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Exemplar gratuït

El Pla d’Acció Municipal (PAM) és un document de tre-
ball que estableix totes les accions que es volen des-
envolupar durant la legislatura. L’Ajuntament de Parets
ha treballat en la redacció d’aquest instrument per tal
de planificar acuradament totes les accions que es pre-
veuen dur a terme durant els quatre anys de mandat,
fent alhora una previsió dels recursos econòmics neces-
saris i també un calendari per a  executar-les. El Pla
d’Acció Municipal per al 2008-2011 engloba quinze ei-
xos programàtics que abasten tots els àmbits d’actua-
ció, des de la prestació de serveis públics fins a l’edu-
cació, el medi ambient o l’habitatge. Cadascun dels ei-

Pla d’Acció Municipal 2008-2011
El PAM inclou més de 150 accions per a desenvolupar en els quatre anys de mandat

La creació de nous equipaments educatius com l’Institut Universitari de Ciència i Tecnologia s’inclouen al PAM

SUMARI

8a Marxa Cicloturista
Vila de Parets.

Memorial Pere Pujol
 (Pàg.9)

Arriba a Parets el
projecte APRENEM

d’intercanvi
lingüístic  (Pàg.7)

Les eleccions a
Corts Generals del

9 de març van
registrar un 71,74%

de participació
(Pàg.5)

xos programa actuacions específiques, més de 150 en
total per a desenvolupar en aquests quatre anys. El
benestar i la qualitat de vida dels paretans i paretanes
han estat clau en el disseny del PAM. S’aposta fort en
els serveis adreçats a la ciutadania, tenint en compte
les seves necessitats. És així que prenen especial relle-
vància l’ampliació del CAP, per a la millora del servei en
l’àmbit de l’atenció sanitària pública; la creació i millo-
ra d’equipaments educatius; la creació d’una Oficina Lo-
cal d’Habitatge i el desenvolupament del Pla d’Habitat-
ge Local i actuacions urbanístiques de millora del barri
Antic, del parc Fluvial i el conjunt de l’espai urbà.  (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

JO EM DONARIA A QUI EM VOLGUÉS

Jo em donaria a qui em volgués
com si ni jo me n’adonés
d’aquest donar-me: com si ho fes
un jo de mi que m’ignorés.

Jo em donaria a qui es donés
a canvi meu per sempre més:
que res de meu no me’n quedés
en el no-meu que jo rebés.

Jo em donaria per un bes,
per un de sol, prô que besés
del besat em desbesés.

Jo em donaria a qui em volgués
com si ni jo me n’adonés:
com una almoina que se’m fes.

Josep Palau i Fabre

Poema extret del llibre Poemes de l’alquimista
Josep Palau i Fabre (Barcelona, 1917-2008).
Poeta i dramaturg, especialista en Picasso, ens va
deixar el dissabte 23 de febrer als 90 anys.
Aquesta publicació es pot trobar a la Biblioteca Can
Rajoler.
Lectura recomanada pel Niu d’Art de Parets.

PENSAMENT

Pensament vivaç, veus del cel una estrella,
emmarcada de clarors que es desfan,
pensament que em desclous la parpella
per veure vols alçats de lluny estant.

Veure com meva pensada ara s’atansa,
allunyada estada per revelar l’ignorat,
pensament meu, cercant-ne tot bonança,
de pensa poètica, de nou bri ornat.

Pensa movedissa que s’enlaira com bandera,
pensa que s’eixampla i que’m complau,
de la ment, matinejant amb llum primera,
matinejant també a l’inici d’un cel blau.

Harmonia, constància, pervindre d’esperança,
treball, fermesa, guany a l’hora d’un present,
oasis poètic que reviu, progressa i avança
immutable transfons sorgit d’un pensament.

Josep Malla

Els reis han arribat tard

Llegint la carta del Parets al dia del passat 29 de
febrer, pensem que el senyor Casimir Villuendas pot-
ser ha estat nomenat coordinador dels tres casals i
alguns encara no ens n’hem assabentat. El temps ho
dirà. Que els Reis visitin els avis a casa seva, per di-
ada tan assenyalada, ho va començar el Rafa
Barrientos quan estava al Casal de Ca n’Oms i, any
darrere any, s’han seguit visitant coincidint amb les
dates de Reis, fins a aquest any.
Els avis, que per raó de la seva situació no poden
acudir als Casals, esperaven com cada any la visita
dels Reis, és el cas de la meva mare. Aquesta visita
no es va fer en les dates previstes. Han hagut de
passar bastants dies, fins a primers de febrer, per-
què es materialitzessin aquestes visites. És a dir, que
s’han fet tard i després d’haver-ho reclamat. No és
així com es fan les coses.
Estem més o menys coordinats que abans? Que els
Reis passin a primers de febrer, sens dubte, és una
descoordinació, un oblit i una desatenció, potser en
té la culpa el canvi climàtic.
No cal parlar de persones en concret, ni acusar nin-
gú de mentider ni injuriós perquè això és lleig i retra-
ta a qui ho diu.
Vist tot el que ha passat, esperem que l’any vinent
els Reis no es retardin i passin quan toca.

Francisca Martí Villà

Divendres 14 març
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 20.30 h, al Teatre de Can
Butjosa, Sopar de dones: Prepa-
ra un plat per compartir, amb les
actuacions d’El Sobrino del Diablo
i DJ Mikel Abarca.
Diumenge 16 març
-A les 8 h, al Pavelló Municipal
d’Esports, sortida de la VIII Mar-
xa Cicloturista Vila de Parets, Me-
morial Pere Pujol.
-A les 10 h, a Can Jornet, sortida
guiada per Gallecs.
-A les 18.30 h, al Teatre Can Ra-
joler, concert de jazz a càrrec de
Colina-Miralta-Sambeat Trio.
Dijous 20 març
-A les 12 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte especial:
conills i ous de Pasqua.

Dimarts 25 març
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, hora del conte: contes
curts, a càrrec de Carme Brugarola.
Dimecres 26 i dijous 27 març
-De 18.00 a 19.30 h, taller de su-
pervivència quotidiana (bricolatge
domèstic) al Casal Can Butjosa.
Dijous 27 març
-A les 18.30 h, al Casal Ca n’Oms,
recital poètic.
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, conferència: Una veritat in-
còmoda, a càrrec de Jordi Bigues.
Divendres 28 març
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 19 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, presentació del llibre
Identidades ambivalentes en
América Latina, de Verena Stolcke
i Alexandre Coello.

Diumenge 30 març
-De 10 a 14 h, a l’espai rural de
Gallecs, plantada d’arbres.
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler,
espectacle musical de titelles ge-
gants Eureka, a càrrec d’El Cau de
l’Unicorn.
EXPOSICIONS
Fins al 25 de març
-A la Biblioteca Can Rajoler, En veu
de dona, exposició de lectures
amb motiu del dia de la dona.
Fins al 26 de març
-A la Biblioteca Can Butjosa, expo-
sició fotogràfica El placer de leer.
-Al Pavelló Municipal d’Espor ts,
Les dones i l’espor t, de Mònica
Condeminas
Fins al 28 de març
-A la sala d’exposicions Can Rajo-
ler, Visions de dones, de l’alumnat
de pintura del Casal Can Butjosa.

EL SILENCI

El silenci pot ser per pròpia voluntat
o imposat per un altre bon criteri,
o per dolç i misteriós encanteri,
o per un breu instant del teu “jo” reciclat.

El silenci a vegades en fa esclat
quan el soroll ja fa temps que és misteri,
quan vols la teva pau sense captiveri,
quan a l’encant de la natura t’has ficat.

El silenci pot ser a boca tancada
mentre batega el cor com si fos parlant
i la ment s’ho callés talment ignorada.

El silenci es pot dir, a la vegada,
que estàs vivint un somni, tot ell, callant
però que parla amb la veu segellada.

Antoni Bertran
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

El PAM dissenya el municipi de Parets d’avui
i demà amb més de 150 accions concretes

Quinze eixos estructuren les accions
que cal desenvolupar en cada àmbit i
inclouen més de 150 accions especí-
fiques. Els serveis al ciutadà, la quali-
tat de vida i el benestar són la base de
totes les actuacions recollides.

