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Què és el civisme? Què caldria fer per convertir Parets en
una vila que fes del civisme la seva bandera?
Com a ciutadans, tenim drets però també deures. Ser cívic
significa tenir consciència de viure en societat, promovent
una convivència en harmonia amb la resta de ciutadans,
vetllant per tal que les nostres accions no vulnerin les nor-
mes de convivència.
A Parets, civisme no vol tenir el tractament de “paraula de
moda”,  vol anar molt més enllà; vol esdevenir un estil de
viure i conviure, respectuós amb allò que és propi i aliè; fer
possible una vila que vetlli per garantir els drets i deures de
tothom, que respecti les normes de convivència, creï un

Civisme: la clau per a la bona convivència
Properament s’adoptaran mesures sancionadores per evitar els actes incívics

Dos dels eixos en què s’incidirà seran la tinença responsable d’animals de companyia i les pintades a façanes
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entorn agradable i una societat amable i sensible. Tenir cura
dels animals de companyia, respectar els horaris de des-
cans, utilitzar papereres i contenidors, no pintar façanes ni
parets amb grafits, tractar bé el mobiliari urbà... són algu-
nes de les accions que responen a una actitud cívica envers
l’entorn i la resta dels ciutadans. L’Ajuntament de Parets
torna a incidir en la necessitat de vetllar pel nostre entorn i
a partir d’aquest mes de juny s’emprenen noves accions
amb el propòsit de crear bons hàbits. A mitjan mes, després
d’un període informatiu, es donarà pas a l’aplicació de l’Or-
denança de Convivència Ciutadana, que penalitzaran econò-
micament les infraccions comeses. (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
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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

DOS AMANTS

Hi havia dos amants vora la mar en pena.
Venia la tardor per serres fosquejants.
El vent féu un xiulet saltant per la carena;
amb fullaraca i pols embolcallà els amants.

En imploració van aixecar les mans;
un glacial fuet els afrontà l’esquena;
de polseguera es van trobar la boca plena,
despulles sobre el cos a estil de mendicants.

I van guspirejar llurs ulls d’una ira estranya.
Potser els van maleir la mar i la muntanya.
Tant de bo que la mort o l’oblit els colgués!

En un forc de camins esclataren en blasmes,
I la nit sense estels engolí llurs fantasmes.
Per indrets sense nom no es van veure mai més.

                                             La inútil ofrena,1924

JOSEP CARNER (Bcn 1884 - Brusel·les 1970)
Poema extret de L’escriptor de poesia (Poètica
I antologia del vint - J.Balcells i Albert Roig )
Aquest publicació es pot trobar a la Biblioteca Can
Butjosa. Lectura recomanada pel Niu d’Art de Parets.

A la mare

    Aquella dona que sofrir fou l’estigma
de tota una vida de pur sofriment,
per a mi sempre va anar en gran augment
el preuat nom de mare amb un grat ritme.

    Tres germans, tres fills, ara es reafirma
aquest sagrat nom de mare ben fermament.
Mai és tard si per fi arriba el moment
que glossar aquest nom no és cap enigma.

   Ella, de renom, li deien «La pintora»:
si no ho era «pintava» l’amor als fills
amb paleta i pinzells de gran senyora.

    En els seus actes que semblaven més senzills,
demanava com una simple penyora
que salvés primer, als seus, de tots els perills.

Antoni Bertran Alegrí

Divendres 6
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa,
hora del conte: contes naturals.
Dissabte 7
-A partir de les 9.30 h, al Pavelló i a la Pis-
cina Can Butjosa, Diada de l’Esport.
-A les 21 h, al Teatre Can Butjosa, balls de
saló amb el grup Liberty.
Dilluns 9
-A les 17.30 h, a Can Rajoler, obertura de
les XIX jornades Els Nostres Avis: inaugura-
ció de les exposicions de fotografia i dels
treballs fets pels alumnes dels cursos, i inici
dels campionats.
Dimarts 10
-A les 17 h, al Club Sant Jordi, concert de
sarsueles Miralls, a càrrec de Cris Viñas (ba-
ríton) i Juli Rodríguez (piano).
Dimecres 11
-A les 17 h, als casals Ca N’Oms, Sant Jordi
i Asoveen, bingo.
Dijous 12
-A les 18 h, als jardins del Casal Ca n’Oms,
recital poètic del Niu d’Art.
-A les 22 h, al Parc La Linera, havaneres a
càrrec del grup El Bergantí.

Divendres 13
-A les 14 h, a l’Asoveen, arrossada.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora
del conte.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, lliu-
rament de premis del XII Concurs de punts de
llibre.
-A les 22 h, a l’era de Ca N’Oms, ball a càr-
rec del grup Cafè Trio.
-A les 23, a l’amfiteatre Can Butjosa, concert
de l’Amfi Rock 08 amb l’actuació dels grups
Nine Scars (rock) i El Último Grito (pop-rock).
Dissabte 14
-A les 9 h, al Pavelló, Diada del club de bàs-
quet.
-A les 10 h, a la plaça de la Vila, trobada de
puntaires.
-A les 12 h, a la plaça de la Vila, sardanes
amb la cobla Thermalenca.
-A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, playback
del grup La il·lusió no té edat.
-A les 19 h, a la plaça de la Vila, sortida de
la V caminada popular Parets-Montserrat.
Diumenge 15
-A les 10.30 h, a l’església de Sant Esteve,
acte religiós.

-A les 12 h, a l’aparcament del camp de fut-
bol, sortida dels autocars per anar al dinar
de cloenda de les jornades Els Nostres Avis
(Tordera, 14 h).
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, concert
coral.
Dimarts 17
-A les 12 h, a Can Càliu, obertura de l’Ofi-
cina Local d’Habitatge.
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler,
hora del conte: contes curts, a càrrec de
Carme Brugarola.
Dimecres 18
-A les 19 h, a l’Oficina d’Informació Ambien-
tal, presentació de l’enquesta sobre els hà-
bits de consum a Parets.
Dijous 19
-A les 18.30 h, al Teatre Ca n’Oms, recital
poètic d’homenatge a J. Salvat Papasseit.
-Al Teatre Can Rajoler, concert de fi de curs.
“De viatge amb els Simpson”, a càrrec de
tots els alumnes de l’escola, en grups vo-
cals o instrumentals, en un total de 13 ac-
tuacions.
-A les 9 h, sor tida de natura a la vall de
Martinet, adreçada a la gent gran.

Felipa Caballero

El pasado 30 de abril celebramos el centenario
cumpleaños de mi abuela Felipa Caballero. En el nº
64 del boletín PARETS AL DIA se hace un pequeño
recuerdo a ese tan emotivo homenaje que su hija Ana
Torres le organizó y pudo reunir las cinco
generaciones: ella, hijos, nietos, biznietos y
tataranieta, un momento que a todos nos quedará en
el recuerdo.
Por desgracia el pasado día 28 de mayo falleció. Ella
siempre decía que llegaría a los 100 porque había
firmado un contrato. La enterramos el 29 de mayo en
Parets.
Mi queja es que el cura que llevó a cabo el funeral
estuvo poco educado. Estábamos esperando para
que empezara y salía con cara de enfadado, nos
mirábamos unos a los otros extrañados por la
reacción que estaba teniendo y de pronto empieza a
decir que haber si teníamos un poco de respeto por
que según él no había un profundo silencio para po-
der empezar. Esto no era así, podía ser que hubiera
un pequeño murmullo que era motivado por él, por sus
gestos de desprecio, nadie sabíamos que pasaba. Yo
creo que si en algún momento nos dice que silencio
todos lo habríamos entendido, pero en vez de esto
dijo unas palabras que dolieron: “ya sabemos que
son 100 años”  queriendo dar a entender que no
teníamos sentimientos ni dolor hacia una persona tan
mayor. Por favor como una persona que entiende
tanto de la palabra de Dios es capaz de humillar a
toda esa gente que despedía a un ser querido.
La mayoría de los que estábamos allí quedamos con
ganas de decirle cuatro cosas, pero pienso que en
ese momento nosotros tuvimos más educación.
Espero que esto sirva para que no se vuelva a repe-

tir una situación así, ya que de eso se vale, que en
esos momentos por respeto no actúas y sólo queda
dolor en las personas, un cura lo que tiene que
trasmitir es paz y serenidad.

Montse Torres

Parlem de jardineria: els rosers (I)

Origen i evolució:
La gran significació que té el roser en parcs i jardins
fa que la rosa sigui considerada la reina de les flors.
Els autors contemporanis confirmen  que el seu ori-
gen data d’antigues civilitzacions xineses; d’altres
donen fe que la rosa va aparèixer  en els jardins ba-
bilònics fa 3.000 anys. Les noves varietats de roses
dobles actuals procedeixen d’encreuaments de dife-
rents espècies (hibridisme) .
Exigències climàtiques:
Per tal que el roser creixi vigorós és del tot necessa-
ri que tingui uns elements naturals: llum, calor i hu-
mitat. La llum solar és indispensable per a tota la ve-
getació; si plantem un roser sota d’un arbre, (en un
lloc amb poca llum) les roses es desenvoluparan ra-
quítiques i poc vistoses. La millor temperatura per
vegetar el roser ha d’oscil·lar dels 20º a 25ºC durant
el dia, i dels 16º a 18ºC a la nit, i amb una humitat
relativa del  60% a 70%. Les condicions climàtiques
de Parets del Vallès són del tot favorables per al cul-
tiu dels rosers.

