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L’escassetat de pluges i el baix nivell de reserva d’ai-
gua als embassaments és motiu de preocupació. La
sequera afecta tot Catalunya, malgrat que la situació es
veu més agreujada en algunes zones. El passat 5 de
febrer, la conselleria de Medi Ambient de la Generalitat
va decretar l’entrada en fase d’excepcionalitat 2 a les
conques del Ter i el Llobregat. Les poblacions que abas-
ten, entre les quals es troba Parets del Vallès, han d’ex-
tremar les mesures per contribuir a l’estalvi d’aigua.
Segons aquest decret, queda prohibit l’ús d’aigua po-
table per a usos que no siguin d’abastament domèstic,
és a dir, l’aigua de l’aixeta no podrà fer-se servir ni per
regar jardins, prats, horts, zones verdes o esportives,

Aigua potable: limitada a usos domèstics
La Generalitat decreta fase d’excepcionalitat 2 a les conques del Ter i el Llobregat

L’ús d’aigua potable queda restringit en àmbits com el reg de jardins o les fonts que no tinguin sistema de tancament automàtic
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L’ús de la deixalleria
pot rebaixar un 15%
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ja siguin de titularitat pública o privada. Tampoc no es
pot fer servir aigua potable per omplir piscines, estanys
i fonts. D’altra banda, les restriccions inclouen el tanca-
ment de fonts d’aigua potable per al consum humà que
no disposin d’elements automàtics de tancament, així
com la prohibició de rentar qualsevol mena de vehicle,
excepte per a les empreses que s’hi dediquen. La fase
d’excepcionalitat 2 és només a un esglaó de l’estat
d’emergència, en el qual les restriccions són més extre-
mes. Parets continua desenvolupant el programa muni-
cipal “Estalviem aigua, pel bé de tots!” i, davant la situ-
ació, intensifica les mesures per contribuir a l’estalvi
d’aquest bé tan escàs. (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

Ja han passat els reis

Aquest any els reis han arribat a la plaça Marcer de
l’Eixample amb més solemnitat. Ses Majestats van
tenir una rebuda digna, amb la benvinguda del sr.
Alcalde inclosa. Hi havia més llum, vigilància, tan-
ques protectores. Costa tan poc fer les coses bé.
L’Agrupament Escolta i Guia sant Jaume, que des de
fa molts anys ho organitza amb nois, pares i amics

ENTREACTE
(Homenatge a Pompeu Fabra 1961)

Els mots corren a canviar-se
de vestit. Baixen els telons, i les bambolines
vénen de nou damunt els bastidors.
Els subjectes, els verbs i els adverbis,
ja vestits d’altra manera, tornen
a escena. Resta un grup
d’adjectius mirant pel
forat del teló.

El poema següent ara començarà.

Poema extret de “La memòria encesa. Mosaic anto-
lògic”. Joan Brossa (Barcelona, 1919-1998).
Poeta i dramaturg. Aquest publicació es pot trobar a
la Biblioteca Can Rajoler.
Lectura recomanada pel Niu d’Art de Parets.

TON  27-01-2008

Saps? Elvira estimada
els teus fills han infantat,
i amb aquesta bona nova
el cor ens han alegrat.

És el Ton una delícia,
es tan petit i eixerit
Ah! si veiessis la Sònia
com l’acarona al seu pit.

Té la cara de saviesa
té també les teves mans,
i segur que té noblesa
com escau als catalans.

És el Ton nostra alegria
I una part de tu... ben xic,
menja i dorm, no es deixa fotre
perquè no es mama pas el dit.

Porta un barret de vellut beige
que sembla un Farrés antic...
i no et pensis que això ho dic
per quedar bé amb la família
dons per orgues ja no estic.

Té la carona rosada,
és tranquil com el papà
I no  puc dir-te  mes coses,
dons no el veuré fins demà.

Maria Pujol i Ciurans

Capoll primaverenc

El meu jardí s’afanya
quan el sol just banya,
amb immensitat de llum
i les flors galanes
obrint, calze ufanes,
esclaten en perfum.
Jardí, dons poms de roses,
pomell de flors oloroses,
que flairegen ja al matí,
quin encís avui teniu,
dàlies, lliris que lluïu
com el nard i el gessamí.
Sou avui totes formoses,
obrint de bat sens noces
els pètals amb empit,
mostrant-ne la puresa,
faç, vostre de  senzillesa
en el meu jardí florit.
He vist el jardí avui com floria,
vesllum en mi amb vol a poesia,
inici d’encanteri al meu entorn,
vostre floreig em sigui alhora guia
i un somni sens fallida a cada jorn.

Josep Malla

voluntaris, s’hi va lluir.
Gràcies sr. Alcalde i gràcies Agrupament Escolta per
ser l’arribada dels reis més lluïda dels darrers anys.
Per acabar, només una petició, estaria bé que el se-
guici reial no marxés tan ràpid.
Nuria Nogué Solé

Carta-sonet

Amic Mariscal: les Illes Canàries,
que de cognom són “Illes afortunades”,
ja les deus tenir en les teves mirades
per les seves belleses que en són vàries.

El pic del Teide, de volcàniques sàvies,
vull que no vomitin les flames calcades,
còpia d’un “niu” que ens foren robades
les nostres il·lusions a mans d’uns pàries.

El roquerol anomenat “El dit de Déu”
voldria jo que assenyalés uns “personatges”
que tu i jo coneixem el verí ben seu.

Records als teus i rebeu els meus missatges
corulls de l’afecte que vull que sigui meu
vers tu, i descansis dels vils ultratges.

Antoni Bertran

Divendres 15 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
Dissabte 16 febrer
-A les 16 h, a l’Equipament Mu-
nicipal Asoveen, festa de carnes-
toltes amb berenar, concurs de
disfresses i ball en viu. Cal tiquet
previ.
Diumenge 17 febrer
-Sortida a la platja del Castell de
Palamós, dins del programa de
sortides per a la gent gran.
-A les 18.30 h, al Teatre Can Ra-
joler, recital líric Al voltant de
Mozart i Da Ponte, a càrrec de
l’Associació d’Amics de l’Òpera
del Vallès Oriental.
Dimarts 19 febrer
-A les 18.30 h, a la Biblioteca

Can Rajoler, hora del conte.
Dijous 21 febrer
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler,
lectura de poemes de Mercè Rodo-
reda i espectacle po-ètic  Ca... lluny,
reDéu! a càrrec d’Òscar Intente,
amb motiu 15è aniversari del Niu
d’Art.
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, cloenda del Club de
Superlectors, festa i ter túlia amb
l’escriptora Mercè Canela Garayoa,
directora de la revista Cavall Fort.
Divendres 22 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
Dissabte 23 febrer
-De 12.30 a 21.30 h, al Casal Can
Butjosa, jornades Kuma, amb ta-
llers de manga, jocs japonesos,

karaoke, estands de roba i còmic,
i concer ts a càrrec dels grups
Gothic Dolls, JikanGai i Violent
Pachinko.
Diumenge 24 febrer
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler,
espectacle infantil de claqué i gui-
tarra “Tap Olé”.
Dimecres 27 febrer
-A les 19 h, a la sala d’exposicions
Can Rajoler, xerrada informativa
sobre la TDT a càrrec de Xavier
Núñez, enginyer de telecomunica-
cions i president de Feceminte.
Divendres 29 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

S’intensifiquen les  mesures per a l’estalvi d’aigua

Els nivells dels embassaments d’aigua
continuen minvant i les pluges no arri-
ben. La situació de sequera a Cata-
lunya comença a requerir l’aplicació de
mesures per no haver de patir restric-
cions en l’ús domèstic en un futur.

Mesures restrictives
Si bé ja fa anys que es treballa en pro-
grames de sensibilització, cal extremar
més les mesures. Fa pocs dies, el de-
partament de Medi Ambient de la Ge-
neralitat decretava estat d’excepcio-
nalitat 2 a les conques del Ter i el
Llobregat.
Al voltant de 400 municipis de

Barcelona i Girona es veuen afectats,
també Parets del Vallès.

