
Quatre dies d’intensa activitat eclipsen Parets. Tot
és a punt per donar el tret de sortida, avui mateix,
a la Festa Major 2005. Una celebració que desta-
ca per la gran participació, per la qualitat dels ac-
tes, per la quantitat -més de 60-, per la gratuïtat i
pel marc incomparable a l’aire lliure.
La Festa Major de Parets té gran volada i s’ha cons-
tituït en referent de moltes altres poblacions pel
seu model participatiu.
La cultura, l’esport, l’oci, la gastronomia, la músi-
ca, les tradicions convenen en un únic programa

amb un ventall de propostes gairebé inesgotables.
Trets d’identitat propis la fan especial i única, per
exemple, amb la representació de la llegenda de
la Pedra del Diable, però també amb la Nit de tea-
tre al carrer, els concerts al Parc de la Linera, la
mostra gastronòmica, els espectacles infantils, els
balls d’orquestra, els concursos de pintura ràpida
i de fotografia. Del 22 al 25 de juliol, que ningú es
quedi a casa, perquè la festa és als carrers, ja en-
galanats, per donar la benvinguda, un any més, a
la Festa Major de Parets.

La Festa Major de Parets, de gran renom, torna aquest 2005 amb un ampli ventall de propostes obertes a tots els públics
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Horaris de visita del consistori

El Servei de Cultura de
l’Ajuntament compleix,
entre d’altres, la funció
de programar l’ofer ta
lúdica i cultural del mu-
nicipi per tal que aques-
ta sigui variada, de
qualitat i estigui a
l’abast de tothom. Tam-
bé ofereix suport a les
entitats municipals en
el desenvolupament de
les seves activitats i participa activament
en els esdeveniments de caire cultural
que s’organitzen des dels diferents sec-
tors de la població.
L’objectiu d’aquest servei és el de poten-
ciar i garantir l’accés a la cultura establint
eixos d’actuació que tinguin en compte
l’ampli ventall social del teixit municipal.
Per fer-ho utilitzen tots els mitjans al seu
abast, com per exemple la programació
estable del Teatre Can Rajoler, l’organit-

Servei de Cultura, un motor d’activitats
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zació d’exposicions i de
conferències, la  coordina-
ció de les dues bibliote-
ques municipals o l’elabo-
ració d’un ampli i variat
programa d’actes durant la
Festa Major. Per tal d’ela-
borar aquesta programa-
ció, el Servei de Cultura
treballa colze a colze amb
la resta de serveis munici-
pals amb la ferma intenció

d’impulsar la cultura com una eina de co-
neixement i apropament entre els ciuta-
dans. Aquest servei ha estat, juntament
amb les colles de Gegants i Diables, el
principal impulsor de la festa de La Pe-
dra del Diable. També ha promogut la
creació de la Taula d’Entitats per tal de
fomentar la participació i la implicació de
les diferents associacions en els esde-
veniments de caire cultural i festiu que es
duen a terme al municipi.
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CENTRE CULTURAL CAN RAJOLER
de dilluns a divendres de 9 a 13 h
i dijous tarda de 16.30 a 19.30 h

SERVEIS

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

Telèfons d’interès

ALCALDIA

Joan Seguer i Tomàs
Dilluns i dissabte a convenir

ÀREA SERVEIS GENERALS I
ECONÒMICS

Serveis Generals, Hisenda,
Recursos Humans, Promoció
Econòmica, Ocupació, Comerç i
Consum, i Comunicació
Sergi Mingote Moreno
Horari a convenir

Seguretat Ciutadana
Josep Castells i Espinasa
Dimar ts tarda a convenir

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS

Serveis Urbans, Via Pública,
Activitats Comercials i
Industrials, i Obres Menors
Josep Llacuna Alonso
Horari a convenir

Urbanisme (Planejament i Gestió
Urbanística), Habitatge i Obres
Majors
Lucio Gat Lavado
Dimarts i dijous tarda a convenir

Medi ambient i Sostenibilitat
Josep M. Tarrés Massaguer
Horari a convenir

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

Educació, Cooperació, Sanitat i
Cultura (Can Rajoler)
Antonio Torío Fernández
Horari a convenir

Joventut i Par ticipació
Ciutadana (Can Butjosa)
Raquel García Mesa
Dimecres tarda a convenir

Serveis Socials i Igualtat
(L. Companys)
Ana Fernández Espiñeira
Dimarts i dijous a convenir

Espor ts (Pavelló Municipal)
Josep M. Guzmán Hermoso
De dilluns a divendres a convenir

REGIDORS SENSE DELEGACIÓ

Rosa Martí Conill

Arcadi Roset Orri

Josep Anton Morguí Castelló

Joan Martorell Mompart

Anna de Agustín de Oro

Domingo Cepas Muñoz

Paulí Rigol Vallejo

Horari a convenir

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 30 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

Ajuntament
93 573 88 90
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
93 562 14 10
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
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
Taxis (barri Antic)
93 562 04 04
Taxis (Eixample)
93 562 13 16
Farmàcia Barja (barri Antic)
93 562 37 41
Farmàcia Isern (Eixample)
93 562 19 18
Farmàcia Sans (Eixample)
93 573 08 08
Farmàcia Garcia (Escorxador)
93 562 04 72
Ambulància i Bombers
080

Parets al dia

Publicació de l’Ajuntament de Parets del Vallès
Edita: Ajuntament de Parets del Vallès

Coordina: Regidoria de Comunicació

Redacció: Mercè Alcayna, Rosa Díaz, Mercè Fernández, Carles Font,

Pilar Pereira, Alícia Pozo, Jordi Seguer, Joan Vila i Pepi Volart

Fotografia: Albert Carbonell i Joan Soto

Maquetació i disseny: Heribert Gallardo i Pilar Pereira

Tiratge: 7000 exemplars

Impressió: Creacions Gràfiques Canigó, SL

D.L. B- 21822/2005

Exemplar gratuït. Imprès en paper 100% ecològic

Parets al dia es pot veure a Internet, al web www.parets.org,
en format PDF

Tel. 93 573 98 00 - Fax. 93 573 98 04
A/e: canrajoler@parets.org

En un indret del Vallès Oriental el nom del qual vull
recordar, Parets del Vallès, vivia una gent arreu
coneguda perquè celebraven la seva Festa Major.
Vet aquí, els paretans fem ben palesa la dita “seny i
rauxa”, desitgem any rere any que arribi el mes de
juliol perquè deixem enrere el seny del llarg hivern i
fem esclatar amb molta alegria la rauxa per gaudir de
la millor Festa Major.
La Comissió de Festes, com el Quixot, també perd el
senderi i us convida a viure una festa plena
d’aventures. Ajudeu-nos a fer front als famosos
Molins de Vent: La Nit de Teatre al Carrer, els
concerts, el Cinema a la Fresca, la Pedra del Diable,
el ball i, per recuperar forces, fem un bon àpat a
l’Hostal de la Mostra Gastronòmica.
I si a casa teniu petits aventurers acompanyeu-los a
jugar al Parc La Linera, seguiu-los a la cercavila,

banyeu-vos al bany de l’escuma i sortireu satisfets
de l’aventura.
I si cal posar una mica de seny com Sancho Panza,
aprofiteu per llegir arreu de Parets tot celebrant l’Any
del Llibre i la Lectura.
Recordeu que en aquests dies de festes apareixen
per tot el poble unes fades i uns follets de color taronja
que fan realitat la gresca, la xerinola i posen la seva
simpatia al vostre ser vei, són del País de les
Meravelles i es fan dir Comissió de Festes.
La nostra aventura junts acabarà amb el Focs d’Artifici
que faran esclatar el cel de Parets de llum i color.

Feliç Festa Major!

Comissió de Festes de Parets del Vallès

AApunpunttaa‘tt
AGENDA INFANTIL
FESTA MAJOR 2005

Divendres 22 juliol
-A les 19 h, al Parc Can Berenguer, be-
renar d’inici de Festa Major.
-A les 19.30 h, al Parc Can Berenguer,
sortida de la cercavila, amenitzada
per la Xaranga Los Labradores, fins
a la plaça de la Vila.
A les 20.45 h, a la plaça de la Vila,

espectacle d’animació musical Això,
allò i allò altre a càrrec de La Tresca
i la Verdesca, dins de la Nit de Tea-
tre al Carrer.
-A les 22 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, Festa Major a la Manxa, amb
tastet gastronòmic i l’espectacle Bus-
cant el Quixot, a càrrec de Flama Te-
atre, dins de les Bibliovacances.
Dissabte 23 juliol
-A les 18 h, al CEIP Lluís Piquer, fes-
ta Infantil de l’escuma a càrrec de la

AVANÇ ACTIVITATS
DE SETEMBRE

De l’1 al 9 de setembre
-De 9 a 13 h, al Casal de Cultura Can
Butjosa, casalet per a infants de 4 a
12 anys, a càrrec d’APRE.
Dissabte 10 setembre
-A les 21.30 h, a la plaça de la Vila,
ball i botifarrada popular amb el grup
Stock, amb motiu del 25è aniversari
de l’emissora municipal RAP 107.

