb la
inauguració de l’exposició Preses de
Franco que es podrà veure fins al pro-
per dia 11 de març a Can Rajoler. Les
biblioteques de Parets també han pro-
gramat activitats al voltant de la lluita
per a la igualtat de la dona. El 5 de
març, la Biblioteca Can Rajoler ha pre-
parat una ter túlia amb l’escriptora
Maria Barbal i la Biblioteca Can
Butjosa oferirà l’hora del conte especi-
al. El 7 de març es projectarà el docu-
mental Les dones del 36, seguit d’una
taula rodona. Altres activitats previstes
son els tallers ‘Salut. Relaxació i ben-
estar emocional’, i ‘Guanyem amb la
igualtat: noves relacions personals des
de la perspectiva de gènere’. També es
durà a terme una projecció de cinema
amb la película La vida en rosa: Edith
Piaf i, dins la programació del Cafè te-
atre, l’obra La tieta... i jo.
La programació es clourà el 27 de març
amb el tradicional sopar de dones, al
Casal Can Butjosa, on cadascuna de
les participants elaborarà un plat per
compartir.

Música, teatre o cinema
formen part de les

activitats del Març de dones
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No tinc molt coneixement del
tema, però crec que entre el pa-
velló, la pista del Pompeu i la del
Pau Vila, està força coberta l’ofer-
ta. Malgrat tot crec que el poble
està creixent molt ràpidament i
potser en poc temps farà falta
més espai municipal on practicar
esport.

Estan justificades les protestes dels jutges? Creu que els jutjats disposen de mitjans suficients? Confia en la justícia?

VOX POPULI

Carme
García

58 anys

José
Catena
64 anys

Maria
Ginesa
33 anys

Florencio
Luengo
55 anys

 Cecíla
Fabregat

26 anys

Sí, quedar-se amb les mans
plegades no condueix a res.
Protestar pel que creuen just
és bo. No sé si els falten mit-
jans o és que no els adminis-
tren bé. Desconec el fons del
problema. Si em trobés en el
cas, segurament li donaria un
vot de confiança.

Justificades sí, però no estic
d’acord amb la vaga. Els man-
quen recursos tècnics i hu-
mans, és de “jutjat de guàr-
dia” com ho és l’actitud del Po-
der Judicial, que pensen més
en ells que no pas en els per-
judicis que causa a la ciutada-
nia. Sí, confio en la justícia.

Crec que sí, ja fa molts anys
que l’administració de justícia
no es modernitza. Els falten
mitjans humans i tècnics. Les
protestes han de ser-hi, però
arribar a la vaga perjudica a
tothom. La justícia és molt len-
ta, però hem de confiar-hi per-
què no hi ha res més.

Suposo que necessiten més
mitjans, sobretot més perso-
nal. Crec que la justícia està
estancada, obsoleta. Amb els
recursos que tenen no arriben
i hi ha casos que necessiten
molta agilitat com els temes
de violència domèstica. No, no
em mereix gaire confiança.

No veig justificades les protes-
tes. Si s’arribés a la vaga no-
més perdria el ciutadà, que
hauria d’esperar més per re-
soldre els seus problemes.
Formen part del Poder Judici-
al i aquest no pot fer vaga. Ac-
tualment confio en la justícia,
tot i la seva lentitud.

El Fons Estatal d’Inversió Local
finançarà onze projectes a Parets

La licitació de les obres prioritzarà la contractació d’empreses que
garanteixin la creació i consolidació de llocs de treball

El Ministeri d’Administracions Públi-
ques ha aprovat la totalitat dels projec-
tes presentats per l’Ajuntament dins
del Fons Estatal d’Inversió Local que té
per objecte augmentar la inversió públi-
ca en l’àmbit local, mitjançant el finan-
çament d’obres de nova planificació i
execució immediata que siguin compe-
tència dels ajuntaments.

Parets rep prop de 3 milions d’euros
El municipi de Parets rebrà un total de
2.959.244 euros que s’invertiran en
onze projectes entre les quals es tro-
ben diverses obres a la via pública i
millora d’equipaments com l’ampliació
i reforma del nou Centre Cívic de la Co-
operativa. Aquest espai cèntric s’impul-
sa com una sala multidisciplinar per
acollir activitats culturals i d’oci promo-
gudes per les entitats o bé per l’Ajun-
tament.
Els Serveis Tècnics Municipals ja es-
tan treballant en la redacció definitiva
dels projectes que començaran abans
de l’estiu i s’enllestiran a finals d’any.
La seva execució suposarà, en alguns

Breus

L’Ajuntament ha aprovat la conces-
sió d’un ajut econòmic de 1.800
euros al Fons Català de Solidaritat,
que es destinarà a promoure inicia-
tives de solidaritat en favor de la po-
blació palestina situada a la Franja
de Gaza.
Treballant en la línia de la coopera-
ció internacional, el consistori tam-
bé té previst iniciar properament una
campanya per informar els joves del
municipi dels conflictes armats que
encara hi ha al món.

Aportació al Fons Català
de Solidaritat per a Gaza

Millora de la mobilitat del
polígon Llevant Industrial

L’Ajuntament i un grup d’empresa-
ris del polígon Llevant Industrial han
acordat diferents mesures per millo-
rar la mobilitat d’aquest sector.
Les millores, que es faran per fases,
preveuen canviar el sentit de circula-
ció d’algunes vies del polígon, faci-
litar l’entrada de vehicles de gran to-
natge a les empreses i crear noves
places d’aparcament per a turismes
que podran ser utilitzades pels cami-
ons durant els caps de setmana.
L’Ajuntament també s’ha compro-
més a millorar l’enllumenat i a am-
pliar el servei de la neteja viària.

Pacte d’alcaldes per a la
millora del medi ambient

L’alcalde de Parets, Joan Seguer, i
el regidor de Medi Ambient, Josep
Maria Tarrés, han viatjat recentment
a Brussel·les per signar el Pacte
d’alcaldes per l’energia, un docu-
ment que ratifica el compromís as-
solit per l’Ajuntament en defensa de
les energies netes i sostenibles i la
lluita contra l’escalfament global.
Els ajuntaments adherits treballaran
amb l’objectiu de reduir en un 20%
les emissions de CO2 abans de
l’any 2020, així com per incremen-
tar en un 20% la utilització de les
energies renovables. A Parets, els
treballs han començat amb l’elabo-
ració d’una diagnosi energètica de
totes les instal·lacions i equipa-
ments municipals. Paral·lelament,
es procedirà a estudiar els compo-
nents energètics del planejament ur-
banístic i de mobilitat de la vila.

casos, la reordenació temporal de la
circulació de vehicles o el tall provisio-
nal d’alguns carrers del municipi.