Accions municipals per a l’estalvi
Davant la situació d’excepcionalitat 2,
l’Ajuntament de Parets complementa
les mesures que estableix el decret
amb altres accions i està treballant en
la recuperació de dos pous per aportar
aigua a la xarxa. D’una banda el vell
pou número 4, situat al costat de la
Riera Seca, i de l’altra, el pou situat al
carrer de la Premsa, al polígon idustrial
Sector Z. Així mateix, es preveu la in-
corporació a la xarxa del pou situat al
costat del llac, a l’avinguda de Francesc

Mesures restrictives en el consum d’aigua potable i consells d’estalvi domèstic

Queda totalment prohibit l’ús d’aigua potable per a:
-Regar jardins, horts, prats, zones verdes i esportives, ja siguin públiques o privades.
-Regar o netejar vials o carrers.
-Omplir piscines, estanys i fonts, ja siguin públiques o privades.
-Fonts de consum humà que no disposin de sistema automàtic de tancament.
-Rentatge amb mànega de vehicles, a excepció de les empreses que es dediquen a aquesta activitat.

Suggeriments per al consum d’aigua a la llar:
-Reparar les aixetes que degotin
-Reduir un 25% del consum de tot l’habitatge sense renunciar a cap ús és possible girant la clau de pas d’aigua ¼.
-Fer servir la rentadora i rentaplats només quan estiguin plens
-La instal·lació de reductors de cabal a les aixetes permet estalviar el consum d’aigua fins a un 40%
-Fer servir la doble descàrrega dels wc
-Reciclar l’aigua de bullir verdures per al reg de plantes

Macià. Cal dir que a inicis de l’any
2005, Parets ja va elaborar un Progra-
ma d’estalvi d’aigua municipal.
Primer de tot es va elaborar un estudi
sobre els sectors que consumien més
aigua i es van establir mesures per
disminuir-lo.  La reducció dels con-
sums en les dependències municipals,
en el reg dels espais verds, en la ne-
teja de la via pública i en les fonts or-
namentals van ser algunes de les
mesures aplicades. Cal dir en aquest
sentit que des del novembre tots els
sistemes de reg de les zones verdes
són tancats i que la neteja dels carrers
es duu a terme amb aigua no potable.

Davant l’aplicació de la fase 2  del Decret de mesures d’emergència per a la gestió dels recursos hídrics,
l’Ajuntament de Parets intensifica les mesures d’estalvi i reprèn la campanya de sensibilització ciutadana

L’Ajuntament de Parets continua
distribuint material per fomentar la
reducció en el consum d’aigua i per
sensibilitzar la ciutadania de la ne-
cessitat de tenir cura d’aquest bé tan
escàs. A l’Oficina d’Informació Ambi-
ental, amb seu a l’Escola de la Na-
tura, es poden recollir reguladors de
cabal, uns airejadors que es col·-
loquen al capçal de les aixetes i dut-
xes i redueixen el cabal aconseguint
una disminució del consum de fins a
un 40%. Al servei municipal també es
pot sol·licitar el Joc de l’Aigua, una
eina didàctica que pretén donar a
conèixer als infants els principis de
la cultura de l’aigua i la necessitat de
fer-ne un ús responsable.

Estalviem aigua, pel bé de tots!

L’escassetat de pluges i el baix ni-
vell de reserva d’aigua als embas-
saments ha obligat a activar la fase
2 d’excepcionalitat del Pla de Se-
quera, que restringeix l’ús de l’ai-
gua potable en diferents activitats
llevat de l’abastament domèstic.
Això ens obliga a tots a fer ús res-
ponsable d’aquest recurs per tal de
no agreujar encara més els efectes
de la sequera. Estic segur que la
conscienciació dels veïns sobre la
gravetat de la situació, un sol graó
per sota de l’estat d’emergència,
tindrà una repercussió directa en el
consum.
L’Ajuntament també ha adoptat un
seguit de mesures per gestionar i
optimitzar els recursos hídrics. En
aquest sentit, mantenim el progra-
ma municipal d’estalvi d’aigua amb
accions concretes en el consum a
les dependències municipals, en el
reg d’espais verds, en la neteja de
vies públiques i en les fonts orna-
mentals. Hem reprès la campanya
d’informació i de sensibilització per
a un consum racional de l’aigua al-
hora que continuem les accions
d’educació ambiental per fomentar
entre la població els valors de la
nova cultura de l’aigua. Alhora, fem
un esforç  més i ja hem iniciat tre-
balls per recuperar alguns pous
existents a Parets i poder contribuir
amb l’aportació d’aigua a la xarxa.
Els qui vivim en països més avan-
çats tenim una responsabilitat més
accentuada ja que consumim mol-
ta més aigua del que resulta indis-
pensable per persona i dia. Aquest
bé essencial per a la supervivència
resulta cada vegada més escàs i
per això és urgent i necessari pre-
servar-lo i promoure’n l’ús apropi-
at. L’aigua és font de vida i no po-
dem comprometre ni posar en risc
la seva disponibilitat futura.
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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

DEPENDENT/A
REPOSADOR/A MANIPULADORS/ES MECÀNIC

INDUSTRIAL

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: nocturn de 22.00 a 8.00 h.
Tasques: manteniment i reparació
de les incidències en una bugade-
ria industrial.
Requisits: formació professional
en electromecànica. Experiència
en manteniment industrial.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: jornada partida de 8.00 a
13.00 i de 14.00 a 17.00 h.
Tasques: control de comandes, re-
cepció de mercaderies i coordina-
ció d’equip de treball.
Requisits: experiència en gestió de
magatzem. Capacitat per coman-
dar un equip. Imprescindible car-
net de carretoner.

Llocs de treball: a determinar.
Contracte: temporal amb
opcions de continuïtat.
Horari: jornada completa en fun-
ció de les necessitats del servei.
Tasques: manipulació de roba en
una bugaderia industrial.
Requisits: experiència en tas-
ques de manipulació.

Llocs de treball: 3
Contracte: temporal amb
opcions d’indefinit.
Horari: jornada intensiva rotativa
matí/tarda.
Tasques: assesorament als cli-
ents i reposició de productes.
Requisits: experiència en ven-
des. Conducció de carretó eleva-
dor i transpalet.

COORDINADOR/A
DE MAGATZEM

ADMINISTRATIU/VA CAIXERA PROFESSOR/A
D’IDIOMES

Llocs de treball: varis.
Contracte: d’obra o servei.
Horari: temps parcial a determinar.
Tasques: impartir classes d’idio-
mes a les empreses de la comarca.
Requisits: domini d’una llengua
estragera (anglès, francès, ale-
many...). Valorable experiència en
docència.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: jornada completa de 8.00
a 13.00 i de 15.30 19.00 h.
Tasques: suport administratiu i
comptable en empresa de comer-
cialització de mobiliari.
Requisits: formació i experiència
comptable. Nivell alt d’ofimàtica.
Català parlat.

Llocs de treball: 3
Contracte: temporal amb
opcions d’indefinit.
Horari: jornada de 30 h setma-
nals en funció de les necessitats
de l’empresa.
Tasques: atenció al públic i co-
brar articles.
Requisits: experiència en atenció
al públic.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: jornada completa de 8.30
a 13.00 i de 16.30 a 19.30 h.
Tasques: suport administratiu en
una empresa dedicada al lloguer
de vehicles.
Requisits: experiència en tas-
ques administratives i d’atenció
al públic.

ADMINISTRATIU/VA
COMPTABLE

RAP 107 consolida l’audiència
amb més de 8.500 oïdors

Més de 5.400 persones escolten RAP107 de
manera habitual, un 32,4% de la població de Parets

Amb motiu de la celebració, en-
guany, del seu 25è aniversari, la Bi-
blioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa
ha convocat un concurs de redacció
especial. Amb aquesta activitat,
s’enceta tot un seguit d’actes com-
memoratius que culminaran el mes
d’abril.
La temàtica del concurs de redacció
gira al voltant d’un supòsit: “Tens
una vareta màgica. En què vols que
es converteixi la biblioteca o què vols
que aparegui o desaparegui?”
El text podrà ser escrit en català o en
castellà i es podrà utilitzar única-
ment  el full que es lliurarà a la prò-
pia biblioteca amb l’espai i l’extensió
que indica. S’han establer t quatre
categories: fins a 6 anys, de 7 a 10
anys, d’11 a 14 anys i a partir 15
anys. Hi haurà un premi per al gua-
nyador i un per al primer finalista de
cada categoria. També està previst
atorgar un premi de llengua per a la
millor redacció en català de cada un
dels nivells.
Al concurs també podran participar
les escoles del municipi presentant
un sol text elaborat pels alumnes de
cada classe en una redacció conjun-
ta. Els escrits es podran presentar
10 de febrer fins al 13 de març a la
Biblioteca Can Butjosa. El veredicte
del jurat, així com el lliurament de
premis, tindrà lloc el , 10 d’abril, a
les 18 hores, en el marc dels actes
centrals de la celebració del 25è ani-
versari de l’equipament.

