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Exemplar gratuït

Hi ha centenars de motius per no perdre’s la Festa Major de
Parets: el bon ambient, la música, el teatre, els bons àpats,
la gresca, els amics, compartir taula, balls i riures, la quali-
tat i varietat de la programació... De la setantena d’activitats
que es proposen, tothom en pot trobar un bon grapat que els
aboquin de ple a la festa.
Els motors ja estan escalfant. Des de fa dies, els carrers de
Parets ja desprenen aroma de festa. S’han fet botifarrades,
balls, cinemes a la fresca, competicions esportives. Però fins
que divendres vinent, 25 de juliol, Pep Salsetes pugi al bal-
có de la Casa de la Vila i ens digui: “Que comenci la Festa
Major!!!” no es donarà el tret de sortida als quatre dies de

Només falten 7 dies: BONA FESTA MAJOR!!!
Parets celebra la Festa Major d’Estiu del 25 al 28 de juliol amb més de 70 actes

La Mostra Gastronòmica celebra enguany el seu 25è aniversari

SUMARI

La 9a Nit de
l’Esport de Parets
premia els millors
esportistes de la
temporada (Pàg.9)

 I Fira d’Estiu
de Parets, aquest

dissabte, a la
plaça de la Vila

(Pàg.7)

ESPECIAL
Festa Major d’Estiu

2008
 (Pàg. 3 a 5)

festa. A partir d’aleshores comença la gresca i la disbauxa,
sempre, però, amb respecte, civisme i tolerància.
Un 8 farcit de flors, estrelles i papallones és la imatge que
enguany guarneix els carrers per dir-nos que la Festa Major
és a punt de començar. És la imatge 2008 de la Festa, un
traç provinent de la mà del paretà Pere Vilardebò i que com-
binarà amb un altre color, el taronja que vesteixen els inte-
grants de la Comissió de Festes, a tota hora pendents de
l’organització i el bon funcionament de la celebració.
Així doncs, tot està a punt. Comença el compte enrere.
Avui queda tot just una setmana, 7 dies, perquè comenci la
FESTA MAJOR. (Pàg.3 a 5)
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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

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

Se’n cansaran?

Totes les ones de la mar
m’han envestit en so de guerra,
tot udolant com a lleons,
com a lleons sedents de presa.
Han rodolat pel meu damunt
obrin ses boques de caverna,
roges d’enuig i lleig verí,
plenes d’insults i de anatemes
                                          (...)
Los cops de mar de un a un
van rodolant sobre ma testa,
com una mola sobre el gra,
com l’eugassada sobre l’era.
Mes lo meu front està serè
mon esperit jugant s’hi bressa,
com la gavina en la maror,
com l’aligot en la tempesta.

Totes les ones de la mar
no poden rompre un gra d’arena.

Jacint Verdaguer

Poema extret del volum pòstum “La mellor corona”
(Barcelona,”L’Avenç”-1902). Aquest publicació es pot
trobar, prèvia petició, a les Biblioteques de Parets.
Lectura recomanada pel Niu d’Art Poètic.
(Ha estat triada perquè és representativa del pitjor
moment de la vida de Verdaguer i també perquè és
un cant d’esperança i valentia).

Sortides als espais naturals

Des de l’inici d’aquest últim curs, organitzat per la
Escola de la Natura i els Casals Municipals de Gent
gran, s’ha fet cada mes una sortida a espais natu-
rals de la nostra comarca i d’altres.
Com a participant d’aquestes caminades, estic molt
satisfeta, tant de l’organització com del monitor.
Aquest, en un llenguatge planer i entenedor, ha fet
que creixés l’interès per conèixer tant la flora, la fau-
na, i racons que si no fos de la mà d’un expert com
l’Israel mai hauria conegut. Hem conegut la granota
vermella del Montseny, espècies de bolets descone-
gudes, orquídies salvatges, varietat d’aus dels Aigua-
molls, sequoies centenàries... tot de la mà de l’Israel
que ha donat l’explicació tècnica i entenedora  en
cada cas. Demanaria als responsables que mantin-
guin per al curs proper aquesta activitat, que espe-
rem amb il·lusió tots els que hi participem.

Ramona Manils Farré

Olé, Olé, Olé!

Regna la calma. Hi ha pau futbolera.
Els “rojos”, molt ben pagats, faran vacances.
Olé, olé, olé! Tot foren lloances.
Ara, ells, estan a les platges de primera.

Res més, potser de moment, no s’exagera.
Han set quaranta-quatre anys d’esperances,
d’espera, d’ansietats, desenganys, frisances,
tot només per llur copa campionera.

Els “rojos” abans foren els republicans
segons l’argot d’aquelles forces franquistes
que deien que només ells eren bons ciutadans.

Olé, olé, olé! No som fatalistes...
Ara ja tenim la república a mans
gràcies al bon renom d’aquests futbolistes.

Antoni Bertran

Passejades amb la mare

De petits, -quan era estiu-
Anaven a espigolar blat.
Berenàvem a les vernedes.
I les nits totes serenes
veiem les cuques de llum.

Menjàvem flors de borratja
(pa, vi i sucre, la mare en deia).
De les roselles en fèiem joguines.
De les panolles cabells per a les nines.

Agafàvem flor de boga,
d’uns bons cigars rams en fèiem.
I en el cim d’un pujol,
núvols d’estornells vèiem
fent un gran giravolt.

Molt d’això que ara explico, no ho puc
pas demostrar,...
Ja no veig boga.
I les vernedes ?
I les cuques de llum, ara on van acampar?

Ah! Ja sé... Potser estava molt borratxa
de flors de vi, sucre i pa.

Maria Pujol

Poesia guanyadora del 3r premi del III Concurs de
Poesia Pepi Pagès, organitzat per l’Associació
Oncovallès, Fundació Granollers i comarca en la llui-
ta contra el càncer.
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

Música, calor, llum...

comença la Festa Major de Parets 2008

Ja teniu la vostra samarreta?
No? Doncs ja la podeu com-
prar al local de Can Marc on
els membres de la Comissió
de Festes us la vendran amb
la gràcia i simpatia que els ca-
racteritza. I només per 5
euros! Apa, vinga, correu que
s’acaben.

Ai, on puc penjar l’ecopinça?
i com duré les monedes sen-
se que em destorbin per ba-
llar? No patiu, està tot pen-
sat. Feu-vos amb la vostra
bandolera de material reciclat
a par tir de les banderoles
municipals: 12 euros la gran
o 10 euros la petita.

A tots ens preocupa el medi
ambient: per això la nostra
festa no generarà residus in-
necessaris. Ja fa un parell
d’anys que es posen a l’abast
de tothom els gots reciclables
i l’ecopinça. Cal pagar 1 euro
per peça, però, al final de la
festa, el podreu recuperar.