Aposta per la participació ciutadana
La participació i la implicació dels
paretans són clau en el disseny del Pa-
rets del futur i es vetllarà per la consti-
tució de consells sectorials de medi
ambient, esport i salut, així com un Pla
estratègic de participació i la continuï-
tat dels pressupostos participats.
En l’àmbit educatiu es continuarà im-
pulsant el projecte de vila educadora i
s’incidirà especialment en la creació i
millora dels equipaments educatius. La
construcció de l’Institut Universitari de
Ciència i Tecnologia, les obres d’am-
pliació del CEIP Pompeu Fabra, el pro-
jecte del nou IES, l’ampliació del CEIP
Vila Parietes, la nova escola bressol a

la zona central i la reforma de La Cuna
són algunes de les accions previstes.
També s’hi inclouen nous equipaments
per a la pràctica de l’esport com ara
les pistes d’atletisme, el circuit de bi-
cicletes BTT, BMX i FREESTYLE.

Tanmateix, els projectes de cooperació
engloben accions amb Missirah
(Senegal) i San Francisco del Norte
(Nicaragua) i un pla d’acollida de per-
sones nouvingudes. La Seguretat Ciu-
tadana eficaç i de proximitat i el civis-
me també s’inclouen en el Pla d’Acció
Municipal.

Sanitat, cultura i habitatge
El foment de les activitats culturals i
artístiques, la creació de nous espais
per als joves, com ara Cal Jardiner, i

El Pla d’Acció Municipal inclou pro-
postes concretes d’actuació en ca-
dascun dels eixos programàtics.

1.Serveis públics de qualitat
2.Comunicació municipal: un servei
al ciutadà
3.Parets, vila amb història i identitat
4.Ciutadania: promoció i participació
5.Parets, vila amable i acollidora
6.L’educació per a la ciutadania
7.L’esport a Parets: pràctica educa-
tiva i qualitat de vida
8.La cultura i l’art a l’abast de tothom
9.Parets, per la igualtat de drets i
oportunitats
10.Parets jove passa a l’acció
11.Millora integral de l’espai públic
12.Millora en la mobilitat
13.Habitatge assequible i sostenible
14.Millora del medi ambient i preser-
vació de l’entorn natural
15.Qualitat industrial i dinamització
comercial

PAM 2008-2011:
15 eixos programàtics

Visió de present i futur per a Parets del Vallès. Sota aquest concepte,
l’Ajuntament assumeix el paper d’impulsor i coordinador del model de vila
que cal dissenyar per a un present i un futur proper: del 2008 al 2011.
D’aquí neix el PAM, el Pla d’Acció Municipal. És un treball exhaustiu que
recull totes les accions que es consideren necessàries per a la millora i
el progrés del municipi en tots els vessants.
Totes i cadascuna de les accions tenen un paper rellevant al marge de la
inversió que requereixin. El conjunt de les actuacions configuren una ac-
ció global, tant en l’àmbit dels serveis generals, les accions territorials i
els serveis a les persones.

l’ampliació i reforma del CAP per a la
prestació d’una millor atenció sanitària
són altres de les actuacions previstes.
L’àmbit territorial destaca especial-
ment pel que fa a grans inversions. Es
recullen, entre d’altres, el desenvolu-
pament del pla integral del barri Antic,
amb la urbanització -en una 1a fase-
dels carrers de Barcelona i Raval, la
construcció d’aparcaments al parc Flu-
vial i la millora de l’espai urbà, la mi-
llora de la mobilitat de l’avinguda de
Catalunya i el desplegament dels car-
rils bici. Pel que fa a habitatge, cal es-
mentar la construcció de 200 habitat-
ges protegits i la creació de l’Oficina
Local d’Habitatge. També s’invertirà en
el desenvolupament de les zones d’ac-
tivitat industrial, s’elaborarà un pla d’or-
denació de les zones comercials del
municipi i, en l’àmbit de la comunica-
ció, destaca la millora dels canals in-
formatius i la implantació de la Televi-
sió Digital Terrestre.

Creació de nous equipaments
educatius com l’Institut

Universitari i millora dels centres
existents

El Pla d’Actuació Municipal (PAM)
2008-2011 reflecteix els principals
projectes i compromisos de la nos-
tra actuació en aquest període. És
un document estratègic que esdevé
la nostra car ta de navegació en
aquest mandat, ja que preveu les ac-
tuacions, els recursos i el calendari
per assolir uns objectius comuns.
Aquest full de ruta posa de relleu
l’impuls de les inversions i la millo-
ra dels equipaments i serveis per
incrementar la qualitat de vida de les
persones.
Està dividit en quinze eixos progra-
màtics que són els grans camps d’ac-
tuació on es concentraran els esfor-
ços municipals. Entre tots els eixos,
es recullen més de 150 actuacions
específiques d’entre les quals vull
destacar la reforma del barri Antic,
la residència per a la gent gran, la
construcció de 200 habitatges pro-
tegits, el nou espai per als joves de
Cal Jardiner, la reforma del CAP i
l’ampliació i millora dels equipa-
ments educatius. A més, hi figuren
altres accions com el desplegament
de l’Agenda 21, el Parc Fluvial, el pla
d’ordenació comercial, la creació de
noves instal·lacions esportives, l’im-
puls de consells participatius o la
posada en marxa del canal Vallès
Visió.
El PAM ens ajuda a planificar el fu-
tur més immediat de la vila, complir
amb els compromisos adquirits i
afrontar els nous reptes per a la mi-
llora i el progrés del municipi. És una
aposta clara per potenciar els ser-
veis adreçats a la ciutadania, tenint
en compte les seves necessitats.
Els objectius són millorar el benes-
tar de les persones, facilitar l’accés
a un habitatge assequible, satisfer
les necessitats educatives i cultu-
rals, millorar les condicions mediam-
bientals, guanyar ocupació, desen-
volupar-nos millor socialment, afavo-
rir la participació ciutadana, aconse-
guir una gestió eficaç i transparent,
ser més competitius i encarar el fu-
tur amb garanties.

L’ampliació i reforma del CAP és una de les accions previstes
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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

ARQUITECTE TÈCNIC ADMINISTRATIVAADMINISTRATIU/VA

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal (interinitat).
Horari: jornada completa de 8.00 a
14.00 h i de 16.00 a 18.00 h.
Tasques: gestió administrativa i
comptable. Preparació i tramitació
d’expedients.
Requisits: FP-II o CFGS. Coneixe-
ments de comptabilitat pública.
Nivell alt d’ofimàtica. Nivell C de
català.

Llocs de treball: 2
Contracte: indefinit.
Horari: jornada completa de 9.00
a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h i
dissabtes alterns.
Tasques: gestió de projectes, aten-
ció al client, facturació, vendes...
Requisits: Experiència i formació
administrativa. Bon nivell d’ofimà-
tica. Valorable: Autocad, 3D
Studio, etc.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: jornada completa de 8.30
a 13.30 h i de 15.30 a 19.00 h.
Tasques: suport administratiu a
una empresa d’automoció (factu-
ració, atenció telefònica, etc.)
Requisits: Formació Professional
i experiència administrativa. Co-
neixements d’ofimàtica.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: jornada completa.
Tasques: concessió de llicències
d’obres i seguiment d’expedients
segons la legalitat urbanística.
Requisits: tenir la titulació (Arqui-
tectura tècnica) i experiència en
projectes immobiliaris. Bon nivell
d’Autocad. Nivell C de català. Car-
net de conduir.

ADMINISTRATIU/VA
COMERCIAL (DECORACIÓ)

AUXILIAR
ADMINISTRATIU/VA

CARRETONER RECEPCIONISTA

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: 1/2 jornada tarda de 15.00
a 19.00 h.
Tasques: atenció a clients i suport
a l’equip comercial (telemàrque-
ting). Empresa d’alimentació ecolò-
gica.
Requisits: aptitud i experiència co-
mercial.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: 1/2 jornada matí de 7.00 a
11.00 h.
Tasques: repartir amb furgoneta
de l’empresa productes d’alimen-
tació.
Requisits: experiència en l’àmbit
del transport. Conèixer la comarca.

Llocs de treball: 1
Contracte: obra o servei.
Horari: jornada completa de 8.30
a 13.00 h i de 15.00 a 18.30 h.
Tasques: càrrega i descàrrega de
mercaderies amb carretó eleva-
dor.
Requisits: experiència i carnet de
carretoner.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb
opcions d’indefinit.
Horari: jornada completa de 9.00
a 14.00 h i de 15.00 a 18.00 h i
dos caps de setmana al mes.
Tasques: suport administratiu i
atenció telefònica a una empre-
sa de telefonia.
Requisits: FP-I o CFGM Adminis-
tratiu. Formació càrrec empresa.