Companyia.
Diumenge 24 juliol
-A les 19.00 h, a la plaça de la Vila,
festa infantil amb l’espectacle Puja
aquí dalt i balla, amb Pep López i So-
pars de duro. Organització: Rialles Pa-
rets
Dilluns 25 juliol
-A les 18.30 h, al parc La Linera, Se
te’n va l’olla i Ludoteca de carrer,
dins del Linera Parc.

Diumenge 11 setembre
-De 11 a 14 h, a la plaça de la Vila,
realització en directe del programa de
RAP 107 ‘Rap a la carta’, amb motiu
del 25è aniversari de l’emissora
municipal RAP 107.
-A les 12 h, a la plaça dels Països Ca-
talans, ofrena floral davant el monu-
ment a l’Onze de Setembre i audició
de sardanes amb la Cobla Rosaleda.
-De 17 a 21 h, parc d’inflables a la
plaça de la Vila i programació en di-
recte de RAP 107(25è aniversari).

-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, re-
presentació de “la biblioteca màgica”
a càrrec de Teatre Arca, organitzat per
Rialles.
-A les 20.15 h, a la plaça de la Vila,
audició de Sardanes a càrrec de la
Cobla Genisenca.
Divendres 16 setembre
-A les 22 h, al Teatre Can Rajoler, re-
alització en directe de la tertúlia po-
lítica de COM Ràdio “La nit”, amb
motiu del 25è aniversari de RAP 107.
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dissabte,
23 juliol

FESTA MAJOR
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

Quatre dies de Festa Major amb més de
seixanta actes per a tots els públics

Mentre la cercavila fa recorregut, l’Eulàlia, la Rosalia i la Maria,
les campanes de l’Església de Sant Esteve, es preparen per re-
picar i anunciar l’inici de festa. És hora de sortir al balcó de la
Casa de la Vila i fer el pregó, enguany vinculat a l’Any del Llibre
i la Lectura. La directora de la Biblioteca Infantil i Juvenil Can
Butjosa, Mercè Escardó, serà l’encarregada d’obrir
oficialment els quatre dies de festa.

Arriba la Festa Major, una de les
cites més esperades del nostre
calendari estiuenc. I aquesta edi-
ció, que coincideix amb l’Any del
Llibre i la Lectura, ens dóna molts
i bons arguments per viure-la a
fons. Us convido, doncs, a sortir de
casa, relacionar-vos i compartir
aquests dies en un marc d’alegria
i convivència.
Sens dubte, aquesta festa és la
FESTA, una expressió viva de la
cultura popular identitària de la nos-
tra comunitat. Parets es transforma
absolutament i esdevé un lloc de
gran atractiu tant per als d’aquí com
per a la gent de la comarca i d’al-
tres contrades, que són ben acollits
a la nostra vila. Aquesta vegada
tots podrem vestir-nos d’un verd
llampant i recuperar els espais fes-
tius a l’aire lliure, sinònim de festa
popular i gratuïta.
Agraeixo un cop més el treball de la
Comissió de Festes i de les entitats
que han col·laborat en el disseny
del programa. L’oferta, completa i
diversa, s’iniciarà amb el pregó de
l’escriptora i directora de la Biblio-
teca Can Butjosa, Mercè Escardó,
una persona entranyable que ha sa-
but i sap contagiar l’amor pels lli-
bres i les ganes de llegir a molts
infants i joves del nostre poble.
La imaginació també ens ajudarà a
ser protagonistes actius de la fes-
ta i ens permetrà viure una fantàs-
tica aventura de quatre dies, en què
alternarem el teatre al carrer, els
concerts, els balls, l’animació in-
fantil, els gegants, els diables...
fins a arribar a un desenllaç ple
d’efectes pirotècnics.
La Festa Major, com la lectura, és
un plaer, una successió contínua
d’emocions que no ens permet pa-
rar fins al final. Disposem-nos a viu-
re-la intensament.

Bona Festa Major a tothom!

divendres,
22 juliol

Inici de festa

Lengua secreta, una forma-
ció espanyola pop rock, pre-
senta a Parets el seu disc
“Vivir un sueño”, un dels
plats forts de la Festa Ma-
jor 2005. Els grups Lengua
secreta i Seconds són les
dues apostes  per als jo-
ves, destacats al
panorama musi-
cal actual,  I per
ballar, com sem-
pre...
la Cimarrón!

La Nit de teatre al carrer omple Parets d’espectacles. Discipli-
nes teatrals com el mim, clown, circ, malabars, caricatures, hu-
mor o còmic interactiu tenen cabuda en aquesta proposta que
enguany fa una aposta per la comèdia. Les actuacions comença-
ran divendres al matí amb l’animació del CIRCO TRUCHINI. S’han
programat dotze espectacles, al parc La Linera i al carrer de la
Fàbrica, que culminaran amb un concert a l’aire lliure.

Després d’uns anys, el Cargol Pelut ha convocat novament un con-
curs per promoure els grups de nova creació. Els guanyadors,
Videotape, oferiran un concert, divendres, a les 23 h, al mateix lo-
cal. I més música, a les 3 de la matinada, al parc, amb Los Mejores.

Degustació dels millors plats a la 22a edició de la
Mostra Gastronòmica, en què  hi ha bona cuina a preus
molt assequibles. I el tradicional Concert Vermut, també per-
metrà reposar energies, al so del jazz amb December Quintet.

dissabte i
diumenge

Energia per
la festa

divendres,
22 juliol

Nit de teatre
al carrer

divendres,
22 juliol

Torna el
Cargol
Pelut

Lengua
secreta

del 22 al 25
de juliol

Festa Major
2005

dissabte i
diumenge

Energia per
a la festa
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Dia i nit, Parets s’omple de festa
Ha calgut esperar un any però ja hi
som de nou. Cercavila, pregó, nit
de teatre... Tot és a punt per donar
la benvinguda a la Festa Major
2005. Així que no us ho repenseu
més, poseu-vos la samarreta i sor-
tiu al carrer!
Divendres, 22 de juliol
Després de berenar, pugeu al tren,
que us esperem a la plaça de la
Vila. I és que no hi ha festa sense
pregó ni pregoner. Mercè Escardó
ens convidarà a llegir i a participar
de la celebració. Quatre dies i qua-
tre nits per viure amb intensitat. I
per començar, us proposem riure
de valent amb la Nit de teatre al
carrer. I és que aquest any la co-
mèdia és el gènere protagonista
dels espectacles programats. Obli-
deu-vos del rellotge, relaxeu-vos,
no s’hi val a estar cansat ni a tenir
son. Tot just acabem de començar
i encara ens queda molt per enda-
vant. Los Mejores, al so del rock,
ens acomiadaran finsa  l’endemà.
Dissabte, 23 de juliol
Què podríem dir de dissabte? És
un dels dies més plens d’activitat.
Desper teu-vos amb l’Albada del
Gall i ja no pareu fins a la matina-
da. Diables, gegants, mostra gas-
tronòmica i, per descomptat, els
millors concerts, a la plaça de la
Vila i a La Linera... Ep! No us obli-
deu de la Pedra del Diable, els nos-
tres Gegants ens transportaran de
nou al passat.

On s’ha vist que els gegants parlin, que surtin de nit i que prota-
gonitzin un espectacle amb l’acompanyament de diables? Diuen
que enlloc més que a Parets. La representació de la Pedra del
Diable és un fet únic arreu que ens acosta a les nostres arrels i
que s’ha constituït com un dels puntals de la Festa Major. I aquesta
edició, a més, els tindrem en format DVD.