També tenim les nostres prò-
pies monedes, identifica-
dores i exclusives, com la
nostra festa.
Compreu ara les monedes del
milcentenari i us estalviareu
les cues! Les d’or 4 euros,
les de plata 2 euros i, les de
bronze, 1 euro.

EQUIPA’T PER A LA FESTA!

SAMARRETES BANDOLERES GOTS i ECOPINCES LES MONEDES DE LA FESTA

Ja ha passat un any? De debò? Sembla mentida, oi? Doncs bé, ja tornem a ser-hi. Totalment prepa-
rats per a la festa grossa. El primer que cal fer és aconseguir l’equip: samarreta, bandolera, el got i
les monedes... ja ho tenim tot. Agafeu-vos que comencem a tota velocitat! Divendres 25, anem al parc
Can Berenguer on ja ens esperen els components de Les Enjoliveurs que, a més d’acompanyar-nos
durant la cercavila, faran les connexions musicals entre espectacles de la Nit del Teatre al Carrer. Un
cop a la plaça de la Vila, les tres campanes de l’església de Sant Esteve acompanyades de la colla
Diables Parets, anunciaran l’inici de la festa. Amb el berenar ja als peus, estarem llestos per al pregó
gastronòmic de Pep Salsetes, el reconegut cuiner que ja va intervenir a la 1a Mostra Gastronòmica de
Parets. I com que hem menjat i hem escoltat el deliciós pregó, hem de pair el menú que, com a en-
trants, ens ofereix la Nit del Teatre al Carrer: una desena d’espectacles entre els quals cal destacar el
Sopar de gala a càrrec dels membres de la companyia paretana Som i Serem amb motiu del seu 10è
aniversari. Finalitzarem amb la bona música de la Cimarrón al parc La Linera.

Ja es respiren els aires de Festa Ma-
jor! Sí, s’acosta la festa gran de la
vila, una celebració merescuda i de
gran valor terapèutic per a tothom.
Enguany, el conegut cuiner Pep
Salsetes protagonitzarà el pregó co-
incidint amb la 25a edició de la Mos-
tra Gastronòmica, un esdeveniment
en el qual ja va participar-hi en el seu
inici i que s’ha consolidat plenament
en el programa festiu fins a conver-
tir-se en una cita ineludible. La Mos-
tra, que es va incorporar el 1984 per
l’afany d’assolir una festa més popu-
lar i participativa, ens permet estar
al carrer, conèixer-nos, relacionar-nos
i, especialment, compartir bona tau-
la, sinònim de salut i felicitat.
El poble que ha projectat al món una
mongeta de gran qualitat, per força
havia d’oferir la bona gastronomia
que sempre ha exhibit la Mostra. Pre-
cisament i també vinculat al món gas-
tronòmic, ens plau recuperar el sopar
de gala, en aquesta ocasió escenifi-
cat pel grup teatral Som i Serem per
commemorar el seu desè aniversari.
Hem parat, doncs, una taula ben pro-
veïda. Per tant, us animo a gaudir
amb entusiasme d’una festa absolu-
tament beneficiosa per a la nostra
salut. Hi esteu tots convidats, els de
Parets i els de fora, sense necessi-
tat de reserva, per degustar un menú
festiu fet amb ingredients de prime-
ra qualitat, que ens demostra que la
tradició i la innovació poden conviu-
re per fectament.
A més, podeu amanir-ho com
vulgueu, guarnint els carrers, partici-
pant activament en els actes o, sen-
zillament, deixant-vos portar, perquè
aquesta és una festa oberta a tothom
i lliure de protocol. A Parets podem
presumir d’una celebració popular
imaginativa i estimulant que ajuda a
desenvolupar els sentits. Per això,
apostem per assaborir-ho tot amb
calma i delectació, gaudint de la di-
versitat, les textures i els sabors de
la festa.
Que vagi de gust. Bona Festa Major!
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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

ADMINISTRATIU/VA
COMPTABLE

TÈCNIC DE
MANTENIMENT

AUX. ADMINISTRATIU/VA
DEP. DE LOGÍSTICA

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb opcions
de continuïtat.
Horari: jornada flexible a convenir.
Tasques: gestió i resolució d’inci-
dències en la distribució de produc-
tes alimentaris.
Requisits: Formació professional i
experiència en logística i distribució.

Llocs de treball: 1
Contracte: suplència de 4 me-
sos. Incorporació al setembre.
Horari: 1/2 jornada flexible als
matins.
Tasques: arxiu, facturació, atenció
telefònica i suport administratiu en
general.
Requisits: experiència administra-
tiva i bon nivell d’ofimàtica.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: torns rotatius mati-tarda-
nit.
Tasques: manteniment correc-
tiu i preventiu dels equips de
producció.
Requisits: formació electromecà-
nica i experiència en manteni-
ment industrial.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb
opcions d’indefinit.
Horari: jornada completa a con-
venir.
Tasques: comptabilitzar factures,
atenció a proveïdors, correspon-
dència, etc.
Requisits: Formació professional
i bons coneixements del Pla Ge-
neral Comptable.

AUXILIAR
ADMINISTRATIU/VA

APRENENT DE
FUSTER

JARDINERTÈCNIC
ELECTRICISTA

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: jornada completa i opció de
fer hores extres.
Tasques: instal·lacions elèctriques,
fontaneria, calefacció, etc.
Requisits: oficial 1a o 2a. Impres-
cindible experiència en aquest
àmbit.

Llocs de treball: 1.
Contracte: per circumstàncies de
la producció.
Horari: jornada intensiva de 6 a 14 h.
Tasques: càrrega i descàrrega,
ubicació de productes en el magat-
zem i preparació de comandes.
Requisits: carnet de carretoner
retràctil o experiència en aquests
carretons elevadors.

Llocs de treball: 1.
Contracte: temporal amb opci-
ons de continuïtat.
Horari: jornada completa partida.
Tasques: les habituals de la pro-
fessió.
Requisits: experiència en la pro-
fessió. Valorable disposar de car-
net de conduir.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: jornada completa partida.
Tasques: les habituals d’un taller
de fusteria.
Requisits: motivació per apren-
dre l’ofici i capacitat per a pro-
gressar en aquest àmbit.

