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Exemplar gratuït

Mobilitat saludable; compromís amb el medi ambient;
pràctica esportiva; espais de relació i de lleure... peda-
lar pot tenir tots aquests significats alhora i, fins i tot,
alguns més. Sigui per un o altre motiu, els paretans han
pedalat, i força, aquest cap de setmana.
La Diada de la Bicicleta –esdeveniment organitzat per
l’Associació Ciclista Parets amb la col·laboració del ser-
vei d’Esports de l’Ajuntament de Parets– ha concentrat
700 participants.
Pedala contra el canvi climàtic era un al·licient més per
participar-hi enguany i és que, aquest 2008, la Diada
de la bicicleta s’ha emmarcat dins les accions de la Set-
mana de la Mobilitat Sostenible i Segura.

Parets pedala contra el canvi climàtic
Més de 700 persones participen a la Diada de la Bicicleta, celebrada diumenge

La Diada de la bicicleta s’ha emmarcat enguany en la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.

SUMARI

Joaquim Rodríguez,
6è al Mundial

celebrat a Varese
 (Pàg.13)

S’inicia el procés
participatiu:

AMB ELS DINERS,
TU HI COMPTES

(Pàg.8 i 9)

S’estima que si les 700 persones que van fer el circuit
en bicicleta haguessin fet el mateix trajecte en vehicle
privat, haurien generat emissions de CO

2
 d’uns 543 qui-

lograms. Són dades significatives que pretenen sensi-
bilitzar la ciutadania de la importància d’afavorir els des-
plaçaments en mitjans nets com la bicicleta o anar a
peu, davant l’ús del cotxe.
En el marc de la Setmana de la Mobilitat també s’ha pre-
sentat a Parets un estudi sobre els hàbits de desplaça-
ment a l’escola per part dels alumnes de 5è i 6è de
primària. La majoria hi van a peu, malgrat que el vehi-
cle privat és el segon mitjà de transport més utilitzat.
(Pàg.3)

Les millores del
CEIP Pompeu

Fabra començaran
immediatament

(Pàg.5)
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SERVEIS

Horaris de visita del consistoriHoraris de visita del consistori

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

Horari

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

C. del Tenes
Tel. 93 573 14 54

Bus Urbà Deixalleria
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Telèfons d’interès
Ajuntament

93 573 88 88
Ajuntament. Serveis Personals

93 573 98 00
Ajuntament. Servei de Premsa

93 573 88 90
Policia Local

93 562 14 04
RAP 107. Ràdio Parets

93 573 81 81
Servei d'Esports

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

93 562 14 02
Can Butjosa. Casal de Cultura

93 562 35 53
Can Butjosa. Biblioteca

93 562 23 53
Can Butjosa. Piscina

93 562 06 02
Can Rajoler. Teatre

93 573 98 00
Can Rajoler. Biblioteca

93 573 98 01
Equipament ASOVEEN

93 573 14 29
Escola de la Natura

93 562 17 94
Escola Bressol El Cirerer

93 562 51 75
Escola Bressol El Petit Cirerer

93 562 20 05
Escola Bressol La Cuna

93 562 49 54
Escola Municipal de Música

93 562 40 02
Oficina de Català

93 573 98 00

Oficina de Recaptació

93 562 33 09
Patronat Pau Vila

93 562 12 03
CEIP Lluís Piquer

93 562 16 03
CEIP Pompeu Fabra

93 562 06 16
CEIP Vila Parietes

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

93 562 03 56
Acadèmia Comercial de Parets

93 562 16 24
IES Parets

93 562 32 03
CAP Parets

93 562 16 89
Jutjat de Pau

93 573 03 04
ASEPEYO Parets

93 573 09 52
Taxi Javier Gené

600 639 664
Taxis Cooperativa Transradio

93 593 74 01
Farmàcia Barja (barri Antic)

93 573 75 12
Farmàcia Isern (Eixample)

93 562 19 18
Farmàcia Sans (Eixample)

93 573 08 08
Farmàcia Garcia (Escorxador)

93 562 04 72
Ambulància i Bombers

112
Voluntaris de Protecció Civil

93 573 93 16

ALCALDIA

Joan Seguer i Tomàs
Dissabtes i horari a convenir

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I
TERRITORIALS

Organització i Recursos Humans
Comunicació
Sergi Mingote
Horari a convenir

Par ticipació Ciutadana
Ciutadania
Raquel Garcia
Tardes a convenir

Seguretat Ciutadana
Josep Maria Guzman
Dimecres 19.30 a 21h

Urbanisme
Habitatge
Lucio Gat
Tardes a convenir

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

Medi Ambient i Mobilitat
Josep Maria Tarrés

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS I
ECONÒMICS

Educació
Serveis Socials
Promoció Econòmica
Antonio Torío
Horari a convenir

Cultura
Hisenda
Sònia Lloret
Tardes a convenir

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

Espor ts
Sergi Mingote
Horari a convenir

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

Cooperació
Lucio Gat
Horari a convenir

REGIDORS SENSE DELEGACIÓ

Rosa Martí

Josep Anton Morguí

Lluís Cucurella

Joan Martorell

Francisco Pulido

Susana Rueda

Horari a convenir

Horaris de visita

Divendres 3
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 19.30 h, a la sala d’exposi-
cions del Centre Cultural Can Rajo-
ler, inauguració de l’exposició Les
noves dones catalanes, de
Fernando Gallardo, dins del cicle
La mirada dels altres. Es podrà vi-
sitar fins al 22 d’octubre.
-A les 20 h, al Centre Cultural Can
Rajoler, cinema: El buen nombre,
dins del cicle La mirada dels altres.
Dissabte 4
-A les 10 h, a l’Av. Catalunya/
Monistrol/Comte Montemolín, Bo-
tiga al carrer.
-A les 10 h, a l’Escola d’Adults, pre-
sentació del projecte Aprèn una llen-
gua i inscripcions als tallers.
-A les 21 h, al Casal de Cultura Can
Butjosa, balls de saló, a càrrec del
grup Bolero.

Diumenge 5
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajo-
ler, espectacle musical Pagagnini.
Dimarts 7
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, hora del conte, a càrrec de
Clara Gavaldà.
-A les 19 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, conferència La intel·ligèn-
cia emocional, a càrrec d’Eva Bach.
Dimecres 8
-A les 19 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, taller d’escriptura creativa,
a càrrec d’Elvira Compte.
Divendres 10
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 20 h, al Centre Cultural Can
Rajoler, cinema: 14 kilómetros.
Dissabte 11
-A les 22.30 h, al Teatre Can
Butjosa, Cafè Teatre: espectacle
11/12/44, de Carles Flavià.

Diumenge 12
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler,
teatre infantil: Llorenç de l’Àvia i la
catifa voladora.
Dimarts 14
-A les 9, sortida de natura al
Collsacabra per a la gent gran.
-A les 9.30 h, a l’Escola de la Na-
tura, inici del seminari La protecció
del medi ambient al municipi. Con-
tinua els dimarts i dijous d’octubre.
Dimecres 15
-A les 19 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, taller de poesia, a càrrec
de Sílvia Llorente.
Dijous 16
-A les 19 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, presentació del nou curs
acadèmic del CEBEI.
-A les 20 h, a Can Rajoler, presen-
tació del procés participatiu “Amb
els diners, tu hi comptes” del pres-
supost de 2009.

LINIA OBERTA

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

Tardor

Ah!...l’Octubre.. primeres fredorades.
L’aire fa olor d’hivern, eixut, coent;
comença com un  gran ressecament
i les grogors de sol en les fatxades.
Comença el desmaiar en els passeigs
la fulla, i en el cel, buit d’orenetes,
les fredes transparències dels oreigs
i els cap-tards del color de les violetes.
Al vesprejar les tardes més escasses
s’agita repoblada la ciutat,
i va escampant-se per carrers i places
fum olorós del fruit d’hivern torrat.

Joan Maragall

Poema extret de “Obres completes”.
Joan Maragall (Barcelona, 1860-1911). Poeta , peri-
odista, advocat... Aquest publicació es pot trobar a
la Biblioteca Can Butjosa.
Lectura recomanada pel Niu d’Art de Poètic.

Estrella del Matí

Estrella ignota del matí
abraça bé l’estelada,
no sigui que un altre botxí
confongui llum per tornada.

La tornada a un passat fosc,
on la mort hi feia estada
campant amb butlla per tot,
-maldat centrada dins l’os-

Amb la feina s’esmerçaren
per poder lligar-ho tot,
-enteranyinant la llum d’alba-

-Torna estrella del matí!
-Prenya’t dins de l’estelada!

I així prenyant camps florits,
marges, gorges i terrelles,
els rius, la mar, les muntanyes,
de nostra terra estimada:

-Retrobarem la llibertat!
Que ens prengué... una diada.

