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Exemplar gratuït

Fer possible la igualtat entre homes i dones correspon
a tothom. Cada 8 de març, des de 1977, any en què
Nacions Unides va instituir la celebració del Dia Inter-
nacional de la Dona, homes i dones surten al carrer per
demanar que aquest dret d’igualtat de sexes sigui una
realitat pràctica i no només encaixada en el marc de la
legalitat. Parets se suma a aquesta commemoració,
però no només el 8 de març. Tot l’any es treballa vet-
llant amb aquest propòsit i cada mes de març, l’Ajunta-
ment, amb la col·laboració d’altres organismes, equipa-
ments i entitats, elaboren un programa d’activitats al
voltant la dona. Març de dones, així s’anomena la pro-

8 de març: “Tothom per la igualtat!”
Parets se suma al Dia Internacional de la Dona amb el programa Març de dones

Durant tot el mes de març se celebraran actes al voltant de la dona
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gramació que durant tot el mes reivindica els drets del
col·lectiu femení. Eslògans com “Tothom per la igualtat!”
o “Les dones també hi juguen” destaquen especialment
en la programació del proper 8 de març a Parets del
Vallès. I és que la dona i l’esport centraran els actes pro-
gramats per al Dia Internacional de la Dona. Molta gent
pot pensar que hi ha esports que no fan per les dones,
com ara el rugbi. Parets demostrarà que no és així.
Durant tota la jornada, el municipi acollirà el Campionat
de Catalunya d’Escoles de Rugbi, amb més de 200 par-
ticipants, i un partit entre equips femenins, l’INEF
Barcelona vs l’INEF Lleida.  (Pàg.3)
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Horaris de visita del consistoriHoraris de visita del consistori

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

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

Els avis a Parets no estan ni oblidats ni desastesos

En referència a l’article aparegut al Parets al dia, dins
la secció d’opinió del grups municipal de NOPP so-
bre els avis i la seva atenció i especialment de la vi-
sita del Reis Mags a les persones grans impedides,
m’agradaria puntualitzar el següent: des de fa uns
mesos la coordinació dels tres Casals municipals de
Gent Gran es fa d’una forma unificada, intentant que
no hagin diferències en el seu funcionament, tot i
mantenint la idiosincràsia de cadascun.
Amb aquesta idea s’han augmentat els tallers de for-
mació en algun d’ells i s’ha promocionat el voluntariat
a tots, així com les activitats tant de lleure com d’es-
port. Una d’aquestes activitats és la visita per part
dels Reis Mags a persones que per la seva situació
no poden gaudir de les festes adreçades a aquest
col·lectiu. És una activitat que es fa des dels anys 90
i que és molt ben rebuda tant per les persones visi-
tades com pels avis que per un dia es converteixen
en personatges mags.
Sempre s’ha confeccionat una llista partint de la in-
formació de persones, properes als Casals, però,
sense un criteri de valoració i és clar que no es pot
visitar a tots el avis.
Aquest any, s’ha confeccionat la llista amb la col·-
laboració dels Serveis d’Infermeria del CAP i de les
treballadores socials, que tenen un coneixement més
proper de les persones malaltes. De la llista d’unes
20 persones, s’han visitat 17 (3 d’elles la família ho

Contra el caire del temps

Sovint diem
això és la fi,
cap música ja no controla
les nostres esperances.

Però hi ha ulls que no coneixem
que escruten l’horitzó,
llavis que xiuxiuegen.

Orelles que perceben,
que amatents escolten
allà al fons de la nit.

Aquesta és la força que busquem,
l’amor que aprenem a sostenir
contra el caire del temps.

Pertany a l’opuscle: Contra el caire del temps, del lli-
bre Dins l’esfera del temps de Montserrat Abelló.
Barcelona, Edicions Proa l’any 1998, número 186 de
la col·lecció Els llibres de l’Ossa Menor.
Homenatge als 90 anys de l’autora, complerts i ce-
lebrats  l’1 de febrer d’enguany.
Lectura recomanada pel Niu d’Art de Parets.

ha rebutjat per la situació en què es trobaven els
malalts) i no a quatre com amb molta seguretat afir-
ma el grup municipal de NOPP.
M’estranya que la Sra. Rosa Martí i la resta de mem-
bres d’aquesta formació política, no siguin coneixe-
dors d’aquests fets, sent regidors del nostre Ajunta-
ment i després de tenir la resposta a la seva pregun-
ta en el Ple municipal del mes de gener i que varen
escoltar a la ràdio.
Potser haurien de canviar la seva font d’informació,
o bé es tracta de seguir practicant el model de políti-
ca del més ranci estil del PP, fonamentat en la men-
tida i la injuria? Llàstima que aquests esforços es
basin en intentar destruir en lloc de construir.

Casimir Villuendas
Soci dels Casals municipals per a la gent gran

Divendres 29 febrer
-A les 18h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
Del 29 de febrer al 14 de març
-Al Teatre de Can Butjosa, expo-
sició Batik del pintor i escultor se-
negalès Daouda Diakhaté, sobre
la vida de les dones seropositives
que viuen a l’Àfrica Occidental.
Dissabte 1 març
-A les 10h, als carrers de l’Eixam-
ple, Botiga al carrer.
Diumenge 2 març
-A les 18.30h, al Teatre Can Ra-
joler, Antológicamente Godoy.
Dimarts 4 març
-A les 18.30h, a la Biblioteca Can
Rajoler, hora del conte: Draga
Lilona, a càrrec de Mon Mas.
Divendres 7 març
-A les 18h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 20 h, a la sala d’exposici-

ons Can Rajoler, inauguració de
l’exposició Visions de dones, de
l’alumnat de pintura del Casal Can
Butjosa, projecció del documental
Mimi La Joie amb dinamització de
Montse Artès, de La Lliga dels Po-
bles de Sabadell. A continuació,
refrigeri-sopar.
Dissabte 8 març
-De 10.30 a 13h, al camp munici-
pal de rugbi, Campionat de
Catalunya d’escoles de rugbi.
-A les 16h, al camp municipal de
rugbi, Les dones també hi juguen,
amb lectura de manifest i partit de
rugbi femení INEF Barcelona vs
INEF Lleida.
-A les 12h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte especial:
contes sobre dones.
-A les 22.30h, al Teatre de Can
Butjosa, Cafè Teatre Yo, mujer, a
càrrec d’Elite Dance.

Diumenge 9 març
-A les 18h, al Teatre Can Rajoler,
espectacle de titelles La granja, a
càrrec de l’Estaquirot Teatre.
Dilluns 10 març
-A les 18h, a la Biblioteca Can
Butjosa, Espai de lectura Dona i
Cultura.
Dimarts 11 març
-A les 17.30h, al teatre Can Rajo-
ler, Festa dels instrumentistes.
Dimecres 12 març
-A les 19h, a la Biblioteca Can
Rajoler, Club de lectura: 24 hores
en la vida d’una dona, d’S. Zweig.
Divendres 14 març
-A les 18h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 20.30 h, al Teatre Can
Butjosa, Sopar de dones, l’actua-
ció d’El Sobrino del Diablo i DJ
Mikel Abarca.

Les moreres de la plaça de la Vila

Els metges ens recomanen moure les cames. En
prenc nota i a pas compassat m’encamino pels car-
rers de Parets fins arribar a la plaça de la Vila. Un lloc
molt adient per entomar alè fresc a l’estiu, i calor
humana a l’hivern.
Miro al meu voltant i contemplo els dotze arbres que
hi són plantats, onze dels quals són la morera blan-
ca Mórus álba; de fulla caduca i molt estimada per a
la cria de cucs de seda. I entre aquestes moreres, un
de sol: la morera negre, Mórus nígra; de fruits negres
i carnosos, de gust molt agradable, que serveixen per
a fer confitura.
Les moreres procedeixen de regions temperades
d’Europa, Àsia i Amèrica. pertanyen a la família de
les Moracees. Cal esmentar la morera de paper,
Broussonétia papyrífera, nom dedicat al naturista i
botànic francès Broussonet. De l’escorça, els xinesos
n’obtenen paper. De fulles sense pèls o molt poc
peludes, amb el limbe de forma molt variable en un
mateix arbre.
Florida: abril i maig. Fructificació de juliol a setembre.
Fruits sucosos, petits, d’uns 5 mil·límetres de diàme-
tre. En jardineria no se li ha donat gaire aplicació, ja
que les mores, en el moment de maduració, empas-
tifen tot el soler del jardí.
És un dels arbres que ens ofereixen bona ombra;
entrecreuant el brancam, ens vindrà molt bé per fer
un menjador d’estiu i, a més a més, ens servirà de
protecció de plantes com hor tènsies, gardènies i
camèlies, i d’altres que necessiten un ambient om-
brejat. Ús terapèutic de les móres: el suc de la móra,
abans de  madurar, conté àcid cítric, antany, el feien
servir per glopejar i guarir les  inflamacions de boca.

