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Són sinònim de vitalitat, d’empenta, d’implicació, de
participació, d’il·lusió i d’alegria. Són els nostres avis
que, del 9 al 15 de juny, han estat també els prota-
gonistes de gairebé totes les activitats celebrades a
Parets. Durant tots aquests dies s’han desenvolupat
més d’una desena d’actes emmarcats en les jorna-
des Els nostres avis, una cita ja tradicional al calen-
dari paretà.
Concerts, balls, activitats esportives, recitals poètics,
play backs, sardanes, dinars populars... tot això i
més ha configurat el nodrit programa d’actes al vol-
tant de la 19a edició de les jornades, organitzades

Els nostres avis, els nostres protagonistes
Prop de 600 persones van assistir al dinar de cloenda de les jornades Els nostres avis

El dinar de cloenda de les jornades es va celebrar diumenge passat a Tordera i va comptar amb prop de 600 comensals

SUMARI

L’atleta Ingrid Andrés,
campiona de

Catalunya de pista
 en 60 i 600 metres

 (Pàg.9)

Parets celebra
el 28 de juny la

II Fira d’Intercanvi
 (Pàg.7)

S’inaugura la nova
Oficina Local
d’Habitatge

(Pàg.5)

per la regidoria de Gent Gran de l’Ajuntament de Pa-
rets del Vallès.
Les jornades Els nostres avis esdevenen un exemple
de participació i implicació. Centenars de persones,
fins i tot vingudes de municipis del voltant, han vol-
gut prendre part dels actes culturals, esportius i fes-
tius programats al voltant de la gent gran. Precisa-
ment la finalitat de les jornades no és altra que esta-
blir un punt de trobada i convivència entre la gent gran,
donar a conèixer algunes de les activitats que desen-
volupen al llarg de l’any i potenciar la seva participa-
ció en actes lúdics. (Pàg.3)
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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

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

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

Felipa Caballero

El passat 6 de juny, Montse Torres va publicar una
carta en aquest diari en què presentava queixes so-
bre l’actitud del mossèn de l’església de Parets du-
rant el funeral de la seva àvia Felipa Caballero.

Reconciliacions

Anys que no poden acostar-me a tu,
petits costums que ens desconeixen
i ens fan cada vegada més estranys.
Pots recordar la costa com fugia
a la finestra - entre tu i jo- del tren?
No anem enlloc i sempre ens allunyem.
I la mort no resol aquest misteri.
Malgrat aquesta part de cadascú
que és més lluny cada dia,
et proposo tornar a creuar els dos junts
una enutjosa vida quotidiana.
Perquè l’hivern, el vell hivern dels ceps,
l’hivern del sol lluint damunt del gebre
i les flames reflectint-se als vidres,
el vermellós hivern dels camps llaurats,
no és un mal lloc per acabar el viatge.

JOAN MARGARIT (Sanaüja -La Segarra- 1938)
Poema extret de “Poesia amorosa completa”. Aquest
publicació es pot trobar a la Biblioteca Can Rajoler.
Lectura recomanada pel Niu d’Art de Parets.

Progrés

Ja ho veieu, bons amics meus,
els invents d’avui en dia,
ves que tal i qui ho diria,
ja no es passeja amb els peus.

Això ens diu en conseqüència,
que els de privilegiada inventiva,
mai de lluny tenen captiva
llur potent intel·ligència.

I aquí se’ns mostra el resultat;
són uns autocars, l’últim crit,
construint-los s’hi han lluït,
construint-los s’hi han esmerçat.

Són transports de bona roda,
amb motor d’espetec decidit,
a la baixada, sempre traient pit
que el baixar, està de moda.

Xuc, xuc, xuc! El motor s’engresca,
i se n’adonen del seu xuc, xuc
els que viatgen a xopluc
i els de dalt, prenent la fresca.

El viatge és plàcid i a bon preu,
i deixant de cantó la polseguera,
es viatja sempre de primera
i s’arriba a tot arreu.

Ja ho veieu bons amics meus,
com ara tot es modernitza,
ja no ens serà tanta guitza
desplaçar-nos amb els peus.

Anem de viatge? Resta tothom invitat;
això sí; negant-hi tota tendència,
uns seuran a preferència
i els altres, a dalt el terrat.

Josep Malla

En referència a aquesta carta m’agradaria fer palès
que part de la família no hi estem d’acord amb aques-
ta queixa. El comentari fet pel mossèn no té més
trascendència i el seu comportament envers la nos-
tra família sempre ha estat amable i molt correcte.
Des d’aquestes línies voldria agrair el suport que en
aquests moments difícils hem rebut per part dels
amics, família, de l’Ajuntament de Parets i de la Par-
ròquia de Sant Esteve.

Anna Torres
Filla de Felipa Caballero

Sonet d’humor

    Una noia en el parc de La Linera
se li va declarar un jove molt galant
i una àvia que passava per davant,
al sentir-ho digué sense quimera:

    «Jo, de molt jove en vaig ser-ne cuinera
i mai havia cuinat un plat tant flamant,
com el que tu, noi, amb només un breu instant,
tu l’has “cuinat” amb prou gràcia encisera».

    El jove es tornà de color vermell fort
i la noia d’un granat com de pebrot roig
i l’àvia els va riure amb tot el seu cor...

    ...Fins la verdor de la gespa demostrà goig
i tot el parc esdevingué com un tresor
puix l’AMOR havia presentat ric estoig.

Antoni Bertran

Divendres 20 juny
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 23 h, a l’amfiteatre Can
Butjosa, segon concert de l’Amfi
Rock 08 amb l’actuació dels
grups Once a Week (hard rock) i
Johnny Shepherd & The
Hurricanes (rock & roll).
Dissabte 21 juny
-A les 9 h, al Pavelló Municipal
d’Esports, Torneig de futbol sala.
-A les 21 h, a Ca n’Oms, revetlla
de Sant Joan.
Divendres 27 juny
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte: comen-
cen les Bibliovacances al país
dels contes.
-A les 19 h, a la sala d’exposici-
ons Can Rajoler, inauguració de

l’exposició El subconscient líquid,
de Jordi Joan. Es podrà visitar fins
al 20 de juliol.
-A les 20.30 h, al Pavelló d’Esports,
festa de cloenda de curs de l’esco-
la de ball Elite Dance.
-A les 22 h, a Can Jornet, sessió
d’astronomia: orientació i reconei-
xement del cel d’estiu, observació
de Júpiter i cúmuls M-13, M3 i M5.
Dissabte 28 juny
-A les 10 h, sor tida cultural a
Barcelona: La catedral del mar.
-A la plaça de la Vila, de 10 a 15.30
h, Fira de l’Intercanvi. D’11 a 12 h,
taller Recicla i dissenya, a càrrec de
Marysol Mora. A les 12 h, espec-
tacle Al teu cau quin cacau cau, a
càrrec de Setem i xocolatada de
comerç just.
-A les 19 h, a Can Jornet, plantació

de nous arbres al Bosc de llibres,
amb foc de camp i contes per ce-
lebrar el 25è aniversari de la Bibli-
oteca de Can Butjosa.
Divendres 4 juliol
-De 18 a 21 h, al Casal Can
Butjosa, I Fòrum Jove: La Faktoria
d’idees: convocatòria oberta per
als joves de Parets de 14 a 29
anys que vulguin participar disse-
nyant les accions de joventut. Per
als participants i com a fi de fes-
ta, exhibició musical de malabars,
refrigeri-sopar i actuació d’un DJ.
-A les 22 h, al Pavelló Municipal
d’Esports, Nit de l’Esport.
-A les 22.30 h, al parc Can
Berenguer, projecció d’una pel·-
lícula d’estrena dins del cicle Cine-
ma a la fresca 2008.
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

Clouen les jornades Els nostres avis

El passat cap de setmana va tenir lloc la 19a edició de les jornades Els nostres avis amb la intervenció dels tres casals
municipals per a la gent gran. Enguany cal destacar l’èxit de participació, que en algunes de les activitats han batut rè-
cords d’assistència. La inauguració va comptar amb la presència d’unes 80 persones que s’hi van acostar a veure els
treballs elaborats durant els cursos i tallers. Si bé alguns dels actes es van haver de traslladar a espais interiors per
culpa del mal temps, això no va fer baixar el nombre de participants.
Una de les activitats més esperades va tenir lloc el matí de dissabte que va comptar amb la presència de més de 250
puntaires concentrades a la plaça de la Vila. La cloenda es va celebrar amb un dinar a Tordera al que van assistir 570
persones, i durant el qual es va fer el lliurament dels premis dels campionats i d’un record de les jornades consistent en
una tovallola gravada amb el nou escut de l’Ajuntament.