Josep Bernal
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Parets emprèn la lluita contra l’incivisme
amb la sanció de les males conductes

El comportament de la majoria dels
ciutadans està fonamentat en el res-
pecte envers la resta de la població, si
bé en algunes ocasions es detecten
accions pròpies de l’incivisme i la
insolidaritat. Aquestes actituds poc res-
pectuoses tenen menor presència que
els bons hàbits, però tot i això provo-
quen una degradació en la convivència
i els ciutadans fan explícit el seu mal-
estar. Si sortim al carrer i preguntem
quins consideren que són els actes
incívics més comuns, la tendència és
fer al·lusió als excrements de gos que
es troben a places, parcs i carrers, a les
pintades de grafits a les parets o a les
destrosses al mobiliari urbà.

Parets creix en civisme
Els governs locals juguen un paper de
responsabilitat en garantir i gestionar la
convivència ciutadana. Amb accions
puntuals o amb campanyes pedagògi-
ques, els darrers anys, l’Ajuntament de
Parets ha sensibilitzat la població de la
necessitat d’actuar segons els paràme-
tres dels bons hàbits, del respecte i de
la bona convivència. L’educació és bà-
sica, però alhora és necessari establir
mecanismes sancionadors en cas que
s’infringeixin les normes. És per aquest
motiu que Parets disposa d’una orde-
nança municipal que neix en defensa

Sancions administratives de
fins a 1.500 euros
penalitzaran els

comportaments incívics

Es farà una incidència
especial en les pintades, en
el cens d’animals domèstics
i la recollida d’excrements

El distintiu Aquí sí
reconeixerà els únics

espais habilitats per poder
pintar grafits

dels drets de la comunitat i  tipifica les
accions sancionables i l’import que
representen en funció de la gravetat de
les infraccions.

Sancions per incivisme
Aquest mes de juny s’emprenen noves
accions. Del 6 al 15 de juny, s’incidirà
especialment en l’àmbit de la tinença
responsable d’animals de companyia.
Durant aquesta setmana, es faran ac-
cions informatives, però a partir del 16
de juny, les infraccions seran sancio-

Una de les grans queixes ciutadanes es refereixen a les pinta-
des a les façanes. Els anomenats tags o firmes embruten les
parets del municipi. Per tal d’evitar-ho es treballarà en un pro-
jecte integrat en el programa de mediació i reparació de danys
amb dues accions paral·leles. D’una banda, les persones que
siguin enxampades pintant sense consentiment a l’espai públic
o a propietats privades tindrà la possibilitat de reparar els danys
ocasionats o bé assumir la sanció administrativa, que pot oscil·-
lar entre 50 i 1.500 euros.
D’altra banda, està previst l’habilitació d’espais a diferents in-
drets del municipi, amb el distintiu Aquí sí, en què estarà per-
mès pintar grafits.

Millorar el grau de civisme i avançar
en una cultura de bones conductes
ha de ser un compromís de tots, una
responsabilitat compartida. Per créi-
xer encara més en valors cívics, en-
degarem aviat tres accions específi-
ques tenint en compte algunes ne-
cessitats que té Parets actualment.
Ens centrarem especialment en la
tinença responsable d’animals de
companyia, les pintades de grafits i
la minimització de residus urbans,
amb la reducció de l’ús de bosses
de plàstic.
Les actuacions incidiran en el com-
promís de la ciutadania per respec-
tar l’espai comú, encara que, si per-
sisteixen les conductes incíviques,
no dubtarem a aplicar amb rigor l’or-
denança i sancionar els infractors.
Per això, a més de fer una nova cri-
da a la responsabilitat de tothom,
adoptarem un seguit de mesures que
ens ajudin a mantenir un espai òp-
tim de convivència. En aquest sen-
tit, procurarem facilitar recursos per
a la recollida dels excrements de
gossos al carrer, habilitarem uns
espais públics per poder pintar gra-
fits, integrarem aquest projecte en el
programa de mediació i reparació de
danys, i distribuirem bosses reutilit-
zables per fer la compra.
La implicació de tothom en aquestes
actuacions permetrà que puguem
mantenir nets els nostres carrers i
les nostres façanes, generarem
menys residus i fomentarem un con-
sum més responsable. En l’espai
públic que compartim, hem de ser
conscients que tots tenim els nos-
tres drets i les nostres obligacions,
perquè ser cívics requereix un esforç
de reciprocitat, de compromís indivi-
dual i col·lectiu. Per tant, són neces-
sàries cer tes normes que siguin
compler tes sobre la base d’aques-
ta reciprocitat i la confiança reque-
rida per conviure.
Continuem creixent en civisme per
aconseguir un Parets més net i ama-
ble, on quedi palès que estimem,
respectem i cuidem el nostre entorn.

nades segons s’estableix a l’ordenan-
ça municipal, que segons el seu caràc-
ter poden arribar a 1.500 euros.
Tots aquells ciutadans que censin els
seus animals de companyia, en qual-
sevol de les oficines d’atenció ciutada-
na seran obsequiats amb un recollidor
i bosses per contribuir a conservar
nets els espais públics. En el cas que
se’ls imposi una multa per no constar
en el cens, la sanció podrà ser retira-
da si en un període determinat es pro-
cedeix a inscriure l’animal.

Lluita contra les pintades
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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 AUXILIAR DE
VENDES

AUXILIAR
ADMINISTRATIU/VA

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb opcions
de continuïtat.
Horari: jornada parcial matí de 9 a
13.30 h.
Tasques: suport administratiu a
empresa de disseny de maquinària
industrial.
Requisits: experiència en l’àmbit
administratiu. Nocions d’anglès.

Llocs de treball: 1
Contracte: obra o servei.
Horari: jornada completa (en funció
de les necessitats de l’empresa).
Tasques: introducció de dades al
sistema informàtic en empresa de
telecomunicacions.
Requisits: Bon nivell d’ofimàtica.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: jornada partida completa
(horari comercial).
Tasques: manteniment de vehi-
cles (neteja), ajudar al venedor i
fer encàrrecs en un concessiona-
ri d’automòbils.
Requisits: imprescindible carnet
de conduir. Valorable nocions de
mecànica.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal.
Horari: jornada de 8.30 a 13.30
h i de 15.30 a 18.30 h.
Tasques: atenció al client i suport
administratiu i comptable.
Requisits: formació professional
administrativa i experiència en
atenció telefònica i recepció.
Valorable coneixements de
comptabilitat.

AUXILIAR
ADMINISTRATIU/VA

AUXILIAR JARDÍ
D’INFANTS

OPERÀRIA
DE NETEJA

OPERARI
D’EMPAQUETATGE

Llocs de treball: 3
Contracte: temporal amb opcions
de continuïtat.
Horari: intensiu rotatiu M-T-N (can-
vi de torn quinzenal).
Tasques: empaquetatge de bobi-
nes tèxtils.
Requisits: experiència en tasques
de producció i magatzem. La feina
comporta esforç físic.

Llocs de treball: 2
Contracte: obra o servei.
Horari: jornada completa.
Tasques: les pròpies de manobre
en obra pública i industrial.
Requisits: experiència en el sector.
Imprescindible carnet de conduir.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb
opcions d’indefinit.
Horari: jornada parcial de 6 a
8.30 h.
Tasques: neteja de despatxos i
zones comuns.
Requisits: experiència en neteja
industrial. Valorable carnet de
conduir.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal (estiu).
Horari: mitja jornada per
determinar.
Tasques: atenció i cura d’infants,
suport en les activitats, reforç al
pati i a l’hora dels àpats.
Requisits: imprescindible forma-
ció relacionada amb llar d’infants
o títol de monitora de lleure.

OPERARIS
CONSTRUCCIÓ

L’edifici municipal de Can Càliu ja ha
entrat en funcionament. Des de dilluns
passat, el Servei Local d’Ocupació de
Parets (SLOP) i la nova Oficina Local
d’Habitatge comparteixen les noves
instal·lacions, ubicades al carrer Major.

Servei de major qualitat
Prestar millor servei i de major qualitat
és un dels motius pels quals s’ha
procedit al trasllat a les noves
dependències. Una de les sales del
nou edifici està totalment condicionada
per acollir el Club de feina, un servei
que s’ofereix cada dilluns, de 9 a 13h
i de 16.30 a 19.30h, i que  permet als
usuaris consultar les ofertes laborals
pròpies de l’SLOP així com les que es

publiquen a través de mitjans de
comunicació de caire local i comarcal.
Per tal de facilitar el seu accés al món
laboral o bé per a trobar una feina
millor, també es posa a disposició dels
usuaris eines informàtiques i línies
telefòniques per tal que puguin fer
gestions de contacte amb les
empreses.

Inscripcions a l’SLOP
Alhora, tres tècnics especialitzats
presten servei individualitzat als
usuaris de l’SLOP.
Per gaudir d’aquest servei, cal estar
inscrit. Les cites prèvies per formalitzar
les inscripcions cal concertar-les a
l’OAC, a l’edifici de l’Ajuntament.