Concurs de redacció a la
biblioteca Can Butjosa

Alumnes del CEIP Lluís
Piquer visiten l’Ajuntament
Conèixer com funciona l’administració
local és una de les classes pràctiques
que periòdicament fan els escolars
dels centres educatius de Parets. La
darrera de les visites guiades a la casa
de la vila va tenir lloc dilluns passat, 11
de febrer. Més d’una vintena d’alumnes
del CEIP Lluís Piquer, concretament la
classe de 3r B, van recórrer les instal·-
lacions de l’Ajuntament per conèixer de
primera mà les tasques que s’hi duen
a terme.
Els joves escolars, acompanyats pel
regidor d’Educació, Antonio Torío i de
professors del centre, recorren dife-
rents serveis del consistori i els tèc-
nics municipals els detallen part de la
feina que desenvolupen a les seves
àrees. Comunicació, Ocupació, Inter-
venció o Alcaldia són alguns dels de-
partaments que visiten abans d’ocupar
la Sala de Plens. Allà, els alumnes fan
un breu simulacre de ple preguntant o
exposant els seus neguits o bé els
seus suggeriments. Alguns ja tenen
clar el futur professional que volen: des
de veterinaris, inventors, futbolistes,
mestres i fins i tot algun periodista.

La ràdio municipal de Parets, RAP
107, ha incrementat el nombre d’oï-
dors durant el darrer any, segons es
desprèn de l’estudi d’audiència elabo-
rat per l’empresa Infor técnica. Les
dades recollides revelen que el 79%
de la població de Parets coneix l’emis-
sora municipal, un 8% més que fa dos
anys. Segons l’estudi, un 32.4% de la
població escolta RAP 107 de forma
habitual -unes 5.400 persones-, fet
que indica un increment d’un 4,4%
respecte de l’any 2006. L’espai de
ràdio servei “Rap Matí”, que s’emet
de 8 a 13 hores, continua sent el més
escoltat de la programació amb un

43,7% de seguidors. Les franges de la
nit i la matinada també augmenten l’au-
diència mentre la resta de la graella es
manté estable. També es registra un
increment de seguidors en la programa-
ció de cap de setmana. Un 36,5% de la
població que coneix Rap 107 l’escolta
més que l’any passat, un 37,5% l’es-
colta igual i un 24% l’escolta menys.
Per aquest 2008, RAP 107 preveu in-
corporar un nou disseny a la pàgina web
que va rebre 25.000 visites l’any pas-
sat, l’ampliació de les emissions en lí-
nia a través de 3 reproductors diferents
i la reestructuració de la graella de pro-
gramació durant el mes de març.
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Bonificacions en el rebut de la taxa
mediambiental per usar la deixalleria

Utilitzar la deixalleria municipal un mínim de 8 vegades l’any es
premia amb la reducció del 15% en l’import del rebut de l’any següent

Parets premia les bones accions
mediambientals amb descomptes en
el rebut. Aquesta iniciativa s’ha posat
en marxa per primera vegada aquest
2008. Les ordenances fiscals incorpo-
ren una bonificació del 15% en el rebut
de l’any 2009 corresponent a la taxa
de prestació de serveis mediam-
bientals a totes aquelles persones que
facin ús de la deixalleria municipal un
mínim de 8 vegades l’any en dies di-
ferents.

Carnet de la deixalleria
El procediment per aconseguir la boni-
ficació és senzill.
Properament, l’Ajuntament lliurarà a
cada domicili el Carnet de la deixalleria,

que consta de 8 caselles en blanc.
Cada cop que s’utilitzi la deixalleria
caldrà portar-lo perquè sigui segellat i
quan totes estiguin plenes caldrà lliu-
rar-lo a l’Ajuntament per tal que es
pugui aplicar el descompte en el rebut
de l’any vinent. Actualment, Parets és
el municipi de la comarca que menys
cobra per la taxa de prestació de ser-
veis mediambientals.
El rebut de 2008 és de 40 euros en
domicilis particulars, mentre que a gai-
rebé totes les poblacions vallesanes
oscil·la entre 100 i 120 euros, tot i que
alguns sobrepassen els 160 euros. Així
mateix, altres poblacions de la comar-
ca també han incorporat la bonificiació
per l’ús de la deixalleria.

Quines mesures creu que cal prendre per contribuir en l’estalvi d’aigua? Creu que hi ha prou sensibilització envers aquest problema?

VOX POPULI

Tot el que sigui possible és
poc; dutxar-se en lloc de ba-
nyar-se, tancar l’aixeta  quan
ens rentem les dents. Sé que
l’Ajuntament fa campanyes de
conscienciació, però molta
gent encara pensa que aquí no
patirem la manca d’aigua i
s’equivoca.

Antonia
Jiménez
62 anys

Juan
Calvo

54 anys

Jo faig servir la dutxa, no la
banyera. Intento gastar poca
aigua.
No sé si l’Ajuntament fa cam-
panyes per sensibilitzar el ciu-
tadà però crec que encara no
som conscients del greu pro-
blema al que ens enfrontem.

Aminatta
25 anys

Cal controlar el consum en les
accions quotidianes. Crec
que tots tenim molt clar que
el tema de l’aigua és seriós.
He sentit que volen fer servir
les aigües fluvials per regar o
rentar els cotxes, però no sé
si a  Parets les mesures d’es-
talvi van per aquest camí.

Sílvia
Hortigosa

31 anys

Francisco
González

44 anys

Jo intento gastar el menys
possible; el pati no el re-
guem, per regar les plantes
fem servir regadores enlloc de
la mànega. Penso que el ciu-
tadà està prou sensibilitzat de
la situació que tenim i intenta
fer un consum responsable
de l’aigua.

Penso que es malbarata mol-
ta aigua. De vegades veus
places que tenen el reg auto-
màtic mal orientat i això
s’hauria de controlar. Jo inten-
to ser responsable amb el con-
sum. Tothom té informació de
que a Catalunya no plou i els
embassaments estan buits.

BrBrBreuseuseus
Cursos d’horticultura i
d’educadors ambientals
L’Escola de la Natura organitza un
curs d’iniciació a l’horticultura ecolò-
gica que es durà a terme a partir del
26 de febrer a la masia Can Jornet.
El curs tindrà una durada de 60 ho-
res i el preu és de 150 euros. Pel que
fa a la formació d’educadors ambien-
tals, el curs començarà el 25 de
març i acabarà el 5 de juny. El preu
també és de 150 euros. Les places
d’ambdues activitats són limitades i
cal inscriure’s a la mateixa escola.

La deixalleria de Parets del Vallès està ubicada al polígon industrial Llevant

Obres a l’oficina del Pla
Local d’Habitatge i l’SLOP
La Junta de Govern de l’Ajuntament
de Parets va aprovar, el passat 31 de
gener, l’adjudicació de les obres per
a l’execució de la reforma de la plan-
ta baixa de l’edifici situat al carrer
Major núm. 3, conegut com a Can
Càlio. La licitació es va fer mitjançant
un procediment obert en forma de
concurs que va resultar a favor de
l’empresa Reformes Contrast, SL
per un import de 119.204,79 euros
IVA inclòs. Les obres han començat
aquesta mateixa setmana i està pre-
vist que finalitzin a mitjans del proper
mes d’abril.

