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Exemplar gratuït

El teixit associatiu d’un municipi és sinònim de plurali-
tat. La diversitat programàtica que ofereixen les entitats
en els més diversos àmbits, ja sigui oferta cultural, de
lleure, esportiva, solidària o tradicional aporten gran ri-
quesa a la vida quotidiana d’una població. Parets gau-
deix d’un nombrós moviment associatiu. Compta amb
66 entitats de caire ben divers que generen un ampli
ventall de propostes i que contribueixen a una major
dinàmica i convivència ciutadana.
Per donar a conèixer tot aquest teixit social, ara fa 8
anys, va néixer a Parets la Festa de les Entitats. Una
festa totalment consolidada que, enguany, se celebra-

8a edició de la Festa de les Entitats
L’aparador del teixit associatiu de Parets, aquest diumenge, al Sot d’en Barriques

Diumenge, 20 d’abril, des de les 11 del matí fins les 9 del vespre, el Sot d’en Barriques acull la Festa de les Entitats
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rà diumenge, 20 d’abril, a l’emplaçament habitual: el Sot
d’en Barriques.  Aquest esdeveniment, organitzat per
l’Ajuntament i onze entitats, s’ha constituït en un apa-
rador del moviment associatiu, un espai que permet do-
nar a conèixer la seva trajectòria, els seus objectius, les
activitats que desenvolupen i els projectes de futur.
En aquesta 8a edició s’incrementa el nombre d’entitats
participants així com d’activitats. De les 66 entitats re-
gistrades a Parets,  un total de 46 en prendran part. Les
activitats paral·leles i els tallers, que es desenvoluparan
durant tota la jornada, també es veuen incrementats res-
pecte d’anteriors edicions.  (Pàg.3)
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Horaris de visita del consistoriHoraris de visita del consistori

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

Horari

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

C. del Tenes
Tel. 93 573 14 54

Bus Urbà Deixalleria

Parets al dia
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Telèfons d’interès
Ajuntament
93 573 88 88
Ajuntament. Serveis Personals
93 573 98 00
Ajuntament. Servei de Premsa
93 573 88 90
Policia Local
93 562 14 04
RAP 107. Ràdio Parets
93 573 81 81
Servei d'Esports
93 562 52 06
Ca n'Oms. Casal dels Avis
93 562 14 02
Can Butjosa. Casal de Cultura
93 562 35 53
Can Butjosa. Biblioteca
93 562 23 53
Can Butjosa. Piscina
93 562 06 02
Can Rajoler. Teatre
93 573 98 00
Can Rajoler. Biblioteca
93 573 98 01
Equipament ASOVEEN
93 573 14 29
Escola de la Natura
93 562 17 94
Escola Bressol El Cirerer
93 562 51 75
Escola Bressol El Petit Cirerer
93 562 20 05
Escola Bressol La Cuna
93 562 49 54
Escola Municipal de Música
93 562 40 02
Oficina de Català
93 573 98 00

Oficina de Recaptació
93 562 33 09
Patronat Pau Vila
93 562 12 03
CEIP Lluís Piquer
93 562 16 03
CEIP Pompeu Fabra
93 562 06 16
CEIP Vila Parietes
93 573 86 57
Col. M. de D. de Montserrat
93 562 03 56
Acadèmia Comercial de Parets
93 562 16 24
IES Parets
93 562 32 03
CAP Parets
93 562 16 89
Jutjat de Pau
93 573 03 04
ASEPEYO Parets
93 573 09 52
Taxi Javier Gené
600 639 664
Taxis Cooperativa Transradio
93 593 74 01
Farmàcia Barja (barri Antic)
93 573 75 12
Farmàcia Isern (Eixample)
93 562 19 18
Farmàcia Sans (Eixample)
93 573 08 08
Farmàcia Garcia (Escorxador)
93 562 04 72
Ambulància i Bombers
112
Voluntaris de Protecció Civil
93 573 93 16

ALCALDIA

Joan Seguer i Tomàs
Dissabtes i horari a convenir

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I
TERRITORIALS

Organització i Recursos Humans
Comunicació
Sergi Mingote
Horari a convenir

Par ticipació Ciutadana
Ciutadania
Raquel Garcia
Tardes a convenir

Seguretat Ciutadana
Josep Maria Guzman
Dimecres 19.30 a 21h

Urbanisme
Habitatge
Lucio Gat
Tardes a convenir

Serveis, Obres i Via Pública
Ricard March
Dimar ts tarda i horaris a
convenir

Medi Ambient i Mobilitat
Josep Maria Tarrés

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS I
ECONÒMICS

Educació
Serveis Socials
Promoció Econòmica
Antonio Torío
Horari a convenir

Cultura
Hisenda
Sònia Lloret
Tardes a convenir

Ocupació
Comerç
Joventut
Susanna Villa
Dilluns 19 a 20.30h
Tardes  convenir

Espor ts
Sergi Mingote
Horari a convenir

Sanitat
Gent Gran
Igualtat i Dona
Amèlia Marquino
Dimecres 10 a 13h i horari a
convenir

Cooperació
Lucio Gat
Horari a convenir

REGIDORS SENSE DELEGACIÓ

Rosa Martí

Josep Anton Morguí

Lluís Cucurella

Joan Martorell

Francisco Pulido

Susana Rueda

Horari a convenir

Horaris de visita

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

Enunciat d’endevinalla
(A la meva amiga Eli)

Saps,   ––––– que em caso?
va dir-me l’Eli el mes passat.
I quan serà aquesta festa,

– tot seguit vaig preguntar?

––––– La boda és celebrarà...
en un mes que és molt màgic,

–molt contenta em contestà–

–I quin és per a tu aquest mes?

L’endevines, ...no et dic res.

Dius que és màgic, doncs ja ho sé...
–és el més de juny, potser?

No, no! per a mi la màgia és natura,
i és el do que Déu ens fer.
És quan tot floreix i l’alegria traspua
––––– s’omplen de flors els carrers,
––––– i als ulls tot té més vàlua,

Però! per Sant Joan, és quan hi ha màgia
la llum esclata de dia, el sol és bell i radiant
i de nit les fogueres llampeguegen

–fent claror igual que abans.

Ai! Maria, no ho endevines?
Però..., si tu tens el desllorigador!

Oh!...  Eli, ara veig que tens raó,
jo vaig néixer un mes de maig – estimat!
He de dir:   –aquesta vegada–

...que amb bona “lid” m’has guanyat!
 Sols em queda el desitjar-te....

...molts jorns plens d’amor i felicitat!

–––––– I que duri nostra amistat,
per poder fer endevinalles,
...i podrem anar fent rialles,
––––––– quant estiguem de costat.

Maria Pujol i Ciurans

ESPERA, ENCARA

La mort m’ha fet com un eixut,
per sempre.
Ja no hi ha ocells, no hi ha cap flor
que es gronxi:
d’aquest ermot van aflorant
les pedres.
I sento encara aquella veu
que em guia!,
tinc les paraules que escrigué
I em resten!,
però no trobo aquella mà
segura,
forta i benigna, purament
ofer ta.
Arravatada, no puc més,
em giro...
Àngels de Déu puc albirar
que em miren,
pleguen les ales i amb els ulls
em diuen:
<Encara et manca més virtut,
espera.>

Poema extret de “Obra poètica”
Clementina Arderiu (Barcelona 1798-1862)
Aquest publicació es pot trobar a la Biblioteca Can
Butjosa.
Lectura recomanada pel Niu d’Art de Parets.

Parlem de jardineria (I)

Cal donar un cop d’ull pels carrers de Parets per ado-
nar-nos que la cultura de la jardineria és present en
composicions florals de balcons i terrasses. Per  tant,
un poble predisposat en principi a rebre aquest ge-
nerós art, que comença com afició i que més tard
s’enriqueix amb experiència i coneixement, en el sa-
ber de les plantes. El disseny de jardins, anys enre-
re, era ben vist com a obra d’art, i només correspo-
nia a les propietats de la noblesa. Sortosament, avui
és a l’abast de tothom. Quan parlem de plantes, hem
de tenir en compte molts i diferents factors, com ara
que les condicions d’aclimatació siguin favorables per

a cadascuna de les espècies que volem plantar, ja
que algunes  no resisteixen la brusquedat dels can-
vis climàtics. A més a més, l’escomesa d’insectes i
fongs, que roseguen tot el verd que troben, malme-
ten les nostres plantes. L’acció de la llum solar és
del tot beneficiosa per a la vida vegetal, gràcies a
aquestes radiacions es realitza la fotosíntesi, procés
de transformació de substàncies minerals, un aliment
orgànic del tot indispensable per a la vida de les plan-
tes verdes. Aquesta ha estat una introducció molt
breu del món de les plantes. Tant és així, que volem
desenvolupar tot un recull de diferents temes en pro-
pers butlletins informatius de Parets al dia.