CARRETONER
RETRÀCTIL

Dissabte 26, tot just acabem de començar... A primera hora, ben de matinada, el Gall ens despertarà per anunciar la gres-
ca que està per arribar! A les 9 h, tots a punt per veure la cercavila d’autoritats que, acompanyats del Marcel i l’Elisenda,
arriben a Can Serra per esmorzar. A les 9.30 h, els diables es faran amb el control i assaltaran les botigues de Parets. A
les 10 h, els amants dels grafits podreu veure, al parc La Linera, els artistes d’aquesta curiosa modalitat d’escriptura i
dibuix. I, després del ball de gegants i d’un merescut dinar, tots cap al pati del CEIP Lluís Piquer a refrescar-se amb la festa
de l’escuma. Com? Que encara no en teniu prou? Doncs vinga, que continuem. Arriba l’hora de sopar i enguany celebrarem
el 25è aniversari de la Mostra Gastronòmica, una de les activitats més arrelades de la Festa Major. I cap a la plaça de la
Vila  on ja s’han instal·lat els membres de la Rosaleda que donaran pas a l’esperada Festa de la Pedra del Diable on po-
drem ser testimonis de la història de l’Elisenda i el Marcel representada per ells mateixos. I com que ens hem quedat amb
ganes de ball i gresca, tenim ofertes per a tothom. A la plaça de la Vila, Ball de Festa Major de nou amb la Rosaleda. Al
parc La Linera, rock amb els Apache i, si el cos aguanta, les actuacions de Sol Lagarto i Los Zodiac que van ser els grups
escollits dins els procés participatiu FestaMajor.com la vols. Descanseu, ens veiem demà!
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Bon dia! Ja us heu llevat? Preparats? Doncs apa, tornem-hi que encara ens queden dos dies per davant! Som diumenge 27
i avui ens ha despertat la xaranga perquè, a les 7.30 h, s’han de segellar les teles per al concurs de pintura. A les 11 h, a
veure ballar els gegants i, a les 11.30 h, l’esperada baixada de carretons pel carrer de Sant Antoni. Animeu-vos i presen-
teu els vostres “carros bojos”. Buf! Que cansats estem... Doncs a relaxar-nos amb un bon vermut al parc La Linera on la
Rag’s Band farà un repàs a la història del jazz tradicional interpretant temes populars, tant en estil ragtime com dixieland.
Cap al migdia, els afortunats guanyadors dels concursos de pintura i de fotografia rebran els seus premis i, a les 19 h, els
més petits podran gaudir, a la plaça de la Vila, de l’espectacle infantil organitzat per l’entitat Rialles. A les 20.30 h, al parc
La Linera, la Unitat Canina de la Policia Local de Rubí ens farà una gran exhibició de la feina que fan els gossos policia.
Ara cap a sopar! per descomptat a la Mostra Gastronòmica. Hem d’agafar forces per poder veure l’exhibició de taekwondo,
el correfoc dels diablets i l’espectacle de festa major amb Jaimito Borromeo, el mag Selvin i la vedete Tanya Celaya. Des-
prés, a ballar sense parar al ritme de La Tribu i el seu concert de versions. Els que vulguin continuar, podran escoltar la
música mestissatge de Roe Delgado i el hip-hop de ZPU, ambdós guanyadors del procés Festamajor.com la vols.

Ui, ui, ui... que això s’acaba! Som dilluns 28 i només ens queda avui per gaudir de la festa, així que posem-nos a treballar.
Avui no ens queixarem, hem dormit fins tard i estem preparats pel què vingui. A les 6 de la tarda, acompanyem els nostres
fills, nebots, néts i mainada en general al Linera Parc on trobaran jocs de psicomotricitat, reflexos, equilibri i malabars, a
més d’un conjunt de jocs solidaris amb els quals aprendran, entre moltes altres coses, a escriure el seu nom en àrab, a
confeccionar trenes africanes o a tocar el djembé. A les 20.30 h, a la plaça de la Vila, l’esperat concert de l’orquestra Maravella
i, a les 22.00 h, el bateig dels nous diables que, a més, ens acompanyaran en una espectacular passejada fins al Pavelló
per encendre el gran castell de focs tant característic de la nostra festa. Després de l’espectacular castell el correfoc ens
durà, ben il·luminat, fins al carrer La Fàbrica i, d’allà cap al parc La Linera on ens espera Hotel Cochambre. A les 00.15 h,
la Maravella canviarà de registre i oferirà des dels millors ritmes de balls de saló fins a les cançons més actuals i, per als
que no hagin de matinar l’endemà, al parc La Linera, Dj Javi Duomo & Dj Marc FM ens faran gaudir de l’última nit, de l’últim
moment de la Festa Major, amb la millor música d’abans, d’ara i de sempre. Bé, ara ens hem d’acomiadar, això sí, ens
trobem a la Festa Major de Parets. Estarem allà, on sempre, com cada any!
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L’obra dels pisos d’HPO en règim de lloguer
de l’Espai Central finalitzarà al setembre

La promoció destina 15 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer,
tots ells amb dues habitacions i una superfície de més de 60 m2

Un incendi crema part de
l’empresa Klüber de Parets

I Fira d’Estiu de Parets: rebaixes a la nit, rebaixes a la fresca

Un incendi ha cremat part de l’em-
presa Klüber Lubrication, ubicada al
polígon industrial Can Volart de Pa-
rets. Encara es desconeixen els fets
que van provocar l’incendi, el passat
10 de juliol, que va afectar una part
de la nau de la factoria, que pertany
al grup Freudenberg. Treballadors
van avisar el cos de seguretat local i
es va desplegar l’operatiu del pla
d’emergència. Policia Local, Protec-
ció Civil de Parets del Vallès, Mos-
sos d’Esquadra, vuit dotacions de
Bombers de la Generalitat de
Catalunya i ambulàncies van interve-
nir-hi.
L’indret on es va declarar el foc ha
patit danys materials notables provo-
cats per l’explosió d’un dipòsit de
benzina, entre els quals destaca
l’obertura d’un forat en el sostre de
la nau d’uns 20 metres de diàmetre.
Pel que fa als treballadors no es va
registrar cap incident personal, si bé
van ser-ne evacuats una vuitantena.

Els 15 habitatges protegits en règim de
lloguer que s’estan construint a l’Espai
Central estaran finalitzats al setembre.
Aquesta mateixa setmana, els serveis
tècnics de l’Ajuntament i d’HabitaPa-
rets han fet una visita d’obra per fer
seguiment del procés.

Actualment, en fase d’acabats
En aquests moments, els habitatges
es troben en fase d’acabats i es pre-
veu que els terminis de lliurament pre-
vistos inicialment s’acompleixin, tant la
urbanització perifèrica de la promoció
d’habitatges com els interiors estaran
enllestits. A finals de setembre, els fu-

turs llogaters, que van optar als habi-
tatges per sorteig, podran visitar els pi-
sos i posteriorment, durant l’octubre,
podran triar habitatge en funció de l’or-
dre del sorteig. A partir d’aquest mo-
ment, se’ls lliurarà un esborrany del
contracte de lloguer i es comunicarà la
data de lliurament de claus. Aquest
darrer procés estarà pendent dels trà-
mits de final d’obres, que depenen del
Departament d’Habitatge de la Gene-
ralitat de Catalunya.
En total es posen a disposició 15 ha-
bitatges, tots de dues habitacions i
amb una super fície d’entre 61 i 68
metres quadrats.

