
El jugador de l’equip sènior A del Tennis Taula Pa-
rets, Miquel Molina, i la patinadora júnior del Club
Patí Parets, Mònica Gimeno, han estat escollits mi-
llors esportistes de Parets de la temporada 2004-
05. Els guardons es van lliurar el passat 1 de juli-
ol en el marc de la 6a Nit de l’esport celebrada al
Pavelló municipal on es van reunir més de 500
persones. La festa, que serveix per tancar la tem-
porada esportiva, va escollir l’equip sènior masculí
del Bàsquet Parets com el millor de la darrera cam-
panya. La consecució de l’ascens cap a la 3a ca-

talana, després d’anys d’intentar-ho, ha estat clau
en la decisió del jurat. Un total de 97 esportistes
dels 13 clubs esportius de Parets han estat nome-
nats. D’entre aquests s’han escollit els millors de
les 9 categories, masculina i femenina, i els millors
generals. Es dóna la circumstància que tant Moli-
na com Gimeno ja van endur-se en anys anteriors
el guardó de millor esportista de Parets. El palista
Miquel Molina va guanyar l’edició del 2002 men-
tre que la patinadora Mònica Gimeno ha revalidat
el títol assolit l’any passat.
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A la fotografia, el regidor d’esports i l’alcalde, acompanyats per Laura Sanluís, Miquel Molina i Dídac Cayuela.

Parets celebra la Nit de l’Esport
Miquel Molina, Mònica Gimeno i el sènior masculí del Bàsquet, els millors de la temporada
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Horaris de visita del consistori

L’Arxiu Municipal és
el servei que s’ocu-
pa de la gestió docu-
mental, és a dir, de
seleccionar, classifi-
car, custodiar i difon-
dre tots els docu-
ments que es gene-
ren a l’Ajuntament i
al municipi. Comprèn
la documentació his-
tòrica i administrati-
va. L’àmbit cronolò-
gic que abasta, va des de l’any 1834 fins
al 2002.
A l’arxiu històric trobarem documents
que, prèvia selecció i avaluació, es con-
serven com a testimoni d’esdeveniments
importants per a la població.
L’arxiu administratiu està format per la
documentació que ha estat generada des
del propi Ajuntament i les oficines muni-
cipals i esdevé una eina administrativa
imprescindible per a la gestió de les com-
petències municipals.

L’Arxiu Municipal

2

Des de l’arxiu, també es re-
cullen les publicacions, fu-
lletons, car tells i material
imprès que edita l’Ajunta-
ment i compta amb un ex-
tens fons fotogràfic.
La funció d’aquest servei
és tant administrativa com
cultural, ja que és un ele-
ment bàsic per a la difusió
i conservació del coneixe-
ment del nostre passat i
present com a municipi.

La documentació pot ser consultada per
qualsevol persona interessada, però hi
queda restringida aquella que està afec-
tada per la reserva, per exemple aquella
que conté informació que pot atemptar
contra la intimitat de les persones.
L’Arxiu Municipal és, també, el servei que
s’ocupa de rebre i acollir la documenta-
ció que, en qualsevol format, els ciuta-
dans donen o cedeixen per tal que no
desaparegui i resti per al futur de la po-
blació.
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CENTRE CULTURAL CAN RAJOLER
C/Travessera, 1

08150 Parets del Vallès

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

MªJosé Blanco es jubila després de 35
anys al Patronat Pau Vila

La vocació i dedicació de Maria José
Blanco Tejada a la tasca de mestra fou
sempre total, i en particular l’adreça-
da a tots els nois i noies de l’escola
Pau Vila de Parets del Vallès.
Amb molts dubtes i una immensa recan-
ça la nostra companya ha decidit jubi-
lar-se, després de trenta-cinc anys de
docència en el centre i alguns més en

altres indrets de l’estat creiem que
s’ho té guanyat de sobres. Amb el seu
caràcter, for t, geniüt, de resposta im-
mediata alhora que positiu, rialler i
amiga de la gresca ha conviscut mo-
ments molt bons i algun de difícil amb
la gent, que durant molt o poc temps,
hem estat companyes i companys seus
en la dura tasca del dia a dia a l’aula,
i en la convivència fora d’ella.
La Maria José és d’aquelles persones
que diríem que ha nascut per ser mes-
tra, per la seva dedicació a la docèn-
cia, pel seu domini, aparentment sen-
se esforç, del grup classe, de vegades
utilitzant estratègies de falsa duresa
amb els nens i nenes i d’altres amb tàc-
tiques de mà esquerra per tal d’acon-
seguir els objectius proposats.
De ben segur que els molts alumnes
que ha tingut la recorden com una mes-
tra que els feia treballar de valent al-

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
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De dilluns a divendres de 9 a 13 h/ dilluns tarda de 17 a 19 h
Tel. 93 573 98 00 Fax. 93 573 98 04

a/e: arxiu@parets.org

hora que se’ls sabia guanyar. Amb
molts d’ells ha organitzat obres de te-
atre, concursos literaris i altres activi-
tats, entre lúdiques i pedagògiques.
També, a molts d’ells els ha acompa-
nyat a viatges, colònies, setmanes blan-
ques, etc.. , fins i tot els ha fet de mare
i/o amiga quan ho han necessitat.
Cer tament la trobaríem a faltar si no
estiguéssim segurs que, tot i no tenir-
ho com una obligació, ens visitarà molt
sovint i si hi ha ocasió ens donarà un
cop de mà perquè com ja hem dit és una
mestra vocacional.
Les teves companyes i els teus com-
panys de Claustre farem que aquest
pas, que tard o d’hora esperem fer tots,
et sigui plaent i agradable i que així per-
duri en el record col·lectiu.
El claustre de professors desitja de tot
cor un comiat agradable a la mestra
Maria José Blanco.

Divendres 8
-A les 22.30 h, a la plaça Mira-
dor de Gallecs, projecció de la
pel·lícula El gran golpe dins del
cicle Cinema a la fresca.
Dissabte 9
-A les 22.30 h, a la plaça de la
Vila, ball amb l’orquestra
Rosaleda, amb motiu de la fes-
ta de la Cooperativa La Progres-
siva.
-A l’amfiteatre de Can Butjosa,
Amfi Rap, amb exhibició de gra-
fits, breakdance i hip hop, a càr-
rec del grup Estilo Ibérico.
Diumenge 10
-De 10 a 15 h, a la Piscina Can
Butjosa, Mulla’t per l’esclerosi
múltiple.
Dimarts 12
-A les 18 h, al Parc La Linera,
espectacle familiar de pallassos
N’hi ha n’hi do a càrrec de Xumet

i Xinxeta, dins del Biblioparc
2005.
Dijous 14
-A les 18.45 h, al Teatre Can
Rajoler, recital de poemes dels
segles XVI i XVII a càrrec del Niu
d’Art, dins del Festival de Troba-
dors i Joglars.
Divendres 15
-A les 22.30 h, al Casal de Cul-
tura Can Butjosa, Chill out a la
fresca amb Iris Paris.
-A les 22.30 h, a la plaça de la
Vila, projecció de la pel·lícula
Reinas dins del cicle Cinema a
la fresca.
Dissabte 16
-Sortida al Tossal dels Tres Reis
/ La Creu.
-A les 12 h, al Pavelló Municipal
d’Esports, 24 hores de futbol
sala.
-A les 17 h, a la plaça de la Vila,
torneig d’escacs de Festa Major.