Actualment ja s’està fent el trasplan-
tament temporal d’alguns dels arbres
situats a diferents indrets del munici-
pi, amb l’objectiu de començar l’arran-
jament de les zones afectades.

Creació de llocs de treball
Per tal de fomentar la creació i conso-
lidació de llocs de treball, els criteris de
valoració en la licitació de les obres,
prioritzaran les empreses del municipi
sempre que garanteixin nous contrac-
tes o que conservin personal per dur-
les a terme. Per acomplir aquests cri-
teris, els tècnics dels Serveis Territo-
rials comptaran amb la col·laboració i
l’assessorament del Servei Local
d’Ocupació de Parets. Amb aquesta
acció, el consistori pretén donar impuls
a l’ocupació i reactivar l’economia local.

Breus

Entra en funcionament
la nova deixalleria mòbil
Enguany s’ha posat en marxa un
nou servei de deixalleria mòbil que
funciona un cop per setmana alter-
nativament als mercats de l’Eixam-
ple i del barri antic. Aquesta inicia-
tiva consisteix en un vehicle adaptat
amb diferents compartiments per a
la recollida de residus on els ciuta-
dans poden portar petits electrodo-
mèstics, olis de rebuig -domèstics
i de vehicles- i altres objectes, com
ara, roba i calçat, fluorescents, ba-
teries, piles, pintura, coles, cartut-
xos de tinta, petits voluminosos,
etc. Amb la deixalleria mòbil, l’Ajun-
tament pretén facilitar el reciclatge
a la ciutadania i contribuir al foment
de la recuperació de residus. D’altra
banda, més de 350 llars han dema-
nat la bonificació en la taxa de ser-
veis mediambientals per haver utilit-
zat la deixalleria fixa un mínim de vuit
vegades durant l’any 2008.

S’inicien els treballs previs
a l’execució de les obres

Nous cursos de l’SLOP
El Servei Local d’Ocupació de Parets
organitza un nou curs de carretoner
que tindrà lloc al Centre de Recursos
Empresarials La Marineta. Amb
aquesta iniciativa, l’SLOP aposta de
nou per la formació com a mesura
bàsica en la recerca laboral.
El curs és gratuit i per inscriure’s cal
estar empadronat al municipi i inscrit
a l’SLOP. Properament aquest servei
també té previst organitzar un nou
curs d’Ofimàtica per a persones que
es troben a l’atur.

Un dels projectes suposarà la millora i arranjament del carrer Sant Antoni
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El projecte 2n 3a, guanyador del
concurs de curts ‘Joves creadors’

El projecte 2n 3a ha estat seleccionat
com el guanyador del concurs de
curmetratges ‘Joves Creadors’ emmar-
cat dins la campanya Prou d’Hòsties!
amb l’objectiu de potenciar els joves
artistes dins l’àmbit audiovisual i, més
concretament, en l’elaboració de pel·-
lícules de curta durada que girin al vol-
tant de la violència de gènere.

La convocatòria va reunir un total de
quatre treballs i el jurat, format per
persones vinculades al món del cine-
ma i la cultura, va decidir finalment ator-
gar el premi a Laia Casanovas del Pino,
de 18 anys, paretana, estudiant de Ci-
nema i Audiovisuals i guanyadora del
premi en disseny gràfic Amfirock 2007;
Maria Codina i Rebull, de 18 anys, ve-
ïna de Mollet i estudiant de l’Escola de

Joan Condal presenta El moble fos,
a l’Escola de la Natura

BreusBreus
El carnestoltes repartirà
2.300 euros en premis

Festa dels Instrumentistes
a l’Escola de Música

L’artista multidisciplinar Joan Condal
presenta, a la recentment estrenada
sala d’exposicions de l’Escola de la
Natura, el seu treball El moble fos, un
grapat de peces en fusta que, mode-
lades com si es tractés d’un materi-
al tou, es dibuixen en formes abstrac-
tes i impossibles.

La natura com a model
Mobles d’estil dinàmic que renuncien
a la funcionalitat per esdevenir obres
d’art, les peces són fetes completa-
ment a mà. En aquesta exposició l’ar-
tista vallesà ens mostra, a través
d’una sèrie de mobiliari quotidià, les
possibilitats plàstiques i visuals de la
fusta utilitzant la natura com a font
d’inspiració i el moble com a via d’ex-

Els joves premiats no
superen els 20 anys i són

estudiants de cinema

Els guanyadors mostren la imatge En la sombra, escollida per a la contraportada

Cinema i Adrià Mayol Toll de 20 anys,
veí de Mollet i estudiant de Graduat
Superior en Cinema i Audiovisual.
Els tres joves van presentar un projec-
te que té per objecte conscienciar de
l’abast i les conseqüències de la vio-
lència de gènere en la parella i de com,
en major o menor mesura, afecta tot el
seu entorn. El plantejament es fa des
de les reflexions d’una veïna que ob-
serva els maltractaments.
La dotació del premi és de 4.000 euros
que es dedicaran exclusivament a la re-
alització de l’obra guanyadora que es
presentarà durant la Festa Major d’Es-
tiu 2009.
Pel que fa a la caràtula que serà la
imatge de la contraportada del
curtmetratge, els guanyadors han es-
collit la fotografia En la sombra presen-
tada per Alícia Tejero i que va formar
part de l’exposició emmarcada dins la
campanya Prou d’Hòsties!

Parets acomiada la Festa Major
d’Hivern fins l’any vinent

Milers de persones van participar de les diferents activitats que es van progra-
mar amb motiu de la Festa Major d’Hivern 2009. Més d’una trentena de me-
nestrals van mostrar els seus productes durant la 14a edició de la Fira d’Arte-
sans, i els més petits van poder gaudir del parc d’inflables que es va instal·lar
al Pavelló d’Esports durant la jornada de dilluns. Finalment i malgrat la pluja,
la Calçotada popular es va poder dur a terme el dissabte, 31 de gener. Si voleu
gaudir d’aquestes i altres imatges de la festa, ho podeu fer a la galeria fotogrà-
fica que trobareu al web municipal www.parets.org.

