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Compromisos en ferm de la Generalitat de Catalunya en
matèria de sanitat a Parets. Ja s’ha establert calenda-
ri per a l’inici de la remodelació del Centre d’Assistèn-
cia Primària i per a la seva posterior ampliació.
A inicis del proper  mes de juny s’iniciaran les obres de
remodelació de les actuals instal·lacions, a fi i efecte
d’adequar-les a les necessitats més imminents dels
usuaris de l’ambulatori, una llarga reivindicació tant dels
usuaris com de l’administració local envers el govern
autonòmic. L’ampliació de la zona d’admissions i la do-
tació de quatre noves sales de consulta mèdica centren
aquesta primera fase actuació, que es veurà comple-

Inici de la remodelació del CAP, al juny
La fase d’ampliació començarà l’any 2010 amb la construcció d’un edifici annex

El Centre d’Assistència Primària de Parets s’ampliarà amb un nou edifici, que entrarà en funcionament el 2011
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mentada en un futur amb l’ampliació de les dependèn-
cies. A partir de 2009 es començarà a treballar en la
redacció del projecte d’un edifici annex, plantejat
inicialment de tres plantes, i que es construirà a la part
posterior de les actuals instal·lacions. El CAP disposa-
rà aleshores de 1.200 metres quadrats més, amb no-
ves consultes que podria arribar a atendre a una pobla-
ció de fins a 25.000 habitants, tot i que el sostre po-
tencial del creixement de Parets està per  sota d’aques-
ta xifra.  El 2010 s’iniciaran les obres d’aquesta sego-
na fase, que s’executaran en un any i mig, i que es pre-
veu que el 2011 podrà entrar en funcionament.  (Pàg.3)
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Línia Oberta és un espai d’opinió obert al lector. Les cartes no podran excedir els 1100 caràcters i és imprescindible que els autors indiquin el seu nom,
adreça, telèfon i número del DNI. Els escrits hauran de lliurar-se per correu o en mà a l’Ajuntament de Parets, C/Major 2-4, 08150, Parets del Vallès
adreçat al Gabinet de Premsa o bé per correu electrònic a l’adreça paretsaldia@parets.org

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

Horari

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

C. del Tenes
Tel. 93 573 14 54

Bus Urbà Deixalleria
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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

Felicitem a Felipa Caballero

El passat dia 1 de maig, la senyora Felipa Caballero
va fer 100 anys, una efemèride digna de celebrar.
Actualment viu a la residència de Sant Celoni però,
des de ben jove, ha estat vinculada al poble de Pa-
rets on encara hi viu la seva família. Creiem que me-
reix un reconeixement especial ja que tot i la seva
edat conserva plenament les facultats, la simpatia i
l’alegria que sempre l’han caracteritzat.
Moltes felicitats senyora Felipa!!!

M. Teresa González

UNA RESPOSTA

Ja ho sé: els poetes-pares
fan bells poemes quan els neix un fill.
També per a mi hauria estat una joia
Quan vaig florir d’infants, cisellar versos,
Però una altra feina: panteixava
Per donar-los la vida, aquest llarg somni.
No puc dir que em prenien
Temps, força, sang: eren coses tan seves
Com els plors de la nit.
Les filles ara es drecen com tres àlbers
I jo us demano, amics, una resposta:
Si canto aquest país que estimo amb ira
Per què no puc, no podem infantar-lo.

Poema extret de Columnes d’hores.
MARIA ÀNGELS ANGLADA (Vic 1930-Figueres 1999)
Aquest publicació es pot trobar a la Biblioteca Can
Rajoler. Lectura recomanada pel Niu d’Art de Parets.

EDELWEIS  (Flor de neu)
Per a la FIONA  (13-05-2008)

Com una flor de neu
neix la Fiona en un paratge
on fa fred -molt fred-
però sé que per apaivagar-lo
li posaran... un barret.

No sigui que el cosinet
per ser el primer de naixença
vulgui la prerrogativa
de portar-lo... ell solet.

El Pont de Suert és l’estatge
un paradís muntanyenc,
sa marona va pujar-hi
per concebre el seu fillet,

En Xavi que es un paràs
escalador de primera,
posarà la seva nena
—ben lligada en un arnès.

(Que no fos que li caigués
   ...l’angelet de criatura!)

I pujaran les muntanyes,
escalaran pics ben alts
I tots tres faran rialles,
no posant els peus en fals.

Marxaran ben eixerits,
cantaran belles xiruques,
cançons tendres que fa temps,
     -les hi cantà la dolça Elvira
...i la Maite no oblidar-

No vull posar-me més tendra,
—aquest trio ens unirà.

Barcelonins, Pontorrins i  Vallesans,
tenen des d’ara,...
-nexes millors que germans-.

Maria Pujol i Ciurans

Cuando me quedo solo

Cuando me quedo solo, sin los que yo más quiero,
cansado de luchar... sin descanso ni tiempo,
mi sola compañía... sin física presencia,
son los inseparables amigos, mis recuerdos.

Es fácil ver el sol, desde los ventanales,
cuando sin niebla llegan las mañanas de invierno,
pero como se esfuman las siluetas carnales,
de los seres amados a los que tanto quiero.

Es mucho más sencillo ver el llanto en los ojos,
que saber entender las lágrimas del alma.
Nadie les ve llorar cuando se encuentran solos,
a los que de verdad en su silencio aman.

Daniel Hernández
Parets del Vallès 1975

Divendres 23 maig
-De 17.30 a 18.15 h, a l’Escola de
Música, taller de construcció d’instru-
ments per nens i nens de 5 anys.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-De 18.15 a 19 h, a l’Escola de Mú-
sica, taller de construcció d’instru-
ments per a nens i nens de 6 anys,
dins de la 9a Setmana Cultural.
-De 19 a 19.45 h, a l’Escola de Mú-
sica, taller d’audicions escenificades
per a nens i nenes de 7 anys acom-
panyats dels familiars, dins de la 9a
Setmana Cultural.
-A les 20 h, a l’Escola de la Natura,
xerrada audiovisual Possibilitats de
vida a l’univers, a càrrec de Francesc
Winterhalder, biòleg.
-A les 23 h, al Casal Can Butjosa,
concert de hip hop a càrrec de Rostro
i Al Margen.
Dissabte, 24 maig
-A les 10 h, sor tida cultural a
Barcelona: La catedral del mar.

-A les 19 h, a la plaça de la Vila, xerra-
da sobre l’ateneisme i presentació de
la revista La Xemeneia. A les 22 h, con-
cert a càrrec dels grups The Hits i
Caravan Machine.
Diumenge 25 maig
-Al matí, sortida guiada per Gallecs.
Dilluns 26 maig
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, repre-
sentació teatral en homenatge a Mercè
Rodoreda a càrrec dels alumnes de l’IES
Parets.
Divendres 30 maig
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa,
hora del conte.
Dissabte 31 maig
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, con-
cert benèfic Cantem per fer una escola
a Materi (Benin) a càrrec del Grup
Gospel Montmeló i de la Coral infantil
de l’Escola Ntra. Sra. de Montserrat.
Dimarts 3 juny
-A les 16.30 h, a la Biblioteca Can Ra-
joler, hora del conte, a càrrec de Mon
Mas.

Dijous 5 juny
-A les 17.30 h, al Club Sant Jordi, xer-
rada sobre Jardins de Catalunya, a
càrrec de Josep Bernal.
Divendres 6 juny
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa,
hora del conte: contes naturals. Bibli-
oteca Can Butjosa
EXPOSICIONS
-Del 30 d’abril al 21 de maig, a la Bi-
blioteca Can Rajoler, exposició Plane-
ta Terra.
-Del 12 al 20 de maig, a la Biblioteca
Can Rajoler, exposició XII concurs de
punts de llibre
-Del 15 al 23 de maig, a la sala d’ex-
posicions de Can Rajoler, exposició
fotogràfica Famílies en blanc i negre.
-Del 21 al 31 de maig, a la Biblioteca
Can Butjosa, exposició XII concurs de
punts de llibre
-Fins al juny, a la Biblioteca Can
Butjosa: El túnel del temps, 25 anys
amb ulls de follet, exposició de dibui-
xos i llibrets fets a mà pels usuaris.
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

La construcció de l’edifici annex per a
l’ampliació del CAP començarà l’any 2010

L’alcalde de Parets, Joan Seguer, i la
regidora de Sanitat, Amèlia Marquino,
van mantenir una reunió amb la conse-
llera de Sanitat de la Generalitat, Mari-
na Geli, el passat 10 de maig, per de-
tallar aspectes sobre la remodelació i
ampliació del Centre d’Assistència Pri-
mària de Parets del Vallès.