El Servei Local d’Ocupació de Parets es
trasllada a l’edifici municipal de Can Càliu

Inauguració de l’Oficina
Local d’Habitatge
El 17 de juny, a les 12.00 h, tindrà lloc
la inauguració de l’Oficina Local d’Ha-
bitatge situada a l’edifici de Can Càliu,
al carrer Major de Parets. L’acte comp-
tarà amb la presència d’Ana Hernandez
Bonancia, diputada de l’Àrea d’Infrae-
structura, Urbanisme i Habitatge, amb
la qual s’ha establert un conveni de
suport jurídic, tècnic i econòmic per tal
de dur a terme el projecte. També as-
sistiran els alcaldes de Montmeló i
Montornès del Vallès, municipis amb
els quals existeix un acord en matèria
de gestió de l’habitatge que es derivin
dels tres municipis i que serà conduï-
da a través de la societat pública
HabitaParets, SL. Els tres ajuntaments
vallesans van signar un conveni de
col·laboració, per tres anys prorroga-
bles, que estableix ajudes en matèria
econòmica i de dotació de recursos
humans per al desenvolupament de les
funcions.

El servei que oferirà la nova oficina in-
clourà assessorament i informació
sobre registre únic d’habitatges prote-
gits, tramitació d’ajuts per a la rehabi-
litació o informació en matèria de bor-
sa de pisos de lloguer, entre d’altres.
La implantació del servei es farà de
manera progressiva i amb una atenció
paulatina condicionada també pel ca-
lendari establert en matèria d’habitat-
ge per altres organismes i estaments
oficials.

Obres de millora a les
escoles municipals
Coincidint amb la finalització del curs
escolar, comencen les millores es-
tructurals i de manteniment que anu-
alment es duen a terme a les esco-
les del municipi durant l’època esti-
val, per tal de no interferir en el cor-
recte desenvolupament de l’activitat
dels centres.

Ampliació de l’EB La Cuna
Una de les obres més rellevants que
s’iniciarà durant el mes de juny, serà
l’ampliació i millora de l’Escola Bres-
sol La Cuna que preveu l’eliminació
de barreres arquitectòniques, el tan-
cament d’espais exteriors, la reforma
de la cuina i patis interiors, els lava-
bos i altres espais educatius.
També està previst realitzar, durant
els mesos d’estiu, l’arranjament de
l’accés al CEIP Lluís Piquer que in-
clou l’adequació de l’espai exterior, la
reordenació de la zona d’aparcament
i la millora del camí que connecta
amb el Pavelló Municipal d’Esports.

Adjudicació d’obres
Finalment, s’han licitat i adjudicat les
obres d’ampliació del CEIP Vila
Parietes a l’empresa Cisteró SA.
L’ampliació suposarà la construcció
de 6 noves aules de primària així com
un espai per a la projecció d’audio-
visuals, una aula de plàstica, una
d’idiomes, una sala d’informàtica,
gimnàs, menjador, biblioteca i un nou
pati, a més de despatxos per a la
gestió administrativa.

Les dependències acolliran
la seu de l’empresa

HabitaParets, SL
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L’avantprojecte del Pla territorial
metropolità de Barcelona, a debat

Parets analitza l’afectació del municipi pel que fa a infraestructures
i es posiciona en contra d’algunes propostes

El consistori de Parets ja ha analitzat
les propostes de l’avantprojecte del Pla
territorial metropolità de Barcelona que
afecten al municipi, un document ela-
borat pel Departament de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques de la Genera-
litat de Catalunya, que recull propostes
per al desenvolupament d’infraestructu-
res viàries, ferroviàries i urbanes a la
província de Barcelona.

En contra de la Interpolar
L’Autovia del Tenes i la via Interpolar
són les dues infraestructures viàries
que inclou l’avantprojecte pel que fa a
Parets. L’Autovia del Tenes ha de per-
metre que la C-17 passi a ser secun-
dària, amb majors connexions amb la
trama econòmica i industrial. De les
dues propostes de traçat, Parets no-
més dóna suport a una, la que resse-
gueix el nus de l’autopista A-7 en direc-
ció al Circuit de Catalunya. Per l’impac-
te paisatgístic i mediambiental, es
descarta el traçat paral·lel al riu Tenes.
La Via Interpolar es planteja al Pla com
una via secundària que travessaria pel
bell mig de Parets, fent pas per Ga-
llecs, fins a connectar amb la carrete-
ra comarcal C-155. L’Ajuntament man-
té la seva ferma oposició a la construc-
ció d’aquesta via per dos motius de
llarga reivindicació: perquè aquesta via
parteix el municipi en dues parts i per-
què té afectació sobre el territori de
l’Espai Natural de Gallecs. D’altra ban-

Què és per a vostè el civisme? Quines accions cíviques creu que cal fomentar a Parets per millorar la convivència?

Sobretot respectar els altres,
ser conscients del que no s’ha
de fer per poder viure millor en
comunitat. Hauríem d’estar
més a sobre dels amos que
porten gos, perquè has d’anar
esquivant els excrements,
tant al carrer com als parcs.
Més papereres al carrer.

Mireia
Solero

27 anys

Vicente
Cifuentes

54 anys

Crec que és molt important
ser més humans, tenir més
respecte vers els altres i més
comunicació entre les perso-
nes. Seria bo potenciar l’edu-
cació viària, que els fuma-
dors evitessin llençar les cigar-
retes a terra, un carrer més
net i  més papereres.

Milagros
Alejo

59 anys

Civisme és compartir la ciutat
com veïns i veïnes, les relaci-
ons solidàries i respectuoses
entre les persones.
Potenciaria el reciclatge de tot
tipus de brossa i apostaria
per educar en lloc de sancio-
nar i fer una normativa que es
pugui fer complir.

Isidro
Cobedo
28 anys

M. José
Polo

31 anys

Jo crec que civisme és la base
imprescindible de convivència
entre tots.
El més important seria evitar
que es continuessin fent gra-
fits, també fomentar el reci-
clatge de tot tipus de brossa,
i els consells sobre seguretat
i convivència.

Civisme és sinònim de respon-
sabilitat, de consideració, de
respecte i de moralitat. Caldria
començar les accions en el sí
de la família i de les escoles
per fomentar el comportament
cívic i tenir com a premisa el
no fer allò que no t’agradaria
que et fessin a tú.

da, el Pla General d’Ordenació Urbanís-
tica Municipal de Parets ja té una pre-
visió de vies secundàries de connexió
urbana i suburbana que són alternati-
va a la Via Interpolar.

Infraestructures ferroviàries
Pel que fa a infraestructures ferroviàri-
es, Parets està a favor de  les propos-
tes de l’avantprojecte que plantegen el
desdoblament de la línia de rodalies R-
3 -que repercutirà en l’increment de fre-
qüència de pas de trens- i la implanta-
ció de la Línia Ferroviària Orbital.
En referència a la proposta d’implantar
un nou sistema ferroviari de tren lleu-
ger (línies de metro del Vallès) que con-
necti Sabadell i Granollers, l’Ajunta-
ment de Parets, davant d’una propos-
ta de traçat que no afectés Gallecs es
posicionaria a favor d’aquesta nova
infraestructura que potencia el trans-
port públic i que suposa un comple-
ment d’altres iniciatives per a la
connectivitat del Vallès Occidental i Ori-
ental. Si aquesta nova proposta de
connectivitat ferroviària es fonamenta
també en la previsió d’un nou pol de
creixement urbanístic a la Vall del
Tenes, el consistori de Parets expres-
sa la innecessarietat de crear nous
pols de creixement a la zona, tot i que
sí considera necessària la reestructu-
ració d’aquests sectors residencials,
configurats per les diferents urbanitza-
cions de l’entorn.

L’Escola de la Natura de Parets es
va afegir a la celebració del Dia Mun-
dial del Medi Ambient, el passat 5 de
juny, amb una programació
especialment elaborada amb motiu
de la jornada i amb l’objectiu de
conscienciar a la ciutadania de la
necessitat de col·laborar activament
en un desenvolupament responsable
i sostenible.
A la tarda va tenir lloc un taller infan-
til de construcció de titelles i la xer-
rada L’aigua, un bé molt abundant,
a càrrec d’Antoni Mestres, presenta-
dor del programa Quequicom del
canall 33 i president de l’Associació
Catalana de Meteorologia. Durant la
seva intervenció, Mestres va parlar,
entre d’altres, sobre les mesures
d’estalvi o l’augment en la demanda.

Dilluns comença la 19a edició de les
jornades Els nostres avis, organitza-
des pels Serveis Socials de l’Ajunta-
ment amb l’objectiu de retre homenat-
ge als més grans de la família. Del 9
al 15 de juny es duran a terme més
d’una dotzena d’activitats de caire cul-
tural i lúdic, amb la finalitat d’establir
un punt de trobada i convivència entre
la gent gran, donar a conèixer algunes
de les activitats que desenvolupen i po-
tenciar la seva participació en la vida
social del municipi.
El tret de sortida serà a dos quarts de
sis de la tarda, a la sala d’exposicions
Can Rajoler, amb l’obertura de les jor-
nades, la inauguració de les exposici-
ons de fotografia i treballs fets pels
alumnes dels cursos i l’inici dels cam-
pionats.