Fira d’Estiu de Parets. Aquest és el nom amb què s’ha batejat una iniciativa
dels comerciants del Barri Antic del municipi i que ocuparà la plaça de la Vila,
demà dissabte, 19 de juliol, des de les 6 de la tarda fins a les 12 de la nit.
La Fira d’Estiu, organitzada per l’Associació de Comerciants del barri Antic
de Parets-Parets Centre, substitueix la tradicional Fira de les Rebaixes.
El nou format pretén atraure un major nombre de visitants fugint de les ho-
res de més calor i és per aquest motiu que l’horari habitual de diumenge al
matí ha estat reemplaçat per la tarda-vespre de dissabte.

Música country i exhibició de ball d’Elite Dance
Durant la tarda, està prevista una exhibició per part dels alumnes de l’escola
de ball de Parets Elite Dance i l’actuació del grup de música country Green
Chills que animarà la vetllada i farà classes d’aquest ball als participants.
Amb el mateix esperit de renovació que es vol donar a la fira, la xocolatada
serà substituïda pel repartiment gratuït de gelats.

Breus

Protecció Civil incrementa
un 13% les hores de servei

25.789 euros. Aquest és l’import
econòmic dels danys ocasionats per
actes vandàlics durant la revetlla de
Sant Joan a Parets. La reparació de
la pista d’skate de la plaça d’Espa-
nya, incendiada intencionadament,
serà la més costosa, amb més de
13.000 euros. Altres elements que
van patir danys van ser els conteni-
dors de recollida selectiva, alguns
sistemes de reg i enllumenat públic.

Valorats els actes vandàlics
de la revetlla de Sant Joan

Una de les dades que destaquen del
balanç de les actuacions efectuades
pel cos de voluntaris de Protecció
Civil durant el primer semestre de
2008 és l’increment en nombre d’ho-
res de servei. L’any passat en aquest
període es van efectuar 4.027 hores
i enguany s’ha augmentat en un 13%,
amb un total de 4.554. El nombre de
serveis passen de 283 a 328. La
major part d’actuacions són preven-
tives, seguides de les intervencions
en incendis, incidents en la via públi-
ca, actes culturals o accidents de

trànsit.

Parets tindrà al setembre
una nova escola bressol
L’oferta de places d’escola bressol
de Parets del Vallès s’ampliarà, el
proper mes de setembre,  amb l’ober-
tura d’una nova llar d’infants d’inici-
ativa privada.
La ludoteca Els Petits Gegants, inau-
gurada el maig de 2005, ha adquirit
un nou local al carrer Torres i Bages
número 6, que es conver tirà en la
nova escola que durà el mateix nom
del centre. L’oferta serà de 45 pla-
ces i les inscripcions ja es poden re-
alitzar a les instal·lacions de la
ludoteca. L’escola bressol Els Petits
Gegants comptarà amb 6 noves au-
les adaptades i amb 200 metres de
pati per a jocs.

Els fets delictius baixen el
primer semestre de 2008
Segons un informe de l’ABP de
Mollet, els fets delictius han baixat
considerablement a Parets durant el
primer semestre de 2008. Fent com-
parativa respecte dels mesos de ge-
ner a juny de 2007, destaca un des-
cens del 20,87% dels delictes en ge-
neral, una disminució del 15,40% en
faltes i, com a dada més rellevant,
cal assenyalar el descens del
30,06% en delictes contra el patrimo-
ni, que engloben els robatoris a l’in-
terior d’habitatges i vehicles. Desta-
ca especial-ment la reducció de roba-
tori de GPS o aparells tecnològics a
l’interior de vehicles, que havia pro-
liferat en els darrers temps.

Breus

La faktoria d’idees recull propostes fresques per al temps de lleure dels joves

Més de quaranta joves han fet les seves propostes culturals i de lleure i han estat
recollides en el marc del primer fòrum jove de Parets, anomenat La faktoria d’ide-
es, un projecte que s’emmarca en el Pla local de joventut i que ha estat organit-
zat pels serveis de Joventut i Participació Ciutadana.
El debat es va centrar en dos eixos. El primer girava al voltant de les Nits d’estiu
jove i el segon abordava l’equipament per a joves de Cal Jardiner. Pel que fa a
les nits d’estiu els resultats van donar com a primera opció l’organització de
concerts de reggae, seguit per concerts i concursos de hip-hop i de músiques
del món. En referència amb el Casal de Joves de Cal Jardiner, les preferències
dels joves han estat la creació d’un estudi d’assaig i de gravació musical, equi-
par una sala amb sofàs, billar, futbolí, servei de barra i música d’ambient o dis-
posar de parets per poder pintar grafits.

En l’àmbit esportiu, valoren com a opció preferent de lleure l’obertura de la piscina municipal a les nits o activitats com paintball
o futbol platja. Pel que fa a teatre i cinema, del primer fòrum jove neix la iniciativa de rodar una pel·lícula a Parets amb gent
del municipi. La projecció de cinema japonès i una marató de cinema de terror amb animació han estat altres propostes fe-
tes pels joves. La primera activitat sorgida del fòrum se celebrarà el proper 23 de juliol i consistirà en una sessió de Cinema
a l’aigua. La piscina de Can Butjosa acollirà la projecció de la pel·lícula Priscilla, reina del desierto i un cop acabat el film,
s’obrirà la piscina per a qui vulgui banyar-se. L’activitat és gratuïta.

La fira se celebrarà demà, 19 de juliol,
de 18 a 24 hores, a la plaça de la Vila

A la imatge, la façana dels habitatges, la cuina del pis-mostra i l’estat actual de l’obra
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Lara Ramón
prebenj. femení
Club Natació

Parets

Noah Miñarro
prebenj. masculí

Club Futbol
Parets

Maria López
benjamí femení

Club Patí
Parets

Eduard Villena
benjamí masculí
Club Bàsquet

Parets

Ingrid Andrés
aleví femení

Club Atletisme
Parets

Marta Carreras
cadet femení
 Club Natació

Parets

Luís Macarro
cadet masculí
Club Handbol

Parets

Marta Romero
juvenil femení
Club Bàsquet

Parets

Marc Vélez
júnior masculí
Club Futbol

Parets

Carles Mercader
sènior masculí

Associació
Ciclista

Núria Llorente
veterà femení
Club Atletisme

Parets

Xavier Villoro
veterà masculí
Tennis Taula

Parets
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Laura Rivera
infantil femení
Club Natació

Parets

Martí Puig
infantil masculí

Centre
Excursionista

Violeta de
las Heras

sènior femení
Bàsquet Parets

Albert
Villaescusa

juvenil masculí
Handbol Parets

Ferran Pascual
aleví masculí
Club Futbol
Sala Parets
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Xavier Villoro, Ingrid Andrés i el sènior femení A
del Bàsquet Parets premiats a la 9a Nit de l’esport
La 9a Nit de l’Esport de Parets del Vallès, celebrada el passat 4 de juliol, va premiar els millors esportistes del municipi. En
el decurs de la celebració es van donar a conèixer els millors esportistes masculí i femení i el millor equip de la temporada
2007-2008 així com els guanyadors de cada categoria. En l’edició d’enguany van ser nominats 75 esportistes d’11 clubs
diferents. En l’apartat de millor equip optaven al premi l’equip de cicloturisme de carretera de l’AC Parets, l’aleví femení del
Club Atletisme Parets, l’infantil “A” del Club Futbol Parets, l’aleví masculí del Club Futbol Sala Parets, l’equip benjamí mas-
culí del Club Natació Parets, el sènior femení “A” del Club Bàsquet Parets, el juvenil masculí del Club Handbol Parets, el
sènior masculí del Club Rugbi Parets i els veterans de Primera del Tennis Taula Parets.