Fruit de la reunió s’ha adoptat el com-
promís d’iniciar les obres de
remodelació de les actuals instal·lacions
a inicis del proper mes de juny a fi i efec-
te d’adequar-les a les necessitats més
immediates dels usuaris. L’actuació
comportarà l’ampliació de la zona d’ad-
missions i la creació de quatre noves
sales de consulta mèdica.
Alhora s’ha establert un calendari per a
la futura ampliació del CAP, amb un
edifici annex que es construirà a la part
posterior de les actuals dependències.
El plantejament inicial per a aquesta
ampliació preveu un edifici de 3 plantes
que tindrà una superfície d’uns 1.200
metres quadrats. Durant l’any 2009 es
procedirà a la redacció del projecte i la
licitació de les obres i el 2010 s’inicia-
ran les obres de construcció, que s’exe-
cutaran durant un any i mig. L’entrada

Aquest mes de juny
començarà la remodelació

de les actuals instal·lacions
de l’ambulatori

El cost de les obres
d’ampliació és de 2 milions

d’euros i finalitzaran
 l’any 2011

Es planteja la construcció
d’un edifici annex de tres
plantes, amb 1.200m2 de

superfície

en funcionament es preveu per al 2011.
El cost econòmic de les obres d’ampli-
ació serà de 2 milions d’euros.
Actualment, el CAP atén una població
de 16.801 habitants i segons l’estudi
de viabilitat i el pla funcional, elaborat
pel Servei Català de Salut, es preveu
que el condicionament del centre per-
metrà atendre fins a una població de
25.000 habitants, molt per sobre del
sostre de creixement de Parets, fet que
comportarà una millora important en el
servei als usuaris del centre mèdic.
El Pla funcional per al CAP Parets

preveu set noves consultes de medici-
na general i set d’infermeria, dins l’àrea
de medicina general. Pel que fa a l’àrea
de pediatria, el centre disposarà de
quatre consultes més. Es dotarà una
àrea polivalent amb una consulta
d’odontologia, una sala de treball tam-
bé d’odontologia, sis consultes poliva-
lents i una de serveis socials. D’altra
banda, el pla inclou una àrea d’atenció
continuada i altres espais, com una
aula d’educació sanitària, sala de reu-
nions, biblioteca, despatxos i serveis
generals.

La Generalitat es compromet a
iniciar la remodelació i ampliació de

l’ambulatori de Parets

El Centre d’Assistència Primària s’ampliarà amb un nou
edifici, annex al ja existent, que es construirà a la part
posterior de les actuals dependències, a tocar del car-
rer de Mercè Rodoreda. En el plànol, la franja de color
verd correspon a les instal·lacions actuals, i la secció de
color groc estableix la reserva d’espai per a la construc-
ció de l’edifici annex. Segons el calendari previst, l’any
2009 es procedirà a la redacció del projecte i es licita-
ran les obres. Durant l’any 2010 s’iniciaran les obres, i
l’entrada en funcionament de les noves dependències es
preveu per a l’any 2011.

L’ampliació del Centre d’Assistència Primària (CAP) es farà amb la construcció d’un edifici annex

Som conscients de la importància de
la sanitat i, per això, vetllem per la
salut de les persones, al mateix
temps que treballem conjuntament
amb la Generalitat per millorar l’aten-
ció primària a Parets. La sanitat és
un servei fonamental i les adminis-
tracions hem de saber donar als usu-
aris una atenció digna i adequada.
En aquest sentit, ens satisfà molt
saber que al juny començaran les
obres de reforma del CAP Parets, per
optimitzar els recursos i adaptar les
instal·lacions a les necessitats més
immediates dels paretans i
paretanes. El projecte es completa-
rà amb la construcció posterior d’un
edifici annex a les dependències
actuals que podria entrar en funcio-
nament el 2011. Aquesta ampliació
es farà per fases per tal de mante-
nir l’activitat assistencial i no perju-
dicar els usuaris.
És una excel·lent notícia, força espe-
rada tant pels grups polítics munici-
pals com pel conjunt de la ciutada-
nia. Certament, ha arribat l’hora de
resoldre les mancances que patim en
aquest àmbit i fer un salt qualitatiu
en l’atenció primària, el primer nivell
d’accés a la sanitat.
Estem molt esperançats amb els ni-
vells de qualitat i eficiència que ofe-
rirà el CAP Parets gràcies al nou pro-
jecte de reforma i ampliació, ja que
tindrà una major capacitat per aten-
dre els usuraris i això suposarà una
millora important del servei.
La salut és un dret bàsic, un bé irre-
nunciable, i un dels nostres objec-
tius prioritaris és facilitar l’assistèn-
cia digna a la població per millorar el
seu benestar. Per això continuem
esforçant-nos perquè es garanteixi
una atenció sanitària adequada,
amb serveis que responguin a les
necessitats dels usuaris i que poten-
ciïn la qualitat i la seguretat de l’as-
sistència per a tothom. En benefici
de la nostra salut.
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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

AUXILIAR DE
BIBLIOTECA

PERSONAL DE
NETEJA

APRENENT O
MECÀNIC DE CNC

Llocs de treball: 1
Contracte: eventual.
Horari: jornada completa.
Tasques: les pròpies d’un taller de
mecanitzat.
Requisits: mínima experiència o
formació.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb opcions
d’indefinit.
Horari: jornada completa.
Tasques: seguiment de clients.
Requisits: Formació Professional.
Bon nivell de francès.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: dissabtes i diumenges
matins.
Tasques: neteja d’instal·lacions.
Requisits: major de 45 anys o
amb certificat de discapacitat
igual o superior al 33%.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb
opcions de continuïtat.
Horari: el propi del centre.
Requisits: diplomats/des o llicen-
ciat/des en formació de caire
social o humanística. Nivell C de
català o disposició per tenir-lo.
Bon nivell d’ofimàtica. Valorable
experiència en biblioteques.

ADMINISTRATIU/VA
AMB FRANCÈS

CAMBRERA
DE PISOS

MOSSO/A DE
MAGATZEM

RECEPCIONISTA I SUPORT
AL DEP. COMPTABLE

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: completa de 8 a 13 i de 14
a 15.30 h.
Tasques: atenció telefònica i col·-
laboració al departament de comp-
tabilitat.
Requisits: anglès nivell mig; forma-
ció administrativa i/o experiència
mínima en comptabilitat.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: jornada completa.
Tasques: planificació de la produc-
ció de les diferents plantes de l’em-
presa.
Requisits: experiència mínima de
3 anys. Valorable coneixements de
l’ERP.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb
opcions d’indefinit.
Horari: jornada completa partida.
Tasques: ubicació de mercaderi-
es en magatzem i preparació de
comandes.
Requisits: valorable carnet de
carretoner i experiència.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal.
Horari: jornada completa rotativa
matins/tardes.
Tasques: neteja de les habitaci-
ons d’un hotel.
Requisits: imprescindible vehicle.

ENGINYER/A
INDUSTRIAL

Una trentena de regidors de Seguretat
Ciutadana i caps de policia de munici-
pis del Vallès Oriental i Occidental així
com responsables de Protecció Civil de
Parets, van reunir-se el 9 de maig a La
Marineta per abordar qüestions relaci-
onades amb la seguretat.

Intercanvi d’experiències
Potenciar el treball en xarxa entre els
cossos de seguretat de la comarca i de
l’entorn i posar en comú experiències
i projectes de futur han estat alguns
dels motius de la trobada de responsa-
bles polítics i tècnics de Seguretat Ciu-
tadana celebrada a Parets.
Si bé el municipi de Parets ha acollit
aquesta primera trobada, la pretensió

és poder realitzar-ne de manera periò-
dica per potenciar l’intercanvi d’experi-
ències i estratègies per part dels dife-
rents municipis. Entre d’altres, el cos
de seguretat de Parets del Vallès va
plantejar un possible futur projecte
centrat en l’organització d’un curs per
a policies locals, homologat per l’Esco-
la de Policia de Catalunya sobre progra-
mes informàtics policials, que pugui
celebrar-se fora de les instal·lacions de
l’escola, una de les grans demandes
a nivell municipal.
L’emplaçament triat per a la trobada,
el Centre de Recursos La Marineta, va
servir alhora per fer una demostració
del curs d’emergències i camp de foc
que s’imparteix a La Marineta.