Paperetes en braille a les
properes eleccions generals
Els cecs i persones amb visió reduï-
da podran dipositar, per primera ve-
gada en la història de la democràcia
espanyola, el seu vot de manera se-
creta a les eleccions generals del 9
de març, en les quals serà possible
el vot en braille, el llenguatge dels
invidents, gràcies a la reforma en
aquest sentit de la Llei orgànica de
règim electoral general (LOREG),
aprovada el 28 de juny del 2007 al
Congrés i ratificada al Senat el 25 de
setembre. Les persones cegues o
amb visió reduïda que desitgin votar
en braille han de trucar al telèfon de
contacte del Ministeri d’Interior i, el
9 de març, trobaran als col·legis elec-
torals un paquet de votació braille,
amb instruccions i sobres de les op-
cions polítiques existents.

La deixalleria de Parets del Vallès, situada
al polígon industrial Llevant, forma part de
la xarxa comarcal de deixalleries, gestiona-
des pel Consorci de Residus del Vallès Ori-
ental, un ens que enguany celebra el desè
aniversari de la seva fundació. A finals del
passat mes de gener van començar les
obres d’ampliació d’aquestes instal·lacions
amb la finalitat d’adequar-les a les noves

necessitats i per facilitar la feina dels treballadors i el servei als usuaris. L’am-
pliació i remodelació consisteix en la construcció de dos nous molls, per un
import de 96.000 euros. La deixalleria de Parets ha estat utilitzada per 7.273
usuaris durant l’any 2007.

Ja han començat, a les cinc escoles del
municipi, els cursos d’educació viària
impartits  per agents de la Policia Lo-
cal i adreçats als alumnes de 2n, 4t i
6è curs de primària i de 1r d’ESO de
l’ACESCO i de l’escola N. Sra. de
Montserrat. Més de 600 alumnes pre-
nen part de les classes amb l’objectiu
d’afavorir el civisme i la mobilitat segu-
ra. Els cursos contenen part teòrica i
pràctica. Durant la part pràctica, els es-
colars de 2n de primària faran recorre-
guts pel municipi amb el bus urbà de
Parets. Els alumnes de 4t de primària
seran els encarregats de sortir als
carrers per detectar el comportament
incorrecte dels conductors i vianants i
notificar les infraccions mitjançant san-
cions de caràcter simbòlic. Els estudi-
ants de 6è de primària, visitaran un cir-
cuit de cars que s’instal·larà al Parc de
Can Mulà de Mollet. Per últim,  els es-
colars de 1r d’ESO faran un itinerari en
bicicleta amb un recorregut aproximat
d’uns 12 quilòmetres.

Comencen les classes
d’educació viària a Parets

El Consorci per a la Defensa de la Con-
ca del riu Besòs, amb la col·laboració
de l’Ajuntament, ha posat en marxa un
programa per a la millora de l’entorn
natural del riu Tenes. Els treballs van co-
mençar el passat 4 de febrer i tenen
l’objectiu de naturalitzar la llera i incre-
mentar la biodiversitat pel que fa a fau-
na i vegetació. Les tasques han comen-
çat amb la supressió de les canyes com
a vegetació invasora i la neteja de res-
tes d’abocaments de deixalles i de re-
sidus de tipus vegetal arrossegats per
l’aigua. Posteriorment es realitzarà una
repoblació d’espècies pròpies de la ri-
bera. L’actuació abasta una àrea exten-
sa del riu que comença a l’inici del ter-
me municipal nord, fins al pont de l’au-
topista AP7 -aproximadament uns 2,5
km- i es s’executarà en dues fases.

Tasques d’arranjament
de la llera del riu Tenes

Obres de remodelació a la deixalleria de Parets
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El senyor Carnestoltes reparteix 2.300 euros a les millors disfresses

1r premi individual infantil
Sabata

2n premi individual infantil
Nuvis

3r premi individual infantil
Rei i reina

1r premi comparsa infantil
La caseta de paper

El Carnestoltes d’enguany va tornar a omplir de color els carrers de Parets amb
centenars de participants que van fer gala de la seva imaginació mostrant tot
un ventall de les disfresses més divertides i agosarades. La festa va comen-
çar a les cinc de la tarda amb la sortida de la rua des de Can Berenguer i la
posterior arribada al pavelló, tot plegat amenitzat per la Xaranga Xupi. Aladí i
les nits màgiques d’Àgraba, hippys, espantaocells i, fins i tot, un  joc complet
de dòmino, es van passejar alegrement per l’avinguda de Catalunya. Com ja
és habitual, entre les nenes van triomfar els vestits de princesa i bruixa men-
tre que els nens van preferir adoptar la personalitat de diversos súper herois
televisius. A la passarel·la, però, no van faltar els tradicionals pallassos, indis,
pirates, infermeres, bombers... Més de 200 participants de la categoria infan-
til i un total de 14 comparses d’ambdues categories.

1r premi individual adult
Vanu

2n premi comparsa infantil
El conte dels tres porquets

3r premi individual adult
Fantasia

1r premi comparsa adult
Les cariàtides2n premi individual adult

El casino

2n premi comparsa adult
Minuetto

EEEEEspspspspspeeeeecccccial cial cial cial cial caaaaarrrrrnnnnnaaaaavvvvval 2008al 2008al 2008al 2008al 2008
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Jordi Seguer

L’equip sènior A del FS Parets Wursi, l’entrena des d’aquesta temporada Oriol
Perales. Fins a la campanya anterior, Perales, de 28 anys, va formar part de la plan-
tilla de jugadors i, a més, en va ser el capità. Tot i que l’objectiu torna a ser inten-
tar pujar a la 1a Estatal B, de moment, els paretans s’han situat a 11 punts del
líder. En la darrera jornada el FSP va perdre a casa davant el Riudellots de la Selva
-primer classificat- per 5-7, un partit que dominaven de forma clara amb gols de
Javi Vázquez (2), Ivan Lacal (2) i Alberto Pérez. El partit de la passada setmana va
coincidir amb la presentació dels 4 equips federats del club presidit per Lluís Alcázar.
A més del sènior A de Territorial, el Futbol Sala Parets compta amb un sènior B a
1a divisió -que entrena Juan Carlos Sánchez-, un infantil de 2a -dirigit per Vicente
Rodríguez-, i un aleví de 1a -amb Jaume Puig a la banqueta-. Pel que fa al sènior A,
aquest dissabte disputa la 18a jornada de la competició a la pista del Teià (17.30
h). Els paretans són vuitens de la lliga amb 28 punts, 9 victòries, 1 empat i 7 der-
rotes. L’equip només ha sumat 1 punt dels darrers 9 en joc.

eeeeel pll pll pll pll plaaaaannnnntttttererererer

RAUL SANCHEZ
CLUB BÀSQUET PARETS

“Aviat arribaran els resultats esperats”

ORIOL PERALES
entrenador del sènior A FS Parets Wursi

Raul Sánchez és un dels jugadors de
l’equip infantil masculí del Club Bàs-
quet Parets que entrenen Juan
Alberto Romero i Sergio Garcia.
Sánchez es va formar des de ben
petit a les categories inferiors del
club paretà. Tot i la seva curta edat
presumeix d’unes habilitats individu-
als consolidades.
Destaca pel seu driblatge i per
l’efectivitat de tir en curtes i llargues
distàncies. Tot i que en categoria in-
fantil no està encara definida la po-
sició de cada jugador, Raul Sánchez
actua com a base. El seu equip juga
la lliga del Nivell B-2, en 4 jornades
disputades el BP porta 2 victòries i
2 derrotes.
En la darrera jornada l’infantil mas-
culí del BP va derrotar el CB Grame-
net (61-57). Són liders amb 4 victò-
ries el Premià i Joventut de
Badalona. Aquest cap de setmana
l’equip paretà jugarà a la pista del
Maristes Ademar.

