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Queden enrere les vacances d’estiu i comença de nou el rit-
me quotidià,  que a gairebé totes les famílies ve marcat per
l’inici escolar. El 15 de setembre s’han obert de nou les
portes dels centres educatius per estrenar el curs 2008-09.
Enguany, 2640 alumnes cursen estudis d’educació infantil,
primària i secundària obligatòria als centres de Parets del
Vallès. El cicle d’educació infantil acull 664 escolars, el de
primària 1186 i 790 s’han matriculat a secundària.
Aquest nou curs destaca per l’entrada en funcionament d’una
nova línia d’educació infantil al CEIP Vila Parietes i una aula
destinada a 1r curs de primària. D’altra banda s’estrena nou
accés exterior al CEIP Lluís Piquer. L’entrada principal

Adéu a les vacances. Comença l’escola...
Protesta davant el CEIP Pompeu Fabra per reclamar a la Generalitat la millora del centre

Inici escolar al CEIP Patronat Pau Vila, que enguany comença el curs amb tota la reforma executada.
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“Amb els diners,
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d’aquest centre educatiu ha estat condicionada amb paviment
i mobiliari urbà. El CEIP Patronat Pau Vila comença aquest
curs amb tota la reforma executada, que es va inaugurar el
mes de febrer.
Pel que fa al CEIP Pompeu Fabra, una fuita d’aigua produïda
durant l’estiu ha provocat desperfectes en un lavabo i l’aula
de música. Actualment s’estan duent a terme les obres de
reparació integral dels espais malmesos. En senyal de pro-
testa,  la majoria d’alumnes no van començar el curs dilluns,
reivindicant a la Generalitat una millora de les condicions del
centre.  L’endemà es va reprendre l’activitat escolar amb
normalitat. (Pàg.3)
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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

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

Les dues classes

En el recinte d’un caixer automàtic
dormia la nit un pobre desvalgut.
Per llençol, un sac. Per matalàs, cartró estàtic.
L’ambient era de nit fosca; de perfum brut.

A fora, al carrer, un altre pària.
Més lluny, sota d’un pont, la llar tríptica:
tres ombres com d’una família funerària
dormen, potser, el somni de la crítica...

...i demà, en aquell automàtic caixer,
el despertarà un guàrdia jurat,
entrarà el director demostrant que és feiner
i el desvalgut en serà menyspreat.

A fora, al carrer, les escombraries,
un camió les recull i es confon
amb el pària i entre tantes porqueries,
una més, no es notarà en aquest món.

Damunt del pont passa el milionari
amb el seu flamant cotxe comprat de nou.
A sota del pont les tres ombres del vil calvari,
resignades, han somiat que deien ¡prou!.

Antoni Bertran

Cançó de Belisa Núria

Filla del meu fill, Belisa,
ets lluny però balles dins
el meu cor ple de domassos
I enjogassat de flautins.

Belisa, Belisa Núria,
giravolta
dintre la meva cantúria.

Ara detura’t i escolta
el follet de l’esquellinc
i la veu dintre la boira:
“Campaneta, la ning ning!”

Belisa, Belisa Núria,
ja t’allunyo
tots els llops de la foscúria.
                                     .../...

Agustí Bartra

Poema extret d’“Alguna cosa ha passat”. Aquest lli-
bre és una tria de poesia feta per Anna Murià, espo-
sa del poeta. Aquest publicació es pot trobar a la Bi-
blioteca Can Rajoler. Lectura recomanada pel Niu
d’Art de Parets, com a homenatge en complir-se 100
anys del naixement del poeta.

Poesia

Vull dir i dic que la poesia,
és doll d’eterna bellesa,
brill que llu amb fantasia,
glossa que en la ment s’hi bressa.

Són fruits, són grates aromes,
són pensaments que el jo murmura,
són com volàtils plomes,
com l’aire que mai s’atura.

Ara com versaire sento en mi,
l’accent d’un tro primaveral,
ratxa, fragància de romaní
i encís serè i jovial.

Crec he trobat ara l’espill,
que em don sols alè i brill,
i el meu esperit mai danya.

Veig amb serenor i bonança,
que la rima creix, avança
i que ma ment no m’enganya.

Josep Malla

Dissabte 20
-Excursió a St. Celoni per a la Ba-
talla de Paintball (proposta del Fò-
rum Jove: La Faktoria d’Idees), per
a majors de 18 anys. Preu: 6
euros. Inscripcions al Casal Can
Butjosa fins al 17 de setembre.
Dilluns 22
-Del 22 al 29 de setembre, Setma-
na de la Mobilitat.
Dimarts 23
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, hora del conte a càrrec de
Mon Mas.
Dimecres 24
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Ra-
joler, tertúlia al voltant de la lectu-
ra El Club Dumas, d’Arturo Pérez
Reverte, dins del Club de lectura
per a adults.
-A les 19 h, a l’Oficina d’Informa-
ció Ambiental, presentació dels re-

sultats de l’enquesta d’hàbits de
mobilitat escolar, dins de la Set-
mana de la Mobilitat.
Dijous 25
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Ra-
joler, conferència sobre Plantes re-
meieres, a càrrec d’Elvira Freire.
Divendres 26
-A les 19 h, visita a la Marineta,
dins de les Jornades Europees del
Patrimoni.
Dissabte 27
-D’11 a 13 h, a la masia Can
Jornet, jornada de portes obertes.
-A les 12 h, visita a la Torre de Ma-
lla, dins de les Jornades Europe-
es del Patrimoni.
-De 17 a 23 h, al Casal de Cultu-
ra Can Butjosa, HipHoParets, amb
exhibicions de graff hardcore so-
bre camions, concer ts de Rosa
Rosario, Andalucia Vandals, Amor

Odio, Dj Retako i Micro Libre,
breakdance amb Batalla VS.
-A les 10 h, als voltants de Pave-
lló Municipal d’Esports, gimcana
d’habilitat sobre dues rodes i cir-
cuit d’educació viària, juntament
amb servei de revisió tècnica de
bicicletes, dins de la Setmana de
la Mobilitat.
Diumenge 28
-A les 10 h, al Pavelló Municipal
d’Esports, sortida de la passeja-
da popular, amb motiu de la Dia-
da de la Bicicleta.
-A les 12 h, visita a la Torre Ce-
llers, dins de les Jornades Europe-
es del Patrimoni.
Dimarts 30
-A la Biblioteca Can Butjosa, curs
Fes el teu repertori de contes.

Frases fetes (programades per Jaume Anfruns)
Continuació

- Déu ens dóna bones mans però no ens llaura la
terra.
- No es pot matar tot el que és gras.

- Bruixots i curanderos, papadinerus.
- Pel gener no siguis matiner.
- Sant Antoni del porquet, a les velles fa ganyotes i a
les joves fa l’ullet.
- Els ferrers de Montmeló, quan no tenen ferro no
tenen carbó.
- De Polinyà a Sant Valerià, set serres s’han de passar.
- Si el Vallès fos un ou, el rovell seria a Palou.
- Tothom té mals i cadascú se sent els seus.
- A Montserrat, qui no hi pugi la dona no és ben casat.
- Lliçà d’Avall sense Parets no existiria.
- Dels errors dels metges n’estan plens els fossars.
- Qui no té seny, no té fred.
- Cal saber nedar i guardar la roba.
- A la mar i a la terra el peix gros es menja el petit.
- El millor remei és el que cura.
- La llengua és el mirall del ventre.
- Qui no reposa fa poca feina.
- Bona excusa té el malalt, es pixa al llit i diu que sua.
- Menja bé, caga fort i no tinguis por de la mort.
- No hi ha millor metge que un mateix.
- Les festes majors conserven al ventre els dolors.
- Qui té salut i llibertat, és ric i no ho sap.
- A vegades és pitjor el remei que la malaltia.
- Encostipat suat, encostipat curat.
- El pa cremat fa pair.
- El suar, en tot temps és bo.
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