El programa continuarà dimarts 10, a
les cinc de la tarda, al Club Sant Jordi,
amb un concert de sarsueles a càrrec
de Cris Viñas i Juli Rodríguez.
Dimecres dia 11, els casals Sant Jordi,
Asoveen i Ca n’Oms acolliran una tar-
da de bingo. Pel que fa a la resta de la
setmana, el dijous dia 12, es podrà
veure un recital poètic als jardins de Ca
n’Oms organitzat pel niu d’Art Parets
i, al vespre, al parc La Linera, un con-
cert d’havaneres a càrrec del grup El
Bergantí. Les jornades també inclouen
ball amb el grup Cafè Trio, sardanes,
una arrossada, playbacks a càrrec del
grup La il·lusió no té edat i la tradicio-
nal trobada de puntaires que se cele-
brarà el dissabte 14 a les 10 h, a la
Plaça de la Vila.
Les activitats finalitzaran diumenge 15,
amb un acte religiós a l’església de
Sant Esteve i un dinar a Tordera.

Les jornades Els nostres
avis, a punt de començar

5 de juny: Dia Mundial
del Medi Ambient

Del 9 al 15 de juny
els avis seran

els protagonistes

Breus

Renovat l’acord amb
l’empresa COREFO
El passat dimecres, va tenir lloc la
signatura de la renovació de l’acord
amb l’empresa COREFO SCCL, que
permetrà als usuaris de la piscina
Can Butjosa, accedir de manera
gratuïta, a la piscina descoberta
que la societat té al seu local al barri
de l’Eixample. El conveni té una vi-
gència anual prorrogable i el servei
es prestarà entre el 23 de juny i el
14 de setembre.

VOX POPULI

S’aixequen les mesures
de restricció d’aigua
Amb motiu de les abundants pluges
caigudes durant el darrer mes de
maig, el Govern de la Generalitat ha
anul·lat l’estat d’excepcionalitat 2 al
sistema Ter-Llobregat, que abasteix
el municipi de Parets.
En la nova situació desapareixen les
restriccions per a omplir piscines, el
rec de jardins i el rentat de cotxes
amb mànega, si bé persisteix la pro-
hibició d’usar aigua de boca en les
fonts ornamentals. Tot i l’aixecament
de les mesures, l’Ajuntament de
Parets continuarà treballant per fo-
mentar un ús conscient i responsa-
ble de l’aigua, que incorpori mesures
d’estalvi i permeti reduir el consum
en els casos en què sigui possible.
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Joves paretans d’entre 14 i 29 anys podran aportar
idees i fer propostes sobre l’oci de les nits d’estiu

Els serveis de Joventut i
de Participació Ciutadana,
a través del Casal Can
Butjosa, han obert una

nova convocatòria que sota el títol La
faktoria d’idees, pretén recollir les opi-
nions dels joves sobre els temes que
més els afecten. La cita tindrà lloc el
4 de juliol, a les 6 de la tarda, al Ca-
sal Can Butjosa i podran participar jo-
ves de Parets d’entre 14 i 29 anys.

Nits d’Estiu Jove a Parets
El debat del Fòrum Jove es centrarà en
dos eixos, el primer dels quals girarà
al voltant de les Nits d’estiu jove, on es
dissenyarà, a través de les propostes
que sorgeixin, un calendari amb les
activitats de lleure que es duran a ter-
me entre els mesos de juliol a setem-

AmAmAmAmAmfffffi ri ri ri ri rock 2008ock 2008ock 2008ock 2008ock 2008

Una vintena de grups han presentat
enguany les maquetes per optar al
premi de l’Amfi Rock 2008. El jurat es
va reunir el passat dia 24 per escollir
els quatre guanyadors d’entre els
grups participants.
Amb la intenció de recuperar l’espe-
rit amb el què es va crear l’ Amfi Rock
en aquesta edició, s’ha volgut donar
suport a les formacions més joves i
les bases establien que els compo-
nent, havien de tenir edats compre-
ses entre els 14 i els 29 anys.

Dos grups paretans seleccionats
El resultat, un cop fetes les audicions,
ha donat com a finalistes els grups
Nine Scars, de Barcelona, El Último
Grito de Parets, Once a Week de

Quatre grups finalistes de l’Amfi Rock
2008 Montmeló i Jonny Shepherd and The

Hurricanes de Parets.
Cal destacar que enguany s’han pre-
sentat més formacions de la comar-
ca que en d’altres edicions.

Els concerts que se celebraran aquest
any estaran repartits entre les nits del
divendres, 13 de juny, en què actua-
ran Nine Scars i El Último Grito, i la nit
del 20 en què es podran escoltar els
temes d’Once a Week i Jonny
Shepherd and The Hurricanes.
Tots els finalistes rebran un premi en
metàl·lic de 300 euros cadascú a més
d’un premi de 150 euros que es do-
narà mitjançant la votació del públic.
El guanyador, a més, comptarà amb
l’enregistrament d’un disc compacte
en solitari que serà gravat als estudis
Dalton de Parets. En aquesta edició,
no hi ha hagut convocatòria per al dis-
seny de la caràtula que esdevindrà la
portada del disc, i es deixarà al grup
guanyador la tria de la imatge que els
identificarà en el CD.

Breus

Concurs de fotografia de
la Festa Major d’Estiu
Ja han sortit les bases per a partici-
par al 29è Concurs de Fotografia de
Festa Major que sota el títol Parets.
Una altra mirada pretén captar imat-
ges de llocs poc coneguts del muni-
cipi, coses que no es veuen habitual-
ment o mostrar diferents angles d’es-
pais comuns.
El concurs està obert a residents i no
residents dins les dues categories es-
tablertes: format analògic i format
digital i es podran presentar un mà-
xim de 3 instantànies inèdites.
Els premis establer ts són de 400,
250 150 euros i un trofeu per als tres
primers classificats en cada catego-
ria a més d’un premi local a la millor
imatge per valor de 150 euros. El ter-
mini de presentació finalitza el 18 de
juliol. També s’ha convocat el 28è
concurs de pintura ràpida que tindrà
lloc el 27 de juliol i pel qual no és
necessària la inscripció prèvia.
Les bases d’ambdues convocatòries
es poden consultar íntegrament al
web de l’Ajuntament, www.parets.org.

Es presenta el primer Fòrum Jove
de Parets: la faktoria d’idees

Els concerts es duran
a terme dues nits
del mes de juny

Trobada comarcal de
Voluntaris per la llengua
Demà, 7 de juny, tindrà lloc la 2a tro-
bada comarcal de participants del pro-
grama Voluntariat per la llengua i dels
cursos de català per a adults, en la
qual Parets hi ha pres part.
La cita serà a les 19 h a la plaça de
Prat de la Riba de Mollet. La trobada
comptarà amb la presència de Mireia
Bonache presentadora de L’informatiu
de TVE-Catalunya. A la comarca hi ha
82 entitats adherides, 1 empresa i 303
establiments que col·laboren en el
Voluntariat per la llengua, i gairebé 600
parelles que participen en el programa.

Ruta literària pels
escenaris d’una novel·la
Un total de 50 persones es van despla-
çar a Barcelona, per seguir la ruta lite-
rària del llibre La Catedral del Mar, or-
ganitzada per la Biblioteca Can Rajoler
i validada per l’autor. El passeig va trans-
portar els assistents a la Barcelona me-
dieval, i va resseguir els racons del
barri de la Ribera. La primera visita va
ser a Santa Maria del Mar, protagonis-
ta de la novel·la. La ruta va continuar
pels carrers dels Canvis Vells i Canvis
Nous, la Bòria, la plaça de la Llana, la
plaça del Blat, el carrer de les Dames,
etc. Un apassionant recorregut pels es-
cenaris d’aquesta novel·la que, atès
l’èxit assolit, es repetirà el proper 28
de juny.

Comencen els tallers de
mobilitat a les escoles

Concert de fi de curs
de l’Escola de  Música
Els Simpsons, la famosa família te-
levisiva, seran els protagonistes del
concert de fi de curs que l’Escola Mu-
nicipal de Música oferirà el proper 19
de juny, a les 19 h, al teatre Can Ra-
joler. Tretze actuacions diferents en
què participaran prop de 200 alum-
nes i 13 professors i que sota el títol
De viatge amb els Simpsons, giraran
al voltant de les visites arreu del món
que la Marge, el Homer, el Bart, la
Lisa i la Magie han realitzat durant la
seva llarga vida a la televisió.
La idea ha nascut de la mà del direc-
tor de l’escola, Jordi Azagra, amb l’ob-
jectiu de crear un programa musical
que servís coma fil conductor per in-
tegrar els diferents cursos i edats.
Durant el concert, es projectaran
imatges dels personatges i cada
agrupació interpretarà una peça rela-
cionada amb la cultura i l’estil dels
països visitats.

Durant la passada setmana, s’han
dut a terme els tallers de mobilitat
organitzats conjuntament pel servei
de Joventut i la Policia Local i en el
qual han participat els alumnes de
primer d’ESO del Col·legi Nostra Se-
nyora de Montserrat. Amb aquestes
sortides al carrer els alumnes apre-
nen a circular per la via pública res-
pectant els senyals de trànsit i a fer
un ús correcte dels carrils bici que hi
ha habilitats al municipi.

El Chill Out a la fresca és una de les activitats consolidades de les nits d’estiu

bre i amb una dotació pressupostària
determinada.
La segona qüestió que es vol plante-
jar es centrarà en el futur equipament
per a joves que es construirà a l’espai
de Cal Jardiner, on ja s’han iniciat les
obres de remodelació.