La Festa Major té propostes per a tothom i evi-
dentment un ampli ventall d’activitats adreçades als més menuts.
La Festa de l’escuma, amb l’amenització de La Companyia, la
ludoteca de carrer Linera Parc, un espai de jocs a l’aire lliure o
l’espectacle de Pep López i Sopars de Duro, espectacle de ball i
danses són alguns dels actes programats per als infants.

dissabte
23 juliol

La Pedra del
Diable

dissabte
23 juliol

Second, grup
revelació

dissabte,
23 juliol

Remullades
d’escuma

dissabte,
23 juliol

De la mà
dels gegants

La llegenda de la Pedra del Diable: un espectacle únic

L’any 2004, Second va ser nomenat Grup Revelació Mundial des-
prés de guanyar el concurs GBOB Awards, celebrat a  Londres. Són
cinc components procedents de Múrcia que van formar el grup l’any
1997. Pop-rock, diumenge, a mitjanit, al parc La Linera.

Passejada de gegants amb dos amfitrions d’honor,
en Marcel i l’Elisenda, acompanyats de les autoritats. S’han po-
sat les millors gales per saludar els paretans. Sortiran de can
Serra i faran recorregut per diferents carrers del barri Antic.



22 de juliol de 2005 5
FESTA MAJOR

El més petits de les colles de Bruixes i Dimonis i Diables Parets
ompliran la vila de llum i de soroll amb el tradicional correfoc.
Aquests joves aprenents segueixen les passes dels més grans,
que cremaran carrutxes l’endemà. Els podem seguir al llarg de
l’avinguda de Francesc Macià.

Una de les novetats que podrem veure enguany a la Festa Major
és La bèstia, la nova figura de foc de Diables Parets. Es va pre-
sentar per Sant Jordi, coincidint amb el 10è aniversari de la colla.
Fa, ni més ni menys, que 4 metres d’alçada, 1’5m d’amplada i
3’5 de llargada i és obra de l’artista Dolors Sans.

diumenge
24 juliol

A ritme
de foc

dilluns,
25 juliol

Piromusical

dilluns,
25 juliol

La bèstia

dilluns,
25 juliol

Ball de fi
de festa

festa major 2005
Acomiadem la Festa amb foc
Estem a l’equador ... Ja fa dos
dies i encara en volem més. Doncs
no us preocupeu que encara que-
da molt per gaudir.
Diumenge, 24 de juliol
Premis a les millors pintures i ins-
tantànies, amb els concursos de
Pintura Ràpida i Fotografia.
Voleu passejar? Acompanyem els
gegants pels carrers del poble? I
després, per fer passar la set i obrir
la gana res millor que el concert
vermut a La Linera en clau de jazz.
I què fan els més menuts? Estan
ballant amb en Pep López i sopars
de duro tot esperant l’hora del so-
par. Recordeu que no cal tornar a
casa a parar taula:  aneu a sopar
a la mostra gastronòmica!
Amb la fresca escoltarem sarda-
nes, veurem el correfoc, l’especta-
cle d’en Jordi LP i la Maite Carreras
i encara molts concerts...
Dilluns, 25 de juliol
Fa pena acomiadar-se’n però tot
s’acaba, això sí, res de silenci en-
cara. Pareu l’orella i escolteu, que
aquest any és novament
Piromusical. Continuen les espur-
nes, ara a peu de carrer, amb els
Diables Parets i ... ara sí que ja
som al final... però  no marxeu,
encara queden tres propostes per
acabar la nit: cinema a la fresca
amb Batman Begins, l’Orquestra
Maravella i els Dj’s paretans del
Rèquiem Space.
BONA FESTA MAJOR i fins a l’any
vinent !!!

Pluja d’espurnes per acomiadar la Festa Major 2005

I dilluns, l’esperat Piromusical, aquell que sempre deixa a tothom
bocabadat... Us aconsellem situar-vos al pavelló d’espor ts per
gaudir millor del so i de l’espectacularitat del piromusical i recor-
deu demanar bengales als membres de la comissió, fem entre tots
que Parets brilli com mai!

Ja només ens queda un ball. L’Orquestra
Maravella serà l’encarregada, un any més, de
fer-nos gaudir amb temes de sempre, amb
música actual per dir adéu a la Festa. I qui enca-
ra en vulgui més... tancarem amb la sessió de dj’s Rèquiem Space.

2005 Any del Llibre i la lectura a Parets Ressenyes

Aquestes ressenyes literàries també les
podeu consultar al web www.parets.org

Mercè Ramon

Bibliotecària

Roger Prims

Historiador

“...una prosa vibrant, que no deixa de mostrar una realitat crua...”
Quan em van demanar que parlés del meu
llibre predilecte vaig pensar que era molt
difícil anomenar-ne un per sobre de tots
els altres, hi han hagut
molts llibres que m’han in-
teressat, divertit, emocio-
nat, sorprès, ...; però en
recordava un que em va im-
pressionar quan el vaig lle-
gir, es tracta de Morir quan
cal de Miquel Àngel Riera.
La història que ens conta
la novel·la és la d’un noi
que comença a sentir-se
una persona adulta, que
s’incorpora al món dels
grans amb un esperit
ober t i esperançat, però
que descobreix astorat
com les persones que li
eren un referent i que fins
ara havia reverenciat (els
seus pares i el seu oncle) s’han tornat
mesquines, amb uns comportaments que
els fan indignes de la seva estimació.
Aquests comportaments vénen donats
pel marc en què es desenvolupa la his-
tòria, les implicacions de la Guerra Civil
en la Mallorca rural. La decepció del noi

és tan gran que pensa que no vol entrar
a formar part d’aquest sistema i decideix
posar fi a la seva vida.

Encara que la lectura
d’aquest llibre deixa un
sentiment de tristesa, la
seva influència pot variar
segons les persones, però
crec que generalment fa re-
flexionar i condueix  a una
major predisposició a la
solidaritat i l’afany de su-
peració.
Morir quan cal, apar t
d’emocionar intensament
pel seu contingut, està
escrita amb una senzillesa
i alhora amb una riquesa
de llenguatge que la fan,
al meu parer, una petita
joia literària.

Riera, Miquel Àngel. Morir quan cal.
Barcelona: Edicions 62, 1974.
Col·lecció: El Balancí; 89.

“...al meu parer, una petita joia literària.”
L’obra de Truman Persons (nom real de
Truman Capote) va significar una revolu-
ció en el món literari, no tant pel tema
com per la forma en què fou abordat. La
història que ens presenta
és estremidora: l’assassi-
nat, el 1955, d’una família
benestant de Holcomb, un
petit poble agrícola de
Kansas,  per part de dos
individus que no han tingut
mai cap tipus de relació de
caràcter afectiu, social o la-
boral, amb aquesta.
La intenció de Capote no
és en cap cas ocultar la
identitat dels responsables
del crim, però tot i això la
investigació que encetarà
una policia totalment des-
concertada recorda les mi-
llors trames de la novel·la
negra. El que es proposa
l’autor és una qüestió molt
diferent: no només trobarem en aquest
llibre absolutament tots els detalls del
terrible crim (ratllant en ocasions una cer-
ta morbositat en què no acaba de caure)
i fugida dels assassins, sinó que desco-
brirem quin és el camí que, des de la
infantesa, condueix als criminals a exe-
cutar un acte d’aquestes característi-

ques.
A més, Capote no es limita als botxins
sinó que s’endinsa en la sociabilitat de
les víctimes per presentar-nos de forma

paradigmàtica la realitat
de dues Amèriques: la
marginal (dels assassins)
i la del somni americà (les
víctimes); la de les vides
difícils i les esperances
frustrades en front, en de-
finitiva, de la que gaudeix
cada any d’un dia d’Acció
de Gràcies abundant.
Tot plegat, a més, es plas-
ma en un text fred, analí-
tic i distant, és a dir, peri-
odístic (no en va Capote
tenia l’encàrrec del periò-
dic The New Yorker de co-
brir la notícia); però és
alhora una prosa vibrant,
que no deixa de mostrar
una realitat crua d’una for-

ma inquietant, potser per la veracitat del
que es relata. És justament amb aques-
ta novel·la que Truman Capote inaugura-
ria un nou estil literari: la non fiction
novel (novela de no ficció).
Capote, Truman. A sangre fría.
Barcelona: Anagrama, 2003



22 de juliol de 20056
PUBLICITAT



22 de juliol de 2005 7
ACTUALITAT

Què li sembla la programació de la Festa Major de Parets? Hi participa activament?

VOX POPULI

Em sembla molt bé, tot i que
crec que dura pocs dies. El
cinema a la fresca m’agrada
força i els concerts que es
fan a La Linera també
m’agraden. Intento participar
en tot el que puc.