Més alumnes i  més places. Aquesta és
la realitat que ens trobem en aquest inici
de curs, en què Parets ha cobert
totalment la demanda i més de 2.600
estudiants han pogut tornar a les aules
i accedir majoritàriament a l’escola
sol·licitada en primera opció.
Si bé la protesta de l’AMPA del CEIP
Pompeu Fabra per denunciar el mal estat
de l’escola ha centrat inicialment
l’atenció de l’opinió pública, cal dir que
s’ha pogut resoldre satisfactòriament, ja
que s’han reparat els danys ocasionats
per una fuita d’aigua, amb la finalitat de
garantir un servei adequat i sense perill
per desenvolupar l’activitat docent.
La Generalitat ha certificat la bona
estructura de l’edifici i des de
l’Ajuntament, conjuntament amb la
comunitat educativa, continuarem exigint
que s’agiliti la reforma i ampliació del
Pompeu Fabra, una obra que considerem
del tot prioritària.
A tal efecte, en el proper ple, tots els
grups municipals presentarem un acord
per sol·licitar al Departament d’Educació
de la Generalitat aquesta millora del
centre.
En aquest inici escolar destaquem també
l’entrada en funcionament d’una nova
aula d’educació infantil i una altra de 1r
de primària al CEIP Vila Parietes,
juntament amb el condicionament de
l’accés exterior del CEIP Lluís Piquer.
Quant a les escoles bressol, La Cuna
inicia el curs amb l’obra de remodelació
executada i guanyem 45 noves places
gràcies a la conversió de la ludoteca Els
petits gegants en una llar d’infants
d’iniciativa privada. Alhora, valorem molt
positivament l’acord de col·laboració que
hem signat amb la Fundació Universitària
Martí l’Humà ja que permet posar a
l’abast de la ciutadania una formació
superior, amb reconeixement oficial.
Estem convençuts de la importància de
la formació per garantir un bon capital
humà i per aquest motiu ens satisfà
disposar al municipi d’una institució
universitària de proximitat que ofereixi
aquesta formació superior gairebé a la
carta.

Pares, mares i alumnes demanen a la
Generalitat que millori el CEIP Pompeu Fabra

A excepció de la protesta al CEIP
Pompeu Fabra reivindicant la millora de
l’equipament, el curs escolar 2008-
2009 s’ha reprès amb normalitat a la
resta de centres educatius de Parets
del Vallès. El 15 de setembre, l’inici
escolar al CEIP Pompeu Fabra va estar
protagonitzat per una manifestació de
pares i mares d’alumnes que reivindica-
ven a la Generalitat de Catalunya la
millora de les condicions del centre, que
passaria per la seva ampliació i refor-
ma. D’altra banda, aquest estiu es va
produir una fuita d’aigua, que ha ocasi-
onat desperfectes en l’aula de música
i un lavabo de l’edifici de les antigues
escoles.

Com a mostra de protesta per les con-
dicions actuals de l’escola i pel fet que
la Generalitat encara no hagi iniciat l’ac-
tuació d’ampliació i reforma amb la qual
es va comprometre, la majoria dels
alumnes no van assistir a les classes
la primera jornada escolar, si bé dimarts
ja van reprendre l’activitat educativa.

Reparació al CEIP Pompeu Fabra
Abans de l’inici escolar, els Serveis
Territorials de la Generalitat de Cata-
lunya, l’arquitecte tècnic municipal, re-
presentants de l’Ajuntament i la direc-
ció de l’escola van dur a terme una ex-
haustiva inspecció de l’edifici per com-
provar el seu estat arran de la fuita d’ai-

La Fundació Universitària Martí l’Humà -vinculada a la Universitat Autònoma de Barcelona- i l’Ajuntament de Parets del
Vallès han arribat a un acord de col·laboració amb l’objectiu que els ciutadans i ciutadanes del municipi, així com el teixit
empresarial, puguin  tenir a l’abast formació universitària, amb reconeixement oficial, a partir d’aquest mes de setem-
bre. L’oferta formativa s’estrena a Parets aquest curs 2008-2009 en dos àmbits:

Curs d’accés a la universitat per a persones més grans de 25 anys.
El curs és de 165 hores lectives i tindrà lloc els dilluns i dimecres des de finals de setembre fins a finals d’abril. Inclou
totes les matèries avaluables en la prova d’accés per a majors de 25 anys, a més de la possibilitat d’inscriure’s al curs
opcional d’anglès adaptat al nivell de l’alumne. El preu és de  965 euros el curs estàndar, i  270 euros el curs opcional
d’anglès (nivell I o nivell II), d’una durada de 40 hores.

Curs de preparació d’oposicions per a l’’ingrés al cos de mestres de l’escola pública. Educació infantil i primària.
El curs, que està reconegut dins el Pla Permanent de Formació del Professorat del Departament d’Educació, comença el
novembre de 2008 i acaba el  juny de 2009, en horari de 18 a 21h,  tots els dimecres. Les classes es realitzaran a la
Masia Cal Jardiner de Parets del Vallès. Es complementa amb  sessions de conferència que tindran lloc a la Garriga,
durant tres dissabtes en horari de 9’30 a 13’30 hores. El preu és de 120 hores i té un preu de 935 euros.

Aposta per la formació universitària a Parets: acord amb la Fundació Martí l’Humà

gua. Els danys ocasionats van ser qua-
lificats de menors, i actualment es con-
tinua treballant en les obres de repara-
ció, que s’estan duen a terme per part
dels serveis territorials del consistori.
Mentrestant, es continua a l’espera que
la Generalitat estableixi un calendari per
a l’ampliació i reforma d’aquest centre
educatiu. El govern autonòmic ja va
considerar que es tracta d’una actuació
de màxima prioritat, el passat mes
d’abril, quan l’Ajuntament de Parets els
va lliurar un projecte arquitectònic per a
la millora de l’escola.

Novetats a altres centres
Aquest nou curs, 2640 alumnes cursen
estudis d’educació infantil, primària i
secundària obligatòria als centres de
Parets. El CEIP Vila Parietes estrena
nova línia de cicle infantil i una aula de
1r de primària. El CEIP Patronat Pau
Vila estrena curs amb tota la reforma
executada i el CEIP Lluís Piquer amb
accés exterior condicionat. Pel que fa a
llars d’infants, durant l’estiu s’han es-
tat desenvolupant les obres d’amplia-
ció i millora de l’escola bressol muni-
cipal La Cuna. Tots els treballs previs-
tos durant el període vacacional han
estat executats segons calendari. Com
a novetat, enguany s’amplia el nombre
de places, amb l’obertura d’una nova
llar d’infants d’iniciativa privada. Es trac-
ta de Els petits gegants, al carrer de
Torres i Bages, que es converteix en la
sisena escola bressol de Parets.
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Es poden consultar aquestes i altres ofertes a la pàgina web de l’Ajuntament www.parets.org o www.parets.cat

CAIXERES
TÈCNIC DE

MANTENIMENT
VENEDORS

REPOSADORS

Llocs de treball: 3
Contracte: temporal amb opcions
de indefinit.
Horari: jornada intensiva rotativa
matí-tarda.
Tasques: assessorament en la
compra de productes. Recepció i
reposició de materials.
Requisits: experiència en vendes.
Valorable carnet de carretoner.

Llocs de treball: 25
Contracte: temporal 3 mesos.
Horari: jornada intensiva matí o
tarda.
Tasques: preparació de lots de
Nadal.
Requisits: valorable experiència en
tasques de manipulació.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: jornada completa de 8.30
a 13.30 i de 15 a 17.45 h.
Tasques: manteniment correctiu
i preventiu d’equips de producció
tèxtil.
Requisits: formació electromecà-
nica i experiència en manteni-
ment industrial.

Llocs de treball: 3
Contracte: temporal amb
opcions de indefinit.
Horari: jornada de 30 hores a
convenir.
Tasques: atenció al públic en
empresa de bricolatge.
Requisits: habilitat social i expe-
riència en caixa.

MANIPULADORS/RES

MANIPULADORS/RES
PROFESSOR/A

D’ANGLÈSREPOSADOR

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal 4 mesos.
Horari: jornada completa partida
de 9 a 13 h i de 15 a 20 h.
Tasques: reposar materia al magat-
zem i a les diferents prestatgeries.
Requisits: imprescindible carnet de
conduir.

Llocs de treball: 1.
Contracte: autònom.
Horari: jornada completa flexible.
Tasques: gestió de la cartera de
clients, elaboració de pressupos-
tos, etc, en empresa de venda de
bastides per a la construcció.
Requisits: experiència en l’àmbit
comercial. Carnet de conduir -vehi-
cle d’empresa-.

Llocs de treball: 1.
Contracte: obra o servei.
Horari: jornada parcial per deter-
minar.
Tasques: impartir classes d’an-
glès a treballadors d’empreses
de la comarca.
Requisits: filologia o traducció.
Valorable experiència en docèn-
cia. Vehicle imprescindible.

Llocs de treball: 5
Contracte: indefinit.
Horari: jornada intensiva matí o
tarda.
Tasques: manipulació de diver-
sos productes i materials, empa-
quetatge, etiquetatge, etc.
Requisits: imprescindible expe-
riència en tasques de manipulació.

