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Exemplar gratuït

Parets ha contribuït activament a la plantada d’arbres
simultània  més gran que s’ha fet mai a Catalunya.  Sota
el lema Plantem el futur, Catalunya Ràdio i la Fundació
Territori i Paisatge de Caixa Catalunya van escollir el 30
de març, coincidint amb el 25è aniversari de l’emissora
de ràdio i els 10 de la fundació, per assolir l’objectiu
d’introduir 35.000 arbres a 35 territoris d’arreu de
Catalunya i lluitar contra el canvi climàtic. Un d’aquests
indrets ha estat casa nostra, concretament el bosc de
la Torre de Malla, integrat a l’Espai Rural de Gallecs.
Aquesta iniciativa se suma a la “Campanya dels mil
milions d’arbres” del Programa de les Nacions Unides

“Plantem el futur”, també a Parets
El 30 de març es va celebrar la plantada popular d’arbres més gran de Catalunya

La consellera Montserrat Tura, els alcaldes de Parets, Mollet i Lliçà de Vall i altres personalitats, a la plantada

SUMARI

240 corredors a la
Marxa Cicloturista

Vila de Parets
 (Pàg.9)

Parets acollirà el
concurs de joves
comunicadors:
Digues COM!

(Pàg.7)

La redacció del
projecte per a la
millora del barri
Antic, a concurs

(Pàg.5)

per al medi ambient, que té un termini de deu anys i es
marca l’objectiu de plantar anualment mil milions
d’exemplars d’espècies adaptades al territori.
A Parets, més d’un miler de persones van participar en
aquesta plantada popular.  En només quatre hores, de
les deu del matí a les dues del migdia, es va aconseguir
plantar a Catalunya una super fície equivalent a 96
vegades el Camp Nou i es preveu que, amb els anys,
aquests arbres plantats contribueixin a absorbir
420.000 quilos de CO2 l’any i generin l’oxigen necessari
per a 140.000 persones. És per això que la campanya
s’ha batejat amb el nom de “Plantem el futur”.  (Pàg.3)
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Horaris de visita del consistoriHoraris de visita del consistori

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

Horari

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

C. del Tenes
Tel. 93 573 14 54

Bus Urbà Deixalleria

Parets al dia
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Telèfons d’interès
Ajuntament

93 573 88 88
Ajuntament. Serveis Personals

93 573 98 00
Ajuntament. Servei de Premsa

93 573 88 90
Policia Local

93 562 14 04
RAP 107. Ràdio Parets

93 573 81 81
Servei d'Esports

93 562 52 06
Ca n'Oms. Casal dels Avis

93 562 14 02
Can Butjosa. Casal de Cultura

93 562 35 53
Can Butjosa. Biblioteca

93 562 23 53
Can Butjosa. Piscina

93 562 06 02
Can Rajoler. Teatre

93 573 98 00
Can Rajoler. Biblioteca

93 573 98 01
Equipament ASOVEEN

93 573 14 29
Escola de la Natura

93 562 17 94
Escola Bressol El Cirerer

93 562 51 75
Escola Bressol El Petit Cirerer

93 562 20 05
Escola Bressol La Cuna

93 562 49 54
Escola Municipal de Música

93 562 40 02
Oficina de Català

93 573 98 00

Oficina de Recaptació

93 562 33 09
Patronat Pau Vila

93 562 12 03
CEIP Lluís Piquer

93 562 16 03
CEIP Pompeu Fabra

93 562 06 16
CEIP Vila Parietes

93 573 86 57
Col. M. de D. de Montserrat

93 562 03 56
Acadèmia Comercial de Parets

93 562 16 24
IES Parets

93 562 32 03
CAP Parets

93 562 16 89
Jutjat de Pau

93 573 03 04
ASEPEYO Parets

93 573 09 52
Taxi Javier Gené

600 639 664
Taxis Cooperativa Transradio

93 593 74 01
Farmàcia Barja (barri Antic)

93 573 75 12
Farmàcia Isern (Eixample)

93 562 19 18
Farmàcia Sans (Eixample)

93 573 08 08
Farmàcia Garcia (Escorxador)

93 562 04 72
Ambulància i Bombers

112
Voluntaris de Protecció Civil

93 573 93 16

ALCALDIA

Joan Seguer i Tomàs
Dissabtes i horari a convenir

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I
TERRITORIALS

Organització i Recursos Humans
Comunicació
Sergi Mingote
Horari a convenir

Par ticipació Ciutadana
Ciutadania
Raquel Garcia
Tardes a convenir

Seguretat Ciutadana
Josep Maria Guzman
Dimecres 19.30 a 21h

Urbanisme
Habitatge
Lucio Gat
Tardes a convenir

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

Medi Ambient i Mobilitat
Josep Maria Tarrés

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS I
ECONÒMICS

Educació
Serveis Socials
Promoció Econòmica
Antonio Torío
Horari a convenir

Cultura
Hisenda
Sònia Lloret
Tardes a convenir

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

Espor ts
Sergi Mingote
Horari a convenir

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

Cooperació
Lucio Gat
Horari a convenir

REGIDORS SENSE DELEGACIÓ

Rosa Martí

Josep Anton Morguí

Lluís Cucurella

Joan Martorell

Francisco Pulido

Susana Rueda

Horari a convenir

Horaris de visita

LINIA OBERTA

Línia Oberta és un espai d’opinió obert al lector. Les cartes no podran excedir els 1100 caràcters i és imprescindible que els autors indiquin el seu nom,
adreça, telèfon i número del DNI. Els escrits hauran de lliurar-se per correu o en mà a l’Ajuntament de Parets, C/Major 2-4, 08150, Parets del Vallès
adreçat al Gabinet de Premsa o bé per correu electrònic a l’adreça paretsaldia@parets.org

MESTER D’AMOR (A Enric Casanoves)

Si en saps el plaer no estalviïs el bes
que el goig d’amar no comporta mesura.
Deixa’t besar, i tu besa després
que és sempre als llavis que l’amor perdura.

No besis, no, com l’esclau i el creient,
mes com vianant a la font regalada;
deixa’t  besar  —sacrifici servent—
com més roent més fidel la besada.

¿Que hauries fet si mories abans
sense altre fruit que l’oreig en ta galta?
Deixa’t  besar , i en el pit, a les mans,
amant o amada —la copa ben alta.

Quan besis, beu, curi el veire el temor:
besa en el coll, la més bella contrada.
Deixa’t  besar
                      I si et quedava enyor
besa de nou, que la vida és comptada.

Poema extret del llibre “Poesies completes”, editat
pel Cercle de Lectors. Joan  Salvat Papasseit
(Barcelona, 1894-1924).
Aquesta  publicació es pot trobar a la Biblioteca Can
Rajoler.
Lectura recomanada pel Niu d’Art de Parets.

VIATGERA DE L’AMISTAT

Tot esperant t’enyorava
viatgera de l’amistat.
I així esperant m’abrigava
per no decebre el combat.

Les mans s’esmorteïen
s’ompliren de vent i fred
i estaven també curulles
d’amor, agraint el fet.

El fet de que no oblidaves
el dia del meu combat
...i sempre em telefonaves...

—Mai no te n’has oblidat—

Volies concretar el viatge,
per millorar el meu estat.

Gràcies doncs per els teus suplicis
el teu donar-te i bondat
no paris de telefonar-me
viatgera de l’amistat.

Maria Pujol i Ciurans

EL CENTENARI ROURE DE CAN BERENGUER

De fet, quan volem contemplar els arbres que podem
trobar a Parets, ens dirigim cap a les places i carrers,
però en aquest cas, camino a bon pas fins arribar als
voltants de can Berenguer, on em trobo amb un sin-

EL NOU ESCUT

El vell escut quadrilong ibèric plora
doncs un de nou i “caironat” el vol suplir,
però sempre el seu record farà sentir
i mai, de la Història, en serà fora.

La corona d’infant li arriba l’hora
de donar pas una de “mural” reeixir
amb les cinc torres i nou portals vol tenir
el tribut de “vila” sempre a la vora.

Ara, Parets del Vallès només li manca:
l’himne i una bandera oficial,
que amb la “Medalla de la Vila” tanca

els símbols que, per un poble, els hi val
perquè representin tots com una branca
de l’arbre que té arrels d’històric puntal.

Antoni Bertran i Alegrí

gular roure de fulla gran. Arbre exemplar, d’uns 20
metres d’alçada. D’ 1,20 cm de diàmetre de soca,
de brancatge ferm i gruixut; el podem considerar ar-
bre centenari.
Descripció botànica: arbre de fulla caduca que en
arribar a la tardor es marceix, i es manté seca a les
branques fins ben entrat l’hivern. Floreix per l’abril –
maig, i fructifica per l’octubre – novembre.
Els peduncles dels fruits són molt curts o de vega-
des nuls, per aquest motiu i per resistir la força del
vent, les glans es fixen a les tiges del fullatge.
Espècie centreeuropea, nom científic: Quercus
pétraea. Nom català: Roure de fulla gran. Nom cas-
tellà: Roble albar. Arbre robust de llarga longevitat.
A títol de curiositat: la fusta és utilitzada en ebenis-
teria de qualitat i també per fer bocois on es guarda
i envelleix el vi.
El roure de fulla gran viu a l’entorn dels 1.000 me-
tres d’altitud i forma boscos densos en les contra-
des humides de les Guilleries, Montseny i Montnegre.