Maria Pujol i Ciurans

Més alumnes i més places, diu el nostre alcalde al
Parets al Dia. Més places sí,  però a quin preu? Ens
preguntem els pares d’El Petit Cirerer.
Una setmana abans de començar el curs ens diuen
que a l’aula dels grans (nens de dos a tres anys), en
una super fície de només 20m2 han decidit
unilateralment col·locar 18 alumnes sense tenir en
compte els principis pedagògics dels professionals
que hi treballen.
L’AMPA es reuneix amb els representants de l’ajun-
tament per expressar la seva preocupació davant
d’una situació que vulnera els drets fonamentals dels
nostres fills, com són la salut i el benestar. Però la
resposta que obtenim és surrealista. Com ens poden
dir que és una decisió política que passa per davant
del benestar dels nostres fills? Com ens poden dir
que l’educació infantil no és obligatòria i que, per tant,
qui no estigui satisfet amb les condicions que no porti
el nen a la guarderia? No ens diuen contínuament que
el que fan no és guardar els nostres fills sinó edu-
car-los, transmetre’ls uns valors, fer-los millors per-
sones?. En canvi, amb els problemes al CEIP
Pompeu Fabra, els polítics s’afanyen en reconèixer
que tot i que no són de la seva competència, conti-
nuaran exigint que s’agilitzi la reforma, una obra
prioritària. No tinc res més a dir, cadascú que ho in-
terpreti com vulgui.

Eva Garcia

Tots els representants polítics i treballadors de l’Ajuntament de Parets del Vallès volem donar el nostre suport
i condolències als familiars d’Àngel Sala, que va morir el passat dijous, 2 d’octubre.
El nostre amic i company Àngel Sala, exercia d’enginyer tècnic als serveis territorials de l’Ajuntament de
Parets des de l’any 1995.
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

L’alta participació i la conscienciació
d’una mobilitat respectuosa amb l’en-
torn han estat, novament, les notes
més rellevants de la Diada de la Bici-
cleta, una jornada en la qual més de
set-centes persones han tornat a peda-
lar contra el canvi climàtic. Aquesta
passejada popular organitzada per l’AC
Parets ens ajuda a difondre la neces-
sitat d’utilitzar menys el cotxe, davant
l’evidència que moltes emissions de
C02 provenen dels vehicles de motor,
i potenciar alternatives com ara la bi-
cicleta, un mitjà de transport absoluta-
ment ecològic. De fet, la utilització de
la bicicleta continua creixent a casa
nostra especialment pel que fa als
desplaçaments de lleure i encara ha de
créixer més per als trajectes diaris, ja
que una mobilitat sostenible ha de
permetre poder anar i tornar de la fei-
na d’una manera segura, econòmica i
eficient. Precisament, en el marc de la
Setmana de la Mobilitat Sostenible i
Segura, s’han presentat els resultats
d’un estudi de mobilitat de l’alumnat de
5è i 6è de Primària elaborat pel Servei
de Medi Ambient i Mobilitat, que de-
mostren que gairebé quatre de cada
deu escolars es desplacen a peu als
centres educatius. Són uns resultats
positius i alhora millorables, ja que la
meitat dels consultats viuen a menys
de 500 metres de l’escola -i el 80% a
menys d’un km- per la qual cosa triga-
rien ben poc a arribar-hi a peu. Cal,
doncs, analitzar bé aquestes dades i
definir les línies d’actuació que fomen-
tin l’hàbit d’anar a peu i l’ús del trans-
por t públic entre els escolars. En
aquest sentit, hem de treballar
coordinadament amb els col·legis i les
AMPA per mirar d’incrementar el percen-
tatge d’estudiants que es desplacen a
peu dins del municipi.
Tenint en compte que Parets no presen-
ta una orografia amb gaire desnivells,
animen-nos tots a caminar més. És na-
tural, segur i saludable. Així, doncs,
movem-nos amb cap fent anar els
peus.

La XV Diada de la Bicicleta s’emmarca enguany en
la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura

Les bicicletes han estat les protagonistes de la Setmana de
la Mobilitat Sostenible i Segura 2008, a Parets del Vallès.
D’una banda, per la celebració de la Diada de la Bicicleta, que
sota el lema “Pedala contra el canvi climàtic” ha aplegat més
de 700 participants de totes les edats.

Més de 700 persones han
participat a la Diada de la
Bicicleta, un esdeveniment

esportiu organitzat per
l’Associació Ciclista Parets.

En el marc de la programació
de la Setmana de la Mobilitat
s’ha presentat un estudi sobre

els hàbits de desplaçament
d’escolars del municipi.

El ciclisme a Parets compta
amb excel·lents professionals i
aficionats. Joaquim Rodríguez

destaca especialment en
aquesta disciplina.

D’altra banda, durant el cap de setmana també s’han dut a
terme activitats diverses relacionades amb la bicicleta, com
ara una gimcana d’habilitat, un circuit d’educació viària i la
inspecció tècnica de bicicletes aportant consells per al seu
millor manteniment.

En el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, Pa-
rets ha presentat els resultats d’un estudi sobre hàbits de mobi-
litat escolar.
De l’enquesta, realitzada a 363 alumnes de Parets de 5è i 6è
d’Educació Primària, es desprèn que la major part d’aquests es-
colars, un 35,9%, es desplacen a peu per anar a l’escola.
Hi ha dades significatives com a resultat de l’estudi:

-El 52,6% dels alumnes de 5è i 6è del CEIP Lluís Piquer sempre
van caminant a l’escola.
-El CEIP Nostra Senyora de Montserrat és al qual s’accedeix més
en vehicle particular.
-El 46.3% dels escolars enquestats viuen a menys de 500 me-
tres de l’escola.
-El bus urbà l’utilitzen poc més del 7% dels alumnes entrevistats

-El 24,1% combinen el cotxe o anar a peu per desplaçar-se a l’escola.
-El 68,6% dels nens i nenes que va a l’escola amb cotxe diu que podrien anar-hi a peu.

ENQUESTA D’HÀBITS DE MOBILITAT ESCOLAR: El 46% dels alumnes viuen a menys de 500 m de l’escola
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La Biblioteca Infantil i Juvenil Can
Butjosa esdevindrà una fundació

Ja han estat aprovats els estatuts i la
constitució de la Fundació “Creixem
Llegint” de la Biblioteca Infantil i Juve-
nil Can Butjosa que, a partir d’aquest
acord, passarà a ser gestionada sota
la forma de Fundació Pública per tal de
donar suport, ampliar i consolidar la
tasca duta a terme durant 25 anys per
la biblioteca vers la lectura, entesa com
una eina de creixement personal i so-
cial. Aquesta proposta neix de la volun-
tat de l’Ajuntament, amb la col·-
laboració d’altres institucions i, en es-
pecial, amb l’Associació Cultural Cal
Llibre, d’impulsar un projecte que per-
meti disposar d’un espai intermodal de

gestió autònoma al voltant de la lectu-
ra, amb àmplia projecció. La fundació
assolirà properament la gestió de la
biblioteca  i implementarà, en el marc
de l’anomenada Casa Màgica, el mu-
seu Cal Llibre de la Il·lustració i una lli-
breria de la fundació. L’acte oficial de
presentació tindrà lloc el 18 d’octubre,
a les 18 h, amb la presència de l’alcal-
de, la directora de la biblioteca, els
escriptors Rosa Regàs i Gustavo
Martín Garzó i la resta de patrons de
la fundació. En el marc de la celebra-
ció tindrà lloc la presentació de la pel·-
lícula La Caixa Màgica que explica l’es-
sència de la biblioteca i el seu projec-
te de futur.

Se signa el conveni amb la
Fundació Martí l’Humà
Santiago Cucurella, director de la Fun-
dació Universitària Martí l’Humà, i
Joan Seguer, alcalde de Parets, han
procedit aquesta setmana a formalitzar
l’acord de col·laboració mitjançant  la
signatura d’un conveni marc per tal de
treballar plegats en els àmbits de la
formació acadèmica, la investigació i
recerca i la promoció d’activitats cultu-
rals del nostre municipi.

Els objectius del conveni són desenvo-
lupar activitats de docència, recerca i
difusió en matèries d’interès d’ambdu-
es institucions; facilitar els serveis d’in-
formació i assessorament sobre temes
tècnics, d’investigació, publicacions i
altres materials d’interès que l’Ajunta-
ment de Parets del Vallès  pugui neces-
sitar de l’àmbit universitari, ja que la
Fundació està vinculada a la UAB i, per
últim, col·laborar en l’estudi i execució
de projectes i iniciatives que benefici-
ïn la formació de la ciutadania de Pa-
rets  en noves tecnologies.

El 18 d’octubre tindrà lloc la presentació de la Fundació Creixem
Llegint vinculada a la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa

Nova edició de La botiga al
carrer, dissabte a l’Eixample

Nova cita amb “La botiga al carrer”,
aquest dissabte, 4 d’octubre, una
activitat organitzada per l’Associació
de Comerciants de l’Eixample de
Parets (ACEP) que pretén promoure
el comerç local i de proximitat. Du-
rant tota la jornada, des de les 10
del matí i fins a les 8 del vespre, una
vintena de comerços de l’Eixample
posaran a la venda els seus produc-
tes a preus més assequibles. “La
botiga al carrer” s’emplaçarà a
l’avinguda de Catalunya, entre els
carrers de Monistrol i Comte
Montemolín. Per aquest motiu, l’Av.
de Catalunya, romandrà tancada al
trànsit entre les 17 i les 20 hores, tot
i que sí hi passarà l’autobús munici-
pal. A la jornada estaran represen-
tats diferents sectors comercials
com ara moda, esport i calçat, infor-
màtica, papereria, articles per a la
llar, per fumeria o ferreteria, entre
d’altres. Durant la jornada es repar-
tiran vals de compra als visitants.
També hi haurà un castell inflable per
als més petits i, a la tarda, reparti-
ment gratuït de xocolata calenta.
L’organització comptarà amb la col·-
laboració de l’entitat Mil·lènium colla.

