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Com a resposta a les polítiques d’habitatge social, el sector
de Can Fradera de Parets s’inclou en el Pla d’àrees residen-
cials estratègiques (ARE) per al quadrienni 2008-2011 pro-
posat per la Generalitat de Catalunya. L’ARE neix com un ins-
trument per facilitar la construcció d’habitatges assequibles
i determina que, com a mínim, el 50% dels habitatges han
de ser protegits. Davant aquesta proposta del govern auto-
nòmic, l’Ajuntament de Parets ha acordat desenvolupar el
sector de Can Fradera sota aquestes directrius urbanístiques,
que permetran ampliar l’oferta d’habitatges de protecció ofi-
cial, una de les grans demandes ciutadanes i, a més, la
dotació de serveis, amb la construcció d’un nou institut d’edu-

Can Fradera: àrea residencial estratègica
El sector Can Fradera es desenvoluparà com ARE per acollir el 50% de pisos protegits

Imatge virtual de la promoció d’habitatges de protecció oficial que es construirà al sector de Can Fradera
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cació secundària i equipaments esportius. Per tal que la
definició de Can Fradera com a àrea residencial estratègica
no repercuteixi en el calendari de lliurament dels 60 habitat-
ges de protecció oficial ja adjudicats, s’ha exclòs el sòl on
es construiran aquests habitatges de la delimitació de l’ARE.
Alhora, s’incorporen 13.000 metres quadrats de sòl per a la
construcció del nou institut de secundària. Aquest equipament
i altres de caire esportiu inclosos en l’àrea seran finançats,
en part, pel Consorci en el desenvolupament de l’ARE, amb
el compromís de la Generalitat de participar en el finançament
per tal que la seva construcció s’iniciï de forma simultània
als edificis d’habitatges. (Pàg. 3)



9 de maig de 20082
SERVEIS

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

Les Quinieles

És el joc de la quiniela,
un joc molt i molt astut,
de tothom ja és sapigut,
que es juga de cara a la “pela”.
Jo, tal com tots els mortals,
també em poso a provar sort,
però com que sempre apunto tort
no soluciono els meus mals.
Quan al meu cap si arrela
el frenesí que porta el joc,
de la taula no me’n moc,
fins que he omplert la quiniela.
Perquè somiar no costa gaire,
i a ningú deu d’estranyar,
que si un es posa a somiar,
no vegi els milions tant enlaire.
Jo, amb pocs milions en tindria prou,
no en voldria pas quaranta,
no tinc tampoc tanta carpanta,
ja em conformo amb trenta-nou.
Però tot em surt malmès i tort,
que hi farem si no en sé més,
si em surt sempre al revés,
és perquè no tinc mai sort.
Jo prou hi poso serietat
a l’hora de fer l’endevinalla,
però no ho sé, tot se m’encalla
i no en trec cap resultat.
Aquesta afició és la que més
tant si és fosca com si és neta,
que em fa sempre la traveta
per fer-me perdre els diners.
De tothom ja és sapigut,
i no que es digui res més
de que si un perd els diners,
pau, el que gemega, ja ha rebut.
Però avui ja torno a jugar,
que algun cop he de guanyar
que sempre algun se’n despenja.
De temps que porto la dèria,
de fer-me ric molt aviat,
pensant sobre la matèria,
veig que això, és cosa seria
i que no vaig equivocat.

Josep Malla

Trobada de gegants a la Sagrada Família.

No és fàcil plantejar el que se sent quan la trobada
de gegants, després del passeig pels carrers de
Barcelona, acaba davant de l’edifici de la Sagrada
Família. La “majestuosa Sagrada Família!!”.
No cal dir que quan la mires sents una gran emoció
i més quan veus davant els teus estimats gegants.
L’esperit del bon geganter i graller és sentir-se a gust
amb allò que fas i conviure amb el que fas i conviure

amb bon companyerisme entre tots i això és el que
passa entre els geganters, grallers i ajudants de la
colla de Parets del Vallès, servidors de l’Elisenda i en
Marcel.

M. Rosa Naqui
Cap de Colla

A tu, poeta

    Dia vint-i-ú: és primavera
i Dia Mundial de la Poesia;
cada ametller floreix amb energia
i el poeta l’inspiració espera.

    Vers, estrofa, rima, mètrica; supera
tot ben agermanat en aquest faust dia
i el full en blanc de que s’ompli es fia,
embrutat d’una neteja prou sincera.

    Tots els poetes de cor i molt sensibles
voldria veure’ls units amb un únic clam
que ressonés per tots els entorns possibles

    i com guerrers de la Pau, el seu reclam,
ho fos per descobrir aquells «invisibles»
amagats sota arrels del seu propi gram.

Antoni Bertran

L’HOSTE INSÒLIT

No em malvendré el silenci. D’aquest cos
en conec els topants i les dreceres
i n’estimo els esclats , les defallences;
no i visc a pler, però hi visc i això em basta.

No em malvendré el silenci ni l’espai
feixuc de mi mateix i dels projectes
desmesurats que em poblen i m’exalten.
Amb els dits balbs de tant palpar memòries
m’inscric a tota mena de propòsits
de goig i d’esperança.
                                      Fonda i clara
la veu que em repeteix proclama vida.

Poema extret de “Les clares paraules”
 - Obra poètica IV- MIQUEL MARTÍ I POL (Roda de Ter 1929
-2003).  Aquest publicació es pot trobar a la Biblioteca
Can Rajoler.
Lectura recomanada pel Niu d’Art de Parets.

Divendres 9
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora
del conte.
-A la sala d’exposicions de Can Rajoler, inaugu-
ració de l’exposició d’AFIMOIC.
Dissabte 10
-A partir de les 11 h, als voltants del Pavelló
Municipal d’Esports, Cross escolar.
-De 10 a 13 h, a la plaça de la Vila, fira d’in-
tercanvi; a les 12 h, espectacle Al teu cau quin
cacau cau; a les 19 h, xerrada sobre
l’ateneisme; a les 22 h, concert dels grups
The Hits i Caravan Machine.
Diumenge 11
-A les 10 h, al Pavelló Municipal d’Esports, Cur-
sa Popular.
-A les 17 h, a la plaça de la Vila, ballada de gi-
tanes.
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle
infantil: Pinotxo Bric a Brac, a càrrec de la cia.
Zum-zum Teatre.
Dilluns 12
-Sortida de natura als boscos de Montesquiu i
dinar a Sant Quirze de Besora, adreçada a la
gent gran.
Dimecres 14
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, tertú-
lia al voltant de la lectura Balzac i la petita mo-
dista xinesa, de Dai Sijie.

Dijous 15
-A les 18 h, al Teatre Ca n’Oms, trobada poèti-
ca del Niu d’Art.
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, conferèn-
cia 50 anys de la NASA. Secrets de l’univers, a
càrrec d’Albert Pla.
-A les 19 h, a l’Escola de Música, concert en fa-
mília 80 cançons al voltant del món.
-A la tarda, a Can Rajoler, obertura de l’exposició
Famílies en blanc i negre.
Divendres 16
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del
conte: contes de família.
-A les 20.30 h, al Teatre Can Butjosa, cine fòrum:
projecció de La guerra dels botons i col·loqui con-
duït per M. Jesús Comellas.
Dissabte 17
-A les 12 h, a la Piscina Can Butjosa, Tothom a
l’aigua.
-A les 17 h, a la Biblioteca Can Butjosa, El con-
te de la meva família.
Diumenge 18
-D’11 a 14 h, al Parc La Linera, Juguimòbil; a les
14 h, dinar pícnic i, a la tarda, taller de consum
responsable.
-A les 17 h, al Parc La Linera, La tal en concert.
-A les 19.30 h, al Teatre Can Rajoler, teatre: Un
polític supersticiós, a càrrec del grup Som i Se-
rem.