Josep Bernal

Divendres 4 abril
-A les 20 h, a l’Escola de la Natura,
sessió d’astronomia amb la projecció
de l’audiovisual Saturn des de la son-
da Cassini, observació de les
constel·lacions visibles, Saturn, Mart
i M44.
Dissabte 5 d’abril
-A les 12 h, a la Biblioteca Can Rajo-
ler, presentació del projecte Aprenem
una llengua i inscripcions als tallers.
-A les 21 h, a la plaça de la Vila, can-
tada de caramelles.
Diumenge 6 d’abril
-A les 14 h, al restaurant La Salut,
dinar de germanor amb motiu de
l’aniversari de l’entitat, amb ball ame-
nitzat per l’orquestra La Principal de
la Bisbal.
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler,
teatre: Intimitat.
Dimarts 8 d’abril
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, hora del conte: Puja al núvol,
a càrrec de Mon Mas.

Dijous 10 d’abril
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, festa del 25è aniversari.
Divendres 11 d’abril
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, representació de l’obra tea-
tral “25 anys amb la fada”, a càrrec
del Grup de teatre de l’escola Ntra.
Sra. de Montserrat.
-A les 19 h, a la sala d’exposicions de
Can Rajoler, presentació del llibre Cas-
tells i llegendes del Vallès Oriental,
de Glòria Campoy, Aloma Duran i
Raquel Jurado.
Dissabte 12 d’abril
-A les 11 h i a les 17 h, a la Bibliote-
ca Can Butjosa, contes de totes mides
i per a totes les orelles, a càrrec de
contancontes i dels alumnes dels cur-
sos del CEBEI.
-A les 18 h, a la sala d’exposicions
Can Rajoler, inauguració de l’exposició
de pintura de Luisa Moreno Losa.
-A les 22.30 h, al Teatre Can Butjosa,
Cafè teatre: Teatro de lo infame.

Diumenge 13 d’abril
-D’11 a 13.30 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, confecció del llibre gegant;
a les 14 h, arrossada popular; a les
17 h, contes amb Jaume Barri.
-A la sala Cooperativa, festa de la
germandat.
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler,
celebració dels 14 anys de Rialles
Parets amb l’espectacle musical De
pel·lícula a càrrec de la Cia. El mu-
sical més petit 2.
Dimarts 15 d’abril
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, visita d’autor: Jordi Palay
presenta la seva novel·la La llàgrima
de la lluna.
Dijous 17 d’abril
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, concert a càrrec de l’orques-
tra de corda i piano i de l’orquestra
de guitarres de l’Escola de Música de
Parets.
-A les 18.30 h, al teatre Ca n’Oms,
trobada poètica del Niu d’Art.

Apunta t,
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Reforestació del bosc de la Torre de
Malla amb la plantada de 1.100 arbres

Catalunya Ràdio i la Fundació Territori
i Paisatge de l’Obra Social de Caixa
Catalunya han celebrat plegats els seus
respectius aniversaris. 25 de l’emisso-
ra i 10 de la fundació en fan 35 i en
comptes de bufar 35 espelmes han
preferit regalar natura i comprometre’s
amb el medi ambient i amb la lluita
contra el canvi climàtic amb la planta-
da d’arbres a 35 boscos d’arreu de
Catalunya. És així que, conjuntament,
van plantejar una iniciativa inèdita que
ha comptat amb una resposta massiva.
Respon al lema “Plantem el futur” i ha
consistit en la plantada simultània de
35.000 arbres a 35 boscos catalans
durant 5 hores.

Programa de Nacions Unides
Amb la plantació d’aquests 35.000
arbres arreu de la nostra comunitat
autònoma, Catalunya Ràdio i la Funda-
ció Territori i Paisatge també contribu-
eixen al repte del PNUMA -Programa de
Nacions Unides per al Medi Ambient- de
plantar 286.000 arbres a Catalunya,
aportant un 12,24% del total del projec-
te. El PNUMA sota el lema “Plantem pel

Planeta: Campanya dels Mil Milions
d’Arbres” encoratja qualsevol persona,
comunitat, negoci i indústria, societat
civil, organització i govern a plantar
2.700 milions d’arbres en tot el món.

Bosc de la Torre de Malla
A Catalunya, amb aquesta iniciativa,
s’ha fet plantada d’arbres a 35 muni-
cipis de 21 comarques des del Pirineu
fins al delta de l’Ebre. Parets ha estat
un d’aquests paratges, a l’entorn de
Gallecs que té, des de diumenge pas-
sat, un miler més d’arbres.
A la plantada feta al bosc de la Torre de
Malla es van poder veure moltes cares
conegudes. Els periodistes Manel
Fuentes o Carles Capdevila, el director
de Catalunya Ràdio, Oleguer
Sarsanedes, la consellera Montserrat
Tura i el director de la Fundació Territo-
ri i Paisatge, Jordi Sargatal, van ser
alguns dels assistents a la massiva

plantada d’arbres celebrada diumenge
a Parets, en l’àmbit de l’Espai Natural
de Gallecs. Més de 2.000 persones
van participar a la plantada que va fer-
se en quatre torns d’una hora de dura-
da. Participants de totes les edats,
sobretot públic familiar, però també
gent gran i membres d’entitats ciutada-
nes van prendre part en aquest esde-
veniment, catalogat ja com la plantada
d’arbres més gran que s’ha fet mai, de
manera simultània, a Catalunya.
A Parets, es van plantar més d’un mi-
ler d’exemplars de cinc espècies típi-
ques de bosc mediterrani: alzina, pi pi-
nyoner, xiprer, cedre i ginesta.
D’aquesta manera s’ha iniciat la sego-
na etapa de la recuperació d’aquesta
zona de l’Espai Natural de Gallecs, que
en el seu dia es va dedicar a l’extrac-
ció d’àrids per a la construcció i que
posteriorment es va convertir en aboca-
dor de runa. Aquest procés de refores-
tació està impulsat des de l’Escola de
Natura i la Regidoria de Medi Ambient
de l’Ajuntament de Parets, en col·-
laboració amb el Consorci de l’Espai
Rural de Gallecs.

La iniciativa Plantem el futur
 es compromet amb el medi

ambient i lluita activament contra
el canvi climàtic

Parets se suma a la plantada
d’arbres simultània feta mai a
Catalunya: 35.000 arbres en

un sol dia

Un arbre per cada any de la nostra
història. La tradició diu que tothom
ha de plantar un arbre en la seva
vida i diumenge passat se n’han
plantat 1.100 dins de la campanya
Plantem el futur promoguda per
Catalunya Ràdio i la Fundació Terri-
tori i Paisatge de Caixa Catalunya per
celebrar plegats els seus aniversaris
i lluitar contra el canvi climàtic.
Sens dubte, la jornada ha tingut com
a protagonista indiscutible el respec-
te al medi ambient i ha comptat amb
una resposta massiva de la ciutada-
nia. Més d’un miler de persones de
totes les edats han participat en
aquesta acció al bosc de la Torre de
Malla, on s’han plantat 1.100 exem-
plars de cinc espècies mediterràni-
es que, amb els anys, ajudaran a
oxigenar l’aire, milloraran la
biodiversitat i contribuiran a pal·liar
l’escalfament global. Els arbres són
essencials per a la vida i tenim mol-
tes raons per plantar-ne.
Precisament, amb els nous plançons
també s’ha iniciat la reforestació
d’una zona erosionada que primer
s’havia dedicat a l’extracció d’àrids
i més tard s’havia conver tit en un
abocador de runa.
Aquesta acció ha format part de la
plantada popular més gran que s’ha
fet mai a Catalunya i se suma al rep-
te del Programa de les Nacions Uni-
des per al Medi Ambient que, en un
decenni, s’ha marcat l’objectiu de
plantar mil milions d’exemplars d’es-
pècies adaptades al territori.
Celebro, doncs, el gran èxit d’aques-
ta iniciativa que posa de manifest un
clar compromís amb el nostre entorn
natural.
Alhora, felicito a l’organització i a
tots els qui, amb il·lusió, han contri-
buït a la reforestació d’un paratge
emblemàtic a l’espai de Gallecs. Ara
hem de vetllar pel creixement harmo-
niós del bosc i preservar-lo per al
gaudi de les generacions futures.
Mirem de créixer plegats, evidenci-
ant el nostre lligam amb la natura.
Plantant arbres, plantem el futur.

Al voltant de dues mil
persones van participar de la
plantada d’arbres a Parets,

sobretot públic familiar

La reforestació del bosc de la
torre de Malla s’inicia en una
segona etapa de recuperació
d’aquest espai emblemàtic
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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

ADJUNT/A DIRECTOR
CONSULTORIA

TÈCNIC/A EN PREVENCIÓ
DE RISCOS LABORALS

TÈCNIC/A EN ADM.
 DE PERSONAL

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal.
Horari: jornada completa.
Tasques: gestió de cartera de cli-
ents a nivell laboral (nòmines, altes
a la Seguretat Social, etc.).
Requisits: diplomat en RRLL o Lli-
cenciat en Ciències del Treball.
Mínim de 2 anys d’experiència.
Coneixements del programa
A3NOM.

Llocs de treball: 1
Contracte: pràctiques.
Horari: jornada completa de de
8.15 a 17.30 h amb una hora per
dinar.
Tasques: gestionar els sistemes
informàtics de l’empres (servidors
de fitxers, xarxa, LAn, intranet...).
Requisits: recent Llicenciat en En-
ginyeria Informàtica. Bon nivell
d’anglès.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: jornada completa.
Tasques: control de qualitat dels
processos productius, informes
d’incidències i gestió de les me-
sures de seguretat.
Requisits: Formació específica
en normativa ISO i en Prevenció
de riscos Laborals. Bon nivell
d’ofimàtica.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: jornada completa de 9 a
13.30 i de 15 a 19 h.
Tasques: planificació financera,
plans de viabilitat, gestió de cos-
tos i negociació.
Requisits: diplomatura en Ciènci-
es Empresarials, bon nivell d’an-
glès i d’ofimàtica.