Josep Bernal
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“Les dones també hi juguen”: el 8 de març, dia
de la Dona,  partit de rugbi femení a Parets

Rugbi i dones, a Parets
La dona i l’esport centraran els actes
del 8 de març a Parets del Vallès, amb
motiu de la celebració del Dia Interna-
cional de la Dona.
Sota l’eslògan “Tothom per la igual-
tat!”, el Club Rugby de Parets del
Vallès, juntament amb l’Ajuntament,
han organitzat tot un seguit d’activitats
al voltant d’aquesta modalitat esporti-
va i el col·lectiu femení, que tindran lloc
al camp de rugbi de Parets.
De 10 a 13 hores, se celebrarà el Cam-
pionat de Catalunya d’Escoles de Rug-
bi, que comptarà amb la participació de
més de 200 alumnes de les escoles
de rugbi de clubs com ara FC
Barcelona, Club Poble Nou o Club Sant
Cugat, a més del Club Rugby de Pa-
rets. A les 16 hores es farà lectura del
manifest amb motiu del Dia Internaci-
onal de la Dona. A les 16.30h tindrà
lloc un partit entre els equips femenins
d’INEF Barcelona i INEF Lleida. D’altra
banda, del 5 al 26 de març, el Pavelló
Municipal d’Esports acollirà una expo-
sició fotogràfica de Mònica Conde-

mimas titulada “Les dones i l’esport”.
I també el 8 de març, a les 22.30 ho-
res, l’escola de ball de Parets Elite
Dance posarà a escena la representa-
ció Yo, Mujer, al teatre Can Butjosa.

Març de dones, per la igualtat
En veu de dona dóna títol a una expo-
sició de lectures que acull la Bibliote-
ca Can Rajoler i que es pot veure fins
al 25 de març. Des d’avui i fins al 14
de març, el teatre Can Butjosa, acolli-
rà una altra mostra sota el nom de
Batik, que exposarà pintures i escultu-
res de l’ar tista senegalès Daouda
Kiakhaté sobre la vida de les dones
seropositives de l’Àfrica Occidental.
Les biblioteques de Parets també se
sumen a les accions al voltant de la
lluita per a la igualtat de la dona. El 7

El Dia Internacional de la Dona queda fixat el 8 de març a partir de la sortida al carrer de les
dones russes el 8 de març de 1917 en protesta per la manca d’aliments, tot i que la seva ins-
tauració fou fruit d’un llarg procés. Sovint s’atribueix la celebració de la data a l’incendi ocorre-
gut el 1908 en una fàbrica tèxtil de Nova York on haurien mort un centenar de treballadores però
els seus orígens haurien d’enquadrar-se en un context històric i ideològic molt més ampli.
Les primeres celebracions del Dia de la Dona foren, per part de les socialistes nord-americanes,
al febrer de 1908. A Europa l’any 1910 en la II Conferència Internacional de Dones Socialistes
es proposà l’establiment del Dia Internacional de la Dona per tal de promoure el sufragi femení,

a més de la pau i la llibertat i el 19 de febrer de 1911 les europees celebraren la diada per recolzar la lluita de les treba-
lladores per tal d’obtenir millores laborals i socials. Al llarg del segle XX el Dia de la Dona s’utilitzà per reivindicar princi-
palment el dret al vot femení tot i que la seva celebració respon al ressorgiment de les reivindicacions feministes dels
anys seixanta i setanta, essent implantat per les Nacions Unides l’any 1977.

Dia Internacional de la Dona: 8 de març

Hem avançat molt en la igualtat de
gènere però som conscients que les
dones encara pateixen discriminaci-
ons importants en els àmbits perso-
nal, familiar, associatiu, professio-
nal i participatiu en la vida ciutada-
na. Justament, hem de desenvolu-
par actuacions per eliminar les des-
igualtats i promoure polítiques efec-
tives d’equiparació real, perquè la
igualtat és un dret fonamental en
una societat democràtica. Entre
d’altres accions, cal potenciar la
participació i les aportacions de les
dones en el desenvolupament del
benestar comú, eradicar la violència
de gènere, promoure la conciliació
de la vida laboral, familiar i perso-
nal de la ciutadania, incrementar
l’accés de la dona a càrrecs de
poder i de responsabilitat, així com
reduir les diferències de sou respec-
te als homes i afavorir les possibili-
tats de promoció en l’àmbit profes-
sional. En el món local hem de con-
solidar els avenços fets i donar un
nou pas endavant per fer efectiva la
igualtat.
Tenim la voluntat política per fer-ho,
treballem transversalment per tren-
car diferències i aconseguir una ve-
ritable equitat. En aquest sentit, im-
pulsem, de forma creixent, tot un
seguit d’iniciatives per disminuir
qualsevol discriminació per raons
de gènere, tant en el camp dels
drets com en el de la igualtat real
d’oportunitats.
El Març de Dones és una bona opor-
tunitat per sensibilitzar la població
en general sobre aquesta nova cul-
tura, amb un programa ple d’activi-
tats i propostes molt suggerents a
les quals us convidem a par ticipar
per descobrir la visió femenina de
les coses i construir junts una soci-
etat participativa, justa i igualitària
on no existeixin discriminacions per
raó de sexe. La plena igualtat
d’oportunitats ha de ser una priori-
tat que hem de construir entre tots.

de març tindrà lloc la inauguració de la
mostra Visions de dones, a càrrec del
alumnes de pintura del Casal Can
Butjosa i es projectarà el documental
Mimi la Joie. El sopar de dones se ce-
lebrarà el 14 de març. L’acte és gratu-
ït però cal inscriure’s prèviament al
Casal Can Butjosa i l’aforament  és li-
mitat. Cadascuna de les participants
haurà de preparar un plat per compar-
tir. En el marc del sopar, la companyia
El Sobrino del Diablo representarà l’es-
pectacle Alguns homes mentiders i
masclistes i posteriorment hi haurà ball
a càrrec del Dj paretà, Mikel Abarca.
La programació es tancarà els dies 26
i 27 de març amb el Taller de supervi-
vència quotidiana: bricolatge domèstic,
que es farà de 18 a 19.30h al Casal
Can Butjosa.

Amb motiu de la celebració del Dia
Internacional de la Dona, el 8 de
març, l’Ajuntament de Parets, a tra-
vés de la regidoria de Dona i Igualtat,
torna a programar Març de Dones, un
seguit d’activitats que es desenvolu-
paran durant tot el mes de març i que
té per objecte reivindicar la igualtat de
gènere. El programa incorpora expo-
sicions, representacions teatrals, ta-
llers, lectures vinculades al col·lectiu
femení i el tradicional sopar de dones.
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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

ADMINISTRATIU/VA
COMPTABLE

CARRETONER AUXILIAR
ADMINISTRATIU/VA

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: jornada completa de 9.00 a
13.30 h i de 16.00 a 18.30 h.
Tasques: suport administratiu i
atenció al públic en una correduria
d’assegurances.
Requisits: formació administrativa.
Nivell alt d’ofimàtica. Català parlat.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal per curs
escolar.
Horari: parcial tarda de 17.30 a
19.30 h.
Tasques: impartir classes d’anglès
a joves
Requisits: títol mínim de First
Certificate d’anglès.

Llocs de treball: 2
Contracte: temporal amb
opcions d’indefinit.
Horari: intensiu tarda de 14.00 a
22.00 h.
Tasques: càrrega i descàrrega de
mercaderies en una empresa
d’emmagatzematge i distribució.
Requisits: carnet de carretons
elevadors.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: jornada completa de 8.30
a 14.00 h. i de 15.00 a 17.30 h.
Tasques: comptabilitat, gestió
bancària i relació amb clients i
proveïdors.
Requisits: experiència i formació
comptable. Coneixements de pro-
grames informàtics de comptabi-
litat.

PROFESSOR/A
D’ANGLÈS

MOSSO DE
MAGATZEM

NETEJADORA AUXILIAR D’ARTS
GRÀFIQUES

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: rotatiu matí/tarda (canvi set-
manal).
Tasques: manipulació i empaquetat
de les publicacions.
Requisits: experiència en
processos de producció.

Llocs de treball: per determinar.
Contracte: temporal segons
necessitats.
Horari: torns parcials d’horari vari-
able matí/tarda/nit.
Tasques: manipulació, envasat i
control de màquina en una empre-
sa d’alimentació.
Requisits: experiència en tasques
de manipulació.