COMERCIAL

El nou Reglament Orgànic Municipal

inclou la figura de Defensor del ciutadà
El ROM, que actualment està en exposició pública, estableix que els

ciutadans podran participar als plens municipals

El nou Reglament Orgànic Municipal
(ROM) –aprovat inicialment al juliol– és
el document que regula el sistema ad-
ministratiu del consistori i que subs-
tituirà el vigent, que data de 1986.

ROM: organització de l’Ajuntament
El ROM conté cinc capítols, centrats en
l’organització municipal, el funciona-
ment dels òrgans col·legiats, els esta-
tuts dels regidors i regidores, la infor-
mació ciutadana i l’assistència als
plens.
Incorpora com a novetat la figura del
defensor del ciutadà. Aquest darrer

El Sot d’en Barriques serà l’escenari
de la segona edició del Hip HoParets
d’enguany. El dissabte 27 de setem-
bre, a partir de les 11 h del matí, po-
drem gaudir d’un seguit d’activitats or-
ganitzades conjuntament pel Servei de
Joventut de l’Ajuntament de Parets i
l’entitat Las Haches del Valle.
Aquest canvi d’ubicació respon a la
bona acollida i gran nombre de joves
que es van donar cita a la primera con-
vocatòria d’aquesta celebració.

Concerts, grafits i break dance
Entre les actuacions previstes, podrem
veure exhibicions de grafits a càrrec
dels escriptors Oros, Kike, Tuk, Ose,
Bandam, Loas, Rubén, i Pako així com
una batalla de break dance i les actu-
acions dels grups i dj’s Keal, Rxz,
Nasta, Desafío & Dj Neos, Kaiz & Dj D.
Bream & Iñakih & Ues i Dani Ro i micro
obert per al públic. Durant el dia tam-
bé s’instal·larà un estand de venda de
cd’s, DVD’s, roba customitzada, sa-
marretes o gorres, tot relacionat amb
el món i la cultura del Hip Hop. El ser-
vei de bar anirà a càrrec de l’entitat Las
Haches del Valle.

Nova edició del Hip HoParets,
al Sot d’en Barriques

capítol defineix la funció que ha
d’acomplir la figura del Defensor del
ciutadà de Parets del Vallès. Es consi-
dera que ha de ser una institució que
tindrà la missió de vetllar pels drets
dels ciutadans en relació amb l’actua-
ció de l’Administració municipal i dels
organismes administratius de què en
depenen, així com de les empreses de
servei públic.
Un altre dels aspectes novedosos és
la possibilitat de participació dels ciu-
tadans als plens municipals, un cop fi-
nalitzi la sessió, en el torn de precs i
preguntes.

Mesures davant la detecció
del mosquit tigre a Parets

El mosquit tigre també ha estat detec-
tat a alguns indrets de Parets. Es trac-
ta d’una subespècie que, a diferència
dels mosquits autòctons, és actiu
sobretot de dia i es caracteritza per
produir un nombre de picades
especialment elevat tot i que no su-
posa cap risc per a la salut.

L’Ajuntament, en base a les recoma-
nacions de les àrees de Medi Ambi-
ent i de Salut tant de la Generalitat
com de la Diputació de Barcelona, ja
han pres mesures per limitar la pre-
sència d’aquest insecte a la vila.
Aquestes actuacions es basen en el
tractament dels punts d’aigua estan-
cada com ara basses, pous o cister-
nes, entre d’altres, que constitueixen
l’hàbitat del mosquit tigre. En aques-
ta línia, és important la col·laboració
ciutadana per evitar acumulacions
d’aigua també en espais privats com
piscines, safareigs o dipòsits, i en
qualsevol cas mantenir-los coberts i
buidar-los periòdicament. Els experts
desaconsellen els tractaments quí-
mics com les fumigacions i l’ús pun-
tual de plaguicides.
Per augmentar l’eficiència del tracta-
ment, l’Oficina d’Informació Ambien-
tal està elaborant un mapa d’ubicació
dels focus de l’insecte, a partir de les
informacions que està fent arribar la
ciutadania.

S’està elaborant un mapa
l’ubicació del focus de l’insecte, per

reduir la seva presència
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Engega el procés participatiu al pressupost
municipal “Amb els diners, tu hi comptes”

La presentació de la campanya tindrà lloc el dia 15 d’octubre a Can
Rajoler. El butlletí Parets al dia donarà a conèixer tot el procés.

Parets continua la seva aposta per la
participació ciutadana en les decisions
municipals i s’engega de nou el procés
“Amb els diners, tu hi comptes”, en el
qual els ciutadans podran suggerir i
prioritzar algunes de les actuacions –
sempre incloses al capítol d’inversions-
que consideren que caldria desenvolu-
par al municipi.

Priorització de propostes
Enguany, el procés participatiu al pres-
supost municipal presenta algunes
novetats. Es manté la dotació econò-
mica de 300.000 euros per a inversi-
ons, distribuits en dos blocs. D’una
banda, la participació consistirà en què
la ciutadania faci noves propostes per
a actuacions d’inversió a Espais Pú-
blics i Equipaments Municipals, donant
continuïtat als eixos que ja es van tre-
ballar  l’any passat. Per a aquest pri-
mer bloc del procés es destina una par-
tida de 150.000 euros.
En segon lloc, el procés inclou un nou
vessant, al qual es destinen els
150.000 euros restants. En aquest
cas,  els ciutadans podran escollir en-
tre més d’una desena de propostes
que han estat prèviament selecciona-
des per l’equip tècnic municipal de Par-
ticipació Ciutadana i que han estat ex-
tretes dels diferents processos partici-
patius que s’han fet a la vila en els úl-
tims anys, com ara el Projecte Educa-
tiu de Parets (PEP), el Pla Local de

Joventut i les anteriors edicions de
“Amb els diners, tu hi comptes”.

Accions executades durant 2008
La proposta guanyadora de 2008 va
ser la construcció d’unes noves pistes
d’atletisme. La complexitat d’aquest
projecte ha fet integrar-lo en una actu-
ació de major abast: la zona esportiva
de Can Fradera. Abans de l’estiu, el
consistori i el Club Atletisme Parets ja
van signar un acord per tal que les pis-
tes s’executin paral·lelament al desen-
volupament de l’Àrea Residencial Es-
tratègica programada en aquest espai.
És així que els 300.000 euros es des-
tinaran a les següents propostes
prioritzades en el procés participatiu:
millora dels camins rurals, la supres-
sió de barreres arquitectòniques i l’ar-
ranjament de voreres.

Circuits esportius saludables
Està prevista la instal·lació d’equipa-
ments esportius bio-saludables als
camins rurals en tres trams: al carrer
de Josep Tarradelles fins al camp de
futbol, al camí de la Torre d’en Malla i
al tram de Can Serra-Cal Jardiner.  D’al-
tra banda s’està estudiant les àrees
d’actuació preferents per a la supres-
sió de barreres arquitectòniques i ar-
ranjament de voreres als espais de
l’avinguda de Catalunya, avinguda de
la Pedra del Diable, l’espai situat da-
vant la COREFO i l’entorn de la RENFE.

Noves visites de les Jornades
Europees del Patrimoni
La Marineta, la Torre de Malla i la
Torre Cellers són les tres masies
històriques que es podran visitar en
el marc de les Jornades Europees del
Patrimoni, que se celebraran els dies
26, 27 i 28 de setembre a més de
200 municipis catalans, que comp-
ten amb el suport del Consell
d’Europa i que pretenen fomentar el
coneixement i el respecte pel patri-
moni cultural i artístic de Catalunya.
A Parets s’han programat visites gui-
ades als tres edificis esmentats.
El dia 26, a les 17h, tindrà lloc la vi-
sita a la Marineta, i els dies 27 i 28
es faran a la Torre de Malla i a la
Torre Cellers respectivament, en
ambdós casos, a les 12 del migdia.
Les places són limitades i cal inscriu-
re’s a partir del 17 de setembre al
Centre Cultural Can Rajoler o a tra-
vés del telèfon 93 573 98 00.

BrBrBreuseuseus

“Espai lliure. Aire Lliure” és el lema
d’enguany de la Setmana de la Mo-
bilitat Sostenible i Segura, que se
celebrarà entre els dies 22 i 29 de
setembre. Parets torna a adherir-se
un any més a aquesta iniciativa, que
s’organitza a tot Catalunya amb la
pretensió de conscienciar l’opinió
pública sobre la necessitat d’una
nova mobilitat urbana, que eviti els
efectes negatius derivats de l’ús in-
adequat del cotxe a la ciutat.