Parets celebra una trobada comarcal de
responsables de Seguretat Ciutadana

Un incendi crema tres
vehicles en un garatge
del carrer d’Aragó
Un incendi ha cremat tres cotxes en
l’interior d’un garatge al carrer d’Aragó.
Els fets van succeir al vespre del pas-
sat dissabte, 17 de maig. Veïns de
l’immoble, en detectar el fum, van aler-
tar la Policia Local que, juntament amb
el cos de voluntaris de Protecció Civil
de Parets del Vallès, van dur a terme
les primeres tasques d’extinció.
Segons les primeres investigacions, tot
apunta que les causes podrien haver
estat un curtcircuit en el motor d’un
vehicle i el foc es va propagar a dos
vehicles més estacionats a l’aparca-
ment, que van quedar parcialment
afectats.
En les tasques d’extinció de l’incendi
van prendre part també quatre dotaci-
ons de Bombers de la Generalitat de
Catalunya.
Una trentena de veïns van ser desallot-
jats de l’edifici durant la intervenció.
La ràpida actuació dels cossos de se-
guretat i la col·laboració dels veïns van
permetre extingir l’incendi en poc
menys d’una hora i evitar la seva pro-
pagació a la resta de l’immoble.

El canal Vallès Visió
s’ubicarà a Mollet
El plenari del Consorci Teledigital
Mollet ha donat el vistiplau a la ubi-
cació dels estudis del Canal Digital
Vallès Visió, que s’habilitaran al cen-
tre de serveis El Lledoner, al barri de
Plana Lledó de Mollet. L’equipament
està construït en un solar de gairebé
700 metres quadrats, distribuït en
dues plantes. Els estudis televisius
s’instal·laran a la segona planta de
l’edifici, en un espai de prop de 200
metres quadrats.
Les dependències de Vallès Visió dis-
posaran d’un plató de televisió, sala
de continuïtat, despatxos i la sala de
redacció.

TDTeca, projecte pioner
El Consorci ha aprovat un projecte
pioner a Catalunya, anomenat
TDTeca, que té per objecte apropar als
ciutadans d’una manera senzilla i pla-
nera, les característiques de la Tele-
visió Digital Terrestre, i establir-se
com a punt d’informació i assesso-
rament per als ciutadans.
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Parets s’adhereix a la campanya

Catalunya Lliure de Bosses de Plàstic
En el marc de les accions de sensibilització es repartiran

més de 4.000 bosses reutilitzables per a fer la compra

Dotze minuts és la vida útil d’una bos-
sa de plàstic d’un sol ús. El seu con-
sum abusiu, els efectes contaminants
que provoquen i la seva dificultat per a
reciclar-les són arguments suficients
per emprendre accions. Recentment
s’ha endegat la campanya Catalunya
Lliure de Bosses de Plàstic, promogu-
da per la Fundació per a la prevenció de
residus i el consum responsable i la
Federació Ecologistes de Catalunya.

Implicació del sector comercial
Parets se suma a aquesta acció, amb
la voluntat de reduir l’ús de bosses de
plàstic en el comerç local i sensibilit-
zar els consumidors de la necessitat
d’utilitzar materials reutilitzables com
bosses de roba o cabassos. En aques-

Què li sembla la construcció del nou Institut de secundària a Can Fradera? Què en pensa de l’oferta educativa de Parets?

Molt bé, sobretot pels qui vis-
quin al poble, així no hauran de
desplaçar-se ni en bus ni en
cotxe, que moltes vegades és
un problema per als pares po-
der ajustar horaris. Tot i que fa
poc temps que visc a Parets,
crec que hi ha força ofer ta,
tant pública com privada.

Lynn
Sayer

64 anys

Vanesa
Cárdenas

23 anys

Que es creïn nous instituts
sempre és una bona notícia.
Dona més opcions als joves
perquè continuïn estudiant, i
alhora es crearan més llocs
de treball. No conec molt
l’oferta educativa que hi ha a
Parets, no tinc fills, però crec
que és força acceptable.

Domingo
Corso

56 anys

Està molt bé. Tot i que es po-
dria contemplar el fet que
l’institut tingues també estu-
dis per a adults; com ara idio-
mes, espanyol per a estran-
gers, etc. Crec que l’ofer ta
educativa no cobreix la de-
manda, falten places i l’educa-
ció continua sent cara.

Ricardo
Nascimento

31 anys

Francisco
Santana
28 anys

És un bon senyal, vol dir que
els joves volen seguir estudi-
ant. I el fet que un estigui al
casc Antic i l’altre a l’Eixample
facilitarà l’accessibilitat a la
zona on visquin. A mi m’agra-
daria que hi hagués FP i no
haver de desplaçar-me fora de
Parets per poder fer-ho.

Si hi ha dos instituts, no hi
haurà tanta massificació
d’alumnes per grup. Això serà
un benefici per als joves. Des-
conec l’ofer ta educativa de
Parets, tot i que al carrer es
parla de falta de places en les
llars d’infants.

ta línia de treball, el consistori de Pa-
rets ha rebut una subvenció superior a
5.000 euros de l’Agència de Residus
de Catalunya que es destinarà a l’ad-
quisició de més de 4.000 bosses
reutilitzables que es repartiran en el
marc de la campanya, que pretén, so-
bretot, difondre els beneficis que com-
porta disminuir l’ús d’aquest material.
Alhora, està previst engegar dinàmi-
ques amb el sector comercial com ara
la creació d’una xarxa de comerços res-
pectuosos amb el medi ambient, pel
qual, de manera progressiva, s’anirà
reduint l’ús de bosses de plàstic.
També s’estudiarà una proposta de bo-
nificació fiscal als comerços locals que
desenvolupin actuacions que permetin
reduir l’ús de bosses d’un sol ús.

JOSEP M.
TARRÉS
Regidor de

Medi Ambient

Parets, sensible amb les necessitats mediambientals
En els darrers 10 anys, a Catalunya les deixalles han augmentat el
47% i la causa principal són els envasos i les bosses de plàstic d’un
sol ús. S’ha calculat que s’utilitzen una mitjana de 5,4 bosses per
família i setmana, el que suposa que en el conjunt de Catalunya con-
sumim més de 14 milions de bosses de plàstic i que generem unes
110.000 tones de residus a l’any. Les bosses de plàstic són el para-
digma del consum irresponsable i han esdevingut el símbol de la cul-
tura insostenible d’usar i llençar que està provocant un augment ex-
ponencial de residus i dels impactes ambientals i socials associats.
L’administració local ha de jugar un paper exemplificador en la prevenció
de residus i el canvi d’hàbits de consum de la ciutadania, promovent
el consum responsable i engrescant el sector comercial del poble a
aplicar mesures per reduir les bosses. L’Ajuntament de Parets, cons-
cient d’aquesta necessitat, comença ja a treballar-hi, amb accions
concretes que es desenvoluparan properament.

Les actuacions urbanístiques de
millora del polígon industrial Sector
Zeta de Parets del Vallès ja han fi-
nalitzat. Els treballs, duts a terme el
passat cap de setmana, han consis-
tit en la reordenació del sentit de
circulació dels carrers, la reordena-
ció de la zona d’aparcament de ve-
hicles i la millora de la senyalització
vertical i horitzontal.
La finalitat del conjunt de les actu-
acions desenvolupades contribuei-
xen a una millora de la circulació
viària en aquesta zona industrial del
municipi.

En el marc dels treballs, s’ha proce-
dit a la delimitació de les noves zo-
nes d’aparcament, i s’han destinat
alguns trams a turismes i furgone-
tes i altres reservats per a camions.
En total s’han habilitat 128 places
d’estacionament per a turismes i 17
places per a tràilers.

Canvis de sentit de circulació
Els carrers de la Logística, de la
Premsa i de la Impremta han sofert
canvis en el sentit de circulació. Pel
que fa al carrer de la Logística, ara
passa a ser d’un únic sentit, en di-
recció a l’avinguda de Francesc
Macià. El carrer de la Premsa tam-
bé té un únic sentit de circulació, en
direcció al Passeig Fluvial i per úl-
tim, el carrer de la Impremta és tam-
bé d’un sol sentit en el tram com-
près entre el carrer de la Logística i
la rotonda  que conflueix amb el
carrer de la Premsa. El tram
d’aquest vial, des del carrer de la
Premsa i fins a l’avinguda de
Francesc Macià, continua mantenint
els dos sentits de circulació.

Els ajuntaments de Parets, Montmeló
i Montornès han signat un conveni de
col·laboració per a l’establiment d’una
Oficina Local d’Habitatge.
Arran de l’acord, totes les gestions en
matèria d’habitatge derivades dels tres
municipis es desenvoluparan a través
de la societat pública HabitaParets SL,
que comptarà amb un equip tècnic es-
pecialitzat.

Dependències a Can Càliu de Parets
Les dependències que prestaran el nou
servei estaran ubicades a l’edifici Can
Càliu, al carrer Major de Parets del
Vallès, del qual estan a punt de finalit-
zar les obres de condicionament. Es
preveu que el 17 de juny s’inauguri el
nou equipament.
Si bé la seu de l’oficina estarà a Parets,
tots tres ajuntaments col·laboraran
econòmicament i en la dotació de re-
cursos humans per al desenvolupa-
ment de la seva tasca. El conveni s’es-
tableix per a tres anys, fins al 2010, i
és de caràcter prorrogable.