TÈCNIC/A INFORMÀTIC
DE SISTEMES

AUXILIAR
DE MANTENIMENT

AUXILIAR DE
PLANTA QUÍMICA

PEÓ DE LA
CONSTRUCCIÓ

Llocs de treball: 1
Contracte: obra o servei.
Horari: jornada completa de 8 a 17
h amb una hora per dinar.
Tasques: donar suport a l’oficial de
la construcció.
Requisits: experiència en el sector.
Valorable carnet de conduir.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: jornada intensiva matí de 6
a 14 h.
Tasques: ubicació de mercaderies
i preparació de comandes en una
empresa d’alimentació.
Requisits: experiència en magat-
zems. Valorable carnet de
carretoner.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: jornada completa.
Tasques: les habituals en una
planta de transformació de plàs-
tics.
Requisits: experiència en proces-
sos productius i capacitat d’apre-
nentatge.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb
opcions d’indefinit.
Horari: jornada flexible de caps
de setmana.
Tasques: manteniment electro-
mecànic de maquinària industri-
al (cadenes de producció).
Requisits: Nocions de soldadura
i interès per aprendre l’ofici.

MOSSO DE MAGATZEM
CARRETONER

Una delegació de la comarca viatja a Nicaragua per conèixer
l’estat dels projectes de cooperació i agermanament

Parets del Vallès està agermanat amb el poble nicaragüenc de San Francisco del Norte i es dóna suport a
projectes vinculats amb l’habitatge, les infraestructures viàries i l’educació.

Una delegació del Vallès Oriental ha
viatjat recentment a Nicaragua per co-
nèixer l’estat dels projectes de coope-
ració que s’hi estan desenvolupant.
Des del Consell Comarcal de Vallès
Oriental s’estan impulsant algunes de
actuacions per a la millora de la ges-
tió administrativa dels municipis de
Chinandega Nord.

Sistema de regulació cadastral
El projecte SISCAT s’està implantant
com un sistema de recaptació en fun-
ció de cadastre que permet que el go-
vern reverteixi aquests ingressos en el

progrés i la millora de les condicions de
vida de tots els seus habitants. En
aquest àmbit, s’està treballant en un
projecte per a la dotació d’una unitat de
tributació zonal que permetrà gestionar
i tramitar aquest impost municipal.

Cooperació entre Nicaragua i Hondures
D’altra banda, durant l’estada de la de-
legació vallesana es va celebrar una re-
unió de caràcter binacional entre els
municipis de Chinandega Nord
(Nicaragua) i Choluteca Sud
(Honduras) amb la voluntat d’establir
un programa conjunt de desenvolupa-

Propostes per a les noves
pistes d’atletisme de Parets
En el marc d’un acte informatiu cele-
brat el passat 26 de març, l’Ajuntament
de Parets va donar a conèixer les diver-
ses propostes per a la implantació de
les futures pistes d’atletisme.
D’entre les tres propostes presentades
va destacar, per la seva viabilitat i mi-
llor emplaçament, el projecte que pre-
veu la implantació a la zona de Can
Fradera, dins un projecte de major
abast que planteja la instal·lació de les
pistes al voltant del camp de futbol 7.
Alhora, aquest indret permet la seva
ampliació futura amb la incorporació de
més equipaments de caràcter esportiu.
A la reunió informativa també es va
donar a conèixer el possible calendari
d’execució, que estableix la tramitació
administrativa fins al setembre de
2009, a partir d’aleshores es portaria
a terme el projecte urbanístic, a inicis
de 2010 començarien les obres, que
estarien finalitzades a finals del mateix
any.  La implantació de les noves pis-
tes d’atletisme va ser la proposta més
votada en el procés participatiu al pres-
supost municipal 2008 “Amb els di-
ners, tu hi comptes”, amb una dotació
econòmica de 300.000 euros.

ment transfronterer en àmbits com les
infraestructures viàries, seguretat, etc.
De moment  s’han iniciat contactes per
poder desenvolupar aquest projecte
entre ambdós països, i es buscarà  la
col·laboració d’organismes europeus.
En el decurs de l’estada, els represen-
tants paretans han pogut fer segui-
ment dels projectes concrets que s’es-
tan duent a terme amb San Francisco
del Norte, poble agermanat amb Pa-
rets, com són la construcció d’habitat-
ges, el projecte de la biblioteca Arco
Iris, la rehabilitació de camins i els
banys i latrines, entre d’altres.
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Millora de la mobilitat i més espai

per als vianants al barri Antic
Les actuacions de reforma i millora s’efectuaran en diverses fases i

començaran amb la intervenció dels carrers Barcelona i Raval

El Pla de millora del barri Antic, que es
desenvoluparà en diverses fases, és
una de les actuacions claus d’aquesta
legislatura. En breu s’obrirà el procés
de concurs públic per a la redacció del
projecte. La reforma i millora del barri
Antic respon a la voluntat de millorar el
teixit urbà existent, prioritzant l’espai
per als vianants, la dinamització comer-
cial de l’entorn i la mobilitat, sempre
amb el referent d’identitat de vila, així
com la definició d’uns criteris d’actua-
ció en l’edificació d’aquest barri. Un pla
que, alhora, pretén donar resposta a les
demandes ciutadanes. L’elaboració
d’aquest pla i les actuacions que s’exe-
cutaran sobre la base d’aquest docu-
ment tenen ja unes pautes preestabler-
tes: la interrelació del municipi, la reno-
vació del mobiliari urbà, la potenciació

La Biblioteca Can Butjosa celebra 25 anys. Què li sembla la seva trajectòria? Creu que ha esdevingut un espai de referència per a la lectura?

Sempre es de celebrar que un
centre faci 25 anys, en una era
on la tecnologia prima per so-
bre de lo clàssic; que en
aquest cas serien els llibres.
Està molt clar  que és un cen-
tre de referència, hi ha molt
moviment, moltes activitats i la
visiten moltes escoles fins i tot
de fora de Parets.

M. Isabel
Martos
49 anys

Marta
Repiso
33 anys

Que la biblioteca faci 25 anys
vol dir clarament que funcio-
na. Can Butjosa sempre ha
invertit en oci i cultura i el re-
sultat són aquests 25 anys de
trajectòria. Es va innovar amb
tallers com la bebeteca o els
jocs de falda, tot per intentar
que de ben petits ens agradi
llegir.

Pedro
Manzano

55 anys

No ho sabia. Jo tinc el record
de quan era petit i anava amb
l’escola, m’agradava molt.
Crec que és un centre que es
bolca molt en els més petits i
els joves, per fomentar la lec-
tura en aquestes edats. Crec
que fan una tasca molt impor-
tant, tot i que no sempre es
valora lo suficient.

Marc
Tió

20 anys

Carles
Nava

35 anys

Ho desconeixia. He anat algu-
na vegada i és molt maca.
També he sentit a parlar del
pla de lectura conjunta amb
les escoles, està clar que sí
és un equipament cultural de
referència per al poble. L’ho-
ra del conte i d’atres activitats,
són molt importants per crear
l’hàbit de la lectura.

Som usuaris habituals de Can
Butjosa. Als nens els hi agra-
da molt els contes i allà ho fan
d’una manera molt especial
que contagia la màgia de la
lectura. Sí que crec que és un
equipament de referència, el
coneix molta gent i tè prestigi.
Les activitats estan molt bé i
als nens els hi agrada anar-hi.

BrBrBreuseuseus
La Llei de Prevenció de Riscos Labo-
rals assenyala que els treballadors han
d’estar preparats davant les possibles
situacions d’emergència que es puguin
donar en qualsevol empresa i, d’entre
aquests, com un dels més destacats
pels seus efectes devastadors, desta-
ca el risc d’incendi.
El Camp-Escola del foc del Centre de
recursos empresarials La Marineta or-
ganitza una vuitena de cursos que te-
nen com a objectiu principal formar als
usuaris en els elements bàsics de la
lluita contra incendis i la gestió d’emer-
gències per a facilitar la intervenció
davant d’aquestes situacions i capaci-
tar-los de manera pràctica en la utilit-
zació eficaç i eficient dels recursos
contra incendis més usuals.

Instal·lació formativa d’alt nivell
La Marineta disposa, per a donar cabu-
da a aquests cursos, de més de 1800
m2 impermeabilitzats i pavimentats,
amb pendents per a recuperació de l’ai-
gua; trens de fum per a la formació en
tècniques de rescat i evacuació;
equips contra incendis i generadors de
foc així com d’unes instal·lacions amb
recursos suficients per garantir un bon
nivell de protecció dels usuaris en el
desenvolupament de la formació a més
de tenir en compte els aspectes ambi-
entals de l’activitat.

Els cursos es duran a terme entre els
mesos d’abril a juliol d’enguany i inclo-
uen, entre d’altres, formació en equips
de primera i segona intervenció, socor-
risme, respiració autònoma, primers
auxilis o equips d’alarma i evacuació.
El preu i els horaris es poden consul-
tar al web de l’empresa gestora
www.globalfplus.com.