Llocs de treball: 1
Contracte: obra o servei.
Horari: jornada parcial tarda de
16.00 a 18.30 h.
Tasques: neteja d’un centre es-
colar.
Requisits: experiència en tas-
ques de neteja.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb
opcions d’indefinit.
Horari: intensiu tarda de 14.00 a
22.00 h.
Tasques: preparació de coman-
des i ubicació de mercaderies al
magatzem.
Requisits: experiència en magat-
zem i conducció de transpalets.

OPERARI/A
D’ENVASAT

El Servei de Joventut de
Parets estrena pàgina web

Es podrà accedir al web a través de les adreces
http://casalcanbutjosa.parets.org o http://joventut.parets.org

El passat dissabte es va celebrar la
primera edició de la festa Kuma de
cultura japonesa, organitzada i
dinamitzada pels integrants de l’en-
titat paretana Terres d’Ëdeon i el ser-
vei de joventut de l’Ajuntament de
Parets. Més de 250 persones, la
majoria joves d’entre 12 i 25 anys,
van participar en les diferents activi-
tats que es van dur a terme durant
tota la jornada.
Una quarantena de joves lluïen la
peculiar indumentària dels seus per-
sonatges d’anime i manga preferits
o vestien l’estil “Lolita”. Unes 40
persones van participar al Ddr en
l’espai de ball que es va habilitar i es
van vendre 120 racions de Ramen.
Però el més esperat van ser els con-
certs, en especial el del grup paretà
JikanGai, que oferia el seu primer di-
recte i que no va defraudar el públic.
Minuts abans, els joves fans van po-
der fer preguntes als integrants dels
quatre grups que van actuar amb
posterioritat. Durant tota la jornada
els estands de Lolita in Wonderland
i La Vila del Pingüí van posar a la
venda els seus productes.

Alumnes d’escoles de
Parets visiten  l’Ajuntament
Com funciona l’administració local?
Quina feina desenvolupa? Com són les
instal·lacions de la Casa de la Vila?
Totes aquestes preguntes queden re-
soltes després d’un recorregut de més
de mitja hora per l’Ajuntament.
Alumnes de les escoles de Parets fan
visites a la casa consistorial per conèi-
xer de prop el seu funcionament.
Els darrers que van fer visita a les de-
pendències municipals van ser els es-
tudiants de 3r A del CEIP Lluís Piquer
(a la fotografia).

El Servei de joventut de l’Ajuntament
de Parets ha posat en marxa la nova
pàgina web a la qual es pot accedir des
de la pàgina del Casal Can Butjosa, on
s’ubica el servei, http://
casalcanbutjosa.parets.org o bé des
de l’adreça http://joventut.parets.org.
Aquesta ha estat una iniciativa que
s’ha dut a terme per tal de recollir en
un únic espai web tots els projectes i
activitats d'aquest servei i d'altres àre-
es relacionades que treballen en l’àm-
bit de joventut. També s’hi pot trobar,
entre d’altres, la programació de cur-
sos i activitats del Casal de Cultura
Can Butjosa i la bústia jove, que recull

les propostes i suggeriments de tothom
que s’hi vulgui adreçar.

Continguts d’interès pera joves
La pàgina inclou una galeria fotogràfi-
ca de les activitats que es fan al Casal,
enllaços directes a l’emissora de ràdio
local RAP107 i a la revista jove Comuni-
k! i un lloc on adreçar-se en el cas de
joves que vulguin compartir pis.
El disseny del web, que ha entrat en
funcionament aquest mes de febrer, ha
anat a càrrec de Sergi Galí, sota la su-
pervisió del personal tècnic i adminis-
tratiu del servei de Joventut de l’Ajun-
tament de Parets.

La I Festa Kuma reuneix
centenars de joves

Jornades de portes obertes
a les escoles de Parets
Els centres educatius i les escoles
bressol de Parets del Vallès ja han
establert els dies per a les jornades de
portes obertes que tindran lloc entre el
3 de març i el 30 d’abril, abans de l’ini-
ci del període de preinscripció per al
proper curs escolar 2008-2009.
Els períodes de preinscripció i de ma-
triculació, seran els establerts pel de-
partament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya i es donaran a conèixer
pròximament.
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Segueix la campanya electoral? Què pensa de les propostes dels diferents partits? Creu que hi haurà molta abstenció?

VOX POPULI

Sí i crec que hi ha molt conflic-
te, perquè es fan moltes pro-
meses i el ciutadà no sap què
fer. És molt important que la
gent vagi a votar, perquè el
guanyador serà per molt poca
diferència.
Crec que l’abstenció és un re-
gal de vots a la majoria.

Ramon
Aparicio
41 anys

Esther
Fernández

23 anys

Sí la segueixo, jo faig balanç
dels quatre anys i crec que no
han estat tan fructífers com
s’esperava. Penso que l’opo-
sició no ajuda gaire a complir
els objectius  i no em crec les
seves promeses. Molta gent
no es creu la meitat del que
es promet i no votarà.

Carlos
Martínez

66 anys

No la segueixo gaire, tot i que
acaba de començar. Penso
que tots proposen molt i a
l’hora de la veritat no crec
estiguin disposats a fer-ho. Jo
encara no ho tinc clar, però sí
que aniré a votar. Estem en
general descontents. Crec
que hi haurà molta abstenció.

Rocío
Cárdenas

44 anys

José
García

77 anys

La segueixo una mica, tot i
que no hi veig gaires novetats.
Jo sóc d’idees socialistes,
però no estic contenta del re-
sultat. Les propostes, la ma-
joria, són molt interessants,
però falta que es compleixin.
Molta gent no votarà, per de
la desmotivació generalitzada.

No la segueixo, treballo mol-
tes hores per tirar endavant la
família. Cap partit ha com-
plert el que ha promès, les se-
ves propostes per a mi són
paper mullat, votaré però no
ho tinc clar. Molta gent no vo-
tarà per la manca de credibili-
tat que transmeten els polítics.

Eleccions Generals: convocatòria a

les urnes, el proper 9 de març
Segons el cens electoral definitiu, a Parets,

12.732 persones podran exercir el seu dret a vot

Queda poc més d’una setmana per a
la celebració de les Eleccions a les
Cor ts Generals del 9 de març, amb
candidatures per al Congrés dels Dipu-
tats i també al Senat. Unes eleccions,
que coincideixen alhora, amb les con-
vocades al Parlament d’Andalusia.
La campanya electoral continua el seu
curs, amb mítings i actes de les prin-
cipals formacions que han presentat
candidatura fins que s’aturi el 8 de
març, amb la jornada de reflexió.

En aquestes eleccions, per primera
vegada, s’introdueix un nou procedi-
ment de votació que permetrà –amb
les paperetes en braille- que les perso-
nes amb discapacitat visual puguin

exercir el seu dret de sufragi sense
obstacle.

Electors de Parets del Vallès
El proper 9 de març, 12.732 paretans
podran exercir el seu dret a vot a la con-
vocatòria d’eleccions generals.
Segons les dades del cens definitiu, el
districte número 1, que correspon al
CEIP Lluís Piquer, amb 8 meses, tindrà
4.284 electors. El districte número 2
inclou quatre col·legis electorals, on
8.448 podran dipositar el seu vot a les
urnes: al CEIP Pompeu Fabra, amb 4
meses, podran votar 1.831 electors, a
l’OAC de l’Eixample, amb dues meses,
1.599 votants, 2.822 al Parvulari del
CEIP Patronat Municipal Pau Vila i
2.196 al Casal de Cultura Can
Butjosa, amb quatre meses més ca-
dascun.

BrBrBreuseuseus
Nova edició del Firastock
als carrers de l’Eixample
El proper dia 1 de març tindrà lloc
una nova edició del Firastock, una ac-
tivitat programada per l’Associació de
Comerciants de l’Eixample de Parets
per promoure el comerç local i de
proximitat. Des de les 10 del matí
fins a les 8 del vespre, una vintena
de comerços de l’Eixample posaran
a la venda els seus productes a
preus reduïts. El Firastock s’empla-
çarà a l’avinguda de Catalunya i es-
taran representats diferents sectors
comercials.