Dimarts 20
-De 17.30 a 18.30 h, al Parc La Linera, taller
de construcció de flautes, a càrrec del profes-
sor Esteve Cardús.
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, representació
teatral a càrrec de l’IES Parets.
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler, hora
del conte: Vestim l’emperador, a càrrec de
Carme Brugarola.
-De 18.30 a 20 h, al Parc La Linera, gimcana
musical.
-A les 20.15 h a l’auditori de l’Escola de Músi-
ca, concert Parets sota el pentagrama.
Dimecres 21
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, tertúlia
al voltant de la lectura La catedral del mar,
d’Ildefonso Falcones.
-A les 19.30 h, al Parc La Linera, botifarrada i
karaoke per a alumnes i famílies de l’Escola de
música.
Dijous 22
-De 17.30 a 18.30 h, al Parc La Linera, taller
de danses del món, a càrrec d’Elisenda Puig.
-A les 20.15 h, actuació dels alumnes del curs
de música per a adults juntament amb els alum-
nes grans de guitarra.
-A les 20.30 h, a l’auditori de l’Escola de Mú-
sica, concert de professors en diferents agrupa-
cions de cambra.
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

La meitat dels habitatges que es construiran al
sector Can Fradera seran de protecció oficial

L’Ajuntament de Parets ha acordat in-
cloure el sector de Can Fradera en el
Pla d’àrees residencials estratègiques
proposat pel govern de la Generalitat.
Un acord que es proposa amb algunes
condicions bàsiques. En primer lloc
s’exclou el sòl on es construiran els 60
habitatges de promoció municipal ja
adjudicats per tal que les tramitacions
que puguin esdevenir-se de l’ARE no
provoquin retards en el calendari de lliu-
rament dels pisos, previst per al proper
mes de setembre.

La inclusió d’aquest sector a l’ARE
comporta una modificació puntual del
Pla general d’ordenació urbana, pel
qual s’exclouen aquests terrenys però
s’incorporen a la delimitació de la nova
àrea residencial 13.000 metres qua-
drats de sòl que es destinaran a la
construcció del segon Institut d’Educa-
ció Secundària (IES) del municipi. Tant
l’IES com altres equipaments espor-
tius es finançaran en part pel Consor-
ci que es constitueixi de l’ARE, amb el

L’Ajuntament acorda la
inclusió del sector de Can

Fradera com a Àrea
Residencial Estratègica

Aquest emplaçament
inclourà el futur institut de

secundària i nous
equipaments esportius

S’exclou de l’ARE la
promoció d’HPO ja

adjudicada per tal que es
lliurin segons calendari

compromís per part dels diferents de-
partaments de la Generalitat de progra-
mar la participació en el seu finança-
ment. La construcció d’aquests nous
equipaments s’iniciaran de forma si-
multània als edificis d’habitatges.
També s’estableix que els índexs
d’edificabilitat i densitat s’han de man-
tenir en 0,61m2/m2 i els 60 habitat-
ges per hectàrea ja establerts en el Pla

Les àrees residencials estratègiques es plantegen com una nova figura urbanística definida en el Decret Llei de mesures
urgents en matèria urbanística. Aquest Decret estableix tot un seguit de requisits que han de complir aquestes zones de
nou creixement, com ara la integració amb la trama urbana existent o prevista: la dotació d’equipaments i serveis i la
prestació del servei de transport públic. Cal dir, però, que les àrees residencials estratègiques (ARE) neixen com un ins-
trument per facilitar la construcció d’habitatges assequibles.
El document aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, organisme que depèn de la Generalitat de Catalunya, ha
proposat el desenvolupament de 100 àrees en 86 municipis de Catalunya i que això suposarà un total de 90.157 nous
habitatges, dels quals el 50% com a mínim hauran de ser protegits.
D’entre aquestes propostes, el passat mes de febrer, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat van fer arribar la proposta d’ARE per al municipi de Parets del Vallès. Segons aquest
Pla, l’espai de Can Fradera compleix tots els requisits per ser designada àrea residencial estratègica. En aquest sentit,
l’Ajuntament de Parets del Vallès ha rebut amb satisfacció la proposta, ja que Can Fradera és una zona urbanitzable que
ja havia estat plantejada pel consistori com l’espai més important en el desenvolupament d’habitatges protegits o con-
certats. La definició de Can Fradera com a ARE implica l’ampliació del nombre d’habitatges de protecció oficial en un
10% més, i la dotació de més serveis per als ciutadans.

Àrees residèncials estratègiques (ARE): què són i què impliquen.

Parets podrà disposar de 235 nous
habitatges de protecció oficial, un
altre institut de secundària i diversos
equipaments esportius amb la in-
clusió del sector de Can Fradera en
el Pla d’Àrees Residencials Estratè-
giques (ARE) 2008-2011 proposat
per la Generalitat de Catalunya. Can
Fradera ja estava englobat dins del
Pla d’Habitatge Assequible 2007 de
Parets i ara, amb la catalogació
d’ARE, s’ampliarà en un 10% el
nombre de pisos protegits previstos.
Aquesta mesura comporta una ma-
jor densitat a Can Fradera respecte
al pla parcial aprovat inicialment però
és una excel·lent oportunitat per
comptar amb un major parc d’habi-
tatges socials, disposar del segon
IES que reclama la comunitat educa-
tiva local, gaudir de noves ins-
tal·lacions esportives i solucionar la
mobilitat del Barri Antic.
És, doncs, una decisió important per
al futur del nostre municipi, que ens
permetrà avançar encara més en
l’aplicació de polítiques d’habitatge
digne i assequible, alhora que gua-
nyarem infraestructures i serveis de
caràcter local. Igualment, suposa un
repte per construïr un nou barri inte-
grat en el teixit urbà ja existent, efi-
cient des del punt de vista ambien-
tal, amb els equipaments adequats
i amb una bona accessibilitat al
transport públic.
En aquest sentit, l’ARE és un instru-
ment efectiu per posar a l’abast de
la ciutadania de Parets nou habitat-
ge assequible, assegura una alta
qualitat urbanística, garanteix la dis-
posició dels equipaments necessa-
ris i permet la participació municipal
a través d’un consorci en què tam-
bé hi figura l’Institut Català del Sòl.
Val a dir que la mesura no afectarà
el calendari de lliurament dels 60
pisos ja adjudicats, que es
construiran a partir del setembre vi-
nent fora de l’àrea delimitada.

parcial aprovat inicialment. Per tant, no
s’ocuparà més sòl del que ja preveia
el Pla parcial de Can Fradera i es man-
tindrà la mateixa intensitat en la dispo-
sició de vials i espais d’utilització pú-
blica.
Dels 470 habitatges que es
construiran al sector de Can Fradera,
el 50%, és a dir 235, seran en règim
de protecció oficial.

L’ARE comportarà un
major nombre de pisos protegits,

la construcció d’un IES i
equipaments esportius
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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

CAIXERA
ATENCIÓ AL CLIENT

ADMINISTRATIVA

Llocs de treball: 1
Contracte: eventual producció.
Horari: jornada completa de 9 a 14
h i de 16 a 18 h.
Tasques: suport administratiu i
comptable a una empresa metal·-
lúrgica.
Requisits: Formació i experiència
administrativa i comptable. Bon ni-
vell d’ofimàtica .

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb opcions
d’indefinit.
Horari: 1/2 jornada tarda de 15 a
19 h.
Tasques: gestió i resolució incidèn-
cies de clients.
Requisits: Formació Professional.
Valorable experiència en l’àmbit de
la logística i magatzematge.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: intensiu rotatiu setmanal
(matí/tarda) i dissabtes alterns.
Tasques: acollida de clients i co-
brament en la línea de caixes.
Requisits: experiència en caixa o
atenció al client. Habilitat social.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb
opcions d’indefinit.
Horari: jornada completa.
Requisits: títol de Bibliotecono-
mia i Documentació. Nivell C de
català. Bon nivell d’ofimàtica.
Valorable experiència en bibliote-
ques preferentment infantils o
escolars.

AUXILIAR
ADMINISTRATIU/VA

PERRUQUERA
(oficiala)

MOSSO DE
MAGATZEM

CUINERA

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: migdies de 12 a 16 i nits de
20 a 24 h.
Tasques: elaboració de plats tradi-
cionals i d’altres cultures.
Requisits: experiència en la cuina
del país. Es valoraran coneixe-
ments de cuina egípcia, siriana...