Quin balanç fas de la primera part de
la competició de lliga del sènior A?
Els resultats de l’equip han estat irre-
gulars durant les disset jornades. El
treball que està fent la plantilla és bo,
però els resultats no acompanyen.
L’objectiu continua sent l’ascens?
Aquest sempre ha estat el repte del
club en les darreres temporades. Indi-
vidualment la plantilla té un nivell ac-
ceptable però falta acabar de conjuntar
tàcticament tot el bloc. Crec que tard o
d’hora arribaran els resultats i això
motivarà encara més els jugadors.
Quina és la teva filosofia de joc?
Arran de la meva incorporació vaig op-
tar per basar el joc del sènior A en una
bona defensa. El sistema l’he hagut

d’anar adaptant segons les circumstàn-
cies ja que l’equip s’enfonsava quan
havia encaixat bastants gols.
Us heu distanciat massa del líder?
És veritat que amb la derrota del pas-
sat dissabte a casa amb el Riudellots
l’equip s’ha despenjat a 11 punts del
primer. L’única opció que tenim ara per
intentar l’ascens a 1a B és oblidar-nos
de l’objectiu previst i centrar-nos més
en el dia a dia, i esforçar-nos partit a
partit. Les properes jornades poden
servir per encadenar unes quantes vic-
tòries seguides ja que juguem contra
els rivals de la zona de baix.
Què va succeir davant el Riudellots?
Encara no m’ho explico ja que vam per-
dre un partit que guanyàvem 3-0, 4-2 i

5-3, però no vam saber mantenir el re-
sultat favorable. Davant d’aquestes si-
tuacions l’equip ha d’intentar augmen-
tar encara més l’avantatge.
Com ha anat el pas de la funció de
capità-jugador a la de tècnic?
A mi el que més m’agrada és jugar a
futbol sala però per la meva situació
laboral i per les lesions que patia dar-
rerament, també em cridava molt con-
vertir-me en tècnic de l’equip.
He comptat amb la col·laboració i el
suport dels tretze jugadors que formen
la plantilla. Confio en que aviat arriba-
ran els resultats tan esperats.
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L’atleta  Ingrid Andrés, subcampiona
a la final nacional de cros aleví

Bons resultats del CNP a les finals d’hivern

El proper dissabte 23 de febrer tin-
drà lloc a les 21 hores al restaurant
Llevant Park el sopar de cloenda de
la temporada 2007 de l’Associació
Ciclista Parets. L’acte servirà per fer
la presentació de la 8a Marxa
Cicloturista Vila de Parets, Memori-
al Pere Pujol Ciurans, que es farà el
diumenge 16 de març, amb sortida
a les 8 del matí des del Pavelló.
Les inscripcions per participar a la
marxa que obre el calendari català
resten obertes al preu de 16 euros.
El recorregut total serà de 93 kms i
passarà per Parets, Lliçà de Vall,
Lliçà d’Amunt, La Vall, Caldes de
Montbui, Palau Solità i Plegamans,
Parets, Montmeló, Vilanova, la Roca,
Alt de Sant Bartomeu, Dosrius,
Cardedeu, Cànoves i Samalús,
l’Ametlla, Santa Eulàlia, Lliçà de Vall
i arribada a Parets.

La nedadora del Club Natació Parets, Mar ta
Carreras, va quedar 8a en la prova dels 800 m lliu-
res de la final de categoria júnior del Campionat
de Catalunya d’hivern, celebrat a Granollers el 2 i
3 de febrer. Carreras va ser la 10a en la final de
200 m lliures, la 12a en 200 m braça i la 15a en
100 m braça. De la final catalana d’hivern infan-
til -disputada aquest darrer cap de setmana a
Tarragona- cal destacar el 9è lloc de Fabio Pagès
(a la fotografia) en 100 m esquena, 16è en 200
m esquena i 17è en 200 m estils. Javier Chacón
va ser 15è en 200 papallona i 17è en 100 m bra-
ça, Laura Rivera va quedar 19a en 100 m estils,
papallona i 400 m estils, i Xavi Reina va quedar
el 31è en 100  m estils.
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La lliga dels dos equips veterans del TT Parets ha finalitzat aquest dimarts. L’equip de 1a categoria
format per Xavi Villoro, Juan Ortega i Román Caudet ha quedat 2n empatat amb el Ciervo que ha
estat campió. L’equip de 2a format per: Francisco Romero, Agustí Caparrós, Manel Rivera, Miguel
del Pino i Xavier Maimó s’ha mantingut.

Presentació de la vuitena
Marxa Cicloturista Parets

    VETERANS DEL TENNIS TAULA PARETSlllll’eeeeeqqqqquuuuuiiiiippppp

Breus

Ingrid Andrés va ocupar el segon lloc del podi de la final nacional de cros aleví 1997

El sènior A de l’HP disputa aquest
diumenge la 3a jornada del playoff
per a la permanència a Lliga Catala-
na a la pista del Poble Nou de
Barcelona (12.30 hores). L’equip
d’Herrero va sumar el primer triomf
de la fase el cap de setmana passat
davant del Manyanet (38-33) en un
partit molt ben disputat.
Els paretans es mantenen a 3 punts
de la permanència, el líder és el
Poble Nou amb 14 punts, seguit per
H.Terrassa amb 13.

L’Handbol Parets visita
la pista del Poble Nou

A la mateixa prova cal destacar la quarta posició de la també
paretana Carla Menes en categoria benjamí (1998)

La lliga de 2a Catalana de rugbi es
reprèn aquest dissabte (16.30 ho-
res) amb la 13 jornada.
El CRP rebrà el Torroella els Sen-
glars, 2n classificat amb 20 punts,
5 més que el Parets. En la darrera
jornada el CRP va empatar al camp
del Castelldefels Ruc (12-12).
L’equip es manté invicte des de fa 7
jornades, l’objectiu és classificar-se
entre els 2 primers i, per això, cal
guanyar demà.

El Club de Rugbi Parets rep
el Torroella els Senglars

L’atleta del Club Atletisme Parets
Ingrid Andrés Bocanegra, de catego-
ria aleví 1997, va quedar diumenge
passat segona classificada en la final
nacional de cros dels Jocs Esportius
Escolars que van tenir lloc a Rubí.
Andrés va fer un temps de 4.47 min. i
es va situar a tan sols 3 segons de la
primera classificada de la cursa de
1.300 metres. De l’actuació de l’equip
de competició del CAP, cal destacar la
4a posició obtinguada per Carla Menes
a la final benjamí femení 1998 en una
distància de 1.000 metres.
A la final infantil femení (1995) Alba
Quirós va ser la 10a, Laura Menes,
18a, mentre que Júlia Lleida no va aca-
bar per una lesió. Altres dels resultats

del club a la final nacional de cros de
Rubí van ser en cadet femení Rocio
Guerrero, 14a; en cadet masculí, Félix
Jiménez 64è; en infantil masculí, Victor
Fabregas, 90è; en aleví masculí 96,
Jonathan Gómez, 140è; en aleví feme-
ní 96, Alba Martínez, 60a, Andrea Avi-
lés, 95a, Iris Quirós, 101a, Andrea
Galán, 122a; en aleví masculí,Victor
Astasio, 140è; en benjamí masculí,
Carlos Abel Vargas, 131è, Jan Garcia,
138a; i en benjamí femení 98, Meritxell
Hidalgo, 72a. Aquest proper cap de
setmana el Club Atletisme Parets par-
ticiparà a la final federada individual i
per equips de cros a Vic, i a la prèvia
de la final catalana de relleus a
Vilafranca del Penedès.

Assemblea de socis del
Club de Futbol Parets

Breus

La Junta Directiva del Club de Futbol
Parets ha convocat assemblea gene-
ral ordinària de socis per al proper di-
vendres 22 de febrer a la sala de la
Cooperativa, a les 20.00 h, en prime-
ra convocatòria, i a les 20.30 h ,en
segona. L’ordre del dia previst inclou
la lectura i aprovació de l’acta de l’as-
semblea anterior, la lectura i aprova-
ció del balanç econòmic del 2007, la
memòria esportiva del 2007, la con-
vocatòria d’eleccions a la Junta Direc-
tiva i, finalment, l’apartat de precs i
preguntes.

El Club Natació Parets estarà repre-
sentat, aquest proper cap de setma-
na, per 10 nedadors al Campionat de
Catalunya d’hivern aleví que es farà
a Olot. Es tracta d’Ivan Baños, Aleix
Batlles, Janira González, Laura
Montenegro, Judith Marín, Adrià
Martínez, Sergio Torres, Jordan
Herrán, Clàudia Jorquera i Andrea
Vielsa.
D’altra banda, el nedador paralímpic
del CNP, Miquel Luque, participarà el
23 i 24 de febrer al Campionat d’Es-
panya d’hivern que es farà a
Barcelona.
Luque nedarà a les proves de 50 i
100 m braça, 150 m estils i 50 m
lliures. El cap de setmana passat
Luque va obtenir tres medalles d’or
a la final catalana d’hivern, celebra-
da a Mataró en les modalitats de 50
m braça, 50 esquena i 100 m braça.