El Club de Superlectors
clou la desena edició
El Club dels Superlectors de la bibli-
oteca Can Rajoler va celebrar ahir
dijous la cloenda de la 10a edició.
Amb aquesta iniciativa, es pretén
promoure la lectura entre els nois i
noies que llegeixin els llibres reco-
manats des d’aquest centre o d’al-
tres que els semblin interessants.
Enguany, 37 nens i nenes, d’edats
compreses entre els 7 i els 10 anys,
han llegit un total de 300 llibres i han
aconseguit el carnet que els acredi-
ta com a superlectors i superlecto-
res. Ayla Fernández i José Ma.
Navas, han estat mereixedors del
premi superlector i superlectora
d’honor 2009, per haver llegit un to-
tal de 26 llibres cada un.
L’acte de cloenda i el lliurament de
diplomes va ser presidit per la il·-
lustradora Pilarín Bayés.

L’Escola Municipal de Música va
celebrar dimarts, 17 de febrer, la no-
vena edició de la Festa dels Instru-
mentistes, una trobada global de mú-
sics i instruments que acull, entre
d’altres activitats, l’única actuació
conjunta en què participen tots els
alumnes del centre.
L’auditori de l’escola va acollir prop
de 170 joves, d’entre 8 i 16 anys,
que formen part del conjunt de mú-
sics. Un dels actes més esperats va
ser el lliurament de diplomes als
alumnes que han arribat a la fi del
grau elemental. Com a par t de la
celebració, també es va dur a terme
un concurs de pastissos i truites
amb motius musicals.

Un cop acabada la Festa Major d’Hi-
vern, els paretans i les paretanes co-
mencen els preparatius per continu-
ar les celebracions, han posat fil a
l’agulla i es preparen per acabar de
cosir la disfressa que lluiran durant
el carnestoltes d’enguany.
Tot plegat començarà demà dissab-
te, 21 de febrer, a les 17 h, amb la
sortida de la cercavila que anirà des
del carrer de Monistrol fins al pave-
lló, on s’iniciarà el ball de disfresses
amenitzat per Dj Panoramix. A les
18.45 h, començarà el concurs i el
repar timent de berenar als nens i
nenes inscrits. Per a la participació
individual els concursants poden re-
collir el número de dorsal a la
passarel·la del pavelló.
Enguany es repartiran 2.300 euros
en premis: en la categoria infantil in-
dividual, 200, 100 i 50 euros en vals
per a  joguines, per als tres primers
classificats; en  la de comparsa in-
fantil (a partir de 5 components),
300 i 150 euros, en vals per a jogui-
nes, per als dos primers classificats;
en la d’adult individual, 300, 200 i
100 euros en efectiu per als tres pri-
mers classificats; i en la comparsa
d’adults (a partir de 5 components):
600 i 300 euros en efectiu per als
dos primers classificats.

pressió. Miralls que regalimen, bancs
que s’estiren, taules falcades... El
projecte esdevé un aparador on cada
element manté un diàleg obert amb
el visitant. La mostra es podrà veure
fins al proper 8 de març.

Cursos de primavera 2009
Per altra banda, l’Escola de la Natura
ha iniciat el programa de cursos de
primavera que, com a novetat i coin-
cidint amb l’Any Internacional de l’As-
tronomia, enguany presenta el curs
d’astronomia bàsica que s’impartirà
alternant la seu de l’escola i l’obser-
vatori astronòmic Pau Vila. També
s’impartirà la tercera edició del curs
d’educació ambiental i la sisena edi-
ció del curs d’horticultura ecològica.
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Es presenta la temporada 2009 de l’AC Parets

Jordi Seguer

A la fotografia, Carles Mercader, Sebastià Martí, Sergi Mingote i Jordi Girbent

El club presidit per Josep Lluís Mingote organitzarà el proper diumenge,
15 de març, la 9a Marxa Cicloturista Vila de Parets “2n Memorial Pere Pujol”

Parets acull l’1 de març
la 2a Trobada Handbolicat

225 jugadors participaran el proper
diumenge 1 de març a la 2a Troba-
da Handbolicat de minihandbol que
organitza l’Handbol Parets per a les
categories benjamí i aleví.
L’activitat, que es farà al pavelló
d’esports, de 9.30 a 13.30 h, con-
sistirà a fer partits de curta durada
entre els 20 equips participants així
com un concurs d’habilitats motrius
relacionades amb l’handbol.
També hi haurà activitats lúdiques i
recreatives. L’HP preveu comptar
amb la presència de jugadors i tèc-
nics del FC Barcelona Borges i del
Fraikin Granollers. D’altra banda,
l’equip sènior A del Parets visita dis-
sabte la pista del Llagostera en la
17a jornada de 1a Catalana grup 2.
El conjunt entrenat per Josep M.
Herrero depèn d’ell mateix per dispu-
tar la fase d’ascens ja que ha gua-
nyat els últims 5 partits. Ara mateix,
l’HP és 5è amb 17 punts, a 1 de
Sarrià B i Pardinyes. A més, el dime-
cres 25 de febrer, a les 21 h, jugarà
a casa el partit ajornat davant d’un
rival directe, el Sarrià B.

9a Marxa Cicloturista Vila de Parets
El 2n Memorial Pere Pujol tindrà lloc el
diumenge 15 de març a partir de les
8 del matí, amb un recorregut de 93
km i un desnivell positiu de 850 me-
tres. L’any passat, la marxa, que obre
el calendari de la Xallenge, va ser la
més participativa amb 240 corredors.
Enguany, fins i tot puntuarà per a la
Copa d’Espanya de cicloturisme. Les
inscripcions s’obriran el 23 de febrer.
La marxa passarà per Parets, Lliçà de

L’Associació Ciclista Parets va cele-
brar dissabte, al restaurant La Salut,
l’acte de presentació de la nova tem-
porada. La vetllada va servir per home-
natjar als socis que van participar l’any
passat als Campionats Socials de
Ruta i BTT, i es van presentar els ca-
lendaris de competició del 2009.
Enguany, l’ACP tindrà representació en
diverses proves del calendari social,
com el Campionat d’Hivern Gironí de
Carretera, la Vallter 2000, també se-
guirà els tres circuits de cicloturisme
de la Federació Catalana, com són la
Xallenge, el Circuit de Llarga Distància
i la Copa Pirineus.
Corredors de l’Associació aniran de
nou a proves cicloesportives de caràc-
ter internacional, com la Quebranta-
huesos, la Milà-San Remo i el Giro
delle Dolomite a Itàlia.