Camp-Escola del foc al
centre La Marineta

Recollida de fotografies
de temàtica familiar
L’Ajuntament de Parets, a través
dels Serveis d’Arxiu i d’Educació, ha
previst realitzar una recollida de foto-
grafies de temàtica familiar i d’èpo-
ques anteriors, concretament
d’abans dels anys 60, per tal de pro-
gramar una exposició inclosa dins el
projecte Família i Municipi.
El lliurament de les fotografies es
podrà dur a terme entre el 7 i el 21
d’abril al Centre Cultural Can Rajoler
i hi haurà dues modalitats: la dona-
ció per tal que les imatges restin en
custòdia a l’Arxiu Municipal, o el prés-
tec perquè siguin escanejades i tor-
nades als seus propietaris.

d’una millor mobilitat, la dotació d’una
major identitat de l’espai i l’establiment
de paràmetres homogenis entre les ac-
tuacions públiques i privades.
La primera intervenció s’iniciarà al car-
rer de Barcelona, amb la semiconversió
en zona de vianants d’aquest tram de
via pública, amb la construcció de vo-
reres més amples, aspectes que
contribuiran a  potenciar l’activitat eco-
nòmica i comercial. També es preveu el
soterrament de contenidors. La zona
del Raval també es prioritza en la prime-
ra fase d’actuació i manté el mateix ti-
pus de transformació. Cal alhora plan-
tejar un model de transformació del
carrer Major mantenint el mateix con-
cepte i criteri per tal de fer un pla de
millora uniforme per al conjunt d’actu-
acions que s’hi desenvolupin.

LUCIO
GAT

Regidor
d’Urbanisme i

Habitatge

Remodelar el Casc Antic

Crec coincidir plenament amb les opinions que s’han generat al nostre
poble en referència a què al casc Antic li convé una remodelació urbana
que resolgui una millora considerable de l’espai públic i els seus ele-
ments en general, que estableixi una major agilització de la mobilitat,
tant de vianants com de vehicles que es produeix internament i que, al-
hora, ens proporcioni, com a vila, una específica personalitat amb la in-
troducció d’elements urbanístics que ens generaran una major identitat.
L’encàrrec que hem fet recentment del Pla de millora urbana del Casc
Antic pretén coordinar la intervenció pública i la privada en l’entorn  per
tal de que aquestes contribueixin a ajustar aquest model sense oblidar
el creixement que determina el planejament general vigent i proposant
solucions d’ordenació puntuals que milloraran el paisatge i establirà
criteris específics en les construccions futures tenint en compte les
preexistències de les edificacions veïnes i la seva estructura parcel·lària.

Inscripcions obertes
i formació individualitzada

per a empreses

Obres d’adeqüació dels
accessos al parc La Linera
Durant el passat mes de març van
finalitzar les obres d’arranjament i
adeqüació de l’entorn i accessos al
parc La Linera.
Les actuacions que s’han realitzat
han consistit principalment en l’ade-
quació dels sòls situats entre la fa-
çana posterior dels habitatges exis-
tents en front del carrer d’Antoni Feliu
i millora de la imatge de les façanes,
la prolongació del carrer de Sant Joan
Bosco fins al carrer de la Fàbrica, i
l’accés al Parc de la Linera des
d’aquest mateix carrer.

Mesures per a l’estalvi
d’aigua a Parets del Vallès
D’entre les mesures adoptades re-
centment per part de l’Ajuntament
per tal de pal·liar la sequera
persisitent existente,  cal destacar la
recuperació i condicionament dels
pous situats a la Riera Seca, a can
Cot i al Polígon Llevant Industrial.
D’altra banda, des del Consistori es
continua aplicant el Pla per a la re-
ducció de pèrdues a la xarxa de dis-
tribució. Altres mesures que s’estan
plantejant són la inclusió de l’estal-
vi d’aigua en els plecs de condicions
de contractació d’obres i serveis per
part de l’Ajuntament, i la promoció
de la recuperació de les aigües plu-
vials en els habitatges i els equipa-
ments municipals.
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La COM busca els comunicadors del
futur entre els nois i les noies de totes
les escoles catalanes mitjançant el
concurs DiguesCOM!, una iniciativa
dissenyada per COMRàdio, amb el
supor t pedagògic del Departament
d’Educació de la Generalitat, i amb la
col·laboració de RAP 107. La convoca-
tòria té la finalitat de fomentar la comu-
nicació, potenciar la difusió del mitjà
radiofònic i millorar les habilitats lin-
güístiques, orals i escrites, dels joves
de Catalunya.

Participació activa
Un total de 180 escoles d’arreu de
Catalunya s’han inscrit al concurs
DiguesCOM!. Pel que fa a Parets, 7
grups d’alumnes de l’IES han presen-
tat els seus treballs. Cinc dels grups
que estudien Batxillerat han triat com
a gènere periodístic el reportatge men-
tre que els grups d’alumnes d’ESO
han optat per l’entrevista. Els alumnes

Concert de caramelles
als carrers de Parets

COMRàdio busca els comunicadors del
futur a través del concurs DiguesCOM!

Parets és un dels quatre municipis de Catalunya escollit
per al concurs DiguesCOM! que organitza COMRàdio

La Coral Art i Unió de Parets ha orga-
nitzat per a dissabte 5 d’abril, un cant
coral de caramelles que s’iniciarà a
les 10 del matí a la plaça de la Vila.
Posteriorment, els membres de la co-
ral recorreran els carrers Major,
Empordà, Sant Antoni, Raval i finalit-
zaran davant del local de la Coopera-
tiva. El repertori inclourà temes com
Siya Hamba, L’Hereu Riera, Santa
Lucia o És la Moreneta, entre d’al-
tres, i es repetirà el mateix dia, a les
9 del vespre, davant de l’Ajuntament,
coincidint amb la sortida de la missa.

Amb motiu del 25è aniversari de la
Biblioteca Infantil i Juvenil Can
Butjosa, la Regidoria de Cultura con-
juntament amb els professionals del
centre, han preparat un seguit d’ac-
tes que començaran el proper dijous
10 d’abril a les 6 de la tarda amb un
tastet de contes i el lliurament de
premis del concurs de redacció.
També es bufaran les espelmes i es
degustarà el patís d’aniversari prepa-
rat per a l’ocasió.

Teatre, contes i arrosada popular
El divendres 11 d’abril a les 6 de la
tarda, podrem veure l’obra de teatre
25 anys amb la fada, creada i inter-

BrBrBreuseuseus
Primer acte públic de
l’Ateneu Vall del Tenes
El col·lectiu Ateneu Vall del Tenes,
celebra el seu primer acte públic or-
ganitzat conjuntament amb l’equip
docent de l’Escola Sant Gervasi amb
la presentació del llibre Llegendes
dels Castells del Vallès Oriental de
les autores Gloria Campoy, Aloma
Duran i Raquel Jurado. Aquest llibre
recull narracions i faules sobre els
castells més rellevants del Vallès i
recupera les antigues històries que
es van forjar entre les seves pedres
representant, alhora, una important
aportació a la recuperació de la me-
mòria des del seu vessant més lú-
dic i artístic: el de les llegendes.

pretada especialment per a l’aniversari,
pel  grup de teatre de l’escola Ntra.
Sra. de Montserrat.
Dissabte 12 d’abril d’11 a 5 de la tar-
da, escoltarem Contes de totes les
mides i per a totes les orelles, a càr-
rec de contacontes i dels alumnes dels
cursos del CEBEI. Pel que fa al diu-
menge 13 d’abril, a partir de les 11 del
matí, es podrà participar en la creació

del Llibre gegant, on es recolliran els
dibuixos, textos de tothom que vulgui
escriure els millors records de la bibli-
oteca. El mateix dia, cap al migdia, tin-
drà lloc una arrossada popular. Per
assistir-hi, caldrà adquirir els tiquets
prèviament al Centre Cultural Can Ra-
joler o a la mateixa biblioteca abans
del 4 d’abril. A les 5 de la tarda,
podrem escoltar els contes de Jaume

Barri. El dimarts 15 d’abril a les 6 de
la tarda i dins el cicle de visites
d’autors, Jordi Palay presentarà la
seva primera novel·la La llàgrima de
la lluna.

Activitats durant tot l’any.
Entre els mesos d’abril i i juny, la bi-
blioteca oferirà l’exposició El túnel del
temps: 25 anys amb ulls de follet que
mostrarà dibuixos i llibres fets a mà
pels infants de la biblioteca i records
de les activitats que s’han realitzat
durant aquest període. Les activitats
continuaran fina al mes de novembre
amb l’exposició de novetats, els
contacontes de Sant Joan la  plantada
d’arbres al bosc de llibres on es
celebraran conjuntament els aniversa-
ris de la biblioteca i de l’Escola de la
Natura, el lliurament de diplomes als
alumnes que han obtingut el certificat
en biblioteques escolars i infantils
(CEBEI) i les jornades de convivència
lectora que sota el títol Quan la lectu-
ra i l’escriptura es troben al mateix lli-
bre, comptaran amb la participació de
diversos autors i dels infants que par-
ticipen en el Pla de lectura.

van presentar els seus treballs que
entraran dins la votació d’un jurat po-
pular en cadascuna de les categories
per tal d’escollir els millors.
Entre els dies 26 d’abril i 2 de maig,
els membres del jurat decidiran els
guanyadors en cada categoria.