Acabem de viure la dinovena edició
de les jornades Els Nostres Avis, que
s’han caracteritzat per l’èxit i l’alta
par ticipació en totes les activitats
que s’han programat al llarg d’una
setmana. Un cop més, estem força
satisfets del desenvolupament de
les jornades i de la bona acollida
que tenen entre la gent gran del
nostre poble. Gairebé podem defi-
nir-les com la festa major de tots els
avis del nostre poble, ja que ells
esdevenen el centre de les actuaci-
ons i els protagonistes principals.
L’objectiu és oferir-los un ampli con-
junt d’activitats i uns dies de lleure
perquè puguin trobar-se, relacionar-
se i passar-s’ho bé junts, a més de
mantenir la seva vitalitat i compar-
tir experiències. L’última edició de
les jornades s’ha portat a terme en
un clima d’òptima convivència i ha
tingut com a novetat més destaca-
da la massiva celebració de la clo-
enda a Tordera, que ha culminat un
ampli ventall d’actes lúdics i cultu-
rals. Per aquest motiu, vull expres-
sar el meu agraïment a tothom que
ha fet possible aquesta celebració,
principalment al voluntariat. Les jor-
nades suposen un homenatge a les
persones grans i hauríem d’aprofitar-
les per valorar la important contribu-
ció dels nostres avis al conjunt de la
societat. Actualment, aquest col·-
lectiu representa el 16% de la pobla-
ció de Parets i, si bé hi ha avis que,
per diverses raons, no poden portar
el ritme de vida que els agradaria,
n’hi ha molts que es mantenen molt
actius i fan aportacions força valu-
oses per a la comunitat. És un grup
força heterogeni que té moltes ga-
nes de fer i descobrir coses, de gau-
dir del temps lliure i de participar en
totes aquelles activitats que facin
possible el seu desenvolupament
personal, la plena participació social
i, en definitiva, la millora de la seva
qualitat de vida. Donem-los supor t
perquè puguin desenvolupar al mà-
xim les seves potencialitats.
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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

A Parets, t’ho posem fàcil és l’eslògan
de la campanya que desenvolupa la
regidoria de Medi Ambient per fomen-
tar els hàbits de reciclatge al munici-
pi. Durant quatre mesos, del gener a
l’abril de 2008, gairebé 500 persones
que han fet pas per l’Oficina d’Informa-
ció Ambiental de Parets han estat
enquestades amb l’objectiu de conèi-
xer els seus hàbits de reciclatge.
Segons els resultats que es desprenen
de l’enquesta, el 96,4% dels entrevis-
tats manifesten que fan recollida selec-
tiva de residus als seus domicilis. El
vidre i el paper són els residus que

Parets incrementa el volum de recollida selectiva

Quatre nous exemplars d’arbres
s’afegiran als ja arrelats al Bosc de
Llibres, situat a la masia de Can
Jornet de Parets. El proper dissabte,
28 de juny, a les 7 de la tarda, tindrà
lloc la cerimònia organitzada per la
Biblioteca Infantil i Juvenil Can
Butjosa, en què hi participaran diver-
sos autors i alguns dels seus fami-
liars, així com els membres de la bi-
blioteca. El Bosc de llibres va néixer
l’any 2005 amb motiu de l’Any del
Llibre i la Lectura a Parets, seguint
el projecte original El Bosque de los
Libros promogut pel Pacto Andaluz
por el Libro, i està estretament vincu-
lat al Pla de lectura que desenvolu-
pa la biblioteca Can Butjosa.

Quatre llibres, quatre arbres
Enguany, els llibres associats als
arbres –un avet, un tamarinde i dos
til·lers- seran Les 3 bessones que,
com la biblioteca, aquest any com-
memoren el seu 25è aniversari, La
Pippa, El bon profit / Per molts anys,
de Miquel Martí i Pol i Precissament
així de Ruyard Kipling.

Quatre nous exemplars
al Bosc de Llibres

més es reciclen a nivell domèstic, gai-
rebé el 90%; el 77% reciclen envasos
i la fracció orgànica, un 64,5%.
Si fem comparativa entre els anys
2006 i 2007, Parets ha incrementat no-
tablement el percentatge en recollida
selectiva: un 16,7% pel que fa a enva-
sos i un 13,8% amb referència al vidre.

Increment en l’ús de la deixalleria
El nombre d’usuaris de la deixalleria de
Parets, ubicada al polígon industrial
Llevant, ha augmentat gairebé en un
20% el primer trimestre de 2008, com-
parant les dades amb el primer trimes-

tre de 2007. El 25% dels paretans
enquestats fan ús d’aquestes instal·-
lacions un cop cada tres mesos i un
21,7% ho fan un cop al mes.
El reciclatge de l’oli domèstic és una de
les grans apostes en matèria de
sostenibilitat i reciclatge impulsada per
l’Ajuntament de Parets.
El mes de desembre es va iniciar una
campanya de foment en la recollida de
l’oli domèstic i per tal de facilitar el seu
reciclatge es van instal·lar bidons per al
seu abocament a dos indrets del mu-
nicipi: el camp de les Peces i a la
benzinera de l’avinguda de Catalunya.

La recollida d’oli creix un 331%
En els tres primers mesos de recollida
selectiva d’oli domèstic s’ha registrat
un increment del volum d’oli recollit del
331% respecte el mateix trimestre de
l’any 2007.
Cada mes, a cadascun dels dipòsits
instal·lats al nucli urbà es recullen al
voltant de 140 litres, i a la deixalleria se
n’aboquen uns 240 litres/mes.
La campanya continua i tots els interes-
sats poden recollir gratuïtament bidons
per a la recollida d’olis domèstics i
poden buidar-los en els tres punts dis-
ponibles. Cal dir alhora, que una altra
acció empresa pel consistori per al fo-
ment del reciclatge és la reducció de
l’import del rebut corresponent a la taxa
de prestació de serveis mediam-
bientals fins a un 15%, fent ús del car-
net de la deixalleria.

Al voltant de 500 persones de Parets han estat enquestades per conèixer els hàbits en matèria de
reciclatge. Els resultats indiquen un augment en l’índex de recollida selectiva i en l’ús de la deixalleria.

A l’Oficina d’Informació Ambiental es lliuren bidons per a la recollida domèstica de l’oli

ADMINISTRATIU/VA
GESTIÓ COBRAMENTS

AUXILIAR
ADMINISTRATIU/VA

RECEPCIÓ I ATENCIÓ
TELEFÒNICA

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: jornada parcial de 8 a 14 h.
Tasques: atenció centraleta telefò-
nica i clients. Tasques administra-
tives bàsiques.
Requisits: habilitat social i experi-
ència en atenció al públic.

Llocs de treball: 1
Contracte: obra o servei.
Horari: jornada completa de 9 a
14.30 h i de 16 a 18.30 h.
Tasques: organització i gestió de
documentació i dades.
Requisits: formació professional i
experiència en tasques administra-
tives. Bon nivell d’ofimàtica.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal.
Horari: jornada intensiva de 8 a
15 h.
Tasques: arxiu i introducció de
dades al sistema informàtic.
Requisits: formació professional
o cicle formatiu de grau mig.
Ofimàtica a nivell d’usuari/a. Im-
prescindible tenir cotxe.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb
opcions de continuïtat.
Horari: jornada completa partida.
Tasques: gestió cartera de cli-
ents, seguiment de cobraments,
i suport al dep. comercial.
Requisits: imprescindible experi-
ència en aquest àmbit.

ADMINISTRATIU/VA

PROFESSOR/A
D’ANGLÈS

OPERÀRIA
DE NETEJA

MOSSO DE MAGATZEM
CARRETONER

Llocs de treball: 2
Contracte: temporal amb opcions
de continuïtat.
Horari: intensiu rotatiu matí-tarda.
Tasques: ubicació de mercaderies
en magatzem i preparació de co-
mandes.
Requisits: imprescindible carnet de
carretoner. La feina comporta es-
forç físic.