Josep Bernal

Divendres 18 abril
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa,
hora del conte.
Dissabte 19 abril
-De 9 a 14 h, c/Ramon y Cajal, 1-11, tro-
bada d’intercanvi de plaques de cava i
botifarrada popular.
-A les 10 h, al Club Sant Jordi, Banc de sang.
Diumenge 20 abril
-D’11 a 21 h, al Sot d’en Barriques, Festa
de les entitats.
Dimarts 22 d’abril
-Sortida de natura per a la gent gran a la fa-
geda de Santa Fe del Montseny.
-A les 17 h, plaça de la Vila, Banc de sang.
-A les 16.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler,
hora del conte.
Dimecres 23 d’abril
-A les escoles, conta contes Sant Jordi.
-A partir de les 10 h i durant tot el dia, a la
plaça de la Vila, festa de Sant Jordi, amb
parades de llibres i flors, tallers i activitats.
-A la tarda, a Ca n’Oms, festa de Sant Jordi.
-A la tarda, a l’Equipament Municipal
Asoveen, festa de Sant Jordi.
-A les 16 h, al Club Sant Jordi, tarda
poètico-musical: actuació dels grups de
country, guitarra i coral dels tallers del Club

Sant Jordi. Exposició de treballs fets als ta-
llers del Club.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora
del conte: contes de dracs, prínceps i prince-
ses.
Dijous 24 d’abril
-A les 18.30 h, al teatre Ca n’Oms, trobada
poètica del Niu d’Art.
-A les 20 h, al Teatre Can Rajoler, gala del
premi Vallesà de l’any 2007.
Divendres 25 d’abril
-De 17 a 20.30 h, a la plaça de la Vila, tallers
de guionatge radiofònic; de 17 a 18 h, emis-
sió en directe de Rap 107; de 18 a 19 h
emissió del programa de COM Ràdio “Digues
COM” de Miquel Giménez.
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, concert
de Sant Jordi a càrrec dels grups d’iniciació
musical de l’Escola de Música de Parets.
-A les 20 h, a l’Escola de la Natura, sessió
d’astronomia amb la projecció de
l’audiovisual Planetes, asteroides, galàxies i
nebuloses, i observació del cel de primavera,
M3, M44 i Saturn.
Dissabte 26 d’abril
-A les 18 h, a l’av. Pedra del Diable, 18, fes-
ta del 96è aniversari de la Cooperativa La
Progressiva, amb exhibició de country, pallas-

sos, xocolatada i degustació de productes
de la casa.
-A les 19 h, a l’auditori de l’Escola de Músi-
ca, concert del duet de guitarra i violí a càr-
rec d’Eva Sintes i Heike Grafe.
Diumenge 27 d’abril
-A les 10 h, a Can Jornet, sortida guiada per
Gallecs.
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, especta-
cle de clown: Giralluna a càrrec de Marcel
Gros.
Dimarts 29 d’abril
-A les 18 h, a la sala d’exposicions de Can
Rajoler, lliurament de premis del concurs de
dibuix de CASSA.
Dijous 1 maig
-A partir de les 10 h, al Casal municipal de
gent gran Asoveen, Festa de la rosa.
Diumenge 4 maig
-A les 19.30 h, al Teatre Can Rajoler, teatre:
Com a pedres.
EXPOSICIONS
-FIns al 4 de maig, a la sala d’exposicions
Can Rajoler, exposició de pintura de Luisa
Moreno Losa.
-A la Biblioteca Can Butjosa, exposició “A
l’abril cada conte val per mil”, contes d’ar-
reu del món en les seves llengües originals.

LINIA OBERTA
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

46 entitats prenen part aquest diumenge a la
8a Festa de les Entitats de Parets del Vallès

La Festa de les Entitats torna un any
més a Parets. Aquest diumenge, 20
d’abril, des de les 11 del matí fins a les
9 del vespre, el Sot d’en Barriques es
convertirà en l’aparador del teixit asso-
ciatiu de Parets.

Participació de 46 entitats
En aquesta nova edició, la vuitena, s’in-
crementa el nombre de participants.
Un total de 46 entitats tindran estand
per mostrar la seva trajectòria i donar
a conèixer les activitats que duen a
terme al llarg de l’any.

Durant tota la jornada s’han programat
activitats i tallers, que també es veuen
incrementats respecte d’anteriors edi-
cions. De les 46 entitats presents a la
festa, 27 han programat activitats i
tallers d’àmbit divers: cultural, espor-
tiu, solidari, tradicional i lúdic. El pro-
grama d’actes inclou gairebé una cin-
quantena de propostes, entre les quals
s’incorporen com a novetat, un Gran
Prix d’Atletisme, un futbolí humà, i una
exhibició i torneig de tennis taula.
Alhora es mantenen al programa mol-
tes de les activitats ja consolidades,

per a tots els públics, com ara el
Karaoke popular, Fes riure! o les actu-
acions d’Elite Dance, de la Colla de
Ball de Gitanes i de La il·lusió no té
edat.
A les 14 hores tindrà lloc la tradicional
arrossada popular, servida en vaixella
biodegradable i compostable, els ti-
quets de la qual es podran adquirir a
un preu de 5 euros.
La Festa d’Entitats 2008 finalitzarà a
les 21 hores amb l’espectacle pirotèc-
nic de final de festa a càrrec de Diables
Parets.

Aquest diumenge, 20 d’abril
d’11 a 21 hores, se celebra
la Festa de les Entitats, al

Sot d’en Barriques

Un total de 46
associacions estaran

representades en aquesta
nova edició de la festa

Durant tota la jornada es
duran a terme gairebé una
cinquantena d’activitats,

jocs i tallers

Som a punt de celebrar la vuitena
edició de la Festa de les Entitats,
una convocatòria de gran èxit grà-
cies a la implicació de les associa-
cions i a l’alta participació ciutada-
na que es registra any rere any.
Ens trobarem novament al Sot d’en
Barriques, l’escenari ideal per a
aquesta mostra de la diversitat as-
sociativa i cultural del poble, a més
d’espai d’intercanvi d’experiències,
coneixements i recursos. En aques-
ta jornada, l’espai central esdevé el
cor de la vila, on es pot sentir l’au-
tèntic batec ciutadà. Efectivament,
la festa permet mostrar el potencial
social de Parets, ja que les entitats
locals poden donar a conèixer a tot
el públic les seves finalitats i actua-
cions principals.
El teixit associatiu és el patrimoni viu
del nostre municipi, una part impor-
tant de la personalitat de Parets que
desenvolupa una impor tant tasca
social i afavoreix l’arrelament i la
cohesió del poble.
En aquest sentit, prop d’una cin-
quantena d’entitats prenen part en
aquesta edició, la qual cosa signifi-
ca un increment notable en relació
a l’any passat, juntament amb l’aug-
ment i la diversitat de les activitats
complementàries que s’hi porten a
terme. A més, enguany podreu gau-
dir de l’espai Wi-Fi, un servei lliure i
gratuït que s’ofereix per accedir a
Internet de forma fàcil i còmoda dins
del recinte festiu.
Us convido, per tant, a acostar-vos
a la Festa, amb la confiança que hi
trobareu un magnífic aparador de la
vitalitat cultural i social del munici-
pi; amb la seguretat que us ho pas-
sareu bé amb el conjunt d’activitats
que hi ha programades; amb la il·-
lusió de compartir junts aquesta
agradable jornada de convivència
ciutadana. És un hàbit que hem de
potenciar: el de relacionar-nos, co-
nèixer-nos i entendre’ns més i millor
per fer de Parets un poble encara
més par ticipatiu.



18 d’abril de 20084
ACTUALITAT

Es poden consultar aquestes i altres ofertes a la pàgina web de l’Ajuntament www.parets.org o www.parets.cat

ENGINYER
TELECOMUNICACIONS

ATENCIÓ AL CLIENTADMINISTRATIU/VA
DEP. RRHH

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: jornada completa partida.
Tasques: gestió de personal (con-
tractes, nòmines...).
Requisits: Formació Professional o
Diplomatura en RRLL. Experiència
en RRHH. Coneixements de l’apli-
cació A3NOM.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb opcions
d’indefinit.
Horari: jornada completa partida.
Tasques: gestionar i fer el segui-
ment de comandes de clients fran-
cesos.
Requisits: formació i experiència
administrativa. Alt nivell de francès.
Bon nivell d’ofimàtica.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: jornada completa de 9 a
13 i de 15 a 18.30 h.
Tasques: control de qualitat del
servei i gestió de queixes i sugge-
riment en empresa de logística.
Requisits: experiència en atenció
al client. Bon nivell d’ofimàtica.
Català parlat.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb
opcions d’indefinit.
Horari: jornada completa.
Tasques: desenvolupar el
hardware d’una empresa de mà-
quines expenedores.
Requisits: experiència en aquest
àmbit. Imprescindible carnet de
conduir.

ADMINISTRATIU/VA
DEP. DE VENDES

ENCARREGADA
DE BOTIGA

PEÓ DE LA
CONSTRUCCIÓ

DEPENDENTA DE
PASTISSERIA

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: matins de dimarts a diumen-
ge i divendres tarda (37 h).
Tasques: atenció al públic i prepa-
ració de comandes.
Requisits: experiència com a de-
pendenta. Valorable carnet de
conduir.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: jornada partida de 9 a 13 i
de 15 a 18 h.
Tasques: les habituals de la
professió.
Requisits: experiència en soldadu-
ra de fil. Carnet de conduir.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: jornada completa partida.
Tasques: peó de la construcció
en obra pública i edificació
industrial.
Requisits: experiència en aquest
àmbit. Imprescindible carnet de
conduir.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb
opcions d’indefinit.
Horari: de 10 a 13 i de 17 a 20 h
(dissabtes matí).
Tasques: responsable de papere-
ria especialitzada en material
d’oficina.
Requisits: experiència en atenció
al públic i coneixements
d’ofimàtica. Català parlat.

