
Durant deu dies, Parets ha viscut una de les acti-
vitats més consolidades del municipi, les jornades
Els nostres avis, que organitza des de fa setze anys
l’Ajuntament de Parets. Centenars de persones par-
ticipen activament en l’ampli ventall de propostes.
Enguany, la programació ha acollit una quinzena
d’activitats de caire divers, que van iniciar-se el 27
de maig amb l’acte inaugural al Casal de Ca n’Oms
i van finalitzar diumenge passat, 5 de juny, amb el
tradicional dinar de cloenda. La Regidoria de Ser-
veis Socials de l’Ajuntament  de Parets treballa al

llarg de l‘any en accions de suport i ajut a la gent
gran, si bé, pel seu caràcter festiu i de convivèn-
cia, aquestes jornades es converteixen en una de
les activitats amb més seguiment. L’increment del
nombre d’aparells de teleassistència és una de les
accions que ja s’ha dut a terme. Altres objectius de
la regidoria són l’actualització d’un estudi sobre les
condicions i qualitat de vida dels avis de Parets
majors de  75 anys  i programar un cicle de xerra-
des informatives sobre qüestions d’interès per a la
gent gran.

Una activitat ja tradicional és la Trobada de Puntaires celebrada a la plaça de la Vila. A la fotografia, l’Associació de Dones de Parets.

al dia

L’Ajuntament
elabora un programa
municipal d’estalvi

d’aigua que es
presentarà el proper

22 de juny (Pàg.5)
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Parets planta el
Bosc de llibres coin-

cidint amb el Dia
Mundial del Medi

Ambient (Pàg.7)

La 5a Diada de
l’Esport se celebra

aquest dissabte
(Pàg.9)

Festa reeixida d’Els nostres avis
Parets ha celebrat les jornades Els nostres avis amb un ampli ventall d’activitats
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Horaris de visita del consistori

El cos de Policia Local
de Parets, pretén donar
un servei integral en
l’àmbit de protecció i un
apropament als proble-
mes plantejats pels ciu-
tadans del municipi.
Per tal de cobrir qualse-
vol tipus d’incident,
s’ha distribuït en grans
blocs o àrees d’actua-
ció com ara la Unitat de
Trànsit i Seguretat Vià-
ria, que controla i coordina les actuacions
en matèria de trànsit, la Unitat de Policia
administrativa, que garanteix el compli-
ment de les normes administratives, així
com la vigilància urbanística de la via
pública, els vehicles abandonats... Tam-
bé compta amb la Unitat d’Atestats i Se-
guretat Ciutadana que té com a funcions
principals la recepció i tramitació de les
denúncies judicials, la identificació dels

Policia Local, un servei proper

2

possibles autors dels
delictes o l’elaboració
dels atestats de circula-
ció. Quant a la Unitat de
Policia Assistencial i
Convivència Ciutadana,
cal dir que s’ocupa de
les incidències de caire
social, com ara les
drogodependències, els
maltractaments, els pro-
blemes veïnals, etc. Per
dur a terme totes

aquestes tasques, la Policia manté una
estreta col·laboració amb tots els serveis
de l’Ajuntament.
Tot plegat converteix la nostra Policia en
un cos proper, personalitzat i dedicat al
benestar de totes les persones del mu-
nicipi, un servei públic que vol situar l’eix
de la seva organització, gestió i actuació,
en la resposta a les demandes dels ciu-
tadans i ciutadanes de Parets.
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POLICIA LOCAL (AJUNTAMENT DE PARETS)
Av. Lluís Companys 19
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

Què se n’ha fet del Centre Comerci-
al?
Des de fa uns dos o tres anys, sen-
tim a parlar d’un centre comercial i
d’esbarjo a Parets. Fins i tot van es-
tar  publicats al Parets Informatiu uns
plànols i un article respecte a un pro-
per inici del projecte i les obres.
Crec sincerament que a Parets ne-
cessitem un lloc on poder comprar
de la mateixa manera que es pot fer
a Mollet o a Granollers, i si a més hi
ha els llocs en els que poder passar
l’estona i divertir-se, especialment
els joves, millor.
Els qui tenim fills preferim que si han
de sortir els caps de setmana per la

nit, amb els amics, no hagin d’aga-
far ni moto ni cotxe. Ens estalviaríem
molts mals de cap si sabéssim que
tenim els joves en el poble, i que per
tornar a casa no hagin de fer carre-
tera.
Com nosaltres s’hi troba molta gent,
ja que al treballar tots dos, és el cap
de setmana quan podem fer la com-
pra, per això la proposta del centre
comercial en el poble ens va semblar
bona.

Jorge Castillo

Parets al dia, el nou butlletí munici-
pal de l’Ajuntament de Parets, vol
establir amb aquesta secció, anome-
nada Línia Oberta, un espai d’opinió
ciutadana. Podeu fer arribar els vos-
tres escrits a l’Ajuntament de Pa-
rets, adreçats a Parets al dia, a tra-
vés de correu electrònic, a l’adreça,
paretsaldia@parets.org o a través
del correu postal, al C/Major 2-4,
08150 Parets del Vallès.
En cas que no el rebeu ens ho po-
deu comunicar. També el podeu tro-
bar als diferents equipaments muni-
cipals.

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
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AApunpunttaa‘‘tt
Divendres 10 juny
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 20 h, al Centre Cultural Can
Rajoler, inauguració de l’exposició
sobre el FC Barcelona del
col·leccionista Florenci Ortiz i
seguidament, col·loqui esportiu
organitzat per la Penya Blaugrana
Parets, dins del 25è aniversrai.
Dissabte 11 juny
-De 9.30 a 20 h, Diada de l’Esport, al
Pavelló Municipal, al camp poliesportiu
i al Camp de futbol municipal Josep
Seguer.
-A les 20.30 h, a l’escola Lluís Piquer,
festa de fi de curs.
-A les 22.30 h, al Casal de Cultura Can
Butjosa, concert de l’Amfi Rock 2005.
Diumenge 12 juny
-Al matí, sortida popular a Montgrony
organitzada pel CEP.
Dilluns 13 juny
-De 15.15 a 16.15 h, a la Biblioteca
Can Butjosa, taller de jocs de falda.
-A les 17.30 h, al Teatre Can Rajoler,
Mostra de teatre infantil i juvenil Joan
Anfruns.

Dimarts 14 juny
-A les 16 h, al Teatre Can Rajoler,
Mostra de teatre infantil i juvenil
Joan Anfruns.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, hora del conte a càrrec de
Carme Brugarola.
-A les 20 h, al Teatre Can Butjosa,
conferència sobre Einstein, anàlisi
del mite i de la realitat, a càrrec de
Xavier M. Piqueras.
Dimecres 15 juny
-A les 16 h, al Teatre Can Rajoler,
Mostra de teatre infantil i juvenil
Joan Anfruns.
Dijous 16 juny
-A les 15 de la tarda, a la Biblioteca
Can Rajoler, Club de lectura:
Lectures d’estiu, proposta de
lectures a càrrec de Ricard Ruiz.
-De 18 a 19.30 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, taller d’escriptura i
il.lustració.
-A les 18.45 h, al Teatre Can Rajoler,
recital poètic sobre els segadors a
càrrec del Niu d’Art.
Divendres 17 juny
-A les 16 h, al Teatre Can Rajoler,
Mostra de teatre infantil i juvenil
Joan Anfruns.

-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa,
hora del conte.
-A les 23 h, al Casal de Cultura Can
Butjosa, festa flamenca.
Dissabte 18 juny
-A les 8 h, al Pavelló Municipal
d’Esports, Diada del Club de Bàsquet.
-A les 10 h, al Teatre Can Rajoler,
Mostra de teatre infantil i juvenil Joan
Anfruns
-De 10 a 14 h, a la plaça Dr. Trueta,
matinal lúdica d’energia solar.
Diumenge 19 juny
-A les 14 h, al Pavelló Municipal
d’esports, arrossada del CF Parets.
Dilluns 20 juny
-Al Centre Cultural Can Rajoler,
exposició dels treballs dels alumnes de
Can Butjosa.
-De 15.15 a 16.15 h, a la Biblioteca
Can Butjosa, taller de jocs de falda.
Dimarts 21 juny
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa,
festa del voluntariat.
Dimecres 22
-A les 20 h, a l’auditori de l’Escola
Municipal de Música, presentació de la
campanya d’estalvi d’aigua.