Assessorament general
L’Oficina Local d’Habitatge oferirà als
ciutadans dels tres municipis serveis
d’informació i assessorament general
sobre habitatge, gestió del registre únic
d’habitatges protegits, tramitació
d’ajuts a l’accés i tramitació d’ajuts a
la rehabilitació de pisos i edificis així
com assessorament en borsa d’habi-
tatges de lloguer social i jove i la trami-
tació d’ajuts al pagament del lloguer.
D’altra banda, la nova oficina farà cam-
panyes actives de foment de la rehabi-
litació d’edificis i habitatges que esta-
ran d’acord amb les prioritats establer-
tes per cadascun dels ajuntaments.
L’oficina disposarà d’una pàgina web
pròpia que permetrà l’accés a informa-
ció genèrica.

Montmeló, Montornès i
Parets creen una Oficina
Local d’Habitatge

Reordenació viària del
polígon Sector Zeta

S’han habilitat 128 places
 d’aparcament per a turismes

 i 17 per a tràilers

VOX POPULI
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L’ajuntament treballa en l’elaboració del projecte, que
esdevindrà un dels trets identificadors del municipi

El Club de lectura de Can
Rajoler estrena nou bloc
El Club de lectura de la biblioteca Can
Rajoler ha estrenat un bloc destinat
a compartir impressions sobre litera-
tura, a fer comentaris sobre lectures
i a donar opinions sobre llibres.
El bloc està obert a la participació de
tothom i informa sobre com fer-se
soci del Club de lectura, sobre les
properes propostes i dates de les
reunions del club o sobre les nove-
tats literàries que es poden trobar a
la biblioteca. Es pot accedir als con-
tinguts des de l’adreça http://
clubdelecturacanrajoler.blogspot.com.

Novena Setmana Cultural
de l’Escola de Música
Avui finalitza la 9a Setmana Cultural
de l’Escola Municipal de Música que
va començar el 20 de maig amb un
taller de construcció de flautes, una
gimcana musical, un concert i l’es-
pectacle audiovisual Parets rera el
pentagrama, un muntatge que feia
referència a diferents indrets del
municipi. Durant tota la setmana,
l’escola i l’entorn del parc La Linera,
han acollit una gran varietat d’actes
adreçats tant als alumnes com a les
seves famílies, entre els quals cal
destacar la tradicional botifarrada o
el concert a càrrec dels professors de
l’escola. D’altra banda, avui també
finalitza el període de preinscripció al
curs 2008-2009.

Breus

Concurs de disseny de la
Festa Major d’Estiu 2008

L’Ajuntament de Parets ha convocat,
per tercera vegada consecutiva, el con-
curs de disseny per a la creació de la
imatge de la Festa Major d’Estiu del
2008. Per participar cal ser major de
16 anys i reunir els requisits que s’es-
pecifiquen a les bases de la convoca-
tòria. Cada participant podrà presentar
un màxim de tres propostes.
La tècnica serà lliure, tot i que es valo-
rarà l’ús de les noves tecnologies. Els
treballs han d’incloure el text Festa
Major 2008. Parets del Vallès. 25, 26,
27 i 28 de juliol i s’hauran de presen-
tar en un suport rígid de mida mínima
DIN A4 i màxim de DIN A3 a més de en
un suport informàtic en format JPG,
Photoshop, Freehand o Corel Draw, en
sentit vertical sobre un fons de color
negre. Les propostes s’hauran de lliu-
rar a les oficines del Servei de Cultu-
ra, al Centre Cultural Can Rajoler, C/
Travessera 1, abans del dia 16 de juny
de 2008.

L’Art de recitar a la
Biblioteca Can Butjosa
La Biblioteca Infantil i Juvenil Can
Butjosa ha organitzat per al dissab-
te 14 de juny, de 10 a 14 i de 15 a
18 hores, un curs intensiu sobre l’art
de recitar, inclòs dins del Certificat
d’Especialització en Biblioteques Es-
colars i Infantils (CEBEI).
L’objectiu del curs és iniciar l’alum-
nat en l’art de recitar, per entendre i
fer entendre el codi poètic, potenci-
ant la força del vers per tal d’assolir
una millor competència comunicativa
i emotiva en la lectura i el recitat de
poemes. El programa desenvoluparà
conceptes com la diferència entre
poesia i prosa, la consciència del rit-
me, el ritme i la rima, les caracterís-
tiques del lirisme, l’èpica i el drama-
tisme i les seves possibles combina-
cions, així com el paper del rapsode.
El curs, impartit per Araceli Bruch, in-
clourà una part teòrica, però els con-
tinguts seran en la seva major part
pràctics.
La durada total serà de 10 hores i té
un cost de 51 euros. Les inscripcions
es poden formalitzar a la Biblioteca
Infantil i Juvenil Can Butjosa.

21è Festival de la Poesia
del Niu d’Art Poètic
Ja han sortit les bases per a la convo-
catòria del 21è Festival de la poesia,
organitzat pel Niu d’Art Poètic i que tin-
drà lloc al teatre Can Rajoler a mitjan
octubre.
Els participants podran optar al premi
en les dues categories establertes, po-
esia inèdita o rapsodes.
En la categoria de poetes la dotació
dels premis serà de 400, 300 i 200
euros per als tres primers seleccio-
nats.  En el cas dels rapsodes, hi hau-
rà un total de 12 finalistes i es poden
escollir dues poesies, la primera de les
quals haurà de ser una peça original de
la poetessa Maria Mercè Marçal i, la
segona, de tema lliure sempre que no
superi els 50 versos.
L’impor t dels premis serà de  400,
300 i 200 euros per als tres guanya-
dors respectivament. A més, es conce-
dirà un premi local “Josep Fité”, per
valor de 300 euros, en homenatge al
membre de la Penya Blanc-Blava de Pa-
rets-Lliçà. El termini de presentació per
ambdues categories finalitzarà el 30 de
setembre. Les inscripcions es poden
adreçar a l’atenció del Servei de Cul-
tura de l’Ajuntament, carrer Travesse-
ra 1 de Parets del Vallès o a l’adreça
rap107@parets.org.

El reportatge titulat La vida de la dona
encara és poc valorada en els nostres
dies ha estat seleccionat entre els tre-
balls finalistes del concurs radiofònic
DiguesCOM! de l’emissora COM Ràdio.
El treball, elaborat per alumnes de Bat-
xillerat de l’IES Parets, ha resultat gua-
nyador la seva demarcació i optarà al
premi dins la seva categoria. La inicia-
tiva, que  tenia per objecte trobar els
comunicadors del futur entre els nois i
noies de totes les escoles catalanes,
ha comptat amb el suport del Departa-
ment d’Educació de la Generalitat, i
amb la col·laboració de RAP 107.
Demà dissabte, 24 de maig, a les 11
del matí, es donaran a conèixer els
guanyadors durant la final que tindrà
lloc al al Museu Martítim de Barcelona.

L’IES Parets, finalista del
concurs DiguesCOM!

Comença a embastar-se el
projecte Parets, poble lector

Parets, poble lector. Aquesta és la fi-
losofia amb la qual, el Servei de Cul-
tura de l’Ajuntament, ha començat a
treballar en l’elaboració d’un projecte
que ha d’esdevenir un dels trets iden-
tificadors de la nostra població i que vol
implicar tant als serveis municipals
com als ciutadans i ciutadanes de Pa-
rets i vetllar per les actuacions que es
duguin a terme en aquesta línia.
La iniciativa neix com uns dels eixos
que es volen consolidar per tal que
Parets sigui un municipi destacat pel
seu treball vers el foment de la lectu-
ra, sense deixar de banda d’altres pro-
postes culturals ja consolidades.