Francisca
Tiscar

21 anys

LUCIO
GAT

Regidor
d’Urbanisme i

Habitatge

Mantenir l’Eixample amb el seu concepte originari

S’aprova el pla de millora de l’Eixample per
mantenir el seu caràcter residencial

L’Ajuntament de Parets aprova incialment el Pla de millora de
l’Eixample i l’elaboració d’un catàleg d’edificis d’interès

El document aposta per mantenir l’Eixample com a zona residencial

A mi sembla la millor de la
zona; els concerts són molt
bons, es fan moltes activi-
tats pels nens. L’ambient
que es viu és molt bonic i els
focs d’artifici són espectacu-
lars. És una festa sagrada,
has d’estar-hi!

Mercedes
Vazquez
37 anys

Trobo que està força bé, hi
ha molta varietat.
M’agraden molt els con-
certs, els diables i els focs
de l’últim dia. Jo vinc cada
any.

Oriol
Barceló
29 anys

M’agrada molt la festa de
Parets. És una de les festes
majors de la comarca que té
més activitats, més ofer ta.
M’agrada tot, no podria triar
una sola activitat que m’agra-
di més. Intento venir tots els
dies.

Elvira
Mas

45 anys

Jo participo tot el que puc de
la festa. El que més m’agra-
da són les activitats que es
fan al parc La Linera i també
la Nit de Teatre. Trobo a fal-
tar concer ts pel jovent de
música alternativa.

Montse
Ramón

 49 anys

Pla especial de regulació
dels usos comercials

L’anàlisi de la realitat de Parets i del
seu desenvolupament en l’àmbit
comercial i de serveis ha fet plan-
tejar també la necessitat d’establir
unes directrius per a un creixement
equilibrat. Fruit d’aquesta diagnosi
s’ha treballat en l’elaboració del Pla
especial de regulació dels usos co-
mercials, que estableix uns criteris
d’actuació concrets tant al barri de
l’Eixample com al nucli antic de la
població.
S’ha notat un increment d’usos re-
lacionats amb serveis com ara en-
titats bancàries, gestories adminis-
tratives, corredories d’asseguran-
ces que impossibiliten el creixe-
ment d’altres activitats comercials
i de serveis també necessaris per
als ciutadans.

El Pla pretén evitar una concentra-
ció excessiva o monopolització
d’aquest tipus d’establiments, s’ha
proposat la redacció d’un pla espe-
cial que pugui incidir en les neces-
sitats específiques d’aquests locals
situats en planta baixa.
El document se centra en les zones
en què hi ha una transformació més
visible. D’una banda, en el nucli
antic, al carrer Major, en un tram del
carrer Barcelona, a la plaça de la
Vila i al carrer del Raval, entre els
carrers de Sant Antoni i de Maria
Tous. En el barri de l’Eixample,
abasta el tram de l’avinguda de
Catalunya, entre el carrer de Pau
Casals i el del Comte de
Montemolín.

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat
inicialment la modificació puntual del
Pla General d’Ordenació Urbana en
l’àmbit del Pla de millora de l’Eixample.
Aquest Pla s’ha creat per ajudar a man-
tenir l’entorn de barri residencial, tam-
bé anomenat ciutat jardí, esperit amb
el qual va ser concebut el sector Eixam-
ple quan es va començar a poblar fa
més de tres dècades.

Evitar la densificació
El document pretén evitar, d’una ban-
da, la densificació i controlar la tipolo-
gia edificatòria i, de l’altra, limitar  la
construcció d’habitatges plurifamiliars
a partir del reagrupament de parcel·-
les. El Pla de millora planteja accions
concretes com ara vetllar per l’equilibri
dels volums edificats, tant en alçada

com en llargària de les façanes i valo-
rar i protegir el jardí privat com un dels
elements bàsics de l’Eixample. D’altra
banda es farà un estudi per valorar els
edificis de l’Eixample i evitar la desa-
parició d’habitatges amb valor signifi-
catiu.

Itineraris a peu i en bicicleta
Una altra de les actuacions que es re-
cull al document és la potenciació d’iti-
neraris per a fer desplaçaments a peu
i en bicicleta. També s’incideix en la ne-
cessitat de potenciar l’avinguda de
Catalunya com a eix comercial i de ser-
veis amb major varietat d’usos que
abastin les necessitats dels ciutadans.

El Pla de millora de l’Eixample es va iniciar amb l’anàlisi i la diagnosi
del teixit urbà d’aquesta zona amb la voluntat de mantenir-ne el caire
residencial i de benestar davant el creixement de petits
desenvolupaments urbanístics que permetien la construcció d’edificis
sobredimensionats. L’equip de govern pensa que aquestes actuacions
desfiguren considerablement el model de “ciutat jardí” de la zona de
l’Eixample. La modificació puntual del Pla general recentment aprovada
al Ple municipal és senzillament la fórmula que ha de donar una
cobertura legal al document del Pla de millora de l’Eixample i a les
mesures de protecció d’una tendència urbanística que podria desfigurar
aquest entorn. Amb aquest Pla pretenem limitar aquestes pràctiques
urbanístiques en benefici d’una majoria de propietaris, amb l’objectiu
de continuar vivint en un entorn agradable i ordenat com encara és
l’Eixample i evitar que l’especulació d’uns pocs faci malbé l’entorn i
les expectatives d’una zona residencial i conseqüentment les de la
majoria dels ciutadans i ciutadanes que hi viuen.

Protecció Civil de Parets amplia el seu
parc mòbil amb un nou vehicle total-
ment equipat per a actuar en situaci-
ons d’emergència que es produeixin al
municipi i l’entorn. Fins ara disposaven
d’un vehicle tot terreny equipat i una
rulot amb centre de comandament
avançat.
El nou vehicle és un pick up dotat amb
un dipòsit d’aigua de 500 litres i una
moto bomba de pressió que està pen-
sat per a desenvolupar primeres inter-
vencions i com a eina de suport al
cossos que ho requereixin. D’altra ban-
da, també es destinarà a la neteja de
zones en què es produeixin sinistres o
accidents.

Campanya de captació de voluntaris
Protecció Civil de Parets presta el seu
suport en accidents i també en d’altres
actuacions i esdeveniments de caràc-
ter esportiu, cultural o lúdic. Tot just
ara ha començat la campanya de cap-
tació de voluntaris per col·laborar amb
tasques de prevenció i control dels ris-
cos així com de suport en situacions
d’emergència.

S’amplia el parc mòbil de
Protecció Civil de Parets

L’expedient estarà en
exposició pública durant tot

el mes de setembre

Cigonyes blanques a Gallecs
El projecte de reintroducció de la cigo-
nya blanca a l’espai rural de Gallecs
va néixer l’any 2004 amb la signatu-
ra d’un conveni entre la Fundació Ter-
ritori i Paisatge de l’Obra Social de
Caixa Catalunya i el Consorci de l’Es-
pai Rural de Gallecs pel qual s’esta-
blia el compromís de redactar el pro-
jecte i la construcció de la infraestruc-
tura per acollir cigonyes en aquest
paratge. Ara ja és una realitat. La
Generalitat de Catalunya ha autoritzat
la tinença de 20 exemplars de cigonya
blanca (Ciconia Ciconia) que han es-
tat aportats pel Centre de Fauna de
Vallcalent.

Es regularan les activitats
comercials tenint en

compte les necessitats
ciutadanes
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Per quins motius ha decidit continuar
després de no pujar a 1a?
Va ser una llàstima perdre el darrer par-
tit del play off a casa contra La Roca i
quedar-nos molt  a prop de l’ascens.
Tot i així, vull continuar a l’HP ja que no
m’agrada deixar el projecte a mitges,
ha estat una temporada on tothom ha
vist que l’equip funciona i que hi ha una
dinàmica molt bona.
Quins canvis es perfilen a l’equip?
Per sort mantindrem el mateix bloc de
la darrera temporada. Continuen els 15
jugadors que teníem, incorporem dos
reforços del sènior B que són Axel
Serra i Juanito.
Es reforçarà la plantilla per optar de
nou a l’ascens de categoria?
Estem esperant dos possibles fitxat-
ges que es podrien materialitzar a final
d’agost. M’agradaria incorporar-hi un
primera línia i un tercer porter que
complementaria els actuals Carles Pa-
let i Manuel Romero.
L’Handbol Parets manté una mitjana
d’edat bastant jove?
És així, a excepció d’Escudero que és
el jugador més veterà amb uns 30
anys, la majoria de la plantilla té 24
anys i d’altres entre 26 i 27. És un bloc
amb molt futur que té moltes tempora-
des per davant.
Com plantejarà la propera temporada?