Tel. 93 57314 04 - Fax. 93 573 02 85
adreça electrònica: policia.local@parets.org
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

Prop de 600 persones participen a la setzena
edició de les jornades Els nostres avis
Les jornades Els nostres avis se celebren ininter-
rompudament des de l‘any 1990 amb l’afany de
convertir-se en un espai de convivència i   germa-
nor entre els socis  dels  equipaments de la gent
gran a Parets:  Ca n’Oms, Asoveen  i el Casal Sant
Jordi.
L‘estructura de la programació no ha sofert gaire
variacions des dels inicis. Els concursos i campio-
nats, exposicions,  activitats lúdiques, l’acte  reli-

Prop de 600 persones han participat en el dinar de clo-
enda celebrat diumenge passat  al Pavelló d’Esports.

La programació incorpora activitats de caire lúdic com ara
el ball, les havaneres i la degustació de rom cremat.

Moment del tret de sortida a les jornades amb la talla-
da de cinta. La inauguració coincideix amb l’obertura de
dues exposicions: la mostra dels treballs realitzats als
cursos i tallers el 2004-2005 i una exposició fotogràfica
titulada La joventut dels nostres avis.

Les jornades d’enguany han viscut un aniversari especi-
al, els deu anys de trajectòria del grup de play back La
il·lusió no té edat.  Ho han celebrat amb un espectacle
a Can Rajoler i amb un gran pastís d’aniversari  per bu-
far les deu espelmes.

giós de diumenge al matí,  el dinar de cloenda i el
ball són els ingredients principals de la programa-
ció. Una de les novetats que s’ha introduït  és  la
celebració de xerrades informatives. Aquest any el
tema ha girat al voltant de la salut i els medica-
ments, una xerrada titulada La  farmaciola  a casa.
L’acte més multitudinari ha estat el dinar de cloen-
da, que va comptar amb la participació de gairebé
600 persones.

Més enllà dels problemes que afec-
ten  la gent gran, i als quals procu-
rem fer-hi front constantment per
ajudar-los a millorar la seva qualitat
de vida, també hi ha un temps per
al lleure.
Ara hem viscut una nova edició de
les jornades Els nostres avis, que
s’han caracteritzat per una elevada
participació en tots els actes lúdics
i culturals que s’han programat. És
una gran festa, a l’alçada de les
persones a qui van destinades, ja
que ens donen una lliçó de com
gaudir plenament de la vida. És la
festa de tots els avis del nostre po-
ble i ells en són els autèntics prota-
gonistes.
L’última edició, tan positiva com les
anteriors, s’ha desenvolupat en un
clima de convivència i s’hi han incor-
porat novetats com les havaneres i
el taller sobre la farmaciola. Alhora,
ha coincidit amb la celebració del
desè aniversari del grup d’animació
La il·lusió no té edat, del qual vull
destacar la dedicació de tots els
seus components, les seves quali-
tats artístiques, l’èxit que acompa-
nya totes les seves actuacions i
l’enorme il·lusió que hi posen i que
saben transmetre’ns.
Els nostres avis són persones acti-
ves que es mereixen tot el nostre
respecte i tot el nostre suport. Hem
de buscar fórmules perquè puguin
desenvolupar les seves potenciali-
tats i fer-los la vida més fàcil i agra-
dable, i cercar millores i solucions a
problemes i carències concretes.
Hem de millorar el benestar integral
dels nostres avis i àvies, i promou-
re accions en l’àmbit de l’atenció i
en tot allò que fomenti la seva par-
ticipació activa en la societat, per-
sonalment i com a col·lectivitat.
Comptem amb ells per créixer
especialment en civisme, en solida-
ritat i en capital humà.
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Escolars de l’ACESCO i agents de la
Policia Local de Parets treballen de
manera conjunta -des de dilluns- per
afavorir una mobilitat segura a la pobla-
ció. Aquesta acció respon a un taller de
valors de mobilitat segura per als es-
tudiants que ha estat fruit d’un projec-
te comú entre les AMPA i la Policia Lo-
cal. De moment comença com a prova
pilot en un centre educatiu i més enda-
vant, després d’analitzar la primera
experiència, es plantejarà traslladar-la
a la resta d’escoles.

El taller es fa de forma paral·lela i com-
plementària als cursos d’educació vià-
ria que s’impar teixen a les escoles.

Pla  d’Actuació Municipal

4

Equipaments educatius

ACTUALITAT

El taller
va
comen-
çar
dilluns
com a
experièn-
cia pilot

Escolars i policies treballen conjuntament per
potenciar una mobilitat segura a Parets

La dotació de nous equipaments
educatius i l’ampliació i millora
dels ja existents són eixos bàsics
del Pla d’Actuació Municipal.   Al-
gunes de les accions que s’havien
projectat ja tenen data establerta
al calendari. Un exemple és la se-
gona fase d’ampliació del CEIP
Lluís Piquer, que recentment ha
estat licitada per la Generalitat de
Catalunya.
Aquesta actuació permetrà el des-
doblament complet de la segona
línia. Les obres duraran al voltant
de catorze mesos i es preveu que
l’entrada en funcionament de les
noves instal·lacions coincideixi
amb el curs 2006-2007.

Escoles a l’Espai Central
L’Espai Central és un dels indrets
on es preveu la construcció de
nous equipaments educatius. Ja
està sol·licitada una nova escola
d’educació infantil i primària en
aquest indret i també hi ha la pre-
visió de construir-hi una nova esco-
la bressol municipal al sector de
Can Berenguer.  Pel que fa a esco-
les bressol, des de l’Ajuntament
també es treballa amb la possibi-
litat que s’ampliï l’oferta privada al
municipi.

Les obres d’ampliació del
CEIP Lluís Piquer van ser

licitades recentment per la
Generalitat

Eduard Cisa i Masachs, alcalde de
Parets del Vallès entre els anys 1966
i 1972, va morir ahir, 5 de juny de
2005, als 79 anys d’edat.
Eduard Cisa, nascut el 1925 a Premià
de Dalt (Maresme), va establir-se a Pa-
rets del Vallès l’any 1949. Va destacar
professionalment com a industrial, sent
el propietari -juntament amb altres so-
cis- de l’empresa tèxtil Masachs de
Lliçà de Vall.

Alcalde des de 1966 fins el 1972
Pel que fa a la trajectòria política, en el
període entre 1955 i 1961 va ser se-
gon tinent d’alcalde de Parets del
Vallès, escollit pel terç de representa-
ció sindical. Des del 1966 fins al 1972
va ser alcalde de Parets.
El sepeli es va celebrar dimarts passat
a l’Església de Sant  Esteve de Parets.

Mor Eduard Cisa i
Masachs, exalcalde
de Parets

Consisteix as detectar el comporta-
ment dels conductors i vianants i noti-
ficar les infraccions comeses. “Els es-
tudiants fan d’agents cívics quinze mi-
nuts abans de l’entrada i després de
la sortida de l’escola i més tard ana-
litzen a l’aula el problema del trànsit,
les actituds, els valors i les normes”,
assenyala el cap de la Policia de Pa-
rets, Joan Pérez.

Fer reflexionar alumnes i conductors
L’objectiu és crear reflexió sobre els
problemes de trànsit i les seves conse-
qüències i provocar un canvi en les
actituds negatives. “Amb aquest taller,
la part pràctica esdevé un al·licient per
als infants, que prenen consciència de
les infraccions que es cometen quoti-
dianament i actuen per tal que no tor-
nin a repetir-se, amb advertències i
amonestacions”, manté Joan Pérez.

Els escolars fan d’agents
cívics, detectant comporta-
ments inadeqüats i notifi-
cant les infraccions
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Vostè fa un consum responsable de l’aigua? Quines mesures pren? Pensa que hi haurà restriccions?

VOX POPULI

Sí, intento estalviar tota la
que puc. Com a mesura, al
vàter, regulo la quantitat d’ai-
gua que es necessita.
Crec que es gasta molta ai-
gua gratuïtament, primer con-
vindria assegura l’aigua a
casa i restringir-la per a pis-
cines i jardins.