La Fundació Universitària
Martí l’Humà, impartirà

cursos a la Marineta i a la
masia Cal Jardiner
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L’Ajuntament de Parets es manté
ferm en la voluntat de desenvolupar
el projecte d’espai d’oci i comercial
a la Zona IVECO, malgrat la resolu-
ció emesa pel Departament d’Inno-
vació, Universitats i Empresa, publi-
cada al DOGC el 26 maig de 2008,
que desestima l’execució d’aquest
complex comercial i de lleure al·-
legant que l’emplaçament no està
delimitat dins la trama urbana con-
solidada de Parets del Vallès.
En aquest sentit, el consistori de
Parets interposarà un recurs conten-
ciós administratiu per tal que la Ge-
neralitat incorpori la zona IVECO dins
la trama urbana consolidada, tal
com va acordar el Ple municipal de
l’Ajuntament amb data 24 de gener
de 2008. Parets defensa la integra-
ció de la zona IVECO dins la trama
urbana, considerant que compleix
amb la normativa per a la construc-
ció d’una zona de serveis i d’oci, un
projecte llargament reivindicat per
dotar el municipi d’un espai d’aques-
tes característiques. S’entén trama
urbana consolidada aquelles àrees
on resideix la població de manera
majoritària i que manté la continuïtat
dels edificis plurifamiliars i les tra-
mes comercials inserides amb els
usos residencials.

Continuïtat de l’Espai Central
Els terrenys de l’antiga IVECO, em-
plaçats en uns terrenys propers a la
carretera C-17, donen continuïtat a
l’Espai Central, un sector antigament
ocupat per indústries i ara projectat
com un indret per a l’ús residencial
i dels ciutadans. En aquest empla-
çament, s’ha incrementat el sostre
residencial acompanyat d’un creixe-
ment de serveis a la població, com
ara el CEIP Vila Parietes, que va
entrar en funcionament el passat
curs escolar.
També es projecta una nova escola
bressol municipal i el futur Institut
Universitari de Ciència i Tecnologia.
El consistori es manté en la neces-
sitat de complementar l’espai amb
les activitats comercials de caire di-
vers que es projecta desenvolupar al
sector IVECO.

Què en pensa d’obrir el pressupost municipal a la participació ciutadana? Quines propostes faria?

VOX POPULI

Estem en una democràcia i
s’ha de fer participar la gent.
Jo desconeixia que es fes, ho
trobo molt bé, sempre i quan
se’ns escolti i es realitzi. Ara
que estem en un moment de
crisi, controlaria més els sous
dels funcionaris i retallaria
despeses innecessàries.

Enric
Casadevall

45 anys

Josep
Vila

57 anys

Em sembla perfecte que s’es-
colti al poble, perquè tenim
molt a dir. Jo no he participat
mai, però si puc ho faré. Crec
que s’hauria d’invertir en edu-
cació, per exemple, en la mi-
llora del Pompeu i també en
sanitat, tenim un CAP molt
desaprofitat.

Eva
Galán

29 anys

Crec que és una bona mane-
ra que el ciutadà pugui opinar.
Jo proposaria millorar les vo-
reres, estan molt malmeses i
els cotxets dels nens han
d’anar per la carretera. També
invertiria en ajudar a les ma-
res que treballen i poder con-
ciliar vida familiar i laboral.

Pilar
Navarro
60 anys

Àngel
Ortiz

57 anys

Crec que no només són parti-
cipatius, sinó també
“pagatius”, per tant el ciutadà
ha de participar en tots dos
casos. Tot el que sigui per
beneficiar el poble i descen-
tralitzar el que és administra-
ció seria bo; tant a l’Eixample
com al casc Antic.

Està molt bé que el poble pu-
gui  participar i donar la seva
opinió. Jo fins ara no he par-
ticipat, però aquesta vegada
sí ho faré. Invertiria en la mi-
llora de les escoles, també en
el CAP i en gent gran. Crec
que són tres punts prioritaris.

L’Ajuntament de Parets

defensa el sector IVECO

com a zona comercial

Les actuacions més urgents per a la millora
del CEIP Pompeu Fabra seran immediates

Un estudi tècnic elaborat per la Generalitat de Catalunya garanteix
l’absoluta seguretat de l’edifici annex del CEIP Pompeu Fabra

Els consells escolars i les assemble-
es generals celebrades les darreres
setmanes han donat lloc a a solucions
per a la millora del CEIP Pompeu. En
primer lloc, s’han presentat els resul-
tats de l’estudi tècnic fet per la Gene-
ralitat a l’edifici annex, els resultats del
qual garanteixen l’absoluta seguretat
de l’edifici.
D’altra banda, cal dir que les obres
d’adequació de les instal·lacions mal-
meses per la fuita d’aigua d’aquest
estiu ja han finalitzat. Tant el lavabo
afectat com l’aula de música ja estan
reparats i s’ha pogut iniciar l’activitat
escolar a les instal·lacions. A hores
d’ara, els alumnes ja ocupen les seves
respectives aules. De manera immedi-
ata començaran a executar-se les ac-
tuacions més urgents per a la millora

del centre educatiu, entre les quals des-
taquen l’habilitació de lavabos al par-
vulari, la renovació de la teulada i la do-
tació d’una escala d’emergència.
Aquest ha estat l’acord unànime de
tots els assistents a la darrera assem-
blea general, celebrada a Can Butjosa,
en què, a més de pares i mares i la co-
munitat educativa, hi van ser convidats
tots els grups polítics amb representa-
ció a l’Ajuntament.
La Generalitat, per la seva part, ha
adoptat el compromís d’iniciar de for-
ma immediata aquestes millores, a
l’espera de poder executar el projecte
d’ampliació del centre educatiu. En
aquest sentit, comunitat educativa,
pares i mares i consistori, continuen
exigint al govern autonòmic la premura
de l’ampliació.

HPO de Can Fradera: s’inicia
el procés per a la construcció

BrBrBreuseuseus

Aposta per l’estalvi energètic i
reducció dels llums de Nadal

En poc més de dos mesos, Parets ja
lluirà l’engalanat de Nadal, enguany
amb novetats pel que fa a l’enllume-
nat. Amb prou antelació s’ha previst
el canvi de llums en un tram –el que
correspon a l’avinguda de Francesc
Macià– amb la voluntat de disminuir
el consum energètic i la contamina-
ció lumínica.
L’estalvi és considerable, tant pel
què fa al preu dels nous dispositius,
com pel què fa al consum: un terç
menys que els llums tradicionals.
Cada any s’aniran canviant diversos
trams. Aquest Nadal, s’il·luminarà
l’eix principal de l’avinguda de
Catalunya, la plaça de Josep Marcer,
el carrer Major, el Raval i l’avinguda
Francesc Macià.

ANTONIO
TORÍO
Regidor

d’Educació

Treballem junts amb un mateix repte: l’ampliació del Pompeu

El treball unitari entre AMPA, comunitat educativa i ajuntament és
la clau per assolir el repte de tots: que s’executi el projecte d’am-
pliació del CEIP Pompeu Fabra. Des d’abans de l’inici escolar i
durant aquestes setmanes hem mantingut reunions molt produc-
tives per plantejar necessitats i solucions. Tots manifestem la
necessitat d’ampliar aquest centre educatiu i treballarem de
manera conjunta per exigir a la Generalitat de Catalunya que no
demori aquest procés, però mentrestant es poden aconseguir
millores. Les actuacions més urgents es faran de manera imme-
diata, amb això ja s’ha establert un compromís i un calendari. La
primera setmana d’octubre, es detallarà quines són aquestes ac-
tuacions, tot i que ja s’avança que els sanitaris a la zona de par-
vulari, l’escala d’emergència i la substitució de la teulada són al-
gunes de les accions a executar en primer lloc.

Aquesta setmana s’han iniciat els
treballs per a la construcció dels 60
habitatges de protecció oficial del
sector Can Fradera.
Els treballs consisteixen en un son-
deig geològic del solar, que formen
part de les tasques preparatòries per
a l’inici de la construcció.
En aquests sondeigs s’extreuen pos-
tres del terreny per a la seva posteri-
or anàlisi així com altres proves geo-
lògiques que determinaran els siste-
mes definitius de construcció dels
soterranis i els fonaments de les edi-
ficacions.
Les actuacions de sondeig es per-
llongaran també durant la part de la
propera setmana i posteriorment es
procedirà a l’ocupació de la parcel·la
per part de l’empresa constructora i
l’inici de les obres.
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Les veus més joves de RAP
107 s’escolten dissabte,
amb un nou programa radio-

fònic que es va estrenar a finals de
setembre. Consta a la graella de
l’emissora municipal amb el títol
Rap107.edu i s’emet cada dissabte,
en directe, de 10 a 11 del matí. Miquel
Pérez, col·laborador de RAP107 i pro-
fessor de l’escola Nostra Senyora de
Montserrat, és el conductor de progra-
ma. El nou espai radiofònic neix fruit
d’una de les propostes sorgides del
Projecte Educatiu de Parets (PEP) en-
vers l’emissora municipal.

Comença el segon cicle de
cinema La mirada dels altres

Miquel Pérez, conductor de Rap107.edu, amb escolars, el primer dia del programa.