SOLDADOR

Un total de 67 persones s’han inscrit
al programa d’intercanvi lingüístic Apre-
nem llengües llegint i parlant, del col·-
lectiu Aprenem, que es va presentar el
passat 5 d’abril a Parets.

Anglès, francès, italià o àrab
En el decurs de l’acte es va informar
els assistents de la metodologia i fun-
cionament del projecte i es va realitzar
una demostració pràctica de com seran
els tallers.
Els aprenents que s’hi han inscrit han
escollit idiomes com català, castellà,
anglès, francès, italià i xinès.
Actualment, existeixen 15 monitors que
coordinaran l’aprenentatge en català,
castellà, anglès, francès i àrab.

Els tallers es fonamenten en l’esperit
del voluntariat, amb la participació de
monitors i monitores que, desinteres-
sadament, desenvolupen els tallers
cada setmana.

Inscripcions obertes
Les inscripcions són gratuïtes, estaran
ober tes de manera permanent i es
podran realitzar tots els dissabtes a
les 11 del matí a l’Escola d’Adults.
Els tallers Aprenem es fan cada dis-
sabte a la mateixa escola, situada a
la plaça del Doctor Trueta s/n i els ho-
raris dependran de l’idioma escollit. En
el cas de l’anglès, el francès i l’àrab
seran a les 10.00 h del matí i el cata-
là i el castellà, a les 11.30 h.

El projecte Aprenem llengües llegint i
parlant compta amb 67 inscripcions

Parets acull el premi
Vallesà de l’any 2007
Parets ha estat el municipi escollit
per acollir la cerimònia de lliurament
del premi al Vallesà de l’any 2007,
que organitza, per segon any conse-
cutiu, pel periòdic El 9 Nou.
L’acte tindrà lloc el proper dijous 24
d’abril, a les 20.00 h, al teatre Can
Rajoler, on es donarà a conèixer el
guanyador escollit pels lectors
d’aquesta publicació.

Dotze Vallesans destacats
Les persones proposades enguany
pels seus mèrits personal o profes-
sionals han estat Amadeu Barbany,
president de l’associació de boti-
guers Gran Centre, de Granollers;
Martí Boada, reconegut naturalista
de Sant Celoni; Xavier Castellsagué,
metge de Granollers; els integrants
del Club Patinatge Ar tístic de Sant
Celoni, de Sant Celoni; el pilot de
motos Pol Espargaró, de Granollers;
Joan Garriga, líder musical de la Tro-
ba Kung-Fú, de la Garriga; Teresa
Llobet, fins fa pocs dies gerent de
l’Associació Cultural de Granollers;
Josep M. Miró, gerent del cinema
Alhambra de la Garriga; el metge Ger-
mà Morlans, de Llinars, cap de la
Unitat de Cures Pal·liatives de la Fun-
dació Hospital Asil de Granollers;
Mònica Sabata, de la Garriga, una de
les portaveus de la Plataforma pel
Dret a Decidir; l’empresari i mecenes
de l’espor t Josep Saperas, de
Granollers, i Jordi Roca, del restau-
rant la Masia del’Ametlla.

Prioritat màxima per a
l’ampliació i reforma del
CEIP Pompeu Fabra
La Generalitat de Catalunya ha mani-
festat que l’ampliació i reforma del
CEIP Pompeu Fabra és una de les ac-
tuacions de màxima prioritat per part
del departament d’Educació. L’Ajunta-
ment ja ha lliurat el projecte d’amplia-
ció i reforma als Serveis Territorials
d’Educació i a l’empresa constructora
GISA i ara s’està a l’espera que el go-
vern autonòmic aprovi la dotació econò-
mica per poder executar l’obra.

Nou edifici de dues plantes
El projecte d’ampliació i reforma del
CEIP Pompeu Fabra ha estat elaborat
per l’arquitecte Salvador Matas. Preveu
la construcció d’un nou edifici de dues
plantes que donarà cabuda a les ofici-
nes administratives, biblioteca, menja-
dor i cuina –a la planta baixa- i aules
de desdoblament, informàtica, plàsti-
ca i música a la planta superior.
La reforma de l’edifici actual planteja
la renovació de la teulada, l’adaptació
de la planta baixa per a cicle infantil,
amb aules de P3 a P5 amb banys in-
tegrats, sala de psicomotricitat i des-
patxos per a reunions. La primera plan-
ta es destinarà a cicle de primària i
estarà connectat amb el nou edifici. Al-
hora es fa una integració de l’escola al
carrer, amb més amplada de la vorera.
Les obres, pressupostades en
2.200.000 euros, es duran a terme en
dues fases i comporta l’enderroc de
dos edificis, les antigues cases dels
mestres que ara es destinen a sales
per a l’AMPA i magatzem.
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S’intensifiquen les mesures per
combatre la situació de sequera

L’Ajuntament adopta noves mesures com la recuperació de pous,
la reutilització d’aigua i el lliurament de reductors de cabal

Les reserves als embassaments min-
ven i s’extremen les mesures en la
gestió d’aquest recurs tan escàs: l’ai-
gua. L’Ajuntament de Parets també ha
adoptat noves mesures. Ja es treballa
en la recuperació i el condicionament
de tres pous, situats a la Riera Seca,
Can Cot i el Polígon Llevant, amb la
voluntat de diversificar l’origen de l’ai-
gua de boca a Parets. D’altra banda,
es continua aplicant el Pla per a la re-
ducció de pèrdues a la xarxa de distri-
bució, si bé a Parets el percentatge de
pèrdues està per sota de la mitjana del
país. Pròximament es durà a terme la
substitució de les canonades més an-
tigues, situades a les zones de l’avin-
guda Espanya i del carrer Alfons XIII.

3.000 reductors de cabal d’aigua
Altres mesures que es plantegen són
la inclusió de l’estalvi d’aigua en els
plecs de condicions de contractació

Què en pensa de la distribució de carteres ministerials del nou Govern Central?

Em sembla bé l’aposta del
govern en la paritat de les car-
teres, dóna més veu a les do-
nes, que en aquest cas i per
primera vegada, són majoria.
M’ha sorprès la continuïtat de
Magdalena Álvarez. Crec que
no es mereix la cartera, per la
seva mala gestió anterior.

Marta
Torreblanca

45 anys

Óscar
Mata

32 anys

Ho trobo molt bé, tant és que
siguin homes o dones, el més
important és que ho facin bé.
Sí, penso que és una forma
més d’acostar-se a la igualtat
de gènere.

Jose Luis
Rodríguez

64 anys

Està molt bé que se li doni im-
portància a les dones en el go-
vern. És molt positiu que el
Ministeri de Defensa aposti
per una dona jove com Carme
Chacón. Per fi els militars han
vist quin és el seu paper a la
societat espanyola, és un pas
molt important.

Halina
Muzda

57 anys

Jacint
Salvador

72 anys

Crec que és notícia perquè  la
majoria són dones, si fos al
contrari no se li donaria tanta
importància. Confio en la per-
sona, no en el gènere  que la
defineix. Crec interessant des-
tacar la confiança que se li ha
donat a la ministra d’Igualtat,
tot i la seva joventut.

Em sembla bé la paritat en la
composició del nou govern. No
m’agrada que el Ministeri de
Defensa li hagin donat a una
persona que no hi té cap afini-
tat. A Magdalena Álvarez no li
hagués donat cap ministeri, no
crec que amb anterioritat ho
hagi fet gens bé.

Parets se situa per sota
de la mitjana catalana
en actes delictius
Parets està per sota de la mitjana de
Catalunya en índex d’actes delictius.
La mitjana catalana estableix un 6,10
per cada mil habitants mentre que a
Parets aquest índex se situa en el
4,29. Segons es desprèn de la Memò-
ria Anual de la Policia Local, aquest
any, s’ha reduït el nombre d’actes
delictius en un 18% respecte del 2006.
L’any 2007, a Parets va entrar en fun-
cionament l’Oficina Policial d’Atenció
Ciutadana (OPAC) que ha procedit a
l’obertura de 410 diligències relacio-
nades bàsicament amb furts, robatori
a l’interior de vehicles i faltes de danys.

Intervencions de trànsit
La policia de trànsit ha intervingut en
565 ocasions. Han actuat en 153 ac-
cidents de trànsit; en un 61% per danys
materials; el 19% per mediació; el 17%
per casos lleus i un 2% greus. Pel que
fa a proves d’alcoholèmia se n’han
efectuat 311, el 93% de les quals han
donat resultat negatiu.
La policia assistencial, durant l’exercici
2007, ha atès 1.141 casos.
L’objectiu d’aquesta àrea és la protec-
ció dels drets dels ciutadans, resolu-
ció de conflictes entre particulars, ac-
cés a la informació i canalització de
problemàtiques davant organismes o
institucions.
La prevenció, la policia de proximitat i
la policia assistencial han pres una
rellevància especial. Els dos cossos
de seguretat que actuen a Parets, Po-
licia Local i Mossos d’Esquadra, junta-
ment amb el suport dels voluntaris de
Protecció Civil fan una tasca preventi-
va específica. En aquest sentit, cal dir
que s’han elaborat díptics informatius
que es distribuiran properament per
evitar els robatoris a interior de vehi-
cles, un cas que està proliferant a cau-
sa de l’ús de GPS, així com consells
de seguretat per al domicili.

d’obres i serveis i la promoció de la
recuperació de les aigües pluvials en
els habitatges i els equipaments muni-
cipals així com la reutilització d’aigua a
instal·lacions esportives. Alhora, a par-
tir de diumenge, a la Festa de les Enti-
tats, es començaran a distribuir 3.000
nous reductors per a l’estalvi domèstic
d’aigua que l’Agència Catalana de l’Ai-
gua ha atorgat al consistori. Els equips
reductors es podran recollir també, de
manera gratuïta, a l’Oficina d’Informa-
ció Ambiental.