Antonio
Álvarez
71 anys

JOSEP Ma
TARRÉS

Regidor
de Medi
Ambient

L’estalvi d’aigua ha de ser una prioritat col·lectiva

ACTUALITAT

L’Ajuntament de Parets posa en marxa un
programa municipal d’estalvi d’aigua
L’educació ambiental a les escoles i una campanya de promoció
de l’estalvi domèstic d’aigua són dues de les accions previstes

El consistori de Parets pren mesures davant la situació de sequera

Més que un ús racional jo
diria que amb moderació,
perquè està molt cara. A casa
en lloc de banyar-nos ens
dutxem, tenim reg automàtic
al jardí i reguem a la nit.
Crec que si no plou sí que hi
haurà restriccions.

Isabel
Garcia

34 anys

Sóc ecologista i estic molt
conscienciada que no s’ha
de fer un mal ús. Mentre
m’ensabono tanco l’aixeta i
no faig una rentadora fins
que no és plena. Crec que hi
haurà restriccions perquè
que hi ha gent que pensa que
no els tocarà i fan un mal ús.

Olga
Caballero

30 anys

Intento fer entendre a la ca-
nalla que és un bé escàs. He
comprat uns reguladors de
cabal. Si de veritat els pous
i embassaments estan molt
secs veig bé les restriccions
però que deixin de malgas-
tar aigua en jardins, piscines
i camps de golf.

Esteban
Díaz

61 anys

Ho intentem tot i que som
cinc a casa. Prenem poques
mesures, però no deixem cór-
rer l’aigua quan ens rentem
les dents, rentem els plats...
Crec que abans de restringir
l’aigua d’ús domèstic hauri-
en de fer-ho en els camps de
golf, piscines, etc.

Meritxell
Torras

 22 anys

Breus
Desallotjats dos eixams
d’abelles de l’església
de Sant Jaume
Recentment s’ha desallotjat dos
eixams d’abelles a l’Església de
Sant Jaume de Parets del Vallès,
detectats fa temps. La interven-
ció, a càrrec d’una empresa espe-
cialitzada, es va desenvolupar te-
nint en compte que l’abella és una
espècie protegida.
L’empresa API Serveis Apícoles
va extreure els dos eixams que han
estat traslladats en uns apiaris de
transició que posteriorment es
lliuren a apicultors productors de
mel. L’acció no va provocar  cap in-
cident.

Parets participa en una
jornada sobre
cooperació municipal
L’Ajuntament de Parets del Vallès
participarà en la jornada “Estratè-
gies de cooperació municipal al
desenvolupament a Amèrica Cen-
tral i Carib”, que es farà el proper
15 de juny a la Diputació de
Barcelona. Durant la jornada es
durà a terme un intercanvi d’expe-
riències de treball en l’àmbit de la
cooperació al desenvolupament
des del món local amb municipis
de Nicaragua i Cuba. És en aquest
apartat que es tractarà el projec-
te de “Suport a la implementació
de les oficines cadastrals munici-
pals al nord de Chinandega”, lide-
rat per l’Ajuntament de Parets en
concer tació amb set municipis
més del Vallès Oriental i el Consell
Comarcal. L’alcalde, Joan Seguer,
i el regidor de Cooperació, Antonio
Torío assistiran a la jornada.

L’Ajuntament de Parets ha elaborat un
programa d’estalvi d’aigua amb acci-
ons concretes per cooperar amb un
consum racional i responsable de l’ai-
gua, tant des de l’administració com
a particularment.

Reductors del cabal d’aigua
El mes de setembre s’emprendran
dues accions. D’una banda, es farà
una prova pilot en un barri del munici-
pi que consistirà en la distribució d’uns
reductors de cabal que s’instal·len a
les aixetes i dutxes i que permeten es-
talviar fins a un 50% en el consum d’ai-
gua. Aquesta experiència es pot fer ex-

tensiva més endavant a la resta del
municipi. La segona acció està vincu-
lada amb l’educació ambiental i s’adre-
ça als escolars de Parets. A l’inici de
curs, educadors ambientals lliuraran als
alumnes “El joc de l’aigua” i els expli-
caran la necessitat de fer un ús racio-
nal d’aquest bé tan escàs.

Consum responsable de l’aigua
També s’adopten altres mesures, com
ara reduir la freqüència de rec dels es-
pais verds, utilitzar aigua no apta pel
consum per netejar la via pública i tan-
car el subministrament d’aigua potable
de les fonts ornamentals durant els
mesos d’estiu.
El consum domèstic d’aigua a Parets
està per sota de la mitjana. Tot i així es
recomana reduir-lo al màxim possible.

La sensibilització sobre la necessitat de fer un ús racional de
l’aigua és cada cop major però atesa la sequera que patim en-
guany, hem de comprometre’ns més que mai amb l’estalvi. No
estem en situació d’alarma però hem d’estar alerta i hem de
saber preveure i planificar. L’Ajuntament ja ha previst adoptar me-
sures restrictives en els regs de parcs i jardins, així com en la
neteja de carrers i en usos ornamentals. També ens hem dotat
d’un programa d’estalvi d’aigua en les instal·lacions i equipa-
ments municipals que anirà donant fruits en els propers anys.
No es preveu que les restriccions hagin d’afectar els usos do-
mèstics, però demanem  als veïns i veïnes la imprescindible
corresponsabilització en la tasca de reduir el consum d’aigua.
Només amb la col·laboració de tots i totes podrem aconseguir-
ho. Gràcies a tothom.

Parets és un dels municipis de la co-
marca que ha registrat major davalla-
da de l’índex d’atur durant el passat
mes d’abril. Així es desprèn de les
dades recollides a l’Observatori de
l’activitat econòmica i al mercat de tre-
ball del Vallès Oriental. Granollers, Bi-
gues i Riells i Parets del Vallès són els
tres municipis de la comarca que han
registrat un major nombre d’insercions
laborals durant l’abril. En el cas de
Parets, la taxa d’atur s’ha reduït amb
la incorporació de 23 persones al món
laboral i s’estableix en un 6,85% de la
població activa.
“Com a acció concreta per contribuir
a la disminució de la taxa d’atur al
municipi, l’Ajuntament de Parets posa
a disposició dels ciutadans el Servei
Local d’Ocupació (SLOP) que disposa
d’ofertes laborals d’empreses de Pa-
rets i de l’entorn” assenyala el regidor
d’Ocupació, Sergi Mingote.

Al Vallès Oriental hi ha 11.015 perso-
nes en situació d’atur de les 167.630
registrades com a població activa. L’ín-
dex més alt es registra a la Llagosta,
amb un 8,72% i el més baix a Grane-
ra, amb un 0%. Sergi Mingote afegeix
que “estem satisfets amb aquestes
dades i continuem treballant en
aquesta línia, amb la voluntat de
disminuir la taxa d’atur, aquesta és la
gran fita que ens marquem a la Regi-
doria d’Ocupació”.

328 insercions el 2004
El Servei Local d’Ocupació de Parets
disposa d’una bases de dades amb
persones del municipi en situació de
desocupació i vetlla per inserir-les
laboralment. Segons  Mingote, “du-
rant el 2004, a través de l’SLOP s’han
fet més de 300 noves entrevistes a
ciutadans de Parets que buscaven fei-
na, a més del seguiment dels que ja
estaven registrats al servei i es va as-
solir la inserció de 328 persones del
nostre municipi al món laboral. Una
altra dada significativa és la utilitza-
ció del Club de feina, pel qual van pas-
sar gairebé un miler d’usuaris”.

La taxa d’atur es
redueix a Parets
durant el mes d’abril

Parets se situa entre els
municipis de la comarca amb

més insercions laborals
La campanya d’estalvi d’aigua

es presenta el 22 de juny a
les 20h a l’Escola de Música
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OOOOOfffffiiiiiccccciiiiinnnnna da da da da de Cae Cae Cae Cae Catttttalalalalalaaaaa Parets planta “El Bosc de Llibres” coinci-
dint amb el Dia Mundial del Medi Ambient
Set arbres  associats als set llibres més llegits el 2004 a la Biblioteca

Infantil i Juvenil Can Butjosa posen la llavor al Bosc de Llibres

L’Ajuntament de Parets del Vallès ha
celebrat el Dia Mundial del Medi Ambi-
ent amb una acció vinculada amb l’Any
del Llibre i la Lectura. El passat 5 de
juny es va inaugurar a Can Jornet el
Bosc de Llibres. La iniciativa segueix
el projecte original El Bosque de los
Libros promogut des de l’any 2004 pel
Pacto Andaluz por el Libro. Aleshores,
la directora de la Biblioteca Infantil i Ju-
venil Can Butjosa, Mercè Escardó, va
plantar una alzina en representació de
l’equipament paretà i es va adoptar el
compromís de continuar la tasca em-
presa a Alcalá la Real.