La Generalitat de Catalunya ha propo-
sat que el sector de Can Fradera pugui
desenvolupar-se com una Àrea Resi-
dencial Estratègica, una nova figura
urbanística definida en el Decret llei de
mesures urgents en matèria urbanísti-
ca que té per objecte facilitar la cons-
trucció d’habitatges assequibles.
El Pla d’àrees residencials estratègi-
ques, aprovat recentment per la Co-
missió d’Urbanisme de Catalunya, pre-
veu que es puguin desenvolupar 100
àrees en 86 municipis de Catalunya,
amb un total de 90.157 nous habitat-
ges, dels quals el 50% com a mínim
han de ser protegits.
Aquest Decret estableix tot un seguit
de requisits que han de complir aques-
tes zones de nou creixement, com ara
la integració amb la trama urbana exis-
tent o prevista, la dotació d’equipa-
ments i serveis i la prestació del ser-
vei de transport públic. Alhora, és re-
quisit imprescindible que com a mínim
el 50% dels habitatges construïts si-
guin protegits.

Anàlisi de la proposta
Segons el Pla, l’espai de Can Fradera
compleix els requisits per ser designa-
da Àrea Residencial Estratègica.
Inicialment, l’Ajuntament de Parets del
Vallès ha rebut amb satisfacció la pro-
posta, ja que Can Fradera és una zona
urbanitzable que el consistori ja havia
plantejat com l’espai més impor tant
en el desenvolupament d’habitatges
protegits o concertats. La definició de
Can Fradera com a ARE implica l’am-
pliació del nombre d’habitatges de pro-
tecció oficial en un 10% més –actual-
ment la previsió és del 40% del total
planificat–.  Actualment, el consistori
està analitzant la proposta.
Properament es mantindran reunions
amb la Direcció General d’Urbanisme
de la Generalitat de Catalunya per acor-
dar una proposta definitiva.

La Generalitat proposa
Can Fradera com a Àrea
Residencial Estratègica

Resultats de les Eleccions Generals de 2004 a Parets

L’SLOP Selecciona personal
per a l’empresa Bricodepôt
El Servei Local d’Ocupació de Parets
ha participat en un procés de selec-
ció per cobrir places vacants a  l’em-
presa BRICODEPÔT de Parets.
L’Ajuntament de Parets i BRICO-
DEPÔT van signar recentment un
conveni de col·laboració pel qual
l’empresa adoptava el compromís
d’utilitzar l’SLOP per tal de gestionar
les seves ofertes de treball.
BRICODEPÔT és una cadena de dis-
tribució de materials de construcció
i bricolatge que per tany al Grup
Kingfisher, que té més de 700 ma-
gatzems arreu de 10 països.

Detenció per presumpte
delicte de robatori amb
violència i intimidació
La Policia Local de Parets va detenir
la matinada del passat 21 de febrer,
un individu per presumpte delicte de
robatori amb violència i intimidació i
per conducció temerària. Els fets van
succeir quan una de les patrulles del
torn de nit va veure com un vehicle
amb tres individus a l’interior, passa-
va en vermell i a gran velocitat el
semàfor de la població. El conductor,
juntament amb el seus companys
havien comès, minuts abans, un pre-
sumpte delicte de robatori amb vio-
lència i intimidació en un local situat
a la carretera C-155. Segons fonts
policials, els individus anaven ar-
mats, van intimidar els treballadors
del local, els van robar i els van tan-
car en una habitació.

Per primera vegada s’introdueixen
paperetes en braille per a persones

amb discapacitat visual

A Parets del Vallès, les eleccions generals celebrades el 14 de març de 2004
van registrar una participació del 78,05% de l’electorat. Dels 12.173 paretans
amb dret a vot, 9.501 van dipositar el seu vot a les urnes.
La força més votada va ser la candidatura del PSC-PSOE, amb 4.404 vots
(46,35%), seguit de la coalició Convergència i Unió, que va obtenir el suport del
17,37% dels electors, amb 1.650 vots. El Partit Popular de Catalunya va ser la
tercera força més votada, amb 1.331 vots (14.01%), seguit d’ERC, amb 1.277
vots (13.44%). Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa va
obtenir el suport del 6.79% de l’electorat, amb 645 vots.  Es van registrar 79
vots en blanc.  L’índex d’abstenció en els comicis generals de 2004 es va situ-
ar en el 21,95%.
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Centre Cultural Can Rajoler
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Fins al dia 13 de març, tots els resi-
dents a Parets, majors de 14 anys es-
tan convidats a escollir alguns dels
grups que intervindran a la Festa Ma-
jor d’estiu 2008.
Sota el títol FestaMajor.com la vols,
l’Ajuntament ha obert un procés parti-
cipatiu i ha posat a l’abast dels ciuta-
dans i ciutadanes una butlleta en la
qual es pot votar per escollir, dins de
4 categories diferents, els grups que
actuaran al Parc La Linera, a partir de
les dues de la matinada, el dissabte i
diumenge de la Festa Major que tindrà
lloc entre els dies 25 i 28 de juliol.

La proposta recull una vintena de grups
i solistes d’estils tan variats com la
rumba, el reggae, l’ska o el rock. Dins
d’aquest procés participatiu, també es
tindrà en compte l’opinió d’altres tipus

Cloenda del Club
de Superlectors

S’obre el procés de participació
ciutadana FestaMajor.com la vols

Tots els paretans majors de 14 anys podran votar
les propostes per a la Festa Major d’Estiu 2008

El passat dijous dia 21 de febrer es
va tancar la novena edició del Club
dels Superlectors de la biblioteca
Can Rajoler de Parets, que es va ini-
ciar el setembre de 2007.
Un total de 24 participants van apun-
tar-se en aquesta edició, i entre tots
van llegir un total de 178 llibres.
Les guanyadores d’enguany han es-
tat Lucía Gámez i Bàrbara Coello,
que s’han endut el premi de super-
lectores d’honor 2008, amb un em-
pat de 17 llibres llegits cadascuna.
Les han seguit Miquel Garcia, amb
14 llibres llegits, Clàudia Maluenda
amb 13 i Aina Xicota amb 12.
A més, a tots els nens i nenes par-
ticipants que han llegit un mínim de
cinc llibres, s’els ha lliurat un diplo-
ma que els acredita com superlectors
i els més grans han rebut com a
obsequi el llibre La casa de les acà-
cies  i els més petits, La butxaca pro-
digiosa, de l’escriptora convidada
Mercè Canela, que durant una xerra-
da va explicar la seva experiència
amb els llibres i va respondre les di-
ferents preguntes que li van fer els
superlectors.
Canela, que a més d’escriptora de
llibres infantils i juvenils, és directo-
ra de la Revista Cavall Fort, ha escrit
una vintena de llibres i ha rebut diver-
sos premis de gran renom, va ser
l’escollida per tancar la festa de clo-
enda del Club dels Superlectors
d’aquest any.

de públic al qual es proposa l’opció
d’escollir els escenaris on es duran a
terme els balls i espectacles per a
adults, entre la pista del CEIP Lluís
Piquer, el Pavelló d’Esports engalanat,
l’Envelat gratuït, a la plaça de la Vila on
es fa actualment o d’altres opcions di-
ferents plantejades lliurement.

Horaris alternatius per a joves
A través de la mateixa fitxa, també es
proposa dividir en dues franges horàri-
es els concerts al Parc La Linera: fins
a les dues de la matinada per a públic
jove-adult i a partir de les dues per a
públic exclusivament jove.
Les butlletes les podeu obtenir a tra-
vés d’aquest butlletí municipal i es di-
positaran a les bústies instal·lades als
equipaments municipals o bé via
Internet mitjançant la pàgina web de
l’Ajuntament www.parets.org i les dels
serveis joventut.parets.org i
casalcanbutjosa.parets.org.

Un munt de dites populars i de poe-
mes ens recorden que el mes de
març, que encetem demà, és el mes
ventós per excel·lència.

Qui l’empeny
el vent d’ara?
Ve ferreny,
fa gatzara,
s’aclapara,
llença un reny.
No té seny.

“Març, marçot”, Josep Carner

Però el vent forma part del nostre
paisatge vital durant tot l’any. Perquè,
qui no ha recitat algun cop els noms
dels vents, que, llegits en la rosa dels
vents d’est a nord-est, són llevant,
xaloc, migjorn, garbí, ponent, mes-
tral, tramuntana i gregal? O qui no ha
badat mai contemplant els penells
que coronen esglésies i masies, tant
si hi ha calma com si bufa un vent
fresquet? O qui, sense necessitat de
conèixer les mesures de l’escala de
Beaufort, no ha parat compte en la
força formidable del vent, en veure’l
vinclar arbustos talment com si fos-
sin canyes?
No és estrany, doncs, que per a de-
signar conceptes relacionats amb el
vent la nostra llengua tingui un munt
de termes, alguns de molt tècnics
(aerogenerador, central eòlica,
deflació, mànega anemoscòpica,
vent antitríptic...), altres de molt
suggerents (borrufa, cabretes, duna,
sàmara, torbonada...).