DiguesCOM! a Parets
Parets ha estat un dels quatre munici-
pis de la xarxa local de Catalunya, se-
leccionats per COMRàdio per dur a ter-
me el programa especial al carrer.
La nostra localitat acollirà el divendres
25 d'abril els tallers que s’organitzaran
per part dels responsables del progra-
ma que condueix Miquel Giménez.
De 17 a 20 h, a la Plaça de la Vila, hi
haurà tallers de guionatge radiofònic,
efectes sonors, preparació tècnica de
veu i jocs infantils per als més petits,
a més d'una carpa-estudi des d’on
s'emetrà la programació especial de
RAP 107 i el DiguesCOM!.

Novena edició del premi

Josep Escobar de còmic
El proper dimecres, 9 d’abril, a les 20
hores, tindrà lloc, a la Sala Tarafa de
Granollers, la presentació de la 9a edi-
ció del Premi Escobar de Còmic que
organitzen conjuntament els ajunta-
ments de Granollers i Parets amb la
col·laboració de l’Escola de Còmic
Joso, Edicions B, Grupo Z i l’Associa-
ció Professional d’Il·lustradors de Va-
lència amb l’objectiu de promoure la
creació d’històries il·lustrades tot re-
cordant el desaparegut dibuixant i ni-
notaire Josep Escobar.

Presentació de les obres
Del 3 al 19 de setembre, es podran
presentar les creacions que es podran
lliurar a Granollers, a la Biblioteca
Roca Umbert i al Gra i a Parets, al
Casal de Cultura Can Butjosa.
Hi haurà dues categories de partici-
pants: de 12 a 15 anys i de 16 anys
en endavant.

Premis per categories
Els participants de les dues categori-
es podran presentar creacions en for-
ma de vinyetes, tira o historieta.
En cada una d’aquestes tres modali-
tats s’hi podrà concursar amb un mà-
xim de dues obres, que hauran de ser
inèdites. En la categoria de 12 a 15
anys, es premiaran la millor obra, el
millor guió i la millor il·lustració, amb
un curs de còmic de l’escola Joso, un
lot de llibres d’Edicions B valorat en
120 euros i un lot de material d’il·-
lustració amb el mateix valor.
En la categoria de 16 anys o majors
d’aquesta edat, les millors obres que
es presentin a concurs es recolliran en
una publicació de Brau edicions.
D’aquestes, la que el jurat en desta-
qui serà premiada amb 750 euros. En
aquesta edició, també s’atorgarà el
premi especial Foment a la Pau, dotat
amb 600 euros. Les bases es poden
consultar al web www.granollers.cat.
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Jordi Seguer

La Penya Blanc Blava Parets-Lliçà celebrarà aquest proper diumenge, 6 d’abril, els
actes commemoratius del 28è aniversari. A les 13 hores tindrà lloc al Restaurant
la Salut el dinar de celebració que comptarà amb l’assistència de l’alcalde de Pa-
rets, Joan Seguer, i del president del Consell d’administració del RCE Espanyol, Daniel
Sánchez Llibre. El dinar l’amenitzarà la música de la Cobla Orquestra La Principal
de la Bisbal. La Penya va ser fundada el març del 1980 i des d’aleshores ha des-
tacat per ser una de les entitats més dinàmiques de la població organitzant tot ti-
pus d’activitats. A més de la festa del 28è aniversari el club presidit per Salvador
Xicola va celebrar el passat 18 de novembre la 22a Diada del soci. La Penya va
rebre el 21 de gener el pin de plata de la Federació Catalana de Penyes Blanc i Bla-
ves en el marc de la 10a Gala de Penyes del RCD Espanyol que va tenir lloc a les
instal.lacions de l’INEFC a Barcelona. De cara al futur, un dels reptes de l’actual
equip directiu és renovar la junta, per això l’entitat ha fet una crida coincidint amb
els 28 anys de trajectòria. La Penya compta en l’actualitat amb uns 300 socis.

“Cal donar un nou impuls a la Penya”

JAUME XICOLA
vicepresident Penya Blanc Blava Parets-Lliçà

L’esportista paretà Jesús Cerdán ha
obtingut el tercer lloc en el Campio-
nat de Catalunya de canicross cele-
brada el 10 de febrer a Arenys de
Munt (Maresme). Cerdán va quedar
5è de la classificació general i 3r de
Catalunya. Durant la temporada ha
seguit la majoria de proves de la Lli-
ga Catalana quedant 8è a Sant
Llorenç de Savall, 4t a les Franque-
ses, 8è a Moià i 2n a Campredo.
La propera par ticipació de Jesús
Cerdán serà el 20 d’abril a Vidreres.
El canicross és una variant del
múixing que consisteix a córrer amb
un gos lligat a la cintura amb un ar-
nés o un cinturó. A l’Estat espanyol,
el canicross ha augmentat de forma
considerable el nombre de llicències.
Cerdán s’entrena amb el seu gos a
la zona de la Torre de Malla. A la fo-
tografia, Jesús Cerdán amb el seu
gos Sydney a la prova de Campredo
(Montsià) on va quedar segon.

Com celebrarà la Penya Blanc Blava
Parets-Lliçà els 28è aniversari?
Hem preparat com cada any el dinar al
restaurant la Salut que comptarà amb
l’assistència de 200 persones entre
socis de la penya i representants d’al-
tres penyes veïnes. Tant l’alcalde de
Parets com el president de l’Espanyol
han confirmat l’assistència.
Quin balanç fa dels 28 anys?
La Penya ha tingut una trajectòria molt
bona al llarg d’aquest temps. Hem
comptat amb el suport de moltes per-
sones per tirar endavant moltes activi-
tats. De totes destacaria l’organització
l’any 1994 del 4t Aplec de Penyes de
l’Espanyol.
La Penya sempre ha donat suport al

primer equip del RCE Espanyol?
Un dels motius de la creació va ser or-
ganitzar el desplaçament en autocar
dels nostres socis primer cap a Sarrià
i després a Montjuïc. També  hem es-
tat presents en finals europees i de la
Copa del Rei.
Quin és el títol que més il·lusió li va fer?
Em quedaria amb la primera Copa del
Rei que vam guanyar a València però
també guardo molt bon record de la fi-
nal de Madrid contra el Saragossa.
Què en pensa del trasllat a Cornellà?
El fet de disposar d’un nou camp de
propietat a Cornellà és molt bo per l’Es-
panyol. Molts clubs de 1a divisió han
hagut de marxar als afores de la ciutat.
Esperem que les claus del nou estadi

Jesús Cerdán, tercer a la
final catalana de canicross

es lliurin el novembre d’aquest any. Els
socis de la Penya Blanc Blava ja tenen
la seva localitat reservada.
L’Espanyol es classificarà per l’UEFA?
Si l’equip de Valverde entra en compe-
ticions europees s’haurà fet una bona
temporada. Vam tenir un inici de cam-
pionat brillant i s’havien creat moltes
espectatives, l’equip ara no va tan bé.
Quins reptes es planteja la Penya?
Coincidint amb els 28 anys volem en-
grescar als nostres socis per tal que
s’incorporin a la junta i es produeixi una
renovació. Cal donar un nou impuls a la
Penya ja que els directius actuals por-
tem molt temps.
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Rècord de participació a la 8a
Marxa Cicloturista Vila de Parets

Joaquim Rodríguez, 34è a la Tirrè Adriàtic

La patinadora paretana de l’HC
Cerdanyola, Sara Castillo, s’ha clas-
sificat pel Campionat de Catalunya
de patinatge cadet que tindrà lloc a
Cerdanyola del Vallès el 26 i 27
d’abril. Castillo va quedar 4a en figu-
res obligatòries, 6a en lliure i 5a en
combinada en el Campionat de
Barcelona celebrat a Vilanova i la
Geltrú (Garraf) el 29 i 30 de març.

Uns 240 corredors van prendre part a la primera prova
puntuable per la Xallenge Catalana de cicloturisme

El ciclista paretà Joaquim Rodríguez
Oliver ha quedat en el 34è lloc a la
classificació general de la Tirrè Adrià-
tic. El corredor del Caisse d’Epargne
no va poder mantenir-se entre els pri-
mers tot i guanyar la tercera etapa de
la prova (disputada el divendres 14 de
març entre Gubbio i Montelupone de
195 kms). La victòria en una etapa
que era considerada de mitja munta-
nya va situar Rodríguez 3r de la gene-

ral a 18 segons del líder. Finalment va quedar 34è, a 11 minuts i 18 segons
del guanyador, el suís Fabian Cancellara de l’CSC. Entre els objectius de la
primera part de la temporada de Rodríguez hi ha la participació a les clàssi-
ques de Bèlgica i al Giro d’Itàlia previst del 10 de maig a l’1 de juny.

Miquel Luque obté dos ors
a l’Open de Nancy
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Un total de 240 corredors van partici-
par el passat  diumenge 16 de març a
la 8a Marxa Cicloturista Vila de Parets,
1r Memorial Pere Pujol. La xifra total de
participació va desbordar les previsi-
ons de l’entitat organitzadora, l’AC
Parets.
La marxa obria el calendari català de
cicloturisme que consta de 10 proves.
186 dels 240 inscrits van completar el
recorregut de 98 kms amb sortida i
arribada al Pavelló d’Esports.
El tram lliure de la prova que incorpo-
rava la pujada a l’Alt de Sant Bartomeu
el va guanyar el corredor de l’ACP,
Sergi Mingote. Altres ciclistes locals
van ocupar les primeres posicions:
Manel Martínez (Ravet Bike) va ser el

L’equip infantil “A” del Club de Futbol
Parets està cada cop més a prop de l’as-
cens a la 1a divisió quan manquen 4
jornades per finalitzar la lliga de 2a di-
visió grup 17. El conjunt entrenat per
Toni Pérez i Manel Fernández és líder
amb 50 punts, 5 més que el segon clas-
sificat l’EF Montcada.
Per assegurar-se el primer lloc els
paretans haurien de guanyar els dos
propers partits. Aquest diumenge el CFP
rebrà el CE La Llagosta (10 hores) en la
25a jornada. El 13 d’abril l’equip anirà
al camp del Montornès Nord i l’últim
partit serà contra la Molletense el 27

d’abril. L’equip el formen els jugadors: Daniel Ramos, Jordi Elías, Adrià Alfaro, Albert Guasch, Xavier
Mena, Carlos Baños, Sergi Pavón, Alejandro Pina, Konte Oumarou, Eric Martínez, Sergio Ramos,
Eric Ordóñez, Esteban Eric Martorell, Marc Sampedro, Guillem Municio, Óscar Angulo, Toni Pérez,
Rubén Méndez i Sergi Agea.