Hàbits de mobilitat escolar
En el marc de la setmana, que arri-
ba enguany a la 8a edició, el dime-
cres 24 de setembre, a les 19 ho-
res, tindrà lloc a l’Oficina d’Informa-
ció Ambiental de Parets, emplaça-
da a l’Escola de la Natura, la presen-
tació dels resultats de l’enquesta
d’hàbits de mobilitat escolar. Aques-
ta enquesta, en la qual han partici-
pat alumnes de 5è i 6è d’educació
primària de tots els centres de la vila,
dóna a conèixer els hàbits de despla-
çament de casa a l’escola d’una
part de l’alumnat del municipi. Els
resultats obtinguts serviran de punt
de partida en les iniciatives de la
Regidoria de Medi Ambient i Mobili-
tat per promoure que aquests trajec-
tes es facin a peu.

Les bicicletes, les protagonistes
Dissabte, 27 de setembre, a partir
de les 10 hores, l’espai exterior del
Pavelló Municipal d’Esports, acolli-
rà una sèrie d’activitats com ara  una
gimcana d’habilitat sobre dues ro-
des i un circuit d’educació viària.
També s’instal·larà un servei de re-
visió tècnica de bicicletes i de peti-
tes reparacions. Diumenge, 28 de
setembre, coincidint amb la jornada
catalana que se celebra sota el lema
Pedala contra el canvi climàtic, tindrà
lloc la Diada de la Bicicleta, organit-
zada per l’Associació Ciclista de
Parets, que donarà la sortida a les
10 hores al Pavelló Municipal d’Es-
ports. La Diada constarà de dos re-
correguts, un per l’interior dels car-
rers de Parets i un altre pels camins
que envolten el municipi i que es
realitzarà amb bicicleta de muntanya.

Quines mesures es poden adoptar per combatre la crisi? Quin és el motiu de l’actual situació econòmica?

VOX POPULI

Crec que tots ens hauríem
d’estrènyer una mica més el
cinturó; sortir una mica menys
i intentar no deixar-se endur
tant pel consumisme. Penso
que hem arribat a un extrem
de voler tenir-ho tot en el mo-
ment i potser hem estirat més
el braç que la màniga.

Jose Luis
Díaz

54 anys

Aroa
Hortigosa

29 anys

Crec que ve provocada per la
pujada del petroli, s’hauria de
pensar més en fer servir ener-
gies renovables. A nivell fami-
liar no hauríem de sortir tant;
ens hem creat masses ne-
cessitats. Per exemple, per
anar a l’escola es demana un
material excessiu.

Dolors
Cullar

63 anys

La mesura principal seria per
part de tothom: rebaixar les
despeses. Ve motivada per la
inflació tan gran que hem pa-
tit i, tant els bancs com les
persones, han quedat atra-
pats amb els préstecs que
ara són difícils de pagar.

Miquel
Viada

66 anys

Gloria
Melgarejo

34 anys

Penso que des que vam fer el
canvi de moneda, tot ha anat
a pitjor. El govern hauria de
pensar en baixar les hipote-
ques, els impostos, etc. I a
nivell particular crec que molts
ja ho fem: calcular bé el que
es pot gastar.

El govern hauria de baixar els
preus sobretot dels aliments
bàsics i, entre tots, es-
trènye’ns una mica el cinturó.
Hem passat anys molt bons
en la construcció, això ha in-
flat la economia, tot  ha pujat
i ara no es pot assumir.

Mor l’exregidor de Parets
Josep Martínez Saborit

Josep Martínez Saborit, exregidor de
l’Ajuntament de Parets, va morir el
passat 21 d’agost, a l’edat de 72
anys, a causa d’un atac de cor.
Martínez, que vivia des dels 11 anys
a l’Eixample de Parets, era conegut
per la vocació professional -regenta-
va una gestoria administrativa al car-
rer de Sant Antoni- però també pel
seu vincle amb la política.
Va ser regidor en l’etapa anterior als
ajuntaments democràtics i va desta-
car la seva participació en la posada
en marxa del Patronat Pau Vila. Anys
més tard va ser militant del PSUC i
un dels impulsors de la candidatura
unitària de les esquerres que, l’any
1979, va guanyar les primeres elec-
cions municipals.

Exposició del cens per triar
els candidats a jurat popular
Del 15 al 22 de setembre estaran en
exposició pública, a l’Oficina d’Aten-
ció Ciutadana de l’Ajuntament de Pa-
rets, el Cens Electoral del municipi,
per tal d’establir la llista pel sorteig
dels candidats a jurat popular per als
propers dos anys.

Parets s’adhereix a la

Setmana de la mobilitat

sostenible i segura



19 de setembre de 2008

PUBLICITAT
6



19 de setembre de 2008 7
CULTURA

El passat mes de juliol, Parets va viure una nova edició de la Festa Major d’Estiu amb la participació de milers de perso-
nes que van assistir als diferents esdeveniments programats per a tots els públics.
Amb motiu del 25è aniversari de la Mostra Gastronòmica, el cuiner Pep Salsetes va ser, enguany, el pregoner i encarre-
gat de donar el tret d’inici de la festa. Durant quatre dies i quatre nits, els paretans, les paretanes i gent vinguda d’ar-
reu, van poder gaudir de més d’una setantena d’actes que incloïen representacions teatrals al carrer, concerts al parc la
Linera, balls a la plaça, jocs i tota mena d’activitats culturals, lúdiques i esportives.
En aquesta edició, hem volgut fer un petit recull d’imatges representatives del que va ser la nostra festa però, si en
voleu veure més, podeu entrar al web de l’Ajuntament www.parets.org on es mostren un bon grapat d’instantànies.

Festa Major 2008: esclat d’imatgesBrBrBreuseuseus
Dimecres de lletres a la
biblioteca Can Rajoler

La Biblioteca Can Rajoler iniciarà,
durant aquest mes de setembre, el
cicle Dimecres de lletres, que dedi-
carà aquest dia de la setmana a di-
ferents activitats relacionades amb
la lectura i l’escriptura amb l’objec-
tiu d’acostar el món dels llibres a
tothom que hi estigui interessat.
Entre la programació dels Dimecres
de lletres s’inclourà el Club de lec-
tura, una activitat ja consolidada, així
com les novetats d’un taller d’escrip-
tura creativa, de 10 hores de durada,
i un taller de poesia, de 6 hores de
durada, que tindran lloc els dimecres
a les 19:00 h.
L’assistència als tallers és gratuïta,
amb un nombre de places limitades
i caldrà inscriure’s prèviament a la bi-
blioteca Can Rajoler, al carrer Traves-
sera, núm. 1, en horari d’atenció al
públic.

Rialles endega la nova
programació d’espectacles

L’entitat Rialles Parets ja ha donat a
conèixer la programació de tardor
que es durà a terme al Teatre Can
Rajoler i que començarà el 12 d’oc-
tubre, a les 18 h, amb l’obra Llorenç
de l’àvia i la catifa voladora, a càrrec
de la cia. La pera llimonera.
Durant els propers mesos i coincidint
amb el segon i el quart diumenge de
cada mes, també es podran veure
interpretacions de La caputxeta ver-
mella, El conte de la lletera o els
Secrets del Mag Lari, entre d’altres.
La primera obra, però, es va oferir el
passat 14 de setembre a les 18 h,
amb el muntatge Els músics de
Bremen, inclòs dins la programació
d’actes de la Diada Nacional de
Catalunya. El preu de les entrades
serà de 6 euros en totes les obres i
sense cost per als socis.