Vall, Lliçà d’Amunt, Caldes, Palau-
Solità, Montmeló, Vilanova, la Roca, Alt
de Sant Bartomeu, Cardedeu, l’Amet-
lla i Santa Eulàlia de Ronçana.
L’AC Parets també organitzarà el pro-
per 27 de setembre una nova edició de
la Diada de la Bicicleta.  L’any passat,
la diada va establir un nou rècord amb
750 persones.

Guanyadors dels Socials 2008
Carles Mercader, amb 216 punts, va
ser el campió del 3r Campionat Social
de Ruta. El premi de muntanya va ser

per a Sergi Mingote, amb 70 punts. El
2n Campionat de BTT, se’l va endur
Jordi Girbent, amb 110,4 punts.
Aprofitant el sopar de dissabte, va ser
nomenat nou soci d’honor de l’ACP
Sebastià Martí, que va rebre el pin d’or
de l’entitat. En anys anteriors l’havien
rebut Gabriel Vela, Josep Turull i Josep
Ribas. A l’acte de presentació de la
nova temporada va assistir el
vicepresident de la Federació Catalana
de Ciclisme, Joan Casadevall.



 20 de febrer de 2009 9
ESPORTS

El CN Parets obté cinc diplomes
a les finals catalanes d’hivern

Jaume Jiménez obté 9 podis a la final catalana

A la imatge, part de l’equip de competició infantil del Club Natació de Parets.

El nedador aleví Adrià Martínez queda 4t en 400 estils i
l’infantil Marc Belmonte 7è en 100 m braça

El nedador paretà del CN
Sabadell, Jaume Jiménez
Puigdomènech ha pujat 9 vega-
des al podi en els Campionats de
Catalunya d’hivern infantils.
A la primera part de la competició,
la de fons i relleus, Jiménez va
quedar segon a la prova de 1.500
m i va fer podi en 4 dels 6 relleus
on va nedar. A més, va ser 2n en
200 braça, 2n en 100 braça, 2n

en 400 estils i 3r en 400 m lliures. Gràcies als bons resultats, el nedador nas-
cut el 1995 té assegurada la seva participació al Campionat d’Espanya que
es farà a Valladolid del 20 al 22 de març. Jiménez va participar el setembre
passat en un stage per a joves promeses al CAR Sant Cugat.

Quatre atletes del CAP a
la Mitja Marató de Gavà

L’equip cadet femení A del Bàsquet Parets (BP)
juga aquesta temporada a Preferent, la màxima ca-
tegoria del bàsquet base català. El conjunt entre-
nat per Alberto Dominguez i Mari Nieto ocupa el
5è lloc del grup 4t de la 2a fase amb 2 victòries i
4 derrotes. Les paretanes aspiren a eludir el des-
cens directe i a mantenir-se a la categoria gràci-
es a la promoció per la permanència. El BP va gua-
nyar el cap de setmana passat el Maristes de
Lleida (61-53) i aquest diumenge a les 17 hores
jugarà a la pista de l’Arenys Bàsquet, rival direc-
te. La plantilla de l’equip la formen les jugadores:
Anabel Molina, Nuria Carrasco, Maite Podadora,

Ivette Martorell, Jana Manzano, Marta Navarro, Mireia Schröder, Maria Gorina, Adriana Díaz i Ana
Belén López. La resta d’equips participants són: Tarragona, UNI Girona (líders amb 5 victòries), GEiEG,
Granollers i CB Lleida. D’altra banda, aquest cap de setmana descansaran els dos sèniors A mas-
culí i femení del Parets. Els partits contra Premià de Dalt i Sant Gervasi han estat ajornats. En el
cas del sènior masculí A de Tercera es jugarà el dijous 26 de febrer a les 21 hores a casa.

César Arranz, nou president del
Club Atletisme Parets, va ser el mi-
llor representant local a la 14a Mit-
ja Marató de Gavà-Castelldefels,
correguda diumenge. Arranz va que-
dar el 347è amb un temps d’1 hora
27 minuts i 47 segons. Vicenç
Mompart va ser el 474è, M.Angel
López el 601è i José A. Revelles el
1.423 de 1.803 atletes que van
completar els 21 km de recorregut.
L’equip de veterans del CAP va re-
baixar en 3 minuts el rècord del club
en una mitja.
D’altra banda, la temporada de cros
per a les categories de promoció fi-
nalitzarà el 22 de març amb el Cros
Internacional de les Valls d’Andorra.
De l’actuació del CAP al Campionat
de Catalunya de cros federat de
Canovelles (8 febrer) cal destacar el
6è lloc de Julia Quintana (aleví) i el
12è d’Ingrid Andrés (infantil femení).

Eleccions a la presidència
del Club de Rugbi Parets
Fins al 8 de març resta obert el ter-
mini per presentar candidatures a la
presidència del Club de Rugbi Pa-
rets en el procés electoral ober t
després de la dimissió de l’anterior
president Xavi Guerrero.
La Comissió Gestora ha fixat la data
del diumenge 22 de març, de 13 a
15 h, per votar la nova junta. Els co-
micis coincidiran amb el partit de la
lliga de Primera Catalana de l’equip
sènior davant l’INEF Lleida. L’en-
frontament pot decidir la permanèn-
cia de l’equip a la categoria. El bloc
entrenat per Paco Jiménez va perdre
dissabte (19-0) a Cornellà i continua
penúltim amb només 8 punts.

El Club Ravet Bike amplia
l’equip de competició

Ravet Bike ha tramitat una trentena
de llicències en diverses modalitats
del ciclisme per a la nova tempora-
da. Així, en BTT n’ha tramitat 10.
L’equip serà format per Lluís i
Manel Martínez, Carles Garcia,
David Toro, Julio Gascón, Joan i Mi-
quel Parera, Marc Plans, Jesús
Chinchilla i Oriol Ruiz.
L’equip de descens el formen: Luca
Leonardi, David Belio, Ivan Vila, Ivan
Jiménez, Jose Gallardo, Juanjo
Chinchilla i Arnau Suriñach. A més,
s’han tramitat 3 llicències ciclo-
master de carretera, una de BMX
race, 6 de cicloturista i una de dirt
amb el corredor Xavi Pasamonte.

Miquel Luque revalida el
Campionat de Catalunya

El nedador del CN Parets va quedar
de nou campió de Catalunya en les
modalitats de 50 m braça i 150 es-
tils a la final disputada el 8 de fe-
brer a la piscina del CN Barcelona.
Miquel Luque prendrà part a la final
estatal de Múrcia el 21 i 22 de
març. A més, al maig nedarà els
opens internacionals de Tenerife i
Berlín, a l’octubre anirà a l’Europeu
d’Islàndia i al desembre al Mundial
de Rio de Janeiro (Brasil).