El palista Xavier Villoro, mereixedor del premi al millor espor-
tista masculí, ha estat campió de Catalunya de dobles en la
categoria de veterans i finalista al campionat d’Espanya i va
arribar a quarts de final individual del campionat de Catalunya
i a vuitens de final del campionat d’Espanya.

El balanç d’aquesta temporada és absolutament positiu i ens permet dir amb orgull que, a Parets, l’esport va
endavant. S’han assolit molts objectius i molts èxits, fonamentalment gràcies al vostre treball, al treball des-
interessat dels directius i de les seves juntes, dels entrenadors, dels esportistes, en definitiva, de les enti-
tats. I dic això, perquè l’èxit no només consisteix en pujar o en baixar de categoria, l’èxit l’assoliu amb el
treball, l’esforç, la il·lusió, el compromís i la dedicació.
I treball i dedicació que estem (esteu) posant tots plegats per a la creació d’un Consell Esportiu Local, que
naixerà com una eina per afavorir la participació de les entitats en la presa de decisions de l’Ajuntament, en
temes tan impor tants com ara la formació esportiva, les dotacions pressupostàries dels clubs i el
condicionament i construcció instal·lacions esportives. Amb molts dels que vàreu participar a la passada Nit
de l’Esport, estic treballant ma a mà perquè abans de finals d’aquest 2008, el Consell Esportiu de Parets
sigui una realitat. La nit del passat 4 de juliol, 75 esportistes d’11 clubs diferents vàreu ser nominats per
rebre el vostre merescut reconeixement. Però la Nit de l’Esport no és limita a ser un esdeveniment esportiu
més, és també un reconeixement dels esforços dels nostres ciutadans i ciutadanes, és un símbol del treball
en equip, de la il·lusió abocada per assolir fites rellevants, en què tots d’una manera o d’una altra, som
protagonistes. Això és el que es va valorar en la 9a Nit de l’Esport, una nit en què es va guardonar com a
millors esportistes Xavier Villoro, Ingrid Andrés i el sènior A femení del Bàsquet Parets com a millor equip.
Però al marge d’aquests guardons, a la Nit de l’esport hi vàrem guanyar tots.

Prop de 500 persones
es donen cita a la

9a edició de la
Nit de l’Esport de Parets
per premiar els millors

esportistes del municipi
durant la

temporada 2007-2008.

El diputat d’Esports i
alcalde de Mollet, Josep

Monràs, l’alcalde de
Parets, Joan Seguer, i el
regidor d’Esports, Sergi

Mingote, lliuren els
premis als millors

esportistes.

La sala d’exposicions del
Pavelló Municipal

d’Esports acull des
d’aquesta setmana una
mostra fotogràfica de la
Nit de l’Esport que es

podrà veure fins al
19 d’octubre.

El sènior A del Club de
Bàsquet Parets

va assolir l’ascens a
Segona Catalana

per primera vegada
a la seva història

SERGI
MINGOTE
Regidor

d’Esports

Una nit en què tots hi vàrem guanyar

Xavier Villoro, del Club Tennis Taula Parets, Ingrid Andrés
Bocanegra, del Club Atletisme Parets i el sènior A femení del
Club Bàsquet Parets han estat els guanyadors de la novena
edició de la Nit de l’Esport de Parets, que es va celebrar el
passat 4 de juliol, al Pavelló municipal d’Esports.

Ingrid Andrés, premi a la millor esportista femenina, ha es-
tat campiona de Catalunya de pista aleví en 60 i 600 metres
llisos i de salt de llargada, va ser segona al Campionat de
Catalunya de cross i guanyadora del Cros internacional de
Granollers, Andorra, Canovelles, Calldetenes i Castellar.

El premi al millor equip l’han recollit enguany les jugadores
del sènior femení “A” del Bàsquet Parets, que ha aconse-
guit un històric ascens a Segona Catalana. L’equip entrenat
per Chema Moreno ha estat campió del grup 4art de la Ter-
cera “A” després de sumar 23 victòries i 5 derrotes.
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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

Se’ns fa difícil pensar que un partit polí-
tic que mínimament desitgi una certa evo-
lució cap al desenvolupament econòmic,
social i/o cultural del seu poble, pugui
donar l’esquena a iniciatives o polítiques
que pretenen precisament orientar-se en
aquesta direcció. Sempre hem dit que les
discrepàncies sobre les formes són total-
ment legítimes, però sobre les finalitats i
els objectius! o s’està d’acord o simple-
ment no s’està amb la mateixa legitimitat,
no caldria sinó!
Fem aquesta reflexió perquè el NOPP (un
dels grups municipals a l’oposició) ens té
acostumats a posicionaments poc trans-
parents que no defineixen clarament el que
volen per a Parets, doncs públicament
manifesten una cosa i amb les seves ac-

cions polítiques fan tot el contrari. No és
anodí recordar que en la discussió de
l’acord per a la construcció de la residèn-
cia per a la gent gran, que ara diuen es-
tar-hi d’acord, llavors van posar totes les
traves del món per dilatar en el temps la
seva construcció, la mateixa actitud han
tingut amb la  proposta d’implantació d’un
ARE (àrea residencial estratègica) al sec-
tor de Can Fradera per aconseguir més
habitatge social i un nou institut al casc
Antic, i ara, darrerament tampoc s’han
estalviat l’anunci de dificultats a la propos-
ta d’implantació d’un institut universitari
per ubicar-lo al parc fluvial per sota de
l’escola pública Vila Parietes.
Amb això volem dir que “el sí però no” és
una estratègia del  NOPP, que es bat en-

tre els seus interessos par tidistes i els
del poble i que al final, per molt que ma-
nifestin públicament estar d’acord amb
propostes tan coherents com les esmen-
tades per buscar els rèdits electorals, la
realitat és que aquestes no les van votar
a favor. Afortunadament no tota l’oposició
és igual i altres demostren un major sen-
tit de responsabilitat per sobre dels inte-
ressos de partit.