En el cas de la masia de Cal Jardiner
es podrà opinar sobre les activitats del
futur centre jove, a més de sobre el seu
funcionament, algunes de les infra-
estructures i la distribució de certs es-
pais. Els participants finalitzaran la jor-
nada amb una exhibició musical de
malabars, sopar i l’actuació d’un DJ.

Els alumnes de 3r A i 3r B de primària
de l’escola CEIP Pau Vila s’han despla-
çat fins a l’Ajuntament dins les visites
didàctiques que s’organitzen des del
Servei d’Educació. Durant l’estada,
han pogut veure les instal·lacions mu-
nicipals i parlar amb les persones que
hi treballen, que els han explicat les di-
ferents funcions que es realitzen a les
oficines. Entre d’altres dependències,
els alumnes van poder entrar a l’alcal-
dia, a la Sala de Plens i als despatxos
dels regidors.

Els joves podran opinar
sobre el futur espai de

Cal Jardiner

Alumnes del CEIP Pau
Vila visiten l’Ajuntament
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Finalitza la temporada dels Jocs Esportius Escolars

El cros escolar es va desenvolupar a l’entorn del Pavelló i del camp polivalent

Jordi Seguer

Uns 200 joves de Parets i de les loca-
litats del voltant  van participar dissabte
passat al Cros escolar, la darrera de la
jornades del calendari dels Jocs Espor-
tius Escolars que organitza el Servei
d’Esports de l’Ajuntament de Parets
del Vallès.
La cursa, que s’havia ajornat en dues
ocasions per la pluja, era oberta a les
categories aleví, benjamí, prebenjamí
i mini, amb distàncies d’entre 1.500  i
350 metres.

Cloenda de la temporada
També dissabte es va dur a terme l’ac-
te de la cloenda de la temporada 2007-
08 dels Jocs on han participat més de

ttttteeeeennnnnnnnnniiiiis ts ts ts ts taaaaauuuuulllllaaaaa

La plaça de la Vila de Parets va aco-
llir el passat dijous 29 de maig la
Festa del miniping-pong al carrer.
Durant tot el matí es van instal.lar 50
taules de joc que van ser utilitzades
per uns 250 escolars d’entre 3r i 6è
de primària dels CEIP Lluís Piquer,
Pau Vila i de l’ACESCO. L’activitat
patrocinada per l’Obra Social de Cai-
xa Sabadell i la Diputació de Barce-
lona s’inclou dins del programa d’in-
troducció d’aquest esport a les esco-
les. Aprofitant la jornada es va fer
l’acte oficial de lliurament a l’Ajunta-
ment de Parets de 50 taules de
miniping-pong, 50 xarxes, 100 pales
i 800 pilotes que seran distribuïdes
entre els centres educatius de la po-
blació. El mateix Ajuntament contrac-
tarà els monitors que faran classes
pràctiques a les escoles durant l’ho-
rari escolar destinat a l’educació físi-
ca amb l’objectiu de donar a conèixer
aquest esport.
D’altra banda, el Tennis Taula Parets
organitza durant els mesos de juny i
juliol un campus que constarà de 46
hores, tres dies a la setmana. El preu
és de 95 euros, les places limitades.
Per a més informació es pot trucar al
telèfon 699 42 19 30.

300 joves dels centres educatius de
Parets i de les Escoles Esportives de
Montmeló i Sant Fost. De cara al pro-
per curs, el Servei d’Esports modifica-
rà l’ofer ta de les Escoles Esportives
Municipals.
Les sessions d’entrenament -que co-
mençaran a l’octubre- seran a partir de
les 17.15 hores de la tarda. Les cate-
gories seran: benjamí (3r primària),
prebenjamí (1r i 2n de primària) i
minibenjamí (P-4 i P-5).

ALEVÍ FEMENÍ
1. Ingrid Andres (Lluís Piquer)
2. Claudia Jorquera (Les Llisses)
3. Elsa Montero (Lluís Piquer)

ALEVÍ MASCULÍ
1. Oriol Serra (NS Montserrat)
2. Juan M. Auñon (Pau Vila)
3. Oscar Figueroa (ACESCO)

BENJAMÍ FEMEMÍ
1. Julia Quintana (EE Sant Fost)
2. Georgina Ros (NS Montserrat)
3. Amanda Coll (Sant Gervasi)

BENJAMÍ MASCULÍ
1. Pau Ruiz (Pau Vila)
2. Guillem Ruiz (Pau Vila)
3. Roger Subirón (Lluís Piquer)

PREBENJAMÍ FEMENÍ
1. Lara Ramon (Montseny)
2. Valentina Antelo (Pompeu Fabra)
3. Marta Astasio (Lluís Piquer)

PREBENJAMÍ MASCULÍ
1. Arnau Ros (NS Montserrat)
2. Dídac Caballero (Lluís Piquer)
3. Ekaitz Alcaraz (Pau Vila)

MINIBENJAMÍ FEMENÍ
1. Cristina Albarrán (ACESCO)
2. Angela Arellano (EE Sant Fost)
3. Berta Quintana (EE Sant Fost)

MINIBENJAMÍ MASCULÍ
1. Gerard Banús (Lluís Piquer)
2. Hugo Aranda (Pau Vila)
3. Pablo Moya (Lluís Piquer)

CCCCC lllllaaaaassssssssssiiiiifffffiiiiicccccaaaaacccccioioioioio,
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Parets celebra aquest dissabte la
vuitena edició de la Diada de l’Esport

Los Franko-tiradores i Spectrum van guanyar el 4X4 de futbol sala de l’any passat

El CF Parets organitza el
5è Torneig de F7 d’estiu

Els clubs esportius han organitzat tornejos populars, una
trobada d’escacs i una jornada recreativa de natació

El CEP organitza la 5a
Marxa Parets-Montserrat

Miquel Luque revalida el
títol de Campió d’Espanya

Breus Breus

El Centre Excursionista Parets ha
obert les inscripcions per participar
a la 5a Caminada entre Parets-
Montserrat. La sortida serà el dis-
sabte 14 de juny a les 19 hores des
de la Plaça de la Vila.
El recorregut serà majoritàriament
per camins de muntanya.
El preu d’inscripció és de 10 euros
pels socis i de 16 euros pels no
socis del CEP. Es recomana portar
llanterna, calçat adequat i comòde i
el mínim de pes. Per primera vega-
da la caminada serà nocturna amb
sortida de Parets i arribada al Mo-
nestir de Montserrat el diumenge 15
al matí. Es tracta d’una marxa sen-
se ànim competitiu en què l’objectiu
és fer el recorregut de 55 kms en
més de 12 hores i menys de 20.

El ciclista paretà del Caisse
d’Epargne ha quedat en 17a posició
a la classificació general del Giro
d’Itàlia que va finalitzar el passat diu-
menge. Aquesta és la millor posició
obtinguda per part de Joaquim
Rodríguez a la prova italiana.
A més, el ciclista ha estat el millor
del seu equip i s’ha quedat a les
portes de la victòria en dues de les
etapes.
Si ja va tenir opcions el segon dia
del Giro, dissabte passat -en la pe-
núltima etapa- Rodríguez va quedar
3r a 1 minut i 22 segons del guanya-
dor, l’italià Sella.
Purito Rodríguez va estar durant tota
l’etapa al capdavant i fins i tot va in-
tentar l’atac en el mateix moment
que Sella però va tenir la mala sort
de punxar en la pujada al Mortirolo.
Després de prendre part al Giro el
ciclista paretà anirà al Campionat
d’Espanya de fons en carretera que
es farà a Talavera de la Reina on
defensarà el títol obtingut l’any pas-
sat a Conca.

El nedador paralímpic paretà ha
quedat campió d’Espanya en la prova
de 50 braça.
Luque va participar a la final estatal
que va tenir lloc el cap de setmana
passat a Palma de Mallorca. A més,
el nedador del CNP, va ser 2n en 100
braça i 2n en 150 estils.
Anteriorment va participar a l’Open de
Berlín aconseguint segones posicions
en 50 braça, 100 braça i 150 estils,
3r lloc en 50 esquena i 6è en 50 crol.

Fins el 15 de juny resten obertes les
inscripcions per prendre part al 5è
Torneig de Futbol 7 d’estiu que orga-
nitza el CF Parets. El preu per parti-
cipar serà de 370 euros per cadas-
cun dels equips participants que
serà un màxim de 16.
En total es repartiran 1050 euros de
premis en metàl·lic entre els 3 pri-
mers classificats. Tots els equips
tindran obsequi i els 4 primers tro-
feu. Per a més informació es pot tru-
car al 93 573 12 67 o 647 93 23
35, de 19 a 21 hores. Els partits es
jugaran a partir del 25 de juny al
camp municipal Josep Seguer de
dilluns a divendres. En l’edició de
l’any passat el guanyador va ser el
Bar Frankfurt 83 que va derrotar el
Pal-Jov-Extrem (6-2).