REPARTIDOR

Apostes comunicatives: implantació de la TDT a inicis del
2009 i estrena de nova programació de l’emissora RAP 107

El Canal Digital Vallès Visió, format per nou municipis del Baix Vallès, entrarà en funcionament
el primer semestre de 2009 amb programació televisiva local i comarcal

Falta poc més d’un any per a l’entrada
en funcionament d’un nou mitjà de
comunicació: Canal Digital Vallès Visió.
Parets, juntament amb altres 8 muni-
cipis del Baix Vallès, fa una aposta
conjunta per fer televisió de proximitat.
Durant el primer semestre de 2009,
Vallès Visió iniciarà les seves emissi-
ons a través de la Televisió Digital Ter-
restre. Així es va fer saber en la xerra-
da Les incògnites de la TDT celebrada
a finals de febrer a la Sala d’exposici-
ons Can Rajoler, en la qual van parti-
cipar Antoni Trallero, membre de  Fece-
minte (Federació Catalana d’Empresa-

ris i instal·ladors de telecomunicaci-
ons), Feliu Tura, assessor del Consor-
ci Teledigital Mollet i el regidor de Co-
municació, Sergi Mingote.
A més de resoldre dubtes tècnics so-
bre la recepció del senyal digital, tam-
bé es va abordar el projecte Vallès Vi-
sió i les gestions desenvolupades pel
Consorci Teledigital Mollet, ens que en-
globa els nou municipis vallesans en
aquesta aposta comunicativa.
De tots els integrants del consorci,
Mollet, Parets i la Llagosta són els que
tenen millor recepció del senyal, amb
un 99,5% de cobertura.

RAP 107 introdueix nous
programes a la graella

8 de març, Dia de la dona:
Tothom per la igualtat!
Les dones i l’espor t han centrat els
actes del 8 de març a Parets amb mo-
tiu del Dia Internacional de la dona.
Durant tota la jornada, el camp de rug-
bi va fer d’escenari de tot tipus d’acti-
vitats, lúdiques i esportives, amb volun-
tat de reivindicar la igualtat entre sexes.
Al voltant de 200 joves de diferents
procedències, com ara Barcelona,
Girona, Sant Cugat, Sitges o Vilanova,
van par ticipar en el Campionat de
Catalunya d’Escoles de Rugbi. D’altra
banda, els equips femenins INEF
Barcelona i INEF Lleida van disputar un
par tit de gran qualitat en què es va
palesar que aquesta pràctica esporti-
va, com cap altra, no està relegada al
sexe masculí.

Sopar de dones, aquest divendres
Els actes al voltant de la igualtat de
gènere continuen durant tot el mes de
març. Avui mateix, 14 de març, se ce-
lebra al Casal Can Butjosa el tradicio-
nal sopar de dones. La programació es
clourà els dies 26 i 27 de març amb el
Taller de supervivència quotidiana:
bricolatge domèstic, que es farà tam-
bé al casal de 18 a 19.30 hores.

Fórmula 107 i La nit és nostra donen
nom als dos nous espais radiofònics
de l’emissora municipal RAP 107.
Aquest mes de març s’ha estrenat
graella, amb la incorporació dels
nous programes alhora que s’han
introduït alguns canvis en altres es-
pais, com ara la denominació dels
informatius i l’ampliació de la dura-
da de Notícies migdia, que s’emet
de dilluns a divendres, de 13 a 14 ho-
res, o la incorporació de noves sec-
cions al magazine Carrer 107. Fór-
mula 107 és un nou programa que
s’inclou a la franja de migdia, de di-
lluns a divendres, de 14 a 15 hores
i està conduït per Rosa Díaz, Laura
Maestro i Carles Font. Es tracta d’un
espai musical en què es recuperen
els clàssics dels anys 80 i 90. La
mateixa fórmula però amb els temes
d’actualitat s’emet de dilluns a diven-
dres de 16 a 18 hores amb Alberto
Corbacho.
La nit és nostra és un magazine jove
que s’emet els dijous de 20.30 a 22
h les veus del qual són d’Alberto
Corbacho i Laura Maestro.
La resta de l’oferta programàtica es
manté en els espais habituals així
com la connexió amb COM Ràdio.

Xerrada sobre TDT celebrada recentment a la Sala d’exposicions Can Rajoler
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El PSC obté a Parets el 52,4% del

total de vots emesos a les eleccions
Les eleccions a Corts Generals celebrades el passat 9 de març

registren a Parets un 71,74% de participació

Les eleccions a les Corts Generals
celebrades el passat 9 de març han
registrat un alt índex de participació a
Parets del Vallès. Un 71,74% de l’elec-
torat va acudir a les urnes per diposi-
tar-hi el seu vot, un índex, però, més
baix que en els anteriors comicis gene-
rals, que van registrar el 78,05%.

PPC, segona força més votada
El Partit dels Socialistes de Catalunya
es manté com a primera força més
votada, amb el 52,4% del total dels
vots emesos. 4.770 electors han do-
nat el seu suport al PSC, una xifra que
se situa per sobre dels resultats obtin-
guts l’any 2004, en què 4.404 perso-
nes van votar aquesta formació.
El Par tit Popular de Catalunya, amb
1.524 vots, es constitueix com a sego-
na força en nombre de vots. En aques-

Quina valoració fa dels resultats de les darreres eleccions generals del 9 de març? I de l’índex de participació?

VOX POPULI

Crec que s’ha bipolaritzat
molt. Les meves idees políti-
ques són una mica diferents,
però estic d’acord que calia
centralitzar el vot per no tenir
sorpreses. El fet que ERC bai-
xés pot ser perquè molts han
deixat de banda les seves ide-
es polítiques i han votat PSC
per por que sortís el PP.

Joan
Carles

Silvestre
40 anys

Íngrid
Obrador
25 anys

No m’interessa gaire la políti-
ca. Em sembla bé que hagi
guanyat el PSC, el prefereixo
al PP. Potser jo vaig ser una
de les persones que no va
anar a votar, desconec si va
pujar l’índex de participació.

Ainhoa T.
Marín

28 anys

El resultat és bo, però l’ideal
hauria estat obtenir majoria
absoluta, per veure més can-
vis. Tot seguirà igual. Pensa-
va que pujaria més la partici-
pació pel descontent general
de la gent. No m’ha sorprès la
baixada d’ERC, perquè crec
que en els últims anys no han
fet gaire.

Gloria
Fernández

33 anys

Josep
Xicota

70 anys

Per a mi és molt bona la valo-
ració, és l’esperada. Caldrà
veure les negociacions, espe-
rem el millor per Catalunya.
Crec que s’ha notat la pujada
de l’índex de participació. Sí
m’ha sorprès la baixada
d’ERC. Però per altra banda
ha sigut bo per al PSC.

Em sembla molt bé el resul-
tat. Rajoy es mereixia perdre
perquè sempre es queixa i no
recolza mai al partit que go-
verna. Espero que canviï la
situació a Catalunya en els
propers 4 anys. Si les elecci-
ons fossin en jornada laboral,
segur que arribaríem quasi al
100% de participació.

BrBrBreuseuseus

Sortides per Gallecs amb
l’Escola de la Natura
L’Escola de la Natura organitza una
sortida guiada pels voltants de Ga-
llecs que tindrà lloc el diumenge 16
de març, de 10 a 13 hores. El recor-
regut s’iniciarà a la masia de can
Jornet  i passarà per la Torre de Ma-
lla, l’aviari de cigonyes, els aigua-
molls de can Salvi, la Verneda, l’er-
mita de Gallecs, l’Agrobotiga, el bosc
de can Veire, can Cruz i tornarà al
punt de sortida. L’itinerari té una
durada aproximada de 3 hores i cal
inscripció prèvia. Tots els participants
rebran com a obsequi una samarre-
ta de l’Escola de la Natura.

Planta un arbre. Planta el futur és el
nom de la campanya endegada amb
motiu de la celebració conjunta del 25è
aniversari de Catalunya Ràdio i el 10è
aniversari de la Fundació Territori i Pai-
satge de l’Obra Social de Caixa
Catalunya. La suma d’aquestes dues
efemèrides ha propiciat que aquestes
entitats hagin decidit celebrar una plan-
tació popular de 35.000 arbres, el pro-
per 30 de març, que abastarà 35 punts
diferents repar tits per tot el territori
català i a la qual el consorci de l’Espai
Rural de Gallecs i l’Escola de la Natu-
ra de Parets s’ han afegit  amb la plan-
tació de 1.100 arbres a la zona nord de
la Torre de Malla, on ja han començat
els treballs de preparació i adeqüació
del terreny.