La salut és un dret fonamental i una con-
dició bàsica del benestar i la qualitat de
vida de les persones. I és un indicador per
mesurar el grau de cohesió social.  És més,
a la nostra societat la manca de recursos
econòmics és el principal factor de risc per
a la salut i les diferències sanitàries rela-
cionades amb el nivell d’ingressos cons-
titueixen una greu injustícia.
Des d’ICV defensem totes les accions di-
rigides a reduir les desigualtats en salut,
millorar el sistema sanitari i protegir i
promocionar la salut entre les persones.
I reclamem un major protagonisme muni-
cipal ja que els ajuntaments han de vetllar
perquè tots els ciutadans i les ciutadanes,
independentment de la seva situació per-
sonal, tinguin un accés als serveis de sa-

lut en condicions d’equitat. Per això defen-
sem que el govern local desplegui políti-
ques de salut en tots els àmbits on sigui
possible. Però també hem assumit el rep-
te de millorar l’atenció primària i recent-
ment hem vist marxar dues metgesses del
CAP de Parets que no han estat substituï-
des. I això no ho acceptem.
Suposem que en coincidir amb el període
d’estiu, la política d’estalvi econòmic del
Departament de Sanitat de la Generalitat
ho haurà considerat innecessari fins a la
tardor amb l’objectiu d’estalviar-se uns
sous. Malgrat que la conselleria parli de
mancança de metges com a origen del pro-
blema, el cert és que en aquests moments
al nostre centre només hi ha set faculta-
tius i la població és la mateixa que fa tres

setmanes. Fa massa temps que denunci-
em les mancances del CAP i a les portes
d’iniciar-se la remodelació i ampliació de
l’edifici, no entenem que no es substitu-
eixin les metgesses que se’n van. És una
vergonya.
El que volem és un millor servei i una do-
tació adequada de personal. Avui al CAP
falten braços per atendre la ciutadania i
exigim al Departament de Sanitat de la
Generalitat que solucioni aquesta irregu-
laritat ja!

Al CAP
li falten
braços

En l’últim Consell Escolar, per veu del pro-
fessorat i no pas de cap polític, de nou es
va plantejar la necessitat urgent d’un nou
IES (Institut d’Ensenyament de Secundària)
a Parets.
Acaba el curs i pel setembre en comença-
rà un altre amb més necessitats educati-
ves. El poble creix molt de pressa, segons
el nostre criteri massa de pressa, perquè
això provoca desequilibris i necessitats
noves que no es poden cobrir. Quan érem
la meitat de població que ara hi havia un
IES; ara som el doble i no tenim dos IES,
és pura matemàtica veure que hi ha un
dèficit.
Segurament les cinc línies de l’IES actual
no són suficients per cobrir la matrícula
del curs vinent i s’hauran d’ampliar; tin-

Un nou IES:
no pot esperar

En el butlletí número 67, amb data 4 de
juliol del Parets al dia, i en la pàgina web
d’Iniciativa Verds va sortir una notícia que
ens agradaria comentar.
Vagi per endavant el nostre respecte ab-
solut envers les persones que tenen una
orientació sexual que no sigui l’heterose-
xual. No podem ni volem admetre que cap
partit dels que s’anomenen progressistes
deixi a l’aire afirmacions com les publica-
des, sense dir que fan referència als ran-
cis conservadors de tota la vida. Això ho
fan perquè aquest discurs ven però saben
que no és veritat. El respecte per a tothom
–i diem tothom, homosexuals, lesbianes
i heterosexuals– es fonamenta en la nor-
malitat de qualsevol acte d’aquest col·-
lectiu i no en els espectacles de carrer,

que molts homosexuals, heterosexuals i
lesbianes no aproven. És cert que les per-
sones d’aquests col·lectius han estat mar-
ginades molt de temps, i nosaltres ho la-
mentem de veritat i els encoratgem i do-
nem suport perquè lluitin pels seus drets,
però amb respecte. Hi ha molta gent que
ha estat educada, sense voler, en una
educació restrictiva i no en una educació
oberta com pot ser la sueca o danesa, i
segons quins espectacles els fereixen; res-
pectem-los com a ells els hauria agradat
ser respectats. La gent de 50, 60, 70 i 80
anys que ha estat educada en una cultura
restrictiva no n’és culpable i també es
mereixen respecte. El progressisme del
qual fan gala alguns s’ha de practicar i
això es fa sense cap tipus de comentaris

i riures despectius que alguns fan en pri-
vat i després hipòcritament fan onejar la
bandera del progressisme, sí que és cert
que no tots. Nosaltres creiem que el res-
pecte és la base de la convivència i sen-
se ell no anem enlloc. També és cert que
nosaltres no estàvem d’acord que es col·-
loqués la bandera del col·lectiu gai-lesbi-
anes als màstils de la plaça de la Vila
perquè és una organització que no repre-
senta tot el col·lectiu i crearia un prece-
dent molt important envers qualsevol al-
tre col·lectiu. Des de CiU demanem Res-
pecte, més Respecte, molt més Respecte
per a tothom.

Moviment
gai-lesbianes

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.

Sí però no

drem una situació de més massificació i
de manca d’espai que no aporta res al bon
funcionament del centre. Com ho poden
fer els professors amb cinc o sis línies de
primer curs? Ho tenen difícil.
Cal amb urgència buscar una solució per
tenir un nou IES ja.
No es pot amagar el cap sota l’ala fent
promeses de futur, perquè el que calen són
solucions ara. Nosaltres pensem que el
curs vinent s’hauria de posar en funciona-
ment un nou IES encara que fos provisio-
nalment per no tenir un centre com l’actu-
al amb tants grups de primer curs i per
tant en una situació de congestió no vol-
guda, ni per pares ni per mestres.
Altres pobles de la comarca amb menys
població que nosaltres tenen dos IES fun-

cionant. Per què l’equip de govern té
aquest tema tan abandonat o bé cober t
només amb promeses de futur?
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Resultat de
la campanya

informativa
a bars i

restaurants
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Pregons i pregoners

ARXIU MUNICIPAL
C/Travessera, 1. Parets del Vallès. Tel. 93 573 98 00
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HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h / Dilluns, de 17 a 19.30 h
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Segons sembla, les relacions simbiòtiques entre empreses i els ajuntaments dels
municipis on aquestes estaven radicades eren habituals.
Als anys setanta, a Parets s’estaven portant a terme diversos projectes urbanís-
tics i d’infraestructures –el pont sobre el riu Tenes o el pavelló, per exemple–,
molt necessaris per a una població que anava creixent notablement.
Per tal d’alleugerir el pes econòmic que suposaven aquestes inversions, l’Ajun-
tament es va posar en contacte amb les empreses que havien establer t la seva
activitat en el nostre terme municipal i amb aquelles que tenien previst de fer-ho
perquè fessin donacions voluntàries que ajudessin a materialitzar les obres pla-
nificades.
L’exemple del document que mostrem avui és la comunicació de l’empresa Edi-
torial Bruguera on es notifica la seva aportació per valor d’1.750.000 pessetes.
No totes van ser tan elevades, les empreses grans van col·laborar amb donatius
ben alts; les més modestes, ho van fer amb el que les seves possibilitats els per-

metien. La relació simbiòtica consistia en el benefici mutu del donador i del receptor: l’Ajuntament augmen-
tava els seus fons i les empreses gaudien de millors serveis. Una mica com els líquens...