Llocs de treball: 2
Contracte: per circumstàncies de
producció.
Horari: jornada completa de 8.30
a 13.30 i de 15 a 18 h.
Tasques: emmagatzematge i pre-
paració de comandes.
Requisits: experiència en aquest
àmbit. Vehicle per arribar a l’empre-
sa.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb
opcions de continuitat.
Horari: jornada parcial flexible de
30 hores setmanals.
Tasques: neteja de despatxos,
serveis i zones comuns.
Requisits: experiència en neteja
industrial.

Llocs de treball: 1
Contracte: obra o servei.
Horari: jornada parcial flexible.
Tasques: impartir classes parti-
culars d’anglès a empreses de la
comarca.
Requisits: nivell superior d’an-
glès (llengua materna) o filologia
anglesa. Indispensable cotxe.

MOSSO DE
MAGATZEM
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Parets, Montmeló i Montornès
estrenen Oficina Local d’Habitatge
La diputada Ana Hernández i els alcaldes dels tres municipis inauguren
les dependències de l’Oficina, amb seu a l’edifici Can Càlio de Parets

La nova Oficina Local d’Habitatge de
Montornès, Montmeló i Parets del
Vallès ja ha estat inaugurada. El pas-
sat 17 de juny, la diputada de l’Àrea
d’Infraestructura, Urbanisme i Habitat-
ge de la Diputació de Barcelona, Ana
Hernández Bonancia, i els alcaldes
Daniel Cortés, Manel Ramal i Joan
Seguer, van presidir l’acte inaugural,
donant a conèixer aquest nou projecte
mancomunat que té per objecte impul-
sar les polítiques d’habitatge per tal de
facilitar-ne l’accés.
La nova oficina ofereix als ciutadans
dels tres municipis serveis d’informa-
ció i assessorament general sobre
habitatge, gestió del registre únic d’ha-
bitatges protegits, tramitació d’ajuts a
l’accés i tramitació d’ajuts a la rehabi-
litació de pisos i edificis així com as-

Què pensa sobre l’increment en el preu dels carburants? Com li ha afectat la recent vaga de transportistes?

Crec que és molt just que facin
vaga, perquè el preu dels car-
burants és massa elevat. Direc-
tament no m’ha afectat, però sí
com a usuari. Es va crear
alarmisme, sobretot al comerç;
És cert que de  productes fres-
cos no hi havia de tot, però no
ha arribat a faltar menjar.

Montserrat
López

46 anys

Manuel
Cano

55 anys

El preu dels carburants no
hauria de ser tant alt perquè
com a conseqüència també
puja el preu final dels produc-
tes que consumim. A mi no
m’ha afectat, però crec que la
gent tenia por que la vaga
durés  més, també crec que es
consumeix en excés.

Es just que es manifestin pel
seu dret de poder treballar i
viure dignament. Jo no he no-
tat gaire la vaga. Sí que crec
que els mitjans de comunica-
ció, sobretot la TV, han creat
molt alarmisme i han fet que
el consumidor sortís a comprar
més del que necessitava,  per
por que la vaga durés més.

Paqui
Clemente

39 anys

Manuel
Alfaro

43 anys

S’està pagant un preu exage-
rat, s’hauria de haver posat
remei abans que es disparés
tant. Jo no  l’he patit, però els
meus fills sí. El resultat de les
vagues sempre es el mateix: la
vaga la fan ells, però els per-
judicats sempre som els con-
sumidors, que hem de pagar
preus massa alts.

El preu és exagerat, és just el
que demanen, però no veig
correcte la forma en que han
fet la vaga. M’ha afectat direc-
tament; treballo a la zona fran-
ca i cap dia de vaga he arribat
a la meva hora. A qui li recla-
mo? Per culpa de l’alarmisme
els preus dels productes fres-
cos s’han disparat moltíssim.

sessorament en borsa d’habitatges de
lloguer social i jove i la tramitació
d’ajuts al pagament del lloguer. D’altra
banda, es promouran campanyes acti-
ves de foment de la rehabilitació d’edi-
ficis i habitatges que estaran d’acord
amb les prioritats establertes per ca-
dascun dels ajuntaments. L’oficina dis-
posarà també d’una pàgina web pròpia
que permetrà l’accés a informació ge-
nèrica. Amb aquest servei es dóna co-
bertura a una població d’uns 50.000
habitants. Les necessitats són dife-
rents a cadascun dels municipis, i a
través del servei es donarà resposta a
cadascuna d’elles, amb atenció perso-
nalitzada. Un dels aspectes en què
s’incidirà especialment serà la creació
d’un Parc d’habitatges de lloguer de
les tres poblacions.

L’Ajuntament de Parets ha obert un
expedient informatiu administratiu a
la regidora i portaveu del grup mu-
nicipal del Par tit Popular, Susana
Rueda, per la seva absència reite-
rada a les sessions plenàries i co-
missions informatives del consisto-
ri. Rueda haurà d’argumentar els
motius pels quals procedeix a l’in-
compliment de la seva responsabi-
litat a l’Ajuntament.
En cas que no es justifiquin els
motius, l’Ajuntament pot obrir un
altre expedient pel qual se li retira-
ria durant tres mesos la seva retri-
bució com a regidora-portaveu del
PPC.

S’obre un expedient a
la regidora del Partit
Popular, Susana Rueda

Breus
Nou curs de carretoner
organitzat per l’SLOP
El Servei Local d’Ocupació de Parets
(SLOP) organitza un nou curs de
carretoner que tindrà lloc a partir del
30 de juny a La Marineta i amb una
durada de quatre dies.
El curs, per al qual no es requereix
experiència prèvia, està totalment
subvencionat per l’Ajuntament, i
s’adreça a persones de Parets en
situació d’atur o que recerquen
d’una millora laboral.
El curs s’ha programat per l’elevada
demanda d’aquest tipus de formació
i no es descarta la possibilitat d’or-
ganitzar-lo novament durant el proper
semestre.
Així mateix, el passat 6 de juny, re-
presentants de l’Ajuntament, van lliu-
rar els diplomes acreditatius dels
cursos d’ofimàtica organitzats per
aquest servei i en el que van parti-
cipar un total de catorze persones.

Martín
Cagigós
78 anys

La primera de les fases de rehabilitació de la masia Cal Jardiner per
al seu condicionament com a futura seu d’un Centre de Formació
Ocupacional està gairebé enllestida. L’empresa Abolafio
Construcciones SL ha procedit a la reconstrucció de la masia, la
creació de dues aules de caràcter polivalent, una sala de reunions i
despatx i el condicionament de l’espai exterior.
El projecte de rehabilitació preveu tres fases. Les dues que falten
han de permetre dotar-hi espais per al centre juvenil i també la cons-
trucció dels bucs d’assaig.
El nou equipament municipal entrarà en funcionament el mes de se-
tembre, amb diversos projectes formatius que ja ha programat el Ser-
vei Local d’Ocupació de Parets (SLOP).

Conveni de col·laboració
entre els tres municipis

Cal Jardiner: a punt de finalitzar les obres

Els alcaldes dels tres ajuntaments
van procedir a la signatura oficial del
conveni de col·laboració pel qual es-
tableixen de manera conjunta
aquesta Oficina Local d’Habitatge.
Arran de l’acord, totes les gestions
en matèria d’habitatge derivades
dels tres municipis es desenvolupen
a través d’aquesta nova oficina, que
compta amb un equip tècnic espe-
cialitzat, format per un director, un
arquitecte tècnic, un tècnic en me-
diació immobiliària, un administratiu
de gestió i tres persones –una a
cada municipi- que estan al capda-
vant del servei d’informació als usu-
aris. Si bé la seu central de l’Ofici-
na Local d’Habitatge està ubicada a
Parets del Vallès, a l’edifici de Can
Càlio, al carrer Major 1, els munici-
pis de Montmeló i Montornès dispo-
saran també de punts d’informació
als usuaris ubicats als seus respec-
tius ajuntaments.
Fruit del conveni, que finalitza el
2010 i que és de caràcter prorroga-
ble, tots tres ajuntaments col·-
laboren econòmicament i en la do-
tació de recursos humans per al
desenvolupament de les tasques del
servei. El cost anual del servei gira
al voltant de 80.000 euros i rep el
suport de la Diputació de Barcelona
i la Generalitat de Catalunya.