Dues patinadores del
Parets a la final catalana
Les patinadores del CP Parets Maria
López i Carla Pérez s’han classificat
per la final del Campionat de
Catalunya aleví-infantil que tindrà lloc
a Lleida el 20 i 21 de setembre.
López va quedar 3a i Pérez 4a en la
final del Campionat de Barcelona
celebrada el cap de setmana passat
a Mollet del Vallès.
D’altra banda, la patinadora paretana
Sara Castillo de l’HC Cerdanyola va
quedar 13a en figures obligatòries de
la Copa d’Alemanya.
Castillo va prendre part durant el maig
en un Trofeu a Eslovènia aconseguint
el 1r lloc en disc curt, 3r en figures
obligatòries i el 5è en disc llarg.

Destacada actuació del nedador
paretà que pertany al CN Sabadell al
24è Trofeu de Joves Promeses de
natació organitzat per l’Helios de
Saragossa el 17 i 18 de maig.
Jaume Jiménez va quedar 1r en les
finals de 100 m braça, 1r en 100
esquena i 1r en 200 estils.
A més el nedador nascut el 1995 va
obtenir tres medalles d’argent en
les proves de relleus. Jiménez ja pre-
para les finals catalanes i estatal de
natació que es portaran a terme
properament.

L’equip infantil B del
Club Futbol Parets
s’ha proclamat cam-
pió del grup 15 de la
2a divisió i ha asso-
lit l’ascens a Prime-
ra. Els jugadors
paretans van acon-
seguir el títol dissab-
te passat gràcies a
la victòria obtinguda
al camp del Ponent
de Granollers (0-2).
Amb la victòria, el
conjunt entrenat per

Pol Fernández, Dani Martínez i Pere Comas, s’ha proclamat campió amb 61
punts, 2 més que el Palautordera.
En tota la lliga l’equip ha obtingut 19 victòries, 4 empats i només ha perdut
un sol partit. La propera temporada els dos infantils del Club Futbol Parets
jugaran a 1a divisió.

El Bàsquet Parets organit-
za la Diada del club
El club presidit per Dídac Cayuela
tancarà la temporada el proper
dissabte 14 de juny amb el Dia del
club que es farà als dos Pavellons.
Durant el matí hi haurà el tradicional
3X3 de bàsquet, un 4X4 de futbol
sala, trobada d’escoles de bàsquet i,
ja al migdia, l’arrossada.
A més, el BP prepara per aquest
estiu el 1r Campus que es portarà a
terme del 30 de juny al 25 de juliol.
Hi haurà entrenaments de tecnificació
amb domini de la pilota, passes, bot,
llançaments, rebots i jornades de
piscina a COREFO.
El campus és obert a les categories
que van des de la premini a infantil.
La reunió informativa serà el 19 de
juny al Pavelló (18 h).

Joaquim Rodríguez acaba
17è al Giro d’Itàlia

Jaume Jiménez guanya el
Trofeu de Joves Promeses

El Servei d’Esports de l’Ajuntament de
Parets amb el suport dels clubs espor-
tius organitzen aquest dissabte la 8a
Diada de l’esport.
Durant tot el dia s’han organitzat cinc
activitats esportives diverses. L’Hand-
bol Parets ha preparat una nova edició
del 4X4 d’handbol a partir de les 9.30
hores del matí al Pavelló.
Podran participar jugadors des de la
categoria prebenjamí a juvenil amb ins-
cripció gratuïta. El torneig enguany
s’ha obert també a jugadors de fora del
club. El 4X4 es completa amb una
botifarrada al migdia per posar el punt
i final a la temporada.

Jornada lúdica i esportiva
L’Associació Paretana d’escacs ha
previst una trobada per a nens en edat
escolar a les 10 del matí. La inscrip-
ció és gratuïta i s’entregarà trofeu al
millor de cada categoria. El Club Nata-
ció Parets organitzarà a la Piscina
Municipal Can Butjosa una jornada
recreativa de natació. Començarà  a les
10 del matí amb participació gratuïta i

oberta a tothom. Per als seguidors del
futbol sala el Servei d’Esports ha pre-
parat l’habitual torneig 4X4 a partir de
les 10 del matí al Pavelló.
El preu d’inscripció és de 2 o 3 euros
per participant segons la categoria.

També aquest dissabte, a les 10 del
matí, el Tennis Taula Parets organitza
un Torneig popular obert a tothom amb
participació lliure.
Tots els participants a les activitats de
la 8a Diada de l’Esport s’emportaran
com a regal una samarreta.
Durant tot aquest cap de setmana el
Club de Futbol Parets ha organitzat al
camp municipal Josep Seguer la 8a
Setmana Esportiva. Aquest dissabte i
diumenge es jugaran 16 partits amis-
tosos durant tot el dia. Entre els clubs
convidats hi ha Damm, L’Hospitalet,
Sabadell, Mataró, Badalona, Sant
Andreu o Cornellà.

8a Setmana Esportiva
al camp municipal

Josep Seguer

L’Infantil B del CF Parets puja a Primera Divisió
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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

El jutjat de primera instància núm 2 de
Mollet ha desestimat la demanda recon-
vencional –contrademanda– per vulneració
del dret a l’honor que Rosa Martí va inter-
posar contra Joan Seguer i Sergi Mingote,
per valor de 20.000 euros. També ha es-
tat desestimada la demanda inicial, per
vulneració al dret a l’honor, interposada
per Joan Seguer i Sergi Mingote contra
Rosa Martí, per valor d’un euro.
Segons la sentència, ni els continguts ex-
pressats en els anònims ni la comunica-
ció d’aquesta circumstància per part dels
demandants suposen vulneració del dret
a l’honor en cap dels casos.
La sentència no es manifesta respecte de
l’autoria dels anònims, fet principal pel
qual Joan Seguer i Sergi Mingote, amb el

suport de l’equip de govern de l’Ajuntament
de Parets, van interposar la demanda con-
tra Rosa Martí. Davant aquesta circumstàn-
cia, i amb la voluntat d’esclarir l’autoria
dels anònims, Seguer i Mingote, han inter-
posat recurs d’apel·lació contra la resolu-
ció judicial, a fi i efecte que l’Audiència
Provincial entri a valorar aquesta autoria i
alhora manifesti el seu pronunciament, no
només sobre el contingut dels anònims
sinó, també sobre l’enviament d’escrits
anònims. Els fets es remunten al 23 març
de 2007, en què Joan Seguer i Sergi
Mingote, amb el suport de l’equip de go-
vern, van interposar una demanda contra
Rosa Martí per a la protecció del dret a
l’honor, després d’haver elaborat un estu-
di cal·ligràfic que confirmava que la deman-

dada era l’autora d’anòmims rebuts pels
demandants. La demanda sol·licitava una
indemnització per danys morals d’un euro
i la publicació del veredicte de la sentèn-
cia. Per la seva banda, Rosa Martí, el 26
de juny, va presentar una contrademanda
pel mateix concepte demanant una indem-
nització de 20.000 euros i la publicació de
la sentència.
Els grups municipals de l’equip de govern
de l’Ajuntament de Parets del Vallès con-
tinuen manifestant que l’enviament d’anò-
nims representa una pràctica irrespectu-
osa, antidemocràtica i il·legítima i mante-
nen el seu ferm rebuig.

El nostre paisatge urbà està sotmès a
molts impactes negatius. Alguns venen de
lluny, com el de les antenes dels terrats,
el cablejat elèctric aeri, l’excessiva presèn-
cia de senyalització o el mal gust d’algu-
nes solucions arquitectòniques. I altres
són més recents, com és el cas de la pro-
liferació d’aparells d’aire condicionat i
antenes parabòliques en llocs visibles de
les façanes de tot tipus d’edificis. Però la
majoria de la ciutadania percep que la prin-
cipal problemàtica actual és la presència
indiscriminada de pintades.
No ho hem de confondre amb els grafits,
que fets en llocs adients poden fins i tot
fer goig de veure. Les pintades són una
altra cosa. S’ha d’acabar la sensació d’im-
punitat per aquella minoria que es dedica

sense cap mena de miraments a embrutar
les parets del nostre poble. No ens podem
sotmetre a la tirania d’una quarantena de
joves maleducats i cal prendre mesures
contra els que pinten allà on els ve de gust.
Hem d’obrir els ulls per detectar qui mal-
met l’espai públic i posar en marxa noves
estratègies per tallar aquestes actituds.
No serveix de res seguir tapant les guixa-
des si no s’aborda el problema amb mesu-
res consensuades però contundents,
especialment amb aquells individus,
poquíssims, que ja són majors d’edat i no
respecten res ni ningú.
En aquests casos, la intervenció policial ha
d’anar acompanyada del màxim rigor en les
multes i si correspon, la posada a dispo-
sició judicial. En els casos ja més fre-

qüents, de menors, s’ha d’apostar per un
programa de reparació de danys per tal que
puguin aprendre la importància de preser-
var allò que és de tothom.
Si volem un poble net, hem d’habilitar
espais per als grafits, eliminar definitiva-
ment les pintades indiscriminades exis-
tents i evitar qualsevol oportunitat de fer-
ne de noves, amb vigilància policial, amb
la col·laboració ciutadana i la de les prò-
pies famílies dels autors.
Ja n’hi ha prou! Tolerància zero amb les
actituds incíviques!

Amb les
pintades,

tolerància zero!