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: nocturn de 22 a 6 h.
Tasques: gestió i coordinació de
magatzem de productes de neteja.
Requisits: experiència en coordina-
ció d’equips de treball. Carnet de
conduir.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb
opcions d’indefinit.
Horari: intensiu matí de 6 a 14 h.
Tasques: ubicació de mercaderi-
es en magatzem d’empresa d’ali-
mentació.
Requisits: imprescindible carnet
de carretoner i experiència en
carretons retràctils.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb
opcions d’indefinit.
Horari: jornada completa supedi-
tada a les necessitats de la per-
ruqueria.
Tasques: les habituals de la pro-
fessió.
Requisits: experiència i habilitat
per tractar amb el públic.

ENCARREGAT DE
MAGATZEM

Tot allò que tens a casa, que ja no vols
o no necessites, pots canviar-ho per
altres objectes que et puguin ser útils.
Aquesta és la base de la Fira d’Inter-
canvi de Parets, la segona edició de la
qual se celebra demà dissabte, 10 de
maig, a la plaça de la Vila.
La fira pretén fer una reflexió a l’entorn
del consum desmesurat i donar una
oportunitat a l’intercanvi sense neces-
sitat de fer ús dels diners, alhora que
vol propiciar una valoració racional de
la necessitat i l’ús dels objectes per
sobre de l’impuls consumista.
Entre les 10 i les 3 de la tarda, tothom
que vulgui podrà participar-hi, però les
activitats al voltant del consum respon-
sable duraran tota la jornada. A les 12
del migdia tindrà lloc l’espectacle Al teu

cau quin cacau cau?, una actuació
musical i interactiva basada en la pro-
blemàtica del comerç injust del cacau
i les conseqüències que té sobre els
productors dels països del Sud.
A les 7 de la tarda tindrà lloc una xer-
rada amb el títol: l’Ateneisme a
Catalunya, passat, present i futur, a
càrrec de Manuel Aisa, de l’Ateneu En-
ciclopedista de Barcelona i es farà tam-
bé la presentació de la revista La Xe-
meneia del Col·lectiu Pro Ateneu. La
programació es clourà amb un concert
a càrrec dels grups The Hits i Carava-
na Machine, que començarà a les 10
de la nit. Els actes han estat organit-
zats pel Col·lectiu Pro Ateneu amb el
suport de l’SCAC i el servei de Joven-
tut de l’Ajuntament de Parets.

Parets celebra la II Fira d’Intercanvi
per fomentar el consum responsable

“Joves creadors”,  foment
de l’art i la creativitat
L’Ajuntament de Parets treballa en el
disseny d’un nou projecte anomenat
“Joves creadors” que pretén fomentar
la creació i l’art entre els joves, facili-
tant el seu accés a recursos i/o forma-
ció especialitzada i potenciar la seva
creativitat. El primer pas en el desen-
volupament del projecte és crear un
cens d’artistes municipal i formar un
grup de treball que elabori les bases
del concurs.
Per tal de constituir el grup, s’ha con-
vocat una reunió el proper dimecres 14
de maig, a les 21 hores, al Casal Can
Butjosa, al qual hi poden assistir tots
els interessats. D’entre les obres pre-
sentades, que podran ser en qualse-
vol disciplina artística, se n’escollirà
una única guanyadora i l’autor rebrà
com a premi una dotació econòmica
de 2.500 euros.

Llibres en venda i en
préstec, per Sant Jordi

La diada de Sant Jordi 2008 ha es-
tat marcada per la gran afluència de
públic en les diverses activitats pro-
gramades. La novetat més destaca-
da va ser la inauguració del Biblio-
mercat al quiosc del Camp de les
Peces, un servei de la biblioteca Can
Rajoler que vol acostar la lectura als
ususaris del mercat setmanal. Tam-
bé es va mostrar el taller Treballem
la diversitat, en què van participar les
escoles de Parets per celebrar l’Any
Europeu del Diàleg Intercultural. D’al-
tra banda, voluntaris de la biblioteca
Can Butjosa van explicar contes als
centres educatius del municipi.

L’Escola de Música celebra
la 9a Setmana Cultural
Del 20 al 23 de maig, l’Escola Munici-
pal de Música celebra la 9a Setmana
Cultural. Aquest esdeveniment cultural
i lúdic té com a finalitat crear un punt
de trobada i un ambient de germanor
entre els professors, els alumnes i les
seves famílies. Els actes començaran
amb un taller de construcció de flau-
tes, una gimcana i un espectacle
audiovisual. Durant tota la setmana tin-
dran lloc tallers, jocs, audicions i balls
relacionats amb el món de la música.
Entre el 12 i el 23 de maig, es podran
fer les preinscripcions al proper curs
2008-2009.
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Comença la primera fase de les
obres de rehabilitació de Cal Jardiner

L’equipament es convertirà en un Centre de Formació Ocupacional i
Juvenil, amb aules formatives i bucs d’assaig

Ja han començat les obres de rehabi-
litació de la masia Cal Jardiner, un
equipament municipal ubicat al parc de
Cal Jardiner, a tocar de Gallecs, que es
convertirà en la futura seu d’un centre
de formació ocupacional i juvenil.
El projecte bàsic i executiu per a la re-
habilitació integral de l’edifici ha estat
redactat per Arquitectura Matutano i
l’execució de les obres s’ha adjudicat
a l’empresa Abolafio Construcciones
SL, de l’Ametlla del Vallès, per un im-
port de 286.000 euros, un 4,5% per
sota del preu de licitació.

Rehabilitació en tres fases
La rehabilitació de la masia es desen-
voluparà en tres fases. La primera per-
metrà l’entrada en funcionament de

Què li sembla la posada en marxa del Bibliomercat? Creu que hi ha suficient hàbit de lectura? Quin llibre recomanaria?

Molt bé, jo l’aprofitaré per tor-
nar el llibre que tinc en prés-
tec. Crec que la gent s’hi acos-
tarà perquè ara és més fàcil.
No hi ha suficient hàbit de lec-
tura, potser no tenen temps o
no el troben. Jo recomanaria
La Catedral del Mar, de
Ildelfonso Falcones.

M. Antònia
Fradera
58 anys

Jaume
Nadal

70 anys

No l’he vist encara, tot i que ho
trobo perfecte. Totes les inici-
atives per potenciar la lectura
són bones. Crec que encara no
es llegeix suficient, tot i que
cada dia hi ha més llibreries.
Recomano El caballero de la
armadura oxidada, de Robert
Fisher.

J. Antonio
Moreno
57 anys

És molt probable que faci ús
d’aquest servei quan vingui al
mercat. Crec que és molt bo
que una biblioteca promogui
aquestes iniciatives. Jo no lle-
geixo molt, però m’agrada la
lectura especialitzada en les
manualitats de la llar.

Cari
Domínguez

64 anys

J. Carlos
Fierrez
18 anys

És una idea molt encertada. La
meva cita dels dimecres és fer
la compra i recollir un llibre.
Potser llegir llibres no és habi-
tual, però sí que es llegeix
molta premsa, revistes, i això
també és lectura. Jo recoma-
naria Guia para catar el vino
con sabiduria, de Susi Atkins.

No l’havia vist perquè no acos-
tumo a venir al mercat. A mi no
m’agrada gaire llegir, però crec
que les persones que fan ús de
la biblioteca trobaran un bon
servei aquí. Llibres potser no,
però miro moltes revistes de
cotxes i de motos.

Amb motiu del Dia Internacional de les
famílies, que se celebra el proper 15
de maig, l’Ajuntament de Parets ha pre-
parat tot un seguit d’activitats emmar-
cades dins el programa Família i mu-
nicipi. Sota el títol Famílies en blanc i
negre, el mateix dia 15 de maig s’in-
augurarà, a la sala d’exposicions Can
Rajoler, una mostra fotogràfica amb
instantànies de temàtica familiar.
La programació inclou altres propostes
que es desenvoluparan fins al 20 de
maig. Durant tota la setmana, els cen-
tres educatius de Parets faran activitats
al voltant de la família i sota el títol Ex-
plica’m un conte, la Biblioteca Infantil
i Juvenil Can Butjosa acollirà un joc
d’intercanvi de rols per explicar contes.
També està prevista una sessió de cine
fòrum, una jornada de portes obertes
a la Piscina Municipal i, el 18 de maig,
el Parc La Linera es convertirà en es-
cenari del Juguimòbil, una mostra de
jocs d’enginy, tradicionals, de taula,
motrius i de construccions.
A migdia es farà una dinar picnic i pos-
teriorment, amb la col·laboració de l’en-
titat Rialles Parets, tindrà lloc la repre-
sentació d’un espectacle d’animació
infantil i juvenil.