VOX POPULI
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El 28 de juny, durant tot el matí, la plaça de la Vila
esdevindrà un espai obert per a l’intercanvi d’objectes

Fomentar el consum responsable i
solidari, prescindir dels diners, modifi-
car els mals hàbits de consum... Amb
aquesta filosofia va néixer la Fira d’in-
tercanvi que, enguany, celebra la sego-
na edició.

Una fira per a la reflexió
La fira pretén fer una reflexió a l’entorn
del consum desmesurat i donar una
oportunitat a l’intercanvi sense neces-
sitat d’utilitzar els diners, i alhora vol
propiciar una valoració racional de la
necessitat i l’ús dels objectes per so-
bre de l’impuls consumista.
El dissabte, 28 de juny, entre les 10 i
les 15 h, la Plaça de la Vila disposarà
d’espais que podran ser utilitzats per
tothom que vulgui i canviar les seves
coses, des de roba fins a estris de

BBBBBBBiiiiiiibbbbbbbliolioliolioliolioliopppppppaaaaaaarrrrrrrccccccc

Amb l’arribada de la calor i el bon
temps, tornem a gaudir d’aquelles
activitats que es fan a l’exterior i ens
permeten, a més de passar més
temps a l’aire lliure, aprendre i ampli-
ar la nostra cultura i la dels més pe-
tits de la casa.

Gaudir de la lectura i l’entorn
Aquest és el cas del Biblioparc La
Linera, un espai per llegir, escoltar
contes i gaudir del l’entorn. La Bibli-
oteca Can Rajoler surt al carrer per
dur la lectura a un dels llocs més re-
frescant del poble.
Aquest projecte es va iniciar l’estiu
del 2000 amb la voluntat de fer arri-
bar el servei de biblioteca allà on re-

8è aniversari del Biblioparc La Linera

Breus

El Biblioparc oferirà
contacontes tots els

dimarts del mes de juliol

Una alternativa d’oci:
el Casal de Natura
Conèixer l’entorn, protegir i respec-
tar els animals i el món que els en-
volta o ser respectuosos amb el
medi ambient. Aquests són alguns
dels objectius del Casal de Natura
que es durà a terme a la masia Can
Jornet entre el 25 de juny i l’11 de
juliol i que organitza l’Escola de la
Natura de Parets. La proposta està
adreçada a nens i nenes d’entre 7 i
12 anys i, les activitats inclouen ta-
llers, audiovisuals o sortides de
camp per tal que els participants
aprenguin a conèixer i a respectar
l’entorn.

Juga’t l’estiu. Aquest és el títol amb
què ha estat batejat el Casal d’Es-
tiu 2008, que es durà a terme entre
els dies 30 de juny i 31 de juliol i que
està adreçat a nens i nenes d’entre
4 i 12 anys. El Casal d’Estiu pretén
ser un espai dinàmic, de comunica-
ció i interacció on, a través d’activi-
tats lúdiques, es reforcen valors hu-
mans com l’amistat, la solidaritat i
les relacions.
El casal facilita als pares o tutors la
cobertura del temps lliure dels in-
fants i alhora ofereix recursos didàc-
tics i lúdics necessaris per a la seva
formació. Enguany s’ha distribuït per
setmanes, que duen noms tan atrac-
tius com: La volta al món en 5 dies,
El rellotge del temps o El món és un
espectacle. Els monitors i monitores
encarregats de preparar i controlar
les activitats per tanyen al servei
d’activitats educatives La Cucanya,
que enguany compleix 10 anys.

La fira és oberta a la participació de tothom

cuina, objectes de decoració o llibres.
Les activitats al voltant del consum
responsable duraran fins al migdia.

Tallers i espectacles solidaris
Entre les 11 i les 12 tindrà lloc el ta-
ller Recicla i dissenya la teva pròpia
roba, a càrrec de Marysol Mora. A les
12, es podrà veure l’espectacle Al teu
cau quin cacau cau?, una actuació mu-
sical i interactiva basada en la proble-
màtica del comerç injust del cacau i les
conseqüències que té sobre els pro-
ductors dels països del Sud, programa-
da per l’organització no governamental
SETEM.
Els actes estan organitzats pel Col·-
lectiu Pro Ateneu amb el suport de
l’SCAC i el servei de Joventut de l’Ajun-
tament de Parets.

Arriba Sant Joan i, amb la revetlla, arri-
ben també els petards, els focs d’arti-
fici i les fogueres. Tan important com
gaudir de la festa, és celebrar-la amb
seguretat i ser prudents quan es mani-
puli el foc i els petards, per tal de no
prendre mal ni malmetre l’entorn.
Aquest any, s’han instal·lat les casetes
de venda de petards, que estan situa-
des a l’avinguda Catalunya amb
Montserrat Roig, al carrer del Tenes, al
carrer d’Aragó, de Sant Antoni, a l’avin-
guda de Catalunya amb la C-17, i al car-
rer Berenguer a l’alçada de l’avinguda
de Catalunya. Pel que fa a les fogueres
autoritzades, les trobarem als carrers
Badalona, Comte Montemolin amb Prat
de la Riba, Sant Jaume, Sant Valerià
prop del cementiri, al Sot d’en Barri-
ques i al Camp de les Peces.
Per últim, caldria tenir en compte alguns
consells de seguretat:
• Recolliu la roba estesa i els tendals i
tanqueu portes i finestres.
• No encengueu mai petards en cases
o llocs tancats ni a menys de 500 me-
tres de zones boscoses.
• No guardeu petards a les butxaques.
• No finqueu petards dins de totxanes,
ampolles o similars que, en esclatar,
puguin produir metralla.
• No llanceu mai petards contra perso-
nes o animals.
• Les fogueres hauran d’estar a més
de 15 m de façanes i cotxes i mai sota
línies elèctriques i hauran de permetre
el pas dels vehicles d’emergència.

CCCCCCCooooooonnnnnnncurcurcurcurcurcurcurs ds ds ds ds ds ds de pune pune pune pune pune pune punttttttts ds ds ds ds ds ds de le le le le le le l lililililililibbbbbbbrrrrrrreeeeeee

Ja tenim guanyadors dell concurs de
punts de llibre, que organitzen conjun-
tament la Biblioteca Can Rajoler i la
Biblioteca Infantil i Juvenil Can
Butjosa i que enguany arriba a l’edi-
ció número 12.
El passat 13 de juny va tenir lloc el
lliurament de premis a la biblioteca
Can Butjosa.

Compartim cultures
Enguany, i coincidint amb l’Any Euro-
peu del Diàleg Intercultural, el tema
proposat va girar al voltant de la diver-
sitat sota el títol Compartim cultures
i hi han participat un total de 105 per-
sones. La convocatòria establia tres
categories diferents. Els guanyadors

Premi per als millors punts de llibre
han estat seleccionats per votació
popular, en què hi han pres part 172
persones.

Guanyadors per categories
Els punts presentats a concurs van ser
exposats a les dues biblioteques, i el
resultat ha establert que els premis
fossin per a Sara Gómez en la cate-
goria blava per a nens i nenes de 4 a
7 anys; Núria Caballero en la catego-
ria vermella per a edats compreses en-
tre els 8 i els 13 anys i Miquel
Martínez, la categoria groga, per a 14
anys o més. Les obres guanyadores
seran impreses en format punt de lli-
bre i utilitzats com a punt d’informa-
ció de les biblioteques municipals.

alment es concentra la major part de
la gent. Setmanalment es renova part
del material perquè petits i grans vari-
ïn les lectures. El Biblioparc s’obrirà el
dilluns 30 de juny fins al 24 de juliol
de 5 a 8 de la tarda i, com a novetat,
a més de poder llegir i consultar lli-
bres i revistes, també existirà la pos-
sibilitat d’agafar-los en préstec amb el
carnet de la biblioteca Can Rajoler o
de qualsevol altra biblioteca de la Xar-
xa de la Diputació de Barcelona.

El servei, s’ofereix amb la finalitat de
fomentar la lectura i complementar les
activitats que es duen a terme des de
la Biblioteca Can Rajoler.
Enguany, cada dimarts, a partir de les
6 de la tarda, s’oferiran diferents es-
pectacles. El 8 de juliol es podrà veu-
re El circ dels Albergínia, a càrrec de
la companyia Pengim Penjam. El 15
de juliol Vatua l’Olla representaran
l’obra Pugeu a la furgo i, el 22 de juli-
ol, Roger Canal ens oferirà On es can-
ta, s’hi pot viure.