Diumenge 17
-A les 10.30 h, pels carrers del po-
ble, cursa ciclista de Festa Major
categoria veterans.
Dimarts 19
-A les 18 h, al Parc La Linera, es-
pectacle de titelles Historietes a
càrrec de Galiot teatre de titelles,
dins del Biblioparc 2005.
Dimecres 20
-A les 22.30 h, a la plaça de la
Vila, cremat de rom i cantada
d’havaneres amb El Bergantí.
Dijous 21
-A les 19 h, al Teatre Can Rajoler,
concert De boca en boca a càrrec
del grup De Calaix, dins del Festi-
val de Trobadors i Joglars.
-A les 22.30 h, a la plaça de la
Vila, projecció de la pel·lícula
Madagascar, dins del cicle Cinema
a la fresca 2005.
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Miquel Molina i Mònica Gimeno ja van rebre el
guardó en edicions anteriors de la Nit
Per sisè any consecutiu Parets ha celebrat la Nit de
l’Esport, la festa anual de l’esport local que serveix
per tancar la temporada esportiva. El certamen
organitzat pel Servei Municipal d’Esports es va re-
cuperar l’any 2000 coincidint amb la inauguració de
la sala annexa al Pavelló. Des d’aleshores s’ha anat
incrementant la xifra d’esportistes que les entitats
han nomenat  fins arribar al centenar de l’edició
d’enguany. Parets compta amb un total de 14 clubs

Fotografia que recull tots els premiats de la Nit de l’es-
port del 2005: Laura Sanluís -en lloc de la patinadora
Mònica Gimeno- el palista Miquel Molina, així com juga-
dors i tècnic de l’equip sènior masculí del Bàsquet Pa-
rets que ha pujat de categoria.

El nou millor esportista masculí, Miquel Molina, ha gua-
nyat aquesta temporada el Campionat de Catalunya
invidual per comarques i ha format part de l’equip sèni-
or A del Tennis Taula  Parets que ha assolit l’ascens a
1a Estatal després de disputar la fase a Getafe (Madrid).

esportius i uns 1.400 practicants federats.
A la Nit de l’Esport participen tots aquells esportis-
tes que competeixen per clubs de Parets. L’elecció
de Miquel Molina i Mònica Gimeno per segon cop
com a millors esportistes posa de manifest el seu
bon moment de forma i progressió. En canvi, per
primera vegada el sènior masculí del Bàsquet Parets
ha estat el millor equip de la temporada, tot un re-
coneixement per a una entitat en creixement.

Laura Sanluís del Club Patí Parets va recollir en absèn-
cia de Mònica Gimeno, el guardó de millor esportista
femenina. Gimeno va quedar l’any passat campiona de
Catalunya, Espanya, Europa i 5a al Mundial de Fresno
juvenil. A final de juliol anirà a l’Estatal júnior de Lloret.

La consecució de l’ascens a 3a Catalana després  d’anys
d’intentar-ho ha permès al sènior masculí del Bàsquet
Parets  endur-se el guardó al millor equip de la tempora-
da 2004-05. A la fotografia apareix el tècnic de l’equip
Toni Martín que continuarà un any més al club.

Hem viscut una altra edició de la Nit
de l’Esport, una festa que es va
instituir per premiar l’esforç dels es-
portistes integrats dins dels clubs
de Parets.
Aquesta vegada hem tancat una
gran temporada gràcies al treball de
les entitats i de cadascun dels seus
components. Tots han fet possible
una important collita d’èxits, tant
personals com col·lectius, si bé el
millor èxit és el resultat d’un afany
de superació constant i d’entrega
personal.
Per això vull felicitar els guanyadors,
els nominats i tota l’àmplia família
esportiva de Parets, especialment a
aquelles persones que sovint no te-
nen el reconeixement públic ni reben
l’agraïment que es mereixen.
Més enllà de la passió i la competi-
ció, l’esport s’ha de concebre com
una eina de cohesió social i de pro-
moció dels valors de la participació,
la solidaritat i la cooperació. És una
activitat saludable i educativa, en
què també es treballen altres valors
com la tolerància, el joc net,
l’autoestima, la superació, el res-
pecte, el treball en equip i totes
aquestes qualitats que ens ajuden
a formar persones.
A més de fomentar la convivència,
l’esport és un símptoma de la salut
i el benestar d’un poble. I creiem
sincerament que Parets està a un
bon nivell, ja que la pràctica espor-
tiva creix cada cop més i són molts
els qui es van integrant a les entitats
locals.
Conscients d’aquest interès, treba-
llem per donar resposta als qui, mit-
jançant l’activitat física i l’esport,
volen millorar la seva qualitat de
vida. Dotant-los d’equipaments, mi-
llorant els existents i facilitant que
tothom pugui exercir el seu dret a
practicar l’esport en condicions dig-
nes.
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Carla Menes
prebenj. femení
Club Atletisme

Parets

Jordán Herran
prebenj. masculí

Club Natació
Parets

Alba Quirós
benjamí femení
Club Atletisme

Parets

Jaume Jiménez
benjamí masculí

Club Natació
Parets

Ylenia Alarcos
aleví femení
Club Natació

Parets

Josep
Rodríguez

aleví masculí
Handbol Parets

Sandra Piñero
infantil femení
Club Atletisme

Parets

Jesús Chinchilla
infantil masculí

Ass.Ciclista
Parets

Carla G.Pey
cadet femení

Club Patí Parets

Sergio
Mengibar

cadet masculí
Club Rugbi Parets

Mònica Gimeno
juvenil femení

Club Patí Parets

Antoni Aguilà
juvenil masculí
Club Handbol

Parets

Neus Jordà
júnior femení
Club Bàsquet

Parets

Roger Oriach
júnior masculí
Club Futbol

Parets

Mari Nieto
sènior femení
Club Bàsquet

Parets

Miquel Molina
sènior masculí
Tennis Taula

Parets

M.Teresa
Iglesias

veterà femení
CEP

Miquel Parera
veterà masculí
Ass.Ciclista

Parets
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Considera que hi ha suficients instal·lacions esportives a Parets? Practica algun esport?

VOX POPULI

Instal·lacions sí hi ha sufici-
ents, places per fer espor t
potser no tantes. El meu ma-
rit juga a futbol sala i per fei-
na ha d’estar molts mesos
sense poder anar, si s’esbor-
ra aquest temps, quan vol
tornar ja no hi ha lloc.

Susanna
Salvador

37 anys

RAQUEL
GARCIA
Regidora de
Joventut i

Participació
Ciutadana

Polítiques de joventut amb la participació dels joves

ACTUALITAT

Un estudi de la realitat dels joves de Parets
permetrà elaborar el Pla local de Joventut

L’objectiu de l’estudi ha estat fer una diagnosi de les
necessitats dels joves de manera participativa

L’empresa Índic ha estat l’encarregada de fer l’estudi

Sí, crec que hi ha suficients.
Jo practico la bicicleta i crec
que falta un circuit de BMX
que ens van prometre que es
faria aviat. Estem a l’espera.

Gerard
Oriach

18 anys

Crec que no hi ha suficients.
Falta a l’Eixample una pisci-
na descober ta i un gimnàs
municipal. Crec que una pro-
posta interessant seria fer a
sobre de la piscina de Can
Butjosa un gimnàs públic.

Regina
González

48 anys

Trobo a faltar una altra pisci-
na, al barri antic, i una ofer-
ta espor tiva municipal més
àmplia. Jo faig gimnàs al pa-
velló dos dies per setmana i
m’agradaria poder-ho fer més
habitualment.

Carmen
Fernández

50 anys

Crec que falta una piscina
descoberta a Parets. Jo faig
piscina però a l’estiu he
d’anar a fora perquè a Can
Butjosa fa molta calor.