Sancions per incompliment
De manera temporal i durant la vigèn-
cia del període de sequera, l’Ajunta-
ment establirà sancions d’entre 150 i
2.000 euros per l’incompliment de les
mesures cautelars. Entre elles, desta-
ca l’ompliment de piscines, el reg de
jardins o neteja de vials i el rentatge de
vehicles amb mànega.

JOSEP M.
TARRÉS
Regidor de

Medi Ambient
i Mobilitat

Junts contra la sequera
Estem vivint la pitjor sequera dels darrers 60 anys i si bé s’ha acon-
seguit retardar l’entrada en situació d’emergència, aquest escenari
està hores d’ara situat a la propera tardor i cal actuar amb la màxima
responsabilitat. D’acord amb les directrius de l’Agència Catalana de
l’Aigua, hem elaborat tot un paquet de mesures per afrontar la sequera
al nostre municipi, amb accions per a l’estalvi en instal·lacions i equi-
paments municipals, d’estalvi domèstic i industrial, recuperació de
pous, i campanyes d’informació i sensibilització ciutadana. També
s’han establert sancions pels casos de vulneració de les restriccions
imposades pel Decret de Sequera. En aquests moments difícils, vull
agrair a la ciutadania l’esforç de contenció en l’ús de l’aigua realitzat
fins avui i encoratjar tothom a seguir demostrant que junts podem fer
front a la sequera.

VOX POPULI

Finalitza el procés de
participació ciutadana
FestaMajor.com la vols
Ja ha finalitzat el procés participa-
tiu FestaMajor.com la vols que
l’Ajuntament de Parets ha ober t
enguany, per primera vegada, amb
l’objectiu de conèixer les preferèn-
cies d’emplaçament i horaris en al-
guns dels actes previstos durant la
propera Festa Major d’Estiu.
A la butlleta que es va posar a
l’abast dels ciutadans es podia es-
collir d’entre una vintena de grups i
solistes de diferents categories.
També s’han consultat altres as-
pectes com ara l’espai on es prefe-
reix que es facin els balls i espec-
tacles per adults o la possibilitat de
dividir les nits en dues franges ho-
ràries.

La plaça de la Vila, espai preferent
Al procés han participat 133 perso-
nes. Pel que fa a emplaçaments,
els participants opten com a millor
opció per als balls i espectacles
per a la gent de major edat l’actual
espai utilitzat: la plaça de la Vila.
L’envelat gratuït, el Pavelló Munici-
pal d’Esports i la pista exterior de
l’Escola Lluís Piquer han estat les
opcions altres opcions, en ordre de
preferència.
Pel que fa als grups que actuaran
les nits de dissabte i diumenge de
Festa Major els escollits han estat
Los Zodiacs i Sol Lagarto per dis-
sabte i Roe Delgado i ZPU per a la
nit de diumenge.
En referència a la possibilitat de di-
vidir en dues franges horàries els
concerts al Parc de la Linera: fins a
les dues de la matinada per a públic
jove/adult i a partir de les dues per
a públic exclusivament jove, la res-
posta que ha tingut més acceptació
ha estat trobar adient aquesta sepa-
ració d’horaris.



18 d’abril de 2008

PUBLICITAT
6



18 d’abril de 2008 7
CULTURA

Sant Jordi va donar mort al drac, i de
la sang que brollà de la ferida de la
bèstia va néixer un roser amb les flors
més belles que s’haguessin vist mai
als confins del món... O, almenys, això
diu la llegenda.
El 23 d’abril, declarat l’any 1995 per la
UNESCO, Dia Internacional del Llibre,
Parets s’uneix a la commemoració de
la històrica gesta del cavaller amb la
venda de flors i llibres, que es durà a
terme a partir de les 10 del matí, a la
plaça de la Vila.

Inauguració del Bibliomercat
El mateix dia tindrà lloc la inauguració
del Bibliomercat, una iniciativa de la
Biblioteca Can Rajoler que pretén acos-
tar la lectura a totes les persones que
transiten pel mercat o en fan ús.
El servei serà gratuït, s’ubicarà al qui-
osc del Camp de les Peces, i obrirà
cada dimecres al matí de 10 a 13 h,
durant tot l’any excepte els dies festius

COMRàdio i el concurs
DiguesCOM! a Parets

Coincidint amb la diada de Sant Jordi,
Parets inaugurarà el Bibliomercat

Durant tot el dia tindrà lloc, a la plaça de la Vila,
la tradicional venda de llibres i roses

COMRàdio ha obert una convocatòria
amb l’objectiu de trobar els
comunicadors del futur entre els nois
i noies de totes les escoles catalanes
mitjançant el concurs DiguesCOM!, al
qual s’hi han inscrit un total de 180
centres d’arreu de Catalunya.
Parets emetrà un dels quatre progra-
mes especials al carrer que es cele-
brarà el divendres 25 d’abril de 17 a
20 h, a la plaça de la Vila. A més de
l’emissió del programa, la programa-
ció inclou tallers de guionatge radio-
fònic, efectes sonors, preparació tèc-
nica de veu i jocs infantils per als més
petits, a més d’una carpa-estudi des
d’on s’emetrà la programació especi-
al de RAP 107 i el DiguesCOM!.

25 anys de somnis, de màgia, d’il·-
lusions... Però també 25 anys d’esfor-
ços, de feina, de recerca, de
professionalitat. Tot plegat és el que
es va celebrar durant els actes com-
memoratius del 25è aniversari de la
Biblioteca Infantil i Juvenil Can
Butjosa.

Tastet de contes i concurs
Els actes centrals van començar di-
jous dia 10 amb un tastet de contes i
el lliurament dels premis del concurs
de redacció.
Durant l’acte es va poder veure, al cen-
tre de la sala, un enorme pastís ela-
borat amb els carnets dels socis més

BrBrBreuseuseus
Jordi Azagra presenta
el seu segon llibre
El director de l’Escola de Música de
Parets, Jordi Azagra, presentarà el
seu nou llibre Visca! Quadern d’esbar-
jo musical per a piano, en el marc de
la 3a Trobada de Professors de Pia-
no que tindrà lloc demà 19 d’abril al
Conservatori de Vila-Seca.
Es tracta d’un volum de peces origi-
nals de l’autor, editada per DINSIC i
adreçat a alumnes de piano.
És un llibre de dificultat progressiva,
que a través de peces en estils més
moderns com el rock, el txa-txa-txa o
la samba, entre d’altres, pretén ser
un motiu d’esbarjo fora de les progra-
macions acadèmiques establertes.
El llibre presenta diferents tipus d’op-
cions com tocar sol, acompanyat a
quatre mans o tocar amb el suport
del disc compacte que s’inclou i que
conté bases enregistrades amb base
i acompanyament.

12è Concurs de Punts de
Llibre a les biblioteques
Ja s’han establert les bases per al 12è
Concurs de Punts de Llibre que orga-
nitza l’Ajuntament de Parets conjunta-
ment amb la Biblioteca Can Rajoler i
la Biblioteca Infantil i Juvenil Can
Butjosa.

Compartim cultures
Enguany, i coincidint amb l’Any Euro-
peu del Diàleg Intercultural, el tema
proposat gira al voltant de la diversi-
tat i es presenta sota el títol Compar-
tim cultures.
S’han definit 3 categories distribuïdes
en funció de l’edat: la blava, per a nens
i nenes de 4 a 7 anys; la vermella, de
8 a 13 anys; i la groga, de 14 a 99
anys. La plantilla per participar al con-
curs es pot recollir a qualsevol de les
dues biblioteques o bé fent el dibuix
del punt de llibre en una cartolina o en
un full de 7x21 cm de mida. Les tèc-
niques que es poden utilitzar es limi-
taran a llapis de fusta, aquarel·les, ce-
res de tipus “plastidecor” i/o retola-
dors i només s’admetrà un punt per
participant.

Exposició de les obres
El termini de presentació de les obres
finalitzarà el 30 d’abril i es podran lliu-
rar a qualsevol de les dues bibliote-
ques en l’horari d’atenció al públic.
Tots els punts presentats a concurs
seran exposats a les biblioteques de
Parets i els guanyadors seran escollits
per votació popular.
Posteriorment, les obres guanyadores
seran impreses en format punt de lli-
bre i utilitzats com a punt d’informació
de les biblioteques municipals. El lliu-
rament de premis tindrà lloc durant el
mes de juny. Les obres no guanyado-
res es podran recollir a les bibliote-
ques entre el 2 i el 30 de juny.
Per a més informació sobre les bases
de la convocatòria es pot consultar el
web municipal www.parets.org.

i els mesos de juliol i agost. Entre d’al-
tres, el Bibliomercat oferirà, per a con-
sultar-lo, un fons de llibres, diaris, re-
vistes, CD de música i DVD, un servei
de préstec de documents i la possibi-
litat de sol·licitar el carnet de la biblio-
teca, de reservar documents o d’ins-
criure-se’n a les seves activitats.