Juga’t l’estiu amb el
casal de Parets

La II Fira d’intercanvi fomentarà la
solidaritat i el consum responsable

Revetlla sí, però
amb precaució
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Parets celebra, amb nombrosa participació, la 8a Diada de l’Esport

Els equips del Parets Sant Germain i Los Semaos van guanyar el 4X4 de futbol sala

Jordi Seguer

Els germans Joaquim i Alber t
Rodríguez Oliver coincidiran el pro-
per 29 de juny al Campionat d’Es-
panya de fons en carretera que tin-
drà lloc a Talavera de la Reina.
Joaquim Rodríguez, del Caisse
d’Epargne, defensarà el títol obtin-
gut l’any passat a Conca. En canvi,
Albert Rodríguez, del Contentpolis
Múrcia,  intentarà donar la sorpresa.
Aquest últim ja s’ha recuperat de la
caiguda patida el passat 6 de juny
a la primera etapa de l’Euskal Bici-
cleta. El fet que el Campionat d’Es-
panya es faci en un circuit pla no
afavoreix els interessos de Joaquim
Rodríguez. De la seva banda el cor-
redor, que ha estat pare en aquests
últims dies, té moltes possibilitats
de participar amb la selecció espa-
nyola als Jocs Olímpics de Pekín
(Xina). On també espera participar
Purito Rodríguez és al Mundial de ci-
clisme que aquest any es farà el 28
de setembre a la ciutat italiana de
Varese en un circuit que li agrada
molt.

,

Els germans Rodríguez
correran el Campionat
d’Espanya a TalaveraUn torneig popular de 4X4 de futbol

sala i handbol, una competició oberta
a tothom de tennis taula, una jornada
recreativa de natació i una trobada
d’escacs escolar, van ser les activitats
incloses dins de la 8a Diada de l’Es-
port de Parets celebrada el passat 7
de juny.
Com cada any el 4X4 d’handbol va ser
l’activitat més participativa amb prop
de 150 jugadors de les categories que
van des de la prebenjamí a juvenil.
En els partits amistosos també van par-
ticipar pares i mares i al migdia l’Hand-
bol Parets va preparar una botifarrada.
Uns 80 jugadors, distribuïts en 12
equips en dues categories, van pren-
dre part al torneig popular 4X4 de fut-
bol sala.
Els equips guanyadors van ser el Pa-
rets Saint Germain, (a la categoria A)
que van derrotar a la final dels campi-
ons de l’any anterior: Frankotiradores.
A la categoria B la victòria va ser per a
Los Semaos que van imposar-se a Los
Kuquis. La piscina Can Butjosa va aco-
llir una jornada recreativa de natació or-
ganitzada pel CN Parets.
La Paretana d’escacs va portar a ter-
me una trobada per a nens i nenes en
edat escolar, i el Tennis Taula Parets
va reunir uns 40 jugadors en un torneig
obert a tothom.

Setmana Esportiva del CF Parets
El CF Parets va celebrar durant tot el
cap de setmana passat la 8a Setma-
na Esportiva que va incloure 16 partits
amistosos de les categories superiors.
El camp municipal Josep Seguer va
comptar amb una assistència de públic
molt bona per veure els joves jugadors
del planter que van des de l’escola fins
la categoria juvenil.

9a Nit de l’Esport de Parets
El Servei d’Espor ts de l’Ajuntament
organitzarà el proper divendres 4 de
juliol la 9a edició de la Nit d’Esport. La
festa, que tindrà lloc al Pavelló Muni-
cipal d’Esports, escollirà els millors es-
portistes masculí i femení de la tem-
porada 2007-08 i el millor equip.
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L’atleta Ingrid Andrés, campiona de
Catalunya en 60 i 600 metres

Ingrid Andrés ha obtingut quatre medalles d’or en les dues finals catalanes de pista

L’esportista de categoria aleví havia guanyat el 17 de maig la
final nacional de pista en 60 metres i salt de llargada

Cap a 150 persones van prendre part
el passat dissabte a la 5a Caminada
Nocturna entre Parets i Montserrat or-
ganitzada pel Centre Excursionista Pa-
rets. El recorregut, de 55 km , es va
iniciar a les 7 de la tarda amb sortida
des de la plaça de la Vila. Tant l’alcal-
de de Parets, Joan Seguer, com el re-
gidor d’Espor ts, Sergi Mingote, van
assistir a l’inici de la marxa. En total es
van inscriure 138 persones, d’aques-
tes 112 van arribar fins al monestir de
Montserrat. 34 persones van abando-
nar i van ser recollides amb el servei de

Breus Breus

L’equip dirigit per José Miguel
Astasio jugarà de nou la propera
temporada a Preferent després dels
ascensos del Barcelona B i Sant
Andreu cap a la 2a divisió B.
Els paretans resten pendent del ca-
lendari per saber en quin dels dos
grups els situarà la FCF. En un
avantprojecte provisional el Parets
estava enquadrat al grup 2 amb els
equips de Lleida i Tarragona, però
la composició no és definitiva.
El tècnic del CFP vol confeccionar
un bloc competitiu on es perfila una
profunda renovació després dels
mals resultats obtinguts durant la
segona volta de la lliga. La Lliga
2008-09 a Preferent s’iniciarà el 14
de setembre.

El CF Parets continuarà
a la Preferent Territorial

L’atleta del Club Atletisme Parets
Ingrid Andrés Bocanegra, de categoria
aleví, es va proclamar el passat 7 de
juny campiona de Catalunya de pista
en les modalitats de 60 i 600 metres
llisos en la final disputada a Terrassa.
Andrés, nascuda el 1997, va quedar
primera en 600 m amb un temps
d’1.47.49, i va repetir la victòria als 60
metres llisos amb 8.84. En aquesta
última cursa es va recórrer a la foto
finish per decidir qui s’emportava la
primera plaça.

Bon final de temporada de pista
Ingrid Andrés completa així un excel·-
lent final de temporada ja que el 17 de
maig es va proclamar campiona de
Catalunya en la final nacional de pista

Unes 200 persones van participar
dissabte passat en les activitats or-
ganitzades pel Club Bàsquet Parets
amb motiu de la Diada del club. De
10 a 12 del matí va tenir lloc el Me-
morial Jonathan Garcia amb una Tro-
bada d’Escoles de Bàsquet Base del
Vallès Oriental. També es van orga-
nitzar durant tot el matí partits de
3X3 de bàsquet, un 4X4 de futbol
sala i una arrossada popular al mig-
dia. La diada va servir per tancar la
temporada tot i que el BP organitza-
rà a partir del 30 de juny -i per prime-
ra vegada- un Campus d’Estiu.
D’altra banda, el fins fa poc jugador
Jordi Pavón és el nou entrenador de
l’equip sènior masculí A del BP que
militarà la propera temporada a 3a
Catalana. Fins ara, s’han confirmat
a més de Pavón les baixes dels ju-
gadors Miguel Angel Redondo i Marc
Pavón.

El BP tanca la temporada
amb el dia del club

Xavi Guerrero, nou president
del Club de Rugbi Parets
Xavier Guerrero és el nou president
del CRP en substitució de Rafa
Mengibar que va presentar la seva
dimissió el passat 16 de maig. La
nova junta directiva del club de rug-
bi la completen: Francesc Solé
(vicepresident primer), Cesar Suils
(vicepresident segon), Ana Cor tés
(secretària), Elisabet Montaña (tre-
sorer), Josep Raya (vocal primer) i
Eduard Ventura (vocal segon).
Entre els objectius de la propera
temporada hi ha intentar l’ascens
de l’equip sènior a 1a Catalana. El
conjunt continuarà sent entrenat per
Paco Jiménez. Pel que fa al planter
el CRP és a punt de tenir el nombre
suficient de jugadors per confeccio-
nar un equip federat aleví.

Les inscripcions per participar a la
24a edició de les 24 hores de futbol
sala de Parets tindran lloc del dilluns
30 de juny al divendres 4 de juliol de
20 a 21 hores a la seu de Conver-
gència Democràtica de Catalunya. En
el torneig podran participar 16
equips tot i que els 8 primers clas-
sificats de l’any anterior tenen plaça
garantida. El preu d’inscripció és de
250 euros per equip.
El dimecres 9 de juliol, a les 21 ho-
res, es farà el sorteig per decidir els
equips participants i el dia 16
l’emparellament en 4 grups de 4
equips. Les 24 hores de futbol sala
es disputaran al Pavelló de Parets el
19 i 20 de juliol.