Les biblioteques com a eina
La nostra població compta amb dues
biblioteques, una de les quals esdevé
una de les poques biblioteques espe-

Excel·lent acollida
de les activitats
commemoratives
del Dia Internacio-
nal de les Famí-
lies. Parets, s’ha
sumat enguany a
la celebració de
l’efemèride amb
tot un seguit d’ac-
cions desenvolupades amb la
implicació d’entitats, centres educa-
tius, i ciutadans en els més diversos
àmbits: educació, cultura, lleure,
esport…
L’eix ver tebrador de la família ha
propiciat el debat sobre la resolució
de conflictes i jerarquies en el marc
d’un cine-fòrum. Les xerrades i
l’ober tura de les escoles a les
famílies ha estat una de les
aportaciones dels centres educatius.
Explica’m un conte, activitat de la
Biblioteca Infantil i Juvenil Can
Butjosa ha permès fer un canvi de
rols per explicar contes, la família ha
centrat també els contacontes. L’èxit
d’explicar els contes adoptats, una
altra activitat del centre, ha estat
absolut i l’equipament ja ha plantejat
repetir-la un cop al mes.
Els espais públics també han acollit

Parets celebra el Dia Internacional de les Famílies

propostes del progra-
ma. La Linera ha
estat seu d’un espai
amb 33 jocs ubicats
en 11 prismes. Jocs
d’enginy, tradicionals,
de taula, per tots han
assolit despertar els
sentits de les famílies
participants…

Un espectacle d’animació a càrrec de
l’entitat Rialles Parets va comple-
mentar, amb un ple rotund, les activi-
tats de diumenge passat al parc La
Linera.
Famílies en blanc i negre és el títol de
la mostra fotogràfica de temàtica fa-
miliar que acull la sala d’exposicions
Can Rajoler fins al 23 de juny. Consta
de fotografies de famílies de Parets
que han fet cessió o donació del mate-
rial a l’Arxiu Municipal amb motiu d’a-
questa exposició, i que abasten des
de finals del segle XIX fins als anys 60.
El mateix èxit que en la resta d’accions
és el que s’espera per la darrera
activitat: una representació teatral a
càrrec d’alumnes de l’IES Parets que
tindrà lloc dilluns, 26 de maig, a les
18h, al teatre Can Rajoler. L’any
vinent, Parets tornarà a sumar-se a la
celebració.

cialitzades en la lectura per a infants
que es troben en el nostre territori.

Neix la fundació Creixem llegint
Amb aquests elements, i amb la volun-
tat de recolzar, ampliar i consolidar la
tasca duta a terme durant 25 anys per
la Biblioteca Infantil i Juvenil Can
Butjosa, en el treball vers la lectura
entesa com una eina de creixement
personal i social, i emmarcada dins
aquest projecte, també s’ha treballat
en l’elaboració dels estatuts de la fun-
dació Creixem llegint.
La consolidació global del projecte
Parets, poble lector, es basa en el re-
coneixement que la lectura esdevé una
eina bàsica en l’aprenentatge i en la
formació integral dels individus així
com una via d’accés primordial al co-
neixement i a la cultura.
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La Cursa, organitzada pel Club Atletisme Parets,
bat rècord de participació amb més de 500 atletes

Imatge de la sortida de la cursa organitzada pel CA Parets

Jordi Seguer

L’atleta marroquí del club l’Aire Sports
de Granollers, Abdoscam El Wahabi, ha
estat el guanyador dels 10 quilòmetres
de la 3a Cursa d’Atletisme de Parets
disputada el passat 11 de maig. El
Wahabi va fer un temps de 34:11 i li va
treure 18 segons al seu immediat per-
seguidor Toni Flores del club A4ELKM
(34:29). El 3r classificat, Jaume Arago-
nès, del mateix club que Flores, va fer
el mateix temps que el seu company.
Un total de 540 atletes van participar
a la cursa que per primer cop organit-
zava el Club Atletisme Parets i que
estava inclosa dins del calendari de
curses de fons de la Federació Catala-
na d’Atletisme.
La xifra de participació a la prova va
superar de llarg les previsions del CAP.
Tot i l’amenaça de pluja els corredors
no van faltar a la cita.

Montserrat Cinca, 1a en 10 kms
En categoria femenina, la victòria als
10 kms va ser per a Montserrat Cinca
del Girona Costa Brava amb un temps
de 41:01, 2a va ser Sònia Giménez
amb 42:05 i 3a Jèssica Rodríguez amb
una marca de 43:05.
A la prova dels 5 kms els guanyadors
van ser Sergi Aparicio (19:53) en cate-
goria masculina i Amina Maria Alvárez
en femenina (22:30). Dues atletes
paretanes van completar el podi de la
cursa: Rocío Guerrero va ser la 2a i
Alba Quirós la 3a. A més, cal destacar

llllla cura cura cura cura cursssssaaaaa

el 4t lloc de Ingrid Andrés i el 5è de
Laura Menes, també del CAP.
La Cursa de Parets va comptar per pri-
mera vegada amb cronometratge elec-
trònic a càrrec de l’empresa
ChampionChip.

Guanyadors locals de 10 kms
Els primers classificats locals de la
prova dels 10 kms van ser: José Molla,
José L. López, Jesús Cerdán, Joan
Molins i Antonio Santiago (masculina)
i Isa Ferreiros, Fina Muñoz i MªJosé
González (femenina). A més, el paretà
Oriol Morguí, que corre pel FC

Esperava fer un millor temps però
estic molt content perquè m’he dis-
tanciat des del principi. Al final he
tret 18 segons al meu perseguidor.

Pel club era un repte organitzar La
Cursa. Hem desbordat les previsions
de participació amb 540 atletes. A
més, un 42% són de Parets.

Cesar
Menes

President del
Club Atletisme
Parets

Montserrat
Cinca

Guanyadora
dels 10 kms

No sabia que era tant dura la cursa
de Parets. He escalfat malament i
m’he animat durant el recorregut.
L’organització està molt bé.

Abdoscam
El Wahabi

Guanyador
dels 10 kms

Barcelona,  va ser 4t de la general de
la cursa dels 5 kms amb un temps de
22:03 i 1r de la categoria M-7. La
paretana Nuria Llorente va ser 1a en F-
10 i 14a de la general dels 5 kms.
Després d’organitzar la 3a Cursa
d’Atletisme el CAP ja prepara una Milla
urbana més popular que es podria fer
coincidir amb el dissabte de la Festa
Major d’Estiu de Parets.
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El sènior femení A del Bàsquet Parets es proclama campió

del grup quart de Tercera A i puja a la Segona Catalana

El Bàsquet Parets ha obtingut 14 victòries seguides durant la 2a volta

Breus

El sènior femení A del BP es va proclamar el passat
dissabte campió de la lliga de Tercera “A” grup 4t
després de derrotar en el darrer partit l’Escola del
Carme de Sabadell (50-39). El conjunt dirigit per
Chema Moreno ha tancat la competició amb 23/5 i
obté un  ascens històric a 2a Catalana. Les paretanes
depenien d’elles mateixes per aconseguir el títol i no
van fallar a la pista. Tot i sortir nervioses es van si-
tuar molt aviat per davant en el marcador. El primer
quart el va guanyar el BP per 10-4 i el segon per 17-
7. Al descans el Parets dominava per 16 punts, 27
a 11. El partit va quedar sentenciat durant el tercer

quart quan l’equip de Moreno es va imposar per 18-
10 (m.30: 45-21). Al principi de l’últim quart el BP
va arribar a guanyar per 27 punts. Aquesta diferèn-
cia va fer relaxar a les jugadores paretanes que van
perdre l’últim quart per 5-18. Sandra Tardío (12) i
Irene Loras (8) van ser les màximes encistelladores
de l’equip. El de dissabte va ser el darrer partit d’Irene
que es retira del bàsquet en actiu. El BP ha sumat
14 victòries consecutives durant la segona volta de
la lliga. Ara l’equip disputarà la fase de campions de
tots els grups de la 3a Catalana. El primer rival serà
el Mollerussa (Lleida) ja que el Quart s’ha retirat.

Chema Moreno. Entrenador:
“Gràcies a la unió que hi ha hagut
entre totes les jugadores de la
plantilla, han confiat en les seves
possibilitats i per això hem pujat
de categoria”.

Dídac Cayuela, president del CBP:
 “Feia dues temporades que inten-
tàvem pujar. És una fita històrica
pel nostre club, hem pujat ja que
les jugadores han cregut en la fi-
losofia del tècnic”. “L’ascens del
sènior femení A cap a 2a, compen-
sa en certa manera el descens del
sènior masculí A a la Tercera Ca-
talana”.

LES VALORACIONS

L’equip de Cuni té remotes possibilitats d’eludir el descens a
la 1a Territorial després de perdre el passat diumenge a casa
davant del Bellavista Milan (0-1). Un gol en pròpia porta de Santi
va donar els 3 punts a l’equip visitant. El partit va quedar sus-
pès en el m. 89 després de l’expulsió del davanter local Pol.
Aquest diumenge, a les 12 hores, el CFP tanca la lliga de Pre-
ferent grup 1 al camp del Vilassar de dalt, partit que s’emetrà
en directe per RAP 107, al 107.2 FM.
Els paretans han de guanyar i esperar que el Gironella empati
o perdi contra el Palau Solità per acabar en 13è lloc. La per-
manència estarà condicionada als resultats dels equips cata-
lans que lluiten per l’ascens a 2ªB.