Text extret de l’apunt terminològic del
TERMCAT
http://www.termcat.cat/

El vent

La biblioteca Infantil i Juvenil Can
Butjosa va néixer el 10 d’abril de
1983, fruit d’un conveni entre la Ge-
neralitat i l’Ajuntament de Parets, i
és una de les poques biblioteques
especialitzades en infants que  hi ha
a Catalunya. S’emplaça en una anti-
ga casa de pagès al carrer de la Salut
i, actualment, compta amb un fons
aproximat de  24.000 llibres de 68
països diferents.

Objectius bàsics
La biblioteca treballa en uns eixos bà-
sics al voltant dels quals giren els pro-
jectes i activitats que s’hi fan: ajudar
els nens i joves a esdevenir uns bons
usuaris de biblioteca a fi que s’hi mo-
guin amb facilitat, en coneguin les nor-
mes i les compleixin; ajudar-los a es-
devenir uns bons lectors, que desco-
breixin el gust de llegir, a escollir les
lectures que els puguin interessar i a
adquirir uns hàbits de comportament
que els enriquiran i els ajudaran a in-
tegrar-se a la comunitat i al país on vi-
uen. L’any 1995, va associar-se a la
UNESCO i passà a formar part de la
UNAL i al Grup de Biblioteques Cata-
lanes Associades a aquesta organitza-
ció. Des del curs acadèmic 2003-04
figura com a centre adscrit a la Univer-
sitat de Vic per a l’obtenció del certifi-
cat d’especialització en la gestió de

biblioteques escolars i infantils. Va
guanyar el premi a la millor iniciativa de
foment de la lectura 2004, que atorga
la Federació de Gremis d’Editors d’Es-
panya, pel seu pla de lectura i posse-
eix el rècord català del soci lector més
precoç. Dins les activitats cícliques que
organitzen podem trobar exposicions
durant el Nadal, el mes de la pau, Sant
Jordi, el mes de la natura o les
bibliovacances. També compten amb
activitats fixes i temàtiques com l’ho-
ra del conte o la tertúlia literària.

Espais per a tota la família
Alguns dels seus programes estan
adreçats a tots els membres de la fa-
mília. Aquest és el cas de la Taula
Camilla, un espai dedicat a la lectura,
on els pares d’infants menors de 6
anys usuaris de la bebeteca que hi
estan interessats assisteixen, un cop

al mes, juntament amb els seus fills
a la biblioteca i, després d’una activi-
tat conjunta, els pares deixen els fills
i, al voltant d’una taula, comenten i
comparteixen els seus dubtes i des-
cobriments sobre el fet de compartir
contes amb ells.
Dins els seus murs habiten una gran
quantitat d’éssers màgics i fantàs-
tics, el més destacat dels quals és el
follet. L’acompanyen d’altres perso-
natges com ara la bèstia que encoma-
na les ganes de llegir, la Rínxols d’Or
o els óssos Bru, el seu pare Conti, la
seva mare, el seu germà petit i l’on-
cle Olaf.
Durant aquests 25 anys, la biblioteca
Infantil i Juvenil Can Butjosa ha meres-
cut diversos premis i mencions gràci-
es a les activitats que s’hi desenvo-
lupen i a les aportacions al món de la
lectura per a infants.

El procés proposa una
vintena de grups de música i
diversos espais alternatius
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Els ciclistes Joaquim Rodríguez i Alberto Losada
assisteixen al sopar de l’Associació Ciclista Parets

A la imatge, d’esquerra a dreta: S.Mingote, J. Rodríguez, C. Mercader, A. Losada i J.Martínez

Jordi Seguer

Els corredors de l’equip Caisse
d’Epargne, Joaquim Rodríguez i Alberto
Losada van participar el passat dissab-
te al sopar de l’Associació Ciclista
Parets celebrat al restaurant Llevant
Park. L’acte va servir per presentar el
calendari de ruta, BTT, el nou equip de
ciclomàster i la 8a Marxa Cicloturista
Vila de Parets que tindrà lloc el proper
diumenge 16 de març.

El 1r Memorial Pere Pujol Ciurans  serà
la primera prova puntuable per a la
Xallenge Catalana, tindrà un recorregut
de 98 kms amb sortida i arribada al
Pavelló d’Esports.

Nou equip de ciclomàster
La creació d’un equip ciclomàster, for-
mat per 6 corredors, és una de les
novetats de la temporada 2008 d’AC
Parets. L’equip participarà en 7 proves
de la Copa d’Espanya i en unes altres
3 del Circuit de Marxes per etapes que
es faran a Mallorca, Menorca i
Saragossa i a la Xallenge Catalana. El
club presidit per Josep Lluís Mingote
organitzarà el 3r Social de ruta i el 2n
Campionat de BTT. Durant el sopar del
passat dissabte es van lliurar els tro-
feus de la temporada passada. Carles
Mercader ha estat el guanyador del
Social de ruta, Sergi Mingote s’ha en-

BmxBmxBmxBmxBmx

El proper diumenge 2 de març es
farà la preinauguració del nou circuit
de salts que s’està arranjant des de
fa mesos, molt a prop de la planta
del Grup Zeta. A partir de les 10 del
matí qualsevol jove de Parets o ro-
dalies podrà participar en diferents
concursos de salt en les modalitats
de BMX i dirt mountain bike.
La trobada d’aquest diumenge for-
ma part del calendari estatal i ha de
servir per fomentar la pràctica
d’aquesta modalitat ciclista al nos-
tre municipi. Segons Lluís Martínez
Ravetllat, un dels responsables de
l’activitat , “la meitat dels joves que
practiquen actualment el ciclisme
escullen la modalitat del bmx”.
En un futur el circuit de salts es po-
dria tancar per tal de millorar-ne la
seguretat. Hi haurà premis en mate-
rial per als guanyadors del concurs
que es perllongarà fins ben entrada
la tarda.

dut el premi de la muntanya i Jordi
Martínez, el Social de BTT.

L’Associació Ciclista Parets va nome-
nar, durant el sopar, Josep Turull com
a soci d’honor número 4. Turull, que
va rebre el pin d’or del club, és l’únic
membre de la primera junta directiva
d’ACP que continua en actiu des del
1979. Actualment continua sor tint
amb la bicicleta i és un assidu dels
carrils bici de Parets. Els altres socis

d’honor de l’entitat -nomenats el 2006-
són Gabriel Vela, Pepet Ribas i
Joaquim Rodríguez. El corredor barce-
loní del Caisse d’Epargne Alber to
Losada va rebre el pin de plata d’ACP
i el ciclista va correspondre al presi-
dent del club amb un maillot del seu
equip. D’altra banda, el paretà Joaquim
Rodríguez va fer entrega a l’alcalde de
Parets, Joan Seguer, i al president de
l’Associació Ciclista d’un maillot que
l’acredita com a Campió d’Espanya de
fons en carretera, títol obtingut el juny
de 2007 a Conca.

L’AC Parets organitza el
1r Memorial Pere Pujol Ciurans per

al proper 16 de març

Josep Turull és nomenat nou soci
d’honor i es fa un reconeixement

a Alberto Losada
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El nedador Jaume Jiménez obté set
medalles a la final catalana d’hivern

 Miquel Luque, campió d’Espanya en 50 m braça

El nedador Jaume Jiménez mostra una de les medalles obtingudes a la final catalana

L’esportista paretà que neda pel CN Sabadell ha quedat
campió en les finals de 400 m estils, 100 i 200 m braça

El nedador paralímpic del CN Pa-
rets, Miquel Luque, s’ha proclamat
de nou campió d’Espanya d’hivern
de natació en la modalitat de 50
braça. Luque va millorar la seva
marca personal -fins a 50.67- du-
rant la final celebrada aquest cap
de setmana a la piscina del CN
Barcelona. A més del 1r lloc en 50
braça Miquel Luque va quedar 2n
classificat en 150 m estils, 3r en

50 m esquena i 3r en el relleu de 4x100 estils, representant a la selecció ca-
talana. A final de març l’esportista paretà participarà un Open que es farà a
Nancy (França) que servirà de preparació per als Jocs Paralímpics que es faran
a Pequín (Xina) el setembre.