S’estrena el programa Rap107.edu,
protagonitzat per escolars de ParetsEls divendres del mes d’octubre esta-

ran dedicats a les pel·lícules de temà-
tica social amb l’inici del segon cicle La
mirada dels altres, organitzat pels Ser-
veis Socials de l’Ajuntament i que for-
ma part de les activitats de sensibilit-
zació adreçades a la població per refle-
xionar al voltant de la immigració.
Aquesta activitat s’inclou dins del pro-
jecte global del Pla d’acollida per a les
persones nouvingudes.
Avui, 3 d’octubre, a les 20 hores, tin-
drà lloc, al teatre Can Rajoler, la prime-
ra de les projeccions, que sota el títol
El buen nombre, explica la història de
la família Ganguli, a qui el trasllat des
de Calcuta a Nova York evoca l’equili-
bri per adaptar-se a un nou món sen-
se oblidar l’antic.

Cinema, per un euro
Els divendres següents podrem veure
Catorze quilòmetres, Persèpolis,
Bodas y Prejuicios i, per finalitzar,  es
farà el passi del film En un mundo
libre, del director Ken Loach, protago-
nitzada por Kierston Wareing i guanya-
dora del premi al millor guió al Festival
de Venècia de l’any 2007.
Totes les projeccions tindran el cost
simbòlic d’un euro. Dins el mateix ci-
cle també es podrà visitar l’exposició
Les noves dones catalanes, del fotò-
graf xilè Fernando Gallardo, que mos-
tra la situació de les dones immigrants
en el seu dia a dia i els problemes als
quals s’enfronten. La mostra estarà
oberta del 3 al 22 d’octubre a la sala
d’exposicions del Centre Cultural Can
Rajoler.

El programa té com a finalitat acollir tota
la realitat escolar de Parets, fet pel qual
els protagonistes de l’espai són els
alumnes dels diversos centres educa-
tius del municipi, des de cicle infantil
fins a secundària.
Rap107.edu vol convertir-se en el ca-
nal a través del qual els escolars pu-
guin expressar les seves opinions, gus-
tos i crítiques. Pel que fa al contingut,
cal dir que inclou narracions de contes
o poemes, música, espais centrats en
la vida escolar i extraescolar, literatura,
actualitat informativa, i algun apartat
per a poder concursar des de casa.

Nou curs per a l’obtenció
del CEBEI, a Can Butjosa
La Biblioteca Infantil i Juvenil Can
Butjosa de Parets, en la seva nova
edició de l’Espai de Formació que
inclou cursos dedicats als infants, a
les famílies, i als professionals amb
dedicació vers els llibres i la lectu-
ra, inicia la sisena edició del Certi-
ficat d’Especialització en Bibliote-
ques  Escolars i Infantils (CEBEI).
Es tracta d’un curs d’especialització
de 200 hores que es duu a terme  a
l’Àrea de Formació de la Biblioteca
Infantil i Juvenil Can Butjosa, a la
Facultat de Ciències Humanes, Tra-
ducció i Documentació (FCHTD) i a
la Facultat d’Educació (FE) de la Uni-
versitat de Vic.
La formació que s’imparteix des de
la biblioteca, inclou diferents contin-
guts que giren al voltant dels contes,
la lectura en veu alta, el treball en
xarxa, la biblioteca educadora o el
treball d’equip, entre d’altres.

Enguany la inauguració d’aquest
curs acadèmic tindrà lloc dijous 16
d’octubre, a les 19 h, i inclou una
xerrada sobre la fascinació de la li-
teratura a càrrec de l’escriptor
Gustavo Martin Garzo, que serà l’en-
carregat d’atorgar el certificat als 16
alumnes que es graduen aquest any,
sumant-se així als 11 graduats de
les edicions anteriors.

La proposta del nou espai radiofònic sorgeix de les
propostes del Projecte Educatiu de Parets del Vallès (PEP).

Gustavo Martin Garzo
lliurarà enguany els diplomes
de graduació del Certificat

d’Especialització en Biblioteques
Escolars i Infantils
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Oficina de Catala

Oficina de Català

de Parets del Vallès
Centre Cultural Can Rajoler

Travessera, 1
Tel. 93 573 98 00

parets@cpnl.cat

Aprendre català,
cosa de tots

`

Aquest diumenge s’estrena la nova
temporada als teatres de Parets amb
la l’obra Pagagnini de la companyia
Produccions Yllana i Ara Malikian, que
seran els encarregats de donar el tret
de sortida als espectacles de l’últim
trimestre de l’any. Música clàssica, te-
atre i humor són els components prin-
cipals d’aquest divertit muntatge de la
formació madrilenya.

Espectacles per a tots els públics
Durant els propers mesos, es duran a
terme, entre d’altres, el musical
Ruddigore, dirigit per Joan Maria Segu-
ra, La tempesta, de William Shakes-
peare, interpretada pels integrants de
la companyia Quatre per Quatre o, en
el vessant musical, les actuacions de
Lídia Pujol i la dansa dels Tapeplas 2
amb Monkeys.
Pel que fa a la programació d’especta-
cles del Cafè Teatre, enguany ens visi-
taran Carles Flavià amb 10/12/14 i
els monologistes d’humor Tibi Macias
i Toni Cano.

En el mes de desembre tornarem a te-
nir una cita imprescindible amb els
membres de la companyia de teatre lo-
cal Som i Serem, que en aquesta oca-
sió portaran a escena l’obra Magnòlia
Cafè on l’escriptora Àngels Aymar de-
mostra una vegada més el poder evo-
catiu de les imatges, les olors i els
sons que defineixen les influències que
persisteixen en les nostres vides.

El punt final de la programació arriba-
rà amb l’esperat concert de Cap d’Any
a càrrec de l’Orquestra de Cambra de
Granollers acompanyada per la Coral
Renaixença de Santa Perpètua de
Mogoda i el grup vocal Estoc de Veus.
Pel que fa als espectacles infantils,
l’entitat Rialles serà l’encarregada de
programar les actuacions que es duran
a terme el segon i quart diumenge de
cada mes.

Nova temporada de teatre a Parets

La tempesta és una de les obres que podrem veure properament al teatre Can Rajoler.

L’Orquestra de Cambra
 de Granollers farà el
Concert de cap d’any

El servei de Joventut de l’Ajuntament
amb la col·laboració de l’entitat Las
Haches del Valle ha organitzat una tro-
bada d’escriptors de grafits que tindrà
lloc el dissabte 18 d’octubre, entre les
12 i les 20 h, al carrer de la Ribera,
amb l’objectiu de donar color als murs
de l’anomenada Riera Seca. Un cente-
nar de joves escriptors de tot l’Estat
espanyol es donaran cita per cobrir
amb els seus dibuixos prop d’un qui-
lòmetre del mur que delimita aquest es-
pai. La iniciativa neix de les propostes
abocades pels joves paretans durant la
primera edició de la Faktoria d’Idees,
seguint iniciatives similars dutes a ter-
me en poblacions veïnes. A més de
l’espai, els participants tindran al seu
abast materials, així com la instal·lació
de papereres especial-ment indicades
per a l’abocament de pintures i esprais.

Projecte Grafits Art Urbà
La jornada estarà amenitzada pel Dj
Eterno Selekta i un Dj convidat i comp-
tarà amb servei de bar. Durant la tro-
bada tindrà lloc la presentació del pro-

jecte Grafits art urbà en que es comu-
nicaran els espais que properament se-
ran habilitats i senyalitzats i on serà
possible dur a terme els dissenys en
grafits i que igualment estaran dotats
de papereres especials. Així mateix, du-
rant el mes d’octubre, es durà a terme
a la masia de Cal Jardiner, un curs gra-
tuït sobre hip-hop en què s’ensenyarà

BrBrBreuseuseus

100 escriptors de grafits mostraran el seu talent a la Riera Seca

Èxit de participació a la II
jornada Hip HoParets 2008

Més de 300 joves de Parets i roda-
lies van donar-se cita durant la sego-
na edició del Hip HoParets d’en-
guany. El Sot d’en Barriques va aco-
llir un bon grapat de concerts i acti-
vitats entre les quals van destacar el
concurs de breakdance i el concert
de Dani Ro. Durant el dia, sis escrip-
tors de grafits van plasmar el seu art
als plafons instal·lats a tal efecte.
La jornada va transcórrer amb
tranquil·litat i sense incidents. Els jo-
ves van agraïr poder comptar amb un
dia dedicat a la cultura hip-hop i han
demanat al servei de Joventut una
propera repetició de l’activitat.

El proper dilluns, 6 d’octubre, tornen
a començar els Cursos de Català per
a Adults de Parets. Aquest primer
quadrimestre s’inicien 2 cursos per a
persones que volen entendre i co-
mençar a parlar en català, a més dels
cursos a distància per a catalanopar-
lants i 1 d’inici a l’escriptura (prime-
ra part del nivell B).
Cada vegada, doncs, les persones
nouvingudes s’interessen més per
aprendre la nostra llengua i s’apun-
ten als cursos.  Hi posen il·lusió, es-
forç i temps, però també necessiten
la nostra ajuda, la de la gent que
parlem català, tant si és la nostra llen-
gua materna  com si no l’és. Neces-
siten poder practicar al carrer, a pla-
ça, a la botiga, a la sortida i entrada
de l’escola… aprendre a construir
una frase, una conversa quotidiana;
necessiten que nosaltres els facilitem
l’aprenentatge, que ens hi dirigim en
català, que no pressuposem que en
català no ens entendran, que tin-
guem paciència si veiem que els cos-
ta, en definitiva, que no els exclo-
guem.  Si bé és cert que en aquest
sentit ja hi ha el programa del
Voluntariat per la llengua, també cal
que en la nostra vida quotidiana ens
esforcem a adreçar-nos-hi, d’entrada,
en català, perquè és la llengua prò-
pia de Catalunya, perquè els seus
fills ja es relacionen en català amb
els companys d’escola i perquè fer
cara de foraster, vestir d’una altra
manera, tenir una cultura diferent  o
tenir accent estranger no vol dir estar
incapacitat per entendre el català o
parlar-lo.

als joves les disciplines relacionades
amb aquesta cultura. Amb aquestes
iniciatives, l’Ajuntament de Parets pre-
tén donar resposta a les demandes
dels joves alhora que fomenten l’art
urbà com a forma d’expressió artísti-
ca, però sempre en el marc d’una con-
ducta respectuosa amb la propietat ali-
ena i l’entorn.