BreusBreus

Sis jugadors del TT Parets
a la competició comarcal
Sergi Alfonso (benjamí); Marta
Rever te (aleví); Ferran Rodríguez i
Wei Jun Chen (infantils); Sergio
Martínez i Ricard Verdaguer (cadets)
són els 6 jugadors del Tennis Taula
Parets que participen a la competi-
ció comarcal dels Jocs Escolars. Les
2 primeres jornades s’han celebrat a
Mollet (31 de gener) i Parets (14 de
febrer) i les restants seran a Sant
Feliu de Codines, Lliçà d’Amunt i
Sant Celoni. La primera fase dels
campionats l’organitzen conjunta-
ment el CEVO i els clubs de tennis
taula de Parets, Mollet, Lliçà, Sant
Feliu de Codines i Sant Celoni. Pa-
rets ha demanat poder acollir la fase
territorial de la competició.

CADET FEMENÍ A BÀSQUET PARETS

El Club Natació Parets ha obtingut més
de 70 marques mínimes per participar
als Campionats de Catalunya d’hivern.
A la final infantil, que va tenir lloc del
6 i el 8 de febrer a la Piscina Sant Jordi
de Barcelona, van nedar Ivan Baños,
Marc Belmonte, Janira González, Judith
Marín, Andrea Monge, Laura
Montenegro i Laura Rivera. Els més ben
classificats van ser Belmonte (7è i di-
ploma en 100 m braça i 9è en 200 m
braça), Baños va quedar l’11è en 400
lliures, Rivera (12a en 200 papallona
i 400 estils) i Monge (17a en 100 m
braça). A la final catalana aleví, dispu-

tada a Igualada del 13 al 15 febrer, el
CNP va estar representat amb 7 neda-
dors individuals i en 4 relleus. El més
destacat va ser Adrià Martínez que va
obtenir 4 diplomes i un 4t lloc en 400
m estils. Claudia Jorquera va ser 9a en
800 lliures, Sergio Torres 13è en 400
estils i Cèlia Rodríguez 11a en 100 pa-
pallona. També van nedar Anna
Seminario, Laura Jordi i Miguel Povea.
D’altra banda, els nedadors Andrea
Viejo, Andrea Yagüez, Javier Chacón,
Rubén Malvesí i Fabio Pagés partici-
pen aquest cap de setmana a la final
catalana júnior que es fa a Granollers.
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Dissabte 21 i Diumenge 22 Febrer

FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
FS Parets-CN Caldes (Dissabte, 17.30 h)
HANDBOL 1A CATALANA Grup 2:
Llagostera-Handbol Parets (Dissabte, 19.30 h)
ESCACS 2a PROVINCIAL Grup 2:
Cerdanyola del Vallès D-Paretana (Diumenge, 9 h)

Dissabte 28 Febrer i Diumenge 1 Març

FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CF Parets-Palau Solità (Diumenge, 16.30 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 3a CATALANA Grup 2:
Badalonès Dimonis-B.Parets A (Diumenge, 17.30 h)
BÀSQUET SÈNIOR FEMENÍ 2a CATALANA Grup 1:
B. Parets A-Santjoanenc (Dissabte, 19 h)
HANDBOL 1A CATALANA Grup 2:
H.Parets-Barberà (Dissabte, 19.30 h)
TENNIS TAULA 2A ESTATAL Grup 6:
Borges Blanques-TT Parets (Dissabte, 17 h)
RUGBI 1a CATALANA:
CR Parets-Poble Nou (Diumenge, 11.30 h)
ESCACS 2a PROVINCIAL Grup 2:
Paretana-Sant Quirze (Diumenge, 9 h)
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Aquesta és la segona legislatura en
què exerceix com a regidor de l’opo-
sició. Faci una valoració de la seva
tasca i de la seva aportació personal
durant aquest temps.
Des del meu punt de vista, la valoració
és positiva, tot i que penso que no he
de ser jo qui jutgi la meva aportació.
Sóc una persona força inquieta i
m’agrada par ticipar en les activitats
que es fan al poble, malgrat que, últi-
mament, per motius familiars i labo-
rals, no he pogut dedicar-hi tot el
temps que hauria desitjat.
Això m’ha ajudat a estar en contacte
amb la gent i a conèixer com funcionen
diferents entitats i associacions, i fins
a quin grau cal involucrar-s’hi. Tot ple-
gat m’ha enriquit i m’ha servit molt en
la meva tasca com a regidor. La impli-
cació és necessària si vols treballar en
benefici de la població.
Quins són els seus reptes particulars
pel que fa a la política municipal?
L’únic repte que em plantejo és conti-
nuar  treballant per al  poble dins i fora
de l’Ajuntament, continuar  escoltant la
gent per conèixer les seves necessi-
tats i els seus neguits amb la finalitat
de consolidar el paper del nostre grup,
i poder augmentar el nombre de repre-
sentants al consistori en les pròximes
eleccions municipals.
Després dels darrers resultats electo-
rals, quines han estat les reflexions
del grup que representa?
L’única reflexió possible és que els
resultats electorals ens refermen com
a segona força política a Parets, és a
dir, que continuem sent el primer par-
tit de l’oposició i això vol dir que la gent
de Parets ens continua donant suport.
És gratificant comptar amb el recolza-
ment de totes aquestes persones.
Quin creu que és el model de política
municipal que cal aplicar a Parets?
Una política pensada per als ciutadans,

Lluís Cucurella, regidor del grup municipal del NOPP: “Tenim un objectiu comú que és el de treballar per al nostre poble”

amb més atenció a les petites coses,
als esdeveniments que ens afecten el
dia a dia i no tan abocada a les grans
obres que, si bé és cert que són impor-
tants, no poden servir per deixar de
banda els problemes més propers, per
exemple l’estat de les voreres, els fa-
nals, la recollida de les escombraries,
la desaparició del petit comerç al barri
antic, l’augment dels impostos, etc. És
molt significatiu que al procés partici-
patiu “Amb els dines, tu hi comptes”,
hi hagi com a prioritat l’arranjament de
les voreres. També cal buscar formes
i alternatives d’oci per als joves, fer que
se sentin bé vivint a Parets.
I dins aquest projecte que vostès de-
fensen, quines serien les prioritats en
cas d’assolir el govern municipal?
Bàsicament, atendre els ciutadans fent
una política de carrer, una política pro-
pera, en què la gent que viu al nostre
municipi se senti recolzada, on la seva
opinió i els seus problemes siguin im-
portants, atesos i resolts. Escoltar la
gent t’ajuda a conèixer els seus verita-
bles neguits. Si no parles amb les per-
sones no podràs identificar mai el que
necessiten. En aquest sentit, el grup
que represento ja fa temps que dema-
na la creació de la figura del Defensor
del Ciutadà, que en l’actual ROM ja
està considerada.
Com creu que cal afrontar la situació
actual de crisi econòmica en el cas
d’un municipi com Parets?
La nostra és un població envoltada d’in-
dústria i són moments difícils per a
tots els sectors. Els ciutadans i les
empreses pateixen importants dificul-
tats econòmiques. La situació actual