Set arbres relacionats amb set llibres
El Bosc de Llibres consisteix en una
plantació d’arbres al talús situat al
costat de l’era de Can Jornet. Aquests

El 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, es va inaugurar el Bosc de Llibres

EEEEEl bosl bosl bosl bosl bosc dc dc dc dc de le le le le l lililililibbbbbrrrrreseseseses
Els llibres més llegits

Oficina de Català
de Parets del Vallès

Centre Cultural Can Rajoler
Travessera, 1

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

`

arbres incorporen una història personal
d’agraïment envers determinades
obres literàries o pensaments que ens
han ajudat a créixer i a transformar el
nostre entorn, personal i col·lectiu.

Cada exemplar rep el nom de les set
obres més llegides a Parets d’acord
amb el Pla de Lectura de la Biblioteca
Can Butjosa.
El projecte El Bosc de Llibres està vin-
culat al Pla de Lectura de la Biblioteca
Can Butjosa, que l’any passat va rebre
el premi a la millor iniciativa de foment
de la lectura que atorga la Federació
de Gremis d’Editors d’Espanya.

2005 Any del Llibre i la lectura a Parets Ressenyes

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

En aquesta obra integrada per tres
llibres de contes: “Anclado en tierra
de nadie”, “Nada que hacer” i “Sa-
bor a mi”, Pedro Juan Gutiérrez, es-
criptor, pintor i escultor cubà, ens
mostra un recorregut per una Hava-
na lluny de la Cuba
idíl.lica, paradisíaca
i festiva (guarachera
en diuen els cu-
bans) que ens en-
senyen les guies i
els recorreguts turís-
tics per les platges
del seu Carib i les
restes d’un esplen-
dorós passat coloni-
al. Des d’una pers-
pectiva autobiogràfi-
ca, doncs, com el
mateix autor reco-
neix, els seus relats
novelats estan basats en la seva
experiencia personal, ens presenta
una ciutat destruïda moral i física-
ment. És un retrat descarnat, cen-
trat en el barri superpoblat de Cen-
tro Havana no molt lluny de La Ha-
vana “vieja” i colonial, de la gent
més pobre i marginal que hi habita

i de les seves misèries quotidianes
just en ple “període especial” de l’eco-
nomia cubana com a conseqüència de
la fí de les ajudes de l’Europa de l’Est
al caure el “socialismo real”.
Està escrita amb un estil sòrdid, cínic

i molt dur, on el sexe
fort, la brutícia, la de-
solació, la mort i la llui-
ta diària per la supervi-
vència (“resolver dia a
dia”) han definit a l’au-
tor com un dels mà-
xims representants del
“realisme brut”  llatí,
com Bukowsky ho és
per a la literatura ame-
ricana.
Cada conte està es-
tructurat en capítols
cur ts presentant, en
cada un d’ells, històri-

es diferents sense cap relació de tra-
ma amb els següents, cosa que fa que
es llegeixi amb fruïció.

Trilogía sucia de La Habana. Pedro
Juan Gutiérrez (1950- Matanzas.
Cuba). Editorial Anagrama, 1998

Com acostuma a passar amb les
obres de Saramago, el relat neix d’un
idea inversemblant, simple en aparen-
ça, però que serà espremuda fins les
darreres conseqüències. Tot comença
amb els resultats d’unes eleccions
generals a les quals el vuitanta-tres per
cent de la població de la
capital ha votat en
blanc.
La reacció no es fa es-
perar, el govern provisi-
onal veu amenaçada la
democràcia i posa en
marxa la maquinària
d’Estat per a fer front a
la crisi. Cal evitar una
revolta, cal mobilitzar
les forces de l’ordre per
sufocar qualsevol reac-
ció violenta i, per da-
munt de tot, cal desco-
brir els cervells ideolò-
gics que volen
inestabilitzar el poder.
La sorpresa esdevé constant quan el
lector es va adonant que l’única revol-
ta la provoca el propi govern, que les
reaccions violentes dels cossos de
seguretat només reben la indiferència

de la ciutadania i que per molt que
investiguin no descobreixen cap
mena de conxorxa. Tanmateix, és
obvi que l’executiu no pot perdre en
aquesta partida contra la societat
civil i si no hi ha culpables caldrà in-
ventar-los.

Com a tota obra de
Saramago, la riquesa
del vocabulari, els co-
mentaris que partei-
xen de les grans con-
sideracions per anar a
assolir els detalls
més ínfims i els ben
perfilats personatges
converteixen la novel·-
la, a banda de la forta
crítica ideològica que
conté, en un emocio-
nant plaer per a la lec-
tura.

Assaig sobre la lucidesa. José
Saramago, Edicions 62.

Homenatge a Joan Farré

“Està escrita amb un estil sòrdid, cínic i molt dur”

Salvador Escribà
Músic

Carles Zafon i Llopis
Metge i escriptor

“... un emocionant plaer per a la lectura ...”

Alzina: Tomàs i el llapis màgic  de
Ricardo Alcántara amb il·-
lustracions de  Gusti
Lledoner:  Matilda de Roald Dahl
Alzina surera:  Nima, el Xerpa de
Namtxe” de Josep Francesc
Delgado
Roure: La meva germana Aixa de
Meri Torras
Cirerer de Bosc:Tic Tac de Mercè
Llimona
Freixe: El Petit Príncep d’Antoine
de Saint-Exupéry
Olivera: Contes per telèfon de
Gianni Rodari

Coincidint amb la diada, també s’ha
col·locat una placa al roure que es
va plantar l’any 1997, quan es va
firmar el conveni de cessió de Can
Jornet a l’Agrupament perquè ges-
tionés la masia. L’acte ha volgut
retre homenatge al desaparegut
cap dels escoltes, Joan Farré, prin-
cipal impulsor de la restauració de
Can Jornet.

Una placa a la base de l’arbre
assenyala la seva espècie i el

llibre que representa

El proper 14 de juny se celebrarà
la cloenda de la 1a edició dels Vo-
luntaris per la llengua de Parets del
Vallès. L’acte, que tindrà lloc al
parc de La Linera i que comptarà
amb la presència del regidor de
Cultura Antonio Torío, constarà
d’un berenar elaborat per als par-
ticipants durant el qual es lliuraran
diplomes de participació. L’objec-
tiu d’aquest acte, a més de ser una
activitat lúdica, és posar en comú
l’experiència tant dels voluntaris
com dels aprenents i fer-ne una
valoració.
Voluntaris per la llengua posa en
contacte persones que vulguin
destinar una hora a la setmana
(durant 10 setmanes) a conversar
en català amb alumnes que neces-
siten reforçar l’aprenentatge de la
llengua catalana. Amb aquesta ini-
ciativa, a més de facilitar-los un
interlocutor per poder conversar en
català, també es vol incidir en els
hàbits lingüístics dels catalanopar-
lants i consolidar la idea que el
català és i ha de ser llengua d’aco-
llida.
En aquesta primera edició, que es
va iniciar a finals de març i que va
comptar amb alumnes dels Cursos
de Català i de l’Escola d’Adults, es
van poder organitzar 12 parelles,
èxit que esperem, si més no, igua-
lar en una propera edició prevista
per a la tardor.

Voluntaris per la llengua
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Perquè ha optat de nou a la presidèn-
cia?
El bàsquet és una passió per a mi,
m’estimo molt el club i mentre pugui
treballar pel BP ho continuaré fent.
Naturalment això no seria possible
sense tot l’equip de coordinadors, tèc-
nics i la resta de la junta directiva.
Com es gestiona un club amb 22
equips i amb més de 250 socis?
L’estructura actual de la junta directi-
va permet controlar per fectament el
BP. Amb la reestructuració a la junta
hem creat un cap de les 4 àrees: soci-
al, econòmica, esportiva i projecció del
club. A cada àrea hi ha diferents vo-
cals.
Què destacaria dels 4 primers anys de
mandat?
El més important és que el BP ha cre-
at unes bases de treball amb l’objec-
tiu que el club no estigui supeditat a les
juntes directives. Hem consolidat l’es-
cola i més d’una vintena d’equips, el
BP està en creixement continu.
Quins reptes de futur  es planteja?
Volem que en 3 o 4 anys tots els
equips inferiors del BP juguin en cate-
gories B-1 o bé  al nivell A. És un pro-
cés costós ja que per tenir resultats
cal invertir més en entrenadors. Estic
molt satisfet del treball dels tècnics
actuals.