Aquest dissabte 21 de juny de 9 del
matí a 7 de la tarda tindrà lloc al Pa-
velló Municipal d’Esports la 2a edi-
ció del Torneig de futbol sala base
que organitza el FS Parets.
Uns 220 escolars de les categories
prebenjamí, benjamí, aleví i infantil
participaran a la competició que es
convoca amb l’objectiu de formar
equips inferiors de base per la pro-
pera temporada. El club presidit per
Lluís Alcázar té en l’actualitat 1 ale-
ví, 1 infantil i 2 sèniors.

Rècord de participació a la cinquena
Caminada Parets-Montserrat del CEP

El FSP organitza el segon
Torneig de futbol sala base

El CDC organitza les 24es
24 Hores de Futbol Sala

cotxe escombra de l’organització. La
majoria dels participants van invertir
entre 12 i 14 hores per completar tot
el recorregut, que passava per camins
de muntanya. Tot i així un dels socis del
CEP, Quim Martínez, va decidir fer la
marxa corrent i va trigar 6,45 hores en
arribar a Montserrat.
Tres autocars van retornar cap a Parets
diumenge al matí els participants a la
marxa. L’organització va aprofitar la
celebració de la marxa per realitzar una
enquesta per recollir suggeriments
dels participants.

Els participants es van concentrar a la plaça de la Vila per iniciar la sortida

Recepció al sènior femení
A del Bàsquet Parets
L’Ajuntament de Parets va fer diven-
dres passat una recepció institucio-
nal a l’equip sènior femení A del Bàs-
quet Parets que aquesta temporada
ha obtingut l’ascens a la 2a Catala-
na. L’entrenador Chema Moreno, la
plantilla i membres de la directiva van
ser rebuts per l’alcalde, Joan Seguer,
i pel regidor d’Espor ts, Sergi
Mingote, a la sala de plens.

José L. Estudillo anirà al
Mundial de taekwondo
El professor de Gimnàs Rober t
José Luís Estudillo s’ha classificat
pel Campionat del Món de
taekwondo que tindrà lloc el no-
vembre a Túrquia. Estudillo va ob-
tenir la medalla d’or en la modali-
tat de trio de la final espanyola ce-
lebrada el 8 de juny a Alcobendas
(Madrid).

de Lloret en 60 m i salt de llargada. A
més, el 10 de febrer va quedar sego-
na classificada en la final nacional de
cros dels Jocs Esportius Escolars de
categoria aleví del 1997.
De l’actuació del CAP a la final catala-
na de pista de Terrassa en destaca la
4a posició d’Alba Quirós a la final in-
fantil femení (1995) en 80 m i 150 m.
Carla Menes (aleví 1998) va ser la 6a
en 2.000 metres i Laura Menes (Infan-
til 1995) 9a en la final dels 3.000 m.
El Club Atletisme Parets tancarà la
temporada de pista aquest dissabte
21 de juny amb la final catalana cadet
que es farà a Amposta amb la presèn-
cia de Rocio Guerrero en 3.000 metres
i Fèlix Jiménez als 100 metres
i 3.000 metres.
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Grup Municipal  del

Partit Popular de Catalunya

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.

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

És gratificant comprovar com després de
19 anys de permanència, l’Amfi Rock, una
activitat pensada per als joves de Parets,
encara avui genera una molt bona expec-
tació entre aquest col·lectiu. La seva tra-
jectòria ha registrat moments complicats
ja que s’han fet valoracions de tots els co-
lors, però malgrat tot, amb supor ts, re-
cels, crítiques i algunes incomprensions,
els joves d’avui gaudeixen de la mateixa
activitat que ho feien els joves d’ahir.
Ens sentim gratificats perquè l’Amfi Rock
va néixer a iniciativa d’un equip de govern
socialista que pretenia dotar els joves de
Parets d’una activitat amb capacitat de
consolidar-se en el temps i que servís per
relacionar els joves entre si, alhora que
obria l’interès i impulsava la sensibilitat

que molts joves tenen per un estil de mú-
sica que considerem popular. Per altra ban-
da, l’Amfi Rock també ha estat capaç de
generar allò que es va pretendre en el seu
dia com és reconèixer Parets com una pla-
taforma periòdica i permanent a la comar-
ca per a la projecció d’aquells joves que
comencen a fer els seus “pinitos” en
aquest món de la música.
En aquest context potser val la pena sor-
tir al pas d’alguns comentaris que es fan
sobre la insuficiència de l’ofer ta lúdica i
d’esbarjo que té el nostre municipi vers els
joves. És possible que així sigui si ens re-
ferim a la privada. Malauradament el mer-
cat condiciona aquelles iniciatives que no
han vist Parets com un indret amb possi-
bilitat clara de fer negoci. Una realitat bas-

tant generalitzada que ens fa coincidir amb
algunes veus crítiques. Però generalitzar
amb aquesta frase és no reconèixer l’es-
forç i les múltiples propostes que s’han
desenvolupat històricament des de l’àrea
de Joventut del nostre Ajuntament, que han
omplert d’activitats un programari que no
està disposat a competir amb les ofertes
privades ni tampoc ho ha pretès.

L’esperança de vida és cada vegada ma-
jor; el nombre de persones grans va en
augment i no es pot descarregar exclusi-
vament en les famílies la responsabilitat
d’atendre les seves necessitats. Al contra-
ri, els poders públics tenen l’obligació de
dedicar els recursos i esforços necessa-
ris per a garantir que aquestes persones
puguin gaudir del seu dret a una vida au-
tònoma i digna.
Ja sabem que totes les situacions no són
iguals, que la de les persones majors de
60 anys jubilades anticipadament i amb
plenitud de facultats físiques, psíquiques
i socials, no és la mateixa que la de per-
sones grans en situació de dependència
que, amb la salut precària, necessiten
atencions especials. Però s’ha de garan-

tir que tothom pugui viure amb el màxim
de confort el seu procés d’envelliment.
No hi pot haver una sola persona gran que
no gaudeixi dels serveis i prestacions que
necessiti, cap persona no pot quedar des-
atesa. Per això, des del govern local donem
supor t a totes aquelles polítiques que
permeten avançar en aquesta direcció.
Som conscients que encara hi ha molt a fer
i que cal augmentar l’oferta de serveis a
domicili, cures personals, ajuts a la llar o
molts altres aspectes. El desenvolupament
de la llei de la dependència ens obrirà
noves oportunitats per enfrontar aquests
reptes.
S’ha d’evitar l’aïllament de les persones,
especialment d’aquelles que viuen soles.
Per això sempre hem considerat important

fomentar la participació activa de la gent
gran en tot tipus d’activitats. I tenim en-
cara per davant el repte d’impulsar l’inter-
canvi intergeneracional, i facilitar que els
avis i àvies puguin transmetre al jovent les
seves capacitats i experiències.
Si no hi ha entrebancs, l’any vinent ja serà
una realitat la Residència i Centre de Dia
i, per tant, disposarem d’una oferta d’aco-
lliment residencial per a les persones que
optin o necessitin d’aquest centre. Segur
que serà un gran avenç.
A la gent gran li devem molt i n’hem de
tenir cura.