Inici de l’espai de formació
a la Biblioteca Can Butjosa
La Biblioteca Infantil i Juvenil Can
Butjosa ha posat en marxa una nova
edició de l’Espai de Formació desti-
nat a infants, famílies i professio-
nals. Dins la programació, s’inclou
la 11a edició del Curs de formació de
voluntariat per a biblioteques i la 6a
edició del Certificat d’especialització
en biblioteques escolars (CEBEI).
Així mateix, continuen dins aquest
espai la resta de tallers ja consoli-
dats i relacionats amb els contes, la
lectura en veu alta, el treball en xar-
xa i, a més, enguany s’inclouen no-
vetats com “Fes el teu repertori de
contes”, on narradors professionals
explicaran els seus contes preferits.
També s’ha obert el període d’ins-
cripció per als tallers adreçats als
infants i a les seves famílies.
Les inscripcions es poden formalit-
zar a la mateixa biblioteca o bé mit-
jançant la seva pàgina web, http://
bibut.parets.org on trobareu tota la
informació necessària així com el
contingut i desenvolupament dels
cursos i tallers.
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Inaugurat l’equipament municipal de petanca

Jordi Seguer

El cap de setmana del 6 i 7 de setem-
bre va quedar inaugurat el nou equipa-
ment municipal de petanca, ubicat
davant del camp de futbol municipal
Josep Seguer.
Durant els dos dies es van disputar
partides de petanca obertes a tothom
i es van poder visitar les instal·lacions
que s’han construït dins de l’àmbit del
Parc Fluvial, en una petita zona verda
de la qual s’ha respectat tot l’arbrat.
El projecte de l’equipament de petanca
és obra dels arquitectes Manel
Ruisánchez i Jordi Janué, que han dis-
senyat un edifici de serveis i equipa-
ments esportius d’una sola planta,
adaptat a les persones amb dificultat
de mobilitat. L’edifici, construït en 10
mesos, a càrrec de les empreses
Barnasfalt i Josep Serra Piquer, dispo-
sa de diferents sales d’ús públic i re-
creatiu, té una coberta enjardinada i
finalitza en una graderia que permet
una visió de les zones d’esbarjo, les
pistes de petanca i el riu.
Mitjançant un conveni entre l’Ajunta-
ment i el Club Petanca Parets, el nou
equipament acollirà la nova seu de l’en-
titat que fins ara estava situada davant
del Pavelló.
El regidor d’esports de l’Ajuntament de
Parets, Sergi Mingote, ha dit que “ca-
lia un equipament d’aquestes dimen-
sions per al Club Petanca ja que les
pistes del Pavelló s’havien quedat

Coincidint amb la inauguració de les pistes es va fer una jornada de portes obertes

Les instal·lacions, ubicades dins de l’àmbit del Parc Fluvial, seran la seu del Club Petanca
Parets que aquesta temporada tindrà tres equips federats al Campionat Provincial

El ciclista Joaquim Rodríguez
anirà al Mundial de Varese

El paretà Joaquim Rodríguez partici-
parà del 23 al 28 de setembre al
Campionat del Món de ciclisme en
carretera de Varese (Itàlia). El corre-
dor del Caisse d’Epargne forma part
de l’equip espanyol que disputarà la
prova de fons de 260 kms. En l’edi-
ció de l’any passat Rodríguez va que-
dar el 65è al Mundial d’Stuttgart (Ale-
manya). Els líders de l’equip -segons
el seleccionador espanyol- seran Os-
car Freire i Alejandro Valverde. D’al-
tra banda, Joaquim Rodríguez traves-
sa un excel·lent moment de forma
com ho demostra la seva bona actu-
ació en les etapes de muntanya de
la Volta a Espanya. El ciclista paretà
es va situar 6è a la general després
de la 13a etapa que finalitzava a
l’Angliru. El corredor del Caisse va
quedar 3r per darrera de Contador i
Valverde. A més, va ser el 5è a l’eta-
pa que finalitzava al Pla de Beret i 4t
a la d’An-dorra. La Volta a Espanya
acabarà diumenge vinent a Madrid.
En aquests moments, Rodríguez està
en setè lloc, a 6 minuts 11 segons
del líder, Alberto Contador.

petites i suposaven un problema de
seguretat”. Mingote va afegir que “les
noves instal·lacions seran referència
entre els practicants de la petanca a
la comarca. Ja hem rebut propostes
del club per organitzar tornejos
d’abast català, estatal i inclús interna-
cional”.
De la seva banda, el president del Club
Petanca Parets, Miguel Martínez, s’ha
mostrat molt satisfet per les 16 pistes
de joc que tindrà el club (8 de sauló on

jugaran els equips femenins i 8 de gra-
va on jugaran els masculins).
El club, que actualment compta amb
més de 200 socis, ha federat 3 equips
als Campionats Provincials que van co-
mençar el passat 14 de setembre.
El CP Parets vol aconseguir per prime-
ra vegada l’ascens de l’equip “A” a
Segona Categoria.



19 de setembre de 2008
ESPORTS

9

aaaa a
vvvv v aaaa a

nnnn n
tttt t m

a
m

a
m

a
m

a
m

a
txtxtxtx tx

Miquel Luque obté la medalla de
bronze als Paralímpics  de Pequín

El CF Parets debuta a casa contra el Palafrugell

A la fotografia, Miquel Luque amb la medalla de bronze de 50 m braça

El nedador paretà va quedar tercer a la final dels 50 metres
braça, quart en 150 estils i 11è en 50 esquena

En la 2a jornada de la lliga de Pre-
ferent del grup 1,  l’equip de Cuni
rebrà aquest diumenge a les 12 h
el Palafrugell que ha baixat de 1a Ca-
talana. Serà el primer par tit dels
paretans de la nova temporada da-
vant l’afició. El Club Futbol Parets va
començar el campionat amb una
derrota al camp de la UE Rubí (1-0)
tot i oferir un joc seriós.
El gol encaixat va arribar a 5 minuts

del final i en possible fora de joc. L’objectiu de la nova temporada, marcada
per la renovació a la plantilla, serà eludir el descens sense problemes. Du-
rant la pretemporada el CFP va perdre el 8è Trofeu Josep Seguer davant del
Cornellà juvenil per 0-1.

La Salle Bonanova guanya
el 10è Trofeu Josep Ribas
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El nedador paretà Miquel Luque torna
avui divendres a casa nostra després
de la seva participació als Jocs
Paralímpics de Pequín, a la Xina. L’es-
portista de 31 anys ha obtingut la
medalla de bronze a la final dels 50
metres braça amb un temps de 52.83.
El campió paralímpic de la prova va ser
el japonès Takayuki Suzuki i el segon
classificat, el valencià Vicente Gil.
Suzuki va batre el rècord del món en la
sèrie classificatòria amb una marca de
48.49. A més del tercer lloc en 50 bra-
ça Miquel Luque va ser l’11è en 50
esquena i el 4t en 150 estils amb un
temps de 2.45.67.

El Wursi es va endur el passat 20 de ju-
liol la 24a edició de les 24 hores de fut-
bol sala que com cada any organitza la
secció local de CDC.
En la final, el Wursi va derrotar el Bar 83
per 4-1 amb gols de Jhonny, Axel (2) i
Pitu, per par t del Bar 83 va anotar
Alberto Pérez. El 3r classificat va ser el
Penya Andalusista-Petit Galera, 4t
Malindrus, 5è Pista Team, 6è Tuper, 7è
Arc Integral i 8è Wonders-UE Lourdes.
L’organització va lliurar un premi espe-
cial als Diables de Manchester, al juga-
dor més veterà que va ser Balduino
Sánchez, al jugador més novell Jaume
Serra (Los Sebas), al millor vestuari de

l’afició i a l’afició més esportiva pel Wursi. L’equip més engrescador va ser la Paretense, el més
esportiu la Penya Andalusista, el jugador més golejador de la primera fase Axel del Wursi i el porter
menys golejat, Carlos Montalvo (Bar 83).

Dissabte 20 i Diumenge 21 Setembre
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CF Parets-Palafrugell (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 3a CATALANA Grup 2:
Tiana Snow Dreams-B.Parets A (Dissabte, 17.30 h)
BÀSQUET CADET FEMENÍ PREFERENT Grup 2:
GEiEG Gerunda-B.Parets (Dissabte, 17.30 h)
FUTBOL SALA: Presentació equips FS Parets
Dissabte 20 setembre a les 16 h al Pavelló.
RUGBI: CR Parets-Alella (amistós, Dissabte 17 h)

Dissabte 27 i Diumenge 28 Setembre
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
S.Feliu Sasserra-CF Parets (Diumenge, 16.30 h)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 3a CATALANA Grup 2:
B.Parets A-Valldemia Mataró (Dissabte, 19 h)
BÀSQUET SÈNIOR FEMENÍ 2a CATALANA Grup 1:
Malgrat de Mar-B. Parets A (Dissabte, 19 h)
BÀSQUET CADET FEMENÍ PREFERENT Grup 2:
B.Parets-L’Hospitalet (Diumenge, 12.15 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
FS Parets-Bar Casal Sant Pau (Dissabte, 17.30 h)
CICLISME: Diada de la bicicleta (Diumenge 28 setembre)
RUGBI: Triangular entre Parets, Vilanova i Garrotxa
(Dissabte 27, a les 17 h, al camp municipal de rugbi)

Per segon any consecutiu la Salle
Bonanova, que milita a Lliga Catala-
na, ha estat el campió del Trofeu
Josep Ribas organitzat de l’11 al 14
de setembre per l’Handbol Parets.
En la final l’equip barceloní va derro-
tar el Sant Esteve de Palautordera per
29-20. El sènior A de l’HP va acabar
6è després de perdre (20-19) davant
del Manyanet. L’equip dirigit per
Josep Manel Herrero s’estrenarà el
4 d’octubre a la lliga de Primera Ca-
talana. En la primera jornada els
paretans rebran la Salle Montcada.