El Parets B, a un pas del descens
La continuïtat del CFP “B” a 2a territorial està molt complica-
da ja que l’equip de Lluís Àngel Andrés no depèn d’ell mateix.
En la darrera jornada, aquest diumenge a les 18 hores, els
paretans han de guanyar a casa el Martorelles i esperar que el
Santa Eulàlia empati o perdi contra el Sentmenat. Dissabte
passat el Parets B  va guanyar al camp del Lourdes per 1-2.

El CF Parets acaba la lliga de Preferent
al camp del Vilassar de Dalt

Tres podis del Club Atletisme Parets

L’atleta de categoria aleví 1997 Ingrid Andrés es
va proclamar, dissabte passat, a Lloret campiona
a la final nacional en les proves de 60 llisos i salt
de llargada. A més, Laura Menes, infantil del 1995,
va ser primera classificada de la final dels 3.000
metres. Alba Martínez, aleví 1996, va ser la 4a en
80 m tanques. Aquest cap de setmana el CAP par-
ticipa a la prèvia de la final federada de pista aleví,
infantil i cadet que es celebrarà a Manresa.

El Club Patí Parets participarà el proper 14 de juny
a la final intercomarcal que se celebrarà a
Cerdanyola del Vallès. S’han classificat en figures
obligatòries: Maria López, Carla Pérez, Paula
Muñoz i Aitana Medina (iniciació B).
En el programa lliure: Marina Torrents, Ylenia
Pavón, Xenia Martínez (Iniciació C), Judit Medina i
Nuria Caballero (Iniciació B), Aitana Medina i Anna
Carreras (Iniciació A) i Paula Muñoz (en Certificat).

Deu patinadores del Parets prendran
part a la final Intercomarcal

L’equip, entrenat per Chema Moreno, s’ha proclamat campió amb 23 victòries i 5 derrotes
Clou la temporada dels Jocs escolars

El Criterium Volta al Vallès de
ciclisme cadet deixa d’organitzar-se

El  31 de maig tindrà lloc, a partir de les 10 del
matí, l’acte de cloenda de la temporada dels Jocs
Esportius Escolars. El servei d’Esports de l’Ajun-
tament ha programat per aquesta data el cros es-
colar (per les categories mini, prebenjamí, benja-
mí i aleví) que va quedar ajornat en dues ocasions
pel mal temps. També es farà la darrera jornada
de competició prebenjamí, una exhibició per les
categories mini i benjamí que jugaran aleatòria-
ment a futbol sala, bàsquet i handbol. Per últim, a
les 12.30h, hi haurà la desfilada dels participants
als Jocs i el lliurament de medalles als 3 primers
de cada categoria del cros i trofeus als equips par-
ticipants en els Jocs esportius escolars.

L’AC Parets i el Club Ciclista Montcada han comu-
nicat que la 28a edició del Criterium Volta al Vallès
de ciclisme cadet deixarà d’organitzar-se a causa
de problemes econòmics. La cursa, que s’havia de
celebrar durant el mes de juny i que era Gran Pre-
mi Diputació de Barcelona, no se celebrarà ja que
no s’ha pogut cobrir tot el pressupost de despe-
ses. El comitè organitzador comptava amb el su-
port dels Ajuntaments de Parets, Mollet i
Montcada però enguany el consistori de Polinyà
s’havia despenjat de la Volta. El membre del co-
mitè organitzador Gabriel Vela ha dit que “la deci-
sió no és tan sols per aquest 2008 sinó per sem-
pre”. Vela ha lamentat que la Volta al Vallès no
s’organitzi més ja que els més perjudicats seran
“els corredors de categoria cadet”. La Volta va
començar a principi dels anys 80 sota l’organitza-
ció del CC Montmeló, després d’una sèrie de pro-
blemes AC Parets i CC Montcada van assumir l’or-
ganització des del 1995 i fins l’actualitat.

Final de temporada pel FS Parets Wursi
El sènior A del FS Parets Wursi, equip entrenat per
Oriol Perales, finalitza la lliga de Territorial grup 1
aquest dissabte (17.30 hores) en pista pròpia
davant del Gironella. El partit és de tràmit pel FSP
situat entre els 7 primers amb 48 punts. En la dar-
rera jornada l’equip va perdre (7-6) contra L’H-
Bellsport amb 5 gols de Joel i 1 de Javi Vázquez.
D’altra banda, el club ha obert les inscripcions per
participar al 2n Torneig base que es jugarà el 21
de juny, al Pavelló, de 9 a 19 hores. Podran parti-
cipar jugadors de les categories prebenjamí, ben-
jamí, aleví i infantil. Les inscripcions que són to-
talment gratuïtes es poden formalitzar fins el 10
de juny al telèfon de contacte 661 770 002.

El nedador paralímpic Miquel Luque,
pren par t del 22 al 25 de maig a
l’Open Internacional de Berlín (Alema-
nya). L’espor tista paretà nedarà en
cinc proves: 50m i 100m braça, 150m
estils, 50m esquena i 50m crol.
L’Open  és una de les darreres com-
peticions abans dels Jocs Paralímpics
de Pequín que es faran a la Xina a
par tir del 8 de setembre.

Final estatal, a Mallorca
A final de maig Luque prendrà par t al
Campionat d’Espanya que es farà a
Palma de Mallorca. En les darreres
setmanes el nedador, dues vegades
campió paralímpic, ha assistit a una
concentració que s’ha fet a Sierra Ne-
vada (Granada) per preparar els Jocs.

Miquel Luque participa
a l’Open de Berlín
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L’Habitatge és un dret. Els socialistes
sempre hem defensat el desenvolupament
d’una veritable política d’habitatge social.
No és una tasca senzilla i, sovint, el seu
procés és lent. Però això no ens atura.
Continuem fent passes endavant, algunes
de major abast i altres més petites, sem-
pre amb el propòsit de donar resposta a
una de les màximes preocupacions dels
ciutadans i ciutadanes.
Considerem que les administracions públi-
ques han d’incidir en polítiques socials per
assegurar el benestar de la ciutadania,
també en el cas de l’habitatge. Aquesta
és la nostra feina i treballem amb cons-
tància. Mica en mica, es recullen els
fruits, tot i que –com dèiem- el procés no
sigui tan àgil com ens agradaria.

En pocs dies, Parets obrirà les portes de
l’Oficina Local d’Habitatge a l’edifici de
Can Càliu. Els ajuntaments de Montmeló,
Montornès i Parets hem volgut sumar es-
forços i treballar en xarxa en una qüestió
de gran rellevància.
Aquest nou servei oferirà als ciutadans i
ciutadanes dels tres municipis assessora-
ment general sobre habitatge, gestió del
registre únic d’habitatges protegits, trami-
tació d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges
i edificis i control lde l’habitabilitat, alho-
ra que tot allò referent a assessorament i
gestió en matèria de borsa d’habitatges de
lloguer social i joves i tramitació dels ajuts
al pagament de lloguer.
L’Oficina Local d’Habitatge neix com un
instrument més per afavorir l’accés a l’ha-

bitatge, una necessitat latent a la qual
volem donar resposta.

Aquests dies s’ha donat a conèixer l’avant-
projecte del Pla Territorial de la Regió Me-
tropolitana de Barcelona, que ha de ser
una eina de planificació per promoure la
sostenibilitat territorial d’aquesta àrea tan
poblada en què ens trobem. Però també
hauria de servir per corregir la realitat ac-
tual, resultat de l’absència de planificació
i de la depredació del sòl de les darreres
dècades, que ens ha deixat un entorn ca-
racteritzat per la fragmentació territorial,
la pèrdua de sòls de valor agrícola i una
forta degradació ambiental.
Coincidim en la necessitat de planificar el
futur, tant els possibles nous assenta-
ments urbans com, sobretot, les
infraestructures de mobilitat. Ara bé, d’en-
trada discrepem d’un avantprojecte que

segueix contemplant la construcció de la
via Interpolar que el 1985 van projectar els
govern de CIU i a la qual sempre ens hem
oposat.
Valorem molt positivament que el govern
de la Generalitat hagi assegurat la salva-
guarda de Gallecs amb l’aprovació del fa-
mós Pla Director i la creació del consorci
per a la seva gestió però no entenem la
defensa d’una via innecessària que, de fer-
se, amenaçaria el mateix Gallecs que tot
just acabem de salvar i que, a més, creua-
ria pel bell mig de Parets. No volem ser
insolidaris amb les infraestructures gene-
rals però amb una C-155 manifestament
millorable, no entenem l’obsessió per fer
una nova carretera.
Pel que fa a l’aposta ferroviària, a hores

d’ara es desconeix l’abast de la hipotèti-
ca nova línia dels Ferrocarrils de la Gene-
ralitat que uniria Granollers i Terrassa,
passant per Sabadell, Polinyà, Palau, Lliçà
i Parets, que aniria per un traçat paral·lel
a la C-155 i que podria esdevenir una pos-
sible alternativa a la Interpolar. Volem es-
tudiar-la. Seguirem lluitant per un Gallecs
verd i agrícola de debò i no acceptarem mai
que Parets quedi trinxat pel mig. Exigim
que es retiri la Via Interpolar Sud del Pla
Territorial.