              “Ha mancat experiència per aconseguir l’ascens”
Josep Manel Herrero serà per quarta
temporada consecutiva l’entrenador de
l’equip sènior A de l’Handbol Parets.
Després de quedar-se a un pas de pujar
cap a 1a Catalana el tècnic confia a
obtenir de nou la classificació per a la
fase d’ascens. Per fer realitat el seu
objectiu Herrero mantindrà bona part
del bloc que tants bons resultats ha
donat en la darrera campanya. Josep
Manel Herrero porta més de 20 anys
vinculat amb el món de l’handbol, als
15 anys va debutar a les escoles
esportives, als 20 ja entrenava un equip
cadet i amb només 25 dirigia al sènior
de l’HP. Herrero que disposa del títol
d’entrenador nacional va ser durant 5
temporades tècnic de l’equip sènior i
coordinador del BM Barberà. També ha
estat segon entrenador de la selecció
catalana juvenil femení i cadet masculí.

FFFFFeeeeem cm cm cm cm clululululubbbbb

JOSEP MANEL HERRERO
tècnic sènior A de l’Handbol Parets

Jordi Seguer

Serà una campanya diferent a la de
l’any passat ja que tenim el llistó molt
alt després de quedar cinquens del play
off. El primer objectiu serà classificar-
nos per la fase i després caldrà veure
com l’afrontem ja que és molt dura.
Ha pensat en les raons per les quals
l’equip ha punxat en els moments
claus?
Hi ha un set inicial a l’equip molt jove
que està en progressió i que ha millo-

El primer equip del CF Parets ha reno-
vat la plantilla per la propera tempora-
da 2005-06. El bloc que dirigirà José
Miguel Astasio “Cuni” manté tan sols
8 jugadors de la passada campanya,
la resta són incorporacions que s’han
produït bàsicament al mig del camp i
en atac. Les altes han estat el defen-
sa Jaume Busquets que torna al CFP
després de 2 anys al FC Cardedeu i els
mitjos Parra (Can Rull), Cristian Cobos
(Bellavista i Vilanova), Ivan (La Torreta
i Cardedeu), Ferran Pericas (Cardedeu)
i Juan Carlos (Cardedeu i l’Ametlla).
També al mig del camp puja del juve-
nil “A” Roger Oriach que ja ha partici-
pat a final de temporada en alguns
partits del primer equip. En atac les
incorporacions han estat: Fernando
Vizuete (Parets “B”), Aitor (Fontetes i
Can Rull), Òscar Calero (Tona,
Bellavista i Lliçà d’Amunt) i Agustín
Latre que torna a l’equip després d’un
parèntesi.

Pretemporada a partir del 16 d’agost
El CF Parets iniciarà els entrenaments
de pretemporada el dimarts 16 d’agost
amb sessions diàries fins a l’inici de
lliga previst pel 18 de setembre. Els ri-
vals a la lliga de 1a territorial grup 4t
seran: Avià, Berga, Can Rull de
Sabadell, Castellar, Lliçà d’Amunt,
Marganell, Olesa de Montserrat, Palau
Solità i Plegamans, Puigreig,
Riuprimer, Roda de Ter, Sabadell Nord,
Sallent, Sant Pau de Manresa, San
Pedro Lumen i Terrassa B.

El CF Parets incorpora
onze cares noves

rat en els darrers anys però que li ha
mancat experiència en partits claus.
Davant del Terrassa i la Roca B va influir
massa la pressió en  certs jugadors.
Quan començaran la pretemporada?
A partir del 24 d’agost iniciem la pre-
paració física que durarà 2 setmanes.
Mantindrem el torneig pel 10 i 11 de
setembre.
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BreusWursi es proclama campió de les 24
hores de Futbol Sala de Parets

En la final van derrotar als guanyadors de l’any passat,
Rei de la Bamba-Bar la Pèrgola per 3 gols a 2

L'equip del Wursi ha estat el guanya-
dor de la 21a edició de les 24 hores de
futbol sala de Parets disputades el
passat cap de setmana al Pavelló d’es-
ports. La competició organitzada per la
secció local de CDC va comptar amb la
participació de 16 equips. En la final
Wursi va superar al campió de l'any
passat, Rei-la Pèrgola, per 3 a 2. Al
descans Wursi ja dominava en el mar-
cador per 2 a 1 i un tercer gol marcat
a l'inici de la represa per Rubén Carrillo
va sentenciar el duel.
La 3a plaça del torneig va ser per Pe-
nya Andalusista-Bar Criss i la 4a per
Tu-per. Els 8 primers de les 24 hores
tindran plaça assegurada per l'edició
de l'any que ve, 5è Malindros, 6è, Bar
83-Los Ratas, 7è Bit House i 8è,
Tremendus-Cargol Pelut. Per darrera
han quedat: 9è Dinimprès, 10è Esta-

 A la fotografia, la plantilla al complet del Wursi poc abans de la final de les 24 hores

El corredor de mountain bike Oliver
Avilés, de Parets, es va imposar el
passat 17 de juliol en el Campionat
d’Espanya júnior de BTT celebrat a
Pontevedra. Avilés de 16 anys forma-
va part de l’equip de la selecció cata-
lana que a més es va endur la victòria
en la modalitat de team relay. Gràcies

Oliver Avilés, campió d’Espanya júnior de BTT

Carla G. Pey classifi-
cada per l’Europeu

Pista Team, s’emporta el 2n Torneig F7 d’estiu
El Pista Team s’ha proclamat cam-
pió del 2n Torneig de Futbol 7 orga-
nitzat pel CF Parets. En la final va
derrotar el Travesseres per 4-3, el 3r
classificat ha estat l’Estació Servei
Palau i el 4t Frankfurt 83.   Al torneig
disputat del 27 de juny al 14 de juli-
ol han participat 19 equips. La res-
ta de posicions: 5è, Malindros, 6è
Desguaces PM, 7è Wursi, 8è Ski-
pis, 9è, Shaolin Soccer, 10è
Tremendus, 11è Alum. Segura, 12è,
Matagigantes, 13è Tiburones, 14è,

La patinadora juvenil del CP Parets
Carla G. Pey participarà del 23 al 27
d’agost al Campionat d’Europa de
patinatge que es farà a Rence
(Eslovènia). Va obtenir la classifi-
cació després de quedar campiona
d’Espanya en  el programa lliure de
la final estatal de Móstoles
celebrada el 2 de juliol. Abans, el 30
i 31 de juliol Mònica Gimeno,
patinadora júnior del Parets,
participarà a la final estatal que es
farà a Lloret de Mar.

Marta Martín anirà a
la final estatal de
pista sènior
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L’atleta paretana de categoria sènior
Marta Martín participa aquest cap de
setmana al Campionat d’Espanya de
pista a l’aire lliure en la prova de 800m
que tindrà lloc a Màlaga. Martín, nas-
cuda el 1981, resideix des d’aquesta
temporada al Centre d’Alt Entrenament
i Promoció de Sòria però continua a
l’equip de competició de l’Agrupació
Atlètica Catalunya. Des de fa mesos
està preparant la final espanyola en la
qual aspira a quedar entre les 5 prime-
res de tot l’Estat.

Medalla d’argent a la final catalana
En el Campionat de Catalunya celebrat
el 19 de juny a Manresa Marta Martín
va quedar subcampiona en 800m amb
un temps de 2.11.35, per darrera de
Montse Mas (1979) que va fer un
temps de 2.08.71, a més l’atleta de
l’AA Catalunya va obtenir un altre ar-
gent en el relleu de 4X400. Martín es
va formar de ben petita al CA Parets
per passar més tard a la JA Sabadell,
Integra 2 i ara al Catalunya. Durant el
juny va participar a la Trobada
Catalunya-Grècia-Polonia on va obtenir
una 3a posició en la seva especialitat.

Miquel Luque obté 6 me-
dalles a la final estatal
El nedador paralímpic de Parets,
Miquel Luque, ha obtingut 6 meda-
lles, 4 d’or i 2 d’argent al Campio-
nat d’Espanya d’estiu disputat a
Còrdova el cap de setmana passat.
Luque va quedar 1r en les finals de
100 braça, 100 esquena, i als re-
lleus de 4X50 lliures i 4X50 estils.
A més va obtenir dues medalles
d’argent en les proves de 150 estils
i 50 papallona. El nedador de 28
anys anirà del 19 al 30 de setembre
a Rio de Janeiro (Brasil) per prendre
part als Jocs Panamericans.