Albert
Garcia

 30 anys

Habitatge, ocupació i oci
són les qüestions que més
preocupen els joves

Les dades que es desprenen del
treball de camp determinen que
les qüestions que més preocupen
els joves són l’habitatge, l’ocupa-
ció i l’oci.
La dificultat dels joves d’accedir a
un habitatge és un dels problemes
que es detecta, tot i que s’incideix
que no és un fet exclusiu del mu-
nicipi sinó que afecta el conjunt
del país. Davant l’oferta cultural
destaquen la bona qualitat pel que
fa a exposicions, espectacles te-
atrals i la xarxa de biblioteques si
bé pel que fa a l’oferta de lleure
troben a faltar espais com ara
pubs, discoteques, cinema, cen-
tres comercials i espais per a jo-
ves. Pel que fa a situació laboral
manifesten que gairebé totes les
ofertes es concentren en el sector
industrial i que hi ha poques opor-
tunitats de trobar feina. En l’àmbit
de l’educació destaca la sensació
de millora que s’ha produït en els
darrers anys però apunten la ne-
cessitat d’una major oferta forma-
tiva a secundària. La relació dels
joves amb l’Ajuntament segons la
percepció general dels joves és
positiva. Consideren que els ser-
veis d’atenció jove donen un bon
servei i un tracte agradable.
Per últim destaquen que Parets és
un poble tranquil sense proble-
mes de convivència i que té una
bona xarxa de comunicacions i
oferta de transport públic.
En algunes de les qüestions plan-
tejades pels joves ja s’esta treba-
llant. La promoció del sector
IVECO com a espai d’oci o la
construcció futura d’habitatges de
protecció oficial són alguns dels
projectes previstos. De cara al
curs vinent també hi haurà oferta
formativa de grau superior a l’IES
Parets.

L’Ajuntament de Parets del Vallès, a
través de la Regidoria de Joventut, tre-
balla en l’elaboració del Pla local de
joventut. Com a pas previ, s’ha realit-
zat un estudi per tenir un coneixement
de la realitat juvenil a Parets, saber
quina és la situació dels joves i quines
són les seves necessitats. Arran
d’aquestes dades, a partir del setem-
bre s’iniciarà el procés de confecció
del Pla local de joventut, que pretén
establir les directrius que se seguiran
per donar resposta a les necessitats
dels joves.

Vuitanta entrevistes a joves
Les conclusions de l’estudi, realitzat
per l’empresa Índic, responen a una
vuitantena d’entrevistes a joves amb
edats  compreses entre 15 i 29 anys

i també s’ha recollit la percepció de
professionals i tècnics que treballen
amb aquest segment de població.

L’objectiu d’aquest estudi ha estat
construir, de manera participada, una
diagnosi que identifiqués les necessi-
tats dels joves de Parets del Vallès.
S’ha tingut en compte els trets del mu-
nicipi i de la seva població en relació a
l’àmbit juvenil, els recursos i serveis
existents i les polítiques i actuacions
dels diferents departaments de l’Ajun-
tament en l’àmbit de joventut.
L’estudi ha abastat àmbits diversos
com l’habitatge, la sanitat, el mercat
laboral, el lleure, la cultura o l’esport.

Dia a dia veiem com l’evolució fa que els espais es transformin i s’ade-
qüin als nous temps i a les noves necessitats socials. Parets no que-
da al marge d’aquest progrés. Per aquest motiu, l’equip de Joventut
hem volgut realitzar un Pla Local de Joventut, eina de treball des de
la qual els joves de Parets han pogut par ticipar opinant, valorant,
suggerint i demanant com volen que sigui el municipi on viuen...
Mitjançant el Pla Local els joves de Parets han participat en la defini-
ció de les polítiques de joventut municipals. No hem de caure en l’er-
ror de pensar que joves significa només oci i estudis, no ens oblidem
que són els ciutadans que segurament gaudeixen més dels espais
municipals, a més de començar un camí ben complicat cap a l’eman-
cipació. Segur que des de l’Ajuntament no podrem arreglar tot allò que
no funciona, però sí que treballarem, com hem fet sempre, per millo-
rar tots els serveis dirigits als joves —formació, oci, esport, treball,
participació, habitatge, salut...—i facilitar-los aquesta difícil emanci-
pació, sota les directrius que ells mateixos ens suggereixin.

L’Ajuntament de Parets ha renovat en
aquests dies el conveni de col.la-
boració amb el nedador paralímpic,
Miquel Luque.
Amb el document, el consistori es com-
promet a atorgar una subvenció anual
de 3.000 euros a l’esportista en con-
cepte de desplaçaments i material es-
portiu. L’acord entre ambdues parts va
signar-se per primera vegada l’any
2001 després que Miquel Luque asso-
lís la medalla d’or en 50 m braça als
Jocs Paralímpics de Sydney. Des
d’aleshores s’ha anat renovant l’acord
i, a més, s’ha incrementat la dotació
pressupostària fins als 3.000 euros
actuals. Amb  el conveni de col.la-
boració l’Ajuntament vol finançar part
de les despeses que Luque tindrà per
preparar les seves competicions. El
nedador té la voluntat de participar als
Jocs de Pequín el 2008 i al Mundial de
Sudàfrica el 2006.

Conveni entre l’Ajuntament
de Parets i el nedador
Miquel Luque

Al setembre es
començarà a fer el

Pla local de Joventut

L’Ajuntament també col.labora amb al-
tres esportistes discapacitats del mu-
nicipi com el jugador de bàsquet
amb cadira de rodes del Gutman Barça,
Ricardo Hernández. El consistori va
assumir el cost de la cadira que utilit-
za el jugador paretà per la competició
oficial. Durant aquesta temporada l’es-
por tista ha quedat campió de
Catalunya i 4art a la lliga espanyola.
Gràcies al seu paper participarà l’any
que ve a la competició europea.

Suport al jugador Ricardo
Hernández
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L’ampliació de les voreres del carrer de
Lluís Companys i de l’avinguda de la
Pedra del Diable és una de les actua-
cions que s’endegarà properament. El
projecte preveu l voreres més amples.
En el cas del carrer de Lluís Com-
panys, la vorera tindrà una amplada de
3.40 metres i es procedirà també a la
substitució de l’arbrat i de l’enllume-
nat. El tram d’ampliació està delimitat
entre els carrers de Sant Antoni i Mig-
dia.

Repavimentació del c/Lluís Companys
D’altra banda també està previst tornar
a asfaltar tota la via, fins a arribar a
l’avinguda de Catalunya, amb un pavi-

Pla  d’Actuació Municipal

Prioritats de Serveis Urbans

La vorera
del carrer
de Lluís
Companys
farà
3,40m
d’amplada

Es guanya espai per als vianants amb l’amplia-
ció de voreres a diferents indrets de Parets

Els principals objectius de l’àrea de
Serveis Urbans són la neteja glo-
bal del municipi, el manteniment i
millora de les infraestructures i
dels serveis per als ciutadans i la
implantació de nous serveis pen-
sant en el Parets del demà.
La neteja global es fa mitjançant
contractes a empreses concessio-
nàries especialitzades i el treball de
la brigada municipal. Des de l’any
2000 s’ha millorat el servei de re-
collida de brossa i de residus i molt
especialment el de neteja viària.

El manteniment i millora de les in-
frastructures se centra en la repo-
sició i millora de les voreres i la
substitució d’arbrat per un altre de
més adequat al paisatge urbà. El
progressiu soterrament de les àre-
es de contenidors, especialment
en zones comercials i vies princi-
pals, continuarà aquest any amb
les obres dels carrers d’Anselm
Clavé, Pedra del Diable i avinguda
d’Espanya. El 2006 es farà al bar-
ri Antic. Es preveu també la millo-
ra per trams de l’enllumenat públic
del barri de Can Roura i de l’avin-
guda d’Espanya.
Altres accions del servei són la mi-
llora del servei de taxi i del mercat
municipal, i la propera concessió
de tres quioscs al municipi.