Parets commemora el Dia
Internacional de les famílies

l’espai com a centre de formació
ocupacional per a joves i comportarà la
creació de dues aules de caràcter po-
livalent, una sala de reunions i despatx
i el condicionament de l’espai exterior.
El termini d’execució de les obres és
de tres mesos i es preveu que durant
el juliol finalitzi aquesta primera fase
d’actuació. Ja s’està treballant per tal
que el mes de setembre comencin les
activitats formatives, programades pel
Servei Local d’Ocupació de Parets. Al-
hora, l’espai es posarà a disposició de
l’IES i centres educatius de secundà-
ria per impartir cursos específics rela-
cionats amb els plans de transició es-
cola-treball.  En les següents fases es
procedirà a la dotació d’espais per al
centre juvenil i els bucs d’assaig.

ANTONIO
TORÍO
Regidor

d’Educació

Cal Jardiner, motor de la formació ocupacional
La recuperació de la masia Cal Jardiner per convertir-la en un centre
de formació ocupacional i juvenil és un projecte llargament reivindi-
cat. La rehabilitació de l’edifici ja està en marxa; fa uns dies han
començat les obres, en una primera fase, i acabaran a l’estiu. La
formació i el lleure conviuran en aquest espai adreçat als joves. Al
setembre s’iniciaran els cursos de formació, programats pel Servei
Local d’Ocupació -SLOP-, i progressivament s’executaran les dues
fases d’actuació restants, amb la finalitat de dotar més espais per
fer el centre juvenil i bucs d’assaig.
Cal Jardiner esdevindrà un motor de formació ocupacional a Parets,
que incidirà en plans de transició escola-treball, i actuarà conjunta-
ment amb els centres d’educació secundària del municipi per tal que
l’espai pugui acollir cursos específics en base al projecte Endavant,
que incideix especialment en el procés transitori entre l’escola i la
incorporació al món laboral.

Breus
DiguesCOM!, un èxit

Vallesà de l’any 2007

Gairebé 500 persones van fer pas,
el passat 25 d’abril, per les carpes
de DiguesCOM!, una acció orga-
nitzada per COMRàdio amb la
col·laboració de l’emissora munici-
pal RAP 107 amb l’objectiu de
promoure la difusió radiofònica i
fomentar la comunicació oral entre
els nens i nenes de Catalunya.
L’edició especial del programa, amb
Miquel Giménez al capdavant, va
comptar amb la presència de l’exfut-
bolista de l’Espanyol i campió olím-
pic als Jocs del 92, Toni Jiménez.
Durant la tarda també es van organit-
zar diversos tallers relacionats amb
el mitjà radiofònic.

Aquest mes s’ha iniciat una campanya
de control acústic de ciclomotors i
quads que durarà fins al setembre i
que té per objecte sensibilitzar els con-
ductors que cal respectar l’Ordenança
municipal de Convivència Ciutadana i
no superar els nivells permesos, esta-
blerts en 0,94 decibels. Als conductors
amb vehicles que sobrepassin el límit
permès se’ls imposarà una sanció de
60,10 euros i s’aixecarà acta. La de-
núncia serà retirada si en el període de
15 dies hàbils, els vehicles passen la
inspecció de la ITV i els nivells de so-
roll emesos entren dins els paràmetres
permesos. En cas de reincidència, el
ciclomotor o quad serà immobilitzat i re-
tirat amb grua. Els controls de soroll
s’efectuen amb un aparell homologat
que ha estat cedit per la Diputació de
Barcelona. Actualment, el parc mòbil de
ciclomotors a Parets del Vallès és de
661 vehicles.

S’inicia una campanya
de control de sorolls de
motocicletes i quads

Germà Morlans i Josep Artigas van
ser els dos premiats en el marc del
certamen Vallesà de l’any 2007.
Morlans, responsable de la Unitat de
Cures Pal·liatives de l’Hospital de
Granollers, va merèixer aquest guar-
dó i Artigas va ser reconegut amb el
premi de cooperació internacional
per al desenvolupament humà 2008,
dotat amb 11.000 euros, que lliura
el Consell Comarcal del Vallès Orien-
tal. Dos guardons en un certamen
que ha homenatjat a la tasca profes-
sional i solidària de dos vallesans i
que enguany, en la seva segona edi-
ció, s’ha celebrat al teatre Can Ra-
joler de Parets del Vallès.

VOX POPULI
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La vuitena edició de la Festa de les Entitats de Parets del Vallès, celebrada el pas-
sat 20 d’abril, al Sot d’en Barriques, ha destacat per l’increment en el nombre d’as-
sociacions representades  i d’activitats complementàries. La Festa de les Entitats
esdevé un aparador del teixit associatiu del municipi en la que van prendre part 46
de les 66 entitats registrades a Parets, i es van dur a terme gairebé una cinquentena
d’activitats que havien estat programades. Enguany, al voltant de 10.000 perso-
nes han fet estada a la festa, que malgrat alguns moments de pluja no s’ha vist
deslluïda. L’afluència de visitants s’ha mantingut respecte de la darrera edició.
L’arrossada popular, un dels actes més tradicionals de la festa, va reunir prop de
700 comensals.

Més de 10.000 visitants i 46 expositors

a la 8a Festa de les Entitats de Parets

La Taula d’Entitats de Parets del
Vallès agraeix i felicita alhora a tota
la ciutadania per la seva participa-
ció massiva, malgrat les inclemèn-
cies meteorològiques, a la Festa
de les Entitats 2008. Aquesta
nombrosa participació és una cla-
ra mostra de la implicació dels
paretans en els esdeveniments
que se celebren al municipi.
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El nedador paralímpic Miquel Luque
ha obtingut marques mínimes en
50m braça i 150m estils pels Jocs
Paralímpics de Pequín (Xina) que es
faran al setembre. Luque s’ha asse-
gurat la seva participació gràcies als
bons resultats aconseguits al 2n
Open de Natació Paralímpica celebrat
a Santa Cruz de Tenerife. A més, fins
al 15 de maig, Miquel Luque partici-
pa en una concentració amb l’equip
paralímpic espanyol que es fa a
Sierra Nevada.

Oliver Avilés va ser Campió del Món de Team relay amb la selecció espanyola el 2005

Jordi Seguer

L’esportista paretà Oliver Avilés abandona
la pràctica del ciclisme tot terreny
El paretà Oliver Avilés, considerat un
dels bikers catalans més importants
va decidir, durant el mes d’abril, pen-
jar la bicicleta. Els insistents dolors
que pateix des de fa temps a l’esque-
na han provocat aquesta decisió ja que
no podia competir ni entrenar com ell
volia. Avilés deixa la pràctica del BTT
amb tan sols 20 anys, aquesta era la
seva segona temporada a la categoria
sub 23 i formava part de l’equip ECP-
TAU Cerámica.

Inicis a l’AC Parets
Format des de les categories inferiors
de l’Associació Ciclista Parets-Ravet
Bike, ben aviat va fer el salt a d’altres
clubs. Entre els èxits de la seva trajec-
tòria hi ha la consecució del títol de
Campió del Món de relleus amb la se-
lecció espanyola l’any 2005 com a
corredor juvenil categoria on, a més, es
va proclamar campió d’Espanya.
Olivér Avilés ha dit que en la seva reti-
rada “han influït els problemes a l’es-
quena però també qüestions labo-
rals”. Segons el biker paretà “els met-
ges no m’han donat solucions al meu
problema”.
Els responsables de l’equip ECP-TAU
han donat suport a Avilés “un corredor
que ha demostrat clarament la quali-
tat que té. Volem pensar que no és
una decisió irrevocable”, han dit en
una nota de premsa.
Avilés s’entrenava diàriament amb la

seva bicicleta des que tenia 15 anys.
Pel que fa al seu futur ha dit que a
partir d’ara continuarà vinculat al món
de la bici però “com un aficionat més
i sense competir”. Durant la seva tra-
jectòria va combinar la participació en
proves de BTT però també va destacar
pels seus bons resultats en curses de
carretera com la Volta al Vallès.