Els bons resultats de l’atletisme paretà
es van completar el 19 de juny amb la
consecució de la medalla d’argent per
par t d’Ivan Limia a la final catalana
sènior de 5.000 metres. Limia de 25
anys va quedar 2n amb una marca de
14.49.79, per darrera de l’atleta del
FC Barcelona Pol Guillén que va fer un
temps de 14.48.98. L’atleta de Parets
corre en l’actualitat pel CA Montornès
i alhora és el director tècnic de la
mateixa entitat. La temporada passada
ja havia obtingut una medalla de
bronze a la final catalana dels 10.000
metres.

Un atleta format al CA Parets
Igual que Marta Martín, Ivan Limia va
debutar en el món de l’atletisme al
CAP quan era cadet de primer any.
Prèviament havia practicat la natació al
CN Parets. L’atleta sènior ha passat
per altres clubs com Granollers, FC
Barcelona (3 anys) i Laietània.

Limia, subcampió
català de pista
sènior en 5.000 m

Cursa ciclisme veterans
de la Festa Major
Trenta-vuit corredors van prendre la
sortida el passat 17 de juliol al Gran
Premi de ciclisme de la Festa Major.
La prova puntuable per la Xallenge
Catalana va cloure amb victòria
d’Adriano Ramírez del CC Montor-
nès, de categoria Veterans 40. El
paretà Miquel Parera (a la fotografia
amb mallot de Ravet Bike) va ser 1r
en Veterans de 60. 27 dels 38 par-
ticipants van acabar el recorregut.

El nedador Jaume Jiménez
obté tres medalles d’or

ció Servei Palau, 11è, Banda del
Planas, 12è, Travessa-Fisio. Encarna
Mas, 13è, Insbruck Team, 14è Mas
Oliver, 15è The Wonders-Pastisseria
Calvo i 16è, Famol Handbol.
Els organitzadors van lliurar al porter
del Rei-La Pèrgola, Carles Tarragüell, el
trofeu al porter menys golejat de les 24
hores. Daniel Taboada de Penya
Andalusista va ser el màxim golejador,
mentre que Penya Andalusista-Bar
Criss, la revelació del torneig, ha estat
l'equip més esportiu. A l'entrega de
trofeus van assistir entre d’altres l'alcal-
de de Parets, Joan Seguer, el regidor
d’espor ts de l’Ajuntament, Josep M.
Guzmán, el diputat de CiU a Madrid i
exsecretari general de l'esport de la
Generalitat, Josep Maldonado, els
exjugadors del Barça de futbol, Estella
i Zuviria i l'humorista Jordi LP.

El nedador del Club Natació Parets
Jaume Jiménez Puigdomènech es
va endur el cap de setmana del 9 i
10 de juliol tres medalles d’or a la
final del Campionat de Catalunya de
natació del grup 1 -o benjamí- cele-
brada a la Piscina Sant Jordi de
Barcelona. Jiménez de 10 anys va
quedar 1r a la final de 100 braça
amb 6 segons d’avantatge respec-
te el 2n classificat, també va ser
primer en 200 estils amb 7 segons
de diferència i 1r a la final de 100
metres esquena.

a la primera posició obtinguda l’espor-
tista local prendrà part en el proper
Campionat d’Europa que es farà a
Bèlgica en les properes setmanes. Avi-
lés serà un dels components de l’equip
espanyol que aspira a les primeres pla-
ces. Oliver Avilés s’ha mostrat molt
satisfet pel títol “m’havia preparat a
fons el Campionat d’Espanya i a més
tinc el premi de participar per primer
cop a l’Europeu”. Des d’aquesta tem-
porada el corredor forma part de l’equip
Haribo de Banyoles després de deixar
AC Parets Ravet Bike. A més del títol
de campió d’Espanya, enguany s’ha
proclamat campió de Catalunya i és lí-
der de la Copa Catalana. Oliver Avilés
va ser escollit millor esportista masculí
de Parets de la temporada 2003-04.

At. Duopell, 15è, Paretense, 16è
Disara.net, 17è La To Petading, 18è
Narvik i 19è Que n’aprenguin.
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GRUPS MUNICIPALS

Grup Municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya

paretsvalles@esquerra.com

Grup Municipal  del
Partit Popular de Catalunya

Grup Municipal de
Convergència i Unió

Grup Municipal de
Nova Opció per Parets

info@nopparets.org

Grup Municipal
d’Iniciativa Verds-EA
www.ic-v.org/parets

parets@ic-v.org

Grup Municipal del
Partit dels  Socialistes de Catalunya

¡Visca la
Festa Major!

Falsejar debats

Informació i
propaganda

Dies de treva

Aquests dies hem pogut llegir en diversos
mitjans enquestes que consideraven el
nou estatut com un tema de poc interès
per als ciutadans. I quins són els temes
que interessen? La precarietat laboral,
l’accés a l’habitatge, la qualitat dels ser-
veis educatius i sanitaris...Tots aquests
temes estan molt lligats a l’estatut i al fi-
nançament, ja que són els instruments
que permetran millorar els aspectes de la
vida quotidiana que ens preocupen i faran
que la qualitat de vida dels catalans i les
catalanes millori.
El finançament és la clau perquè si es
tenen competències, si es tenen projec-

tes, però no es poden pagar, no es podran
tirar endavant. En aquest aspecte l’admi-
nistració local és l’exemple més clar. És
la més propera a les persones i la que està
pitjor finançada, aquest és un aspecte
reconegut per tothom. Cal aprofitar la re-
dacció de l’estatut per aprofundir i millo-
rar el sistema de finançament local per
poder prestar un servei d’acord amb les
necessitats de la població.
Cal, doncs, exigir responsabilitat a totes
les forces polítiques per tal que no perdem
l’oportunitat de millorar les condicions de
vida de tothom que viu a Catalunya. Per-
què en definitiva, d’això es tracta, d’ela-

borar uns instruments que permetin una
societat més justa, més lliure i més pròs-
pera.
Bona Festa Major i bones vacances si en
teniu.

Dit i repetit en aquestes banderoles, del
Parets al dia cal dir-ne full de propaganda.
Amb poca informació útil, no ajuda a pren-
dre decisions ni posició per manca de
contrast. La veu de l’oposició queda redu-
ïda a aquestes línies.
No és una revista on tingui cabuda la crí-
tica, es nota en la manca de la secció
d’humor, tot i que hi ha moltes coses que
fan riure.
Curiós: quan s’ha de parlar del NOPP, es
dóna la paraula a l’equip de govern. La
ràdio municipal RAP 107 gravà i emeté,
interromput per comentaris de regidors del
govern, un dels actes informatius del

NOPP.
A la  web de la Ràdio, també hi abunda que
es doni per fet el futur: tal dia s’aprova-
rà, es decidirà, etc. No cal esperar el fu-
tur real per estar segurs que s’aprovarà i
es decidirà. L’opinió de l’oposició hi sobra.
Serà com diu l’equip de govern. No els cal
ni explicar-se ni obrir la finestra o el micro
a les alternatives. No oblidin que som al-
ternatives reals de futur.
Moltes vegades estem realment intrigats
pel futur i els rumors no desmentits. No
sabem per què, però hem sentit dir que hi
haurà dimissions al setembre dins l’equip
de govern i molt amunt. Doncs ens haurem

d’esperar al setembre per saber si això
serà així. Normalment, a Parets hi ha molta
gent que sap què passarà abans que l’opo-
sició. “Què serà, serà?” deia cantant la
Doris Day.
“El que serà, serà”. Ja ens hi tenen acos-
tumats.

Avui s’inicia un llarg cap de setmana en
què, amb motiu de la celebració de la Fes-
ta Major, tots i totes tindrem l’ocasió de
passar-ho bé i sobretot de compartir el
carrer i fer-la petar. Presumirem davant
d’amics i família de la sorprenent anima-
ció que viu aquests dies el nostre poble.
I és que ningú pot negar l’evidència: a la
Festa Major, hi participa tothom, sempre
coincidim amb persones que durant molt
de temps no ens trobem mai.
Atesa la realitat festiva d’aquests dies, el
grup municipal d’ICV-EA volem aprofitar
aquest espai per parlar de la festa i defu-
gir de la confrontació política. Ara no toca.