Neteja i manteniment,
objectius principals

Parets disposarà a partir de l’octubre
d’un Centre de Desenvolupament Infan-
til i d’Atenció Precoç segons ha confir-
mat el Departament de Benestar Social
de la Generalitat de Catalunya.
La dotació del CEDIAP respon a la sol·-
licitud realitzada ja fa més d’un any per
l’Ajuntament de Parets del Vallès i per-
metrà descongestionar el servei que
es presta en altres municipis de la
comarca.
“El CEDIAP de Parets té concedides
un total de 4.500 hores de funciona-
ment a l’any, un 40% de les quals es
destinaran a prevenció. El centre es-
tarà format per un neuropediatra, un
logopeda i un fisioterapeuta; compta-
rà també amb el servei de psicologia
i d’assistència social”, assenyala el
regidor de Santitat de l’Ajuntament de
Parets, Antonio Torío.

Servei d’assistència gratuït
Les hores d’assistència són de caràc-
ter gratuït i van adreçades a infants de
0 a 4 anys. El servei també es coordi-
narà amb els centres educatius del
municipi, d’escola bressol i infantil, i
amb el servei de pediatria del CAP.
Tot just s’acaba de fer la convocatòria
del concurs públic per adjudicar el des-
envolupament del servei.

Parets disposarà
d’un CEDIAP a partir
del mes d’octubre

ment fonoreductor. El projecte també in-
clou la creació de nous llocs d’aparca-
ment per a vehicles -amb un total de 30
places- en el tram baix del carrer de
Lluís Companys, a tocar de l’avinguda
de Catalunya.

Carril bici fins al c/Mercè Rodoreda
A l’avinguda de la Pedra del Diable ja
s’ha iniciat el procés per a dur a terme
les obres. Consistirà en donar continu-
ïtat a la vorera, en el tram comprès en-
tre el carrer de Mercè Rodoreda i l’avin-
guda d’Espanya. S’aprofita l’actuació
per fer un carril bici que enllaçarà amb
el que ja existeix i que arribarà fins al
carrer de Mercè Rodoreda. L’aparca-
ment també presenta variacions a
l’avinguda de la Pedra del Diable. Es
substituirà l’aparcament en bateria que
existeix actualment, per aparcaments
en línia als dos marges del carrer.

El servei, de caràcter
gratuït, permetrà

descongestionar els
centres de la comarca

Properament començaran
les obres per ampliar les
voreres i construir un nou

tram del carril bici
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Parets, Montmeló i Montornès aposten per l’accés
als polígons industrials amb transport públic
El servei d’autobús connecta els tres muncipis i forma part del

programa pilot de mobilitat de la Generalitat de Catalunya

La primera setmana de funcionament ha registrat un volum de 50 passatgers al dia

Breus

El Casal de Cultura Can
Butjosa acull dissabte la
3a edició de l’Amfi Rap
L’Amfi Rap arriba enguany a la ter-
cera edició. Aquest dissabte, 9 de
juliol, a partir de les cinc de la tar-
da se celebrarà la trobada al Casal
de Cultura Can Butjosa. L’activitat
consistirà en un concurs de grafits,
un concurs de break dance i de
micro obert i un concert, a partir
de dos quarts de 10 del vespre,
amb 4 actuacions a càrrec
d’Eterno-Roe, Pike Bass, Fat Caps
i Dilema. La festa de l’Amfi Rap va
sorgir al casal fa tres anys per les
inquietuds d’un grup de joves i
amants de la música hip hop, un
estil musical que està de moda, i
que va néixer a final dels 70 als
barris marginals dels Estats Units.
L’activitat estrella de l’Amfi Rap és
el 1r Concurs de Grafits organitzat
per l’Àrea de Joventut. Entre tots
els projectes s’escolliran deu, que
participaran al concurs de dissab-
te. El guanyador rebrà 100 euros i
un kit de material de grafits. L’en-
trada a l’Amfi Rap és gratuïta.

Activitats d’estiu a la
Biblioteca Can Butjosa
La Biblioteca Infantil i Juvenil Can
Butjosa organitza una nova edició
de les Bibliovances, un seguit
d’activitats relacionades amb el
món de la lectura que van comen-
çar el passat 1 de juliol. Enguany
es dediquen a La Manxa coincidint
amb la commemoració del 400
aniversari de la publicació del Qui-
xot. El proper 22 de juliol, dins la
programació de la Festa Major
d’Estiu, la Biblioteca i el Casal
Can Butjosa oferiran un tastet gas-
tronòmic, teatre i contes.

Tot just fa una setmana que ha entrat
en funcionament el servei de bus als
polígons industrials de Parets,
Montmeló i Montornès. L’acollida ha
estat bona. En només una setmana
s’ha registrat un volum de cinquanta
usuaris al dia, una xifra que s’espera
incrementar notablement. L’Ajunta-
ment de Parets preveu mantenir
properament una reunió informativa
amb les empreses ubicades al munici-
pi i també amb representants sindicals
amb la finalitat de difondre encara més
aquest servei.

Durant tres mesos s’estableix un perí-
ode de prova per comprovar el funcio-
nament de la línia i després de les pri-
meres valoracions, a l’octubre, es de-
cidirà si escau ampliar el servei amb
un tercer autobús.

Programa pilot de mobilitat
La iniciativa forma part del programa
pilot de mobilitat per a 22 polígons in-
dustrials que està elaborant la Genera-
litat de Catalunya aquest 2005.
La línia de bus Parets-Montmeló-
Montornès d’accés als polígons és
una acció pionera a la comarca. “De
moment, el servei es posa en marxa
amb la dotació de dos autobusos amb
capacitat per a unes 40 places i es
preveu l’ampliació amb un altre vehi-

cle en funció del volum d’usuaris. Pre-
sumiblement després de la valoració
del mes d’octubre s’habilitarà un ter-
cer autobús”, manté Josep Llacuna, re-
gidor de Serveis Urbans i Via Pública
de l’Ajuntament de Parets. El servei té
un cost de 240.000 euros l’any, finan-
çat entre els tres municipis i la Gene-
ralitat de Catalunya. La Diputació de
Barcelona també ha col·laborat en la
redacció del projecte.
Els traçats es coordinen amb els hora-
ris de RENFE de l’estació de Montmeló
i de la de Parets. La línia és gestiona-
da per l’empresa Sagalés i té dos re-
correguts circulars en dos sentits inver-
sos pràcticament idèntics. La freqüèn-
cia de pas és de 30 minuts aproxima-
dament. El preu del bitllet senzill és
d’1,15 euros però també és una tarifa
integrada de l’ATM.
“Per tal de facilitar l’ús d’aquest ser-
vei de transport públic, s’han instal·-
lat noves parades de bus als  polígons
industrials de les tres poblacions. En
total n’hi ha 26”.

Interès empresarial
Les empreses ja han mostrat interès
davant aquesta inciativa. Joan Antoni
Garín, cap de Recursos Humans, de
Freudenberg, ha manifestat que “és
una acció beneficiosa que permetrà
als treballadors l’accés a la feina a tra-
vés del transport públic i evitarà els
col·lapses que tot sovint es produei-
xen a les carreteres”.

L’Ajuntament de Parets ha delegat al
Gremi d’Encantistes i Marxants de
Catalunya la gestió dels dos mercats
ambulants, que se celebren dilluns a
l’Eixample, i dimecres al Camp de les
Peces. La decisió és resultat d’una
proposta que va arribar al consistori
ara fa dos anys i que ha prosperat des-
prés de diverses reunions amb els re-
presentants del gremi.  Des de l’1 de
juliol el Gremi d’Encantistes i Marxants
s’encarrega de la gestió dels dos mer-
cats ambulants, per un període de pro-
va de dos anys.