Activitat oberta a tota la ciutadania
L’activitat estarà coordinada per volun-
taris de l’escola i és oberta a la parti-
cipació de tothom. Per facilitar i fomen-
tar l’assistència, els organitzadors han
articulat un sistema de reserva –total-
ment gratuït– a través del web
www.telentrada.com de Caixa Cata-
lunya i del telèfon 902 10 12 12 mit-
jançant els quals es podran reservar
un màxim de 10 arbres, així com triar
el lloc i l’horari d’assistència que pot
ser entre les 10 i les 14 hores.

Projecte PNUMA
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 pel Medi Ambient- de
plantar 286.000 arbres a Catalunya,
aportant un 12,24% del total del pro-
jecte. 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 mundialment.

Parets col·labora amb la
campanya Plantem el futur

L’SLOP organitza un nou
curs de carretoner
El Servei Local d’Ocupació de Pa-
rets, l’SLOP, organitza per als pro-
pers dies 31 de març i 2 d’abril, un
nou curs de carretoner adreçat a per-
sones amb coneixements en conduc-
ció de carretó, però que no disposen
del carnet acreditatiu.
El curs tindrà una durada de 6 hores
i està subvencionat al 100%. Poden
inscriure-s’hi tots els residents a Pa-
rets del Vallès, ja siguin treballadors
en situació d’atur o en actiu, i s’im-
partirà al Centre de Recursos Empre-
sarials La Marineta.

Condemna al terrorisme

Parets s’ha sumat a la condemna de
l’atemptat terrorista d’ETA perpetrat
el passat 7 de març a Mondragón i
que ha costat la vida a l’exregidor
socialista Isaías Carrasco. Dilluns
passat, els ciutadans de Parets van
mostrar el rebuig a la violència amb
el silenci. La concentració va reivin-
dicar la conviència, la democràcia i la
llibertat.

RESULTATS ELECCIONS A CORTS GENERALS 2008 I 2004 (Parets del Vallès)

2008 2008 2004 2004
VOTS    % VOTS    %

PSC 4.770 52,43% 4.404 46,35%

PP 1.524 16,75% 1.331 14,01%

CiU 1.478 16,25% 1.650 17,37%

ERC    491   5,40% 1.277 13,44%

ICV-EUiA    478   5,25%    645   6,79%

BLANCS    116   1,28%      79   0,83%

ALTRES    241   2,65%    115   1,21%

tes eleccions, el PP, amb el 16,75%
dels vots, s’ha situat per davant de la
coalició Convergència i Unió. El
16,25% del total de vots ha estat per
a CiU, amb 1.478 vots.

Descens d’ERC i ICV-EUiA
En comparació amb el sufragi de
2004, el major descens en nombre de
vots ha estat per a Esquerra Republi-
cana de Catalunya que n’ha obtingut
491 (5,40%), davant els 1.277 dels
anteriors comicis generals. Iniciativa
per Catalunya-Verds Esquerra Unida i
Alternativa també ha sofer t un des-
cens, amb 478 electors (5,25%), 167
vots menys que l’any 2004. Dels
12.732 electors censats, 9.134 van fer
ús del seu dret a vot, un 71,74%.
L’abstenció va ser d’un 28,26% i es van
registrar 36 vots nuls.
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L’entitat ciutadana APRENEM arriba a
Parets del Vallès amb el projecte
“Aprenem llegint i parlant”, uns tallers
que tenen per objecte afavorir l’ús so-
cial del català i alhora aprendre altres
llengües a través de l’intercanvi lingüís-
tic. El 5 d’abril a les 12 hores a la Sala
d’exposicions Can Rajoler, tindrà lloc la
presentació del projecte i es podran fer
les inscripcions als tallers.

Pràctiques per a tots els nivells
Aquest projecte d’intercanvi lingüístic
s’està desenvolupant ja a algunes ciu-
tats catalanes com ara Sant Adrià de
Besòs, Barcelona, Terrassa, Castelló
d’Empúries i la Garriga. Parets és el
segon municipi de la comarca del
Vallès Oriental on s’ha previst iniciar
aquest programa que combina alhora
l’ensenyament i l’aprenentatge.
Els tallers pretenen aconseguir que els
participants aprenguin a parlar la llen-
gua triada i s’estableixen tres nivells

Una delegació del Vallès
Oriental visita Nicaragua

Parets inicia tallers d’intercanvi
lingüístic per a la pràctica d’idiomes

L’entitat Aprenem engega el programa “Aprenem llegint i
parlant” per a la pràctica de diferents llengües

Una delegació de la comarca forma-
da per membres d’ONG’s, del sindi-
cat CCOO i representants dels ajun-
taments de Parets, Mollet, Martore-
lles, Montornès, Canovelles i l’Amet-
lla han viatjat aquesta setmana a
Nicaragua, on estaran fins al 21 de
març, amb la finalitat de comprovar
com s’estan aplicant les col-
laboracions econòmiques que els
municipis del Vallès Oriental ator-
guen des de fa anys a les localitats
agermanades de Nicaragua.
Amb aquest viatge es pretén alhora
enfortir les relacions amb els alcal-
des de Chinandega.
L’any passat, l’Ajuntament de Parets
-que està agermanat amb San
Francisco del Norte- va col·laborar
econòmicament  en el desenvolupa-
ment de projectes de millora de la via
pública, la construcció d’habitatges
i en l’excavació de pous.

per a cadascuna de les llengües: l’ini-
cial, l’intermedi i l’avançat.
La metodologia és innovadora i està
basada en l’aprenentatge de les llen-
gües llegint i parlant de la mateixa
manera que s’aprèn la llengua mater-
na, a través del so de la paraula, de la
parla, entenent el significat associat a
cada paraula i amb el suport de la imat-
ge gràfica de la paraula escrita.
Els cursos són de caràcter gratuït i les
inscripcions estaran obertes de mane-
ra permanent.
El projecte es fonamenta en l’esperit
del voluntariat, amb la participació de
monitors i monitores que desinteressa-
dament desenvolupen cada setmana
els tallers.
L’Ajuntament de Parets col·labora amb
la cessió d’un espai –encara per deter-
minar– on es duran a terme els tallers,
que tindran lloc cada dissabte de 10 a
11 h els d’anglès, i d’11.30 a 12.30
h els de català i castellà.

El TERMCAT posa a disposició de prac-
ticants, periodistes i aficionats en ge-
neral, a través del seu web
(www.termcat.cat), el Diccionari de
rugbi, que recull exactament 216 ter-
mes amb la definició corresponent i els
equivalents en castellà, francès i an-
glès, ara revisat, actualitzat i ampliat
per especialistes de la Federació Ca-
talana de Rugbi i de la Catalunya del
Nord. Es tracta de denominacions com
ara parada al vol (en anglès, mark), mol
(en anglès, maul), rasclada (en anglès,
rucking), xut de sobrebot, melé o ar-
rencada de toc, que tenen el seu ori-
gen en el Diccionari de rugbi publicat
el 1995 pel TERMCAT, dintre la col-
lecció de diccionaris dels Jocs Olím-
pics. Aquest diccionari forma part de
la col·lecció “Diccionaris en Línia”, que
aplega reculls de terminologia especí-
fica sobre temes relacionats amb l’ac-
tualitat social. Destaquen títols com
ara el Diccionari de futbol, el Diccio-
nari de procediments culinaris, el Dic-
cionari del comerç electrònic, el Dic-
cionari casteller, el Diccionari de la
renda o el Diccionari de seguretat vi-
ària.  Tots els títols d’aquesta col·lecció
permeten consultar les denominacions
en l’índex alfabètic de cada llengua o
bé fer una cerca en el quadre de dià-
leg, tant d’una denominació com d’un
mot de la definició.

Nou Diccionari de rugbi en línia

SÍLVIA
GONZÁLEZ

12 anys

Per a mi la Biblioteca de Can Butjosa és
un lloc on em relaxo. Hi ha molts llibres
i a mi m’agraden molt! El racó que més
m’agrada és la bebeteca, amb la família
de l’ós bru i el meu llibre preferit
Princesas: olvidadas o desconocidas.