10 nedadors del CNP a la
final catalana aleví d’Olot

El nedador paretà Jaume Jiménez,
que pertany al CN Sabadell, ja dispo-
sa de diverses mínimes per partici-
par al Campionat d’Espanya aleví que
es farà a final de juny a Badajoz.
Abans, aquest cap de setmana,
prendrà part a la final catalana d’hi-
vern que tindrà lloc a Olot.
Jiménez aspira a pujar al podi en les
modalitats de 100 i 200 m braça,
200 i 400 m estils.

El nedador Jaume Jiménez
anirà a l’Estatal aleví

Dissabte 16 i Diumenge 17 Febrer
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
L’Escala-CF Parets (Diumenge, 16.30 h)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 2:
Circol Catòlic (Badalona)-B.Parets A (Dium. 12.30 h)
BÀSQUET 3a FEM. Grup 4:
B. Parets A-Sant Quirze “B” (Diumenge, 12.30 h)
HANDBOL LLIGA CATALANA PERMANÈNCIA:
Poble Nou (Barcelona)-Handbol Parets (Diumenge, 12.15 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
Teià-FS Parets (Dissabte, 17.30 h)
RUGBI 2a Catalana: CR Parets-Torroella (Diss. 16.30 h)
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3:
Figueres-TT Parets (Dissabte, 17 h)

Dissabte 23 i Diumenge 24 Febrer
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CF Parets-Llagostera (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 2:
B.Parets A-Sant Gervasi (Mollet)
BÀSQUET 3a FEM. Grup 4:
La Garriga-B. Parets A 
HANDBOL LLIGA CATALANA PERMANÈNCIA:
Handbol Parets-La Garriga (Diumenge, 19.30 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
FS Parets-Salle Gràcia (Dissabte, 17.30 h)
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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

Manipular, treure de context, crear crispa-
ció i/o alarma social són formes de fer
política poc honestes. Hi ha qui pensa que
en política tot s’hi val. Els socialistes
estem convençuts que no és així i no vo-
lem entrar en aquest joc en què la dema-
gògia es converteix en el principal instru-
ment d’aconseguir el vot. Defensem la plu-
ralitat, la transparència, la participació, la
bona feina i defugim de la crítica sense ar-
guments. Però, de tant en tant, algunes
d’aquestes crítiques mereixen una respos-
ta, perquè fa mal escoltar segons quines
mentides. Digui el que digui el NOPP, som
més rotunds que mai amb la nostra res-
posta: “Els nostres avis NO estan obli-
dats”. A què es refereixen i a què ens
referim? El NOPP critica l’equip de govern

manifestant que aquest any no s’han fet
arribar els Reis als domicilis dels nostres
avis. Ja hi hauríem d’estar acostumats: no
deixa de ser una mentida més del NOPP.
Però aquesta en concret la volem desmen-
tir. El 3 de gener es van fer 17 visites a
avis i familiars del nostre municipi per lliu-
rar-los els regals de Reis: 7 al barri Antic,
1 al barri Cerdanet i 9 a l’Eixample. La llis-
ta de les persones a les quals s’havia de
lliurar a domicili els obsequis de Reis va
ser confeccionada pel servei d’infermeria
del CAP, pels Serveis Socials de l’Ajunta-
ment i pels casals d’avis municipals. Per
motius de caire administratiu, alguns ve-
ïns no van quedar registrats al llistat, tan-
mateix es va esmenar l’errada i es va efec-
tuar la visita amb posterioritat.

El Partit dels Socialistes tenim cura dels
nostres avis i de tots i cadascun dels ciu-
tadans de Parets, tant se val quina sigui
la seva edat. Treballem al servei de la
nostra ciutadania, intentant donar resposta
a les seves necessitats. Precisament, un
dels projectes més ambiciosos, que ja està
en marxa, és un equipament per als nos-
tres avis: la residència i centre de dia per
a la gent gran. Si bé la construcció de
residències per a la gent gran no és com-
petència municipal, sinó del govern de la
Generalitat, els socialistes hem volgut
donar resposta a aquesta gran demanda
dels nostres avis. Oblidats? Parlar per
parlar...

Quan ara fa tres anys la regidoria de Medi
Ambient va impulsar el Programa Munici-
pal d’Estalvi d’Aigua, que preveia un se-
guit de mesures dirigides a reduir el con-
sum d’aigua municipal, alguns ens deien
que érem els “power flowers”.
De la mateixa manera, quan la conselle-
ria de Medi Ambient i Habitatge de la Ge-
neralitat, governada també per ICV, es va
anticipar i va elaborar un protocol per ges-
tionar i combatre la sequera, hi va haver
grups polítics que el van qualificar d’alar-
mista i exagerat. Però la realitat és tossu-
da i la sequera ja és aquí.
Com a conseqüència de l’escassetat de
pluges del mes de gener en les conques
del Ter i el Llobregat, que acumulen un
important dèficit d’embassament d’aigua

i seguint el protocol previst, tots els mu-
nicipis del sistema Ter-Llobregat, entre els
quals també hi ha el nostre, fa uns dies
que han entrat en l’anomenada fase
d’excepcionalitat 2.
Això suposa, com va anunciar en Josep
Maria Tarrés, regidor de Medi Ambient,
que l’aigua potable només es pot utilitzar
per a l’abastament domèstic i se’n prohi-
beixen altres usos com el reg de jardins i
carrers. De fet, a Parets des de fa uns
mesos els recs dels parcs i espais públics
i la neteja dels carrers ja es fan amb ai-
gua no procedent de la xarxa. I més enca-
ra, s’està treballant per poder posar en
funcionament pous en desús i assolir un
millor aprofitament de les aigües subter-
rànies. No és el moment de fer alarmisme,

però cal dir a la població que la situació
és delicada i assumir que tots els esfor-
ços són necessaris. Hem d’exigir a les ad-
ministracions implicades la millor gestió
dels recursos hídrics i demanar la col·-
laboració al conjunt de la ciutadania, que
amb mesures d’estalvi d’aigua a la llar pot
contribuir, i molt, a paliar aquesta situa-
ció.
Entre tots i totes ens en sortirem!

Fem una crida
a l’estalvi

d’aigua

La Marineta és una masia que situada al
polígon Llevant Industrial i prop del barri
Antic, avui rehabilitada, disposa d’un es-
pai construït de tres plantes amb un total
de 1.000 m2, amb tots els serveis i en
condicions de ser utilitzada.
L’equip de govern l’ha destinada a centre
de recursos per a les empreses. Ens sem-
bla una bona iniciativa, però aquesta de-
cisió no ha d’impedir que es pugui utilit-
zar per a altres activitats molt necessàri-
es avui en el nostre poble.
És evident que un espai tan gran i amb pos-
sibilitat de ser ampliat amb els edificis an-
nexos està infrautilitzat si només es des-
tina a fer cursos. Cal calcular quants m2
i quantes hores s’utilitza diàriament per
veure si permet o no un major ús social.

Nosaltres creiem que l’ús actual és com-
patible amb destinar una part dels espais
tant de la masia i annexos com dels jardins
a activitats d’oci per als joves. Els usos po-
den ser molt diversos, des dels espais que
demanen els joves per assajar música o bé
com a punt de trobada, especialment els
caps de setmana.
El lloc és ideal perquè és a prop del poble,
hi ha espai per estacionar i qualsevol ac-
tivitat musical que s’hi fes no causaria cap
molèstia. Nosaltres estem segurs que se-
ria un lloc ideal per als joves de Parets que
avui no tenen cap lloc, en el nostre poble,
per trobar-se més enllà de les places i
parcs amb els consegüents problemes
amb els veïns de l’entorn.
Seria un encert canalitzar l’espai d’oci dels

joves a la Marineta. Per altra part, no fa-
ríem res de nou, altres Ajuntaments i fins
i tot empreses particulars que es dediquen
a l’oci utilitzen, en molts casos, espais
dins els polígons industrials per a aques-
tes activitats.
Nosaltres pensem que ens hi hauríem de
posar ja i aquest estiu es podria fer una
prova encara que fos només utilitzant els
jardins.
Esperem ser escoltats, els joves ho dema-
nen i els pares, per tranquil·litat, també.