Joaquim Rodríguez al GIRO d’Itàlia
El ciclista professional paretà,
Joaquim Rodríguez, del Caisse
d’Epargne participarà del 10 de maig
a l’1 de juny en una nova edició del

GIRO d’Itàlia. La primera etapa serà
aquest dissabte amb una contrare-
llotge per equips a Palermo (Sicília) de
28 km. El GIRO comptarà amb 4 eta-
pes d’alta muntanya, 7 de mitja i 4
contrarellotges.
Abans de la cita italiana Joaquim
Rodríguez, que travessa un excel·lent
moment de forma, va aconseguir tres
vuitenes posicions a les clàssiques
dels Països Baixos: Amstel Gold Race,
Flecha Valona i Lieja-Bastoña-Lieja.

Aquest diumenge arriba a Parets la
3a Cursa Popular d’Atletisme. En-
guany com a principal novetat des-
taca la creació de dos recorreguts,
un de 5 km (la mitja cursa) i un al-
tre de 10 (la cursa). La sortida serà
a partir de les 10 del matí des del
Pavelló d’Esports. La prova de 10
km és oberta a tots els nascuts
abans del 1992 mentre que a la
dels 5 km també podran participar
atletes d’entre 12 i 15 anys (nascuts
entre 1996 i 1993). D’altra banda,
4 atletes del CAP s’han classificat
per a la final nacional de pista del
Consell. Laura Menes (infantil) par-
ticiparà a la final en 3.000m i alça-
da, el 10 de maig, al Prat. A la final
aleví de Lloret, del 17 de maig, s’han
classificat Ingrid Andrés en 60m i
longitud, Iris Quirós en javelina i pes,
i Alba Martínez en 80 metres.

El CAP organitza diumenge
la 3a Cursa d’Atletisme

Luque obté dues mínimes
pels Jocs de Pequín
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Sant Boi i BUC s’imposen en el
Campionat de Catalunya de rugbi base

Final de la lliga de 2a Catalana del BP

El Club de Rugbi Parets va organitzar el 26 d’abril la final catalana base

La competició disputada a Parets va comptar amb la presència
d’uns 400 jugadors distribuïts en 33 equips i 11 clubs

Sara Castillo a la Copa
Alemanya de patinatge

L’equip sènior masculí A del Bàsquet
Parets rebrà aquest dissabte, a les
19 h, el Fuster de Santa Coloma en
el darrer partit de la lliga de 2a Ca-
talana grup 2. Els paretans que van
guanyar el passat dissabte a la pis-
ta de l’Igualada B (71-79) mantenen
opcions matemàtiques d’eludir el
descens directe cap a 3a. Per això el
BP ha de guanyar i esperar que el
Llívia perdi a casa davant del SJ de

Badalona. D’ençà de l’arribada del nou tècnic, Toni Martín, l’equip ha guanyat
2 dels 3 últims partits. A Igualada el BP va obtenir una victòria èpica ja que va
jugar el darrer minut amb 4 jugadors a la pista. Si el BP eludeix el descens
directe haurà de disputar el play-off per la permanència.
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Un equip del TT Parets a la
final estatal de veterans

La candidatura encapçalada per l’ac-
tual president del Club Futbol Parets,
Xavi Call, ha estat l’única que s’ha
presentat durant la convocatòria
d’eleccions a la Presidència. El nou
equip directiu el formen 12 socis
amb 4 noves incorporacions. La jun-
ta queda constituïda per: Xavi Call
(president), Miquel Gambau (secre-
tari) i Antoni Mollfuyeda (tresorer).
Una de les noves incorporacions és
la de Pablo Pastor (vicepresident). A
més hi ha 8 vocals: Jesús Peñalver,
Joan Viñas, Joan Jordà, José L.
Rodríguez, José L. Salvador -que
continuen de la junta anterior- i se
n’afegeixen 3 vocals: Francisco
Javier Cuesta, Joaquim Busquets i
Josep Conill. Entre els reptes del
nou equip directiu hi ha l’organitza-
ció de tot el programa d’activitats del
75è aniversari del CF Parets previst
durant el 2009.

Breus

GIMNÀS ROBERT PARTICIPARÀ

AL CAMPIONAT DE CATALUNYA

Alumnes del Gimnàs Robert de Parets del Vallès van parti-
cipar recentment al Campionat Interprovincial de taekwondo,
en la modalitat de tècnica, disputat a Girona. Alba Rodríguez
i Daniel Fernández van aconseguir la medalla d’or i José
Angel Garcia, medalla de plata.
El mestre José L. Estudillo va obtenir l’or en la modalitat de
trio. L’entrenador del Gimnàs Robert va prendre part el 27
d’abril al 6è Open d’Espanya Internacional -que va comptar
amb la presència de quaranta països- i va quedar tercer en
la modalitat de tècnica.
Estudillo anirà el 7 de juny al Campionat d’Espanya que es
farà a Madrid en representació de la Selecció Catalana en
les modalitats de tècnica i exhibició.
Abans, aquest diumenge 11 de maig, Estudillo i els alum-
nes Rafa Pacheco, Alba Martínez i Daniel Fernández aniran
al Campionat de Catalunya de tècnica i exhibició que es farà
al Pavelló de la Mar Bella de Barcelona.

Breus

La patinadora paretana cadet que
pertany al Cerdanyola CH ha pres
part aquest darrer cap de setmana
al Trofeu Internacional d’Eslovènia.
A més, del 23 al 25 de maig, anirà
a la Copa Alemanya que es farà a
Freiburg amb un grup de patinadors
seleccionats per la Federació Cata-
lana. Sara Castillo té assegurada la
participació al Campionat d’Espanya
que tindrà lloc a Covelo (Pontevedra)
el 28 i 29 de juny.
A la final catalana va quedar 1a en
figures obligatòries i 9a en lliure del
campionat celebrat a Cerdanyola del
Vallès del 25 al 27 d’abril.

L’equip format pels jugadors Juan
Ortega, Xavi Villoro, Román Caudet
i Paco Nicolás, va caure eliminat als
8ens de final davant de l’Ateneu
1882 (3-2). En la primera fase del
Campionat d’Espanya de tennis tau-
la, el Parets va ser 2n de grup des-
prés de derrotar el Linares i el Narón
de Galícia.
Individualment cal destacar que Xavi
Villoro -actual campió de Catalunya-
va accedir fins els 1/4 de final men-
tre que en dobles Villoro i Angel Boix
(El Ciervo de Sabadell), van caure a
les semifinals.

Més de 200 joves correran
al Cros Escolar de dissabte
Aquest dissabte, 10 de maig, tindrà
lloc al circuit situat a l’entorn del
pavelló una nova edició del Cros
Escolar que organitza el servei d’Es-
ports de l’Ajuntament. La cursa que
s’iniciarà a partir de les 11 del matí
està oberta a tots els centres edu-
catius i es preveu la par ticipació
d’uns 200 escolars. El recorregut
serà d’entre 350 i 1.500 metres. La
competició es divideix en 4 catego-
ries: minibenjamí (3 a 5 anys),
prebenjamí (6 a 7 anys), benjamí (8
a 9 anys) i aleví (10 a 11 anys) tant
masculina com femenina. Es conce-
diran premis als 3 primers classifi-
cats de cada categoria. El cros for-
ma part del calendari dels Jocs Es-
portius Escolars que finalitzarà dis-
sabte 31 de maig.