Dissabte 5 i Diumenge 6 Abril
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
Ripollet-CF Parets (Diumenge, 12.15 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 2:
Santpedor-B.Parets A (Dissabte, 17.30 h)
BÀSQUET 3a FEM. Grup 4:
B. Parets A-Vilator ta (Dissabte, 19 h)
HANDBOL LLIGA CATALANA PERMANÈNCIA:
La Garriga-Handbol Parets (Dissabte, 19 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
FS Parets-Bosco Rocafort (Dissabte, 17.30 h)
RUGBI 2a Catalana:Vic Crancs-CR Parets (Dium. 11.30 h)
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3:
TT Parets-Ripollet (Dissabte, 17 h)

Dissabte 12 i Diumenge 13 Abril
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CF Parets-UE Canovelles(Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 2:
B.Parets A-Súria (Dissabte, 19 h)
BÀSQUET 3a FEM. Grup 4:
Ripollet-B. Parets A (Diumenge, 12 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
Santpedor-FS Parets (Dissabte, 17.30 h)
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3:
Gestió I. Palet (Calella)-TT Parets (Dissabte, 16.30 h)

Breus

El nedador paralímpic paretà, Miquel
Luque, ha guanyat les finals de 50
metres braça i 150 estils de l’Open
internacional de Nancy (França) ce-
lebrat aquest darrer cap de setma-
na. Luque va prendre part a la com-
petició representant a l’equip
paralímpic espanyol.
L’esportista continua la seva prepa-
ració pels Jocs de Pequín (Xina) que
es faran al setembre.
Del 16 al 20 d’abril participarà en un
campionat autonòmic que es farà a
Tenerife.

Els equips de categoria premini A i
B masculí i femení, preinfantil feme-
ní i preinfantil A masculí del Bàsquet
Parets  participaran el 12 i 13 d’abril
al 7è Torneig Estatal Claudio Garcia
Ucero que organitza el Doctor Azua
de Saragossa.
L’expedició paretana marxarà el di-
vendres 11 a la tarda i tornarà diu-
menge al migdia. Durant la Setma-
na Santa 4 equips del BP van parti-
cipar al torneig de Cambrils. El mi-
llor classificat va ser l’infantil feme-
ní que va quedar 4t.
D’altra banda, el sènior femení A del
BP rebrà aquest dissabte (19 hores)
el Vilatorta en la 24a jornada de la
Tercera “A” grup 4.
El bloc dirigit per Chema Moreno
necessita sumar la victòria per acos-
tar-se a les primeres places. El Pa-
rets té 15/5 després del triomf ob-
tingut el passat dissabte a la pista
del Roda de Ter (54-56). El Vilatorta
comparteix el lideratge amb el Lliçà
d’Amunt, empatats amb 16/4.

Sara Castillo participarà al
Campionat de Catalunya

      INFANTIL “A” CF PARETS  e  e  e  e  eqqqqquuuuuiiiiippppp

Breus

El ciclista paretà Sergi Mingote va ser el guanyador del tram lliure de la marxa

6 equips del BP participen
en un torneig a Saragossa

Els equips aleví femení 3X600 i in-
fantil femení 4X80 s’ha classificat
per la final del Campionat de
Catalunya de relleus que es farà a
Granollers el 12 d’abril. Aquest dis-
sabte l’equip de competició del Club
Atletisme Parets participarà a la 2a
jornada de la Lliga comarcal de pis-
ta. A més, els atletes veterans del
club Alberto Castañeda, Josep M.
Guzmán i José A. Rebelles van pren-
dre part a la 15a Mitja Marató de
Montornès. Castañeda va fer el mi-
llor temps amb 1 h 38 m. 45 s.

quart, Lluís Martínez (Ravet Bike) cin-
què, Carles Mercader (AC Parets) 11è,
Joaquim Suñé (AC Parets) 29è i
Antonio Cerdán (AC Parets) 34è.
En categoria femenina la victòria va ser
per Vanessa Calderón del Sant Andreu.
Aquest club va ser l’entitat que més
participants va aportar a la marxa amb
24 corredors, seguit del Catalunya amb
23. L’inscrit més jove va ser Javier
Atalaya de 18 anys i el més veterà
Josep Rion de 74.
La resta de guanyadors per categories
van ser: Emili Jaen (categoria 15 a 34
anys),  Sergi Mingote (35 a 44 anys i
1r gral), Eduard Ruiz (45 a 55 anys),
Antonio López (55 a 65) i Ramon
Verdaguer (més de 66 anys).

El CAP classificat per la
final catalana de relleus

L’equip de Cuni es desplaça aquest
diumenge a Ripollet en la 27a jor-
nada de Preferent grup 1. El CFP
intentarà donar la sorpresa al camp
del segon classificat que ocupa pla-
ça de promoció d’ascens. Els
paretans no guanyen des de fa 11
partits però diumenge van desple-
gar un bon joc a casa davant de la
UE Rubí (0-0). A 8 partits del final
de la lliga el CF Parets comparteix
la 10a posició amb el Bellavista amb
32 punts, a 5 del descens.

El Club de Futbol Parets
visita el camp del Ripollet
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D’on neix el seu interès per la política?
D’entrada jo no tenia un interès direc-
te per la política. Mai m’havia plante-
jat arribar a ser regidora d’un ajunta-
ment però sí és cert, que pel meu ta-
rannà, sempre havia intentat participar
en tot allò que podia des del vessant
particular. Com a ciutadana sempre
m’ha agradat poder dir la meva opinió,
fos o no encertada, així que vaig impli-
car-me amb els processos participa-
tius, com ara el pressupost i el projec-
te educatiu de Parets. Quan em van
plantejar formar part de la candidatu-
ra del PSC a Parets em va fer molta
il·lusió. Apostaven per mi tot i no estar
vinculada amb el partit.
Li va costar donar el sí per resposta?
Va ser una decisió d’un parell o tres
setmanes. Primer de tot vaig voler co-
nèixer el projecte polític que tenia el
PSC per al poble i per saber què és el
que jo hauria de defensar. Alhora vaig
valorar també les qüestions personals
i la balança es va decantar pel sí.
Número 3 de la llista del PSC per Pa-
rets en la seva estrena en el món de
la política local. Espanta estar tan
amunt a la candidatura?
D’entrada poques coses m’espanten.
Clar, hi ha el dubte de com sortirà, però
sempre ho intento i hi poso tota la vo-
luntat.  Si m’hi posava preferia poder
entrar-hi. Tot i això, el fet d’anar amunt
a la llista no significa major responsa-
bilitat que la resta. Totes les funcions
i tots els llocs són igual d’importants.
No em va espantar, de fet em va agra-
dar que dipositessin aquesta confian-
ça amb mi.
Han passat 10 mesos d’ençà que va
iniciar la seva trajectòria política. Què
li ha aportat aquest curt període?
He après moltíssim. Estic contenta per
tot allò que fins ara he pogut aportar
a Parets, tot i que em queda molta fei-
na a fer.  El que és segur i molt clar és
que a mi m’ha aportat molt aprenentat-

Sònia Lloret, regidora del grup municipal del PSC: “Qualsevol persona que es dediqui a la política ha de saber escoltar i tenir esperit de servei”

ge, sobretot pel que fa al funcionament
intern d’un ajuntament i veus que pots
col·laborar a prendre decisions sobre
coses que són molt importants per al
poble i que marcaran el  futur. Quan
més t’hi dediques més aprens, tan de
bo tingués més hores per dedicar-m’hi.
De professió és mestre. Hi ha moltes
similituds amb la política?
Totes les professions en general tenen
molts valors que es poden relacionar.
Entre la política i l’educació hi ha algu-
nes similituds molt clares. En ambdós
casos es tracta d’un equip de perso-
nes que treballa per un altre equip de
persones. A l’escola, els mestres i
personal no docent treballem en un
projecte comú per als alumnes i en cas
de l’ajuntament,  l’equip de govern tre-
ballem per als ciutadans.
La transversalitat és fonamental en
tots dos casos, com també ho és la
pedagogia, és bàsic saber transmetre
allò que es fa i allò que es vol per tal
que arribi el missatge.
Cultura i Hisenda són les dues carte-
res que li han estat encomanades
d’encapçalar, dues àrees d’un taran-
nà ben diferent...
Sí, són totalment diferents, una de ser-
veis generals i una altra de serveis
personals. Em va sobtar al principi però
els raonaments per portar dues carte-
res tant diferents crec que és realment
encertat. Aquest raonament passa per
la transversalitat de la què parlàvem.
Aquest fet permet obrir més la visió
sobre el funcionament de l’administra-
ció. És millor que no pas encasillar els
regidors en àmbits molt concrets.
Té preferència per algunes de les
dues?