La Marineta,
també centre

d’oci per
als joves

En els butlletins anteriors hem parlat, pri-
mer, dels habitatges, en segon lloc, de
l’esbarjo dels joves i, en tercer lloc, de la
remodelació del barri Antic. Avui toca par-
lar dels nostres espais a l’aire lliure, del
manteniment i de la conservació de les
places, parcs i mobiliari urbà. Comença-
rem per l’Eixample i us parlarem d’una
plaça, la de l’avinguda d’Espanya. És evi-
dent que si fem un tomb per aquest lloc
públic ens adonarem que aquest espai ne-
cessita una atenció molt especial. Nosal-
tres  considerem que l’enllumenat és molt
deficient i que l’estat de conservació no
és l’adequat. Pel que fa a la instal·lació
dels quioscs, tenim la certesa que es van
posar amb tota la bona intenció per donar
vida a les places on es van instal·lar, però

la realitat ha estat una altra i el temps ha
demostrat que, a dia d’avui, els quioscs
son fins i tot un perill per a les persones
per culpa  de l’estat d’abandonament: fer-
ros que estan descollats, tendals en mal
estat... Nosaltres no critiquem la idea, la
considerem, com hem esmentat abans,
bona, però sí que critiquem que encara no
s’hagi fet res per solucionar una situació
que ja hem denunciat algunes vegades. Un
altre punt important de les places és l’es-
tat de les fonts. N’hi ha moltes en molt mal
estat; no estan en condicions d’ús, els
desguassos estan tots plens de sorra, de
terra; les aixetes són brutes i fa fàstic
beure-hi aigua. Tot  això, ens fa fer una
reflexió i una pregunta alhora: El manteni-
ment dels nostres espais públics és l’ade-

quat? Tenim personal suficient per poder
fer aquests manteniments? És evident que
hi ha places, sobretot les més noves, que
tenen un estat de salut millor que d’altres,
podríem citar la plaça dels Gegants, la
plaça dels Països Catalans, etc, però, tam-
bé, és evident que amb aquest tarannà, al-
gunes, en poc temps seran també a l’UCI.
L’objectiu d’aquest escrit és fer memòria
als nostres governants que les places més
velles del nostre municipi no poden estar
en l’oblit i que, si cal, hem de  posar més
èmfasi en el manteniment, perquè son les
que més ho necessiten. Reclamem aquest
manteniment.

El manteniment
dels espais

públics

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.

Els nostres
avis NO estan

oblidats
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Juntes
arbitrals

de consum

Tal com us vàrem anunciar en el darrer exemplar, avui us parlarem de les juntes arbitrals de consum (JAC). Les juntes arbitrals de consum són
els organismes encarregats de gestionar l’arbitratge de consum i fomentar-lo com a mitjà de resolució de conflictes entres consumidors i em-
presaris. Les JAC poden tenir àmbit municipal, de mancomunitat de municipis, provincial i autonòmic.

Estan compostes per una persona que actua com a president i una altra com a secretari les quals han de formar part del personal al servei de
les administracions públiques, són nomenats per l’Administració de la qual depèn la Junta i el nomenament es publica al diari oficial correspo-
nent. Les principals funcions de les JAC són, tal com hem esmentat, fomentar l’arbitratge de consum com a mitjà per resoldre conflictes; ac-
tuar de mediadors dels conflictes per tal d’arribar a acords resolutius en les reclamacions; confeccionar i actualitzar un cens, que és públic, de
les empreses que estan adherides a aquesta JAC, atorgar-los el distintiu oficial perquè el puguin utilitzar en la publicitat i publicar-lo al diari
oficial que correspongui; elaborar models de convenis arbitrals que s’han de posar a disposició dels interessats, en els quals es fa constar les
qüestions que no poden estar sotmeses a l’arbitratge de consum; i mantenir una llista actualitzada de presidents dels col·legis arbitrals per a
les associacions de consumidors i les organitzacions empresarials.
A Catalunya hi ha una Junta Arbitral de Consum d’àmbit autonòmic dins del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya
i vuit més d’àmbit municipal.

Per últim, volem recordar-vos que si compreu un producte o un servei en un establiment adherit a una junta abitral de consum, tenim la garan-
tia que en cas que sorgeixi alguna mena de conflicte, es podrà resoldre per aquesta via, que recordem que és gratuïta, senzilla, àgil i executiva.
Una empresa o comerç adherit a una junta arbitral dóna garantia de credibilitat i professionalitat.

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

En aquest número parlem –i molt– sobre les recents
mesures que s’han adoptat a causa de la sequera
que afecta tot el país. El tema és prou important com
parlar-ne. Sembla que hem de consumir menys
quantitat d’aquest preuat bé, o fer-ne un ús més
assenyat. Tot i que agua pasada no mueve molino,
volem parlar de com era abans, perquè no sempre
hem tingut tants problemes. El Vallès fou en un
temps passat terra de pluges, basses i torrents.
Al nostre municipi existien, fins i tot, carrers com el
de la Bassa o carrer del Torrent, l’actual carrer de
Sant Antoni, que recollia l’aigua de la pluja i es
trobava amb les aigües provinents del carrer Raval
fins arribar a la Riera del Tenes. Pràcticament totes
les masies disposaven d’una bassa i un pou propis
i eren conegudes les mines d’aigua de Can Pepet,
el pou de Can Pèscores, el torrent de can Cliri, la
bassa de Can Cot, la Riera de Parets –actual riera
del Tenes–, o la bassa de Dalt, la més gran de les
basses de Can Serra, entre d’altres. I, si parlem
d’aigua, no podem oblidar l’antiga mina dels Set
Socis, que travessava els termes municipals de Lliçà
de Vall, Lliçà d’Amunt i Parets.
L’any 1921, trobem l’escriptura per l’arrendament
de “dos plumas” –1.920 litres– d’aigua cada 24
hores, provinents del Manso Homs per tal d’abastir
“la fuente pública que se instalará en la Plaza de la
Constitución” . Us sona?
L’Arxiu Municipal també conserva el document
d’arrendament pel qual el Sr. Joan Volar t Valls,
cedeix a l’Ajuntament “el lavadero que posea en una
pieza de tierra de su propiedad [...] por el precio de
seiscientas cincuenta pesetas anuales”.
El cas és que sembla que de problemes d’aigua no
n’hi havia! Però si d’aigua en sobrava, Parets també
es va distingir, per contra, per la gran quantitat de
vinyes, conegut conreu de secà, que ocupaven
centenars de quarteres dels terrenys dels masos.
Parets, terra d’aigua... i de vi.
Però d’això en parlarem més endavant perquè ja se
sap: mai plou a gust de tothom.

Parets i l’aigua

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

“El manga ens ha fet despertar l’interès per la cultura japonesa”

FFFFFeeeeem cum cum cum cum cultltltltltururururura ja ja ja ja jaaaaapopopopoponnnnnesesesesesaaaaa

Marc Vila, Ona Cervera i Carla Farrés
Membres de l’entitat Terres d’Edëon

L’entitat paretana Terres d’Edëon, amb el suport del
Servei de Joventut de l’Ajuntament de Parets, ha
organitzat per al proper dissabte 23 de febrer, a
partir de dos quarts d’una de la tarda, la primera
festa KUMA, que significa ós en japonès. Terres
d’Edëon està format per un grup de sis joves de
Parets d’entre 16 i23 anys interessats pel manga i
tot el que té a veure amb la cultura japonesa menys
tradicional. Marc Vila, Ona Cervera i Carla Farrés
són tres dels membres d’aquest col·lectiu dedicat
a la divulgació de costums i cultura japonesa.