“La gent de Parets ens
continua donant suport”

Lluís Cucurella és regidor de Nova
Opció per Parets. Aquesta és la
seva segona legislatura com a re-
gidor de l’oposició.
Viu al barri antic de Parets, és ca-
sat i té dos fills de 30 i 24 anys. Té
56 anys i en fa 23 que viu a Parets.
Ha format part de diverses entitats
municipals i continua vinculat a la
Colla de Gegants.
Des de fa 42 anys treballa en una
empresa situada a Barcelona i, ac-
tualment, és el director d’Informà-
tica i Aplicacions.

és molt complicada i ni tan sols els
experts es posen d’acord per preveu-
re’n la fi.
Des de l’Ajuntament, l’únic que es pot
fer és ser prudent, fer contenció i tenir
molta cura amb les despeses inneces-
sàries. Sé que sembla fàcil fer aques-
ta reflexió, però és molt difícil dur-la a
terme, per aquest motiu el NOPP, al ple
de la corporació del mes de gener, va
demanar com a mesura la congelació
de les taxes o bé que només s’aug-
mentés l’import que l’IPC establia el
31 de desembre. Això implicaria una
pressió fiscal menor i no agreujaria tant
la situació en què es troben moltes de
les llars de la població. A part d’això,
creiem que també seria beneficiós fer
una baixada dels sous més elevats
dels funcionaris municipals com s’ha
fet en d’altres ajuntaments, com el de
Roda de Barà, que ha reduït un 20% els
sous de tres càrrecs de confiança del
seu equip.
Pensem que qualsevol mesura que es
pugui prendre de manera racional i
consensuada serà bona i estem
d’acord que cal reforçar les polítiques
socials i d’ajuda a les famílies.
Com valora la tasca de l’equip de go-
vern en general?
L’equip de govern fa la seva feina i,
com és natural, en molts casos el nos-
tre grup no coincideix amb els seus
plantejaments.
Crec que moltes vegades és degut a
una manca de diàleg i de flexibilitat a
l’hora de plantejar un debat sobre qual-
sevol qüestió, potser és conseqüència
de tenir majoria absoluta...
I la de l’oposició?
Els grups a l’oposició, almenys els que
assistim als plens i als debats, fem la
nostra feina, és a dir, fem “oposició”.
El problema és que l’equip que gover-
na sovint no ho entén. Tenim l’obliga-
ció de fiscalitzar i la funció de plante-
jar alternatives i posar en evidència
aquelles coses que creiem que no es-
tan ben fetes i és exactament el que
fem, tot i que aquesta tasca no és
sempre ben valorada.
Es diu que el seu grup no fa política
constructiva i que juga al “sí però no”.
Què pensa d’aquesta afirmació?
Cada setmana el nostre grup presen-
ta tot un seguit de propostes de reso-
lució, preguntes, al·legacions, moci-
ons... Això és fer política constructiva.
Intentem apor tar idees i solucions,

“Si no parles amb les
persones, no pots
identificar el que

necessiten”

però això sovint és manipulat i mal in-
terpretat amb la intenció de despresti-
giar-nos. Se’ns acusa de posar pals a
les rodes, de criticar sense aportar al-
ternatives, quan l’únic que fem és in-
tentar contribuir oferint el nostre punt
de vista amb l’objectiu de donar una
visió diferent que potser no ha estat
contemplada i sempre en benefici dels
ciutadans i ciutadanes.
Penso que un dels problemes bàsics
és traslladar la rivalitat política al plà-
nol personal; al cap i a la fi tots tenim
un objectiu comú que és el de treballar
per al nostre poble. És possible que els
que afirmin coses com aquestes esti-
guin acostumats al “sísí, però després
no faig res”. No sempre tenim l’opor-
tunitat de poder explicar les nostres in-
tencions i defensar-nos d’afirmacions
com les que comentàvem. Tenim un
accés a la informació molt difícil i limi-
tat, a més de no poder expressar en
moltes ocasions les nostres reivindica-
cions, per exemple, quan vam intentar
col·locar una pancarta demanant un
nou IES i no se’ns va permetre.
Quina és l’assignatura pendent del
NOPP?
Crec que no en tenim cap. Estem fent
tot el que és a les nostres mans amb
els recursos que tenim, que com deia
són molt limitats. Pensem continuar
treballant en aquesta línia. Si algú vol
més informació de la tasca que des del
NOPP es duu a terme, pot visitar el
nostre web www.nopparets.org
Defineixi el Parets actual.
Vivim en un poble que, encara que és
relativament petit, creix massa de pres-
sa. La prova és que les infraestructures
han quedat obsoletes per manca de
previsió en el creixement: la via princi-
pal del poble es col·lapsa constant-
ment, els problemes del CEIP Pau Vila,
del CAP, de la piscina municipal, de
l’IES...
I el Parets ideal?
Un poble tranquil, net, amb bons ser-
veis i sense tanta especulació en tots
els àmbits.
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Des del passat mes de desembre, i arran del Reial Decret 1578/2008 de 26 de setembre, publicat en el BOE el dia 27 de setembre de 2008,
hi ha hagut un canvi en la periodicitat de la facturació del subministrament elèctric.

Fins ara la facturació del servei es feia cada dos mesos, però amb l’entrada en vigor d’aquest decret el mes de desembre passat, la facturació
del subministrament elèctric tindrà una periodicitat mensual, si bé les lectures del comptador continuaran sent bimestrals.
Aquest canvi afecta els clients que tenen una potència contractada fins a 10 kW i serà d’aplicació a totes les factures de subministrament
elèctric de les tarifes 2.01, 2.02, 2.03 i tarifa social de mercat regulat.