És cert que la cultura no és solament es-
pectacle i entreteniment sinó que també
és coneixement, cohesió, reflexió, diàleg,
debat i innovació. Però com a manifesta-
ció cultural, la nostra Festa Major ha es-
devingut un espai vertebrador d’identitat.
Essent aquest l’any del llibre i la lectura,
ens alegra que el pregó vagi a càrrec d’una
escriptora, més encara en tractar-se d’una
persona que coneixen tots els nostres
nens i nenes pel seu vessant de
contacontes. Els propers dies hi haurà una
oferta d’activitats ben diverses i variades,
programades per acontentar els diferents
tipus d’oci que cadascun i cadascuna  de

nosaltres tria per passar-s’ho bé. Algunes
entitats s’hi han implicat a fons. Alguns
veïns i veïnes engalanen llurs carrers per
a l’ocasió. No haurem de seure a diferents
alçades en funció del nostre poder adqui-
sitiu perquè tots els espectacles seran
gratuïts i tots els espais oberts. És l’ho-
ra de gaudir de la festa més popular i
par ticipativa.

Bona Festa Major 2005

La Festa Major 2005 ja ha arribat. Ha ar-
ribat amb la calor de l’estiu, la manca
d’humitat i les altes temperatures, tant de
nit com de dia.
El nostre alcalde, en la salutació d’aques-
ta festa diu “La Festa Major és com un lli-
bre ober t”, doncs nosaltres creiem que
d’oberta, plural, participativa i compartida
per totes les forces polítiques no en té gai-
rebé res i cal llegir-la entre línies, ja que
és la festa d’uns quants i, per tant, no ha
estat el somni de tots.
El verd llampant d’aquesta edició, si més
no, ha de servir perquè tots siguem pro-
tagonistes, perquè serveixi per comunicar-

nos, per disfrutar de tots els actes i per
ajudar-nos a gaudir-ne.
Aquestes ratlles no pretenen ésser una
crítica a la Festa, sinó a la manera de fer
de l’actual equip de govern. La seva pro-
posta tan sols és la seva ja que la resta
de forces polítiques que representen una
bona part dels ciutadans del nostre muni-
cipi no hi hem participat ni tampoc hem po-
gut presentar les nostres propostes.
Aquest discurs ja sé que no és nou, però
es repeteix any rere any.
Però … vosaltres, ciutadans, tampoc heu
estat convidats a dir-hi la vostra, a mani-
festar les vostres preferències i aixó en-

cara és més greu.
Bé, la Festa Major, sempre estarà per so-
bre de tots i per aquest motiu sí que és
màgica.
Gaudiu del seu esperit generós i solidari.
Convida a tothom a participar-hi,  oblida’t
per uns dies de la rutina i submergeix-te
en la disbauxa i la gresca.
Bona Festa Major 2005 !

El PPC compleix els seus compromisos.

El PPC compleix
els seus

compromisos

En política hi ha coses que cal reconèixer
als teus rivals. La recent aprovació del pla
de millora de l’Eixample presentat en el
darrer ple, va ser recolzada  coherentment
i encertadament per totes les forces polí-
tiques de l’Ajuntament, menys pel PP (pot-
ser perquè no hi era)  i el NOPP.
Per a nosaltres aquest fet demostra qui-
na és la verdadera sensibilitat que cadas-
cú té sobre allò que diu.  Demostra quin
és el grau de credibilitat que donen deter-
minats discursos, que sovint es repetei-
xen demagògicament (no per això menys
legítims), amb l’única finalitat de desgas-
tar el govern local.

En aquest cas, la coherència d’aquells que
algun dia es van comprometre amb els
ciutadans de Parets, dient bàsicament que
a l’Eixample calien mesures urbanístiques
per evitar-ne la desfiguració com a zona
residencial i, per tant, regular una certa
massificació demogràfica que s’estava
produint en aquesta zona, ha estat un gest
de responsabilitat exemplar per alguns
grups de l’oposició, que demostra qui és
capaç i qui no ho és, d’anteposar els seus
interessos partidistes per davant de l’in-
terès general.
Amb l’aprovació del Pla de millora urbana
de l’Eixample hem evitat que l’especula-

ció d’uns pocs facin malbé les expectati-
ves d’un entorn agradable i ordenat, com
encara creiem que és aquest àmbit, i el
que és més important, la qualitat de vida
de la majoria dels que viuen allà. Celebrem
que amb nosaltres, també ho hagin vist
així ICV, CiU i ERC, que amb les seves com-
prensibles observacions i matisacions,
han donat suport a aquesta iniciativa.

Bona Festa Major!

El pla de
l’Eixample: una

qüestió de
responsabilitat
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La representació de la llegenda de la pedra del dia-
ble segueix el mateix esquema que tots els anys?
L‘esquema no varia gaire. Començarem a quarts de
deu del matí amb l’esmorzar a la zona de Can Serra
i després la cercavila que ens portarà pels principals
carrers del barri Antic fins a acabar a quarts de dues
a la plaça de la Vila. La part mes espectacular és a
la nit amb el desenllaç de la història que té una ex-
traordinària posada en escena conjunta entre ge-
gants i diables.
Un any més la colla gegantera compta amb el su-
port de l’actriu Meritxell Roda per l’assessorament
artístic i la posada en escena de la història de la
Pedra de diable...
És una autèntica sort poder comptar amb algú del
tarannà de la Meritxell Roda perquè ens assessori
tant en la interpretació de les veus i la posada en
escena com en les coreografies. En conjunt és un
espectacle que ens agrada molt a tots. Tant es així
que fins i tot ens agradaria portar-lo a la Fira de Te-
atre de Tàrrega i la mateixa Meritxell Roda pensa que

“LLLLL’ambient que es viu al món dels gegants és molt engr’ambient que es viu al món dels gegants és molt engr’ambient que es viu al món dels gegants és molt engr’ambient que es viu al món dels gegants és molt engr’ambient que es viu al món dels gegants és molt engrescadorescadorescadorescadorescador”

Seguint amb la línia que vam encetar ara fa quinze
dies, continuarem parlant de La Linera, aquest espai
tan nostre.
Com ja vam dir al número passat, dins el projecte
d’urbanització del parc La Linera es van recuperar,
juntament amb la xemeneia com element purament
ornamental, dos edificis simbòlics que ara complei-
xen una funció social: L’Escola Bressol La Cuna i
L’Escola Municipal de Música.
La Cuna ja va ser, des del seu inici l’any 1947, un
lloc dedicat a tenir cura de l’educació i guarda dels
mes petits. Va patir diferents fases dins la seva exis-
tència ja que al 1967 es va haver de tancar fins que,
el 1989 es van inaugurar les obres d’ampliació i re-
forma.
La seva funció ha variat molt poc en quant al contin-
gut però molt en quant als recursos. L’antiga guar-
deria dels nens i nenes de les treballadores de la
fàbrica es va dotar d’equipament i professorat de
qualitat i va obrir les seves portes com escola bres-
sol l’any 1989.
L’Escola de Música com a tal, no va existir fins l’any
1991 ja que, temps enrera, havia estat la residència
de l’amo o, com l’anomenava tothom, la Torre del
Director. També va ubicar la primera guarderia de la
fàbrica, abans que la Casa Cuna entrés en funciona-
ment.
Tant l’un com l’altre han representat una època i un
sistema de vida i, a hores d’ara, ja formen part del
nostre passat i, com no, del nostre futur.

ARXIU MUNICIPAL
C/Travessera, 1. Parets del Vallès. Tel. 93 573 98 00
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Servei Local d’Ocupació de Parets. C/Major, 2 - 4. 08150 Parets del Vallès (Barcelona) Tel. 93 573 88 90

Alícia Pozo Figueroa

EL CALAIX

Per accedir a aquestes ofertes labo-
rals heu d’estar inscrits al Servei Lo-
cal d’Ocupació de Parets (SLOP).
Si esteu interessats podeu telefonar
els dilluns, de 9 a 13h,  al 93 573
88 90 o bé adreceu-vos personal-
ment a l’SLOP, al C/Major 2-4, Pa-
rets del Vallès.