Tot i que es delega la gestió dels dos
mercats ambulants al Gremi
d’encantistes i marxants de Catalunya,
hi continuaran participant els dos ins-
pectors de mercat i veïns de Parets
que fins ara se n’han fet càrrec: Adrián
Bueno i Pere Alonso que treballaran de
forma conjunta amb representants del
gremi. El regidor de Serveis Urbans i
Via Pública, Josep Llacuna, ha mani-
festat que “la decisió suposarà homo-
geneïtzar la imatge dels mercats,
s’optimitzarà la neteja dels espais on
se celebren i s’aconseguirà un major
dinamisme en els dos mercats”.
L’Ajuntament continuarà gestionant les
altes i les baixes dels paradistes. Ac-
tualment hi ha 80 parades donades
d’alta al mercat dels dimecres al camp
de les Peces i unes 115 al mercat de
Can Roura. Aquest últim haurà de tras-
lladar-se molt probablement a par tir
del setembre a Can Berenguer a cau-
sa de les obres de remodelació de la
zona del carrer d’Anselm Clavé.

El Gremi d’Encantistes i
Marxants gestiona els
mercats ambulants

Donar més dinamisme als
mercats i optimitzar la neteja
són algunes de les prioritats

Una jove, veïna d’Esparraguera i de
procedència sud-americana, va resultar
morta en caure des d’un balcó d’un
edifici situat al carrer Francesc
d’Eiximenis. Els fets van succeir la nit
del 23 de juny, al voltant de les
00.00h. La Policia Local va ser alerta-
da i es va desplaçar d’immediat al lloc
dels fets, juntament amb l’ambulància.
La Policia Local va procedir a la deten-
ció de tres persones com a presump-
tes imputats, a qui ja s’ha pres decla-
ració. Els detinguts han quedat en lli-
ber tat amb càrrecs per la seva pre-
sumpta implicació.
Les investigacions han anat a càrrec
de la policia judicial i científica, que
han descartat la possible relació amb
un cas de violència de gènere. Els re-
sultats de l’autòpsia també s’ha des-
cartat que es tracti d’un suïcidi.

Mor una jove a Parets
en caure d’un balcó

El servei beneficia els 13.000
treballadors de les 377

empreses dels tres municipis

El barri de Can Roura es
vesteix de festa
L'Associació de Veïns Amics del
Barri Can Roura de l'Eixample de
Parets ha celebrat un any més la
Festa de l’Estiu. La plaça Josep
Marcer va acollir dissabte passat,
2 de juliol, una botifarrada popular
i posteriorment el ball de nit, ame-
nitzat per la Banda del Drac.
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OOOOOfffffiiiiiccccciiiiinnnnna da da da da de Cae Cae Cae Cae Catttttalalalalalaaaaa Parets se suma a la programació del 4t
festival comarcal de Trobadors i Joglars
El Teatre de Can Rajoler acollirà dos espectacles, un recital a càrrec de

Niu d’Art Poètic i l’espectacle musical De boca en boca

Parets del Vallès participa novament en
el festival comarcal de Trobadors i Jo-
glars. La programació, amb més de
quaranta espectacles, va començar el
passat 24 de juny i finalitzarà el 30 de
juliol.  Setze poblacions s’han sumat
al festival, que s’ha constituït com un
referent cultural del Vallès Oriental i
que aposta per la paraula i la música
com a vehicles de llibertat, igualtat, so-
lidaritat, tolerància i identitat.

Trobadors i Joglars va néixer a
Granollers l’any 1992, però a partir del
2002 es ampliar a tota la comarca
amb voluntat de fer un projecte cultu-
ral comú i promoure la mobilitat ciuta-

Niu d’Art Poètic oferirà el recital Rapsodes i poetes de Catalunya el proper 14 de juliol

Oficina de Català
de Parets del Vallès

Centre Cultural Can Rajoler
Travessera, 1

Tel. 93 573 98 00 - parets@cpnl.org

`

dana als diferents municipis del Vallès
Oriental. Enguany, a Parets s’han pro-
gramat dos actes, que tindran per es-
cenari el Teatre de Can Rajoler.

Poesia i cançó a Parets
El 14 de juliol, a les 18.45h, tindrà lloc
Rapsodes i poetes de Catalunya a càr-
rec de Niu d’Art Poètic. Consistirà en
un recital de poemes en commemora-
ció de les poesies dels segles XVI i XVII.
El 21 de juliol, a les 19h, el grup De
Calaix, format per Lurdes Rimalló,
Gemma Pla i Mireia Mena, oferirà l’es-
pectacle musical De boca en boca. Les
cançons que es podran escoltar han
estat recollides literalment de boca en
boca i que conserven el llegat dels
seus avantpassats. Ambdós actes són
gratuïts.

2005 Any del Llibre i la lectura a Parets Ressenyes

A la primavera i sobretot a l’estiu
ve molt més de gust menjar plats
lleugers, sobretot amanides, que a
més de ser alimentoses ens ajuden
a preservar la línia. Actualment,
podem trobar al mercat diverses
plantes de cultiu que ens les fan
més gustoses, alegres  i variades,
però, si les coneixem, també les
trobarem en terres ermes, entre
conreus o als marges.
Les més conegudes que avui dia
trobem al mercat són els créixens
(berros), els canonges o herba
dels canonges (canónigos), el
cibulet (cebollino), la ruca (rúcula)
i el margalló (palmitos), però tam-
bé són comestibles altres plantes
conegudes com l’ortiga, el fonoll o
la borratja i de no tan conegudes
com la cosconilla, la malva, la ver-
dolaga i el pixallits també anome-
nada lletsó o dent de lleó, per po-
sar-ne algun exemple.
En aquest número i en el proper
explicarem una mica les caracterís-
tiques d’algunes d’aquestes plan-
tes. Començarem pel cibulet
(cebollino) que s’ha de recollir a la
primavera, abans que floreixi i no-
més es fa a l’alta muntanya pirinen-
ca. Té un gust i aroma semblant a
les cebes tendres i es pot utilitzar
en un gran nombre de plats: cru en
amanides i com a condiment de
cremes, formatges frescos, mató,
vinagretes, etc.; cuit resulta delici-
ós en truita.

Les plantes silvestres,
al mercat (I)

El programa gira al voltant
de la música, la cançó

 d’autor i la poesia

La primera promoció d’alumnes del
CEBEI, impartit a la Biblioteca Infantil
i Juvenil Can Bujtosa i a la Universitat
de Vic, han obtingut la graduació. El
Certificat d’Especialització de Bibliote-
ques Escolars i Infantils és un curs
d’especialització de 20 crèdits (200
hores) una part de les quals es cursa
a l’Àrea de Formació de la Biblioteca In-
fantil i Juvenil Can Butjosa de Parets
del Vallès i, l’altra, a la Facultat de Ci-
ències Humanes, Traducció i Docu-
mentació (FCHTD) i a la Facultat d’Edu-
cació (FE) de la Universitat de Vic. Els
estudis abasten matèries relacionades
amb la literatura infantil, l’organització
de centres escolars, les biblioteques
escolars infantils i també una part pràc-
tica que inclou cursets de conta con-
tes, la biblioteca com a espai educador
i el treball en xarxa de les biblioteques
escolars i infantils.  L’acte va tenir lloc
dissabte passat i va comptar amb l’as-
sistència de la padrina d’honor del
CEBEI, Carme Camps; la directora de
la Biblioteca Infantil i Juvenil Can
Butjosa, Mercè Escardó; el regidor de
d’Educació i Cultura, Antonio Torío, i
l’alcalde de Parets, Joan Seguer, que
van lliurar el certificat als alumnes.