Això suposarà que s’alternaran mesos amb factura segons el consum real, i mesos amb factura segons el consum estimat. Aquest darrer es
durà a terme segons el consum fet en el mateix període de l’any anterior.

La facturació mensual no suposa una modificació del preu que es paga per l’electricitat. El que canvia és que es pagarà de manera fraccionada
en dos cops, el que es pagava en una única factura.

Sovint, quan es factura segons les lectures estimades, els clients no estan d’acord amb el que se’ls factura. Si és el vostre cas, us informem
que en primer lloc us heu d’adreçar a l’empresa, a través dels sistemes que posi al vostre servei (telèfon, punts de servei, oficines), per tal
d’informar-los de la vostra disconformitat amb el que figura a la factura.

Si no rebeu cap resposta de la companyia o bé no us és satisfactòria, us podeu adreçar al nostre servei per analitzar el vostre cas i fer la
reclamació pertinent. En cas que la companyia estigui adherida a la Junta Arbitral de Consum, es pot tramitar una sol·licitud de mediació o
d’arbitratge.

Subministrament
Elèctric

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

Enric Ballera

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
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Carles Font

Immersos en plena efervescència de desmesura i disbauxa –no, no parlarem
de política–, viatgem fins a l’època de la Segona República per assistir al «ball
de màscares» que va celebrar la Societat Choral (sic) El Jardí.
L’alcalde de Parets va rebre una invitació de la comissió encarregada de l’or-
ganització d’activitats culturals d’aquella coneguda entitat, encapçalada per
Joan Vila, per presidir la festa. La data prevista per al ball era el 8 de febrer de
1934, ara fa exactament setanta-cinc anys, i molt probablement el lloc escollit
fou la seu de la Societat Choral, al carrer Major. (No tenim constància que el
Consistori hi acudís, disfressat o no.)
No és habitual veure anunciat un ball de màscares en els nostres dies, almenys
no amb aquesta denominació, que, involuntàriament, ens trasllada a temps
passats –amb un glamur un puntet desfasat–. Ara en diem concurs de disfres-
ses, festa de carnaval o festa de carnestoltes.
D’aquesta manera, reprenem el nom d’etimologia llatina, les «carnes tolendas».

Recordeu el seu significat de quan vau estudiar a l’institut?
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.

Joaquín Fernández
Autor de la tesi doctoral sobre els escacs

Com és que va decidir fer aquesta tesi?
Aquesta tesi és una mica un somni fet realitat. Hi ha
dues passions a la meva vida: els escacs i l’educació.
Feia temps que volia fer un estudi seriós i recollir una
mica l’experiència que vaig tenir al Pompeu Fabra des
del 1990 al 2002 al voltant dels escacs i l’ensenya-
ment.
De què tracta?
No em centro en els escacs com a joc, sinó que és una
tesi de com influeixen elements i recursos dels escacs
en l’estudi escolar de les matemàtiques. En resum, la
idea era agafar el valor de les peces d’escacs, els tau-
lers... per aplicar-les com a recursos didàctics i lúdics
a l’ensenyament de les matemàtiques. El que pretenc
és fer més agradable aquesta assignatura i que els nens
gaudeixin del seu aprenentatge.
Quin material va utilitzar?
Concretament eren sis tipologies. Una era amb uns
daus que havien de llançar els alumnes i on hi havia re-
presentades les fitxes d’escacs. Cal tenir en compte que
cadascuna té un valor i amb això feien sumes, restes i
altres operacions matemàtiques. Una altra era amb un
tauler amb cent caselles perquè poguessin treballar les

Tots sabem que a la major part de les poblacions
s’adopten acords per retre homenatge a personat-
ges rellevants que, d’una manera o d’una altra, han
format part de la història, sigui pels seus mèrits
militars, científics, culturals, sigui, senzillament,
per la seva vida exemplar i modèlica. Per homenat-
jar-lo, se sol donar el nom del personatge en qües-
tió a un carrer, una plaça o un edifici i a part dels
més coneguts, com ara, Mercè Rodoreda, Lluís
Companys o Pau Casals, per citar-ne alguns, tam-
bé trobarem noms de rellevància local.
Des d’aquest espai, volem introduir-nos breument
en la vida d’aquestes persones, d’aquests “herois”
que han intervingut directament en les nostres vi-
des i la del nostre poble. Aquest és el cas del se-
nyor Enric Ballera a qui es va dedicar un carrer al
barri Cerdanet, entre els carrers Narcís Monturiol i
Les Franqueses.
El senyor Ballera va néixer a Barcelona i va ser un
dels primers propietaris de cases a l’Eixample, on
solia venir a estiuejar, a passar temporades curtes
o caps de setmana.
La seva aportació va arribar quan, entre 1943 i
1944, un grapat d’aquests estiuejants va decidir
solucionar els problemes d’abastament d’aigua de
la zona. Uns deu anys després, aquest primer pro-
jecte donava els seus fruits quan, després de tro-
bar uns pous prop de la Riera Seca, la van canalit-
zar; l’any 1954 naixia oficialment la Cooperativa de
Regantes de l’Eixample –COREFO. De mica en
mica, la cooperativa creixia en nombre de socis, que
es beneficiaven de la canalització i aportaven una
quota, una part de la qual es reservava com a fons
social. Amb aquest fons, més tard es va construir
l’edifici situat a l’avinguda de Catalunya que actu-
alment esdevé la seu de l’actual COREFO. Anys
més tard, la COREFO es convertiria en un espai de
lleure. L’Enric Ballera fou, doncs, un puntal en la
economia i la vida cultural i social de Parets.

desenes i centenes. La tercera eren les cartes, la quar-
ta era un dòmino, la cinquena un hexàgon i la sisena eren
amb una diana.
Per què va triar tres escoles?
Perquè volia triar una escola pública (Lluís Piquer), una
que és de titularitat municipal (Pau Vila) i l’altra concer-
tada-privada (Sant Gervasi). Una de les hipòtesis de la
tesi era que aquests recursos afectaven de manera dife-
rent els alumnes de cada centre.
I a quines conclusions va arribar?
Hi ha diferències en les tres escoles. En totes tres afec-
tava positivament, però al Sant Gervasi les diferències
eren més significatives. Alguns estudis també deien que
els nens aprenien més ràpidament els escacs i les ma-
temàtiques que les nenes, però en el meu estudi vaig com-
provar que, a les nenes, els afecta més positivament
aquesta manera d’aprendre matemàtiques que no pas els
nois. A l’enquesta posterior, tant els nens i les nenes com
el professorat estaven molt contents amb aquests recur-
sos didàctics.