    “El bàsquet és una passió per a mi”

Miquel Luque
Medalla d’or als paralímpics d’Atenes

Dídac Cayuela serà president del
Bàsquet Parets fins el juny del 2009.
L’assemblea de socis del club,
celebrada el 2 de juny a Can Rajoler,
va reelegir per unanimitat Cayuela
com a president del BP. Els socis
també van acceptar la composició de
la nova junta directiva que tindrà com
a vicepresident Carlos Araguz. El
tàndem format per Enric Núñez i
Marc Pavón seguiran com a
coordinadors. A més de presidir el BP,
Cayuela forma part de l’equip sènior
masculí que ha assolit l’ascens cap
a 3a Catalana. Tot i tenir 30 anys,
Dídac Cayuela porta molt de temps
vinculat al bàsquet. Va començar a
jugar al NS Montserrat, després a
l’ASOVEEN fins categoria cadet per
passar al BP. També va jugar durant
3 anys al CB L’Ametlla.

FFFFFeeeeem cm cm cm cm clululululubbbbb

El primer equip del CF Parets tanca la
temporada aquest diumenge. A partir
de les 18.30 hores s’enfrontarà al CE
Europa de 3a divisió en el marc del
Trofeu Josep Seguer. El partit serà el
darrer que dirigeixi des de la banqueta
el tècnic Jaume Batlle que no continu-
arà la propera temporada. El paretà
José Miguel Astasio “Cuni” entrenarà
de nou als paretans després de 3 anys
al FC Cardedeu. El CF Parets ha aca-
bat en 5a posició a la lliga 2004-05
que va finalitzar el passat 29 de maig.
El bloc de Batlle no ha pogut millorar
la 3a posició assolida la temporada
passada i s’ha hagut de conformar
amb un 5è lloc amb 54 punts. Els
paretans han estat l’equip que més
gols ha marcat a la lliga de 1a territo-
rial grup 4ar t amb un total de 72.
D’aquests, 15 els ha aconseguit el
davanter molletà Fernando Latre, mà-
xim golejador. El Parets ha aprofitat els
darrers partits de la lliga per donar
minuts a jugadors del filial -com
Vizuete, Guerrero, Toni o Perales- i del
juvenil  “A” com Roger Oriach, Candini,
Oriol Martorell, Edu, Toni, Marc i Albert.

DÍDAC CAYUELA
President Club de Bàsquet Parets

Jordi Seguer

PRIMER EQUIP CF PARETS

lllll‘eeeeeqqqqquuuuuiiiiippppp

Què en pensa de l’ascens de l’equip
sènior masculí a 3a Catalana?
Ja tocava pujar de categoria, fins ara
xocava que un club amb més de 22
equips tingués un sènior masculí a una
categoria tan baixa. Ara cal consolidar-
lo a 3a i donar un nou aire al sènior
femení que ja milita a 3a. Cal retocar
la plantilla del femení i pensar en l’as-
cens cap a 2a Catalana a mig termini.

Quines activitats prepareu?
El mes de juny serà molt intens, el dis-
sabte 11 farem el 3X3 dins de la Dia-
da de l’Esport. I el dissabte 18 el Me-
morial Jonathan Garcia que inclourà
aquest any una trobada d’escoles de
bàsquet base. Amb la col·laboració de
la Federació Catalana podrien partici-
par unes 50 escoles.
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Aquest divendres a les 21.00 ho-
res tindrà lloc al Teatre Can Rajo-
ler el col·loqui sobre el “Passat,
present i futur del nostre Barça”
que organitza la Penya Blau Gra-
na Parets amb motiu del 25è ani-
versari. Entre els convidats al col·-
loqui hi ha el director d’El
Periódico, Antonio Franco, el cap
d’espor ts del mateix rotatiu,
Emilio Pérez de Rozas, el
subdirector de “La Vanguardia”,
Carlos Pérez de Rozas, l’estilista
Josep Pons, Joan Casals “l’avi del
Barça”, el jugador d’handbol del
FCB Xavier O’Callaghan o els
exjugadors, Mariano Gonzalvo, i
Josep Seguer, natural de Parets.

Col·loqui de la Penya
Blau Grana Parets

Breus
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El Servei d’Esports organitza aquest
dissabte la 5a Diada de l’Esport

La Diada inclou tornejos de bàsquet, handbol, escacs, futbol sala,
petanca, tennis taula, futbol i una exhibició de patinatge

El Servei d’Esports de l’Ajuntament de
Parets organitza aquest dissabte 11 de
juny la 5a Diada de l’Esport. Durant tot
el dia tindran lloc a la zona esportiva
municipal tornejos populars i competi-
cions que serveixen per promocionar la
pràctica d’alguns esports.

8 esports a la Diada
La Diada de l’Esport va sorgir l’any
2000 coincidint amb la inauguració de
la sala annexa al Pavelló. Des d’ales-
hores cada any es celebra aquesta jor-
nada que serveix en moltes ocasions
per augmentar el nombre de practi-
cants en diferents espor ts. Enguany
les entitats que han previst activitats
són: Paretana d’Escacs, Bàsquet Pa-
rets, Handbol Parets, Club Patinatge,

Un miler de persones va participar a la Diada esportiva del 2004

Sis nedadors del Club Natació Parets parti-
ciparan a les finals del Campionat d’Espa-
nya d’estiu en les categories grup 3 i 4.
Javier Chacón, Fabio Pagès i Noemí Picazo
-tots del grup 3- participaran a finals de juny
al Campionat de la Joventut que es farà a
Valladolid. Chacón té mínimes en 200 m
braça i estils, Pagès participarà en 200 es-
quena i Picazo als 200 braça. Altres 3 ne-
dadors del club presidit per Santi Rovira
prendran part a la final espanyola d’estiu
que es farà del 28 al 31 de juliol a les pis-
cines Picornell de BCN. Es tracta de Gerard
Rovira (1991 Gr.3) amb mínimes en 400
estils i 200 papallona, Jordi Plancheria
(1991 Gr.3) en 200 estils i Cassandra
Gimeno (1989 Gr.4) en 400 estils i 200
estils. A la fotografia apareix el cos tècnic
del CNP i tots els nedadors excepte Gimeno.

Àmplia representació del CN Parets a les finals estatals

El nedador paralímpic de Parets,
Miquel Luque, participa durant
aquest cap de setmana a l’Open
europeu que es fa a la República
Txeca. Luque representarà a
l’equip paralímpic espanyol en les
proves de 150 estils, 50 braça i
50 papallona. Prèviament  Miquel
Luque ha quedat 5è en 150 estils
a la Copa del Món de Manchester
i  ha obtingut 3 medalles d’argent
a l’Open de Bèlgica en 50 braça,
150 estils i als 4X50 lliures. En
canvi, va assolir dues primeres
posicions a la final catalana de
Badia en 100 braça i 50 esquena.

Miquel Luque participa
a l’Open de Txèquia

El corredor del CC Vall d’Uixó, Antonio
Muñoz, va guanyar diumenge passat la
25a edició de la Volta al Vallès de ci-
clisme cadet que va finalitzar a Parets.
Muñoz va quedar 1r de la classificació
general amb 13 segons d’avantatge
respecte al 2n classificat, el mallorquí
Lluís Mas, de l’AEL Txirrindulari, i de
17 segons al 3r, Victor Cabedo, del
Sepelaco. La victòria del corredor cas-
tellonenc va sorprendre a tothom ja
que abans de començar la darrera eta-
pa el líder era Lluís Mas amb 4 segons
més que Cabedo. El corredor de Ses
Salines era el favorit per repetir triomf
a la Volta ja que havia guanyat la pri-
mera i la tercera etapa del Critèrium. En
l’etapa de diumenge, entre Montcada
i Parets, Mas va acabar 3r a 33 segons
del primer, Jesús Garcia, del Rualje, i
a 31 segons d’Antonio Muñoz. A la
classificació per equips el 1r lloc va ser
pel Txirrindulari, Vicente Ballester, del
Sepelaco, va quedar primer en metes
volants i Alejandro Arenós, va guanyar
el premi de muntanya.