Eleccions a la presidència
del Club de Futbol Parets
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El nedador paretà del CN Sabadell,
Jaume Jiménez Puigdomènech, ha ob-
tingut sis medalles d’or i una de bron-
ze a la final del Campionat de Cata-
lunya d’hivern de natació aleví disputa-
da entre els dies 15 i 17 de febrer a
Olot (la Garrotxa).
Jiménez, nascut el 1995, va quedar
campió de Catalunya en les finals de
400 metres estils, amb un temps de
5.15.57, campió en 100 metres braça
amb un temps d’1.17.16 i campió en
200 metres braça amb 2.43.31. A
més el nedador paretà va quedar ter-
cer en la final dels 200 metres estils
amb una marca de 2.28.48. En l’apar-

El CF Parets visitarà el
camp de l’At. Gironella

Final territorial d’escacs
dels Jocs escolars

Breus

L’equip preinfantil femení del BP ocu-
pa la primera posició de la lliga Nivell
B grup 3 després de 7 jornades.
Les paretanes, que dirigeixen Enric
Núñez i Ivette Martorell, han guanyat
6 dels 7 partits disputats, l’últim a la
pista del Sant Nicolau (Sabadell) per
45-61.
Després d’una primera fase on va ser
molt complicat donar forma a l’equip,
el bloc està recollint el treball dut a
terme en els darrers mesos.
Formen la plantilla les jugadores:
Alicia López, Laura Fernández, Berta
Cobos, Laia Mompart, Ylenia Nievas,

Sara Alarcón, Laura Amores, Cristina Pérez, Alba Salud Méndez, Jennifer Castedo i Ariadna Navarro.
En la 8a jornada el preinfantil femení del BP rebrà el UESC-Fundació Jesús Serra.

Dissabte 8 i Diumenge 9 Març
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
Atlètic Gironella-CF Parets (Diumenge, 16.30h)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 2:
Sant Fruitós-B.Parets A (Dissabte, 17.45 h)
3a FEM. Grup 4: B.Parets A-Mollet B (Dissabte, 19 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
SJ Vilassar-FS Parets (Dissabte, 18.15 h)
HANDBOL LLIGA CATALANA PERMANÈNCIA:
Granollers “C”-Handbol Parets (Dissabte, 18.15 h)
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3:
TT Parets-Falcons Sabadell (Dissabte, 17 h)
RUGBI 2A CATALANA:
CR Parets-Gòtics B (Dissabte, 16.30 h)

Dissabte 8 i Diumenge 9 Març
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CF Parets-Amer(Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 2:
B.Parets A-Caldes de Montbui (Dissabte, 19 h)
BÀSQUET 3a FEM. Grup 4: Vic-B. Parets A
HANDBOL LLIGA CATALANA Grup A:
Handbol Parets-Terrassa (Dissabte, 19.30 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
FS Parets-Llinars (Dissabte, 17.30 h)
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3:
Epic Casino-TT Parets (Diumenge, 11 h)

Breus

El calendari electoral per renovar la
junta directiva del CFP s’iniciarà el
proper 25 de març amb l’elecció de
la taula electoral.
El cens s’exposarà del 27 de març
al 7 d’abril. Les reclamacions al cens
es podran presentar fins al 10 d’abril.
El llistat definitiu del cens es publi-
carà el 14 d’abril.
A partir d’aleshores i fins el 29
d’abril es podran presentar les can-
didatures a la presidència. Com a
requisit s’h de tenir una antiguitat
d’un any com a soci del CF Parets.
En cas que es presenti més d’una
candidatura les eleccions se celebra-
ran el diumenge, 18 de maig, coin-
cidint amb el partit CFP-Bellavista
Milán. Si només n’hi ha una no cal-
drà celebrar la jornada electoral.

L’equip de Cuni vol trencar la trajec-
tòria de set jornades sense vèncer
en el desplaçament d’aquest diu-
menge al camp del Gironella.
El Club de Futbol Parets va perdre diu-
menge a casa davant del Llagoste-
ra (0-3) en un partit que els gironins
ja dominaven per zero a dos en el
minut número 15.
Durant les darreres jornades, els
paretans s’han reforçat amb el fitxat-
ge del davanter Miguel Cobo (SJ
Montcada) i del migcampista Gorgo
(Cerdanyola). Abans del parèntesi de
la Setmana Santa, el Club de Futbol
Parets rebrà l’Amer (9-3) i anirà al
camp de l’EC Granollers, líder empa-
tat amb l’Olesa (16-3).

L’Handbol Parets organitza
la 1a jornada Handbolicat
Uns 120 jugadors distribuïts en 12
equips del Vallès Oriental i del Vallès
Occidental van participar el passat
diumenge, 24 de febrer, a la 1a Tro-
bada de minihandbol Handbolicat or-
ganitzada per l’HP amb el suport de
la Federació Catalana.
Durant tot el matí es van jugar par-
tits de minihandbol en les dues pis-
tes del Pavelló i, a la zona exterior del
mateix espai, es va muntar un con-
curs d’habilitat i precisió.
La jornada va comptar amb la pre-
sència de dos joves valors de l’hand-
bol català i espanyol: Antonio García
i Juan Andreu del BM Granollers.

Els jugadors de l’Associació Pareta-
na d’escacs, Simón Pérez i Adrià
Cirugeda, jugaran aquest cap de
setmana la Final Territorial d’escacs
de la Unió de Consells Esportius de
Catalunya que es farà a Calella.
Simón és el tercer millor jugador
benjamí i Cirugeda el cinquè del
Vallès Oriental. Aquest últim jugador
va ser subcampió comarcal sub 8
del Vallès Oriental i sisè territorial de
la competició organitzada per la Fe-
deració. El també jugador de la
Paretana Pau Ventura va ser tercer
millor jugador sub 8 i dotzè territori-
al federat. D’altra banda, l’equip sè-
nior de la Paretana va sumar, el pas-
sat diumenge, la primera victòria a
la lliga de primera Provincial davant
del Centelles-Taradell B per 3,5-4,5.
L’equip suma 1 punt en 5 rondes i
matemàticament encara podria elu-
dir el descens de categoria.

tat de relleus el CN Sabadell que tenia
com a capità de l’equip aleví, Jaume
Jiménez, ha guanyat les proves de
8X50 metres estils mixt, 8X50 estils
mixt, 8X50 mixt i 100X75X50X25 metres.

A punt pel Campionat d’Espanya
Els bons resultats de la temporada no
acaben aquí ja que Jiménez ja disposa
de set mínimes per participar al Cam-
pionat d’Espanya escolar de natació
aleví que es farà a finals del mes de
juny. De moment, ja té les marques en
les proves de 100 i 200 braça, 200 i
400 estils, 200 i 400 lliures, i 100 m
papallona.

PREINFANTIL FEMENÍ  DEL BÀSQUET PARETSlllll’eeeeeqqqqquuuuuiiiiippppp
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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 14 de març de 2004 la majoria dels ca-
talans vam dir prou al govern de la dreta
que havia dut a terme una acció sistemà-
tica contra les aspiracions de Catalunya,
d’oblit de les necessitats dels catalans,
d’enfrontament polític i de divisió social.
Vam apostar per un govern liderat per José
Luis Rodríguez Zapatero que només en una
legislatura ha sabut canviar aquest ambi-
ent d’incomunicació i aïllament per un de
més esperançador, de diàleg i d’acord.
En aquesta legislatura s’han assentat les
polítiques que han portat el nostre país a
ocupar el vuitè lloc de les potències eco-
nòmiques del món. Tot i les dificultats, en
aquests 4 anys també s’han aturat actua-
cions contra el territori com el transvasa-
ment de l’Ebre, s’han dignificat les pen-

sions, s’ha ampliat l’estat del benestar i
donat cobertura a aquells que necessiten
més atenció, s’ha augmentat el salari mí-
nim per a tothom, s’ha reduït la pressió fis-
cal a les classes mitjanes i populars, ha
crescut substancialment la despesa en
educació, s’han ampliat els ajuts a les
parelles amb fills, s’ha igualat en drets a
molts ciutadans i ciutadanes que no els
podien exercir tant a l’hora de casar-se com
de gaudir de la paternitat, s’han afirmat
les bases per lluitar contra la discrimina-
ció de gènere, s’ha normalitzat la situació
d’aquelles persones immigrants que ja vi-
vien al nostre país, s’ha apostat clarament
per la modernització del país i s’ha dialo-
gat per crear un marc favorable per al pro-
cés de pau, frustrat, una vegada més, per

la banda terrorista ETA.
Entre 2004 i 2008 el Govern socialista ha
convertit bona part dels nostres compro-
misos en realitat a través d’una acció
política fonamentada en el diàleg, el res-
pecte a la pluralitat, l’impuls de la convi-
vència, la redistribució social del creixe-
ment econòmic i la sostenibilitat. Entre
2008 i 2011 aquestes polítiques s’han de
consolidar i, per tant, el proper 9 de març,
no podem malmetre el camí recorregut. Al
bon entenedor...