El jutjat de primera Instància núm 2 de
Mollet ha desestimat la demanda interpo-
sada per Joan Seguer i Sergi Mingote con-
tra Rosa Martí.
Els demandants acusaven Rosa Martí d’ha-
ver enviat anònims que perjudicaven el seu
honor i imatge.
El jutjat estima que cap dels continguts
esmentats en la demanda perjudiquen l’ho-
nor de ningú, ja que els polítics estan ex-
posats a la crítica més enllà del que ho
està un particular.
Com s’ha demostrat, la demanda per part
d’en Joan Seguer i Sergi Mingote en ple-
na campanya electoral de les últimes mu-
nicipals va ser només un pur acte per
desprestigiar a Rosa Martí i així intentar
embrutar la imatge de Nova Opció per

Desestimada
la demanda

dels anònims

Paretans i paretanes, us ha de començar
a sonar aquest Pla ja que, sense voler ser
alarmistes, si es consolida el que el tri-
partit (PSC-PSOE/ERC/ICV) ha dissenyat
per a la nostra comarca i per al nostre
municipi en particular, podem conver tir-
nos en una metròpoli urbana i perdre uns
dels béns més preuats que tenim; la nos-
tra identitat com a poble i de decidir “què
volem ser”, on volem anar i com hi volem
anar.
Si es compleix tot el que ens afecta
d’aquest Pla Territorial, el nostre munici-
pi quedarà enmig d’un encreuament de
vies de comunicació, tant de carreteres
com de tren. Aquest Pla continua apostant
per la via Interpolar que trinxa el nostre mu-
nicipi, per l’Eix del Tenes que ens encer-

cla, però, sobretot, preveu una proposta de
creixement que afecta a tota la Vall del
Tenes .
Davant de tota aquesta problemàtica que
condicionarà el nostre futur no podem que-
dar-nos de
braços creuats; hem de treballar tots junts
per defensar el nostre territori i sobretot
la nostra identitat. El territori i els munici-
pis estan per sobre de les ideologies i dels
par tits, si bé és cert que des de CIU no
compartim aquest Pla ni com s’ha disse-
nyat sí que creiem que és necessari tenir
un bon Pla per créixer com a país. És per
aquest motiu que CIU Parets farà costat a
totes aquelles iniciatives constructives i
treballarà per presentar propostes i alter-
natives que siguin les més sostenibles i

les més correctes per preservar el nostre
municipi i el nostre entorn, sense haver de
renunciar a res.
Nosaltres, com a pas previ, proposem una
convocatòria d’una Convenció d’Ordenació
Territorial Metropolitana, en què estiguin
presents tots els ajuntaments i els Con-
sells Comarcals, en què es presentin amb
detall els cinc models territorials conside-
rats, per tal que es puguin debatre
obertament i on, sobretot, es pugui cop-
sar l’opinió municipal en referència al
model més recomanable. Els municipis
hem de fer soroll i fer sentir el nostre pes
i els nostres raonaments

Parets i el
Pla Territorial

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

Grup Municipal de Convergencia i Unió

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.

Les demandes
pels anònims

Parets (NOPP).
Es va utilitzar la força que dóna estar en
el poder fent una roda de premsa anunci-
ant la demanda des de la sala de plens de
l’Ajuntament malgrat que la demanda es
feia a títol particular.
Des del NOPP lamentem la utilització i la
manipulació que es va fer en el seu dia per
part de Joan Seguer i Sergi Mingote acu-
sant una persona del NOPP d’escriure anò-
nims amb l’únic interès de perjudicar i
desprestigiar les persones, amb clara in-
tencionalitat política d’aconseguir moure
resultats electorals.
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Avui continuarem parlant de la TDT, la Televisió Digital Terrestre, tema del qual havíem tractat anteriorment. Us vàrem donar indicacions bàsi-
ques quant a la instal·lació de l’antena i, en aquest exemplar us parlarem de l’adequació que cal fer en el nostre televisor.
Si el nostre televisor no està preparat per rebre la TDT, haurem d’adquirir un descodificador o receptor extern (STB), que el connectarem al
televisor analògic convencional, i que haurà d’identificar-se amb el distintiu DVB (Digital Video Broadcasting). N’hi ha de dos tipus: el bàsic,
que només ens permetrà rebre els canals de televisió digital (amb el distintiu DVB), i l’interactiu que, a més a més, ens permetrà la recepció
dels continguts interactius (amb el distintiu MHP).
Existeixen televisors que ja estan preparats per rebre la TDT, perquè ja porten l’adaptador dins l’aparell. Cal tenir en compte que aquests tipus
de televisors tenen un preu de venda més elevat que la resta. Si comprem un televisor digital integrat, no ens caldrà el receptor extern. També
n’hi ha de dos tipus: els que només ens permetran rebre els canals, i els que també ens permetran rebre serveis interactius.
En els establiments comercials on es venguin televisors, aparells de gravació i similars, haurà d’estar ben especificat i de forma fàcilment
perceptible, si l’aparell està preparat per rebre o no la TDT, i si té funcions interactives o no.
Per últim, recordar-vos que la publicitat és vinculant, és a dir que en podem exigir el compliment. Per això és important que conserveu els
catàlegs, així com la factura o el tiquet de la compra, perquè seran la nostra garantia.

** Aprofitem per informar-vos sobre les campanyes i xerrades que es duran a terme al llarg d’aquest mes de juny:
Campanya Informativa bars i restaurants: segona fase iniciada el passat dijous 29 de maig.
Campanya Informativa per establiments de venda de pa: durant el mes de juny a tots els forns, fleques, i d’altres establiments de venda
de pa.
Xerrada Informativa Viatges per a Gent Gran: 17 de juny, a partir de les 17 h, al local de l’Asoveen, c/ Bruc, 35.

Televisió
Digital

Terrestre
            (II)

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

Parets... d’Empordà

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 rm rm rm rm raaaaadddddioioioioio

Carles Font

Desconeixem si va ser un poeta, un físic quàntic o només un pragmàtic, però
algú va dir allò que la unió fa la força. L’any 1957, una colla de veïns i arren-
dataris de terrenys de l’antic carrer General Sanjurjo (avui avinguda Francesc
Macià) van sol·licitar a l’Ajuntament poder arrencar les moreres que hi havia
als vorals. El govern local va autoritzar-ne l’arrencament a canvi que els peti-
cionaris adquirissin el compromís de substituir cada morera per dos forats on
hi plantarien dos nous arbres que subministraria l’Ajuntament. S’hi van comp-
tar cinquanta-dues, de moreres. Per tant, es preveia la plantació de 104 ar-
bres nous. Sabem que les moreres van ser arrencades. Ara bé, quina devia
ser la raó? Patien alguna malura? Feien nosa per a alguna obra que volien fer

els veïns? Molestaven a l’entrada de les escuelas nacionales? Vés a saber!... I, encara més qüestions: què devia
passar amb els 104 que es pensava plantar en lloc de les moreres? S’ho van re-plant-ejar?
Per intentar treure l’entrellat de tot plegat, llancem preguntes als ciutadans de Parets. Algun d’aquells veïns se’n
recorda d’aquests fets? Ens explicarien els protagonistes, o els seus descendents, com va anar la cosa? Qui en sap
res de les moreres i dels no-arbres? L’única cosa que sí sabem del cert és que els veïns van aconseguir el que es
van proposar, i aquí rau el quid de la qüestió.

Les dades utilitzades per a l’elaboració d’aquest article han estat ex-
tretes de la pàgina web de l’Ajuntament de Vilademuls i de conver-
ses mantingudes amb els veïns de Parets d’Empordà.

“Sempre he estat una persona molt curiosa”

Alfred López
Col·laborador de RAP 107

Què és el que podem escoltar al teu espai a RAP 107?
A l’hora de plantejar el programa se’m va ocórrer fer-lo
en dos blocs. Un va ser recuperar les efemèrides, un
apartat que fa uns anys estava en molts espais radiofò-
nics i que s’ha anat perdent. En la majoria de programes
que donen les efemèrides, aquestes expliquen les dates
del naixement o mort de la gent famosa. Però durant la
història s’han succeït moltíssimes coses importants i per
això una part important de la meva secció està dedica-
da a aquests fets. El segon apartat està dedicat a curi-
ositats que vaig trobant i publicant en algun dels meus
blocs.
De moment com ha estat la teva experiència?
Tenia moltes ganes de col·laborar en una ràdio. Des del
principi em va enganxar aquesta participació en Carrer
107. En ser una secció quinzenal i de poca durada no
es torna pesat per als oïdors. Fa molts anys vaig fer al-
guna cosa en ràdio, però en el terreny que més m’he
mogut ha sigut en el del teatre. Durant uns anys vaig
estar dirigint un petit grup de teatre amateur, també vaig
donar classes d’iniciació per a nens en un parell d’es-
coles i col·laborava en la revista Mondo Sonoro a la sec-
ció d’espectacles, fent critica teatral i articles.
Com és que vas decidir fer totes aquestes bitàcores?
Sempre he estat una persona molt curiosa. M’han atret
les dades i anècdotes que han ocorregut al llarg de la
història. Quan estudiava era molt més fàcil per mi que-

dar-me amb un fet concret que amb tot els aspectes ge-
nerals. Vaig començar a col·leccionar aquelles curiositats
i anècdotes que anava trobant en revistes, llibres i dia-
ris i, com no, a Internet. A l’hora de decidir crear aquest
bloc vaig pensar que aquests temes agradarien a la gent.
Tens moltes visites?
Déu n’hi do! No em puc queixar. Tinc més visites de les
que m’esperava quan vaig començar. Els meus blocs han
anat creixent al llarg del temps, sobretot ‘Ya está el listo
que todo lo sabe’. En aquesta, que podríem dir que és
bitàcora mare, tinc una mitjana de mil visites diàries. No
són números exactes ja que depèn de l’entrada que pu-
bliqui puc tenir fins i tot 10.000 visites en un mateix dia.
Entre els articles que més èxit han tingut hi ha el de com
David Copperfield va fer desaparèixer l’Estàtua de la Lli-
bertat o per què som més alts pels matins que per la nit.
També n’hi ha hagut altres entrades que parlaven de les
consoladores sexuals de l’exèrcit japonès durant la Se-
gona Guerra Mundial o què passaria si poséssim sucre
al dipòsit de benzina del cotxe.