25 anys d’una biblioteca són si-
nònim de molts silencis i mol-
tes paraules, de moltes històri-
es, reals o fictícies, esclats de
màgia a través de les lletres...
La Biblioteca Infantil i Juvenil
Can Butjosa és plena de ra-
cons, de secrets amagats en
els llibres i de grans il·lusions
de milers de paretans. Dels mi-
lers n’hem triat 6 a l’atzar per-
què ens expliquessin què signi-
fica per a ells aquest equipa-
ment, quin és el seu racó pre-
ferit i quin dels llibres li ha agra-
dat especialment.

BrBrBreuseuseus

Els nostres nous veïns i
veïnes, taller d’intercanvi
Sota el nom Els nostres nous veïns
i veïnes, el Club Sant Jordi ha acollit
aquesta setmana un taller d’intercan-
vi organitzat per la regidoria de Gent
Gran de l’Ajuntament de Parets.
El fenomen migratori, els estereotips
i els prejudicis, així com la diversitat
cultural i la convivència, han estat els
continguts del taller, amb la voluntat
de conèixer d’una manera més pro-
pera la situació dels nouvinguts. Els
objectius de l’activitat, conduïda per
Isabel Escrig Villaubí, han estat apro-
par la gent gran al coneixement de
noves realitats culturals, reflexionar
sobre els estereotips envers l’altre i
conèixer i reflexionar sobre la
interculturalitat.

AINOA SÁNCHEZ
RESINA
7 anys

M’agrada venir a la biblioteca perquè a
vegades em trobo amics... perquè puc
dibuixar, mirar i escoltar contes.
La bebeteca és el lloc que més m’agra-
da i el meu llibre preferit és Tomàs i el
circ.

DANI
SORIA DUARTE

12 anys

És un lloc tranquil i hi ha molta
informació, per això m’agrada venir. Em
sento molt bé a la biblioteca! El racó de
la novel·la fantàstica és el meu preferit
i el llibre que més m’agrada, la tercera
part de les Memòries d’Idhún (Panteó).

ANNA MARIA
BOTHAZI
15 anys

Quan era petita no hi havia dia que no
vingués, era la meva segona casa. Ara
m’agrada venir, m’hi sento a gust i hi ha
tant silenci! Els sofàs verds i la bebeteca
són els llocs que més m’agraden. Com a
llibre, El regne de Kensuke, i com a con-
te El gentilhome i la donzella.

MÒNICA CASTRO
CENDÓN
35 anys

Per a mi la Biblioteca és un lloc on sem-
pre m’he trobat bé, on he pogut gaudir
d’un bon llibre dins d’un espai que respec-
ta el meu propi món. Un lloc on sempre
em trobo amb amics. El pati sempre m’ha
agradat molt i el meu llibre preferit: Orgull
i prejudici.

MARIA AMORÓS
VICENTE
8 anys

Em sento molt bé mirant contes a la
Biblioteca.
La bebeteca és el lloc que més m’agra-
da de tots i el meu llibre preferit és
Kika superbruja y Dani.
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El Futbol Sala Parets disposa de quatre equips
federats aquesta temporada 2007-08

Jordi Seguer

PPPPPlllllaaaaannnnntttttererererer

Els jugadors de l’Associació
Paretana d’Escacs Simón Pérez,
Adrià Cirugeda i Pau Ventura han
quedat en primer, segon i tercer lloc
de la competició comarcal sub 8
d’escacs. A més, Pérez i Cirugeda
van prendre part el primer cap de
setmana de març a la final territori-
al d’escacs de la Unió de Consells
Esportius de Catalunya. Simón
Pérez va quedar 4t classificat, amb
5 punts, empatat amb el 2n i 3r de
la categoria benjamí, mentre que
Adrià Cirugeda va ser 18è amb 4
punts. A la territorial federada: Pau
Ventura va ser el 12è  i Cirugeda el
6è. Tots tres jugadors assisteixen a
les classes de l’Escola d’Escacs
que cada divendres impar teix al
Pavelló d’esports el Mestre Català,
Roberto Villa. Simón Pérez participa-
rà aquest cap de setmana a la final
catalana del consell a Salou.

SIMÓN PÉREZ, ADRIÀ CIRUGEDA
i PAU VENTURA
PARETANA D’ESCACS

El Futbol Sala Parets compta aquesta temporada amb 4 equips en competició federada: 2 sèniors a Territorial i 1a divisió,
un aleví a 1a divisió i un infantil a segona. L’equip sènior A, entrenat per Oriol Perales, s’ha despenjat de la lluita per l’as-
cens després de la derrota patida dissabte passat a casa davant del Llinars (3-4). Els paretans amb 35 punts es troben a
11 del líder, Riudellots, i aquest diumenge visitaran la pista del Mataró, un dels favorits per pujar a 1a divisió B.
En canvi, el sènior B de la 1a divisió, dirigit per Juan C. Sánchez, ha guanyat els 6 partits de la segona volta, el darrer a
casa contra el Martorelles (6-1). Fins i tot el FSP “B” podria optar a l’ascens ja que comparteix el 3r lloc de la lliga amb 35
punts. Aquest cap de setmana el segon equip descansarà ja que s’ha ajornat el partit contra el líder, Can Cuyàs de Montcada.
Pel que fa als equips inferiors, la millor trajectòria l’està realitzant l’aleví de Jaume Puig. El FSP és 3r de la lliga de 1a divisió
amb 39 punts, els paretans es troben a 5 del líder, el Finques Centelles, que serà el pròxim rival. En l’últim partit, l’aleví va
guanyar a la pista de l’Escola Pia per 2-3. L’infantil de la 2a divisió, dirigit per Vicente Rodríguez, és 6è amb 13 punts.
La propera jornada serà contra el FS Polinyà.
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Aquest diumenge se celebra la 8a
Marxa Cicloturista Vila de Parets

 El CF Parets visita el camp de l’EC Granollers

Parets recupera aquest diumenge l’organització d’una Marxa cicloturista

El 1r Memorial Pere Pujol Ciurans obrirà el calendari de la
Xallenge Catalana de cicloturisme

L’equip dirigit per José Miguel Astasio
juga aquest diumenge al camp del car-
rer de Girona davant l’EC Granollers
(12.15 h) en la 25a jornada de la lliga
de Preferent grup 1. Els paretans volen
repetir la victòria obtinguda a la primera
volta a casa i així trencar la trajectòria de
9 jornades sense vèncer. La sort no està
al costat del CFP, que va perdre diumen-
ge a casa davant del cuer, l’Amer (1-2).
Els paretans van errar el llançament d’un
penal i, a més, l’àrbitre els va anul.lar el

gol de l’empat en temps de descompte. El CFP té 31 punts i es troba a 4 del
descens de categoria, en canvi, l’ECG ocupa el 3r lloc amb 42 punts. Els de
Lluís Bach han perdut els 2 últims partits davant el Ripollet i Canovelles.

El CAP obté vuit podis en
el Cros Valls d’Andorra
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L’Associació Ciclista Parets organitza
aquest diumenge 16 de març la 8a
Marxa Cicloturista Vila de Parets, 1r
Memorial Pere Pujol Ciurans. La prova
que obre el calendari de la Xallenge
Catalana s’iniciarà a les 8 del matí
amb sortida des del Pavelló Municipal
d’Esports.

Homenatge a Pere Pujol
La marxa servirà d’homenatge a Pere
Pujol Ciurans, membre d’aquesta en-
titat esportiva local desaparegut re-
centment. El recorregut total serà de
98 quilòmetres i el desnivell acumulat
de 850 metres. A més de Parets on co-

Preinauguració del nou
circuit BMX de Parets

Breus

L’equip aleví A del CF Parets ocupa el tercer
lloc de la lliga de 1a Divisió, grup 10 després
de la 22 jornada. El bloc que entrenen
Francisco Hidalgo i Eduardo Antelo duen una
trajectòria excel·lent ja que ha guanyat 17
partits, n’ha empatat 3 i tan sols n’ha perdut
2. Els paretans sumen 54 punts i es troben a
2 del segon, el Mollet UE, i a 3 del líder, el CE
Lliçà d’Amunt. En la darrera jornada el CFP -
que es manté invicte des de fa 10 partits- va
guanyar la PB Sant Celoni per 6 a 1. Els
pròxims partits dels joves jugadors del Parets
seran aquest cap de setmana al camp del Sta
Perpètua i després rebran, el 30 de març, el
Cardedeu. La plantilla està formada per:

Marcos Román, Josep Grau, Óscar Moya, David Villena, Albert Busquets, Juli Bosch, Sergio Hidalgo,
Iván Moreno, Iván Rodríguez, Dani Conill, Sergio Verdejo, J. Miguel Jiménez, Luis Carbonero, Marc
Briquets, Carlos Morales, Alejandro Juan i David Benítez.
.