NO a la
interpolar

Com a NOPP hem sol·licitat posar dues
pancartes, una al Barri de l’Escorxador i
l’altra a la rotonda de la gasolinera, totes
dues a l’Av. Catalunya.
El text de les dues pancartes és:

PER UN NOU IES A PARETS
DESDOBLAMENT DE l’AV. CATALUNYA

AMPLIACIÓ DEL CAP
MÉS METGES I MÉS ESPECIALISTES AL  CAP

L’equip de govern ens ha denegat la peti-
ció.

Nosaltres no
podem posar

pancartes

La manca que tenim, des de fa molt de
temps en el nostre municipi, de sales de
lleure polivalents i d’altres alternatives per
a la gent jove, és un fet trist i d’una man-
ca de prioritats de l’actual govern socia-
lista en majoria absoluta i, per tant, de
moltes promeses fetes. Aquests dies l’ac-
tual equip de govern ha posat fil a l’agu-
lla per començar un nou equipament: el
centre de Cal Jardiner. El govern ha disse-
nyat aquest equipament bàsicament com
un centre de formació professional i lúdic.
Tan sols en tindrà una petita pinzellada per
a la gent jove: els bucs d’assaig i... res
més, ni a curt ni a llarg termini.  Una nova
legislatura, que comença amb aquesta
greu mancança. Torna a ser un problema
per als pares i mares que veuen amb mol-

ta preocupació que els seus fills adoles-
cents han de marxar del poble o s’han de
reunir en les nostres places, equipaments
esportius, etc... alguns en condicions de-
plorables, que fomenten indirectament
actes vandàlics. Aquesta manca d’equipa-
ments és la punta visible d’un gran iceberg
que fa molt temps que navega a la deriva
esperant una solució. Aquest retard vol dir
que no ha estat una prioritat dels diferents
mandats socialistes el fet de disposar d’un
local d’oci per als nostres joves. No dema-
nem sales múltiples de cinema ni pistes
de ball a tres alçades, senzillament dema-
nem un lloc on es puguin reunir; veure cine,
ballar o prendre una copa amb els  amics.
Els pares diem prou, no podem esperar ni
un dia més a què la iniciativa privada re-

solgui el problema sense que l’administra-
ció local s’hi impliqui. Segons el nostre cri-
teri i així ho vam defensar a la nostra cam-
panya electoral, Cal Jardiner pot ser l’al-
ternativa; el lloc és ideal ja que està situ-
at al bell mig del poble, envoltat d’un parc
gran com a complement ideal del lleure.
Tampoc volem renunciar a tenir un bon
centre de formació professional. Aquest,
podria estar ubicat a La Marineta, a les an-
tigues quadres. Pensem que seria ideal i
els empresaris ho valorarien molt positi-
vament. Ara toca resoldre aquesta assig-
natura i cal recordar que aquesta neces-
sitat ha de cobrir moltes franges d’edat i
que cada franja té unes necessitats deter-
minades.

L’oci cultural:
una assignatura

pendent

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.

Oficina Local
d’Habitatge
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A l’anterior edició del Parets al Dia vam publicar la primera part d’un tema d’actualitat: la Televisió Digital Terrestre. La nostra intenció aquesta
setmana era continuar informant-los sobre aquest nou sistema de televisió, però ha arribat al nostre coneixement la pràctica del que en podrí-
em anomenar, sense por a equivocar-nos, ESTAFA i  hem prioritzat ALERTAR-LOS sobre aquest fet, que sembla ser que amb un format o un
altre, segueix sent una pràctica habitual i de difícil eradicació en la nostra societat.

Aquesta vegada el format utilitzat implica a l’Ajuntament i, a més, manipula temes d’especial sensibilitat, ens expliquem: una persona que
s’identifica com a personal de l’Ajuntament contacta per telèfon amb un ciutadà i l’informa que, en cas que sigui titular d’un nínxol en el ce-
mentiri municipal els ha de facilitar un número de compte bancari on domiciliar el rebut del seu manteniment, o en cas contrari a partir d’ara,
una persona de l’Ajuntament passarà per casa seva a cobrar aquest rebut. Semblar ser que en cas de negativa en un o altre sentit, fins i tot
han arribat a amenaçar amb l’exhumació de les restes dipositades en el nínxol.

En primer lloc, assenyalar, que ni l’Ajuntament de Parets ni cap altre administració pública pot utilitzar la via telefònica per recavar dades de
caràcter personal, com poden ser el seu DNI o el seu número de compte bancari, entre altres coses i, fins i tot, deixant de banda les implica-
cions morals que aquesta pràctica pugui suscitar, perquè existeix una llei que protegeix amb una gran contundència l’ús d’aquest tipus dades.
En segon lloc, que el sistema de cobrament dels impostos i les taxes municipals actuals no contempla la possibilitat del cobrament a domicili.
Per últim. i com a mesura de precaució, recomanar-los, que mai facilitin les seves dades a ningú que, sense autorització prèvia o sense iden-
tificar-se correctament, es presenti en el seu domicili.

Avís
d’estafa

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

Escuts i distintius

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 sm sm sm sm salutalutalutalutalut

El Centre d’Assistència Primària de Parets ha orga-
nitzat per segon any consecutiu una xerrada infor-
mativa dirigida a parelles que estan tramitant l’adop-
ció d’un fill. Més que informar de tràmits burocràtics,
l’acte −celebrat aquest dimecres al CAP Parets− te-
nia com a pretensió orientar els futurs pares sobre
qüestions pediàtriques com la lactància, les vacuna-
cions, l’alimentació i donar a conèixer tot el que posa
al seu abast el servei de pediatria de l’ambulatori
de Parets. Les ponents d’aquesta xerrada han es-
tat les infermeres Yolanda García, Salomé Cortada
i Maria Àngels Viader. Yolanda García és la inferme-
ra adjunta a la direcció del CAP Parets.

Pepi Volart

El Ministerio de la Gobernación dels anys 60 i 70 del govern franquista, a través
del Servicio Nacional de Inspección y Asesoramiento de la Corporaciones Locales,
obligava els ajuntaments a presentar un recull de dades relatives al municipi que
abastaven des de dades econòmiques i administratives, de nombre de població,
fins a recursos culturals.
L’esborrany que presentem era la resposta que l’Ajuntament de Parets del Vallès
pretenia presentar a «Gobernación» l’any 1968. Comentem-ne algunes dades.
En el punt de «Principales problemas planteados en el Municipio (comunicaciones,
aguas, paro obrero, absentismo, turismo, etc.)», la resposta consignada va ser
«Ninguno». (Curiosa contestació i idíl·lica població.) En el de «Casa consistorial,
instalación de oficinas y servicios administrativos», es responia amb un «Sí» breu
–gairebé mandrós–, contundent i ambigu, amb què es podia fer qualsevol inter-
pretació. I, pel que fa als calés, en l’apartat de subvencions rebudes de l’Estat,

de la província i d’altres organismes i particulars, ni tan sols hi havia resposta: tres ratlletes –il·lustratives,
o no– venien a dir que no havíem ingressat ni un duro per aquest concepte. Oi?

Les dades utilitzades per a l’elaboració d’aquest article han estat ex-
tretes de la documentació custodiada a l’Arxiu Municipal i de les pu-
blicacions existents a les biblioteques municipals.