Remenant per Internet i, dins el mar d’informació
que han posat al nostre abast per navegar, hem des-
cobert Parets. Sí, Parets, però no el nostre, el del
Vallès, sinó un altre que ens queda una mica més
lluny: Parets d’Empordà. Parets d’Empordà és un
petit nucli pertanyent al municipi de Vilademuls que
està situat a la comarca del Pla de l’Estany, just al
costat de la del Gironès on es pot arribar fàcilment
per la Nacional II que va de Girona a Figueres pas-
sant per Orriols. Vilademuls, com una bona part del
Pla de l’Estany, és un paisatge de transició entre la
plana empordanesa i els aspres de la Garrotxa. En
Josep Pla, d’aquest vessant del país, en deia el Ter-
raprim.
Parets d’Empordà és situat a la ribera dreta del
Fluvià, al costat de la carretera de Bàscara, a 26 km
de Girona. Fins al 1320 la parròquia comprenia tam-
bé el territori que més tard seria el poble de Galli-
ners. Antigament pertanyia a la baronia de
Vilademuls i al comtat de Besalú; per això era
anomentat Parets de Besalú. En documents de l’any
889 i de la primera meitat del segle X és esmentat
el lloc de Parietes. Però no acaben aquí les coinci-
dències... dins el municipi de Vilademuls, al que
pertany Parets, trobem un altre nucli, el d’Orfes, on
se situa el mas de Cal Rajoler, una edificació que
data de mitjans del segle XIX i que, fins fa pocs
anys, fou habitada pels masovers de la casa pairal
de Can Llovera.
Vilademuls compta actualment amb una població de
769 habitants del quals, 57 pertanyen al nucli de
Parets. Curiosament, la seva Festa Major d’Estiu
també se celebra a finals del mes de juliol, concre-
tament el dia 25, coincidint amb la festivitat del seu
patró, Sant Jaume.
Si teniu curiositat -i temps- podeu entrar al web de
l’Ajuntament de Vilademuls www.vilademuls.com i
conèixer una mica més d’aquest poble amb què
compartim alguna cosa més que el nom.

L’Alfred López col·labora a RAP 107 des de l’octubre de
l’any passat. Cada dos divendres emet un espai al
magazine Carrer 107 titulat les Efemèrides i Curiositats
de 18:15 a 18:45. El programa analitza les efemèrides
de la setmana i curiositats que publica en algun del seus
blocs. Té 42 anys i ha canviat recentment el barri de l’Ei-
xample de Barcelona per venir a viure a Parets. Sent cu-
riositat per la majoria de temes, per això va decidir fer
un bloc titulat Ya está el listo que todo lo sabe
www.lacoctelera.com/yaestaellistoquetodolosabe, un
altre, El 7 Ciències cat.bloctum.com/el7ciencies, un so-
bre cinema, El cinéfilo curioso yelqtls.wordpress.com, i
un altre de videoblogs www.lacoctelera.com/yelqtls.

,
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A punt de complir 90 anys, Pepet Ribas és un dels personatges més carismàtics de la
població. Instruït, culte, intel·ligent, gran amant de la pintura i millor persona, “el Pepet
de Can Cot”, com els veïns de tota la vida el solen anomenar, es considera pintor per
damunt de tot. L’afició que li ve de ben jove i no ha estat fàcil compaginar amb l’època
de la Guerra Civil, que deixava intuir un panorama dantesc per emprendre qualsevol
projecte. Amb marcats records familiars, Pepet Ribas gaudeix d’una energia gairebé
inesgotable i d’una forma de vida molt independent i peculiar. Se’l coneix per la seva
voluntat i altruisme i la seva fe cristiana. Ha ajudat a fer possible molts projectes de
diverses entitats de Parets.

Josep Ribas
Pintor

“Mai he viscut professionalment de la pintura però sempre ha estat la meva gran passió” Ultima hora ...´

Concert de primavera amb la
Societat Coral Art i Unió

Desfilada de roba de bany de
la Fundació Oncovallès

Com es definiria a vostè mateix?
Com un personatge dedicat a la pintura. De
l’estil, en diria surrealisme místic. El mis-
ticisme em ve des de ben petit. Hi ha molts
vessants dins de l’art. Alguns són, a més
de pintors, poetes, o es dediquen a d’al-
tres vessants creatius. Jo m’estimo més
fer una sola cosa però fer-la ben feta.
Com neix el seu interès per la pintura?
Fa més de 65 anys. De fet, a casa qui pin-
tava bé era el meu germà. Jo mai en sa-
bré tant com ell però va tenir la mala sort
de posar-se malalt i va morir ben jove.
Encara conservo alguns dibuixos que ell va
fer. Mai he viscut professionalment de la
pintura però sempre ha estat la meva gran
passió. Als anys trenta s’havia de treballar
per tirar endavant. La mare em deia que fes
de pagès i que mai no em faltaria el men-
jar però no m’acabava de fer gràcia.
Quins records guarda de la família?
A casa ens van donar l’oportunitat de ser
ben instruïts. Primer vàrem anar amb el
Mestre Jordana, que té un carrer dedicat
al poble, però aquell senyor que era químic
se’n va anar a treballar a Barcelona i els
seus substituts no tenien la mateixa capa-
citat d’ensenyar. Després, em van portar

a l’Acadèmia Vinyas de Mollet on també hi
vaig aprendre molt. Vaig estudiar compta-
bilitat, taquigrafia, vaig aprendre català,
castellà, francès i fins i tot anglès. Però
encara que s’estigués ben preparat no
sortia cap feina que valgués la pena i l’úl-
tim recurs va ser fer de pagès encara que
no m’agradava gaire.
Quins records té de Can Cot?
Jo hi vaig néixer i fins fa vint anys sem-
pre he viscut en aquesta masia que ara és
a tocar del Grupo Z. Érem 7 germans i els
meus pares eren fills de Palafolls. Can Cot
té una història llarga. Va estar embargat.
El senyor que hi vivia tenia vaques i por-
taven la llet a Barcelona. Va venir un on-
cle meu que havia estat a Cuba i va con-
vèncer el meu pare per venir a Can Cot on
s’hi va estar de masover molts anys. Cap
a l’any trenta el meu pare ja ho va poder
comprar i després vàrem arreglar tota la
casa. En els últims temps hem fet pros-
peccions arqueològiques per veure l’ori-
gen d’unes rajoles que pensàvem eren de
segles enrere.
Molts col·lectius i entitats de Parets li
tenen gran estima i reconeixement...
Això ve una mica d’herència. El meu pare

i el meu avi ja ho feien. Tots fem coses
bones i coses no tan bones. Ha estat una
bona experiència ajudar a tots els col·-
lectius que he pogut. El millor de tot és fer-
ho desinteressadament  i de forma altru-
ista en un poble com Parets que ha evolu-
cionat molt favorablement amb els anys.
Acaba de publicar un recull de la Mare de
Déu de Fàtima?
N’he fet cap a 7.000 exemplars i n’he re-
partit uns 2.000. Ho he fet per haver es-
tat creient de tota la vida i perquè aques-
ta història es presta als meus quadres
surrealistes. És una història fantàstica,
amb molt de misteri. Cada llibre porta una
petita medalla de la Mare de Déu de
Fàtima i Cada plana s’acompanya d’un qua-
dre dels que jo he pintat.

Diumenge, 15 de juny, a les 18 h, la
Societat Coral Art i Unió de Parets,
ha organitzat un concert en què par-
ticiparan, a més de la pròpia coral,
l’Escola Coral Sant Fost, la Societat
Coral La Lira de Montornès i el Quar-
tet de Violins Scherzo.
La cita serà al Teatre Can Rajoler i
l’entrada és gratuïta.

L’ACBA organitza un Curs
de manipulador d’aliments
L’Associació de Comerciants del
Barri Antic de Parets organitza cur-
sos de manipulació d’aliments. Cal-
drà una incripció d’un mínim de 20
persones per dur a terme els cursos
i el preu serà de 25 euros per alum-
ne. Per inscripcions i per a més infor-
mació sobre dates i horaris cal trucar
al telèfon de l’ACBA 93 5623053.

L’associació Parets contra el càncer
de la Fundació Oncovallès, ha orga-
nitzat, per al 13 de juny, a les
17.30h, al casal d’avis Ca n’Oms, la
3a edició de la desfilada en roba de
bany per a dones afectades de càn-
cer de mama. Enguany, a més, tam-
bé es podrà veure una desfilada de
roba d’esport, de moda i de calçat
amb peces cedides per tres boti-
gues del municipi. L’entrada serà
gratuïta.

Pepi Volart