Ivonne Konan s’incorpora
al Club Atletisme Parets
El Club Atletisme Parets va comen-
çar aquest dilluns els entrenaments
de la temporada 2008-09. L’entitat
que presideix Cesar Menes manté
ober t el termini d’inscripcions per
apuntar-se a l’escola del club. La
nova temporada ha començat amb la
incorporació al cos tècnic de
l’exatleta del CAP Ivonne Konan que
s’encarregarà del grup dels més
petits. També continuaran al club
Marta Martín (com a directora tècni-
ca) i Estibaliz Puigdelliura. Ivonne
Konan, de 20 anys, va ser millor
espor tista de Parets el 2001. Ha
estat atleta del Parets i Mollet i du-
rant la seva trajectòria ha estat diver-
ses vegades campiona de Catalunya
de pista i Campiona d’Espanya tant
individualment com amb la selecció
catalana. A causa d’una lesió va
deixar la pràctica de l’atletisme tot i
que en un futur li agradaria recupe-
rar-la aprofitant que aquest curs es-
tudiarà la carrera d’INEF a Barcelona.

Comença la temporada
pel Club Bàsquet Parets

L’equip sènior masculí A -entrenat per
Jordi Pavón- juga aquest dissabte
(17.30 h) a la pista del Tiana en la
1a jornada de la lliga de 3a Catala-
na grup 2. Els paretans s’han refor-
çat amb els fitxatges dels alers Toni
Olivares i Carlos Serrano i l’interior
Albert López. Durant la pretemporada
l’equip va acabar 2n del seu torneig
després de perdre contra el
Granollers (61-79).
D’altra banda, en categoria femenina
el sènior  A de 2a Catalana grup 1 co-
mençarà la lliga el 27 de setembre
a Malgrat mentre que el cadet s’es-
trena a la lliga de Preferent aquest
cap de setmana contra el GEIEG.

L’AC Parets organitza la
15a Diada de la Bicicleta
Avui divendres s’obren les inscripci-
ons per participar a la passejada
popular en bici que tindrà lloc el diu-
menge 28 de setembre. La sortida
serà a les 10 del matí des del Pave-
lló d’esports. El preu del tiquet serà
de 5 euros i inclou avituallament, en-
trepà i samarreta. Es poden forma-
litzar al Pavelló i a la Piscina i el
mateix dia una hora abans de l’inici.

BreusBreus

WURSI, CAMPIO DE LES 24 HORES DE FUTBOL SALA

Torna a casa l’expedició
vallesana KUN 2008
Dimarts passat van arribar a la co-
marca els components de l’expedi-
ció que va intentar fer el cim del Kun
de 7.087 m, situat al nord de la
India, en les darreres setmanes. La
gran acumulació de neu va impedir
al grup d’alpinistes intentar l’assalt
a cim. L’expedició que va equipar el
camp 1 va prioritzar la seguretat per
davant de la consecució de l’ascens.
A l’equip hi eren els paretans Jordi
Domènech (cap del projecte), Carlos
Valverde i Lluís Pelegrín.

El guanyador de la final de 150 estils
va ser el novazelandès Cameron Leslie
que va batre el rècord mundial amb
2.33.57, el mallorquí Xavier Torres va
quedar segon i tercer el japonès
Takayuki Suzuki. Miquel Luque va co-
mençar molt bé la final situant-se 2n
als 100 metres però no va poder
aguantar el ritme i va acabar quart.
Amb el bronze obtingut a la capital xi-
nesa, el nedador paretà ja compta amb
3 medalles paralímpiques individuals:
2 ors (50 braça a Sydney i Atenes) i
bronze (50 braça a Pequín). L’arribada
de Luque està prevista per avui diven-
dres a les 21.30 h a l’aeroport del Prat.
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Com i quan neix el seu interès per la
política?
El meu interès per la política va arribar
amb la majoria d’edat, quan vaig exer-
cir el dret al vot per primera vegada.
Sempre he tingut la convicció que jo,
com a ciutadà, tenia alguna cosa a dir
en les decisions que prenien els dife-
rents governs ja foren locals, autonò-
mics o estatals i la forma de fer-ho era,
sens dubte, a les urnes. Sóc per con-
vicció un home de centre moderat que
fuig dels radicalismes siguin del color
que siguin. Jo em definiria com un de-
mòcrata liberal reformista seguidor de
les tesis de Miquel Roca. Però no va
ser fins a l’any 2003 en què vaig co-
mençar a formar part activa d’una op-
ció política, quan el candidat a l’alcal-
dia per CiU, em va proposar incloure’m
a les llistes electorals del partit. Final-
ment, vaig començar a exercir com a
regidor durant les passades eleccions.
Què li aporta la política local i quina és
la seva aportació personal?
Ser regidor resulta enormement grati-
ficant. Poder prendre decisions amb un
criteri racional i sempre en benefici
dels ciutadans suposa una enorme
responsabilitat que m’enriqueix i, alho-
ra, m’omple molt.
Pel que fa a la meva aportació perso-
nal, penso que ofereixo a la política
local valors com l’honestedat i la lleial-
tat per dur a terme una política trans-
parent, que es preocupa pels proble-
mes dels habitants del municipi, en
definitiva, una política de proximitat.
És difícil combinar la vida familiar amb
les responsabilitats polítiques?
Requereix una gran dosi de sacrifici i
esforç personal, per això crec que la
política ha de ser vocacional.
En el meu cas he de dir que compto
amb la comprensió i el suport de la
meva família que sovint és qui pateix
les conseqüències.
Quin paper creu que juguen els grups
municipals de l’oposició a Parets?
L’oposició és veritablement important,

Francisco Pulido, regidor del grup municipal CiU: “No ens tremolarà mai el pols a l’hora de fer oposició, però sempre amb coherència i respecte”

principalment pel que fa a la fiscalitza-
ció de les actuacions dels qui gover-
nen. El que no es pot permetre és cau-
re en el descrèdit, en els insults perso-
nals i en les actituds de baixa estofa.
L’exemple el vam poder veure durant la
passada legislatura amb l’enfronta-
ment obert de dos grups municipals.
Els ciutadans no volen baralles, volen
solucions i, per aportar-les, no cal fer
servir eines com l’ofensa ni la desqua-
lificació. Nosaltres no entrarem mai en
aquest joc, no és la nostra forma de fer
política, aquestes actituds ens perjudi-
quen a tots i deixen en entredit les ac-
tuacions dels diferents grups munici-
pals. L’oposició pot ser dura i contun-
dent quan sigui necessari i si la situa-
ció ho requereix però no es pot traspas-
sar mai a l’àmbit personal.
I pel que fa al paper de CiU?
El nostre grup procura fiscalitzar al
màxim la tasca de l’equip de govern i
no ens tremolarà mai el pols a l’hora
de fer oposició, però una oposició amb
coherència i basada en el respecte.
Som conseqüents i farem sempre allò
que considerem més convenient per
als ciutadans encara que haguem de
sacrificar els interessos partidistes.
Considera que l’oposició que es fa és
sempre constructiva?
Crec que d’entrada no existeix mala fe
en l’actuació de cap grup municipal de
l’oposició tot i que, de vegades, s’en-
tra en una dinàmica que tendeix a de-
generar. Això no beneficia a ningú.
Què en pensa dels processos partici-
patius que impliquen a la població en
les decisions polítiques municipals?
Avançar en democràcia no vol dir sola-
ment avançar en llibertats i en drets,

“La política ha de ser
vocacional”

Francisco Pulido és regidor del
grup municipal de Convergència i
Unió. Va néixer a Barcelona, però
fa més de 30 anys que viu a l’Ei-
xample de Parets. Té 45 anys, és
casat i té dos fills de 17 i 13 anys.
Combina la dedicació a la política
amb la seva feina de comercial i de
pare de família. Aquesta és la seva
primera legislatura com a regidor
de l’Ajuntament.