Antonio Muñoz, del
Vall d’Uixó, guanya
la Volta al Vallès

El sènior A de l’HP rebrà aquest
dissabte a les 19.30 hores el BM
La Roca “B” en el penúltim partit
de la fase d’ascens a 1a
Catalana. El bloc d’Herrero depèn
d’ell mateix per pujar, primer ha de
vèncer davant l’equip roquerol i
després a la pista del Sarrià de
Ter “B”. Els paretans són
cinquens amb 13 punts, a un de
La Roca “B” i Terrassa. En la
darrera jornada l’equip va guanyar
a Rubí (23-27).

L’Handbol Parets rep el
BM La Roca “B”

L’atleta del Club Atletisme Parets,
Jessica Castillo (a la fotografia)  va que-
dar en 3a posició a la final del Campi-
onat de Catalunya juvenil de pista de
5.000 metres disputada el 29 de maig
a Castellar del Vallès. És la primera
vegada que l’atleta de 17 anys puja al
podi en competicions individuals.

Final catalana de pista a El Prat

Cinc atletes del CA Parets participaran
aquest cap de setmana a la final del
Campionat de Catalunya de pista fede-
rat que es fa a El Prat del Llobregat.
S’han classificat després de la prèvia
en categoria aleví: Alba Quirós en les
finals de llançament de pilota i 600
metres i Adrià Montaño en 2.000 me-
tres. A la final infantil participaran:
Rocío Guerrero en 3.000 m i Sandra
Piñero a la mateixa prova. En canvi,
l’atleta de categoria cadet del CAP
Lucía Gutiérrez prendrà part en la final
de pista en els 3.000 metres marxa.
En la final de l’UCEC, Gutiérrez va que-
dar en segona posició.

Jessica Castillo obté
medalla de bronze

El 3X3 de bàsquet, l’activitat més participativa
El torneig popular de bàsquet 3X3 és un
dels actes de la Diada que compta amb
més participació cada any. El BP estruc-
tura la competició en 6 categories:
premini, mini, infantil, cadet, sènior i ve-
terans no federats tant masculí com feme-
ní. Els equips han d’estar formats per 3
o 4 jugadors, els partits seran a 17 punts
i la durada màxima serà de 12 minuts. El
3X3 començarà a les 9.30 h del matí i es
perllongarà fins les 14 h. Es regalarà una
samarreta i una beguda per a tots els
participants.

Club de Futbol, Tennis Taula i Club
Petanca. El Servei d’Esports assumeix

l’organització del torneig popular de
futbol sala 4X4 que es farà aquest dis-
sabte a les 4 de la tarda. Les inscripci-
ons costen 2 i 3 euros segons les ca-
tegories i els equips han de ser de 5 ju-
gadors. L’Handbol organitza dissabte a
la tarda el 4X4 per a jugadors d’entre
7 i 16 anys, el TT Parets repetirà el tor-
neig popular de tennis taula dissabte a
les 11 del matí, a partir dels 8 anys. La
Paretana d’escacs ha previst una ses-
sió de partides ràpides a les 18h amb
inscripció gratuïta, el Club Patinatge
farà la participació popular i l’exhibició
a partir dels 4 anys dissabte a les 10
del matí. Els aficionats a la petanca po-
dran participar al torneig popular que co-
mençarà a les 5 de la tarda a les pis-
tes del costat del pavelló. Dins la Dia-
da s’inclou la Setmana Esportiva que
organitza el CF Parets.

Finalistes estatals del
Club Natació Parets

El Pavelló de Parets va  acollir el
passat 28 de maig la cloenda dels
Jocs Espor tius Escolars de  la
temporada 2004-05. Uns 310
joves de Parets i Sant Fost han
par ticipat  en les sessions que
s’han celebrat els dissabtes per
les categories mini, prebenjamí i
benjamí.

Final de temporada
dels Jocs Escolars
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Aquesta és la primera legislatura
(2003-2007) que vostè encapçala
ERC i que representa la seva formació
al si de l’Ajuntament. Ens hem situat
ja a l’equador d’aquest mandat, ja han
passat dos anys d’ençà de les elecci-
ons municipals. Fent mirada enrera,
com les recorda?
Les vàrem viure amb molta sorpresa
perquè no sabíem segur si trauríem un
regidor. Dos ja hagués estat un èxit.
El resultat va ser molt bo. I després et
fas la típica pregunta: Sóc regidor, i ara
què? La meva preparació com a regi-
dor, políticament parlant, era gairebé
nul·la, només feia mig any que milita-
va a Esquerra Republicana. Aleshores
tot just feia uns mesos que havíem co-
mençat a treballar amb els preparatius
de les eleccions, no hi havia distribu-
ció clara de tasques. Ser regidor
d’ERC em feia recordar la repressió
franquista.
ERC havia passat un impàs de quatre
anys sense representació a l’Ajunta-
ment. La legislatura del 1999-2003 no
es van presentar. Què els va semblar
els resultats electorals obtinguts per
ERC?
Satisfacció i, a més, hem vist que a les
altres eleccions hem triplicat els vots
d’Esquerra. A Parets estem represen-
tats amb un regidor, amb això ja n’hi ha
prou per començar. Volíem entrar-hi i
poder dir-hi la nostra. No tenim la de-
simboltura de la gent que hi por ta
molts anys però n’anem aprenent.
De seguida que hi ha un Ple, tenim re-
unió de la secció local per parlar-ne al

Paulí Rigol, portaveu del grup municipal d’ERC:     “M’agradaria que el Parets del futur fos modern, espaiós i amb verd”

respecte, i fem la preparació entre tots
els membres de la formació. Per as-
semblea decidim quina és la nostra
postura, sempre per consens.
La política local dista molta de l’auto-
nòmica o nacional?
Sí. No és el mateix representar en un
poble de 16.000 habitants que gover-
nar a la Generalitat. La manera de fer
la política hauria de ser la mateixa però
la política de més abast territorial ha de
tenir en compte que els interessos de
la població, per la seva situació econò-
mica, territorial, socials, etc. són molt
diferents. Es projecten actuacions a
molt més llarg termini. És molt dife-
rent.
Com veu vostè la política local?
No la veig. Crec que la cosa no funcio-
na, que no tira endavant. Considero
que es fa el mínim pel que fa a serveis.
Per exemple estem amb les places
justes per a escolars. Tampoc hi ha cap
casal de joves.
El parc de Cal Jardiner és una obra molt
interessant, un bosc mediterrani, però
hi ha altres indrets de la ciutat que
necessiten manteniment: arreglar vore-
res, reposar papereres trencades. Cal-
dria prioritzar el manteniment i guardar
aquestes inversions per més endavant.
No sempre tot depèn de l’admistració
local. Hi alguns àmbits, com ara ense-
nyament que és competència de la
Generalitat...
Sí, hi estic d’acord. Sé que des de la
Regidoria d’Educació s’han demanat
més escoles. També sabem que l’Ajun-
tament no té obligació de fer escoles

“A Parets calen centres cívics que
puguin aglutinar l’activitat dels
joves de Parets”

Paulí Rigol és el portaveu del grup
municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya a Parets del Vallès.
Va néixer al barri d’Horta de
Barcelona fa 46 anys. Als vint anys
va venir a viure a Parets, va tornar
a la ciutat comtal i en fa vuit que
s’ha establert novament a Parets, al
barri de l’Eixample.
Professionalment es dedica a la
metal·lúrgia, en una empresa dels
sector ferroviari.
El seu vincle amb el món de la polí-
tica comença l’any 2003, mig any
abans de la celebració de les darre-
res eleccions municipals. Va ser ele-
git cap de llista de la formació per
assemblea i és el representant d’ERC
al consistori.