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.

El Club Futbol Granada beca tres jugadors del CF Parets

Tres jugadors del CF Parets –Albert Aparici, que juga en
categoria infantil i Álvaro Alierta i Raúl Ortega, que es-
tan en la categoria de benjamí– han estat becats per
participar al campus que organitza una entitat històrica
a Espanya com és el CF Granada. La idea de becar tres
joves jugadors pel campus que organitza el CF Granada
del 18 al 23 d’agost a la localitat d’Armilla (Granada) va
sorgir de la Peña del Graná a Barcelona, l’única penya
d’aquest club que hi ha a Catalunya.
Aquesta beca va ser molt ben acollida pel club vermell-i-
blanc, que ha posat totes les facilitats perquè es pogués
aconseguir. Carlos Rivera, directiu del club andalús, i
Ramón Ortega, membre fundador de la Peña del Graná i
resident a Parets del Vallès, van aconseguir amb l’ajuda
del club i la fundació de l’entitat que això es fes reali-
tat. “Com a penya de tant en tant anàvem a veure al-
gun partit del Granada, que milita a Segona B, i seguí-
em els partits a través d’Internet, però pensàvem de
crear alguna altra activitat i els vam proposar que tres
joves futbolistes catalans poguessin participar al
campus. Hem rebut un munt de sol·licituds i al final vam

Sembla ser que l’ofici de pregoner prové de l’edat
mitjana quan, als mercats, els venedors ambulants
anunciaven a viva veu les vir tuts dels seus produc-
tes. D’això, encara en podem trobar no gaire lluny.
Serveix d’exemple qualsevol mercat de carrer de les
poblacions del Vallès on el «venga guapa, animarse,
que llevo todas las tallas y colores» està a l’ordre
del dia. Així doncs, de pregoners –pròpiament dits–
en podem veure cada setmana.
També van ser els encarregats d’anunciar els titu-
lars de la premsa –tots hem vist les pel·lícules on
sur t el noi cridant el típic «extra, extra»– i, posteri-
orment, es van dedicar a fer públics els bans muni-
cipals: «Por orden del Sr. Alcalde se hace saber...»
Però no són aquests dels quals us volem parlar en
el Retalls d’avui sinó d’aquells que, any rere any,
han visitat el nostre municipi per anunciar l’inici de
la Festa Major.
Durant els anys cinquanta, seixanta i fins a finals
dels setanta, el repic de les campanes de Sant
Esteve era l’anunci oficial de l’inici de les festes.
Als vuitanta, ja s’anunciava el pregó oficial però no
consta qui feia els parlaments. Com a curiositat, a
l’arxiu es conserva un escrit de l’any 1983 on es
convida com a pregoner l’expresident de la Gene-
ralitat, Josep Tarradellas, que va excusar la seva
presència.
Però això va canviar cap als noranta quan es va
decidir portar algun personatge conegut que, des del
balcó de l’Ajuntament, fes un resum del que havia
de passar durant aquells dies. Des d’aleshores, la
Festa Major de Parets ha comptat amb la presèn-
cia de famosos de la talla de Sergi Mateu, Tomàs
Molina, M. Pau Huguet, Sergi Mingote, Joan Pera i
Paco Moran, Jordi LP, Joan Clos, Toni Albà, David
Fernández –conegut posteriorment com a
Chiquiliquatre–, la model Elsa Anka o els més re-
cents Mercè Escardó l’any 2005, els nostres esti-
mats gegants Marcel, Elisenda i Llucifer l’any 2006
i, el més recent, el ciclista Joaquim Rodríguez el
passat 2007. Només ens queden uns quants dies
i podrem veure a Pep Salsetes cuinar-nos el pregó
que donarà el tret de sor tida a la Festa Major del
2008. Bon pregó, bon profit i feliç Festa Major.

escollir aquests tres nois del CF Parets”, destaca
Ramón Ortega.
Cal destacar que tant Álvaro Alierta i Raúl Ortega, del
Benjamí A, com Albert Aparici, de categoria infantil, han
estat campions amb els seus respectius equips durant
aquesta temporada. Aquest campus, que es fa a les
instal·lacions que té la Diputació de Granada a Armilla,
està adreçat a nens entre set i quinze anys i té com a
objectiu, a part de coneixement futbolístic, fomentar el
companyerisme, millorar els hàbits de disciplina i la bona
relació entre els jugadors. “El més important en aques-
tes edats no és guanyar sinó disfrutar jugant a futbol”,
assegura Ortega.
A part de les activitats futbolístics, els tres joves de
Parets i la resta de joves futbolistes que estaran al
campus, faran una excursió a Màlaga per realitzar un
entrenament a l’Estadi de la Rosaleda, podran banyar-
se cada dia a la piscina, faran senderisme, disposaran
d’una zona d’oci, podran veure videos esportius, i com
a acte final, pares i fills disfrutaran d’una jornada de
cloenda amb convidats de luxe. “Crec que és un progra-
ma molt atraient per a tots els nens. És una llàstima
no tenir entre set i quinze anys perquè aquests campus
no es feien fa vint o trenta anys”, recorda Ortega.
Cal destacar que els tres jugadors paretans tindran allot-
jament i totes les activitats del campus de forma gratu-
ïta i tan sols s’hauran de pagar el viatge. Tots ells re-
bran obsequis diversos així com les equipacions ofici-
als i un diploma acreditatiu de participació del campus
a més de regals de tots els patrocinadors. Ramón
Ortega, un aficionat acèrrim del CF Granada, espera que
aquests tres joves jugadors puguin ser en el futur “tres
cracks del Granada i puguin jugar amb el club a Prime-
ra Divisió”, comenta en broma el membre-fundador
d’aquesta única penya que hi ha del club andalús a
Catalunya.