també vol dir fer participar la població
en els processos democràtics. Sempre
estarem a favor que els destinataris de
les polítiques a les quals van adreça-
des les actuacions, opinin i puguin
participar d’una manera racional en la
presa de decisions. Tot allò que supo-
si la implicació i participació directa
dels ciutadans i ciutadanes en la ges-
tió municipal és, sens dubte, molt bo i
estem totalment d’acord en tot el que
suposi un avançament en els proces-
sos democràtics.
Aviat entrarà en vigència el ROM, que
permet la participació dels ciutadans
als plens municipals. Què pot aportar
aquesta iniciativa?
Penso que aquesta iniciativa afegeix
un valor importantíssim que dota els
ciutadans i les entitats d’una eina molt
valuosa com és la de poder adreçar les
seves preguntes i neguits a l’òrgan de
major competència en una població
com és el Ple municipal. Això suposa
un salt democràtic qualitatiu.
Quina és la seva valoració sobre la
gestió de l’equip de govern?
La dividiria en dues grans àrees: la
política pressupostària i la política so-
cial. Nosaltres apostem per una políti-
ca pressupostària de contenció, men-
tre que l’equip de govern ens té acos-
tumats a grans taxes d’endeutament.
És cert que el govern se situa sempre
per sota dels percentatges d’endeuta-
ment i que en el pressupost del 2008,
s’ha rebaixat l’endeutament  però, fi-
nalment, es va fer una modificació del
pressupost que va fer tornar a pujar
aquestes taxes. Pensem que, en gene-
ral, hi ha una manca de previsió i la que
es fa no és prou acurada. Pel que fa a
la política social, creiem que per fi s’es-
tà fent un canvi positiu sobretot pel que
fa al tema de l’habitatge que fins al mo-
ment havia estat molt precari. Sembla
que això ha canviat i s’estan produint
encerts en aquesta matèria. Quan al
tema dels ajuts socials, també s’està
fent relativament bé però cal tenir un
major control sobre els ajuts per tal
d’evitar la picaresca.
Quins considera que són els grans
projectes que caldria desenvolupar a
Parets?
Hi ha projectes realment necessaris, al-
guns dels quals ja s’estan duent a ter-
me. És el cas de la residència per a la
gent gran, que caldria enllestir com
més aviat millor. Una altra prioritat és
la remodelació del barri Antic. Cal re-

activar la part històrica del municipi i
fomentar el comerç en aquest espai
que sovint queda marginat. S’han de
crear dinàmiques efectives per tal de
reactivar la zona, noves i millors
infraestructures i la construcció d’un
nou institut que, seguint aquesta línia
de pensament, s’ha d’ubicar proper a
aquest barri.
També és urgent el desdoblament de
l’avinguda de Catalunya, és una artè-
ria principal que no ha crescut al ma-
teix ritme que ho ha fet el municipi. El
nombre d’habitants ha sofert un incre-
ment important i aquesta via ja no pot
donar cabuda a les necessitats actu-
als de la població. Cal fer un estudi
acurat per dur a terme aquest desdo-
blament amb urgència.
També calen infraestructures i zones
d’oci per a la gent jove. Crear llocs
adients per als joves resoldria, a més,
algunes de les actituds incíviques que
es donen a causa de la manca d’es-
pais.
Quins valors creu que ha de tenir un
bon polític?
Un bon polític ha de tenir grans dosis
d’humilitat, honestedat i lleialtat vers
els ciutadans. Sense aquests valors la
política queda totalment desvirtuada.
Pel que fa a Parets, quina visió té del
municipi actualment?
Tenim un municipi que ha crescut molt
i això ha provocat que algunes
infraestructures hagin quedat desfasa-
des. Ja no tenim un Parets residenci-
al com anys enrere, ara es requereixen
més serveis així com noves
infraestructures però sense sacrificar
la nostra identitat com a poble.
Com li agradaria que fos el Parets del
futur?
Un Parets que avanci en polítiques so-
cials i d’habitatge, amb noves
infraestructures adequades i amb un
sostre de creixement equilibrat que
estigui a l’alçada dels serveis que es
poden oferir, amb espais lúdics i d’oci
per als joves i que conservi el seu pa-
trimoni agrícola i rural, fugint de la idea
de gran metròpoli urbana.

“Un bon polític ha de tenir
grans dosis d’humilitat,

honestedat i lleialtat vers els
ciutadans”
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El Servei de Comerç i Atenció al Consumidor – SCAC - ha portat a terme durant aquest exercici una campanya informativa, dirigida al comerç
local amb diversos objectius: per una banda informar de la seva recent creació, del seu àmbit de treball i de la voluntat de col·laborar amb el
teixit comercial de la població per assolir objectius comuns.
D’altra banda, s’ha facilitat a tots els comerços una documentació, entre la que es trobava un recull de legislació bàsica, fulls de reclamació/
denúncia, el corresponent cartell anunciador, i informació sobre l’adhesió al sistema arbitral de consum.
Entre aquesta documentació hi constava també una enquesta, a complimentar per part dels comerciants que la van rebre, amb la intenció de
millorar el coneixement que teníem sobre les característiques i les necessitats d’aquest col·lectiu.
En aquest sentit, una de les preguntes d’aquesta enquesta, anava dirigida a copsar quins eren els temes relacionats amb el consum que podri-
en generar més inquietud i, per tant, ser susceptibles de tractar-se en sessions informatives, jornades o tallers específics.
Dels temes proposats, la Llei de Garanties, l’Adhesió a l’Arbitratge de Consum i els Horaris Comercials, van ser els més destacats i els que van
generar més interès.
En base a aquests resultats, des d’aquest servei, s’ha elaborat un calendari d’accions formatives per dur a terme en el darrer trimestre d’en-
guany. Si bé l’hora i el dia estan pendents de confirmar, sí que podem avançar el contingut de les accions a dur a terme cada mes:

Octubre: Horaris Comercials.
Novembre: Llei de Garanties.
Desembre: Adhesió a l’Arbitratge de Consum.

Tan bon punt es determinin, es divulgaran els dies i els horaris de realització d’aquestes accions formatives, que malgrat estar dirigides princi-
palment al teixit comercial del nostre municipi, estaran també obertes a qualsevol ciutadà interessat en aquests temes.

Accions
formatives

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

ECOcomerciants a Parets
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Pepi Volart

Aquesta és la imatge de l’ofrena institucional al mo-
nument de l’Onze de Setembre, situat a la plaça dels
Països Catalans, que es va fer amb motiu de la com-
memoració de la Diada Nacional de Catalunya i en la
qual, a més dels diferents grups municipals que con-
figuren el consistori, van intervenir més d’una trente-
na d’entitats que van dipositar la seva ofrena floral.
L’acte es va iniciar amb la lectura del manifest de la
Diada i posteriorment va tenir lloc l’ofrena per part de
les associacions i entitats del municipi.
Durant l’acte també va tenir lloc la lectura d’un poema
per part d’un dels rapsodes del Niu d’Art Parets. Final-
ment tots els assistents van entonar l’himne nacional
de Catalunya, Els Segadors,  acompanyats pels mem-

bres de les corals Art i Unió i Club Sant Jordi. Per últim, la cobla Rosaleda va oferir una audició de sardanes. 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.

“Tenim el millor producte per vendre, que és Jesucrist, i potser no ho sabem fer prou bé”

Mossèn Iñaki Ballbé és, des de l’1 de setembre, el
nou rector de la parròquia de Sant Esteve de Parets.
Substitueix el prevere Pere Farriol, que els darrers
anys ha estat al capdavant de l’activitat pastoral del
poble. El bisbe de Terrassa, Josep Àngel Sainz, diò-
cesi a la qual pertany Parets, va fer públics els nous
nomenaments el 29 de juny, solemnitzat de Sant Pere
i Sant Pau. Pere Farriol s’ocuparà de la Parròquia de
l’Ametlla i el rector de casa nostra és Iñaki Ballbé,
que fins ara ha estat exercint de capellà a Rubí. És
el novè de deu germans, dos dels quals han seguit el
camí sacerdotal.

Ara fa tot just uns quants números, en aquest but-
lletí parlàvem d’una campanya a la qual, l’Ajunta-
ment de Parets s’afegia amb il·lusió. Es tracta de
la campanya Catalunya lliure de bosses de plàstic
que anima a comerciants, entitats i par ticulars, a
aportar el seu gra de sorra per tal de desfer-nos, en
la mesura del possible, d’aquest element tan con-
taminant i poc respectuós amb el medi ambient.
Sembla que, mica en mica, tothom comença a ser
conscient del perjudici d’aquests envasos. I preci-
sament d’això és del que us volem parlar, de les
iniciatives comercials que col·laboren per tal de fer
aquest planeta més sostenible.
El passat mes de juliol, un comerç de Parets, va
presentar les seves noves bosses de roba durant la
fira d’estiu. Es tracta de la Ferreteria Pujol, un es-
tabliment centenari que s’adapta als nous temps i
a les noves demandes. Les bosses de roba no son
cap novetat en sí mateixes però, aquestes, comp-
ten amb una característica que les fa especials:
estan confeccionades una a una de manera ar te-
sanal. La tela procedeix d’un majorista què, de for-
ma desinteressada, aporta el matèria bàsic sobrant
de l’elaboració de les diferents peces. Després, la
Núria i l’Anna, les tallen, les embasten i les cusen.
Finalment, afegeixen una serigrafia de planxat en
calent amb el nom de la botiga i llestos.
Mica en mica ja han fet més de 800 unitats i les
reparteixen als seus clients per compres superiors
als 15 euros, amb la intenció de fomentar l’ús de
materials respectuosos en detriment dels
majoritàriament contaminants.
El propietaris de l’establiment, també realitzen les
seves pròpies bosses de paper amb retalls de fu-
lles d’embalatge que són utilitzades per encabir els
petits objectes als que dóna sortida la ferreteria.
Des d’aquí volem felicitar a la Ferreteria Pujol així
com a la resta dels nostres particulars ecobotiguers
que esdevenen un exemple de conscienciació i res-
pecte vers el medi ambient i la natura i, alhora,
animar als comerços a prendre part activa en la llui-
ta contra la contaminació.