Vuit alumnes obtenen
la graduació del CEBEI,
certificat impartit a la
Biblioteca Can Butjosa

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

“Una historia de superación personal, de trabajo y de esfuerzo”

Manuel Ribera

Metge estomatòleg

“Els contes són com els borrallons de neu...”
Hace más de 30 años, cuando
empezaba a volar, leí Juan Salvador
Gaviota, un pequeño libro de apenas
140 páginas de Richard
Bach. Si algún libro nos
marca es aquel en que
coinciden el tema de
interés y la época para
leerlo.
Leí Juan Salvador Gaviota
cuando empezaba a volar y
se lo recomiendo
especialmente a todos los
jóvenes que les interese
comprobar cómo la dureza
y la rutina de un período de
aprendizaje en común no
están reñidos con la juve-
nil ansia de una liber tad
que solo tenga el cielo por frontera.
Con una sensibilidad extraordinaria y
una enorme sencillez en la expresión,
Juan Salvador Gaviota, joven e inexper-
ta gaviota, se convierte en un referente
para su Bandada.
“Somos libres de ir donde queramos y
de ser lo que somos – dijo Juan,  y

elevándose de la arena giró hacia el
Este, hacia el país de la Bandada.”
Una historia de superación personal,

de trabajo y de esfuerzo
por mejorar
individualmente y por
hacer que la sociedad
mejore y todo ello por
encima de las
s u p u e s t a s
capacidades que la
gente te atribuye. Una
historia es la nuestra en
algún momento de
nuestras vidas.
No dejad de leerlo.

Richard Bach. Juan Sal-
vador Gaviota. Barcelona Vergara,
2003
Joan Salvador Gavina. Barcelona
Vergara, 1997

Aquest llibre que us recomano està
lligat intimament a l’any de la lectura,
enguany fa 200 anys del naixement
del seu autor, i també a la
meva llarga vida  de “devo-
radora” de llibres.
Va entrar-hi quan encara co-
mençava a llegir i algunes
de les seves paraules  eren
tan llargues i difícils de pro-
nunciar que m’espantaven
quan, en veu alta, les havia
de llegir a classe.
M’han calgut molts anys
per anar copsant tot allò
que, a través dels seus
contes, l’autor ens vol
transmetre i cada nova lec-
tura m’apor ta encara ara
descobriments de mi ma-
teixa i del món que m’envolta. Els
contes són com els borrallons de neu,
tots ells formen cristalls diferents que
es depositen silenciosament en el
nostre interior i ens ajuden en aquest
cas a comprendre el misteri de la
mort, de la vida, de l’amor, de l’amis-

tat, del sentir-se rebutjat o captivat i
moltes altres emocions, sentiments i
també patiments.

Alguns dels personat-
ges que hi apareixen te-
nen tanta força que han
esdevingut referents
per a molts de nosal-
tres: la petita Gerda
que intentava retrobar
al seu estimat Kay, la
Sireneta que volia tenir
no només cames sinó
també ànima; la Prince-
sa de pell fina; l’Ane-
guet que no era lleig no-
més diferent, i un llarg
etc.
Els reculls de contes
estan fets a la mida

d’aquells lectors que dormim amb lli-
bres, són com píndoles sedants, un
cada nit i a somiar!
Rondalles de Hans Andersen.
Il·lustrades per Arthur Rackham. Ver-
sió catalana de Josep Carner i Marià
Manent. Barcelona: Editorial Joven-
tut, 1969.

Mercè Escardó

Escriptora i bibliotecària
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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

Ara fa
uns mesos

I el CAP
quan?

HPO: Habitatges
esperats per

als joves

Què passa
amb el nou

hospital?

Sembla que finalment tindrem un hospital
al Baix Vallès. Una bona notícia, sens
dubte. I una fita que devem en gran part
a la mobilització ciutadana, no ho oblidem.
Tanmateix a Parets tenim un altre proble-
ma sanitari per resoldre: el CAP se’ns
queda petit. I si això passa ara, imagineu-
vos a mida que els plans de l’Ajuntament
per construir i construir, per ser quants
més habitants millor, com si fos una cur-
sa, vagin endavant.
Esquerra Republicana ha denunciat reite-
radament que les previsions de creixement
urbanístic i de població no van acompanya-
des del corresponent increment de serveis

i que això anirà en detriment de la quali-
tat de vida dels paretans i les paretanes.
Hi ha problemes a les escoles, per exem-
ple. També, al CAP i cal abordar-los com
més aviat millor i no esperar que la situa-
ció esdevingui insostenible.
Per això, demanem a l’equip de govern
que es posi a treballar conjuntament amb
la Conselleria de Salut, que és qui té les
competències, per tal de procedir a ampli-
ar el CAP d’acord amb la demanda de la
població actual, però també amb les pre-
visions de creixement.
Cal oferir més serveis i millorar la presta-
ció dels actuals. Si això no es fa el nou

hospital es col·lapsarà aviat.

Que estiguin especialment atents els jo-
ves. L’equip de govern incompleix les pre-
visions del govern de la Generalitat que
van en el sentit d’aconseguir la complici-
tat dels ajuntaments a fi que se seguei-
xin polítiques que afavoreixin la construc-
ció d’Habitatges de Protecció Oficial
(HPO), en especial per als joves del propi
poble. Cap de les múltiples obres en dan-
sa avui a Parets no té Habitatge de Pro-
tecció Oficial públic. L’Ajuntament de Pa-
rets no suma forces amb el govern autò-
nom, sinó que posa pals a la roda, i ho fa
signant convenis que retarden la construc-
ció d’Habitatges de Protecció Oficial.

Siguem més clars encara: El macrobloc de
l’avinguda de Catalunya amb la cantonada
de Pau Casals no té cap Habitatge de Pro-
tecció Oficial perquè l’equip de govern de
l’Ajuntament ha pactat amb els promotors
posposar-los fins a fases futures de des-
envolupament del sector. Tan sobrats
n’anem perquè s’hagi pres aquesta deci-
sió? No obtenen prou beneficis els promo-
tors que ara aprofiten per vendre car i no
cedir pisos a la Protecció Oficial, més eco-
nòmica i regulada?
Això sí, l’Ajuntament ja ha creat una em-
presa pública per gestionar aquests Habi-
tatges de Protecció Oficial pública, enca-

ra que no n’hi hagi cap! I és que avui no-
més hi ha en curs vint-i-set Habitatges de
Protecció Oficial privats (a cal Jardiner).
Els fets no enganyen: des de l’Ajuntament
només es mouen totxos a favor dels pro-
motors i als joves se’ls demana que espe-
rin, com també toca esperar als avis.
Cal necessàriament un canvi d’orientació.

Fa anys que denunciem les mancances de
l’hospital de Mollet, amb instal·lacions
obsoletes, incapaç d’atendre la demanda
actual i amb un servei cada cop pitjor i
reclamem la construcció d’un nou centre
hospitalari. Recentment hem conegut el
projecte del futur hospital, que amb una
inversió superior als 40 milions d’euros,
podria estar acabat el 2008 o 2009. Serà
gestionat pel Consorci Sanitari de Mollet,
del qual forma part la Fundació Privada
Hospital de Mollet, responsable de la de-
ficient gestió de l’actual hospital.
ICV sempre ha defensat que sigui públic
al 100%. No estem d’acord en deixar la

gestió de la nostra salut en mans d’un
Consorci semiprivat, que beneficia una
fundació acostumada que els diners pú-
blics li eixuguin els dèficits econòmics i
que, amb indepèndencia de la
professionalitat del personal, ha donat un
servei del tot deficient. No compartim
aquest model de gestió
No sabem com s’administraran les pro-
gressives dotacions fins a la construcció
del nou hospital. Com ens beneficiarem
els usuaris de la injecció de diners públics
durant aquest període de transició? Se’ns
podran garantir noves prestacions en el
marc de la mateixa infraestructura obso-

leta? Exigim transparència i que les obres
comencin com més aviat millor.
I encara hi ha altres temes que, tot i ser
secundaris, tenen la seva impor tància i
amb els quals no estem d’acord,
especialment amb la privatització de l’apar-
cament, que comportarà haver de pagar
per anar al metge. Això no pot ser, però,
a més, exigirem que es garanteixi l’accés
a la nova ubicació en transport públic.