En plena campanya electoral per a les elec-
cions generals del 9 de març, volem tras-
lladar al conjunt de la ciutadania algunes
reflexions sobre la importància d’aquesta
convocatòria.
Enfront de les promeses electorals del PP
i el PSOE, que han convertit aquesta cam-
panya en la més immoral i vergonyant de
la democràcia, ICV-EUiA oferim solucions
de debò. Malgrat que s’ha imposat la cul-
tura del “cara a cara” i del tot s’hi val, no
entrarem en la política de la subhasta. Ens
comprometem amb mesures concretes,
possibles, raonades i raonables, agosara-
des però realistes, ambicioses però neces-
sàries. No oferim xecs ni almoines als tre-
balladors i treballadores, a les persones
jubilades, a les que no poden accedir a un

habitatge ni a les dones que treballen fora
de casa.
Com diu el nostre lema, proposem “Solu-
cions justes, lògiques i valentes”, mesu-
res d’esquerres i ecologistes per garantir
a tothom un sostre digne, un salari mínim
de 1.000 euros, una pensió decent, però
també escoles bressol, eliminar la pobre-
sa, viure sense contaminació, evitar el
canvi climàtic, arribar a l’hora en un tren
de rodalies i dotar de més autogovern
Catalunya. Per què no hem d’apujar els
impostos als més rics? Us demanem que
veieu els vídeos de campanya d’ICV-EUiA
al web o al bloc d’en Joan Herrera, el nos-
tre cap de llista al Congrés, a l’adreça
www.joanherrera.cat/multimedia/video-de
-campanya.

Volem ser més forts i decisius per fer re-
alitat els somnis de l’esquerra. Per això,
fem una crida a la mobilització contra la
demagògia i les mentides de la dreta i
davant un PSOE que ha renunciat a les
polítiques econòmiques d’esquerres. Que
el proper govern faci polítiques d’esquer-
res els 1.460 dies de la legislatura, no-
més serà possible amb el creixement
d’ICV-EUiA.
És el moment de rebel·lar-se en contra el
“no es pot fer” i l’”això no toca”.
Votar és fer-se sentir!

Solucions
justes,

lògiques i
valentes

-Desdoblar l’Av. Catalunya per un vial paral·-
lel al riu Tenes.
-Construcció d’un nou Institut d’Ensenya-
ment de Secundària IES.
-Recuperar les mines d’aigua per a usos
públics (mina de Can Berenguer, Mina dels
Sets Socis, Mina i pous de la Linera, pous
de la plaça)
-Crear barreres biològiques acústiques al
llarg de l’Autopista, C-17 i del Circuit.
-Millorar la sala de vetlles del Cementiri.

Recordatori de
propostes

concretes del
programa del NOPP

Seguim parlant d’assignatures pendents
del govern municipal socialista i ja anem
per la cinquena: mobilitat, una paraula que
s’ha posat de moda. ¿Què és la mobilitat?
La definició de mobilitat per a nosaltres
seria la manera de desplaçar-nos pel nos-
tre municipi. Bé, una vegada dit això,
anem a analitzar el problemes de mobili-
tat del nostre municipi:
1.- Saturació de l’avinguda de Catalunya
en hores puntes. La solució que, nosal-
tres, CiU va proposar en el seu programa
electoral, va ser l’estudi i l’execució d’una
via paral·lela al costat del riu Tenes (mar-
ge dret) que connectés l’Eixample amb el
Barri Antic i amb la sor tida natural del
poble cap a la C17.Creiem que és una
molt bona alternativa. Més endavant, els

socialistes es van sumar a la iniciativa, fet
que ja ens sembla bé, però que no vulguin
fer-se-la seva perquè els vàrem proposar
que caldria un  un estudi  per fer compati-
bles una via paral·lela amb el parc fluvial.
Que quedi clar, però, que no ens oposem
al parc fluvial.
2.- Sector cementiri. Recentment es va
aprovar el sector cementiri on es
construiran més habitatges. Nosaltres, en
la votació, ens vàrem abstenir perquè cre-
iem que aquest municipi necessita habitat-
ges i, si d’aquests, en surten alguns de
protecció oficial, benvinguts siguin, però
per a nosaltres no és el lloc més idoni per
construir. Pensem que crearà un problema
de mobilitat important als veïns del barri
Cerdanet. És per això que vàrem incloure

algunes esmenes que millorarien la mobi-
litat i que desitgem que l’equip de govern
sigui capaç d’introduir (nosaltres creiem
que sí) perquè veiem una predisposició cap
al consens.
Conclusió: el nostre municipi necessita,
un pla, un bon Pla de mobilitat integral.Assignatures

pendents núm. 5:
la mobilitat

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.

Al bon
entenedor...
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Davant les consultes i reclamacions que darrerament rebem per part d’usuaris de gas sobre la revisió de les instal·lacions i d’acord amb la nor-
mativa vigent, volem donar-vos algunes recomanacions.
* És obligació de l’usuari tenir la instal·lació de gas en perfectes condicions. Per acreditar-ho, cal un certificat oficial.
* Pot fer la revisió del gas qualsevol instal·lador autoritzat pels Serveis Territorials d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, que tingui el carnet
acreditatiu corresponent.
* La revisió de les instal·lacions de gas canalitzat s’ha de fer cada 4 anys i la de gas butà o propà, cada 5 anys. Fora d’aquest termini, no cal
fer-ne més.
* Quan un operari d’una empresa instal·ladora es presenti per fer una revisió al vostre domicili:

*primer de tot, heu de comprovar que es tracta d’un instal·lador autoritzat.
*Tot seguit, comproveu el motiu de la visita.
*Si ha de fer la revisió, demaneu el cost del servei que us ofereix. Ha d’especificar-vos de manera separada el preu del certificat i el de
  la resta de serveis.
*Finalment, abans d’acceptar, cal que comproveu si el vostre certificat està caducat o a punt de caducar.

* Els tubs de goma han de ser homologats i han de tenir data de caducitat (aquesta informació ha de figurar inscrita en les gomes)
* El regulador de les bombones de butà no té data predeterminada de caducitat ni referència per ser substituït. Quan per deteriorament o ava-
ria, sigui aconsellable substituir-lo, l’instal·lador us ho indicarà i, si ho considereu oportú, n’acceptareu o no la substitució.
En cas que darrerament s’hagi presentat al vostre domicili alguna empresa instal·ladora per fer una revisió i tingueu alguna queixa o reclama-
ció pel que fa a les tasques realitzades  o al tracte rebut, us podeu adreçar a les oficines de l’SCAC, on, en cas que es comprovi la  pràctica
generalitzada d’aquests tipus de fets,  es valorarà la possibilitat de portar a terme accions conjuntes.

Revisions
de gas (I)

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

Can Volart no és una de lesa masies més antigues
de Parets però si una de les més singulars.
Situada a ran de l’antiga carretera N-152, al marge
est. De planta quadrada, amb una gran escala cen-
tral; originariament contenia dos habitatges. Inclou
tres obertures per planta i llindes amb arcs de mig
punt resseguides per una cornisa a cada pis.
Originàriament es coneixia com Can Pepet o com
l’hostal de Can Cot -tot i que mai es va fer servir com
a tal- . Tenien un servei de guarda de cavalls per als
viatgers que partien rumb a Barcelona i, en tornar,
recollien els animals que havien estat sota la cus-
tòdia dels propietaris de la finca.
L’any 1874, el Sr. Biscamps va adquirir les 40 quar-
teres de terreny que posteriorment serien ocupades
per la casa. Va ser venuda a la família Volart, els
actuals propietaris, l’any 1926. Inicialment el cultiu
majoritari fou de patates i de secà en general però,
amb els anys, es va construir una gran bassa per
convertir-los en regadiu. Sembla que també posseïa
una gran extensió de vinya i un enorme i excepcio-
nal celler. Ara, can Volart ha quedat envoltada per
una de les zones industrials més importants del mu-
nicipi, i el polígon en que es situa ha adoptat el nom
d’aquest mas.

Una casa, un polígon

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
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Josep Llacuna
Ateneu Vall del Tenes

L’Ateneu Vall del Tenes ha tornat a recuperar la seva
activitat a Parets. Després d’un parèntesi de cinc
anys, el col·lectiu es torna a posar en marxa amb un
atractiu programa de propostes entorn de la cultu-
ra, la ciència i el medi ambient, entre d’altres.
El darrer divendres de gener es va fer un sopar amb
una quinzena de persones que suposà la reincorpo-
ració de l’Ateneu Vall del Tenes al món associatiu cul-
tural de Parets. Josep Llacuna va ser el fundador i
president durant la primera etapa, de 1997 al 2002,
i durant aquests primers mesos torna a encapçalar
una junta integrada per sis membres.