L’activitat, que es durà a terme el 18 d’octubre, aplegarà escriptors de grafits de tot l’Estat.
 Els joves pintaran les parets de la Riera Seca per fomentar l’art urbà amb civisme i amb respecte.

Nit temàtica al voltant del
terror al teatre Can Butjosa

Passa una nit de por... aquesta és
la nova proposta que el servei de Jo-
ventut, amb la col·laboració de l’en-
titat Terres d’Ëdeon, posa a l’abast
de totes les persones interessades
a passar una nit basada en la temà-
tica del terror.
El proper divendres, 17 d’octubre, a
les 21 h, el Teatre Can Butjosa es
convertirà en una sala de cinema de
terror amb la projecció d’un
curtmetratge i de dues pel·lícules
d’aquest gènere. A més de l’ambi-
entació, els membres de l’entitat
Terres d’Ëdeon maquillaran el públic
i oferiran servei de bar.
L’entrada és gratuïta i hi poden as-
sistir els majors de 14 anys. La pro-
posta de les nits temàtiques és una
de les iniciatives nascudes a través
del procés participatiu La Faktoria
d’Idees que, el passat mes de juny,
va dur a terme el servei de Joventut
de l’Ajuntament.

Exposició fotogràfica de la
campanya Prou d’Hòsties!

Per primer cop, l’exposició vinculada
a la campanya Prou d’Hòsties! so-
bre la violència vers les dones res-
tarà oberta a la participació de la
ciutadania. Enguany, el Servei
d’Igualtat ha organitzat un concurs
de fotografies cretives al voltant de
la violència masclista. Les instantà-
nies s’hauran de presentar en for-
mat CD al Casal Can Butjosa fins al
23 d’octubre i formaran part d’una
exposició que es podrà veure a Can
Rajoler del 5 al 30 de novembre.
El jurat estarà format per un comitè
d’experts en violència vers les do-
nes i persones vinculades al món de
la fotografia. La imatge guanyadora
serà la por tada del cur tmetratge
guanyador del concurs de Joves Cre-
adors del Servei de Joventut.
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Quart Memorial Francesc Clos d’handbol

Jordi Seguer

El sènior A de l’Handbol Parets s’estrena aquest diumenge a la 1a Catalana

La fase sector juvenil i el primer partit de la lliga de 1a Catalana sènior, s’inclouen
dins del Memorial que organitza l’Handbol Parets del 3 al 5 d’octubre

Recepció oficial al nedador
paralímpic Miquel Luque

El nedador paralímpic paretà Miquel
Luque, va assistir a la recepció ins-
titucional organitzada per l’Ajunta-
ment de Parets el passat 23 de se-
tembre. Durant l’acte, l’alcalde Joan
Seguer va destacar la bona actuació
de l’esportista que en els darrers
Jocs de Pequín va obtenir la meda-
lla de bronze en la final de 50 m
braça. El regidor d’esports, Sergi
Mingote, va elogiar la participació
durant tres jocs consecutius de Mi-
quel Luque que va començar a com-
petir el 1994 en finals catalanes
amb el CN Sant Rafael. Després de
tres participacions el nedador de 32
anys acumula 4 medalles: 2 ors i 2
bronzes.
El president del Club Natació Pa-
rets, Toni Garcia Soto, va dir que la
trajectòria de Luque és un exemple
pels nedadors del seu club. A la re-
cepció també hi va assistir el presi-
dent de la Federació Espanyola d’es-
portistes amb discapacitats físi-
ques, Joan Palau, que va agrair el
suport de l’Ajuntament de Parets al
nedador paralímpic.

L’Handbol Parets organitza, al llarg
d’aquest cap de setmana, la 4a edició
del Memorial Francesc Clos d’hand-
bol. El torneig inclou la fase sector de
categoria juvenil classificatòria per a la
Lliga Catalana i el primer partit de la
temporada del sènior A a 1a Catalana.
Avui, a les 20 hores, es jugarà al Pa-
velló d’esports el partit de juvenils
entre el Sant Joan Despí i el Gavà.
Dissabte 4 d’octubre, a les 17.45 h,
l’Handbol Parets s’enfrontarà al Sant
Joan Despí. Diumenge 5, a les 11.30
hores clourà la fase sector amb el par-
tit entre l’HP i el Gavà. El campió del
sector aconseguirà l’ascens a la Lliga
Catalana, la màxima categoria de
l’handbol base.
El club, presidit per Joan Volart, ja dis-
posa aquesta temporada de 2 equips
a la Lliga Catalana: infantil i cadet. El
cadet entrenat per Xavi Canalejas va per-
dre en la 1a jornada a la pista del Sant
Llorenç (30-25).

Inici de la lliga de 1a Catalana
El Memorial Francesc Clos finalitzarà
diumenge a les 12.45 hores amb la
disputa del partit de la primera jorna-
da de 1a Catalana sènior masculina
entre l’HP i La Salle Montcada.
L’equip, dirigit de nou per Josep Manel
Herrero, aspira a classificar-se entre
els 4 primers durant la primera fase
per jugar la fase d’ascens a Lliga Ca-
talana, categoria on van militar la tem-

porada passada. El Parets ha estat en-
quadrat en el grup 2 juntament amb el
Barberà, Pardinyes de Lleida,
Canovelles, Sarrià, Gavà B, Cardedeu,
OAR Gràcia Sabadell i Llagostera. El
primer desplaçament dels paretans
serà el 12 d’octubre a la pista del
Pardinyes. La fase acabarà l’1 de març
en pista pròpia davant del Barberà.

Canvis a la plantilla del sènior A
Tot i el descens des de la Lliga
Catalana, l’HP ha confeccionat un bloc
molt competitiu que integren 23

jugadors. Entre els fitxatges hi ha Oriol
Ballús, un primera línia i extrem
esquerra procedent de La Garriga,
Sergio Rodríguez que puja del sènior B
o  el porter Roger (FS Parets).
Han tornat al club: Antonio Escudero,
Isidre Martorell i Joan Oller. Les baixes
de la temporada anterior han estat les
de Carles Palet, Sergio Bujaldón, Maxi
i Sergio.
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Joaquim Rodríguez obté un sisè lloc
al Mundial de fons en carretera

Comencen les Escoles Esportives Municipals

El ciclista paretà del Caisse d’Epargne va ser el millor
representant de l’equip espanyol a la classificació general

Aquest dimecres 1 d’octubre han co-
mençat els entrenaments de les Esco-
les Esportives Municipals que organit-
za durant tot el curs el Servei d’Esports
de l’Ajuntament.
Les activitats van adreçades a nens i
nenes d’entre 4 i 8 anys que podran for-
mar-se descobrint tot allò que el seu
entorn els ofereix i incidint en el foment
dels valors. També s’integra l’activitat

física i l’esport com a hàbit d’organització i l’ús del temps lliure. Les sessions
d’entrenament es por ten a terme dos cops a la setmana en categoria
prebenjamí i benjamí i un cop a la minibenjamí en 3 centres: Can Butjosa, Pau
Vila i Pavelló. Les Escoles es complementen amb els Jocs esportius escolars
que es faran els dissabtes al matí.

Derbi entre CF Parets i
Mollet UE a Preferent
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El ciclista paretà Joaquim Rodríguez
Oliver ha obtingut una sisena posició
en el Campionat del Món de fons en
carretera que es va disputar diumenge
passat a Varese (Itàlia). El corredor del
Caisse d’Epargne va ser el component
de l’equip espanyol millor classificat a
la general, per davant dels favorits Os-
car Freire i Alejandro Valverde.
Rodríguez va quedar a 3 segons del
nou campió mundial l’italià Alessandro
Ballan. El Mundial es va decidir en la
darrera de les 15 voltes que s’havien
de donar a un circuit considerat com a
trenca cames amb continues pujades
i baixades a por ts de muntanya no

L’atleta paretà Marc Picazos va obtenir
dos podis en els darrers Campionats de
Catalunya de pista  juvenil. Durant la
temporada de pista cober ta Picazos,
que competeix amb el CA Montornès, va
ser 3r en salt d’alçada i subcampió en
aire lliure. Aquest resultat li va permetre
debutar amb la selecció catalana en una
Trobada Internacional celebrada a
Bolònia (Itàlia). Marc Picazos, nascut el
1991, compagina el salt d’alçada amb
el triple salt i amb algunes proves de ve-
locitat. Aquesta darrera temporada
Picazos s’ha convertit en un dels millors
saltadors d’alçada amb 1,85 metres, en
triple salt ha fet una marca de 12,37

metres i en salt de longitud 5,78 m. Marc Picazos practica l’atletisme des de categoria benjamí
però no va ser des del segon any de cadet quan es va especialitzar en salts. L’atleta que entrena
Marc Pruna també va obtenir -fora de termini la mínima per anar al Campionat d’Espanya.