Compromís
amb la

gent gran

El Ple de l’Ajuntament és on hi estem re-
presentats tots els grups polítics munici-
pals i on s’hi prenen acords impor tants
com, per exemple, modificacions del Pla
general, aprovació i modificació del pres-
supost, aprovació de les ordenances mu-
nicipals, entre molts d’altres  i que afec-
ten a tots els veïns d’una forma directa.
Malgrat això, el Parets al Dia no recull els
acords del Ple, ni el que cada grup ha
manifestat amb relació a cada tema, ni la
votació que s’hi produeix. Sembla que
seria lògic que ho recollís.
Aquests dies presentem de nou una pro-
posta en el sentit que en el Parets al Dia
s’hi recullin els punts més importants que
s’han debatut en els plens i sistemàtica-
ment es publiquin en una secció, que al

Més informació i
menys publicitat

institucional

Avui farem una reflexió sobre la sanitat.
Les preguntes habituals que escoltem en
diversos llocs, com cafeteries, centres
d’assistència primària, col·legis, són sem-
pre les mateixes: llistes d’espera, la man-
ca de facultatius, la falta de places en els
hospitals. Tot això ens porta a fer les se-
güents preguntes: per què passa això?
per què se’n van els nostres metges i in-
fermers a treballar a fora. S’inverteix tot
el que cal? i si no és així, per què no? És
cert que la sanitat catalana arrossega un
gran dèficit que l’Estat no és capaç de
sufragar. Es necessiten 1000 milions més
d’euros l’any per poder arribar a la xifra
de 1600 euros per persona en el 2011.
Onze comunitats superen en despesa
Catalunya, posarem l’exemple de La Rioja,

que ja superava la xifra de 1600 euros per
persona. No es tracta de fer comparacions
però sí de veure una realitat: el govern tri-
partit hi destina aquest any un 27% del
pressupost mentre que altres comunitats
arriben fins al 40% del seu pressupost.
Nosaltres entenem que la sanitat és un
servei bàsic per al benestar dels ciutadans
i que si s’ha de retallar cal que es faci en
altres serveis menys prioritaris que la sa-
nitat.
Ara parlarem una mica del nostre CAP. Què
passa amb els metges? Per què n’hi ha
alguns que duren un no res? L’altre dia
escoltàvem una senyora que ens deia el
següent: va anar el metge, va ser visita-
da per una doctora que la va enviar a fer
unes proves; quan tenia les proves va tor-

nar a anar al metge i ja no hi era la matei-
xa doctora; la van visitar i li van dir que
es fes una anàlisi; quan tenia les analíti-
ques va tornar a la consulta del metge i
la visitar un altre doctor. Creiem que això
no és de rebut. Finançament en condicions
ja, per una sanitat digna.La sanitat

pública
en perill

Grup Municipal Nova Opció per Parets
www.nopparets.org
info@nopparets.org

Grup Municipal de Convergencia i Unió

Els joves i
l’Amfi Rock

nostre entendre hauria de ser fixa, com
existeix en la majoria de butlletins muni-
cipals.
Els paretans que a més de conèixer els
actes lúdics que es faran en el nostre
poble, vulguin saber què es cou i com es
cou en la cuina dels plens, podria consul-
tar aquesta secció. Fer seccions fixes és
un bon sistema per buscar la informació
en un lloc determinat. Considerem una
necessitat i una obligació informar la po-
blació de com s’han produït els acords i
de quins temes es parla als plens. Els
ciutadans hi tenen dret.
A més de rebre un Parets al Dia on s’in-
forma de tots els actes lúdics que es fan
i es desfan, cal traslladar a la població la
informació que es debat i s’acorda en el

Ple, així com també de l’apartat de precs,
preguntes i mocions.
És necessari que un resum dels plens ar-
ribi amb normalitat i periodicitat a la po-
blació. És una necessitat democràtica.
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Com molt bé sabeu el proper dilluns al vespre, celebrarem la revetlla de Sant Joan, una nit màgica, també anomenada popularment com la nit
del foc o la nit de les bruixes. Coincidint amb l’arribada de l’estiu, arriben també les celebracions de festes populars i revetlles, i amb elles, un
increment en la utilització de productes i material pirotècnic i el consum de les famoses i tan bones coques.

Hi ha dues classes d’establiments on podeu adquirir material pirotècnic: els locals de venda tancats (que realitzen aquesta venda de forma
permanent o bé de forma temporal) i les casetes metàl·liques que s’instal·len en espais oberts (que només són autoritzats per vendre durant
un període màxim de 30 dies).

Quant al material pirotècnic, cal prendre totes les mesures necessàries per tal de minimitzar els riscos de patir algun accident a l’hora de ma-
nipular-lo. És per això que és força important seguir les instruccions que consten als embolcalls d’aquests productes.
A les nostres oficines d’Atenció Ciutadana, hi podreu trobar quadríptics informatius, amb els consells més importants que cal seguir per evitar
accidents amb les fogueres i la pirotècnia que utilitzarem durant les properes revetlles.

Quant a les coques és important, en primer lloc, triar l’establiment on les adquirirem, fixar-nos bé que es tracti d’un establiment autoritzat per
a l’elaboració i/o venda d’aquests aliments. En segon lloc, i no menys important, és necessari mantenir la cadena del fred, en especial d’aquelles
coques que continguin crema o nata.

Per això és important seleccionar el producte en funció de les nostres possibilitats de conservació fins al moment del seu consum, és a dir, si
hem de fer un desplaçament llarg i no podem assegurar-ne la conservació, és millor comprar coques que es puguin conservar a temperatura
ambient.

Revetlles

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

Mirem aparadors!

ARXIU MUNICIPAL
C/Travessera, 1. Parets del Vallès. Tel. 93 573 98 00

LLLLL’aaaaapppppaaaaarrrrraaaaadododododor dr dr dr dr de le le le le l’ArArArArArxxxxxiuiuiuiuiu Alícia Pozo Figueroa

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h / Dilluns, de 17 a 19.30 h

FFFFFeeeeem gm gm gm gm geeeeennnnnt grt grt grt grt graaaaannnnn

Pepi Volart

Ja havíem parlat sobre les actes del Ple municipal, el document que re-
produeix els acords presos per la corporació. Tot buscant-hi una altra
informació, hem localitzat aquesta «perla» que, com que som generosos
de mena, volem compartir amb tothom. Parla sobre un intent d’adhesió
a la Comunitat Europea per part de l’oposició antifranquista, al juny de
1962 a Munic. «Considerando que tras la relación que ha hecho la prensa
de los acuerdos de Munich, se observa que los reunidos trataron de des-
prestigiar los principios fundamentales de nuestro Estado, ganados en
la Cruzada; Considerando que entre los ar tífices del ariete está la
conjunción socialista-monarquico-liberal, de los cuales no nos sorprende

que los seguidores de las doctrinas de Carlos Marx pretendan molestarnos [...], nos conmueve que sean los
monárquico-liberales los que se avengan al descrédito de nuestro Gobierno [...]; Estimando que es doctrina
del Movimiento [...] que el liberalismo fue la causa ocasional del descrédito de nuestra Nación, es por lo que
hay que borrar toda fuente de este malestar [...]; Por todo lo sucedido, es por lo que este Ayuntamiento [...]
acuerda borrar de sus calles el nombre de Alfonso XIII, que fue representante de la citada Monarquía.»

Les dades utilitzades per a l’elaboració d’aquest article han estat ex-
tretes de les converses amb les propietàries del local al que es fa re-
ferència en el text.

“Vetllem per tal que cada casal mantingui la seva pròpia personalitat”

Rosa García Deola
Coordinadora d’activitats dels casals per a la gent gran

Quin balanç es pot fer d’aquesta activitat?
Molt positiva. Tot l’equip de Serveis Socials ha treballat
al màxim per fer possible el desenvolupament amb èxit
de tota la programació. Destacaríem l’elevada participa-
ció a tot arreu però en especial a l’arrossada a l’Asoveen,
el bingo als tres casals, els play backs a Ca n’Oms i el
dinar de cloenda.
Quina és la principal funció de la coordinadora d’activi-
tats per a la gent gran?
L’objectiu és aconseguir la màxima varietat d’activitats
a cadascun dels casals sense que se solapin i sense que
estiguin repetides. D’aquesta manera facilitem que els
avis tinguin una més àmplia gamma de propostes per triar
i puguin anar lliurement a Ca n’Oms, al Club Sant Jordi
o a l’Asoveen. També vetllem per tal que cada casal man-
tingui la seva pròpia personalitat.
En què es diferencien els tres casals que hi ha a Parets?
D’entrada estan situats molt estratègicament. Ca n’Oms
al casc Antic, el Club Sant Jordi al centre de l’Eixample i
l’Asoveen a la banda més sud del poble. Ca n’Oms es
distingeix pel volum de voluntaris que fan activitats. Al
capdavant hi ha una junta de socis que són l’autèntic
motor del centre. Un altre aspecte que també dóna mol-