Pepi Volart

Us mostrem avui la portada d’un document. El suc, la chicha, és dins. Però ho sen-
tim, no ho veureu. El registre d’altes del padró municipal d’habitants conté les perso-
nes que arriben de nou a una població i ho posen en coneixement del seu Ajuntament.
Quan aquest moviment demogràfic es produeix a l’inrevés, és a dir, qual algú abando-
na aquesta població, també ho ha de comunicar perquè sigui donat de baixa i, poste-
riorment, donat d’alta en el nou municipi. Són tràmits senzills i bàsics que permeten
la comunicació entre Administració i administrat, i que de vegades n’originen la rela-
ció. Des d’una visió anarquista i un pèl hippy, pot semblar una eina de control; però
naturalment necessària en els temps que corren. Afortunadament, la informació es
gestiona, cada dia més, de manera eficient, concisa i objectivament precisa. Per això
no veureu totes aquelles persones que es van donar d’alta a Parets del Vallès entre
els anys 1965 i 1969. El que sí que us direm és que en van ser moltíssimes; que vin-

gueren famílies senceres d’arreu de l’Estat espanyol i algunes, fins i tot, de fora; que s’hi consignaven els
noms, les procedències, les dates de naixement, els noms dels pares, les ocupacions, el nivell d’alfabetit-
zació, l’estat civil, les adreces on anirien a residir... Molta informació, certament. Però ben gestionada.

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.

Quins són els principis pels quals es regeix l’Ateneu
Vall del Tenes?
Bàsicament els mateixos que quan vam fundar l’en-
titat. La llibertat de les persones, la solidaritat, el
coneixement de la cultura i el medi ambient i com a
aspecte mes nou hi incorporem la divulgació de te-
mes científics.
Quines són les activitats mes imminents?
Ben aviat estarà activada la nostra pàgina web on
es podrà trobar informació de l’entitat. També volem
treure el butlletí de l’Ateneu que porta per nom El
ganxet en honor a la mongeta paretana i la propos-
ta més propera està fixada per l’11 d’abril a Can
Rajoler. Es tracta de la presentació del llibre Castells
del Vallès Oriental de l’autora Glòria Campoy. Més
endavant, amb data encara per concretar, hi ha la
intenció de convocar un col·loqui sobre els Drets
Humans coincidint amb l’efemèride del 60è aniver-
sari de la declaració dels Drets Humans per part de
les Nacions Unides.
I pel que fa al camp científic?
Hi ha un altre aniversari destacat i es el 50è aniver-
sari de la fundació de l’Agència Espacial americana,
la NASA. Estem interessats a divulgar el coneixement
científic i, per això, pretenem convocar activitats que

permetin divulgar fins on arriba el coneixement de
l’espai per part de l’home.
L’Ateneu Vall del Tenes també vol donar suport als
estudiants...
Efectivament. Per això volem crear unes beques de
recerca adreçades a estudiants de 2n de Batxillerat
per fer treballs de recerca que puguin aportar infor-
mació sobre l’evolució del municipi, des dels seus
orígens agrícoles fins a l’actualitat,  que s’ha conver-
tit en un poble industrial i de serveis. També preve-
iem fer la redacció d’un estudi sobre l’evolució de
Parets i la comarca en els darrers cent anys.
L’ Ateneu Vall del Tenes és obert a tothom?
Per descomptat que s’hi pot incorporar tothom qui
ho desitgi,  només cal pagar una quota familiar o
individual. Trobaran més informació sobre nosaltres
a Can Butjosa i al web que aviat estarà actiu.

“Estem interessats a divulgar el coneixement científic”
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Des de fa uns mesos, l’antic bar de la Cope s’ha transformat en el dada Jazz
Cafè. Els seus propietaris volen convertir aquest espai en un lloc d’oci cultural
alternatiu per a gent de totes les edats i ofereixen, entre d’altres, menjar medi-
terrani, jocs de taula, o una llibreria assortida de revistes i literatura de tota mena.
Amb aquest esperit, el dada jazz cafè oferirà, a partir del mes de març, concerts
i Jam sessions amb la Dada Jazz Project, un conjunt de músics del Vallès Orien-
tal d’entre 19 i 28 anys. Hem parlat amb l’Albert Marquès, pianista del grup.

Mercè Alcayna

Com ha nascut la Dadà Jazz Project?
Fa uns mesos ens vam assabentar que
s'obria un local on es programava mú-
sica en directe. Malauradament això és
una gran noticia ja que l'existència
d'aquests locals és escassa. A més hi
volien programar jazz. Això ja era incre-
ïble!! Hi vam anar i vam començar a fer-
hi jam sessions regularment...
Quines han estat les teves referències
en el món de la música?
Jazz, jazz, jazz i més jazz.
Ets molt jove. Per què jazz i no cap al-
tre tipus de música?
La improvisació és addictiva. Qualsevol
persona que vegi un concer t de jazz
podrà percebre que aquell moment és
irrepetible. Que aquest fenomen reque-
reix un altíssim nivell tècnic i uns grans
coneixements musicals. El compositor i
l'intèrpret són la mateixa persona. Cre-
ació a temps real: mirades entre músics,
idees del solista que capta la banda,
canvis de sonoritats, errors, clímaxs...
Que ha significat el jazz en la teva
vida?
Juntament amb l'amor, la raó d'existir.

Albert Marquès
Pianista de la Dadà Jazz Project

“Hi ha molts mites sobre el jazz que cal trencar” Ultima hora ...´

Cicle de Sopars-concert
al dada Jazz Cafè de Parets

El proper mes de març presentareu un
nou concepte de jazz, concretament
l’electro jazz. En què consisteix?
Consisteix a improvisar però canviant la
instrumentació. També intentem apro-
par-nos a la nostre generació jugant
amb ritmes electrònics. Hi ha molts
mites sobre el jazz que cal trencar. El
jazz té el seu origen en la música po-
pular i encara que alguns corrents ha-
gin experimentat fins a arribar a punts
extrems sempre es manté aquesta es-
sència. A més, finalment la paraula jazz
té un sentit molt ampli. Actualment el
diari El Mundo està fent una col·lecció
interessantíssima que surt cada diu-
menge i que recull discos que poden
agradar absolutament a tothom. Posats
a fer propaganda també aconsello a
tots els Paretans que vagin qualsevol
divendres a les 23:00 al Casino de
Granollers on poden veure concer ts
exquisits per només 5 euros.
Quines són les teves expectatives en
el món de la música?
Les meves expectatives són molt po-
ques. La situació és dramàtica. El jazz

es troba en "terra de ningú". L'adminis-
tració no el considera com a música de
culte i, per tant, no rep les subvencions
que mereix pel caràcter minoritari que
té. Per altra banda, als espais on es fa
música més popular i que en general no
necessiten ajuda de l'administració no
es programa perquè no hi va públic. El
cas del dada Jazz Cafè de Parets és un
clar exemple de la situació que pateix
la música en directe al nostre país. El
Jep i el Santi, els propietaris del local,
fan una tasca social que no els perto-
ca, és totalment altruista. És gràcies a
gent com ells que mantenim la il·lusió...

Secrets i virtuts de les
plantes medicinals
El proper 6 de març, a les 17 h,
Josep Bernal explicarà, al Club Sant
Jordi, els secrets i virtuts de les plan-
tes medicinals, dins el cicle d’activi-
tats organitzat pels Casals munici-
pals per a la gent gran de Parets. Al
finalitzar la xerrada, tindrà lloc una
degustació d’infusions de plantes
medicinals.

El dada Jazz cafè, endega un cicle de
sopars-concert que començaran a
partir del proper 2 de març amb l’ac-
tuació de Queco Pujol, piano i veu.
Dins la voluntat dels propietaris
d’oferir una alternativa cultural i gas-
tronòmica, el dada vol recuperar la
cuina tradicional mediterrània amb
plats elaborats a partir de receptes
gregues, siries, libaneses o catala-
nes a preus assequibles.

Antológicamente Godoy
al teatre Can Rajoler
El còmic uruguaià Godoy presenta el
seu nou espectacle Antológicante
Godoy al teatre Can Rajoler el proper
diumenge, 2 de març a les 18.30h.
Les entrades es podran comprar al
tel.entrada de Caixa de Catalunya o,
el mateix dia a la taquilla del teatre
una hora abans de l’inici de l’obra a
un preu de 12 euros.