Concursos i animació infantil
A més del tradicional concurs de pas-
tissos que organitza anualment el Co-
mitè Local del CDC, enguany també tin-
drem l’emissió en directe d’un progra-
ma especial de Sant Jordi de RAP 107,
animació infantil amb el grup Sona que
Trona; l’hora especial del conte a la bi-
blioteca Can Butjosa; una exhibició de
Dj’s locals organitzada pel PSC Parets
i un taller que amb el títol de Treballem
la diversitat, comptarà amb la partici-
pació de les escoles de Parets per ce-
lebrar l’Any Europeu del Diàleg
Intercultural.

petits que visiten amb regularitat la bi-
blioteca. Finalment es van bufar les 25
espelmes i es va fer un tast del delici-
ós pastís d’aniversari.
Divendres, els alumnes del grup de
teatre de l’escola Nostra Sra. de

Montserrat, van obsequiar la bibliote-
ca amb una emotiva obra de teatre on
s’explicava la trajectòria del centre i de
la persona que l’ha impulsat, l’actual
directora Mercè Escardó.
Durant el cap de setmana, han trepit-

jat les sales i el jardí de Can Butjosa
il·lustradors de renom com Elena
Franco, Rosa M. Curto o Carme Solé
que van fer els dibuixos per al llibre
gegant. S’ha comptat amb la presèn-
cia de contacontes de l’alçada de
Jaume Arnella, Pello Añorga o Xavier
Gimeno, entre molts d’altres i, més
de 150 persones van participar de l’ar-
rosada popular.

Llibres i música
El dimecres, l’escriptor Jordi Palay,
acompanyat de Carme Camps i Maria
Grau d’Edicions Pirata, va signar
exemplars de la seva novel·la i, di-
jous, els alumnes de l’Escola de
Música de Parets, van dedicar els
seus sons als éssers màgics que allà
hi viuen.

Properes activitats
Durant els mesos d’abril a juny, es
podrà veure l’exposició El túnel del
temps: 25 anys amb ulls de follet i,
el 7 de juny, tindrà lloc la plantada
d’arbres al Bosc de llibres per cele-
brar l’aniversari de la Biblioteca Can
Butjosa i de l’Escola de la Natura.
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Francisco Segovia és elegit nou president
del Centre Excursionista Parets (CEP)

Jordi Seguer

PPPPPlllllaaaaannnnntttttererererer

Paula Muñoz Jiménez forma part de
l’equip de competició del Club Patí
Parets des de fa 3 anys.
Es va incorporar quan tenia tan sols
8 anys i properament haurà de su-
perar l’examen que li permetrà donar
el salt de certificat a categoria. La
temporada passada va ser la 3a en
figures obligatòries de l’Interclubs,
2a en lliure, 9a al Trofeu de Tiana i
6a al Trofeu del Mediterrani.
A la primera fase de l’Interclubs del
2008 -celebrada a Corbera el 30 de
març- Muñoz va ser 1a en figures
obligatòries i 3a en el programa lliu-
re. La segona fase es realitzarà l’11
de maig a Castelldefels.
D’altra banda, la patinadora Marta
Carreras va quedar 27a en figures
obligatòries, 24a en lliure i 13a en
combinada del Campionat de
Barcelona cadet que es va celebrar
a Vilanova i la Geltrú (Garraf) el 29 i
30 de març.

PAULA MUÑOZ
CLUB PATÍ PARETS

El Centre Excursionista Parets ja té
nova junta directiva. El procés electo-
ral obert en els darrers mesos es va
tancar el passat 10 d’abril amb la pre-
sentació del nou equip que dirigirà a
partir d’ara l’entitat. Francisco Segovia
és el nou president del CEP en substi-
tució de Lluís Lleida que va presentar
la dimissió a començament d’any. La
nova junta la formen també Rubén
Palacios (secretari), Fernando Moreno
(tresorer) i 5 vocals: Julià Arroyo, Toni
Girona, Sacramento Guzmán, Antonio
González i Albert Sabaté.

“Aires nous pel CEP”
La candidatura de Segovia va ser l’úni-
ca que es va presentar durant el pro-
cés obert al Centre Excursionista.
Amb el lema “Aires nous pel CEP”, el
nou equip vol recuperar el dinamisme
que havia tingut antigament l’entitat
dissenyant un calendari d’activitats
estable durant tot l’any. Alguns dels
membres de la nova junta ja havien
format part d’anteriors equips. El nou
president, Segovia, feia 10 anys que
estava al centre però realitzant altres
funcions. El programa de la nova jun-
ta es divideix en 3 apartats: activitat,
formació i vida social més activitat
ober ta.  Segons Francisco Segovia
“volem fomentar l’excursionisme des

La nova junta directiva del Centre Excursionista Parets la formen 8 membres

Amb lema “Aires nous pel CEP”, Francisco Segovia va encapçalar l’única candidatura
presentada en el procés obert per renovar la junta directiva de l’entitat

de la base potenciant les sortides fa-
miliars”.

Properes activitats programades
Entre les primeres sortides que ha pre-
vist el Centre Excursionista  hi ha el 26
d’abril al Balandrau (Ripollès) conside-
rada com de mitja muntanya. Abans de
l’estiu el CEP organitzarà també la mar-
xa Parets-Montserrat que ha canviat la
data en el calendari i finalment serà el

14 de juny. D’altres dels reptes de l’en-
titat són l’organització de la marxa
popular el Piolet que probablement tin-
drà lloc la propera tardor i la recupera-
ció del Projecte 4.000 metres als Alps.
Properament el web de l’entitat
www.ceparets.com publicarà tot el ca-
lendari detallat de les activitats previs-
tes que seran obertes a tots els socis.
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La 3a Cursa d’Atletisme de Parets
se celebrarà el proper 11 de maig

Campionat de Catalunya de rugbi escolar

Els organitzadors de la cursa esperen arribar als 500 atletes inscrits

La prova està inclosa en el calendari federat i tindrà dos
recorreguts diferents de 5 i 10 quilòmetres

El proper dissabte 26 d’abril tindrà
lloc al camp de rugbi de la zona
espor tiva, el Campionat de
Catalunya de rugbi escolar que or-
ganitza el CR Parets.
Uns 400 jugadors de 30 clubs dife-
rents de les categories prebenjamí,
benjamí i aleví par ticiparan a la
competició que es desenvoluparà
de 10 a 14 hores. El club, presidit
per Rafa Priego, recupera l’organit-

zació d’una final que ja s’havia celebrat al nostre municipi en anys anteriors.
D’altra banda, l’equip sènior del CRP s’ha classificat per la Copa Catalunya
d’argent que jugarà al camp de l’Universitari -el 17 de maig- contra l’equip lo-
cal i el Cornellà.

L’infantil A del CF Parets
puja a Primera Divisió
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El Club Atletisme Parets ha obert les
inscripcions per participar a la 3a Cur-
sa d’Atletisme que tindrà lloc el proper
diumenge 11 de maig.
Enguany s’han organitzat dos recorre-
guts, un de 10 kms, i un altre popular
de 5 amb circuit homologat. La cursa
de Parets s’ha inclòs dins del calendari
de la Federació Catalana i es regirà pel
reglament aprovat per a les curses de
fons. La sortida serà a les 10 del matí
des del Pavelló. El lliurament de dor-
sals es farà el mateix diumenge des de
les 7.30 hores i fins mitja hora abans
de la sortida. Les inscripcions es po-
den formalitzar a través dels webs

L’equip premini A masculí del Bàsquet Parets,
entrenat per Marc Pavón i Ivan Robert, es va
proclamar campió de la seva categoria del 7è
Torneig Estatal Claudio Garcia Ucero que
organitza el Doctor Azua de Saragossa. De la
participació paretana cal destacar que altres
dos equips (premini femení A i premini B
masculí) van ser finalistes.
L’expedició del BP es completava amb altres
3 equips (preinfantil femení A, preinfantil A
masculí i premini femení B).
El club va tornar amb dos guanyadors al
concurs del KO i de tir (Inés Sánchez i Eduard
Villena), un segon lloc en aquest concurs

(Gerard Perseguer), un premi al millor jugador premini de 3r (Marc Magro) i amb Ana Alonso com a
millor jugadora del torneig a la categoria premini de 4t. Abans de finalitzar la temporada, altres equips
de base del BP participaran en tornejos previstos a Saragossa (organitzat per Companyia de Maria),
Logronyo i Andorra. A la fotografia, l’expedició de jugadors, tècnics i directius del Bàsquet Parets a
Saragossa.