Els tres nens becats pel CF Granada

El mes de setembre de 2007 el Servei de Comerç i Atenció al Consumidor de l’Ajuntament de Parets del Vallès, en col·laboració amb la Diputació
de Barcelona, va endegar una campanya informativa sobre normativa de consum, dirigida als bars i restaurants del nostre municipi.
Aquesta campanya tenia un doble objectiu: per una banda fer una valoració del grau d’acompliment d’aquesta normativa per part dels nostres
establiments i per una altra, i molt més important,  informar els titulars d’aquests establiments dels punts que cal corregir o millorar per tal d’evi-
tar sancions i reclamacions. Amb aquest objectiu, la campanya es va desenvolupar en dues fases: una primera de detecció, anàlisi i avís d’esme-
nes (setembre de 2007), i una segona de comprovació de les correccions (juny 2008).
A títol d’exemple, es van comprovar coses com:

* La disponibilitat de fulls de reclamacions i el  cartell corresponent. En la primera fase, un 38% dels establiments no disposaven de
fulls de reclamacions o cartell. En la segona fase aquest percentatge va baixar a un 12%.

* L’obligació de publicitar la llista de preus. En la primera fase un 24% dels establiments no disposaven d’un llistat de preus acces-
sible pels usuaris. A la segona fase s’havia reduït a només un 4%.

* L’adhesió voluntària a la Junta Arbitral. En la primera fase cap establiment hi estava adherit. En la segona només un 4%.

D’aquests resultats en traiem conclusions importants, com la necessitat de portar a terme una campanya informativa sobre l’adhesió a la Junta
Arbitral, les seves funcions i la seva importància com a eina de resolució de conflictes i el seu valor afegit com a indicador de qualitat.
I sobretot i com a conclusió final per una banda l’elevat grau d’acompliment de la normativa, per part de la majoria d’establiments del nostre
municipi i per una altra la seva disponibilitat a l’hora de portar a terme les millores proposades.
Per últim, voldríem aprofitar aquestes línies per agrair a tots els propietaris dels establiments visitats i a la resta de persones participants en
aquesta campanya,  el temps que hi han dedicat i la seva imprescindible col·laboració.
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Se’l coneix com a Pep Salsetes tot i que el seu nom és Josep Sabatés. S’ha con-
vertit en tota una institució gastronòmica del Vallès Oriental. Hi ha qui el qualifi-
ca de savi de la cuina tradicional, d’altres destaquen el seu treball en la recupe-
ració de la cultura popular gastronòmica, però gairebé tothom que ha tastat el
seu brou de Nadal o qualsevol plat amanit per les seves mans, només es veu amb
cor de dir “es pot repetir?”. Des del balcó i des de la plaça, Pep Salsetes donarà
la benvinguda a la Festa Major d’enguany. L’han nomenat pregoner...

Josep Sabatés  “Pep Salsetes”
Cuiner

“La decoració pot ser important però dins del plat hi ha d’haver contingut” Ultima hora ...´

Aquest any, a Parets estem d’aniversa-
ri. Es compleixen 25 anys de la Mos-
tra Gastronòmica, un esdeveniment cu-
linari que va estrenar vostè mateix...
Com recorda aquella experiència?
Molt gratificant, força gent molt atenta
a les explicacions dels Menjars de Fes-
ta Major al Vallès i després, en el tast,
molt participativa i amb comentaris molt
enriquidors. Vaja, ambient de festa.
Precisament pel seu vincle amb la cui-
na i amb la mostra, enguany ens delec-
tarà al balcó de l’Ajuntament fent de
pregoner. Li ha fet il·lusió la proposta?
Home, i tant!, però no tota l’estona es-
taré al balcó, a mi m’agrada estar a baix
amb els assistents al pregó, i no puc dir
més...
Quins són els seus referents dels fo-
gons?
La meva mare en un aspecte més prò-
xim, i en el vessant més professional,
l’enyorat Josep Mercader de Figueres i
Sebastià Damunt de Barcelona.
El Vallès Oriental destaca pels bons
cuiners i bons restaurants... És un bon
lloc per fer parada i fonda?

S’organitzen nous acaptes

de sang per al juliol

Pilar Pereira
Fotografies: Ramon Ferrandis/El 9 Nou

Sí però, en general, ens caldria millo-
rar el producte i creure’ns més que és
una bona comarca.
I de Parets, pel que fa al tema gastro-
nòmic, què ens pot dir?
Haig de confesar que vaig molt poc a
menjar a fora de casa i de Parets no-
més conec bé El Jardí, que per a mi és
com si fos de família.
El seu plat preferit?
Molts, cada temporada en tinc uns
quants, però més aviat prefereixo la
cuina senzilla i directa a on el produc-
te llueixi. De tota manera també m’en-
tusiasma un bon rostit o guisat ben fet
i poc carregós.
Si hagués de crear un plat específic
per a Parets, quin seria?
És molt difícil inventar alguna cosa nova
en cuina. Molts dels plats de l’alta gas-
tronomia ja existien abans. Potser algú,
per desconeixement, es creu que se’ls
ha inventat. Si hagués, però, de decan-
tar-me suggeriria un plat en el qual in-
tervingués la mongeta paretana i algun
detall que tingués a veure amb el
mestissatge culinari d’alguna espècie

o producte nouvingut.
Li agrada més la cuina de mercat o la
cuina creativa?
La cuina sempre ha sortit del mercat,
ara és a on ens hauríem d’inspirar per
cuinar, sobretot producte del temps,
pròxim, saborós i d’un preu acceptable.
Conèixer la tradició també és molt và-
lid pel que fa a la informació i això ens
permet actualitzar i personalitzar els
nostres plats. Mai, però, repeteixo, mai,
la cuina només d’esquitxos, la decora-
ció pot ser important però dins del plat
hi ha d’haver contingut.

S’obre el termini d’inscripció

per a la Marató de TV3
Ja està obert el període d’inscripció
per a totes aquelles persones que
vulguin formar part del grup de volun-
taris de Parets per assistir a la Ma-
rató de TV3 que, enguany, està dedi-
cada a les malalties mentals greus.
Els interessats poden adreçar-se als
Serveis Socials de l’Ajuntament
abans del 18 de setembre, o bé tru-
car al telèfon 935 737 979 per con-
firmar l’assistència.

L’Associació de Donants de Sang del
Vallès Oriental organitza dos acaptes
per a donants, que tindran lloc el dis-
sabte 26 de juliol, al Club Sant Jordi,
de 10 a 14 h, i el dimecres 30 de
juliol, a la unitat mòbil instal·lada a
la plaça de la Vila de 10 a 13 h i de
17 a 21 h.

Cinema a l’aigua, una nova

proposta per als joves
El proper 23 de juliol es durà a terme
la primera de les propostes nascuda
del fòrum jove de Parets La Faktoria
d’Idees. Es tracta de la projecció de
la pel·lícula Priscilla reina del
desierto, que es podrà veure a la pis-
cina Can Butjosa a les 22.30 h. En
acabar, els assistents podran banyar-
se a les instal·lacions fins a la 1.30
h. L’entrada serà gratuïta.