Sortida familiar del CEP a
Sant Martí de Riells
El Centre Excursionista de Parets ha
preparat per aquest diumenge una
sortida familiar que anirà des de l’er-
mita romànica de Sant Martí de Ri-
ells fins a les Cascades.
El punt de trobada serà aquest diu-
menge a les 8.30 hores a l’aparca-
ment del Pavelló d’Esports.
La sortida és apta per a totes les
edats, especialment per als més pe-
tits, acompanyats dels pares. La dis-
tància que cal recórrer és de 3 quilò-
metres i es passarà per un camí ple
de gorgs, cascades i salts d’aigua.
L’itinerari segueix en tot moment la
riera. Per a més informació podeu
consultar el web www.ceparets.com

Xavi Call continuarà com
a president del CF Parets

Èxit de participació al Campionat de
Catalunya de rugbi base celebrat a
Parets el passat 26 d’abril al camp de
rugbi de la zona esportiva.
Cap a 400 jugadors, 33 equips i 11
clubs van prendre part a la competició
organitzada amb molt bona nota pel
Club de Rugbi Parets.
El club, presidit per Rafa Mengibar, va
sol·licitar a la Federació Catalana l’or-
ganització del torneig amb l’objectiu de
promocionar aquest espor t i alhora
ampliar el nombre de jugadors que in-
tegren l’escola de rugbi.
Abans de la final catalana Parets ja
havia acollit durant el febrer i març tro-
bades d’escoles de rugbi. El Sant Boi

en categoria aleví i el BUC en benjamí
i prebenjamí han estat els campions de
la final catalana. Per darrera del Sant
Boi va quedar el Sant Cugat com a 2n
classificat i 3r el BUC.
En benjamins: 1r BUC, 2n Sant Boi i
3r Poble Nou, i en prebenjamins: 1r
BUC, 2n FC Barcelona i 3r Poble Nou.
Els jugadors de les categories inferiors
del CRP van participar a la final amb
la samarreta del FC Barcelona.
D’altra banda, aquest proper cap de
setmana el sènior del CRP prendrà
part en un torneig quadrangular que es
farà a Màlaga. A més, l’equip jugarà la
Copa Catalunya de Plata, el 17 de
maig, contra l’Universitari i el Cornellà.

tttttaaaaaekekekekekwwwwwooooonnnnndododododo Dissabte 10 i Diumenge 11 Maig

FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CE Berga-CF Parets (Diumenge, 16.30h)
FUTBOL 2a TERRITORIAL Grup 9:
CF Parets B-Atl.SJ Montcada (Dissabte, 17 h)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 2:
B.Parets A-Fuster (Diumenge, 19 h)
3a FEM. Grup 4: Llinars-B.Parets A (Dissabte, 19.30 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
FS Parets-Manlleu (Dissabte, 17.30 h)
HANDBOL COPA CATALANA SÈNIOR:
H.Terrassa-Handbol Parets

Dissabte 17 i Diumenge 18 Maig

FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CF Parets-Bellavista Milán (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
FUTBOL 2a TERRITORIAL Grup 9:
UE Lourdes-CF Parets B (Dissabte, 16.30 h)
BÀSQUET 3a FEM. Grup 4:
B. Parets A-Escola del Carme (Sabadell) (Diss. 19 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
L’H.Bellsport-FS Parets (Dissabte, 16 h)
RUGBI COPA CATALUNYA:
Triangular CR Parets, Cornellà i Universitari (17 maig)
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GRUPS MUNICIPALS

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

Sembla ser que els integrants de la sego-
na força política del nostre municipi, tot i
les darreres manifestacions democràti-
ques dels ciutadans i malgrat el seu par-
ticular despertador, encara no s’han ado-
nat que el poble de Parets ja fa molt temps
que està desper t. Fem memòria. En el
darrer debat que es va produir per a la
construcció de la residència per a la gent
gran, aquests van fer una batalla demagò-
gica en contra d’aquesta instal·lació i van
posar totes les traves del món, qüestio-
nant la seva ubicació i intentant que
l’equip de govern no avancés en les ges-
tions per a la seva construcció. Ara, no
contents amb el resultat del seu perma-
nent bombardeig a la proposta de la resi-
dència, tornen a despertar-se (ells) i inten-

ten enverinar novament la situació amb
demagògiques relacions negatives entre la
residència i la futura via interpolar. Una via
que encara està per veure si es farà o no,
perquè el govern municipal s’oposa
frontalment al projecte i com a contrapar-
tida està posant sobre la taula de la Ge-
neralitat propostes alternatives.
Sincerament els socialistes pensàvem que
aquest grup de l’oposició, després de la
seva darrera experiència, moderaria el seu
to i apostaria per contribuir al desenvolu-
pament de Parets, amb aportacions cons-
tructives. Veiem que no. L’aflorament
d’aquest tema i l’anunciat debat sobre la
ubicació del segon IES de Parets que ja
tenim a sobre, en són exemples.
Els socialistes no volem la raó, ni l’assen-

timent de les coses, ni que s’estigui
d’acord “gratuïtament” amb les propostes.
La discrepància és una lògica política que
ha d’existir en el debat municipal; per això
l’existència justificada de les diferents
maneres de veure les coses de cada grup,
però salvant la discrepància que es resol
democràticament, allò desitjable seria una
certa coherència per part d’aquest grup en
els seus plantejaments i la complicitat de
tots per tirar endavant projectes que han
d’estar per sobre dels interessos de cap
partit perquè ho són de l’interès general.

El nostre ajuntament dóna suport a la cam-
panya Catalunya Lliure de Bosses que ha
fet pública aquesta setmana la Fundació
Catalana per a la Prevenció de Residus i
el Consum Responsable.
En els darrers 10 anys, a Catalunya les
deixalles han augmentat el 47% i la cau-
sa 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 consumim més de
14 milions de bosses de plàstic i que ge-
nerem unes 110.000 tones de residus a
l’any.
Les bosses de plàstic són el paradigma
del consum irresponsable i han esdevin-
gut el símbol de la cultura insostenible

d’usar i llençar que està provocant un aug-
ment exponencial de residus i dels impac-
tes ambientals i socials associats. A més,
les bosses són fàcilment substituïbles per
sistemes reutilitzables com bosses de
cotó, el tradicional cabàs o carretó, etc.
El govern municipal s’afegeix a aquesta
campanya des del convenciment que cal
conscienciar i sensibilitzar la ciutadania
entorn d’aquesta problemàtica però que
són imprescindibles actuacions efectives
i normatives per reduir la bossa d’un sol
ús. I això exigeix que la Generalitat concer-
ti amb els agents socials i econòmics im-
plicats, l’adopció de polítiques restrictives
i desincentivadores.
Des d’ICV creiem que 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 con-
sum responsable i engrescant el sector
comercial del poble a aplicar mesures per
reduir les bosses.
En els propers mesos treballarem des del
govern municipal per tal de posar en mar-
xa les estratègies necessàries que perme-
tin materialitzar la reducció efectiva de les
bosses de plàstic a Parets del Vallès.

Parets lliure
de bosses

Més d’un cop ens hem trobat que quan
anem a una comissió informativa, on s’ha
de parlar dels temes que han d’anar al ple,
ens assabentem del que s’ha de parlar per
Ràdio Parets o bé per algun altre mitjà
escrit de difusió gratuïta, ja sigui Contra-
punt o Línia Vallès. Aquests s’alimenten
dels serveis de comunicació de l’Ajunta-
ment i de Ràdio Parets. Quasi mai el nos-
tre grup rep cap trucada per demanar la
nostra opinió o per contrastar el que diu
l’equip de govern, ni quan ho diu.
Les majories absolutes poden generar si-
tuacions anòmales com aquesta, poc de-
mocràtiques, poc respectuoses amb la lli-
bertat d’informació i amb el dret a la in-
formació que tenen els ciutadans.
No només des del NOPP s’ha posat de

manifest aquest fet i s’ha demanat que no
passi, altres grups també ho han fet, però
tot segueix així: quan arribem a la comis-
sió informativa on se’ns ha d’informar dels
punts que aniran al ple, sovint ja els hem
pogut conèixer, com a mínim, per Ràdio
Parets. Considerem que és una falta de
respecte als regidors i a més si per algu-
na casualitat es canvia alguna proposta
com va passar en l’últim ple, resulta que
els ciutadans reben una informació tergi-
versada. És el cas del ban sobre les res-
triccions d’aigua que a proposta del nos-
tre grup i d’altres es va canviar el text i
les sancions sobre l’incompliment de de-
terminats apartats, però els ciutadans van
rebre una altra informació.
Això que passa no és correcte però tenim