Dissabte 19 i Diumenge 20 Abril
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
Palau Solità i Plegamans-CF Parets (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
FUTBOL 2A TERRITORIAL Grup 9:
Lliçà de Vall-CF Parets B (Diumenge, 12 h)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 2:
Navàs B-B.Parets A (Dissabte, 17.45 h)
BÀSQUET SÈNIOR 3a FEM.Grup 4:
B.Parets A-Mirasol (S.Cugat) (Dissabte, 19 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
Construc. Pineda-FS Parets (Dissabte, 17.30 h)
HANDBOL COPA CATALUNYA anada:
Esplugues-Handbol Parets (Diumenge, 12 h)

Dissabte 26 i Diumenge 27 Abril
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
Olesa-CF Parets (Diumenge, 16.30 h)
FUTBOL 2A TERRITORIAL Grup 9:
CF Parets B-Palautordera (Dissabte, 17 h)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 2:
B.Parets A-Ronda (Dissabte, 19 h)
BÀSQUET 3a FEM. Grup 4:
Castellar-B. Parets A (Diumenge, 12 h)
HANDBOL COPA CATALUNYA tornada:
Handbol Parets-Esplugues (Dissabte, 19 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
La Union B-FS Parets (Dissabte, 19.45 h)

L’equip del CF Parets entrenat per To-
ni Pérez i Manel Fernández es va pro-
clamar campió del grup 17 de 2a di-
visió infantil gràcies a l’empat asso-
lit al camp del Montornès Nord (0-0).
A manca d’una jornada el CF Parets
és líder amb 54 punts, 8 més que el
2n de la lliga, l’EF Montcada. El dar-
rer partit serà el 27 d’abril davant de
la Molletense. D’altra banda, el pri-
mer equip del CF Parets jugarà
aquest diumenge (12 h) al camp del
Palau Solità el partit de la 29a jorna-
da de Preferent grup 1. El bloc de
Cuni va trencar la trajectòria adversa
amb una victòria èpica a casa davant
de la UE Canovelles (1-0) amb gol al
darrer minut de Puchi.

El CAP accepta ubicar les
noves pistes a Can Fradera
L’assemblea de socis del Club Atle-
tisme Parets va aprovar per unanimi-
tat acceptar la proposta d’emplaça-
ment de les noves pistes d’atletisme
presentada per la regidoria d’Esports
de l’Ajuntament en l’acte informatiu
celebrat el 26 de març a l’Escola de
Música. D’aquesta manera es con-
firma que el nou equipament es
construirà a Can Fradera. Un cop
aprovada la proposta, ara les dues
parts -Ajuntament i CAP- signaran
un document consensuat què reco-
llirà les característiques de les no-
ves pistes i el calendari d’execució.
Segons les previsions, la tramitació
administrativa es perllongarà fins el
setembre del 2009, a partir d’ales-
hores es portarà a terme el projecte
urbanístic i a començament del 2010
s’iniciaran les obres que estaran
acabades a final del mateix any. La
construcció de les noves pistes for-
ma part d’un projecte de més abast
que planteja la construcció d’un
camp poliespor tiu on s’hi podria
practicar també el futbol.

SIS EQUIPS DEL BÀSQUET PARETS, A SARAGOSSA

El femení del BP juga a
casa davant del Mirasol
El sènior femení A del Bàsquet Parets
és 3r de la lliga de Tercera “A” grup
4t amb 17/5. Demà dissabte, a les
19 h, l’equip dirigit per Chema More-
no rebrà el Mirasol de Sant Cugat.
Les paretanes depenen d’elles ma-
teixes per aconseguir l’ascens a se-
gona. Els propers 3 i 7 de maig dis-
putaran els partits pendents contra
La Garriga i Lliçà d’Amunt. En la dar-
rera jornada, el BP va guanyar a la
pista del Ripollet per 47-59.

El cadet de l’HP, entre els
vuit millors de Catalunya
L’equip cadet de l’Handbol Parets,
entrenat per Xavi Canalejas, s’ha
classificat pels quarts de final del
Campionat de Catalunya. Els juga-
dors paretans s’enfrontaran el proper
dimecres 23 d’abril (21 h) al FC
Barcelona en el partit de tornada de
l’eliminatòria que es jugarà a Sant
Joan Despí. En l’anada l’HP va per-
dre per 18-38.
De l’actualitat del club, presidit per
Joan Volart, en destaca l’inici de la
Copa Catalunya per l’equip sènior. El
conjunt dirigit per Josep Manel
Herrero tindrà com a rival l’Esplu-
gues, que ha baixat de 1a Estatal.
L’HP va consumar el cap de setma-
na passat el descens a 1a Catalana
després de finalitzar la fase per la
permanència. En el darrer partit de
la competició, el sènior A va guanyar
el derbi contra el Granollers “C” (28-
26). Els paretans han quedat penúl-
tims amb 13 punts.

El FS Parets rep dissabte
el Construccions Pineda

Després de l’empat a Santpedor (3-
3) el sènior A del Futbol Sala Parets
rep aquest dissabte el Construccions
Pineda en la 26a jornada de la Terri-
torial grup 1. El bloc d’Oriol Perales
és 5è amb 45 punts i es troba a 7
de l’ascens, plaça que ocupa el Rà-
pid Sta Coloma. Aquest cap de set-
mana acaben la lliga els equips infe-
riors del FSP. L’aleví de 1a divisió,
5è, rebrà l’Olímpic la Floresta de Sant
Cugat. En la darrera jornada l’equip
va perdre 6-2 al camp del Montcada,
el líder.  L’infantil de la 2a divisió tan-
ca la competició rebent el Sant
Cugat. L’equip va vèncer en el darrer
partit a la pista del Manlleu (3-6).

bababababasqsqsqsqsqueueueueuettttt‘

www.caparets.com, www.atletisme.com,
de forma presencial al Pavelló d’es-
ports i a la Piscina de Can Butjosa.
L’objectiu del CAP és arribar a la xifra
de 500 atletes participants, de mane-
ra que les inscripcions es tancaran en
el moment d’arribar a aquesta xifra. El
preu per participar a la cursa és de 12
euros o 10 euros per corredors inscrits
amb xip propi de Champion Chip. El
dret d’inscripció de la Mitjacursa (5
km) serà de 6 euros. La cursa de 10
km és oberta a atletes nascuts a par-
tir de 1991 i la mitja des del 1996, hi
haurà trofeu per als 3 primers de cada
categoria i 1r local.

BreusBreus
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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

Els socialistes volem aprofitar aquest es-
pai per manifestar la immensa alegria que
ens ha provocat la composició del nou go-
vern del president Zapatero. El reconeixe-
ment al lideratge polític i a la capacitat de
gestió de Carme Chacón i de Celestino
Corbacho com a ministres del seu gabinet,
és un motiu d’orgull per a tots aquells i
aquelles que estem compromesos des de
fa tant de temps a fer del PSC l’instrument
més útil per als treballadors, les classes
populars i el catalanisme polític.
D’altra banda lamentem que els altres
partits catalans hagin hagut de fer mans i
mànigues per tractar de minimitzar la pre-
sència del PSC en el govern d’Espanya i fer,
en alguns casos, el ridícul més escanda-
lós. Per exemple, quan diuen que aquestes

responsabilitats no són prou adequades per
servir els ciutadans i ciutadanes de
Catalunya. Quin elitisme! Quina miopia
política! Com es nota que han perdut molt
contacte amb la realitat! És que no saben
que dues de les principals preocupacions
dels catalans són precisament l’ocupació
i la immigració? És que encara no han en-
tès que els catalans de forma molt majori-
tària volen incidir en la política espanyola
desenvolupant tasques d’Estat? És que no
saben veure la importància de comptar
amb persones en el nucli dur del govern
d’Espanya i en el cercle més pròxim del
president Zapatero? Tot plegat és molt
xocant, com també ho és l’intent de presen-
tar Carme Chacón com a persona poc pre-
parada o massa jove per ser ministra de

Defensa, que de ben segur això no s’hau-
ria dit si no fos dona.
I ja a casa nostra, acabem fent una molt
petita reflexió sobre la problemàtica de l’ai-
gua que tenim aquests dies. Hem de dir
que l’equip de govern està valorant l’apli-
cació d’algunes mesures, més enllà de
recomanar i vetllar per un ús responsable
d’aquest bé tan escàs, com és la utilitza-
ció dels antics pous comunitaris i regular-
ne el consum en una ordenança. Segons
una dita popular: “Per l’abril, pluges mil”,
vejam si es compleix!

A l’inici d’aquest mandat vàrem anunciar
que la política d’habitatge seria per nosal-
tres una prioritat irrenunciable. Avui,
aquest és un dels principals compromisos
del govern municipal del qual formem part.
Ens hi ajuda el Pacte Nacional per l’Habi-
tatge, impulsat per la conselleria de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat, que
preveu mesures per facilitar l’accés a l’ha-
bitatge, especialment dels joves, en un
horitzó que va fins al 2016. Preveu la cons-
trucció d’habitatges protegits, la mobilit-
zació d’habitatges desocupats i la conces-
sió d’ajuts per al lloguer, així com per a
la rehabilitació en general i per a la millo-
ra d’habitatges de gent gran i persones
amb discapacitat no adaptats a les seves
necessitats. Per primera vegada a

Catalunya, hi ha recursos i polítiques pú-
bliques per abordar el problema de l’habi-
tatge. Assumim com a propis els reptes
plantejats al Pacte i per això des del go-
vern local estem impulsant la construcció
d’habitatge protegit al sector de Can
Fradera.
Hem de dir, però, que hem posat cinc con-
dicions al desplegament de l’anomenat
ARE de Can Fradera.
En primer lloc, que l’habitatge protegit si-
gui superior al 50% de la promoció i que
vagi destinat a gent de la nostra població.
En segon lloc, que es construeixin les
infraestructures de mobilitat previstes,
concretament el nou pont sobre el riu
Tenes i el túnel que permetrà treure el tràn-
sit de La Linera del cul de sac en què es

troba. En tercer lloc, que es generin nous
equipaments, particularment el segon IES
i les pistes d’atletisme. En quart lloc, que
una part significativa es destini al lloguer
per afavorir l’emancipació juvenil. I, final-
ment, que no es demori més la construc-
ció dels 60 habitatges socials ja adjudi-
cats.
Per ICV, l’habitatge no és un negoci sinó
un dret. Ens comprometem a seguir treba-
llant per impulsar a Parets una política
d’habitatge que garanteixi un allotjament
digne per a tothom.