Dissabte 4 i Diumenge 5 Octubre
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CF Parets-Mollet UE (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 3a CATALANA Grup 2:
Les Franqueses-B.Parets A (Dissabte, 19 h)
BÀSQUET SÈNIOR FEMENÍ 2a CATALANA Grup 1:
B. Parets A-Valldemia Mataró (Dissabte, 18 h)
HANDBOL 1a CATALANA Grup 2:
H.Parets-La Salle Montcada (Diumenge, 12.45 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
La Union B-FS Parets (Dissabte, 16.30 h)
RUGBI 1a CAT: CR Parets-Químic (Dissabte, 16.30 h)
TENNIS TAULA 2a EST.: TT Parets-Olesa (Diss. 17 h)
Dissabte 11 i Diumenge 12 Octubre
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
Palau Solità-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-Cardedeu (Dissabte, 19 h)
BÀSQUET SÈNIOR FEMENÍ 2a CATALANA Grup 1:
Montgat-B. Parets A (Diumenge, 12 h)
HANDBOL 1a CAT: Pardinyes (Lleida)-H.Parets
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
FS Parets-L’H Bellsport (Dissabte, 17.30 h)
RUGBI 1a CAT: GEiEG-CR Parets
TENNIS TAULA 2a EST.: Malgrat-TT Parets (Diss. 18 h)

El CF Parets rebrà aquest diumenge
a les 12 h al camp municipal Josep
Seguer la visita del Mollet UE en la
4a jornada de la lliga de Preferent
grup 1.  L’equip de Cuni vol sumar
el primer triomf davant l’afició des-
prés de la victòria obtinguda diumen-
ge passat al camp del SF Sasserra
(0-1) amb gol de Sorroche.
El Mollet que entrena Xavi Gurri ha
tornat aquesta temporada a Prefe-
rent. Després de 3 partits s’ha situ-
at a la part alta amb 7 punts gràci-
es a les victòries contra el SF
Sasserra i Palau, i a l’empat contra
la Gramenet B.

El CEP organitza la quarta
Marxa Popular El Piolet
El proper 19 d’octubre tindrà lloc la
4a Marxa Popular de Parets El Pio-
let organitzada pel Centre Excursio-
nista Parets. La caminada s’inicia-
rà a les 9 del matí amb sortida des
del Pavelló d’esports amb un recor-
regut de 12 kms. Les inscripcions,
que són limitades, resten obertes al
preu de 5 euros i inclouen assegu-
rança, samarreta, avituallament,
botifarrada i participació en el sor-
teig de material de muntanya. Es po-
den formalitzar a la recepció del
Pavelló o a la seu del CEP (tots els
dijous de 21 a 22 i fins el 16 d’oc-
tubre). En acabar la marxa, a les 12
hores, es farà una botifarrada a la
zona esportiva.

Comença la temporada
pel Rugbi i Tennis Taula
Els dos sèniors del Rugbi Parets dis-
puten aquest cap setmana la 1a jor-
nada de lliga. A 1a Catalana el sèni-
or A rep aquest dissabte (16.30 h)
el potent Químic mentre que l’equip
B a 3a juga diumenge al camp del
Falcons (12 h a les pistes de la UB).
En tennis taula el sènior A del TTP
rep aquest dissabte (17 h) l’Olesa en
el primer partit de 2a Estatal.
L’equip el formen els jugadors Mi-
quel Molina, Ricardo Jiménez i Juan
Ortega. El club presidit per Jordi
Rivera compta amb un sènior a Lli-
ga Catalana, dos equips a 1a i 2a
Provincial, dos Veterans a 1a i 2a
Categoria i una escola de formació.

Debut amb victòria del
FS Parets a la Territorial
L’equip sènior A del Futbol Sala
Parets juga demà dissabte (16.30
h) a la pista de La Unión B de Sta
Coloma la 2a jornada de la lliga de
Territorial grup 1. L’equip que ara
entrena Juan C. Sánchez va vèncer
en el primer partit el Bar Casal Sant
Pau (2-1) amb gols de Javi Bote i
Sergio López. El FSP s’ha reforçat
amb les incorporacions dels porters
Jaume i Siscu, a més de  Rafa
Rodríguez, Chijou i Jesús. L’objectiu
de l’equip és assolir l’ascens cap a
la 1a Estatal B.

BreusBreus

Presentació dels equips
del Bàsquet Parets
Dissabte 4 d’octubre es farà, a les
16.15 hores, al nou Pavelló d’es-
ports la presentació dels 23 equips
del Bàsquet Parets. Aquesta tempo-
rada el club presidit per Dídac
Cayuela compta amb 13 equips
masculins (2 sèniors, 1 júnior, 3
cadets, 1 infantil, 2 preinfantils, 2
mini i 2 premini) i 10 femenins (2 sè-
niors, 1 sub-21, 2 cadets, 1 infan-
til, 1 preinfantil, 2 mini i 1 premini).
En acabar la presentació, a les 18
hores, es jugarà el partit de la se-
gona jornada de 2a Catalana sèni-
or femenina entre el BP i el
Valldemia (Mataró).

massa dures però que van passar fac-
tura als corredors. Rodríguez va ser un
dels corredors més actius en l’escapa-
da que va marcar el desenllaç del cam-
pionat però al final -tot sol i sense el
suport dels seus companys de selec-
ció- li va mancar força per situar-se en
la lluita pel podi que van dominar els
italians. El ciclista paretà no s’explica
els “problemes de comunicació” que
es van produir amb la resta de ciclis-
tes espanyols: “Si hagués sabut que
darrera meu tenia algun suport hauria
tingut opcions a medalla”. Joaquim
Rodríguez participarà aquest dissabte
al Giro de la Lombardia.

Joaquim Rodríguez ha estat sisè al Mundial i a la Volta ciclista a Espanya

L’atleta Marc Picazos, entre els millors saltadors d’alçada de Catalunya
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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

parets@xarxapsc.net

El grup municipal socialista subscriu ínte-
grament el compromís adoptat a l’Assem-
blea convocada per l’AMPA del CEIP
Pompeu Fabra el passat 23 de setembre,
celebrada a Can Butjosa, i a la qual van
ser convidats els partits polítics amb re-
presentació a l’Ajuntament.
D’entre els compromisos destaca en pri-
mer terme la necessitat de crear un front
comú. L’acord resultant de l’assemblea
estableix que la unitat entre pares i ma-
res, comunitat educativa i partits polítics
és la clau per abordar l’actual situació de
l’escola Pompeu Fabra.  L’objectiu és el
treball conjunt per aconseguir la reforma
integral i l’ampliació del centre educatiu,
tot i això, mentre s’assoleix l’execució de
tot el projecte, ens plantegem la millora

de les condicions actuals de manera imme-
diata. Abans no acabi l’any, els serveis
tècnics de la Generalitat, en col·laboració
amb l’Ajuntament de Parets, començaran
les obres de millora de l’edifici principal.
Aquest és un compromís en ferm i amb
calendari. Durant aquesta primera setma-
na d’octubre, l’arquitecte redactor del
projecte, juntament amb el cap d’obres del
Departament d’Educació de la Generalitat
i els serveis tècnics municipals, determi-
naran quines són les actuacions que es
desenvoluparan en primer lloc. Entre
d’altres, ja es preveu la dotació d’una
escala d’emergència, la construcció de
lavabos al parvulari i la substitució de la
teulada.
Aquest és el tracte i també el repte: tre-

ballar plegats per exigir al Departament
d’Educació de la Generalitat no més demo-
res en l’ampliació del CEIP Pompeu Fabra
i millorar les tasques de manteniment.
El PSC a Parets del Vallès hem apostat
sempre per la qualitat de l’educació i la
qualitat de les instal·lacions educatives.
És una tasca que, amb constància, anem
aconseguint mica en mica. En són exem-
ples el CEIP Lluís Piquer, el CEIP Pau Vila
i, en breu, el CEIP Pompeu Fabra també
serà una realitat.

Arran de l’esclat de la problemàtica de les
instal·lacions del CEIP Pompeu Fabra, tots
els ciutadans i ciutadanes de Parets hem
viscut amb indignació aquest inici de curs.
Aquesta escola, de llarga tradició al nos-
tre municipi i que ha estat un centre edu-
catiu de referència durant molts anys (qui
no recorda experiències i iniciatives com
la dels escacs humans per exemple), amb
un equip docent i un projecte educatiu que
permeten qualificar-la com una molt bona
escola, pateix la realitat d’uns edificis ob-
solets, antiquats, que no compleixen la
normativa i amb enormes complicacions.
Aquesta situació feia temps que era de-
nunciada pels pares i mares i pel govern
municipal del qual formem part i malgrat
haver lliurat ja al Departament d’Educació

el projecte de reforma i ampliació, ha ob-
tingut per resposta la manca de consigna-
ció pressupostària. Així les coses, enguany
les mancances materials s’han evidenciat
amb tota la seva cruesa. I el nivell d’indig-
nació ha estat de tal magnitud que avui i
gràcies a la plataforma Salvem el Pompeu,
tota la comunitat educativa del municipi
n’és conscient.
L’Ajuntament s’ha posat les piles i està
fent la seva feina, actuant en àrees de
manteniment on no hi havia hagut prou di-
ligència, però sobretot, negociant amb el
Depar tament d’Educació l’inici de les
obres. També totes les forces polítiques
han estat fins ara a l’alçada i han entès
que en un tema com aquest el que cal és
treballar amb consens i evitar la confron-

tació política innecessària. Per això, en la
darrera sessió plenària de l’Ajuntament
hem aprovat un document unitari per exi-
gir al Departament d’Educació de la Gene-
ralitat que compleixi amb la seva obliga-
ció i el seu compromís, que és abordar la
millora, reforma i ampliació del centre.
Si haguéssim de resumir l’actual situació,
ICV la sintetitzaria amb l’expressió “Ja n’hi
ha prou”.