“No sóc conformista i penso
que tot es pot millorar”

Sònia Lloret és regidora indepen-
dent del grup municipal del Partit
dels Socialistes de Catalunya. Va
néixer a Barcelona però viu des de
sempre a Parets, al barri Antic. Té
32 anys. Ha iniciat la seva trajectò-
ria política aquesta legislatura i en-
capçala les regidories de Cultura i
Hisenda. Combina política i docèn-
cia –la seva dedicació professional-
com a mestre de primària del CEIP
Lluís Piquer. És casada i té un fill,
l’Arnau, que tot just té 5 mesos.

Inicialment, Cultura em va semblar una
regidoria més amable.
Tenia moltes coses al cap sobre què
es podia fer i com treballar-hi, en can-
vi, quan em van dir Hisenda m’ho vaig
plantejar com un repte, inicialment vaig
fer un paral·lelisme amb l’economia i
gestió domèstica i vaig pensar que
potser no seria tan complicat com pot
semblar. Ara que estic treballant els
dos àmbits, estic motl contenta que
hagi estat així. Per exemple, la regido-
ria d’Hisenda m’ha permès conèixer tot
l’engranatge de l’administració, el fun-
cionament d’un ajuntament, com són
totes les àrees, què fa cadascú. Si hi
ha una àrea que és totalment transver-
sal, diria que és Hisenda.
És complicat aquest engranatge de
l’administració?
És complex. Comparat amb l’empresa
privada és força diferent i els proces-
sos, malauradament, són més lents,
però treballem per fer possible que l’ad-
ministració sigui àgil.
Si ens centrem en l’àmbit cultural,
com percep l’activitat que es desen-
volupa a Parets?
L’oferta cultural de Parets és de gran
qualitat. Crec que l’Ajuntament, en una
clara aposta per la dinamització cultu-
ral, fa un gran esforç amb la programa-
ció estable d’espectacles. Tot i que hi
ha iniciatives privades, ens agradaria
que s’ampliessin. No sóc conformista
i penso que tot es pot millorar. Com
més moviment cultural, més riquesa i
més pluralitat té una vila.
Les festes majors de Parets són refe-
rents a la comarca. Enguany, s’intro-
dueixen canvis amb un model partici-
patiu. Per què s’ha dedicit obrir aquest
procés de participació ciutadana?
Les regidories de Cultura i Participació
Ciutadana, responent a una de les vo-
luntats de l’equip de govern, hem dut
a terme un procés de participació ciu-
tadana al voltant de la Festa Major
d’Estiu. De fet és la festa dels ciuta-
dans, i res millor que saber què en
pensen i com els hi agradaria que fos.
Ja havíem recollit algunes demandes
de ciutadans i vam pensar que tothom
hi digués la seva.
La Festa Major de Parets funciona, la
voluntat no és fer un tomb ni canviar-
la perquè el model és bo, però sí cre-
iem que cal tenir en compte l’opinió
ciutadana perquè cada cop més
s’adapti al gust de la majoria. De mo-
ment s’ha donat opció a triar els grups

que hi actuaran i d’altra banda es plan-
tejava una qüestió referida a espais,
per conèixer si els emplaçaments que
s’utilitzen són els adients o calia incor-
porar-ne de nous. Tot i que la propos-
ta d’envelat ha estat recolzada per
bona part de les persones majors de
30 anys que han participat al procés,
els paretans es decanten per mantenir
la plaça de la Vila com a espai per als
espectacles i balls per a les persones
de major edat.
D’aquí a ben poc, el 20 d’abril, se ce-
lebra la Festa de les Entitats. Què en
pensa del moviment associatiu de
Parets?
La Festa de les Entitats és l’espai idoni
per a donar a conèixer el teixit associ-
atiu, tant per les noves entitats com
per les ja consolidades.
Parets gaudeix d’una molt bona salut
a nivell d’associacionisme, amb un
gran nombre d’entitats. La seva tasca
és mereixedora d’elogi. Certament la
dedicació desinteressada de la gent
que en forma part contribueix a enri-
quir el municipi amb accions socials en
benefici del conjunt de la població.
Parlem ara de política en general.
Quins valors creu que ha tenir un bon
polític?
Honestedad, responsabilitat, senzille-
sa. Qualsevol persona que es dediqui
a la política ha de saber escoltar i te-
nir esperit de servei vers la comunitat.
I pel que fa a Parets... quina visió té
del municipi actualment i com li agra-
daria que fos el Parets del futur?
Crec que s’estan posant les bases de
com serà el municipi en el futur. Ima-
gino un Parets adaptat a les noves
necessitats però que mantingui moltes
de les seves característiques actuals:
la seva identitat de vila, els espais
verds, el benestar dels ciutadans...
Parets és una vila que permet viure-hi
amb tranquil·litat, un poble acollidor,
que ha sabut mantenir un bon equilibri
en tots els seus àmbits: la indústria
com a generador de riquesa, l’espai de
vida, convivència i relació i els espais
verds.

“Com més moviment
cultural, més riquesa i més

pluralitat té una vila”
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En qualsevol moment, a casa nostra, o bé al nostre negoci, ens sorgeix la necessitat de dur a terme alguna mena de reparació, de reforma, és
a dir, necessitem aquests tipus de serveis, que tant es poden fer al domicili del consumidor, com al taller del prestador, amb la posterior instal·-
lació al domicili del consumidor. A continuació us aportem uns consells a l’hora de contractar-los:
Informació prèvia de la tarifa dels preus dels materials a emprar, la mà d’obra, transports i desplaçaments. El professional ha de confeccionar-
nos un pressupost, que  podem acceptar o rebutjar per escrit. Ens poden cobrar per la confecció del pressupost. Aquest pressupos tha d’estar
redactat almenys en català, i hi ha de figurar una sèrie de dades:
Personals: nom, adreça, telèfon i NIF del prestador de serveis, nom i adreça del client, i descripció detallada dels serveis a realitzar.
Materials: quantitat, qualitat i preus.
Mà d’obra: preus per hora, dia, metre o superfície, desplaçaments i altres tarifes aplicables al servei, data aproximada d’inici i d’acabament
del servei i període de garantia, si n’hi ha. Període de validesa de l’oferta pressupostada, data i signatura o segell del prestador del servei. Al
costat, hi ha d’haver un espai reservat a la signatura del client, on ha de constar expressament i en lletres majúscules “Pressupost rebut abans
de la realització dels treballs”.
Documents: original i còpia del pressupost. L’original és per al client, i la còpia per al prestador del servei que l’ha de conservar durant un
termini no inferior a 1 any des del venciment de la garantia.
Per últim cal destacar que si el prestador del servei detecta alguna anomalia o defecte després d’haver fet el pressupost, ho haurà d’indicar
per escrit el més aviat possible al client, i a més, fer una quantificació del problema detectat. No es poden utilitzar materials o peces usats,
excepte que el client ho accepti per escrit. Les variacions o modificacions també hauran de constar per escrit.
La factura que ens emeti el professional un cop realitzat el servei, haurà de ser per un import idèntic al pressupostat. Les despeses de des-
plaçament només es cobraran una vegada, encara que la confecció del pressupost en comporti més d’un.

Serveis
a domicili

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

Actualment i a causa de les carències, cada cop més
evidents d’espais dedicats als usos urbans, ens ve-
iem obligats a parlar dels boscos com a quelcom
escàs i difícil de trobar. Però no sempre ha estat
igual. Antigament, els boscos i paratges naturals
ocupaven una gran part del nostre territori. Un bon
exemple seria el bosc de Torre de Malla.
Ara fa 90 anys, i segons es desprèn del padró ge-
neral de la riquesa rústica de l’any 1918, el bosc
de la Torre de Malla ocupava 70 quarteres d’un total
de 132,6 que feia la finca. L’any 1933 el document
de refundición del amillaramiento, indicava que l’ex-
tensió total de bosc del municipi era de 107,07
hectàrees -més d’un milió de metres quadrats- de
les quals, prop de 59 ha. pertanyien als hereus
Francesc Mandri propietari del “Manso Malla” que
arribava als termes municipals de Mollet i Lliçà
d’Avall. Aquest bosc era força conegut pels vilatans
que hi anaven a collir bolets o farigola i berenaven
entre les ombres dels seus pins.
Però amb l’explotació forestal sense restriccions,
les condicions climàtiques en constant canvi i les
ja esmentades necessitats d’espai per al conreu i
usos urbans, els boscos van minvar fins convertir-
se en petits nuclis aïllats dins les viles i ciutats.
La zona d’extracció d’àrids situada a la Torre de
Malla va implicar, en el seu moment, la desapari-
ció d’una extensió significativa de bosc.
Després de molts anys sense cap mesura correc-
tora, l’indret es va convertir en un abocador de runa
i deixalles fins que, el 1999, l’Ajuntament de Parets
va iniciar un projecte de recuperació que va comen-
çar amb la neteja de l’espai i el recobrament de la
topografia original amb l’abocament de terres vege-
tals. Ara, aprofitant la iniciativa del projecte “Plan-
tem el futur” de Catalunya Ràdio i la Fundació Ter-
ritori i Paisatge de Caixa Catalunya, s’inicia una se-
gona etapa de recuperació d’aquest emblemàtic pa-
ratge paretà amb l’objectiu que torni a ser algun dia
part del bosc, espai de lleure de la ciutadania i re-
fugi de la fauna.