Mossèn Iñaki Ballbé
Rector de la parròquia de Sant Esteve

Com ha estat la seva rebuda a Parets?
He notat un canvi substancial. Aquí es viu una altra reali-
tat, amb molta menys immigració i un sentiment de po-
ble més cohesionat i agradable. Em trobo molt a gust a
Parets. Després de la celebració de les misses, els ve-
ïns s’esperen per saludar-me i donar-se a conèixer. És un
ambient molt familiar. Fins i tot institucionalment m’he tro-
bat amb un tarannà molt cordial.
Quins seran els objectius a la Parròquia de Parets amb
l’entrada del nou mossèn?
De moment acabo d’arribar i donaré continuïtat a la tas-
ca iniciada per mossèn Pere Farriol, que ha fet una molt
bona feina. De tota manera, la labor del prevere és la de
treballar per l’evangelització, l’administració dels sagra-
ments i vetllar per la caritat. Ara estic prenent contacte
amb tots els grups a l’entorn de la Parròquia.
Estan previstes accions per intentar mobilitzar la gent
jove a l’entorn de la religió i l’església catòlica?
Aquest és un objectiu que ve marcat al Pla pastoral del
bisbe Josep Àngel Sainz. Hem de reconèixer que captar
l’atenció dels joves no és fàcil i no només passa a l’es-
glésia sinó també a d’altres àmbits socials. Els joves els
trobem avui a llocs on hi hagi diversió i ambient. Cal
subratllar que l’església catòlica és la que té el nivell
de joventut més elevat. Les trobades que convoca el Sant

Pare han aconseguit reunir 700.000 joves encara que se
celebrin a Sidney. Això no ho ha aconseguit ningú i més
en un estat que, més que laicista, jo penso que és
ateista. Els joves veuen el moviment de l’església com
la gran estructura jeràrquica i desconeix la seva dimen-
sió social. Els mitjans de comunicació no diuen mai la
gran obra de caritat que fa directament el Sant Pare des
del Vaticà. Tenim el millor producte per vendre, que és
Jesucrist, i potser no ho sabem fer prou bé.
Es diu que vostè pertany al moviment de l’Opus Dei?
Els meus pares són de l’Opus Dei i van saber transme-
tre als seus fills aquest missatge, que és la santifica-
ció del treball i la vida ordinària amb el carisma propi
de l’Opus D. Abans de ser ordenat sacerdot, vaig estar
en contra d’aquest col·lectiu però amb el temps vaig
descobrir la veritable dimensió sobrenatural de la prela-
tura. Això no vol dir que l’Opus Dei em digui què és el
que haig de fer a la Parròquia. Això només m’ho pot dir
el bisbe. És una qüestió meva personal, interior i d’es-
piritualitat.

,
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L’Ajuntament de Parets signarà aquest mes un conveni amb la Fundació Univer-
sitària Mar tí l’Humà (FUMH) per impar tir els cursos que ofereix aquesta funda-
ció amb seu a la Garriga. És una entitat privada sense afany de lucre que té com
a principals objectius apropar el coneixement a la societat mitjançant la forma-
ció continuada i el desenvolupament de projectes divulgatius, estudis i recer-
ques. El seu àmbit d’actuació actual és el Vallès Oriental i el sud d’Osona i tre-
balla amb la voluntat de col·laborar en el desenvolupament econòmic, social i
cultural per aportar identitat i notorietat a aquestes comarques. Hem conversat
amb el director de la FUMH, l’historiador Santiago Cucurella, per conèixer més
de prop aquesta entitat.

Santiago Cucurella
Director de la Fundació Martí l’Humà

“Ens dediquem sobretot a la formació especialitzada i intentem apropar la universitat a la societat” Ultima hora ...´

Què ha motivat a la Fundació Martí
l’Humà aquest acord amb Parets?
En primer lloc, el teixit empresarial tan
potent que té Parets i els municipis del
Baix Vallès. Nosaltres som un centre
pilot de supor t a la innovació, recone-
gut per la Universitat Autònoma de
Barcelona. Un dels objectius formatius
prioritaris és aquest teixit empresarial.
L’Ajuntament de Parets s’ha mostrat
molt receptiu amb nosaltres, tant pel
que fa a aquest interès per la formació
per a les empreses, com pel fet d’ofe-
rir un servei a la ciutadania.
Quin tipus de cursos oferiu?
Cursos d’accés a la universitat per a
persones majors de 25 anys i també for-
maríem professorat no universitari per
preparar-lo en educació infantil i primà-
ria. En principi, aquests cursos els im-
partirem a Cal Jardiner. Per altra banda
també farem formació per a empreses
a La Marineta. A la Fundació tenim 180
companyies adscrites i una trentena de
professors universitaris que imparteixen

El Casal Can Butjosa organitza

una batalla de Paintball

Carles Font

els cursos. També hem ofer t a l’Ajun-
tament la possibilitat de formar medi-
adors culturals i dinamitzadors socials
especialment entre el col·lectiu d’immi-
grants perquè aquest és un requeri-
ment social de primera magnitud en
l’actualitat.
Com definiria la FUMH?
És una fundació privada per imperatiu
legal sense afany de lucre i vinculada
prioritàriament a la Universitat Autòno-
ma de Barcelona. Tenim vincles també
amb la Universitat de Vic ja que tenim
una delegació a la capital osonenca i
algunes vinculacions amb la Universitat
de Girona. La seu central, la tenim a la
Garriga, però tenim delegacions a
l’Ametlla del Vallès, la ja comentada
de Vic, a Granollers i ara estem molt
il·lusionats en iniciar una nova etapa a
Parets.
Quines activitats feu?
Treballem molt per a les institucions, im-
partim cursos amb el reconeixement
del depar tament d’Educació de la Ge-

neralitat, fem estudis per a les adminis-
tracions, fonamentalment per a ajunta-
ments i consells comarcals. Podríem dir
que tenim quatre àmbits de treball com
són els de sostenibilitat i medi ambient,
el de noves tecnologies, el de media-
ció i participació i una sèrie d’aules de-
dicades a les empreses, la d’universi-
tat a l’abast amb 250 persones inscri-
tes. La FUMH fa formació continuada
però no cicles universitaris de primer ci-
cle perquè això ja ho fan diverses univer-
sitats catalanes. Ens dediquem sobretot
a la formació especialitzada i intentem
apropar la universitat a la societat.

Inscripcions per participar

a la Marató de TV3 2008
Ja es poden inscriure les persones
que vulguin formar part del grup de
voluntaris de Parets per assistir a la
Marató de TV3 que, enguany, està
dedicada a les malalties mentals
greus. Els interessats poden adreçar-
se als Serveis Socials de l’Ajunta-
ment abans del 18 de setembre, o bé
trucar al telèfon 935 737 979 per
confirmar l’assistència.

El Casal de Cultura Can Butjosa or-
ganitza una batalla de paintball que
es durà a terme el proper 20 de se-
tembre a Sant Celoni. L’activitat, per
a majors de 18 anys, és fruit de les
propostes sorgides al primer Fòrum
Jove de Parets.
El preu és de 6 euros i cal inscriure’s
abans del 17 de setembre.

Inauguració de la nova planta

de Brico Depôt a Parets

Brico Depôt inaugurarà la seva nova
planta a Parets el proper 1 d’octubre,
a les 7.30 h amb l’obertura al públic
de les seves instal·lacions.
L’empresa, dedicada a la venda de
material de construcció i bricolatge,
oferirà els seus productes sota la fi-
losofia d’un ampli assortiment d’ei-
nes i accessoris a preus reduits.