Informar bé,
per respecte

al ciutadà

El passat 22 d’abril i en sessió extraordi-
nària del ple de l’Ajuntament, CiU de Pa-
rets va votar a favor de la proposta de con-
versió del Pla Parcial Can Fradera en Àrea
Residencial Estratègica. Nosaltres volem
explicar a la ciutadania el perquè d’aques-
ta decisió. Com vostès ja saben, el grup
de CiU, en el Parlament de Catalunya, va
votar en contra d’aquesta nova figura ur-
banística ja que el fet de ser un Pla Direc-
tor Urbanístic envaeix les competències
dels municipis i se salta per la via direc-
ta el planejament general dels municipis.
Seguidament analitzem el perquè del nos-
tre vot afirmatiu en el nostre municipi.
Nosaltres, el grup municipal i el partit a
Parets, vàrem analitzar els pros i els con-
tres del què suposa la proposta per al nos-

tre municipi.
A favor: 1.- Amb la nova proposta s’acon-
segueix que tinguem un increment impor-
tant d’habitatge de protecció oficial, que
ha estat un cavall de batalla molt impor-
tant per a nosaltres durant aquests últims
temps, a causa del dèficit d’habitatge so-
cial en els darrers anys en el nostre muni-
cipi. 2.- S’aconsegueix que el futur empla-
çament del nou institut i d’algunes
infraestructures més estiguin  ubicades en
aquest sector. Una reivindicació nostra:
infraestructures i equipaments en el Casc
Antic. 3.- Es modifica un Pla que ja estava
previst en el nostre Pla General i que fins
i tot ja estava aprovat inicialment, no com
en altres municipis que es creen àrees
noves. Una proposta que no és la nostra,

però que amb tota seguretat es desenvo-
luparia igualment donada la majoria abso-
luta socialista en el nostre consistori.
En contra: 5.- Hi ha un inconvenient que
també hem valorat: és la major densitat
d’habitatges que tindrà  aquest sector, fet
que es podria pal·liar, en part, si hi ha una
bona planificació per part dels tècnics a
l’hora de fer el nou plantejament d’aquest
sector i en el qual nosaltres intentarem
jugar un paper important.
És per tots aquests motius i perquè estem
convençuts que és bo per al nostre muni-
cipi, que hem deixat de costat els interes-
sos partidistes per posar per davant els
interessos del municipi i la gent.

Àrea
Residencial
Estratègica

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.

El Despertar

poques armes per lluitar-hi i no sabem com
fer arribar al ciutadà la informació. Un al-
tre dia parlarem del fet increïble en demo-
cràcia que l’equip de govern no ens deixa
penjar pancartes a la via pública. Si les
pengem ens les treuen perquè no tenim
permís; si el demanem ens el deneguen.
Què hem de fer, veurem.
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EL CALAIX

En aquest i el proper exemplar del Parets al dia, us parlarem de la TDT, la televisió digital terrestre (TDT). La TDT és un nou sistema de televisió, que serà
gratuïta per a tothom, i que estem obligats a fer aquest pas, ja que no hi haurà cap altra opció. El 3 d’abril de 2010 tindrà lloc “l’apagada analògica”, i a
partir d’aleshores només existirà la TDT. Aquest canvi tecnològic implicarà una televisió millorada, amb millor qualitat d’imatge i de so, més canals de
televisió gratuïts, més i millors formats (so digital, etc.), serveis interactius (telecompra, jocs, concursos, etc.). Us volem donar alguns consells per tal
que sapigueu què fer amb tot aquesta allau d’informació que hi ha al voltant d’aquest tema:
Quant a la instal·lació de l’antena (cal adequar-la a la TDT):
• S’ha de comprovar si tenim cobertura de TDT o no en tenim. A través d’una empresa instal·ladora de telecomunicacions autoritzada, o bé, a través de la
pàgina web www.gencat.cat.
• Cal revisar les condicions de l’antena. Si la instal·lació de l’antena és anterior a l’any 1999, quasi segur que no estarà preparada per rebre la TDT.

• Cal avisar una empresa instal·ladora de telecomunicacions autoritzada perquè verifiqui si l’antena i la instal·lació estan adequades a aquest sistema, i
si no ho està, ens indicarà les operacions que hem de dur a terme per fer l’adaptació.
• Important: les empreses han d’estar autoritzades per fer qualsevol tipus d’adaptació. Si volem comprovar si una empresa està o no autoritzada, ho po-
dem fer a través del Registre d’Instal·ladors de Telecomunicacions de Catalunya de la SETSI (Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información), o bé, al Registre d’Empreses Instal·ladores de Telecomunicacions de la SETSI. Els instal·ladors han de dur el carnet acreditatiu corres-
ponent.
• Els instal·ladors abans de realitzar qualsevol adequació, ens han de facilitar una documentació prèvia: anàlisi documentada de la instal·lació, feta per la
mateixa empresa instal·ladora, per un enginyer, o bé, a través d’un acord per escrit signat per la comunitat i l’empresa autoritzada o enginyer tècnic col·-
legiat. Juntament amb aquesta documentació, s’haurà d’acompanyar un pressupost previ, factura degudament desglossada, butlletí d’instal·lacions i del
protocol de proves, garantia d’un any (mínim) sobre els treballs realitzats. Els treballs esmentats a la factura i al protocol de proves són els que entraran
dins la garantia.

TDT:
Televisió

Digital
Terrestre

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

Cal Jardiner

ARXIU MUNICIPAL
C/Travessera, 1. Parets del Vallès. Tel. 93 573 98 00
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HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h / Dilluns, de 17 a 19.30 h
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El poble de San Francisco del Norte a Nicaragua,
agermanat amb Parets, té la cultura més a prop grà-
cies a la biblioteca Arco Iris, un projecte sorgit i im-
pulsat des de l’Ajuntament del nostre poble ara fa
uns vuit anys i que està donant excel·lents resultats
entre nens, joves i adults del municipi germà. Amb
un fons d’uns dos mil llibres de diferents tipus, la
biblioteca Arco Iris segueix un model de funciona-
ment inspirat en la biblioteca Can Butjosa. Míriam
Rodríguez és auxiliar del centre de lectura Can
Butjosa i ha visitat San Francisco del Norte en el marc
de l’última expedició vallesana que a principis de
març es va desplaçar a Nicaragua.

Pepi Volart

Una cançó dels anys vuitanta feia, amb traducció més o menys aproximada, «qui
és aquesta noia?». Això és el que podríem taral·lejar tot veient aquesta fotogra-
fia. Amb tota probabilitat, es tracti d’una membre –de parentiu proper o llunyà–
de la família de la persona que ha donat aquesta fotografia, i moltes altres, a
l’Arxiu Municipal, perquè hi restin custodiades permanentment i puguin ser po-
sades a l’abast de la ciutadania mitjançant exposicions o publicacions.
Les imatges d’una certa antiguitat deixen d’aportar-nos informacions locals per
passar a parlar d’una època, d’un país, d’uns costums i d’unes maneres de fer.
Hi podem llegir molt, si coneixem la llengua en què ens parlen.
Gràcies, per tant, a la «donadora» d’aquesta foto i a la resta de persones que
han donat o, en altres casos, cedit les imatges del seu fons particular.
I respecte a la nostra noia, podríem continuar preguntant. Per què es va fer fer
aquest retrat? Celebrava la majoria d’edat? O potser la graduació? Volia enviar

una fotografia com a record per al seu promès que feia el soldat? Els pares volien penjar la seva imatge a
l’aparador del menjador? I en què pensava ella quan el retratista premia el botó? Chi lo sà...

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.