L’inici de curs escolar no ha estat plàcid
en el nostre poble. L’escola Pompeu Fabra
presenta greus mancances. El Departa-
ment d’Educació i l’Ajuntament no han res-
post. L’ampliació (competència de la Ge-
neralitat) i el manteniment (competència de
l’Ajuntament) no s’han vist per enlloc, to-
tes dues administracions tenen els deures
per fer.
L’AMPA i la Plataforma Salvem el Pompeu,
han fet el que havien de fer davant la greu
situació que pateix l’escola: plantar-se, i
no poden afluixar.
Si repassem aquest mateix diari podem
veure les vegades que s’han anunciat les
millores de l’escola Pompeu Fabra, moltes
promeses i poques accions. Per molt que
digui l’equip de govern, el projecte de mi-

llores i ampliació de l’escola és d’aquest
gener. Què han fet fins aquest gener?
El manteniment de l’escola està molt per
sota del que cal i l’ampliació, retard sobre
retard, tot i que els que manen al Depar-
tament d’Educació, són del mateix color po-
lític que els que manen a l’Ajuntament.  Po-
dem deduir fàcilment que els socialistes
de Parets tenen poc pes polític o han dor-
mit a la palla. La manca de manteniment,
la no-execució de les obres i la data del
projecte no deixen dubtes.
Les pancartes que hi ha a l’escola són tot
un indicador del que els pares i mares de
l’escola denuncien. Celebrem que l’equip
de govern, malgrat el rampell que va tenir
de treure les pancartes, les tornés a po-
sar. L’AMPA té la força suficient com per-

què la discrecionalitat de l’Ajuntament
s’aturi. Ho celebrem: és un indicador de
la vostra força. Nosaltres, com a NOPP,
vàrem voler posar una pancarta, també re-
lacionada amb un altra mancança en el
tema d’ensenyament, que demanava un
nou IES a Parets i ens van dir que a Pa-
rets només es poden posar pancartes per
convidar a una arrossada o similar.
Teniu tot el nostre  suport perquè com més
aviat millor l’escola Pompeu Fabra tingui
l’ampliació, les millores i les reformes que
li urgeixen. Ens teniu i ens tindreu al vos-
tre costat.

CiU (formació política que no ha governat
mai a Parets des que el ajuntaments són
democràtics) vol donar un cop d’atenció a
l’actual equip de govern PSC-PSOE (que sí
que governa a casa nostra des de fa més
de 30 anys) per la seva manca de planifi-
cació i priorització de les obres de millora
d’aquesta escola.
Ha estat necessari una fuita d’aigua en
període de vacances per fer vessar el got
de tot un col·lectiu de pares, mares i mes-
tres,  perquè fossin escoltades les seves
velles reivindicacions: que les instal·-
lacions de l’escola -que daten dels anys
seixanta- estaven en situació precària i que
podien ser un problema greu per garantir
l’escolarització dels nens i nenes. La mo-
bilització del pares i mares, la seva impli-

cació i la seva for talesa han fet que els
mitjans de comunicació (ràdio, premsa i TV)
por tessin a la llum pública tota aquesta
problemàtica; mai tants tècnics han treba-
llat tant i tan de pressa per poder donar
petites pinzellades en l’intent de reparar
aquest descosit.
És molt greu que molts pares d’alumnes
d’aquest centre decidissin no portar els
fills a l’escola el primer dia d’aquest curs
escolar!
Però també volem denunciar la manca de
compromís de planificació del conseller
Maragall i la seva conselleria ja que esta-
ven avisats i tenien detectats els proble-
mes. Però, tot i les promeses, a la pregunta
del nostre diputat -el febrer del 2007- al
Parlament de Catalunya, la resposta del

conseller Maragall va ser que el Departa-
ment havia enviat a GISA, durant el mes
de desembre de 2006, l’expedient perquè
es procedís a gestionar la licitació de les
obres.  El setembre del 2008 no s’ha exe-
cutat res.
Aquesta és la feina que podem fer des
l’oposició i la continuarem fent-la. És clar
que fer pressió a totes les portes que té
el govern de la Generalitat és la feina que
hem de fer tots els polítics i un bon siste-
ma és formular preguntes al Parlament de
Catalunya com hem fet nosaltres i que al-
tres forçes com el PSC-PSOE i ICV no han
fet.

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.

Pompeu,
ja n’hi ha prou!

El Pompeu Fabra
se’n sortirà gràcies

als pares i mares

CEIP Pompeu
Fabra;

el gran oblidat

Davant el
repte del Pompeu:

unitat
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Tal i com ja vam informar en el darrer Parets al dia, el Servei de Comerç i Atenció al Consumidor, arran dels resultats extrets de l’enquesta que
van complimentar tots els comerços del municipi, ha decidit emprendre una sèrie d’accions formatives, que es duran a terme durant aquest
darrer trimestre.
La primera serà una sessió informativa sobre Bones Pràctiques Comercials, Horaris comercials, vendes especials, preus de venda al públic,
pagament amb targeta i fulls de reclamacions.
La xerrada, tot i que està adreçada principalment als comerciants, està oberta a qualsevol ciutadà interessat en aquests temes.

Sobre els Horaris Comercials, que va ser un dels punts més sol·licitats en l’enquesta, podem dir que si bé la norma bàsica nacional sobre
horaris comercials, la Llei 1/2004 de 21 de desembre estableix en el seu article 1r el principi de llibertat dels comerciants per determinar els
dies i hores de la seva activitat comercial, les comunitats autònomes amb competències en aquest sentit poden dictar disposicions específi-
ques per tal d’adoptar les mesures d’ordenació necessàries per a garantir l’equilibri entre els diversos formats de comerç.
Pel que fa a la nostra comunitat, el govern català va promulgar la Llei 8/2004 de 23 de desembre, d’horaris comercials, en la què es va des-
envolupar amb més concreció l’horari general d’obertura de tots els establiments comercials, les exclusions de l’horari general així com la
tipificació de les infraccions i les sancions corresponents. Així mateix el departament competent en matèria de comerç, amb audiència prèvia
del consell assessor en matèria de comerç de la Generalitat, estableix anualment mitjançant una ordre, el calendari dels diumenges i festius
en què poden romandre oberts els establiments comercials.
Durant aquesta xerrada, que tindrà lloc el proper dia 20 d’octubre, de 15 a 16’30 hores a la sala d’exposicions del Teatre de Can Rajoler,
s’ampliarà la informació sobre aquest tema així com els que us avançàvem anteriorment.

Horaris
comercials

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

Com ja tenim costum, en aquest espai del nostre
butlletí parlarem de temes que, tot i estar d’actua-
litat, esdevenen part de la història de la població.
Aquest és el cas del sector denominat Iveco, nom
que adopta per l’última empresa que va ocupar la
superfície durant prop de deu anys.
Però, comencem pel principi...
Inicialment aquests terrenys, situats al quilòmetre
20,5 de la Carretera Nacional 152 -actual C-17-,
eren ocupats per Tractorfiat, S.A. i s’utilitzaven per
a la posada a punt i revisions de tractors i maqui-
nària per a moviment de terres -tractors- fabricats
per la firma italiana FIAT.
Anys enrere, la propietat havia estat de l’empresa
Modificaciones y Transformaciones S.A. fins arri-
bar, després d’un llarg procediment de canvis i
absorcions a FIAT.
El 1973, Tractorfiat sol·licitava la llicència d’ober-
tura d’aquest taller que constava de dues naus, un
fossar per a la reparació dels tractors, un edifici
d’oficines comercials i un petit habitatge per al vi-
gilant, considerat tot plegat dins el reglament d’ac-
tivitats “Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas”.
Quinze anys després, concretament el maig de
1987, Iveco España S.A. fa l’arrendament amb op-
ció a compra d’aquesta propietat per dedicar-la a
taller de reparació, exposició, venda i aparcament
de vehicles industrials, autocars i productes afins.
Finalment, l’any 1988, Iveco España S.A. -per ta-
nyent igualment al grup FIAT-, inicia la seva activi-
tat. Actualment, la unitat d’actuació número 12 -o
sector Iveco- està en procés de convertir-se en un
centre d’oci, comerç i serveis que donaran continu-
ïtat a l’Espai Central i que transformarà el desola-
dor paisatge industrial en un nou indret per gaudir
del temps lliure i de les immenses possibilitats que
ofereix una superfície d’aquestes característiques.