Habitatge,
ara sí

Vivim en una societat que ha fet del con-
sum quasi un déu. Consumim de tot i
molt, tant si es tracta d’un bé escàs, com
si no ho és o bé si és alguna cosa que
genera considerables residus. Aquests
dies ens toca reduir el consum d’aigua
perquè les nostres reserves han minvat,
tot un avís que condiciona, i ens prepara
per viure un futur que serà sostenible o no
ho serà. Ho serà si prenem mesures pràc-
tiques i no només es fan discursos gas-
tant la paraula sostenibilitat.
Fem també un consum excessiu de bosses
de plàstic. Un gran invent, les bosses de
plàstic, moltes vegades d’una gran utili-
tat, però no en podem consumir tantes. En
la majoria dels casos només serveixen per
portar la compra de la botiga a casa i des-

prés les llencem i es converteixen així en
un residu difícil d’eliminar. S’ha de consu-
mir molta aigua i molta energia per fabri-
car bosses de plàstic, i si en fem un ser-
vei tan reduït, ens ho hem de plantejar,
perquè estem embrutant per tot arreu amb
bosses de plàstic.
Segurament seria més coherent anar a
comprar amb un cistell, i deixar  d’utilitzar
al màxim possible bosses de plàstic.
L’Ajuntament ha de col·laborar amb els
botiguers per anar substituint les bosses
de plàstic per bosses de paper, que fan el
mateix ús i són fàcils d’eliminar. El govern
local, més proper al ciutadà, pot incidir i
aplicar mesures que facin possible un can-
vi en aquests temes que afecten a tothom.
Així, la ciutat de Londres, per exemple,

Reduir el consum
d’aigua i de

bosses de plàstic

Resoldre el problema de la mobilitat és
molt impor tant si volem tenir un poble
compensat i equilibrat. Creiem, sincera-
ment, que no han meditat aquesta neces-
sitat com una prioritat i nosaltres, al con-
trari, creiem que és una assignatura pen-
dent que cal aprovar amb bona nota.
Si resolem primer aquest problema esta-
rem posant les bases per aconseguir un
creixement equilibrat, ajustat a la nostra
realitat, sostenible i sobretot que es pu-
gui portar a la pràctica sense haver d’hi-
potecar-nos més. Una bona política urba-
nística ha de tenir dos objectius clars:
-Millorar la qualitat urbana i territorial ac-
tual i implementar-la amb nous creixe-
ments.
-Vetllar per la viabilitat econòmica i, si con-

vé, impulsar-la.
Allò més important és unir els conceptes
d’economia i poble establint un lligam en-
tre economia i urbanisme i determinar un
model urbà enriquint-lo amb conceptes com
proximitat, usos, sostenibilitat, accessibi-
litat i complexitat. Però sense deixar de
costat la finalitat d’aquesta política: LA
QUALITAT URBANA. I... com  la podem
aconseguir? Per aconseguir-la cal que el
nostre poble estigui dotat de:
-Bones infraestructures de transport i xar-
xes de serveis.
-Carrers i parcs ben urbanitzats. Gamma
completa d’edificis d’equipaments de tots
tipus; des d’edificis de tipus institucional,
educatiu en tots els seus nivells: sanitari
i cultural en un sentit molt ampli, esportiu

i de lleure. No es tracta solament de
construir edificis ni d’exhibir un mostrari
d’arquitectures; es tracta de quelcom més
ambiciós i més complex: FER POBLE. Per
tant, diem: no a l’urbanisme de volums o
urbanisme de les maquetes. No a l’excés
d’originalitat en el disseny dels volums.
No a l’urbanisme de disseny gràfic. No als
grups d’habitatges totalment segregats i
autistes. Nosaltres creiem que encara po-
dem recuperar el concepte de poble; que
no està perdut del tot. Hem de treballar
tots plegats per un municipi sostenible,
equilibrat i lògic. Finalment, no podem ser
només solidaris amb els altres sinó que
primer hem de ser solidaris amb nosaltres
mateixos.

Nou concepte
de mobilitat.

El Pla de
Mobilitat Integral

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.

Reflexions

està estudiant un seguit de mesures per
reduir l’ús de bosses de plàstic.
Nosaltres hem presentat una proposta en
el sentit d’adherir-nos a la campanya
Catalunya lliure de bosses de plàstic i fer
que l’Ajuntament col·labori amb els boti-
guers finançant la campanya i, si cal, les
bosses de paper, que poden ser un incen-
tiu per a un comerç de qualitat. És una fei-
na en què ens hi hem de posar i col·-
laborar amb tothom. Tots hi guanyarem, i
el planeta també
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EL CALAIX

Canvi climàtic, escalfament global, desertització, sequera... són termes que des de fa molt de temps envaeixen els espais informatius pràctica-
ment a diari, així com els possibles efectes de tot plegat, que ja estem començant a patir.
Si bé des de l’Administració s’estan duent a terme polítiques de prevenció i sensibilització en tots aquests àmbits, cadascú de nosaltres podem
aportar el nostre granet de sorra, i podem, dins les nostres possibilitats, contribuir com a mínim a mantenir i no empitjorar la situació. La tasca
que cal desenvolupar és ben senzilla seguint uns consells bàsics, i la recompensa per desenvolupar-la correctament, val la pena. La rellevància
que l’aigua té per al desenvolupament i la conservació de la vida a la Terra és absoluta.
La sequera que ens afecta no és només deguda a la distribució desigual de les precipitacions entre una zona i una altra, sinó també al consum
desequilibrat que fem de l’aigua. És necessari, per tant, adoptar i adquirir certs hàbits en algunes accions quotidianes de la nostra vida, que
possibilitin l’estalvi d’aigua.

Actualment hi ha al mercat molts aparells que permeten racionalitzar l’ús de l’aigua (per les cisternes de vàter, les dutxes, etc.). Cal evitar utilit-
zar el vàter com a paperera, atès que amb cada descàrrega s’hi aboquen entre 6 i 10 litres d’aigua. És important tancar l’aixeta mentre ens
rentem les dents o ens ensabonem. Si ens dutxem en comptes d’omplir la banyera, també podem estalviar aigua. La banyera plena gasta 300
litres, mentre que amb una dutxa en gastarem 50. Cal vigilar que les aixetes no degotin. Una aixeta que degota pot perdre fins a 30 litres al dia.
Pel que fa als electrodomèstics, n’hi ha molts de baix consum i dotats amb mecanismes més sofisticats de regulació d’aigua. En tot cas, cal
omplir bé la rentadora o el rentavaixelles, així com seleccionar-ne els programes adequats.

La nostra voluntat d’estalvi pot anar encara més enllà, perquè podem aprofitar les aigües pluvials per regar les plantes. O bé, les aigües que
provenen de la dutxa, la rentadora o el rentavaixelles es poden reutilitzar per a la cisterna del vàter, per exemple.
Totes aquestes accions tan senzilles repercutiran en un consum més responsable.

Consum
resposable:

estalviar aigua

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

Properament, concretament el 27 d’abril, tindrà lloc la
festa anual de la Unió de Germandats de Previsió Soci-
al de Parets, una entitat dedicada al mutualisme. Tam-
bé està prevista la publicació d’un recull de la seva his-
tòria, els seus orígens i algunes imatges significatives.
Però què en sabem d’aquesta entitat paretana?
Sembla que la més antiga de les germandats, segons
consta al Registre d’Associacions que es conserva al
Govern Civil, fou la del Montepío de San Isidro Labrador,
fundada el 3 de desembre de 1888, tot i que hi ha una
altra –el Montepío de San Sebastian Mártir– que con-
serva documentació que acredita  la seva existència i
dedicació al mutualisme des de l’any 1873. La tercera
–perquè en són tres– de les mútues que va passar a
formar part de la Unió fou el Montepío El Jardín, regis-
trada des del 1924. Aquesta última estava vinculada a
l’associació d’esbarjo El Jardí i en els seus estatuts
s’establia, específicament, que per ser admès, calia
abans ser soci de la societat d’esbarjo. El Montepío El
Jardín fou fundada sota l’advocació de la Mare de Déu
del Remei, verge tradicionalment vinculada amb la pro-
tecció davant de tota mena de mals.
En el cas Montepío de San Sebastian Mártir, la norma-
tiva pel qual es regia, concretava que  calia tenir entre
14 i 42 anys, no patir cap problema de salut, «profesar
alguna ciencia, arte liberal o ejercer algún oficio decente»
a més de pagar les 3 pessetes que es demanaven en
concepte de quota inicial.
Així doncs, el 2 d’abril de 1960, les tres entitats
paretanes dedicades al mutualisme des de feia dèca-
des es van fusionar i es va fundar la Unió de German-
dats de Previsió Social de Parets del Vallès, associa-
ció que funciona a ple rendiment fins al dia d’avui amb
un total de 1.628 socis.
Les tres entitats originàries que treballaven sota l’ad-
vocació de la mare de déu del Remei, de sant Isidre i
de sant Sebastià, van decidir tenir com a patrona a la
mare de déu de Montserrat, i celebrar la seva festa anu-
al coincidint amb la data d’aquesta commemoració.