“Catalunya és una de les comunitats on hi ha més famílies en tràmit d’adopció”

Yolanda García
Infermera del CAP Parets

Quins són els principals objectius d’aquestes xerrades?
Es tracta d’orientar i explicar als futurs pares de tot el
que tenen al seu abast malgrat no tenir encara l’infant
al seu domicili. Donem tot un seguit de consells sobre
com atendre el nen un cop es desplacin al país d’origen
i un cop ja són a casa seva. Els lliurem un dossier so-
bre l’infant, dèficits conductuals i altres pautes que els
poden ser molt útils. Catalunya és una de les comuni-
tats on hi ha més famílies en tràmits d’adopció.
És el primer contacte que els futurs pares tenen amb el
món de la pediatria?
Generalment, sí. La majoria són parelles joves que te-
nen poc contacte amb l’Area Bàsica de Salut. Els expli-
quem que el seu fill, un cop aquí, rebrà el mateix tracta-
ment que la resta d’infants, podrà gaudir de tot el que
suposa el protocol del nen que apliquem al CAP i que ara
s’actualitzarà. Fins i tot els facilitem un telèfon amb al
qual poden trucar als infermers de l’ambulatori quan es
desplacen a buscar el seu fill i, si tenen dubtes i la
comunicació telefònica ho permet, els atenem amb qual-
sevol dubte que tinguin.
D’on va sorgir la idea d’organitzar aquest tipus d’acte
per a famílies en procés d’adopció?
És curiós. Va sorgir parlant amb una germana meva, fent

el comentari que les dones gestants un cop saben que
esperen el seu primer fill ja entren en el sistema sanitari
i tenen múltiples possibilitats d’informació tan per a elles
com per als seus futurs fills. Aleshores el departament
d’infermeria del CAP Parets vàrem decidir posar en mar-
xa aquesta idea que ha tingut molt bona acollida. És una
iniciativa innovadora que hem exposat en un congrés d’in-
fermeria que ha estat molt ben valorat. A més, l’equip d’in-
fermeria del CAP Parets sempre es mou per fer coses no-
ves i engrescadores.
Des del CAP Parets es promouen moltes activitats i pro-
grames a més de l’activitat facultativa habitual?
Sí. Hi ha propostes per a molts col·lectius. Tallers de
relaxació; sessions per mobilitzar la gent gran; sessions
informatives per a diabètics; cursos sobre menopausa,
que imparteix la llevadora; departament d’informació
sobre sexualitat i anticoncepció, entre d’altres.

Ara fa unes quantes setmanes, l’Alícia ens parlava,
des d’aquest mateix espai, del nou escut que, ben
aviat, ens ha de servir com a símbol de la població
així com a element identificador de la documentació
administrativa de la corporació. Però, tot i que la
meva companya afirmava que «anàvem d’estrena»,
sembla que el que hem fet és més aviat tornar enre-
re –ja se sap, les modes, com tot, són cícliques–. El
cas és que hem pogut trobar un dels distintius que
s’atorgaven als regidors que passaven a formar part
del consistori i, al centre, ja veiem l’escut caironat,
això sí, amb algunes diferències respecte al recent-
ment adoptat. Cert és que els elements principals
continuen essent els mateixos –els cavalls i les bar-
res catalanes– però els trobem en ordre invers, o
sigui al segon i tercer quarters i, tot just al centre,
es distingeix una rodona amb tres flors de lis, tot
plegat encerclat per la frase Ayuntamiento Constitu-
cional de Parets.
No hem trobat cap document on s’esmenti la ceri-
mònia en què es feia lliurament de l’objecte però el
que sí sabem és que, el fabricant, fou proveïdor d’es-
cuts i medalles de la casa reial i elaborava diversos
objectes i condecoracions per als cossos de la Guàr-
dia Civil i de l’Exèrcit. A les dependències de l’Ajun-
tament, encara es conserven un grapat d’aquestes
medalles que, suposem, només es lluïen en actes
d’extrema solemnitat. I és que el nostre escut ha
sofert diverses modificacions de forma i contingut al
llarg de la història... Fins a principis dels 80, ha es-
tat somat per la corona borbònica, per la dels reg-
nes de Castella i Aragó, també ha lluït els elements
característics de Lleó, Castella, Navarra i Granada
–la creu trenada, les torres, el lleó... – i, fins i tot,
es va fer arribar un estudi que vinculava Parets amb
Mallorca i que incloïa dins les seves armes un toro
de sable con un lebrel de oro...
En fi, sembla que, finalment, conservarem els com-
ponents que ens han distingit des de fa anys: les
quatre barres i els cavalls rampants.



23 de maig de 200812
LA FINESTRA

El col·lectiu Ateneu Vall del Tenes va celebrar, el passat 11 d’abril, el seu primer
acte a la sala d’exposicions de Can Rajoler després de tornar a iniciar  les seves
activitats. Aquest primer acte va ser la presentació del llibre Llegendes dels cas-
tells del Vallès Oriental, un treball elaborat per Glòria Campoy, professora i docu-
mentalista de l’Escola Sant Gervasi de Mollet, i les alumnes Aloma Duran i Raquel
Jurado. Aquest llibre recull narracions i faules sobre els castells de la nostra co-
marca i és una important aportació que recupera la memòria del que van signifi-
car aquests castells en plena època medieval. Vam conversar, precisament, amb
una de les autores, Glòria Campoy.

Carles Font

Glòria Campoy
Professora i documentalista

“A Parets tenim dues edificacions d’origen romà que van ser fortaleses medievals” Ultima hora ...´

Sortida pels escenaris del
llibre La Catedral del mar

Amics de Materi organitza
un Concert solidari

Com neix aquest llibre?
D’un treball de recerca. A l’Escola Sant
Gervasi donem molta impor tància a
aquests treballs quan els alumnes fan
batxillerat i podríem dir que és un ob-
jectiu d’escola. Moltes vegades aquests
treballs queden tancats en un armari,
però des del centre apostem per tal que
els més interessants puguin ser publi-
cats. És el cas d’aquest llibre. És una
obra molt informativa... És un llibre que
no genera opinió i sí moltes dades. És
molt ober t a la interpretació. Tractem
una època molt àmplia que va des de
l’any 1000 aproximadament fins als
nostres dies i hem pogut fer una reco-
pilació de fitxes de cada for tificació i
castell.
Tants castells existeixen al Vallès?
Aquí parlem tant de castells com de for-
tificacions. Cadascuna té una morfolo-
gia diferent. A vegades quan ens parlen
de castells ens imaginem aquells edi-
ficis que estan sobre turons. D’aquests
en tenim pocs i en canvi tenim altres
edificacions d’origen medieval que tam-

bé han generat moltes llegendes. Cal
tenir en compte que en l’època medie-
val el Vallès era una zona de pas i pe-
rillosa ja que per aquí venien els atacs
cap a Barcelona. Per això es necessi-
taven una sèrie de defenses, no tan
sols als turons sinó a la plana que en-
cara podem veure en moltes poblacions
de la comarca.
I, com dius, aquests castells han por-
tat moltes llegendes.
És cer t. Moltes d’aquestes edificaci-
ons, sobretot les que estan derruïdes,
han generat històries diverses de brui-
xes, esperits i altres intrigues i miste-
ris. A Parets tenim dues edificacions
d’origen romà que van ser for taleses
medievals sempre ben conservades,
que són la Torre de Malla i la Torre de
Cellers. En no haver-se destruït mai
aquestes dues edificacions no han ge-
nerat gaires llegendes. Parets, en can-
vi, ha portat més misteri amb els  me-
gàlits. En canvi al castell de Vilamajor,
que estava a Sant Celoni i del qual no
en queda res, va generar una llegenda

on no hi faltava el drac i que ha condu-
ït que es faci fins i tot una festa dedi-
cada precisament a aquesta història.
Quins castells destacaries de la nostra
comarca?
N’hi ha de molt espectaculars com el
de Castellcir que està damunt d’una
roca i que li diuen La popa perquè té
forma de vaixell. Hi ha castells molt in-
teressants però es desconeixen sovint
perquè no es veuen des de la carrete-
ra i a vegades són de difícil accés. A Cal-
des de Montbui també hi ha edificaci-
ons molt destacades, també el castell
de Montmany al Figaró, o el de la Roca
del Vallès.

La Biblioteca Can Rajoler ha organit-
zat una ruta literària pels escenaris
reals on transcorre la novel·la
d’Idelfonso Falcones, La Catedral del
Mar, en un recorregut que ha estat
val·lidat pel mateix autor.
Un total de 55 persones es despla-
çaran demà a Barcelona per seguir la
ruta; a causa de l’èxit que ha tingut
la sortida, es repetirà l’experiència el
dissabte 28 de juny.

El proper dissabte 31 de maig, a les
18.00 h, al teatre Can Rajoler, l’enti-
tat Amics de Materi organitza un con-
cert solidari per tal de recaptar fons
per a l’ampliació i millora de les in-
frastructures d’una escola per a nens
sord-muds a Materi (Benin).
El preu de l’entrada serà de 6 euros
i de 3 euros per als menors de 13
anys.

El Col·lectiu Pro Ateneu
organitza noves activitats
El Col·lectiu Pro Ateneu ha organitzat
un seguit d’activitats que tindran lloc
demà dissabte 24 de maig, a la pla-
ça de la Vila. Entre d’altres propos-
tes, podrem veure la presentació de
la revista La Xemeneia i, a partir de
les 22 h, un concert a càrrec dels
grups The Hits i Caravan Machine.