Dissabte 15 i Diumenge 16 Març
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
EC Granollers-CF Parets (Diumenge, 12.15 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 2:
Andorra B-B.Parets A (Dissabte, 20 h)
3a FEM.Grup 4: B.Parets A-Lliçà d’Amunt AJORNAT
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
Mataró-FS Parets (Diumenge, 11.45 h)
HANDBOL LLIGA CATALANA PERMANÈNCIA:
Manyanet-Handbol Parets (Dissabte, 20 h)
RUGBI 2A CATALANA:
INEF Lleida-CR Parets (Dissabte, 17 h)

Dissabte 29 i Diumenge 30 Març
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CF Parets-Rubí (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 2:
B.Parets A-Salle Manresa (Dissabte, 19 h)
BÀSQUET 3a FEM. Grup 4:
Roda de Ter-B. Parets A (Dissabte, 19 h)
HANDBOL LLIGA CATALANA Grup A:
Handbol Parets-Poble Nou (Dissabte, 19.30 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
FS Parets-Ràpid Santa Coloma (Dissabte, 17.30 h)
RUGBI 2A CATALANA:
CR Parets-Cornellà Martorell (Dissabte, 16.30 h)

Breus

El Club Atletisme Parets va aconse-
guir el passat diumenge 8 trofeus en
el Cros Internacional Valls d’Andorra.
Rocio Guerrero va quedar 1a en ca-
det femení, Laura Menes 2a en in-
fantil femení i Alba Quirós 3a. En ale-
ví femení: Ingrid Andrés va ser la 1a
i Carla Menes, 2a classificada.
Hugo Aranda va ocupar el 3r lloc en
prebenjamí masculí; Àngels Salva-
dor, la 3a en Veterans 45; i Mireia
Martín, 1a en Special Olimpia. A
més, el CAP va guanyar a la classifi-
cació per equips en les categories
infantil i aleví femení. Parets i Lloret
van ser els clubs amb més podis de
la prova, que tanca la temporada de
cros.
Anteriorment l’entitat que presideix
Cesar Menes va participar a la final
catalana de pista cober ta de
Vilafranca. Alba Quirós va ser 5a en
la final infantil de 60 m llisos, 10a
en 1.000 m i Laura Menes, 7a en
2.000 m. L’atleta cadet Rocio
Guerrero va ser 11a en 600 m des-
prés de no poder accedir a la final.

L’Handbol Parets, a un pas
del descens de categoria
A falta de 4 jornades per acabar el
play-off per la permanència a la Lli-
ga Catalana, el sènior A de l’HP té
cada cop més complicada la continu-
ïtat a la categoria. L’equip entrenat
per Josep Manel Herrero ha perdut
els quatre últims partits: Poble Nou
(34-26), La Garriga (18-30), Grano-
llers C (32-27) i Terrassa (23-32).
Els paretans són penúltims del grup
amb 9 punts i s’han situat a 6 punts
de la 5a posició. Aquest dissabte, a
les 20 h, l’HP jugarà a la pista del
Manyanet, l’únic rival que han pogut
guanyar durant aquesta fase.
El baix percentatge d’anotació va ser
la clau de l’àmplia derrota patida dis-
sabte amb el Terrassa.

Un centenar de persones van assis-
tir el passat diumenge, 2 de març, a
la trobada de preinauguració del nou
circuit de salts ubicat darrere la plan-
ta del Grup Zeta a Parets.
El concurs de salts va ser molt espec-
tacular i la victòria se la va endur
Manel Ibars, un professional de la
matèria, que ha estat l’encarregat de
dissenyar el nou circuit de BMX del
nostre municipi. Hi van participar jo-
ves procedents de localitats com
Terrassa, Matadepera, Premià i
Tarragona. L’Àrea de Joventut i Es-
ports treballen de forma conjunta per
millorar la nova instal·lació, una de
les properes actuacions serà la col·-
locació d’una tanca perimetral.

ALEVÍ A CF PARETS PRIMERA DIVISIÓlllll’eeeeeqqqqquuuuuiiiiippppp

El TT Parets organitza
una jornada de promoció
El Tennis Taula Parets va organitzar
el passat dissabte, 1 de març, una
jornada de promoció d’aquest esport
emmarcada dins de les activitats
dels Jocs Esportius Escolars. Una
vintena de nens i nenes de la cate-
goria benjamí van participar en la
sessió celebrada a la sala de joc del
Pavelló d’Esports. L’objectiu del
club presidit per Mario Garcia és re-
petir la iniciativa per recuperar en un
futur l’escola del club.

mençarà i acabarà la marxa els parti-
cipants passaran per Lliçà de Vall, Lliçà
d’Amunt, Caldes de Montbui, Palau
Solità, Montmeló, Vilanova, la Roca, Alt
de Sant Bartomeu, Dosrius, Collet de
Sant Agustí, Cardedeu, Cànoves i
Samalús, l’Ametlla i Santa Eulàlia de
Ronçana. Les inscripcions que costen
16 euros es mantindran obertes fins el
mateix diumenge. Es poden formalitzar
a través de l’AC Parets al telèfon 617
811 310, per fax al 93 562 13 02 o al
web www.acparets.com. El club ha pre-
vist la participació d’un centenar de per-
sones en la primera marxa de la nova
temporada ciclista.



14 de març de 200810
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

El passat 9 de març, els ciutadans i les
ciutadanes de Catalunya van confirmar
novament el PSC com a primera força polí-
tica de Catalunya en unes eleccions gene-
rals. Aquest és un suport que agraïm i al
qual sabrem correspondre amb humilitat i
responsabilitat i que, entenem, és resultat
d’haver mantingut una aposta clara per
mirar endavant i encarar amb optimisme el
futur d’aquest país. Una aposta que hem
fet tots els i les socialistes de Catalunya,
des de l’endemà de les eleccions del 2004,
per l’avenç, la convivència i la concòrdia,
enfront del retrocés, la crispació i l’enfron-
tament del nostre més directe adversari
polític.
Com és lògic, aquest suport es traduirà en
un vot favorable a la nova investidura de

José Luis Rodríguez Zapatero, per constituir
un govern compromès a gestionar de forma
rigorosa l’economia, a estendre les lliber-
tats civils, a impulsar les polítiques soci-
als i a desplegar de forma plena i eficaç
l’Estatut de Catalunya.
No en va, els ciutadans i les ciutadanes del
nostre municipi de Parets del Vallès, amb
el suport del 52,22% (4.770 vots) als so-
cialistes catalans, també van contribuir a
rebutjar la política de la crispació i les
mentides. Un gest que els volem agrair per
la contundència de l’expressió, alhora que
ho fem extensiu a tots els electors, pel ci-
visme i la normalitat expressada en tota la
jornada electoral.
Tot i la nostra satisfacció per aquest resul-
tat, no volem oblidar ni oblidarem mai el

recent episodi de la barbàrie terrorista, a
dos dies d’aquestes eleccions, que va aca-
bar amb la vida del company socialista i
exregidor del municipi de Mondragón,
Isaías Carrasco. Des d’aquí un record per
a la família, els amics i els companys, tots
ells, del Partit Socialista d’Euskadi, que
ens tindran sempre al seu costat en el llarg
combat que ha de conduir a la fi de la vio-
lència al País Basc i a la desaparició del
terrorisme a Espanya.

Iniciativa sempre ha defensat i ha practicat
el principi d’escoltar la ciutadania com a
millor manera d’elaborar propostes políti-
ques. Així, quan hem aprovat els nostres
programes i compromisos polítics, ho hem
fet a partir de processos participatius,
escoltant les entitats i tota la gent que ens
ha fet arribar la seva opinió.
També creiem que qualsevol govern gover-
na millor quan sap escoltar totes les opi-
nions. I és que per assegurar-se que es
defensa i s’impulsa el que va en benefici
de la majoria, cal conèixer què en pensa el
conjunt de la ciutadania.
Amb independència del fet que en els àm-
bits de la nostra responsabilitat de govern
ja ho practiquem, sempre hem fet el màxim
d’esforç per tal que el nostre Grup munici-

pal a l’Ajuntament segueixi escoltant la
gent en tots i cadascun d’aquells aspectes
que li puguin generar preocupació, inquie-
tud o simplement interès.
Per a materialitzar aquesta forma de fer
política, cal trobar mecanismes de relació
i, en aquest sentit, no hem renunciat a
emprar les noves tecnologies. Així, des de
fa temps comptem amb una pàgina web i
l’avui tan comú i generalitzat correu elec-
trònic. Però ara també hi afegim un despatx
a l’avinguda de Lluís Companys, 19 (edifi-
ci de la Policia), que obrim els dimecres de
19 a 20.30 hores a tothom que vulgui ve-
nir a dir-nos la seva. Volem que sigui un nou
espai de trobada i de relació amb la ciuta-
dania, on tothom ens pugui venir a dir allò
que li sembli més convenient.