Unió de Germandats de
Previsió Social de Parets

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 lm lm lm lm leeeeecccccttttturururururaaaaa

L’Escola Nostra Senyora de Montserrat ha obsequi-
at a la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa amb
una obra de teatre titulada 25 anys amb la fada amb
motiu del seu 25è aniversari. L’obra, representada
el darrer divendres, ha anat a càrrec d’un grup
d’alumnes de l’escola, que fa teatre com activitat
extraescolar i que dirigeix el professor del col·legi
Miquel Pérez. Els alumnes que en formen part cur-
sen des de primer de primària fins a tercer d’ESO.
La representació ha estat tot un èxit tant pel nom-
bre de públic assistent com per la capacitat d’emo-
cionar i recordar la dilatada trajectòria de la biblio-
tecària de Can Butjosa, Mercè Escardó.

Pepi Volart

Sovint parlem de documents que contenen dades que molts de vosal-
tres no podeu recordar, bé perquè no teniu prou edat, bé perquè els
fets a què fan referència es produïren abans de la vostra arribada al
municipi. Avui, però, molts de vosaltres rememorareu els carros que
fa poc més de 30 anys –en temps històric, ahir al vespre– circulaven
pels nostres carrers tirats per esforçats i nobles cavalls.
El padró que es va formar l’any 1975 per cobrar la taxa corresponent
a la circulació de carros agrícoles en recollia vint-i-quatre, dels quals
nou es localitzaven en ple casc urbà, concretament en ple barri Antic.
La resta corresponia a masies ubicades en els quatre quarters del
municipi, on es trobaven tradicionalment els nuclis disseminats dedi-
cats a la vida rural.

És probable que algun dels nouvinguts que han arribat en els últims anys a Parets del Vallès se sorprengués de veure
un carro davant d’un semàfor vermell, però qui subscriu els ha vist passar prop seu farà tot just un parell d’anys,
sense astorament, això sí. Una curiositat: la taxa imposada el 1975 diferenciava les llantes pneumàtiques, per les
quals calia pagar 50 pessetes, de les metàl·liques, que importaven 250. Seria pel «mal» que produïen en el ferm? O
pel soroll que emetien?

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.

“Llegir és fonamental per al desenvolupament i la formació dels infants”

Miquel Pérez
Usuari de la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa

Quin és el fil conductor de 25 anys amb la fada?
L’obra se centra, en bona part, en la vida professio-
nal de la bibliotecària Mercè Escardó. Durant la his-
tòria apareix molt sovint una fada que és la que ha
guiat a la Mercè fins a la Biblioteca Infantil i Juvenil
Can Butjosa. Ella sempre explica que una fada la va
portar fins a Can Butjosa des de que va acabar els
seus estudis com a bibliotecària i fins avui, que és
una reconeguda professional que ha situat el cen-
tre com a model de referència en la forma de treba-
llar per estimular el gust per la lectura entre infants
i joves. Va ser molt emocionant veure la cara de la
Mercè durant la representació de l’obra.
Quant de temps ha calgut per idear el guió i prepa-
rar el muntatge?
Al mes de febrer, jo mateix −que sempre he estat
usuari de la biblioteca Can Butjosa− em vaig posar
a escriure el guió i després vàrem començar els
assaigs un cop per setmana amb els alumnes de
l’escola que hi participen, uns assaigs que es van
intensificar els últims dies.
La biblioteca Can Butjosa ha format part de la teva
formació i ha influït en la teva professió?

Per descomptat. Els records que tinc de la bibliote-
ca són esplèndids. Recordo quan era un estudiant
de primària i els dissabtes al matí anava amb la meva
germana a la biblioteca. Allà s’obria tot un món fan-
tàstic que et permetia endinsar-te en una altra dimen-
sió que la Mercè Escardó sempre ajudava que fos
màgica. A més, poder-se endur els llibres en préstec
a casa i després llegir-los era tota una aventura. Avui
sóc mestre i pare de dues nenes a qui també porto
a la biblioteca Can Butjosa perquè estic convençut
que llegir és especialment enriquidor i contribueix de-
cididament al desenvolupament i a la formació de la
personalitat dels infants.
Tornareu a representar l’obra?
Està previst que la posem en escena el proper 18 de
juny a Can Rajoler. El grup de teatre de l’Escola Nostra
Senyora de Montserrat sempre preparem obres co-
incidint amb festes tradicionals com Nadal o la Cas-
tanyada.



18 d’abril de 200812
LA FINESTRA

L’historiador i antropòleg Alexandre Coello, nascut a les Illes Canàries però resi-
dent des de fa anys a Parets del Vallès, va presentar el passat 28 de març, a la
Biblioteca Can Rajoler, el llibre Identidades ambivalentes en América Latina (siglos
XVI-XXI), del qual n’és autor i coordinador juntament amb Verena Stolcke.
L’obra d’aquest historiador especialitzat en l’Amèrica Llatina i actualment pro-
fessor a la UAB en el departament d’antropologia, reivindica que mai han existit
identitats culturals pures a Sudamèrica “ja que totes les cultures s’han barrejat
i Amèrica Llatina no és cap excepció”.

Carles Font

Totes les cultures llatinoamericanes són
mestisses?
El llibre planteja un tema obvi. La idea de
cultura ja implica una barreja. Reivindicar
identitats culturals pures és absurd des de
la perspectiva que plantegem nosaltres.
Des del moment que les cultures sempre
s’han barrejat, creiem que a vegades
aquests termes tan utilitzats avui en dia
com ‘mestissatge’ o ‘multiculturalisme’
són només una cara amable per contrares-
tar els xocs culturals i ‘fantasmes’ que ens
llancen alguns autors que afirmen que és
impossible la convivència entre determina-
des cultures. Sembla que invoquin que les
cultures hagin de viure separades perquè
sigui possible la convivència. Però nosal-
tres estem en desacord amb tot això.
Qui són els autors que manifesten aques-
tes idees de ‘cultures pures’?
Autors com el nordamericà Samuel P.
Huntington que fa uns anys va publicar un
llibre molt polèmic que parlava del xoc de
les civilitzacions. Després de la Segona
Guerra Mundial ningú s’atreveix a dir que
és racista. Aquest racisme s’ha transformat

Alexandre Coello
Historiador i antropòleg

“Tots els éssers humans es poden entendre i poden conviure en aquest món” Ultima hora ...´

Xerrada sobre secrets i virtuts
de les plantes medicinals

en un fonamentalisme cultural. Ara no es
rebutgen races sinó cultures. Per tant ara
parlen de cultures superiors i inferiors. Val
a dir que això ho manifesta gent des d’Oc-
cident però també des de la mateixa
Amèrica Llatina. Nosaltres partim de la
idea i la creença que tots els éssers hu-
mans es poden entendre i poden conviu-
re en aquest món.
Com et vas interessar pel continent?
Va ser culpa d’un professor a la UB, en
Jesús Contreras, que impartia una assig-
natura d’Etnologia a l’Amèrica Llatina quan
estava fent la carrera d’Història. Em va
apassionar i a partir d’aquí em vaig dedi-
car a aquest tema.
I vas fer el doctorat a Nova York.
Amb Les reduccions d’indis al Perú, que
eren una mena de reserves que els espa-
nyols concentraven els indígenes amb ob-
jectius poc edificants com el d’evangelit-
zar-los i utilitzar-los com a mà d’obra ba-
rata a les mines de Potosí. De fet la vaig
acabar l’agost, dies abans de la caiguda
de les dues torres bessones. Van ser els
quatre millors anys de la meva vida per-

què a més allà va néixer la meva filla gran.
En aquells anys fer un doctorat aquí era
molt difícil. Ara ha millorat bastant pel
tema de beques però dedicar-se a la recer-
ca avui en dia és molt difícil perquè els re-
cursos continuen sent escassos.
Quins són els teus projectes immediats?
El setembre m’incorporo al CSIC (Consejo
Superior de Investigaciones Científicas)
amb un projecte de tres anys a la Univer-
sitat Pompeu Fabra en un tema sobre els
jesuïtes, en què comparo Perú i les Filipi-
nes. Treballaré amb Josep Maria Delgado,
de la Pompeu Fabra, i Lola Elizalde, del
CSIC. És un projecte molt gran amb el qual
estic molt esperançat.

Intercanvi de plaques de cava
organitzat per Servall Motor
L’empresa Servall Motor amb la col·-
laboració de l’Ajuntament de Parets
la Comissió de Festes de Parets i
Rap107, organitza per al proper dis-
sabte 19 d’abril, de 9 a 14 h. la 1a
trobada d’intercanvi de plaques de
cava de Parets. Serà al c/ Ramon i
Cajal número 1 del P.I. Eixample on
també s’oferirà un esmorzar gratuït
a base de botifarres.

El proper 24 d’abril, a les 17 h, Josep
Bernal explicarà, al casal de Ca
n’Oms, els secrets i vir tuts de les
plantes medicinals, dins el cicle d’ac-
tivitats organitzat pels Casals muni-
cipals per a la gent gran de Parets.
Al finalitzar la xerrada, tindrà lloc una
degustació d’infusions de plantes
medicinals.

Bases de l’Amfi Rock 2008
Ja s’han establert les bases per a la
19a edició de l’Amfi Rock, un con-
curs adreçat a grups professionals o
semiprofessionals que tinguin un
mínim d’experiència en actuacions
en directe.  El termini de presentació
de sol·licituds finalitzarà el 29 d’abril.
El text complet de les bases es pot
consultar a través del web de muni-
cipal www.parets.org o bé adreçant-
se al casal Can Butjosa.