bressol i  n’ha fet, però tot i així que-
den 50 nens fora.
Fa anys es parlava de fer el Casal de
Joves a Can Rajoler però encara no n’hi
ha cap. La Marineta encara no s’ha aca-
bat. Tot és planificació i projectes però
falta finalitzar-los. El Casal Cultural
Can Butjosa, que fa aquesta funció,
queda lluny i té poca capacitat.
A Parets calen centres cívics que pu-
guin aglutinar l’activitat dels joves.
En l’àmbit autonòmic, les tres forma-
cions d’esquerra formen govern. Si
ens traslladem en l’àmbit local no és
així tot i que ERC va ser convidada a
formar part de l’equip de govern. Per
què no?
Per què sí? En el cas del govern auto-
nòmic ERC va posar condicions i es
van acceptar. Aquí només ens van pro-
posar formar-ne part “perquè si”, per
fer un pacte d’esquerres però sense
cap oferiment.
Si haguéssim format part de l’equip de
govern hauríem guanyat molta experi-
ència i hauríem estat molt bé però no
ens vam voler  fer responsables d’al-
guns aspectes com ara el Pla general
d’ordenació urbanística amb el qual no
hi estem d’acord.
L’oposició ha fet un bloc comú?
No. Nosaltres sempre seguim el que
vam dir a principi de legislatura que és
que quan hi estem d’acord diem que sí,
quan hi estem en contra votem que no.
Podríem parlar d’una bona relació
amb PSC-ICV, formacions que confor-
men l’equip de govern?
És una relació correcta.
Què en pensa de l’alcalde, Joan
Seguer?
És correcte, diplomàtic. S’estima el
poble.
Quin paper juguen els grups munici-
pals de l’oposició a Parets?
El nostre, fins ara, ha estat aprendre
com funciona el sistema i el funciona-
ment de l’administració local alhora
que ens anem situant al nostre lloc.  In-
tentem aportar la nostra idea sobre el
model de poble que volem, allò que
plantejàvem al nostre programa electo-
ral.
“Crítica constructiva” ja és com una
frase feta, tothom la fa servir. Què
considera que es fa més, crítica o crí-
tica constructiva?
Intentem fer-la constructiva, argumen-
tant el perquè de les coses, del nostre

posicionament i aportant alternatives
encara que no ens facin cas.
Quins són els projectes d’Esquerra
Republicana de Catalunya per Parets
del Vallès?
Considerem que com a acció immedi-
ata caldria la dotació d’un centre cívic,
és necessari.
En un altre àmbit caldria establir assis-
tència domiciliària per a la gent gran,
que estiguin més atesos mentre no
arribi la construcció de la residència
per a persones de la tercera edat.
La construcció d’habitatges protegits
i d’una residència per a la gent gran
són algunes de les prioritats de l’equip
de govern. També d’Esquerra Republi-
cana?
Sí. Donem el nostre suport als indrets
on hi ha previst fer aquests habitatges.
Però cal que l’equip de govern acabi de
concretar si seran per a joves, si seran
en règim de compra, de lloguer...
Pel que fa a la residència per a la gent
gran, recordo que al principi s’havia
plantejat construir-la a La Linera, des-
prés es va dir a Ca n’Oms i sembla que
finalment es farà al parc central, a Can
Serra. Pel que fa a la ubicació, no ens
acaba de fer el pes ni el Sot d’en Bar-
riques ni aquesta.
Nosaltres havíem apostat per la zona
de la Bendix però calia expropiar els
terrenys i no és factible. Can Serra tam-
poc ens convenç perquè ens agradaria
mantenir-ho íntegrament dedicat al
conreu. Tot i així, d’Esquerra Republi-
cana aposta més per l’assistència do-
miciliària i després la construcció d’un
centre de dia a Ca n’Oms i esperar que
sigui la Generalitat la que construeixi
la residència per a la gent gran quan
s’escaigui.
Com li agradaria que fos el Parets del
futur?
Modern, espaiós i amb verd.
Per últim, quina és l’opinió que li me-
reix actualment el municipi.
Gran, amb poca vida al carrer, però
encara queda verd.

“ Després de les eleccions vaig dir:
sóc regidor, i ara què?”
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Quines són les principals tasques que ha desenvo-
lupat el grup des de la seva constitució?
Pensem que són una quantitat important: col·laborem
amb  les campanyes de donacions de sang    que es
fan periòdicament al nostre poble,   formem part de
la Taula d’entitats,  donem supor t a la calçotada
popular, a les jornades Els nostres avis,   a l’Amfi
Rock, hem donat suport a campanyes d’emergència
pels afectats pel  tsunami d’Àsia  i  en una campa-
nya solidària    amb el poble iraquià  i  a l’associació
Amics de Materi que coopera amb Àfrica.
La discoteca  punt de trobada cada dos diumenges
a Can Butjosa han estat tot un èxit  durant dos
anys, però ara  s’ ha  deixat  de programar. Per què?
Doncs la resposta inicial va ser molt bona amb la idea
d’oferir musica per a nens  de dotze a divuit anys per
que no haguessin de sortir de poble. Posàvem músi-
ca actual, fèiem pagar una entrada simbòlica d’un
euro i hi havia begudes sense  alcohol.  Pensem que
el principal motiu   de  la baixa participació que ens
ha por tat  a suspendre la programació del Punt  de
trobada hem de buscar-lo en l’edat  dels joves. Els
assistents dels primers temps s’han  fet  grans i ara
potser s’estimen més seguir altres  circuits de locals
o altres ambients.
Del Punt  de Trobada però han sortit discjòqueis  re-
alment interessants  en aquesta tasca i que conti-

“Caldria que la gent mostrés més el seu esperit altruista treballant en tasques solidàriesCaldria que la gent mostrés més el seu esperit altruista treballant en tasques solidàriesCaldria que la gent mostrés més el seu esperit altruista treballant en tasques solidàriesCaldria que la gent mostrés més el seu esperit altruista treballant en tasques solidàriesCaldria que la gent mostrés més el seu esperit altruista treballant en tasques solidàries”

Finca rústica llamada «Manso Homs» que consta de
casa de labranza, una gleva de tierra yerma, viña y
otros cultivos... Així comença l’escriptura de
compravenda de Ca n’Oms que l’Ajuntament va ad-
quirir als hereus de Josep Feliu Prats l’any 1977. Però
la seva història data de molts anys abans, fins i tot
abans que La Linera s’estengués més enllà del riu
Tenes.
Tal com consta al llibre Aproximació a la història de
les dones de Parets, a Ca n’Oms van viure persones
molt conegudes com ara la Paula, que sortia a tren-
car les boires per tal que no caigués una pedregada,
o com la Josefa Calzada, «la Pepa», última masove-
ra de l’indret.
L’abril de 1945 Josep Feliu Prats compra els terrenys
a Josep Esteve Castells –per la quantitat de líquid
imponible de riquesa rústica de 1.578 pessetes–
amb la intenció de crear una zona d’esbarjo per als
treballadors de la fàbrica, amb un espai destinat a
l’esport, una biblioteca... Però la crisi que patia la
indústria va impedir que tot això es portés a terme.
L’any 1962, Ca n’Oms acollí un centre d’ensenya-
ment de secundària fins que el 1968 els alumnes van
ser traslladats a un espai nou que, amb el temps,
s’anomenarà Patronat Pau Vila.
A partir dels anys 80, l’Ajuntament endega tot un
seguit de projectes de remodelació que, mica en
mica, acabaran convertint-lo en l’actual Casal d’Avis.