Tot enfilant un dels carrers de Parets, amb la mira-
da distreta pels colors i la llum que desprenen al-
gunes botigues, hem descobert una d’aquelles ini-
ciatives que mereixen ser comentades; així que la
proposta d’avui és: parlem d’aparadors!.
És ben sabut el tòpic què, a les dones, ens agra-
da sobremanera, anar de compres. Jo entono el
“mea culpa” i confesso que, pel que a mi respec-
ta, no és precisament un “dir per no callar”.
El cas és que, veient les propostes d’alguns dels
nostres botiguers, no podem resistir la temptació.
Aquest és el cas d’un petit comerç que trobarem
al Barri Antic. El seu aparador mostra un vestit i una
samarreta en talla petita amb un cartell que anun-
cia la venda de “camisetas exclusivas”. El més cu-
riós és que, el dibuix que omple la davantera, mostra
una de les imatges més significatives del munici-
pi: la torre de l’Ajuntament i el seu vell rellotge
-encarregat l’any 1949 a una empresa de Miranda
d’Ebre-.
No ho vam poder resistir i vam entrar. Un cop a dins,
L’Elisabet i la Sònia, propietàries del local, ens van
explicar que els hi feia molta il·lusió crear una peça
de roba de disseny actual i modern, que es pogués
portar en qualsevol ocasió i que, a més, estigués
relacionada amb el seu poble: Parets. Van treure
la imatge d’un dibuix i es van posar mans a l’obra.
Així, puntada rera puntada, van aconseguir crear
una samarreta de qualitat, feta de manera artesa-
nal i amb models diferents: per noi, per noia, per
als pares i les mares, per als nens i per als avis
més atrevits. I, segons ens comenten, estan tenint
molt d’èxit.
Des d’aquesta secció, volem aplaudir a les dues
creadores i animar els “esperits inquiets” a buscar
propostes que, a més d’enfortir el teixit comercial
de la població, ajudin a promoure la nostra imatge
i la nostra identitat.

El servei de Serveis Socials, i més concretament l’àrea
de Gent Gran, compta des de fa gairebé un any amb una
nova figura que s’encarrega de la coordinació d’activi-
tats per a la gent gran. La paretana Rosa Garcia, amb
àmplia i dilatada experiència en aquest camp, es fa
càrrec d’aquesta responsabilitat. Amb la voluntat d’or-
ganitzar un treball conjunt entre els tres casals munici-
pals d’avis de la població, s’ha creat aquest nou càrrec.
Rosa Garcia també realitza les funcions de conserge del
Casal Sant Jordi, que abans pertanyia a l’obra social de
Caixa Catalunya i que en els darrers temps ha passat a
dependre de l’Ajuntament de Parets. L’última activitat or-
ganitzada per a la gent gran del nostre poble ha estat
les jornades Els nostres avis, que l’any vinent compli-
ran vint anys.

ta vida a Ca n’Oms és la creació del grup de play backs
La il·lusió no té edat. L’Asoveen té un caràcter més fa-
miliar i l’activitat que més destaca d’aquest equipament
municipal seria la petanca. I pel que fa al Club Sant Jordi
ara està més implicat a la població mentre que quan el
gestionava la Fundació Viure i Conviure de Caixa Catalunya
era molt més impersonal. Ara, tot el que s’hi programa,
està molt més pensat en les necessitats i demandes de
la gent gran de Parets. Al Sant Jordi també s’hi ha creat
un servei de menjador, que no és de tipus social, sinó
un servei més que s’ofereix als usuaris que vulguin com-
partir l’hora de dinar. Cada dia hi ha uns vint usuaris.
Quines activitats estan previstes per als propers mesos
per a la gent gran?
Farem xerrades sobre la salut en col·laboració amb el CAP
i ja estem preparant la nova programació de tallers per a
cada equipament, que es faran a partir de setembre.
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El passat 5 de juny, l’Escola de la Natura va acollir una interessant xerrada que
tenia com a títol L’aigua, un bé molt abundant i que va anar a càrrec del mete-
oròleg Antoni Mestres. Actualment Mestres és presentador del programa
Quèquicom que emet Canal 33 des de fa uns dos anys. A més presideix l’Asso-
ciació Catalana de Meteorologia i és gerent de l’empresa AERTES, dedicada a
l’assessorament sobre aigua i energies alternatives. L’objectiu de la xerrada a
l’Escola de la Natura, que va coincidir amb el Dia Mundial del Medi Ambient, és
promoure la utilització de les aigües pluvials com a millor opció en un marc d’aug-
ment de demanda i de reducció dels recursos disponibles a causa del denomi-
nat canvi climàtic.

Antoni Mestres
Meteoròleg

“L’important és no caure en frivolitats i explicar la ciència de manera senzilla i amena” Ultima hora ...´

Com va anar la xerrada?
Estic molt satisfet del nombre de gent
que hi va participar i, sobretot, de la pre-
disposició de parlar-ne i conèixer més
coses sobre el tema. De fet aquest és
un tema d’actualitat del qual se n’està
parlant molt darrerament en els mitjans
de comunicació però el vaig intentar
enfocar amb un altre punt de vista.
Un dels punts dels quals va parlar va
ser l’aprofitament de l’aigua de pluja.
Sí. L’aigua de pluja és la mare de totes
les aigües. La que habitualment bevem
o que surt de les nostres aixetes prové
de la pluja o d’un lloc molt llunyà que
s’ha hagut d’entubar, bombejar, sane-
jar, depurar i tractar químicament per
arribar finalment als nostres gots. I
aquesta és la mateixa aigua que ens
cau a les nostres teulades. En aquest
sentit vaig voler explicar que sempre cau
molta aigua del cel.
I a Parets també?
Al municipi de Parets cau molta aigua al
llarg de l’any. Si s’aprofités tota –que és

Neix un nou gegantó al
CEIP Patronat Pau Vila

Carles Font

molt difícil– podria abastar amb escreix
tot el consum d’una població com la
vostra, que compta que seria uns 120
litres per dia i persona. És impor tant
que ens adonem tots, des de les insti-
tucions, empreses i totes les persones,
que cal aprofitar aquesta aigua que
ens cau i que moltes vegades oblidem.
La ciència es pot explicar de forma di-
vertida i rigorosa a la vegada?
És el que intentem a Quèquicom des
de fa més de dos anys. És un progra-
ma que està consolidat, amb una au-
diència que s’ha consolidat i que va
més enllà dels programes d’entreteni-
ment pur ja que busca també coneixe-
ment. Cal tenir en compte que es por-
ta a terme des d’una televisió pública,
perquè no hem d’oblidar que un progra-
ma com aquest val molts diners i si no
fos per la vocació pública de TV3, no
seria factible. L’important és no caure
en frivolitats i explicar la ciència de ma-
nera senzilla i amena.
L’objectiu és despertar la curiositat

per  la ciència en un moment en què
els joves sembla que apostin cada ve-
gada menys per ella?
La ciència no és senzilla però tot és
com s’ensenya. Es pot explicar ciència
d’una forma molt estricta i seca o més
àgil i agradable, sense perdre el rigor
que és indispensable. El que pretenem
en aquest programa és explicar de for-
ma planera temes de ciència i tecnolo-
gia, sense caure en exageracions o focs
artificials. Si, a més, això ajuda els més
joves a interessar-se en la ciència, molt
millor, perquè tenim constància que es-
colars entre vuit i catorze anys veuen el
Quèquicom.

Festa de cloenda dels cursos
de català, el dia 30 de juny
El proper  30 de juny, a les 18 ho-
res, al Casal d’Avis de Ca n’Oms,
se celebrarà la festa de cloenda dels
cursos de català que s’han impartit
aquest any a Parets. La celebració
servirà alhora per a lliurar els certi-
ficats a la seixantena d’ alumnes.

Dimecres passat es va presentar al
CEIP Patronat Pau Vila el nou
gegantó batejat amb el nom de la
mateixa escola. Per a la seva cons-
trucció s’ha trigat un total de 3 me-
sos. Ha estat elaborat per una comis-
sió mitxa formada per professors,
pares i mares dels alumnes, medeix
2,40 m i pesa 12kg.
El gegant serà carregat pels nens
més grans de l’escola i  sortirà du-
rant les festes del patronat i podrà
acompanyar al Marcel i l’Elisenda en
els actes en què sigui possible.

La Colla de Gitanes Parets
ballen al Moll de la Fusta
La Colla de Ball de Gitanes Parets ac-
tuarà, aquest diumenge 22 de juny,
a les 17.00 h, al Moll de la Fusta de
Barcelona amb motiu de la Festa
Major de la Cultura Tradicional a
Catalunya. Compartiran escenari
amb altres colles del Vallès com
Sentmenat, Lliçà d’Amunt i Mollet.