BORSA DE TREBALL

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h / Dilluns, de 17 a 19.30 h

Pepi Volart

La Linera, els edificis i la xemeneia

AUXILIAR DE
MAGATZEM

Llocs de treball: 1
Municipi: Lliçà de Vall
Contracte: Temporal, fins
al 9 de setembre
Horari: De 14 h a 18 h
Requisits: Imprescindible
cotxe per desplaçar-se fins
a l’empresa

ENVASADORA MOSSO DE
MAGATZEM

PERSONAL
DE NETEJA

Llocs de treball: 1
Municipi: Mollet del Vallès
Contracte: Temporal amb
possibilitat d’indefinit
Horari: De 5 a 15 h, més
dues hores extraordinàries
al dia
Requisits: Imprescindible
persona jove

Llocs de treball: 1
Municipi: Parets del Vallès
Contracte: Temporal amb
possibilitat d’indefinit
Horari: partit

Llocs de treball: 1
Municipi: Mollet del Vallès
Contracte: Suplències amb
possibilitat d’indefinit
Horari: De 11 a 12.45 h i
de 17 a 22 h

La colla de gegants de Parets esgota els darrers
minuts previs a l‘inici de la festa per conjugar tex-
tos, músiques i actuacions per representar de
forma impecable la llegenda de la pedra del dia-
ble aquest dissabte amb l‘Elisenda, en Marcel i en
Llucifer com a principals protagonistes. Fa nou
anys que aquests personatges tenen un pes es-
pecífic singular el dissabte de  Festa Major, al matí
amb la cercavila pel  barri Antic i al vespre amb
la singular representació del desenllaç de la lle-
genda a la Plaça de la Vila. Maria Rosa Naqui és
la cap de colla dels gegants de Parets.

FFFFFeeeeem trm trm trm trm traaaaadddddiiiiicccccioioioioio RRRRReeeeetttttalalalalal lllllsssss...............

del mes de juliol. Els actes també han variat molt amb
el pas del temps. Abans: ballades de sardanes, con-
certs i balls. Ara: teatre, jocs, concursos, cinema,
mostra gastronòmica, gegants i diables, torneigs es-
portius, però també ballades de sardanes, concerts
i, com no, balls... Això sí, l’hora de fer cap a casa segur
que ha variat notablement!

Maria Rosa Naqui.
Gegants de Parets

Mercè Alcayna

La bibliografia i la documentació utilitzades per a l’elaboració d’aquest
ar ticle es poden consultar a les biblioteques municipals i a l’Arxiu
municipal de Parets.

Festa Major 2005: ja és aquí i,
per no perdre-us res, podeu
consultar aquesta publicació o
el web de l’Ajuntament. Però la
manera tradicional d’anunciar
els actes de la Festa Major ha
estat, i és encara, el programa
que haureu trobat a la bústia de
casa. El més antic que es con-
serva a l’Arxiu Municipal és de
l’any 1929, i aleshores era la
Sociedad Cooperativa Obrera
La Progresiva, la cope, qui or-
ganitzava la Festa Major, i
l’Ajuntament era un més dels

«convidats», com es comprova en el revers de la invi-
tació que us mostrem. Com veieu, la nostra festa se
celebrava el primer cap de setmana d’agost, però a
partir de l’any 1978 es va traslladar a l’últim dilluns

l’espectacle té prou qualitat com per portar-lo a una
fira com aquesta.
 El desenllaç de la llegenda de la Pedra del diable
suposa l’actuació conjunta de gegants i diables.
Com és aquest treball conjunt?
 Excel·lent. Ens compaginem molt bé. Aquest any
els diables tenen un nou personatge que és la
bèstia, un nou element del seu bestiari que és fran-
cament impressionant. Ja el vàrem poder veure per
Sant Jordi, se li han fet alguns petits arranjaments
i per aquesta Festa Major farà alguna intervenció
també simbòlica per donar-se a conèixer.
L’any vinent es complirà el desè aniversari de les
colles de gegants i diables. Hi ha alguna cosa pre-
vista per a la celebració?.
 Pel que fa a gegants hi estem pensant, però es
prematur avançar res. Però hi haurà celebració se-
gur. El que ens agradaria seria ampliar la colla amb
mes persones. Volem formar un grup encara mes
nombrós. L‘ambient que es viu en el món dels ge-
gants és molt engrescador.

‘
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Com valores aquest Menú Jove
Gourmant?
Ha anat molt bé. Llegeixo moltes revis-
tes franceses, que són un dels meus
ídols en la gastronomia, i cap als anys
noranta els restaurants d’aquest país
van crear un menú per als estudiants.
Nosaltres no podíem posar un menú
per a estudiants perquè a Parets no hi
ha universitats i vaig posar el nom de
Jove pensant sobretot en aquest públic.
S’ha fet els caps de setmana i és una
forma de fomentar que els joves entre
20 i 30 anys coneguin el nostre restau-
rant.
Com es va fundar El Jardí?
Els meus pares, en Josep i la
Montserrat, es van conèixer a la Fonda
Europa. Ells eren cambrers i allà van
conèixer un senyor que era milionari i
del qual es van fer molt amics. Ell va ser
qui va oferir als meus pares un terreny
que actualment és El Jardí. Val a dir que
també es coneix com El Cafè de Baix,
un nom que m’agrada molt.
Un restaurant que destaca també pel
seu jardí.
Aquest és un racó emblemàtic on hem

“Al Jardí fem cuina d’inquietud”

Pere Comas. Restaurant El Jardí

El paretà Pere Comas, de 63 anys, regenta un dels restaurants més reconeguts
de la nostra comarca, El Jardí. Aquest establiment enguany compleix setanta anys.
Per commemorar aquesta data va crear un Menú Jove Gourmant, que constava
de quatre plats, postres, copa de cava i cafè, un menú pensat sobretot per a les
butxaques dels joves de Parets i de la comarca. També destaca per la seva pas-
sió pel futbol ja que ha estat president del CF Parets a més de ser un declarat
barcelonista.

Ultima hora ...

Carles Font.  Fotografies: Joan Soto

organitzat concer ts, balls i altres acti-
vitats. A més, a l’estiu val molt la pena
sopar al jardí escoltant de fons l’aigua
i els ocells.
Quin és el secret de la cuina d’El Jar-
dí?
Són molts anys de dedicació. Primer
amb els meus pares, però després amb
la meva dona, la Carme, i jo mateix que
he d’estar al dia de totes les novetats
que hi ha en la gastronomia. També cal
destacar el meu fill, en Josep, que és
un gran cuiner. S’ha de cuinar poc a poc
i després hi ha el toc de cadascú.
Teniu alguns plats típics?
Sempre hi ha plats bàsics com la vede-
lla amb bolets, canelons, arròs negre.
A més els dissabtes encara fem
capipota. A part, el vuitanta per cent de
la resta de la carta es renova segons
l’estació.
Feu cuina creativa?
Podríem dir que sí, tot i que a mi m’agra-
da definir-la com a cuina d’inquietud.
Nosaltres no hem inventat res, l’únic
que fem són combinacions.
Quines influències tens?
Molts em diuen que faig cuina france-

Festa Major de Gallecs
Coincidint amb la de Parets, aquest
cap de setmana se celebra la Fes-
ta Major de Gallecs. Els actes co-
mençaran el dissabte 23 de juliol
amb el pregó a càrrec de Las
Trabubu i clourà el diumenge amb
les havaneres amenitzades pel
grup Mar i Vent. També hi haurà,
entre d’altres, la ja tradicional mis-
sa a l’església de Santa Maria de
Gallecs.

Memòria de Parets i La Pedra
del Diable, editats DVD
Aquesta Festa Major 2005 es pre-
sentaran, en format DVD, dos es-
pectacles vinculats a la identitat de
Parets. D’una banda, l’obra teatral
La Memòria de Parets, creada per
a la celebració del 1.100 aniversa-
ri. De l’altra, la representació de La
Pedra del Diable, que enguany arri-
ba a la 10a edició. La presentació
es farà dissabte, a les 21.55h a la
Plaça de la Vila.

Edició especial del Parets al dia,
el 29 de juliol
El proper divendres, 29 de juliol, tin-
dreu a les vostres bústies una edi-
ció especial d’aquest butlletí, Pa-
rets al dia, amb un recull de fotogra-
fies dels millors moments de la
Festa Major 2005. Potser ja ho hau-
ràs vist en directe, però el dia 29 ho
podràs reviure. Les imatges més es-
pectaculars seran a les teves
mans.

´

sa, però això no és cert. M’agrada molt
aquesta gastronomia però jo sempre
penso en català. De fet, tots els ingre-
dients que hi poso són catalans.
A més és coneguda la teva passió pel
futbol.
Sóc molt culé i tots els barcelonistes
poden veure els partits del Barça al bar
del restaurant ja que des de fa poc te-
nim una pantalla molt gran. A més he
estat president del CF Parets, continuo
sent amb els veterans i actualment
entreno els porters del club.
Quin és el teu racó preferit de Parets?
La plaça de la Vila.
Quin llibre ens recomanaries?
L’últim d’en Ferran Adrià.