Sempre hi sereu benvinguts i benvingudes!

Un despatx
obert a tothom

Per aplicar criteris de sostenibilitat reals
i pràctics s’ha d’invertir. Les mesures d’ur-
gència són sols mesures per tapar forats
davant situacions com l’actual sequera.
Per fer un ús racional de l’aigua i estalvi-
ar, cal fer prevenció i inversió.
Nosaltres proposem una mesura que en-
tenem necessària i sostenible de veritat i
que passa per dotar les noves construc-
cions de dos circuits d’aigua dins de cada
habitatge.
Dient-ho d’una manera senzilla, consisteix
a recollir les aigües provinents de la ren-
tadora i de les dutxes per ser utilitzades
en les descàrregues dels sanitaris i per
fregar. Què comporta això? Doncs, en el
moment de construir un nou habitatge, en
lloc de fer un circuit d’aigua, fer-ne dos,

un dipòsit per emmagatzemar l’aigua i no
llençar-la directament a la claveguera.
Naturalment aquesta mesura és difícil
d’implementar en els habitatges ja cons-
truïts, però en els nous no, només cal fer
aquesta previsió en el moment de fer el
projecte.
L’equip de govern té una oportunitat immi-
llorable ara, amb els habitatges de protec-
ció oficial que s’han de construir a Can
Fradera  i en altres indrets; no pot deixar
passar aquest moment i ha de fer que els
nous HPO tinguin aquest doble circuit.
Si socialistes i Iniciativa estan de veritat
per l’estalvi d’aigua aplicaran aquesta
mesura en tot el que sigui HPO. Des de
l’Administració cal donar exemple.

Invertir i
prevenir per

estalviar aigua
potable

Avui no parlarem de cap assignatura pen-
dent del govern municipal, en canvi sí que
parlarem del planejament urbanístic que
s’ha fet durant aquests anys de govern
socialista al nostre municipi.
És cert que s’ha fet i s’ha fet molt, però
d’una forma molt diferent a com CiU ha
dissenyat el nostre municipi i el nostre crei-
xement urbanístic.
Comencem a parlar del tipus d’edificació.
El govern socialista ha apostat per l’edifi-
cació vertical, són exemples pràctics els
edificis que configuren el ja anomenat col-
loquialment “hospital” i els pisos adjacents
a l’entorn de la benzinera. Un altre exem-
ple és tota la construcció de Cal Jardiner
de planta baixa més tres pisos, amb molts
edificis, uns al costat dels altres i creen

una figura urbanística que convida a la
massificació i a pensar amb una saturació
dels serveis bàsics, quan l’ocupació dels
habitatges sigui del 100%. Quan l’equip de
govern fa una aposta d’aquest tipus és
perquè ha previst que la població creixi
d’una forma espectacular. Si no ho tenim
mal entès, el sostre del govern és poder
arribar a una població de 25.000 habitants
en el nostre municipi.
Nosaltres, la gent de CiU, sempre hem
apostat per l’edificació horitzontal priorità-
riament, amb combinació de zones d’habi-
tatges unifamiliars. Tanmateix, també tenim
en compte l’edificació, vertical però d’una
manera molt més controlada, que permeti
ajustar-se a un sostre d’habitants raonable
en funció, sempre, de poder garantir uns

serveis mínims de qualitat per a tothom.
Si parlem de l’Eixample, el govern va per-
metre que en moltes parcel·les on abans
hi havia una casa, ara n’hi hagi 5 o 7 d’ados-
sades. És cert que s’ha fet un pla (Pla de
millora de l’Eixample) que ara no ho permet,
benvingut sigui, però ha arribat tard. CiU
feia temps que demanava, per activa i per
passiva, aquest pla que permetés adoptar
mesures, des del primer moment perquè
això no passés, i avui on hi havia una casa
hi continuaria havent-hi una casa. Aquestes
són les diferències entre un govern socia-
lista i un govern de CiU, entre d’altres.
Seguirem parlant, en propers butlletins, de
planejament urbanístic.

Planejament
urbanístic (I)

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

Grup Municipal de Convergencia i Unió
www.ciu.cat/parets

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.

Parets també
mira endavant
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El proper 15 de març, se celebra el Dia Mundial dels Drets de les Persones Consumidores i Usuàries. Aquesta data va ser instaurada arran de
la declaració feta davant el Congrés dels Estats Units pel president John F. Kennedy el dia 15 de març de 1962, encara que no va ser fins el 15
de març de 1983, 20 anys després, que es va celebrar per primera vegada el Dia Mundial del Consumidor.

Des de llavors ha evolucionat molt tot l’escenari relatiu al consum i al consumidor, no només pel canvi de problemàtiques, sinó també pel canvi
en la mateixa definició de consumidor.

Dins d’aquesta evolució, les administracions implicades que han treballat tant en el camp de la
resolució de conflictes com en el de la prevenció hi han tingut un paper clau. En aquests mo-
ments, a Catalunya s’està estudiant el nou Codi de Consum, un text legal  que pretén unificar
en un de sol les disposicions en matèria de consum i adequar la normativa a l’activitat econòmi-
ca actual, ja que han passat disset anys des de l’aprovació de la Llei 1/1990, sobre disciplina
de mercat i defensa de les persones consumidores i usuàries i catorze des de la Llei 3/1993,
de l’estatut del consumidor.

Els projectes actuals envers els consumidors no van només en la línia de la tasca correctora i
sancionadora, sinó en el caràcter preventiu i d’element cohesionador entre el món de l’empresa
i el de les persones consumidores, mitjançant campanyes d’informació i sensibilització.

Dia Mundial
dels Drets de
les Persones

Consumidores

RRRRReeeeetttttalalalalal lllllsssss............... Alícia Pozo

A dalt, la imatge del que podríem anomenar el pri-
mer segell de l’Ajuntament de Parets que es con-
serva en documents municipals.
A baix, l’escut oficial de la nostra població des del
passat dimarts, quan es va aprovar definitivament
pel Ple de la corporació.
És cert que cal acabar l’expedient administratiu de
modificació de l’escut –que requereix un informe
final per part de la Direcció General d’Administració
Local i la inscripció en el Registre de Símbols dels
Ens Locals–, però avui ja podem dir que a Parets
ens hem rifat. Que anem d’estrena. I és que aquest
vestit nou que lluirem –a diferència del de l’empe-
rador, molt visible a partir d’ara– ens ha de servir
d’identificador, aquí i arreu.
Parlem-ne una mica. L’escut que ben aviat veurem
en les plaques dels nostres carrers, en els docu-
ments que rebrem properament a casa procedents
de l’Ajuntament, aquell que figurarà en la publicitat
dels actes organitzats per la nostra institució de
govern tindrà forma caironada –com un rombe–,
comptarà amb els mateixos elements que configu-
raven l’anterior –els cavalls sobre un fons verd i les
quatre barres catalanes–, i estarà encapçalat per
una corona mural de vila de cinc torres, en lloc de
les diverses versions que s’havien atribuït errònia-
ment –corona de rei, d’infant i de duc.

L’escut 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 im im im im idddddiomiomiomiomiomeseseseses

Jordi Miquel Serra
Aprenem

El pròxim 5 d’abril es presenta a la Sala d’exposici-
ons Can Rajoler el projecte “Aprenem llegint i par-
lant” impulsat per l’entitat ciutadana Aprenem. El
col·lectiu proposa organitzar uns tallers que tenen
per objecte afavorir l’ús social del català i alhora
aprendre altres llengües a través de l’intercanvi lin-
güístic. El mateix projecte s’està desenvolupant en
algunes ciutats catalanes com ara Sant Adrià de
Besòs, Barcelona, Terrassa i Castelló d’Empúries.
Pel que fa a la nostra comarca, la localitat més pro-
pera on s’ha començat a implantar la iniciativa és
la Garriga. Jordi Miquel Serra ha estat l’impulsor per
tal que el projecte es porti a terme també a Parets.