El sector IVECO

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

Quin era als anys 50 la funció d’una llevadora?
Les llevadores eren les que donaven els consells i aju-
daven a les futures mares durant l’embaràs. Arribat el
moment s’ocupaven de l’assistència al part i finalment
feien les cures necessàries als nadons: guarien els me-
lics, foradaven les orelles a les nenes...
Com va decidir dedicar-se a aquesta feina?
De ben joveneta ja em fascinava ajudar a donar a llum
als animals que teníem a casa. Fins i tot, amb un didal,
esquerdava els ous que estaven a punt per facilitar que
sortissin els pollets. Un dia, una veïna es va posar de
part i vaig anar-ho a veure. Quan va acabar tot el procés
vaig dir: jo vull ser llevadora.
Aleshores va començar a formar-se...
Sí, vaig assistir al Col·legi de Llevadores de Barcelona i
allà em van informar que la llevadora de Parets es jubi-
lava. Vaig arribar i m’hi vaig quedar definitivament.
Quina ha estat la seva trajectòria en aquesta professió?
Fins als anys 70, tothom tenia els fills a casa, però, a
partir d’aleshores, les mares van començar a anar als
hospitals. Vaig pensar que em quedaria sense feina, així
que vaig anar a l’Hospital de Granollers on vaig fer un
parell de suplències. Els devia agradar perquè em van
contractar i combinava la tasca de llevadora a Parets amb
les guàrdies de l’hospital. A l’hospital hi havia dies en
què assistia fins a dotze parts.

“Els parts han evolucionat en tecnologia però s’ha perdut una mica la tendresa”
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Paquita Navarro
Llevadora

El nostre municipi compta amb molts i il·lustres ciuta-
dans i ciutadanes. Paquita Navarro ha acompanyat, so-
vint en l'anonimat, el naixement de milers d’ells. La se-
nyoreta Paquita, com era coneguda, va néixer a
Mazarrón, un petit poble de Múrcia, l’any 1923 i, amb
només 2 anys de vida, es va traslladar a la veïna po-
blació de Mollet on, de ben joveneta, va mostrar el seu
interès pel miracle del naixement.
Va ser llevadora a Parets des del 1950 i fins al moment
de la seva jubilació, l’any 1988. Viu al barri Antic de
Parets, té dos fills, tres néts i una altra néta, la Mar,
que està de camí.

Què en pensa de l’evolució que ha suposat el part a l’hos-
pital enfront del part a casa?
La veritat és que ara tot és més segur i més higiènic, en
això hem millorat, però també s’han perdut coses. La fre-
dor d’un hospital no serà mai com l’entorn i el caliu de la
pròpia casa. Els parts han evolucionat en tecnologia, però
s’ha perdut una mica la tendresa. El naixement d’un fill
sempre és un gran esdeveniment, però, a casa, el nadó
era rebut per tota la família que esperaven emocionats la
notícia de si era nen o nena, perquè, llavors, no es conei-
xia el sexe fins al moment del naixement. Immediatament
era dipositat als braços de la mare i, aquella mateixa nit,
el pare compartia el llit amb tots dos.
Recorda algun part en particular?
Sí, concretament un part molt difícil perquè el nen venia
de cara. Aleshores això era massa complicat i es trucava
al metge. Per sort, la mare tenia bona pelvis i, després
d’unes quantes hores, el nen va sortir. Quan van dir-li al
metge que ja havia nascut, no s’ho podia creure, va venir
i va dir “Valiente comadrona tienen ustedes”.

Mercè Alcayna

La història no només es transmet mitjançant els documents escrits. En temps antics, la memòria oral consti-
tuí el canal de coneixement per a moltes civilitzacions. Narracions procedents de la transmissió oral van ser
més tard plasmades sobre paper i, a través d’un mitjà i de l’altre, han arribat fins a nosaltres després d’un
viatge de milers d’anys.
A Parets, també tenim els nostres transmissors orals, homes i dones que han viscut uns temps i uns fets his-
tòrics que, encara que recents, els més joves perceben com a ben llunyans.
La Quima Guasch, autèntica i nostrada aeda particular, és una mina de records i, com a tal, la pensem explo-
tar. De l’escrit que ens ha fet arribar a l’Arxiu Municipal, hem seleccionat una colla d’anècdotes que volem
compartir amb vosaltres, en aquest número i els següents.
La primera. Diu que, quan ella era petita, hi havia un senyor que venia amb una capsa de fusta lligada a la
bicicleta per vendre arengades. Ho feia al crit de «sardina de Sant Celoni, forta com un dimoni!». Ella sempre
li demanava a la mare que en comprés, però com que els calés no sobraven a casa, la dona li contestava
que, per tal de mantenir-les fresques, el venedor s’hi pixava a sobre. Amb aquesta resposta, a ella, la Quima,
i a qualsevol de nosaltres, ens haguessin passat les ganes de menjar arengades durant dies. Oi que sí, Quima?
Au, va, en el proper número, més...

Les dades utilitzades per a l’elaboració d’aquest article han estat ex-
tretes dels documents custodiats a l’Arxiu Municipal i de les publica-
cions que es poden trobar a les biblioteques municipals.

Arengades fresques! (1)

,
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Ultima hora ...´

A partir d’avui, 3 d’octubre i fins al
31 d’aquest mes, es pot prendre
part en el procés participatiu Amb els
diners, tu hi comptes omplint les
butlletes que trobareu en aquest but-
lletí o al web municipal
www.parets.org.
La presentació de la campanya tin-
drà lloc el proper 16 d’octubre al Te-
atre Can Rajoler a les 20 h.

Carles Flavià visitarà de nou els es-
cenaris de Parets amb el seu nou
espectacle 10/12/44, la seva hipo-
tètica data de concepció. Una profun-
da i satírica reflexió del que és la
vida. Serà el dissabte, 11 d’octubre,
a les 22.30 h, al teatre Can Butjosa,
dins la programació del Cafè Teatre.

Amb els diners, tu hi comptes
s’obre de nou a la participació

Segona edició del projecte
Aprenem una llengua
Demà, 4 d’octubre, a les 10 h, a
l’Escola d’Adults, tindrà lloc la pre-
sentació de la segona edició del pro-
jecte Aprenem una llengua llegint i
parlant, un projecte fonamentat en
l’esperit del voluntariat, amb la par-
ticipació de monitors i monitores
que desinteressadament desenvolu-
pen els tallers cada setmana. Tots
els cursos són de caràcter gratuït i
les matrícules es podran formalitzar
el mateix dia de la presentació.

Carles Flavià i el 10/12/44
al Cafè Teatre de Parets

El nedador paralímpic de Parets, Miquel Luque, ha obtingut la medalla de bron-
ze en la final dels 50 metres braça dels Jocs Paralímpics de Pequín. L’esportis-
ta, que acaba de complir 32 anys, afronta el futur amb l’objectiu d’estar pre-
sent  l’any 2012 als Jocs de Londres. Luque té molt clar que per fer una bona
actuació s’haurà de preparar intensament durant 4 anys. Fins ara, el nedador
-que pertany al CN Parets- ha obtingut 4 medalles paralímpiques, 3 d’individu-
als (2 ors i 1 bronze en 50 braça) i una de bronze en relleus.

Jordi Seguer

Què sent després de la seva participa-
ció als Jocs de Pequín?
Estic molt satisfet de la meva medalla
de bronze a la final de 50 metres bra-
ça. Haig de reconèixer que esperava un
millor resultat, fins i tot em plantejava
repetir el primer lloc de Sydney o
Atenes.
Quin nivell ha trobat a les finals?
Tant en la prova de 50 braça com en
150 estils han aparegut nedadors que
pugen molt forts. En els anteriors Jocs
Paralímpics no tenia gaire competència,
però aquesta vegada s’han batut nous
rècords mundials en les dues finals per
par t del japonès Suzuki i el
novazelandès Cameron Leslie.
L’equip paralímpic espanyol de natació
tampoc ho ha tingut fàcil...
En el medaller Espanya ha quedat no-
vament entre els 10 primers països amb
més metalls, però la xifra ha estat in-
ferior a la d’Atenes. Els nedadors espa-
nyols hem obtingut 31 de les 58 meda-
lles espanyoles.
Vol participar als Jocs de Londres?
El dia de la recepció a l’Ajuntament ja

Miquel Luque
nedador paretà

vaig manifestar la meva voluntat de
competir a Londres. La preparació que
hauré de fer serà més intensa que a
Pequín. Necessito un pla d’entrena-
ment continu per als 4 anys que falten.
Haig de superar els nervis per aconse-
guir una bona  la concentració durant
les finals.
Fins i tot ha demanat a l’alcalde i al
regidor d’esports que vinguin a
Londres.
M’agradaria que, aprofitant la proximi-
tat amb la capital anglesa, tant l’alcal-
de, Joan Seguer, com el regidor d’es-
ports, Sergi Mingote, em donessin su-
port als propers jocs. Recordo que el
2004, l’anterior regidor, Josep M.
Guzmán, es va desplaçar fins a Atenes.
Què en pensa del suport que rep l’es-
port paralímpic a l’Estat espanyol?
Les administracions cada cop col·-
laboren més amb els esportistes que,
com jo, par ticipen en els Jocs. Hem
millorat molt des que vaig començar a
competir amb l’equip espanyol l’any
2000, però encara queda molt per fer.
Jo tinc la sort de comptar amb el suport

“La meva voluntat és competir al Jocs paralímpics de Londres de l’any 2012”

del meu Ajuntament, que sempre m’ha
fet costat, també disposo d’una beca
ARC que em permet residir al Centre
d’Alt Rendiment de Sant Cugat i s’ha
format la Fundació Adaptados per do-
nar suport a l’esport que practiquen les
persones amb discapacitats físiques.
Quan tornarà a competir?
Tinc un calendari molt intens per als
propers anys. El més immediat serà el
Mundial de Brasil (2009) i Holanda
(2010). Hauria d’entrenar-me entre 4 i
5 hores diàries per mantenir el nivell.