Ara fa uns mesos, el nostre diputat al Par-
lament de Catalunya, Jordi Turull, va pre-
guntar al Consell Executiu, per respondre
per escrit (document que tenim), sobre els
ajuts atorgats a l’Ajuntament del nostre
municipi sobre la celebració dels 1100
anys.
El conseller de Governació i Administraci-
ons Públiques va contestar per escrit el
següent:
“[...] El Govern no ha rebut cap sol·licitud
d’ajut econòmic per a la celebració dels
1100 anys del municipi de Parets del
Vallès [...]”
En el mateix text  continua dient el conse-

ller que “[...] el Govern de la Generalitat,
respectuós i sensible a la voluntat dels
pobles i ciutats de Catalunya de conservar,
difondre i donar la rellevància necessària
a la memòria històrica, ha donat suport a
aquesta celebració amb la participació del
Molt Hble. President de la Generalitat a
l’acte de cloenda dels actes dels 1100
anys. [...]”
Doncs bé, tot contradient aquest docu-
ment oficial, l’equip de govern del nostre
municipi, a pregunta formulada pel nostre
grup al ple del passat 12/05/2005, ens
contesta, també per escrit, que es varen
demanar ajuts per diferents conceptes per

un  import de 47.971,36 euros i que les
subvencions concedides han estat per un
valor de 12.471,36 euros, és a dir, un 26%
de l’import sol·licitat. Entenem que és un
import mínim donada la rellevància de la
celebració.Ens preguntem qui enganya a
qui, l’equip de govern de Parets o el con-
seller.
Si no és l’equip de govern municipal, és
el govern de la Generalitat, encara molt
mésgreu, fet que demostraria que el “Tri-
partit” no s’aguanta ni amb pinces i que
és una olla de grills.

El PPC compleix els seus compromisos.

El PPC compleix
els seus

compromisos

Amb la reflexió que la societat actual ne-
cessita polítiques actives que garanteixin
l’exercici de la plena ciutadania de la gent
jove en igualtat de condicions, la Regido-
ria de Joventut i Participació Ciutadana de
l’Ajuntament de Parets ha elaborat l’anà-
lisi de la realitat jove al nostre municipi,
com a base del que serà el Pla local de
joventut.
Els socialistes sempre hem  dedicat molts
esforços directament al jovent. Per això,
l’Ajuntament està treballant per i amb la
gent jove i realitza propostes integrals
mitjançant un pla local que actuï com a
instrument de coordinació transversal de

les polítiques que desenvolupa l’equip de
govern.
Elabora propostes que recullen la partici-
pació directa del jovent en el disseny i la
construcció del seu entorn, en el usos del
seu temps d’oci, la seva formació, l’ocu-
pació estable i l’habitatge. En aquest dar-
rer apar tat, els socialistes hem apostat
per la creació d’una ofer ta d’habitatge,
tant en règim de compra com de lloguer,
orientada a les necessitats de la gent jove,
a baix preu i emmarcada en un projecte de
ciutat sostenible.
En aquest sentit hem de dir que durant el
mes setembre sortiran publicades les

bases per a l’adquisició dels 27 habitages
d’HPO a la zona de les Amèriques, desti-
nats bàsicament als joves menors de 35
anys i que regularan també els 16 habitat-
ges que es construiran al sector central de
l’avinguda de Catalunya en una primera
fase. La Regidoria d’Habitatge en coordi-
nació amb Joventut també eestà projectant
un total de 100 habitatges més en el sec-
tor de Can Fradera que entraran a concurs
a mitjans del 2006.

Garanties
d’emancipació

per als joves
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Com va sorgir la necessitat de crear l’ACEP?
Fa sis anys que ens vàrem adonar de la necessitat d’unir
esforços per donar un impuls al comerç local i defensar-
ne els interessos.
Actualment som més de vuitanta comerços adherits als
quals agraïm la confiança en l‘Associació com a fórmula
per potenciar el comerç del poble on es pot trobar de tot
sense necessitat d’anar a pobles del costat o a grans su-
perfícies comercials.
El secret del petit comerç és en el tracte que ofereix
als seus clients?
És clar. Procurem oferir sempre un tracte amable als
nostres clients i fem que se sentin de gust a la botiga
que hi ha sota casa seva. L’atenció que poden trobar als
nostres establiments no té res a veure amb la política
de grans superfícies comercials. També estem molt agra-
ïts a l’Ajuntament pel suport que dóna a la nostra asso-
ciació i per l’aposta municipal pel comerç de casa.
Estudis sociològics realitzats darrerament revelen la
tendència dels paretans a anar a comprar a fora del
nostre poble. Com es pot pal·liar aquest situació?
No és una tasca fàcil. Tots anem faltats de temps i te-
nim la sensació que és tot més a l’abast si ho tenim tot
concentrat en un recinte comercial. Però no es una con-
clusió del tot encertada perquè  moltes vegades quan
anem a les grans superfícies gastem més diners i en
arribar a casa ens adonem que ens hem deixat allò que
ens és més imprescindible i hem d’acabar baixant a la
botiga del costat de casa on segur que trobem el que ens

“El nostre objectiu és oferir un comerç de qualitat, competitiu i amb varietat de productes”

A finals del segle XIX, va començar arreu una trans-
formació econòmica que afectaria tot l’estat Espa-
nyol, i com no, també la nostra població.
Estem parlant de la Revolució Industrial, que a Parets
té nom propi: La Industria Linera. Tot va començar
l’any 1876 quan Antoni Feliu Peix comprà 5 quarte-
res dels terrenys anomenats mas Rams, amb la in-
tenció d’establir una fàbrica de filatures i teixits. L’any
1880 s’inaugurava per fi La Linera. Durant les se-
güents dècades, la indústria Linera va variar no no-
més la fesomia i la toponímia de la nostra població,
tot afegint cases, carrers i edificis simbòlics, sinó
també els costums i el sistema de vida dels vilatans,
acostumats fins aleshores a una economia basada
purament en l’agricultura i la ramaderia.
La mà d’obra la constituïren, principalment, les do-
nes i els nens que aportaven així un salari més a la
precària economia familiar.
Amb el temps, les dificultats econòmiques i la crisi
del sector, la fàbrica va caure en decadència i tancà
definitivament les seves portes l’any 1971.
L’Ajuntament va adquirir els terrenys l’any 1985 i va
aprovar un projecte en què, la protagonista principal
seria la fàbrica mateixa, tot integrant els edificis sin-
gulars i l’antiga xemeneia.
Finalment, el 1995 s’inaugurava el Parc La Linera
que, des d’aleshores, ha estat un referent lúdic i
cultural per a tota la població com ja ho va ser, en el
seu moment, la fàbrica de la qual adoptà el nom.

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, la fàbrica i els terrenys

MOSSO DE
MAGATZEM

Llocs de treball: 1
Municipi: Lliçà de Vall
Contracte: Temporal de
dos mesos de durada
Horari: De 8.30 a 13.30 h i
de 15 a 18.30 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 13 h, més
dues hores extraordinàries
cada dia
Requisits: Imprescindible
persona jove

Llocs de treball: 1
Municipi: Palau-Solità i
Plegamans
Contracte: Un any
Horari: Torns: matí, tarda o
nits

Llocs de treball: Diversos
Municipi: Parets del Vallès
i rodalies
Horari: Diferents horaris

Amb la idea de potenciar el comerç del sector Eixam-
ple, fa sis anys que funciona en aquesta zona de Pa-
rets l’ACEP, l‘Associació de Comerciants de l’Eixam-
ple de Parets. L‘entitat compta amb uns vuitanta cinc
comerços adherits, està federada a l’Associació de
botiguers de Catalunya i treballa constantment per mi-
llorar l’atenció i el servei a tots els clients. La caris-
màtica Graziella Morelli, responsable de l’única admi-
nistració de loteries de Parets, n’és la presidenta.
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Graziela
Morelli.
Associació de
Comerciants
de l’Eixample

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.