El bosc de la Torre de Malla

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 pm pm pm pm peeeeetttttaaaaannnnncccccaaaaa

La petanca és una de les activitats que més èxit re-
gistra d’entre totes les que s’organitzen al llarg de
la temporada al Casal municipal d’avis Ca n’Oms.
Trenta-sis persones practiquen aquest esport diàri-
ament a les noves pistes situades entre el cementi-
ri i al darrera del mateix casal, creades fa uns tres
anys. Josep Bauló és el coordinador del grup de
petanca de Ca n’Oms des de fa dos anys, quan va
substituir en aquesta tasca Esteve Martorell.

Pepi Volart

Mai havíem mostrat un cartell com a exemple de document d’arxiu.
Aprofitem que aquest mes d’abril se celebra el 25è aniversari de l’ober-
tura de la biblioteca Can Butjosa per explicar-vos, amb el cartell de la
seva inauguració, que aquest tipus de document ens pot oferir molta
informació. Per començar, sabem que la biblioteca va obrir les seves
portes el dia 10 d’abril de 1983. Ens diu també que la culminació del
projecte endegat anys abans va ser possible gràcies a la col·laboració
de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Parets del Vallès.
I, a més, els divertidíssims dibuixos de la Pilarín Bayés ens situen a
la masia de Can Butjosa.
Precisament, aquesta il·lustració de l’artista osonenca ens explica –
amb traços i colors en lloc de lletres i punts i comes– que els primers
convidats a entrar al flamant edifici van ser els personatges dels con-

tes i els llibres que, a partir d’aquell diumenge, podríem llegir una vegada i una altra. 25 anys després, hi han pas-
sat molts personatges i moltes persones. Si sou d’aquells que pensen –com C.S. Lewis o el seu alumne– que «lle-
gim per saber que no estem sols», passeu per la biblioteca de Can Butjosa –o per qualsevol altra que tingueu a prop.

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.

Com s’estructura aquesta activitat a Ca n’Oms?
Som trenta-sis persones les que practiquem petanca
al casal, encara que no totes vénen cada dia. Diàri-
ament ens reunim entre quinze i vint persones i ju-
guem de les tres fins a les cinc de la tarda quan és
hivern i es fa fosc més aviat i ho allarguem fins a cap
a les set quan arriba el bon temps.
Són molt constants els qui formen part del grup?
Sí, som un grup molt ben avingut, la majoria usuaris
de Ca n’Oms, però és obert a tothom qui vulgui ve-
nir a jugar amb nosaltres. És una activitat entretin-
guda que distreu i ajuda a mantenir la mobilitat de
la gent gran.
Quines edats tenen els participants?
Hi ha persones de totes les edats: des dels cinquanta-
cinc o seixanta anys els més joves fins a vuitanta-tres
el més gran. Val a dir que encara que som més ho-
mes també hi ha un bon grup de senyores que vé-
nen a jugar.
Quines activitats organitzen al llarg de l’any?
Coincidint amb les jornades “Els nostres avis”, al mes
de juny, preparem el torneig de petanca i competim
els grups de Ca n’Oms i l’Asoveen de l’Eixample. El
primer partit el fem a les pistes de l’Asoveen i la fi-
nal la disputem al costat del casal. A més de petanca,
a les jornades de la gent gran també hi ha campio-

nats de parxís, dòmino, cartes i escacs. El mes de
setembre tenim previst organitzar un torneig entre els
36 que som al grup de petanca de Ca n’Oms, amb
premis per als guanyadors. És probable, encara que
no segur, que entre 12 i 15 persones del nostre grup
participin en un torneig que es farà pròximament al
municipi de Cervelló.
Esteu satisfets del suport que ofereix l’Ajuntament?
Voldria agrair especialment a l’alcalde i a la regido-
ra de Gent Gran, Amèlia Marquino, tot el suport que
ens donen així com també a la Junta de Ca n’Oms.
Darrerament s’han fet unes millores que ens han
anat molt bé perquè a prop de les pistes s’han
instal·lat uns armaris per guardar el material, s’ha fet
arribar l’aigua al peu de les pistes i s’ha condicio-
nat una escala per a un millor accés. Pròximament
també és previst que s’hi instal·li un bany.

“La petanca és una activitat entretinguda que ajuda a mantenir la mobilitat de la gent gran”

Josep Bauló
Coordinador del grup de petanca del casal Ca n’Oms
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El passat 27 de març, el periodista i comunicador ambiental Jordi Bigues va
participar en una conferència a la Biblioteca de Can Rajoler. El títol de la xerra-
da era “Què és i com ens afectarà el canvi climàtic?”, un tema que està a l’or-
dre del dia perquè ja ens està afectant en l’actualitat. Jordi Bigues, de 54 anys,
està vinculat des de fa temps a temes mediambientals. Recentment ha partici-
pat en la traducció del llibre Una veritat incòmoda d’Al Gore, és autor d’una an-
tologia de poemes dedicats als arbres Els arbres a la poesia catalana i del llibre
Per un bon clima, a més de col·laborador habitual al diari ADN i a Catalunya Ràdio.
Per Bigues el canvi climàtic és un tema “molt seriós que hem de conèixer ja que
estem davant un repte de dimensions desconegudes”.

Carles Font

Els ciutadans ens prenem seriosament el
canvi climàtic?
Aparentment el problema del canvi climà-
tic és lluny de casa nostra ja que es veu
més com una temàtica global.
Però a la xerrada vaig explicar que el can-
vi climàtic afectarà també els paretans i
vaig proposar una sèrie de ‘solucions’ per
evitar que s’agreugin aquests problemes
i minvar els efectes més negatius.
El canvi climàtic ens està afectant?
Sí. Ja es poden veure empremtes a casa
nostra. La sequera que estem patint po-
dria ser atribuïble a aquest canvi climàtic.
És un avís del que passarà d’aquí a dues
dècades. Els científics diuen que les con-
dicions que viu Almeria pujaran uns 500
quilòmetres. Això tindrà un efecte catas-
tròfic sobre les masses forestals, una dis-
minució dels recursos hídrics i la pluja min-
varà en un 20 o 25 per cent. Aquestes pre-
diccions s’han de fer cas i hem d’intentar
que això no ens afecti tant.
Nosaltres també som responsables?
Per descomptat. Tothom hi té la seva res-

Jordi Bigues
Periodista

“La sequera que estem patint podria ser atribuïble a aquest canvi climàtic” Ultima hora ...´

Tallers d’intercanvi lingüístic
“Aprenem llegint i parlant”

ponsabilitat. És cert que les grans empre-
ses en tenen més però nosaltres podem
posar-hi el nostre gra de sorra. Per exem-
ple hauríem de dir ‘no gràcies’ quan ens
donen una bossa de plàstic en un super-
mercat o ens emboliquen un medicament
a la farmàcia. Això, si ho fes molta gent,
tindria un efecte molt més poderós del que
ens imaginem. És clar que el canvi climà-
tic no tan sols és un risc sinó també una
oportunitat per millorar l’eficiència ener-
gètica i l’ús que fem dels recursos.
Hi ha molts interessos creats en el pro-
blema de canvi climàtic?
Sí però també inèrcies que sovint són més
perilloses que els interessos creats. Per
exemple British Petroleum (BP) té una di-
visió amb energies renovables de produc-
ció d’energia solar que cada vegada dóna
més beneficis i, per tant, aquests interes-
sos creats poden canviar.
Però a més cal tenir en compte l’eficièn-
cia energètica. Ho explico d’una forma
molt senzilla: els japonesos gasten la
meitat del recursos energètics per produir

qualsevol cosa que fem nosaltres. Per
això, amb canvi climàtic o sense, és una
gran opor tunitat per millorar la
competitivitat de la nostra economia.
S’està parlant que Pequin és una ciutat
molt contaminant.
És cert que les ciutats de països del Ter-
cer Món o que s’estan desenvolupant són
uns focus de contaminació brutals ja que
no són capaços d’administrar els seus
residus ni aplicar tecnologies per reduir
aquesta contaminació. Però no hem d’anar
tan lluny. Encara ens falta millorar molt en
aquests aspectes per exemple en l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.

Intimitat de Hanif Kureishi
al Teatre Can Rajoler
Després de compartir protagonisme
en la coneguda sèrie televisiva Por-
ca Misèria, Joel Joan i Clara Segura,
acompanyats de Pepo Blasco, Elena
Fortuny i Josep Julien, ens presenta-
ran la seva Intimitat al Teatre Can Ra-
joler el proper diumege 6 d’abril, a
les 18.30 h.

El proper 5 d’abril a les 12 h, a la
Sala d’exposicions de Can Rajoler,
tindrà lloc la presentació dels tallers
“Aprenem llegint i parlant” que l’en-
titat Aprenem organitza amb l’objec-
tiu d’afavorir l’ús social del català i
alhora aprendre altres llengües a tra-
vés de l’intercanvi lingüístic. Les ins-
cripcions són gratuïtes i es podran
fer el mateix dia de la presentació.

Cursos de català per a
persones nouvingudes
El Consorci de Normalització Lingüís-
tica, a través de l’oficina de català de
Parets del Vallès i mitjançant l'acord
signat amb la Secretaria per a la Im-
migració, organitza cursos de català
per a nouvinguts.
La sessió informativa i les inscripci-
ons es podran realitzar el dia 8
d'abril a Can Rajoler de 10.30 a
11.30. L'inici de les classes serà el
14 d'abril, el curs té una durada de
20 hores i és gratuït.