ARXIU MUNICIPAL
C/Travessera, 1. Parets del Vallès. Tel. 93 573 98 00
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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

El “mas Oms”

MOSSO DE
MAGATZEM

Llocs de treball: 1
Municipi: Parets del Vallès
Contracte: Temporal amb
possibilitat de contracte
indefinit
Horari: Complet

MECÀNIC
 INDÚSTRIA

OPERARI
FÀBRICA

AUXILIAR
ADMINISTRATIVA

Llocs de treball: 1
Municipi: Parets del Vallès
Contracte: Temporal
Horari: Complet
Requisits: Imprescindible
persona jove amb estudis
de mecànica industrial

Llocs de treball: 1
Municipi: Lliçà
Contracte: Temporal
Horari: Rotatiu: matins,
tardes i nits / o caps de
setmana i festius
Requisits: Imprescindible
disposar de formació FP1 o
similar

Llocs de treball: 1
Municipi: Parets del Vallès,
Can Volart
Contracte: Temporal
Horari: De 9 a 14 h i de 15
a 18 h
Requisits: Imprescindible
idiomes francès i anglès
amb nivell bàsic, carnet de
conduir i cotxe

Onze persones integren  Solidaris  Parets, una  entitat que tre-
balla de forma altruista i desinteressada en la col·laboració amb
altres col·lectius i associacions del nostre poble. En els darrers
dos anys, l’activitat més rellevant que ha desenvolupat  ha estat
el Punt de trobada.  Es tracta d’unes sessions de discoteca que
s’han programat dos cops al mes, sempre en diumenge, a les
instal·lacions  de  Can Butjosa  dirigides a joves d’entre tretze i
divuit anys  amb la idea  de cobrir  la manca de sales  d’aquest
tipus que hi ha a Parets.  El punt de trobada ha deixat de progra-
mar-se  fa uns   mesos  a causa de la davallada de participació
que ha experimentat.
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mandado en el art. 2º de la ley de 21
de Marzo de 1902.
D’aquesta llista es desprèn que van
haver de satisfer aquest impost 112
paretans i es va recaptar un total de 88
pessetes amb 5 cèntims. El veí que va
pagar més aportà 9,32 pessetes i el
que menys 8 cèntims, en funció de la
riquesa rústica i pecuària declarada.
N’hi hagué, però, que resultaren
exempts.
Ben clar: si haguéssim de contribuir a
la neteja de l’aire que respirem avui
amb un impost com el que us presen-
tem, la cosa ens sortiria una mica més
careta...

Iolanda Bermejo. Solidaris 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.

L’home del temps fa dies que anuncia
elevats nivells de contaminació en els
nostres cels que afecten els éssers
vius, sobretot els humans. Una altra
mena de plaga es patia ara fa cent
anys: en diversos períodes hi hagué al-
tíssimes concentracions de llagostes
que assolaven els conreus.
En aquest document de l’any 1902, hi
constaven els veïns de Parets que es-
taven obligats a pagar l’impost que va
decretar el govern per cobrir les despe-
ses de la seva extinció: Lista cobratoria
del repartimiento para atender a los
gastos que ocasione la extinción de la
langosta, de conformidad con lo

nuaran  la seva vinculació amb les  activitats de
Parets ...
El Dj’s continuaran col·laborant en les sessions de
rèquiem Sapoa que s’organitzen per la Festa  Ma-
jor  i altres sessions de discoteca que programa
l’Ajuntament  coincidint amb festes populars.
Una altra de les activitats per les quals s’ha dis-
tingit  Solidaris Parets  és per la cooperació direc-
ta amb el programa de TV3 directament relacionat
amb  el voluntariat com és el Programa La Mara-
tó.
Sí. Cada any una representació del nostre grup  par-
ticipa   al programa   fent tasques diverses com aga-
far telèfons,  ajudar en el guarda-roba, en el
catering, el que sigui necessari. És una iniciativa
molt engrescadora que esperem  repetir aquest any,
que es dedicarà al malalts d’alzheimer. Esperem que
la delegació de Parets al programa La Marató aug-
menti més cada edició del programa.
Com us plantegeu  el  futur  de l’entitat?
Ens agradaria molt continuar endavant  amb la nos-
tra tasca, agraïm  el suport que en tot moment hem
rebut de l’Ajuntament, però sens  dubte faltaria mol-
ta més participació ciutadana i que la gent mostrés
més el seu esperit altruista treballant en tasques
solidàries.
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Com va anar l’estada al camp de
Mauthausen?
Francisca Bermúdez- Hi vam anar del 5
al 9 de maig i vam entendre una mica
com van patir tots els deportats en
aquell camp. Cal tenir en compte que
allà anaven quasi despullats amb tem-
peratures molt fredes, van patir maltrac-
taments de tot tipus i, a més, quasi no
els donaven de menjar. Encara no sé
com van sobreviure a la terrible pedre-
ra  de 186 graons on havien de portar
més de 40 quilos de pes.
Enric Forns- Amical Mauthausen de
Barcelona  és una entitat que recorda
els que van morir per culpa de l’horror
nazi i ens van comentar d’anar a visi-
tar Mauthausen. Aquesta és la segona
vegada que hi anem i vaig comprovar
que la placa de marbre en record del
meu pare encara estava en per fecte
estat. Hi vam deixar un cistellet amb
una espelma i un ram de flors. Estic
molt satisfet de la visita del president
de govern espanyol, José Luis
Rodríguez Zapatero, però també de la
consellera d’Interior, Montserrat Tura, i
del conseller Joan Saura.

“El meu pare va ser capturat pels nazis i portat a un camp de presoners de Polònia”

Enric Forns. Fill de Projecte Forns

Tres paretans van ser al camp d’extermini de Mauthausen (Àustria) durant la Se-
gona Guerra Mundial. Teodoro Fau va ser alliberat, però Pere Xicota i Projecte
Forns van morir en aquest terrible camp nazi. Ara fa unes setmanes el fill de
Projecte, Enric Forns, juntament amb la seva dona Francisca Bermúdez van tor-
nar a visitar aquest indret en els actes de record a les víctimes de l’horror nazi.
Enric Forns, que té 71 anys, recorda el seu pare que va ser víctima del nazisme.

Ultima hora ...

Carles Font.  Fotografies: Joan Soto

Quan va entrar Projecte Forns a
Mauthausen?
Ell hi va entrar el 25 de gener de 1941
i va morir el 7 de novembre del mateix
any a Gusen, un camp  annex al de
Mauthausen on morien els que estaven
més febles. Tot i això, la mitjana de vida
dels que estaven al camp era d’un o
dos mesos i el meu pare en va poder
viure uns quants més.
En Projecte Forns va néixer, però, a
Santa Perpètua?
Sí, concretament a la granja Soldevila
perquè allà hi van anar els meus avis
a treballar durant un temps, però al cap
de cinc anys ja van tornar a Parets. Tot
i això, el poble de Santa Perpètua s’ha
portat sempre molt bé i un Institut por-
ta el nom del meu pare.
Va militar en algun partit polític?
Va ser a Estat Català, però després es
va afiliar a la CNT anarquista. Va treba-
llar a La Linera, però se’n va anar per-
què ell no va permetre que expulsessin
un altre treballador, el senyor Llonch, de
forma injusta. També va ser regidor en
temps de la Guerra Civil i posteriorment
va anar-hi a lluitar.

Cloenda del Curs de tècniques
d’intervenció policial
Avui, 10 de juny, a les 13 h, al Pa-
velló d’Espor ts, es procedirà a la
cloenda del curs de tècniques d’in-
tervenció policial dut a terme a Pa-
rets durant el mes de maig. Hi han
pres part una vuitantena de polici-
es locals i mossos d’esquadra per
aprendre una tècnica japonesa ano-
menada aikido que permet la immo-
bilització i reducció del pressumpte
delinqüent aplicant la força mínima
amb una tècnica ràpida i efectiva.

Concurs de fotografia de la
Festa Major de Parets
L’Ajuntament de Parets ha convocat
la 26a edició del Concurs de foto-
grafia de la Festa Major d’Estiu. Fins
el 15 de juliol es poden presentar
les fotografies al Centre Cultural
Can Rajoler. Els treballs podran ser
en blanc i negre i color i la temàtica
girarà al voltant de l’Any del llibre i
la lectura. Les bases es poden re-
collir als equipaments municipals.

Amfi Rock, 11 de juny
Les cinc formacions finalistes de
l’Amfi Rock 2005 actuen demà, 11
de juny, a partir de les 22.30 h,a
l’amfiteatre de Can Butjosa. D’entre
els cinc grups -Rapah, Club
D’Funks, Raíz, Natural Dracs i El
Diario de Andrómeda- es concediran
dos premis especials, el primer do-
tat amb 1500 euros, i el segon amb
300 euros en equipament musical.

´

Té records del seu pare?
Jo tenia cinc anys i sempre recordaré el
dia que el meu pare, abans de marxar
cap a França, va passar per casa. Jo
era a l’escola i una veïna em va venir a
buscar per poder acomiadar-me’n. Sem-
pre m’emociono quan recordo aquell dia.
Vau mantenir contacte amb ell?
El meu pare ens enviava cartes des de
França. Després va ser capturat pels
nazis i portat a un camp de presoners
de Polònia i ens deia que estava molt
bé. Però després el ministre d’Assump-
tes Exteriors franquista Serrano Súñer
li va dir a Hitler que no volia saber res
dels republicans espanyols presoners i
a partir d’aquí va començar el seu ex-
termini.