Us diu alguna cosa aquesta imatge? És el segell que es va prendre com a
model per «encunyar» les monedes commemoratives del milcentenari. El
vam recuperar d’un document de 1834 que es custodia a l’Arxiu Munici-
pal: la Cuenta Justificada que presenta el dipositari de sus propios y arbitrios
así de los valores que han tenido los mismos [...] ingresados en mi poder.
És a dir, una mena de Llibre Major de Conceptes Pressupostaris actual on
es recollien les despeses i els ingressos registrats durant l’any: aquest do-
cument constitueix una prova que, en essència, el funcionament de l’admi-
nistració local no ha variat tant al llarg del temps.
Només cal que ens remuntem a l’antic Llibre del Cla-
vari per constatar-ho: malauradament, a Parets no es
conserva cap exemplar d’aquest document imprescin-
dible per entendre l’economia municipal medieval.
I, tornant al temps real, aneu recuperant les esmenta-
des monedes, que s’acosta la Festa Major!

cal. El nostre objectiu és oferir un comerç de qualitat,
competitiu i amb una àmplia varietat de productes.
El recent projecte de remodelació de la part central de
l’avinguda de Catalunya ha afavorit l‘activitat comer-
cial de la zona de Can Berenguer?
Pensem que ha estat un projecte molt encertat que ha
influït positivament en l’activitat comercial de la zona.
L’espai té una millor imatge, les voreres són mes am-
ples, convida a passejar en una sector que, per la dis-
posició dels carrers, hi ha una bona concentració de
comerços de tot tipus d’articles.
L’ACEP treballa conjuntament amb l’associació de
botiguers del barri Antic des de fa uns anys...
Penso que tenim una coordinació esplèndida entre les
dues associacions que en el fons volem el mateix: un
comerç local de qualitat i valorat pel ciutadà de Parets.
Ja estem preparant una nova edició de la festa del co-
merç al carrer fixada pel 25 de setembre a l’espai del
Sot d’en Barriques. Volem que sigui un aparador comer-
cial de tot el que es pot trobar a Parets tant a l’Eixam-
ple com al barri Antic. Serà una festa molt engrescado-
ra. Comptarem amb el suport de la colla Milenium, que
l’any passat ja va decorar el recinte amb motiu dels mil
cent anys. Aquest any la fira estarà ambientada en l’Any
del Llibre i la Lectura i ens els quatre-cents anys del
Quixot. La festa del comerç queda establerta sempre
el darrer diumenge de setembre i és una manera de
continuar promocionant l’oferta comercial de Parets.

´
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LA FINESTRA

D’on neix el projecte de col·laboració
entre Arxivers sense Fronteres i Ajun-
tament de Fes?
El projecte surt a partir d’un projecte de
biblioteques de l’Ajuntament de Fes i
Barcelona Solidària. D’aquí neix la idea
d’ampliar-ho a l’àmbit d’arxius. Arxivers
sense Fronteres rep una petició, fan un
estudi de prospecció i s’accepta el pro-
jecte. L’Ajuntament de Parets rep una
petició formal per par ticipar-hi i per
aquest motiu vaig fer estada de 15 dies
a Fes. També hi han col·laborat altres
ajuntaments i la Universitat de Fes.
En què ha consistit el projecte i  quina
ha estat la teva tasca?
El projecte està pensat per desenvolu-
par-lo en tres anys. Ha consistit en la
dotació d’un mètode de treball, la for-
mació de les persones que s’hauran de
fer càrrec de l’arxiu i el seguiment per
part de l’equip d’arxivers. Es pretenia
implantar un mètode de treball per veu-
re totes les fases del tractament docu-
mental. Jo vaig treballar bàsicament al
dipòsit, que en terminologia arxivística
es basa en la classificació i neteja de
documents.
Quina diferència has trobat entre l’Ar-
xiu Municipal de Parets i el de Fes?
Aquí treballem perquè la documentació

“A Fes no existeix ni cultura ni tradició arxivística ”

Alícia Pozo. Arxivera

Alícia Pozo ha fet estada solidària a Fes, capital espiritual del Marroc, en un pro-
jecte d’organització de l’arxiu municipal impulsat per Arxivers sense Fronteres.
Quinze dies fora de l’arxiu de Parets li han permès reflexionar sobre la professió i
com es desenvolupa a altres indrets del món.

Ultima hora ...

Mercè Alcayna / Pilar Pereira

estigui sempre al servei del ciutadà. A
Fes no existeix ni cultura ni tradició d’ar-
xivística. Són grans magatzems de pa-
per en males condicions custodiats per
ordenances que feien de guardians de
l’arxiu.
Quins documents heu trobat?
Només hem treballat al dipòsit d’urba-
nisme. No hem trobat documents molt
destacables però sí alguns curiosos
com plànols d’algun hotel tradicional o
d’escoles coràniques. Estaven força de-
teriorats, hem hagut de treure tots els
elements metàl·lics, que es trobaven ro-
vellats i alguns fins i tot amb verí de ra-
tes. Això ens va obligar a treballar amb
mascareta.
Alguna anècdota destacable?
Els documents els transpor taven els
ordenances amb cabassos de vímet i
per molt que els diguessim l’ordre mai
els trobàvem endreçats. Finalment ens
vam assabentar del perquè: no sabien
ni llegir ni escriure.
Has tingut algun problema amb els do-
cuments en llengua àrab?
La documentació en àrab és només dels
últims deu anys. Fins als anys 70 esta-
ven en francès o en tots dos idiomes.
Això ens va facilitar força la feina.
Es pot parlar de continuïtat del projecte?

93 anys de la Cooperativa la
Progressiva
La Cooperativa la Progressiva cele-
bra enguany 93 anys. Per celebrar-
ho, l’entitat ha organitzat per aquest
dissabte, 9 de juliol, a les 10 del
vespre, a la Plaça de la Vila, un ball
popular amenitzat per l’Orquestra
Rosaleda.

Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple
Un bany solidari, aquesta és la pro-
posta per diumenge 10 de juliol de
10 a 15 hores a la piscina Can
Butjosa. L’equipament farà jornada
de por tes obertes en solidaritat
amb els malalts que pateixen escle-
rosi múltiple. L'any passat van par-
ticipar 31 persones i es van recap-
tar més de 500 euros. Parets acull
la jornada des del 1994.

Samarretes de Festa Major
La imatge d’enguany de la Festa
Major de Parets mostra un nou dis-
seny de  l’artista comarcal Vicenç
Viaplana. Ja es poden comprar les
samarretes amb aquesta estampa-
ció, a un preu únic de 4 euros.

´

Personalment estaria encantada. Els
responsables van quedar molt satisfets
i s’estimarien que fos el mateix equip
el que tornés en properes ocasions.
Fora de la feina pròpiament dita, vas
poder gaudir de Fes?
És una ciutat fantàstica de la que t’ena-
mores fàcilment tot i que t’ha d’agradar
la cultura àrab i has d’estar predispo-
sat a les multituds. La religió és molt
present i la gent és molt hospitalària.
A més vam tenir la gran sort de coinci-
dir amb el Festival Internacional de
Música Sacra.
Quin regust t’ha deixat el viatge?
Un regust dolç, una experiència molt
satisfactòria i enriquidora tant a nivell
personal com professional. Quan surts
a fora et sents més petit.