Pepi Volart

La Revista moderna de Administració local, editada a Barcelona entre 1907 i
1976, era una eina molt apreciada pels ajuntaments i, sobretot, pels seus se-
cretaris, perquè en ella es recollia tota la legislació que feia referència al go-
vern local.
L’Ajuntament de Parets del Vallès es va subscriure a aquesta publicació periò-
dica, i la va adquirir entre els anys 1924 i 1970. excepte el període entre l’agost
de 1936 i el 1939, quan l’edició de la revista va restar suspesa.
A l’Arxiu Municipal, tots els números de la publicació poden ser consultats per
tothom. Com a mostra dels continguts que s’hi incloïen, reproduïm un fragment
de 1935 que fa referència als arxius municipals. Disculpeu el gregarisme, però
m’ha fet gràcia que es ressenyés dins del «cumplimiento de servicios» per al
mes següent.
«Donde no haya archivero, debe realizar la adición al inventario el Secretario

municipal. Adicionará al mismo un apéndice comprensivo de los papeles y documentos que ingresen
procedentes del año 1935, remitiendo copia del apéndice al Gobernador civil de la provincia.»

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 ha sorgit la possibilitat de traslladar aquest pro-
jecte a Parets?
Sóc participant dels tallers que s’estan fent a la Garri-
ga. Fa dos anys i mig que visc a Parets i vaig començar
a buscar per la xarxa Internet si existia algun grup d’in-
tercanvi lingüístic per millorar el nivell d’anglès i vaig
localitzar el grup de la Garriga. De tota manera, l’expe-
riència ja feia temps que s’havia iniciat a ciutats com
Sant Adrià de Besòs. La idea em va agradar prou com
per proposar a la coordinadora de la Garriga d’iniciar-la
a Parets.
Els tallers són oberts a tothom?
Sí. Són tallers en els quals pot prendre part qualsevol
persona interessada a aprendre o perfeccionar català,
castellà o anglès. L’activitat es gratuïta, es farà un cop
per setmana i consistirà en lectura i conversa en tres
nivells diferents: inicial, intermedi i avançat.
Quins materials didàctics es faran servir?
Utilitzarem llibres ja seleccionats per a cadascuna de la
llengües i comptem també amb material que ha cedit la
Generalitat. La biblioteca Can Rajoler també prestarà
suport a aquesta iniciativa  amb la gestió dels llibres
que es faran servir al taller. De fet el departament de

Política Lingüística ha reconegut el caràcter positiu i in-
novador d’aquesta metodologia per aprendre o perfecci-
onar el coneixement d’una llengua.
Heu trobat suport de l’Ajuntament?
L’Ajuntament dóna suport a la iniciativa i ens cedirà una
espai encara per determinar on podrem fer aquestes ses-
sions d’intercanvi lingüístic que en principi farem els dis-
sabtes, de 10 a 11  els d’ anglès i d’11.30  a 12.30
hores els de català i castellà. Primer serà un cop per set-
mana però no descartem que si el grup funciona es pu-
gui ampliar el nombre de dies. Les inscripcions són ober-
tes durant tot l’any.
Aquesta proposta té alguna semblança amb el progra-
ma Voluntariat per la llengua?
S’assembla en el mètode de treball, ja que s’utilitza l’ex-
pressió oral, es treballa la frase i la seva estructura. No
toquem la gramàtica, ens centrem a aprendre a parlar.

“El departament de Política Lingüística ha reconegut el caràcter
positiu i innovador d’aquesta metodologia”
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El passat 2 de març l’actor uruguaià Ángel Godoy va representar a Can Rajoler
l’obra ‘Antológicamente Godoy’, un espectacle que s’estructura en tres blocs
diferents esquitxats d’anècdotes viscudes per ell mateix. Godoy, que va néixer a
Uruguai el 1942, tot i que es va establir a Espanya el 1964, va estudiar a l’Es-
cola d’Ar t Dramàtic al seu país natal. Després va fixar la seva residència a
Barcelona i va començar a treballar en solitari. Wellington Ángel Romero Godoy
destaca per sobre de tots els monologuistes per practicar un humor fi, intel·ligent
i gens convencional com ho va demostrar a Parets. Un humorista que destaca
pel seu domini del llenguatge, que juga amb les paraules, equívocs i absurds.
Tot i que sovint fa referències cultes, mai ha caigut en la pedanteria. I és que,
tal com diuen els seus seguidors, el seu cinisme pot amb tot, encara que ell
apunta especialment a les relacions de parella. D’ell són frases iròniques com
“Hay matrimonios que terminan bien, pero la mayoría duran toda la vida”.

Carles Font

Com va anar la seva actuació a Parets?
Sempre he treballat molt bé en el vostre
poble. Ja vaig gaudir fa uns anys represen-
tant ‘Esperando a Godoy’.
Amb ‘Antológicamente’ vaig intentar fer un
repàs del més destacat de la meva carre-
ra en el món del monòleg. Són 31 anys ac-
tuant i sempre és difícil resumir la meva
carrera en una obra que dura prop d’una
hora i mitja. Crec que és un espectacle
molt amè, jugo molt amb la música, amb
els llums...
De fet ja fa uns quants anys que fa mo-
nòlegs...
Vaig començar el 1977. Cal tenir en comp-
te que en aquell temps Espanya només
tenia dos monologuistes. A més, els dos
actuaven a Barcelona: Joan Capri i Gila.
Eren dos actors extraordinaris, tots en el
seu estil. Ells van ser dos dels meus re-
ferents i després ja vindrien Pedro Ruiz,
Pepe Rubianes i molts altres.

Ángel Godoy
Monologuista

“La televisió ha donat molta força als monòlegs, sobretot en programes com El Club de la Comedia” Ultima hora ...´

Xerrada de Jordi Bigues sobre

el documental d’Al-Gore

Ara en canvi surten monologuistes de
sota les pedres.
És cert. La televisió ha donat molta força
als monòlegs, sobretot en programes com
‘El Club de la Comedia’. Això va provocar
un boom d’aquest gènere i fins i tot gent
famosa, que mai ha fet teatre ni monòlegs,
s’atreveixen a fer-ne. Però això va ser un
moment puntual i actualment ja està bai-
xant i quedarem els monologuistes de
sempre.
Què és per vostè l’humor?
L’humor és una cosa molt seriosa. A mi
m’agrada molt llegir llibres que parlen
d’humor i de fet és una tècnica moral i
intel·lectual. Tinc a casa tota l’antologia
d’una mítica revista que es deia ‘La
Codorniz’, que va tancar el 1978 i que em
va ensenyar molt.
No li agrada l’humor realista?
M’agrada l’humor surrealista. Jo no parlo
de temes actuals, com per exemple les

eleccions. Això no m’interessa. Vaig a un
humor més intemporal. Tampoc disfruto
amb l’humor fàcil, parlar de personatges
famosos de l’actualitat. Això és el que fan
actualment alguns monologuistes però
crec que no tenen gaire futur.
Està preparant algun altre espectacle?
Sí. Serà per a l’any vinent. Molt lentament
estic preparant el material, que serà total-
ment nou, a més de les músiques. Espe-
ro que els agradi i pugui tornar a Parets.

L’Amfi Rock 2007, en DVD
Ja s’ha editat el DVD de l’Amfi Rock
2007 de Parets que conté les actu-
acions del grup guanyador, El Nido
del Cuco, i també de les formacions
Luz Verde, Noches D Orión, 2Mist i
2 Seconds Delay. Aquest material,
que en pocs dies es posarà a la ven-
da, conté a més les dades de con-
tacte de cadascun dels grups per tal
que en puguin fer ús de cara a la
seva promoció. Alhora, el DVD recull
la història d’aquest certamen musi-
cal, que el 2007 va celebrar la 18a
edició,  amb fotografies d’alguns
dels participants en totes les edici-
ons de l’Amfi i, entre d’altres, les
portades dels Cd’s editats des de
l’any 92.

El proper 27 de març a les 18.30
hores a la Biblioteca Can Rajoler tin-
drà lloc la conferència Una veritat in-
còmoda a càrrec del periodista i
comunicador ambiental Jordi Bigues.
El documental d’Al-Gore, que ha es-
tat motiu de polèmica i debats sobre
el canvi climàtic arreu del món cen-
trarà la xerrada.
Jordi Bigues ens aproparà al docu-
mental, al seu autor i farà algunes
reflexions sobre l’abast del canvi cli-
màtic. Aquesta conferència ha estat
organitzada per commemorar el Dia
Internacional de la Meteorologia que
se celebra el 23 de març.