Joaquín Fernández Amigo ha fet una tesi doctoral sobre
com influeixen els elements i els recursos dels escacs
en l’ensenyament escolar de les matemàtiques; una tesi
feta a la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB,
dirigida pel catedràtic de Pedagogia Aplica Joaquín
Gairín, que va iniciar el 2005 i es va llegir l’1 de juliol
del 2008 i va ser qualificada amb un excel·lent cum
laude. Fernández ha estat durant molts anys professor
de l’escola Pompeu Fabra i també ha estat un gran afi-
cionat al món dels escacs. Està vinculat a la Paretana
d’Escacs i considera que fer aquesta tesi ha estat “un
somni fet realitat”. Per fer aquesta tesi, Fernández va
fer un estudi de camp a alumnes de segon de Primària
de tres escoles: el Patronat Pau Vila i l’Escola Lluís
Piquer de Parets i el Sant Gervasi de Mollet. La seva
tesi es pot veure a la pàgina www.tesisenxarxa.net.
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Pepi Volart

Com ha estat la rebuda a Can Rajoler ?
Estem molt contents perquè estem segurs
que tot els qui ens varen veure van gau-
dir de l’obra. Vam veure un públic molt
entregat i atent a l’espectacle. A més, a
Parets, hi va haver l’estrena de l’obra, i
estrenar a casa, al teu poble, és sempre
un orgull, una sor t i alhora et posa una
mica més nerviós. Estem contents perquè
amb l’espectacle anterior, Evidències, ja es
va apostar per nosaltres en la programa-
ció de Can Rajoler i aquesta vegada hem
tornat a venir, cosa que ens satisfà molt.
Ara la representarem durant tot un mes de
dimecres a diumenge a la sala Beckett de
Barcelona i també hem previst algunes
representacions a pobles catalans.
Després d’Evidències heu trigat a triar un
nou text per portar a l’escenari…
Volíem estar segurs de treballar una pro-
posta que ens inspirés garanties que al
públic li agradaria. Evidències ens va su-
posar força èxit i algun premi, i no volíem
abaixar el llistó. Contra el Progrés és una
obra del dramaturg Soler Miralles que ha
estat representada a diversos punts

Xavi Idañez
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d‘Europa i que ha tingut una bona acolli-
da. Per això, ens vàrem decidir per aques-
ta obra que posa en escena set històries
diferents, totes amb un mateix eix: les
conseqüències del progrés immediat. Són
històries surrealistes, però podrien arribar
a passar de veritat. Totes tenen el deno-
minador comú del progrés, entès com
l’augment de recursos que tothom té a
l’abast, l’individualisme que genera
aquesta tendència de la societat… En
definitiva, convida a reflexionar sobre la
idea que el progrés no ens faci perdre mai
la pròpia identitat.
Com i quan va sorgir la companyia Teatre
al Detall?
Quan vàrem acabar d’estudiar teatre. Pri-
mer, vàrem fer una obra en la qual jo feia
de director i després d’un temps va arri-
bar Evidències, que també hem represen-
tat fora de Catalunya.
Ara hem tornat als escenaris amb un text
que pensem que pot satisfer i que no dei-
xarà indiferent el públic. També treballem
amb altres grups teatrals fent intervenci-
ons puntuals.

“A la vida és important poder fer el que t’agrada” Ultima hora ...´

L’artista paretà Xavi Idañez ha estrenat a Parets el seu nou espectacle “Contra el
Progrés”. La seva companyia Teatre al detall, de la qual també formen part la seva
parella i actriu Txell Botey i Dani Arrebola, ha triat Parets per posar davant el públic
el darrer muntatge teatral: un text de l’autor Esteve Soler Miralles que ha estat adaptat
i representat a diferents països europeus. Arquitecte de formació, Xavi Idañez, va
compaginar la universitat amb estudis de teatre i finalment ha optat per dedicar-se
al món dels escenaris. No és la primera vegada que actua a Parets, on va néixer i
créixer, i on viu la seva família. Fa algun temps ja es va poder veure a Can Rajoler la
primera proposta teatral del grup, Evidències, que els ha reportat nombrosos èxits i
premis. Xavi Idàñez és un dels molts artistes paretans que durant aquest semestre
passaran per Can Rajoler amb la programació cultural que acollirà l’auditori-teatre.

Xavi Idañez és arquitecte de formació,
però actor de professió. Són dos móns
molts diferents no creu?
Totes dues coses m’apassionen i, a la
vida, és impor tant poder fer el que
t’agarada. L’arquitectura m’agrada molt i,
de fet, sovint faig feines relacionades amb
el que he estudiat. Hi ha temporades que
no es pot viure tan sols del teatre.
Quins són els vostres projectes de futur?
Volem anar de mica en mica. Ara ens volem
centrar en l’espectacle Contra el Progrés i
gaudir de l’èxit que pugui obtenir. El futur
dels actors és, a vegades, una mica incert
perquè no saps en quin projecte pots es-
tar inmers en els mesos següents.

Dissabte, 28 de febrer, a les 22 h,
el Casal Can Butjosa, amb la col·-
laboració de l’entitat Noves Genera-
cions de Goutta, organitza un con-
cert solidari amb el poble de Goutta.
Durant la nit intervindran els grups
Kora Abeteata, Grup Black Blanco
Mckeba i Universal Rockers. El preu
de l’entrada serà de 2 euros i la re-
captació es destinarà a la construc-
ció d’un pou d’aigua potable en
aquest poble senegalès.

Concert solidari per Goutta

Les botigues surten al carrer

l’Associació de Comerciants de l’Ei-
xample de Parets organitza una nova
edició de La Botiga al Carrer que tin-
drà lloc el dissabte 7 de març, a par-
tir de les 10 h a l’av. de Catalunya.
Durant tot el dia es posaran a la ven-
da articles a preus reduïts i, com part
de l’activitat, es muntaran tallers per
als més petits i s’oferirà una xocola-
tada a tots els assistents.

Xerrades en temps de crisi
La Biblioteca Can Rajoler té previst
oferir un seguit de xerrades que sota
el títol Temps de crisi donarà con-
sells sobre com afrontar aquesta di-
fícil etapa. El cicle comptarà amb la
presència d’Enriqueta Mercadé que
parlarà sobre el seu llibre Receptes
per arribar a final de mes. També vi-
sitaran la biblioteca l’escriptora Maria
Barbal i el periodista Miquel Ramon.