“A la biblioteca Arco Iris també es desenvolupa el pla de lectura i d’altres activitats com l’Hora del Conte”

Míriam Rodríguez
Auxiliar de la biblioteca infantil i juvenil Can Butjosa

Com funciona la biblioteca Arco Iris actualment?
El centre disposa d’un espai acollidor i molt ben condi-
cionat per als usuaris que l’utilitzen cada dia. Una mit-
jana de seixanta persones al dia passen per la bibliote-
ca, la majoria són nens però cada cop es desperta més
l’interès del públic adult.
Quants llibres hi ha i d’on procedeixen?
Aproximadament uns dos mil, classificats per matèries,
secció de contes, àlbums i narrativa per adults. La major
part del material s’ha anat enviant des de Parets a par-
tir de campanyes de recollida de llibres o donacions que
s’han fet per part d’algunes editorials. Procurem enviar
llibres nous o que estiguin en molt bon estat. S’ha op-
tat per enviar directament el material aprofitant els di-
ferents viatges que es van organitzant des del comarca
cap a Nicaragua. No enviem diners per comprar-los per-
què allà els llibres són molt cars i costen molt de tro-
bar. També fem arribar molt material escolar que la co-
ordinadora de la biblioteca administra entre els usuaris
i els nens que van a l’escola.
La responsable d’Arco Iris és Karen Bakedano. Quina
és la seva tasca com a bibliotecària allà?
El treball de Karen Bakedano és indispensable per al bon
funcionament de la biblioteca i per estimular a la pobla-

ció en l’interès per la cultura i la lectura. Karen va pas-
sar sis mesos a Can Butjosa, per adquirir la formació
suficient que allà li permetés coordinar Arco Iris. Fa una
feina admirable de conscienciació i d’orientació sobre
com trobar llibres i informació. Allà es fan activitats com
l’Hora del Conte i també es desenvolupa un pla de lec-
tura... En el darrer viatge hem pogut comprovar que les
activitats funcionen i els mateixos nens es mostren molt
entusiasmats per aquest projecte, que per a ells signifi-
ca un al·licient.
Hi ha previstos nous serveis?
Hi ha la intenció d’habilitar un espai dedicat més als be-
bès, a l’estil de la bebeteca per als més petits i perquè
les mares, sobretot les més joves, puguin gaudir de la
lectura i transmetre la riquesa dels llibres als seus fills.

Ara fa poc més de tres anys, Parets estrenava un
nou espai dedicat al lleure i a l’oci, en definitiva, un
lloc per a la gent. Parlem del parc de Cal Jardiner
que amb 35.000 metres quadrats de superfície es
converteix en el parc més gran del municipi, dues
vegades més que el parc La Linera.
El seu disseny va ser acurat i, entre els diferents pai-
satges que s’hi recreen, podem trobar palmerars, al-
zinars, pinedes, rouredes, basses i espais de ribe-
ra. A la part més alta, convertida en mirador, hi ha
instal·lada una bassa circular que dóna sortida al
camí de l’aigua, un recorregut que finalitza a la
placeta del palmerar, la zona més urbana del recin-
te. El parc també incorpora una zona de jocs infan-
tils, una àrea de picnic i un espai per fer volar es-
tels. Cal Jardiner rep el seu nom de la família que
va ocupar la casa des del 1954 quan Carles Piera,
jardiner d’ofici, la va adquirir per dedicar-se a la ven-
da a l’engròs de “flores, plantas naturales y
semillas de las mismas”, segons consta a la llicèn-
cia d’obertura d’establiments de l’any 1968.
Anteriorment, aquests terrenys havien estat terres
de conreu de secà en arrencar els antics ceps que
havien ocupat l’espai.
Finalment, la casa va ser adquirida per l’Ajuntament
amb la intenció de convertir-la en un centre de for-
mació que ajudarà els joves del municipi, a llaurar-
se un futur aprenent oficis específics que els ajudin
a incorporar-se al món laboral amb una preparació
de qualitat.
Però aquesta masia també acomplira unes altres
funcions importants com a centre juvenil, espai de
lleure i punt de trobada.
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El passat 25 d’abril la plaça de la Vila de Parets del Vallès va acollir la retransmissió
del programa Digues Com! de Com Ràdio. Aquest és un espai dirigit i presentat pel
periodista Miquel Giménez i està adreçat a nens i nenes de 10 a 18 anys i que vol
fomentar la ràdio als escolars a través d’un concurs. Es tracta d’una iniciativa pionera
a tot el país que permet la integració lingüística de l’alumnat, i el familiaritza amb un
mitjà com la ràdio. Alumnes de més de 180 escoles catalanes han participat en aquest
concurs a través del web www.diguescom.cat i han participat en alguna de les tres
categories existents: notícia, entrevista o reportatge. L’IES Parets és el centre del nos-
tre poble que ha participat en aquest concurs. Vam parlar amb Miquel Giménez, direc-
tor i presentador d’aquest programa, un periodista que ha treballat amb alguns dels
millors professionals de la ràdio del nostre país.

Carles Font

Miquel Giménez
Periodista

“Si voleu saber el que passa al vostre poble, escolteu RAP 107” Ultima hora ...´

Tradicional Ballada de gitanes
de Parets a la plaça de la Vila

Som i Serem presenten l’obra
Un polític superticiós
Els paretans Som i Serem represen-
taran una nova obra al Teatre Can
Rajoler, el proper diumenge 18 de
maig, a les 19.30 h.
Es tracta de l’obra d’Assumpta
González, Un polític supersticiós, una
comèdia que farà les delícies dels
assistents. Les entrades es poden
adquirir el mateix dia a la taquilla a
un preu de 6 euros.

Aquest diumenge, 11 de maig, a les
17 h, tindrà lloc a la plaça de la Vila
la tradicional Ballada de gitanes de
Parets, amb la participació de colles
procedents de Martorelles, Cerdanyo-
la, Ripollet, Castellar i Llinars i de
Parets del Vallès. En acabar, s’oferi-
rà una xocolatada popular i ball rodó
amb l'orquestra Dékaros.

Conferència d’Albert Pla
sobre els secrets de l’univers
El dijous 15 de maig, a les 19 h, a
la biblioteca Can Rajoler, Albert Pla,
especialista en astronomia i astro-
nàutica, anirà desentrellant quin és
el curs històric en el marc de l’astro-
nomia des del primer satèl·lit llançat
a l'espai, passant per la guerra fre-
da i molts altres episodis.
Tot plegat en el marc de la conferèn-
cia 50 anys de la NASA. Secrets de
l’Univers.

Quina valoració feu fins ara del programa
Digues Com!?
Molt bé. Quan vam començar aquesta
aventura no sabíem ben bé d’aquesta cap-
sa que obríem. Desconeixíem com respon-
drien les escoles i els nens, ja que fins
als 14 anys no l’escolten. A partir d’aques-
ta edat només posen ràdio fórmula. Però
la seva resposta ha estat genial tot i què
no hem fet gaires campanyes publicitàries.
Us en faríeu creus de com gaudeixen fent
ràdio.
A més col·laboreu amb moltes emissores
locals.
Gràcies a elles, aquesta iniciativa està tri-
omfant. Emissores com RAP 107 sou les
que piqueu pedra de veritat, doneu infor-
mació de proximitat. Què ha de saber la
CNN del que foteu a Parets? Si voleu sa-
ber el que passa al vostre poble escolteu
RAP 107. En resum, el resultat ha estat
com diuen els castellans: “éxito que
asombró a la propia empresa”.
Quins són els avantatges que tenen els
nens que participen en aquest concurs?

Primerament perquè aquests problemes
que tenim amb el català a nivell ortogrà-
fic i de pronunciació es poden solucionar
fent ràdio. També es millora en quant al
treball en equip, tenint en compte que en
els darrers anys està venint una allau de
gent d’altres països, amb els problemes
de comunicació que això pot comportar.
Això se soluciona cooperant en grup, l’un
arrossega a l’altre i fan amistat, que
d’una altra manera no farien. I finalment,
els que fan aquest programa de ràdio tre-
uen uns resultats acadèmics millors que
no pas els que no el fan.
Un Miquel Giménez que ha treballat en
molts projectes radiofònics.
De ben petit vaig decidir fer ràdio. És una
de les meves passions i no sabria viure
sense ella. Vaig començar professional-
ment al programa El gran matí de Radio 4
amb Xavier Foz. També vaig estar a Tribu-
nal popular, o a La Bisagra amb en Xavier
Sardà quan encara feia projectes bons i no
pas el que ha fet posteriorment. També he
treballat amb la Júlia Otero a Onda Cero,

amb Luis del Olmo a El jardín de los
bonsais, però també he estat amb la
Raffaella Carrá, en Josep Maria Bachs
–un dels millors professionals amb qui he
treballat–, Jesús Hermida,... A la Com Rà-
dio també he passat per diversos espais
com Això no toca o La divina comèdia, en-
tre d’altres.
I la televisió?
Mai m’ha apassionat, sobretot la que es
fa ara, tot i que hi ha molta més varietat.
Recordo gratament el programa que vam
fer a TVE Sant Cugat que es deia Sospito-
sos habituals i que fins i tot vam aconse-
guir un dels pocs reconeixements, el Pre-
mi Ciutat de Barcelona.