Pepi Volart

Por orden del señor alcalde, se hace saber... Si teniu una edat (cadascú la seva),
segurament recordareu haver sentit el sereno o l’agutzil (amb paraules com aques-
tes o amb unes altres) com feien arribar a la població la informació que els interes-
sava conèixer. Potser també haureu vist alguna pel·lícula de Berlanga (o de Paco
Martínez Soria) o aquella sèrie mítica, Crónicas de un pueblo, que comptava amb
tot un senyor pregoner. De vegades, encara penso que potser no era una manera
tan primitiva de comunicar. No sé... Però com que el progrés no s’atura... arribaren
els bans, aquells llençolets on l’alcalde feia imprimir les seves resolucions. Aquest
de 1963, signat per l’alcalde Isern, havia de servir per garantir el «mejor ornato» de
Parets, a saber: quedava prohibida la construcció i ocupació de «chabolas, barracas,
cuevas y ruinas»; «las casetas y establecimientos de baños» (què? on?) no es podi-
en fer servir sense l’autorització pertinent; no es permetia l’ús de vestits de bany

pel mig del carrer, als bars, als balls i a «establecimientos análogos», tret que estiguessin situats en «zonas
acotadas». Qualsevol que contravingués alguna d’aquestes normes podia ser sancionat amb multes de fins
a 50 ptes., tot un dineral aleshores. Per pensar-s’ho això de pintar una paret o ensenyar massa la cuixa...

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 va sorgir la idea de crear aquesta entitat?
Terres d’Edëon neix del nostre interès per la música
japonesa, arran d’aquí vam crear una pàgina web que
tracta aspectes musicals i també d’aquesta cultura. Arran
d’aquí vam pensar en la possibilitat d’organitzar un
esdeveniment i va sorgir el programa de les jornades
Kuma, que tindran lloc el dissabte 23 de febrer a partir
de dos quarts d’una de la tarda al Casal Can Butjosa.
Esperem hi vingui molta gent.
L’interès per la cultura japonesa d’on us prové?
Suposo que des de petits, el manga i programació tele-
visiva com ara songoku ens ha fet despertar l’interès
per aquesta cultura.
Als qui tot això ens ve de nou, no ens fem gaire a la
idea de què incorpora el programa d’activitats. Què hi
trobarem?
Per exemple el concert de Visual Key en el que hi parti-
ciparan els grups de JiKanGai de Parets, Violent
Pachinko de Barcelona, Pinku Jisatsu de Barcelona i
GothicDolls de Màlaga.
Quin tipus de música toquen aquests grups?
Nosaltres (JiKanGai) toquem heavy japonès, fem algunes
versions i altres temes que són nostres. GothicDolls fa
un estil de música més gòtica. De fet, tots fan visual
però de diferent manera.

Visual? Referit a cultura japonesa, què vol dir?
El Visual no és només un estil de música. Es podria dir
que és un estil de vestir, un estil de vida i tot, d’una certa
tribu urbana del Japó i tenen la seva música en concret.
Aquest és el referent, però inclou tants estils diversos
que resulta molt difícil de definir.
Aleshores, a l’escenari us podrem veure amb aquest
estil Visual?
Sí, la indumentària, el pentinat... tot. Vestim roba tren-
cada però ben feta (riuen tots tres).
La jornada començarà amb jocs de taula però gens con-
vencionals. Ens expliqueu com són?
Es començarà amb el JanKenPoh, que és el que es co-
neix aquí com el pedra-paper-tisora però amb algunes
variants i més elements. Requereix protecció com ara un
casc de plàstic i un martell i cada cop que guanyes has
de colpejar d’adversari amb el martell...
I el Karaoke serà en japonès?
Bé, seria divertit que es digui alguna paraula, sona bonic.
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Jordi Coromina és un dels actors protagonistes de l’obra de teatre Còmica Vida
de Joan Lluís Bozzo, sota la direcció i interpretació de Pep Cruz, que es va po-
der veure el passat 3 de febrer al Teatre Can Rajoler de Parets. Una magnífica
obra de la Companyia Per-versions que tracta el món del teatre i de les perso-
nes que el fan. Però també parla de persones que estan molt soles i que són
molt fràgils, que intenten sobreviure a pesar dels problemes que genera la seva
existència i de l’ambició que devora els ar tistes. Tal com expressa la mateixa
companyia, aquesta obra parla de la insatisfacció com a font d’infelicitat per-
manent. Precisament vam voler parlar amb l’actor Jordi Coromina d’aquesta obra
i de l’èxit que està tenint arreu on es programa.

Carles Font

D’on sorgeix l’obra Còmica vida?
D’un encàrrec que va rebre en Joan Llu-
ís Bozzo del mateix Pep Cruz. Anterior-
ment, amb la companyia Per-versions
havíem posat en escena unes versions
eròtiques de poesies catalanes i es pre-
tenia fer un altre tipus de treball. I en
Pep Cruz es va recordar de Còmica Tri-
bu, un llibre de narracions sobre el món
del teatre que va publicar Bozzo el 2001
i que li va agradar molt. De seguida va
pensar amb el mateix Pep, Noël Olivé i
jo mateix per interpretar aquesta obra
que té molt de tragicomèdia.
L’argument tracta de com la fama afec-
ta els actors, no és cert?
Sí. Tracta d’una parella (en Paco i la
Lara) que està passant les vacances
d’estiu en un bonic poble de muntanya.
Ell és un actor molt conegut i li dema-
nen que faci el pregó de la Festa Major.
A partir d’aquí coneixen a l’Eloi, el direc-
tor del grup de teatre amateur (que sóc
jo), amb qui comencen una amistat.

Jordi Coromina
Actor

“L’obra pretén ser un homenatge a la gent que fa teatre amateur” Ultima hora ...´

Jornada Kuma de cultura
japonesa a Can Butjosa

Però l’Eloi i la dona s’enamoren.
És una obra que parla molt de la vani-
tat de les persones, de les ambicions,
de la soledat, tot passat pel filtre de la
comèdia.
També parla de la relació entre les
persones de ciutat i les de poble.
Exactament. Aquest era un tema molt
popular ara fa uns anys en obres de
teatre i serials i en Còmica Vida es nota
molt. Considero que l’obra pretén ser
un homenatge a la gent que fa teatre
amateur. De fet, en molts pobles exis-
teix la companyia de teatre aficionat i
Parets crec que no n’és cap excepció.
Des de la companyia Per-versions te-
niu molts projectes?
Segons en Pep Cruz s’està pensant
demanar per encàrrec a un autor que
escrigui una obra per a nosaltres tres,
però encara no es pot dir res perquè
encara som a les beceroles ja que en-
cara estarem un temps interpretant
Còmica vida.

Quina ha estat la teva trajectòria en el
món de la interpretació?
Actualment estic fent molta televisió.
Participo en sèries de TV3 com Mar de
fons, Ventdelplà. També vaig estar a
Poble Nou, Nissaga de poder, La memò-
ria dels cargols. En teatre també he fet
Per-versions, Antígona, Mare coratge,
Titus Andrònic o El sopar dels idiotes.
En cinema no he par ticipat en gaires
produccions; potser la més notòria ha
estat a Saïd d’en Llorenç Pascual i una
altra dirigida per Rosa Maria Sardà,
Quin curs el meu tercer!.

Xerrada informativa sobre
les incògnites de la TDT
El consorci teledigital Mollet organit-
za, per al dimecres 27 de febrer, a
les 19.00 h, una xerrada informati-
va que sota el títol Les incògnites de
la TDT, pretén donar a conèixer
aquest nou sistema i, alhora, resol-
dre els dubtes plantejats pels ciuta-
dans sobre la implantació de la tele-
visió digital. La ponència anirà a càr-
rec de l’Enginyer de telecomunicaci-
ons i president del Feceminte, Xavier
Núñez i es durà a terme a la sala
d’exposicions de Can Rajoler.

El proper cap de setmana, concreta-
ment dissabte 23 de febrer, a partir
de les 12.30 h, l’entitat paretana Ter-
res d’Edeon, amb el suport del Ser-
vei de Joventut de l’Ajuntament de
Parets del Vallès, organitzen la pri-
mera jornada Kuma de cultura japo-
nesa que té com a objectiu acostar
a la gent més jove al món del
manga, l’anime i d’altres temes re-
lacionats amb una tendéncia que
cada cop està més present en la
vida dels adolescents. Durant el dia
es podran veure, entre d’altres, pro-
jeccions Dorama, concerts, karaoke,
i jocs de taula japonesos. També
s’instal·laran dos estans de venda de
productes, un de Lolita in  wonderland
i l’altre de la Vila del Pingüí.


