
El servei de bus urbà també funcionarà els dissab-
tes a partir d’aquest mes de juny. L’activitat comer-
cial que es produeix dissabte i els desplaçaments
interiors que es realitzen aquest dia de la setma-
na han fet plantejar l’ampliació del servei.
Inicialment es posa en marxa com a període expe-
rimental. Durant quatre mesos, des del juny fins al
setembre, es farà un estudi sobre el funcionament
i la viabilitat d’aquesta ampliació. El bus urbà
municipal va entrar en funcionament el gener de
1997 i des d’aleshores el nombre d’usuaris s’ha
anat incrementant cada cop més. El primer any es

van registrar prop de 35.000 viatgers i aquest
2005 es preveu que la xifra final se situï al voltant
dels 100.000. Durant nou anys s’ha anat millorant
progressivament el servei, adaptant-lo a les neces-
sitats ciutadanes. Inicialment, el bus funcionava
de dilluns a divendres, tots els mesos excepte
l’agost. L’any 2000 ja es presta tots els mesos, i
a partir d’ara s’amplia també a dissabtes. Actual-
ment es plantegen noves millores per afavorir la
mobilitat dels ciutadans a través del transport pú-
blic. Abans de finalitzar l’any es preveu incorporar
un vehicle amb més capacitat de places.  (Pàg.3)

El servei municipal de bus urbà va començar l’any 1997 i cada any s’incrementa més el nombre d’usuaris

al dia

El parc central de
Can Serra, encara

més protegit amb el
Pla General

d’Ordenació Urbana
Municipal (Pàg.5)
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ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

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

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

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

Esports (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

Horaris de visita del consistori

L’ Ajuntament de Pa-
rets posa a disposició
dels ciutadans l’equip
de Serveis Socials que
te com a finalitat afa-
vorir l’equilibri social
de la nostra població i
com a objectiu ajudar
les persones a resol-
dre les seves dificul-
tats tot potenciant els
seus recursos.
El seu àmbit d’actua-
ció abasta vessants tan diverses com ara
donar suport a la gent gran, garantir el
dret a la protecció dels infants, prevenir
la violència domèstica i evitar les situa-
cions de risc, potenciar la integració so-
cial de les persones amb algun tipus de
disminució, prevenir l’ús i abús de les
drogues, proporcionar l’accés en termes
d’igualtat als recursos comunitaris de

Serveis socials, al costat del ciutadà

2

dret en el cas de perso-
nes immigrants, aten-
dre les persones amb
especial risc d’exclusió
social o en situació de
desemparament, amb
finalitats educatives,
preventives i
assistencials.
Aquest servei inclou,
entre d’altres, l’Equip
d’Atenció Social Primà-
ria (EBASP), el Servei

d’Atenció Domiciliària (SAD), el menjador
social, el Servei d’Atenció Psicològica
Infantil i Juvenil (SAPIJ) i el Servei d’In-
formació i Assessorament a la Dona
(SIAD) i compta amb un ventall de profes-
sionals especialitzats dedicats a donar
suport i resoldre els problemes socials
que afectin la població tant de manera
individual com col·lectiva.
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SERVEIS SOCIALS (AJUNTAMENT DE PARETS)
Av. Lluís Companys 19, 1r pis
Les entrevistes amb les assistents socials caldrà
concertar-les mitjançant cita prèvia.

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 13h i dijous
de 16.30 a 19.30 h.
Tel: 93 573 13 15  Fax. 93 562 52 20
e-mail: serveis.socials@parets.org

SERVEIS

AApunpunttaa‘tt

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

En la Coral Art i Unió de Parets  ens
agradaria realitzar  nous projectes
amb nous repertoris, per això ens cal
més gent que  tingui ganes de pas-
sar-s’ho bé i cantar amb nosaltres.
 
Fem una crida a tothom a qui agradi
la música perquè ens ajudi i faci créi-
xer la coral.
 
Els assajos són a Ca n’Oms el di-
lluns de vuit a deu del vespre. No cal
saber música, només cal tenir ganes
de cantar.
 

Vine a veure el concert de Can Rajo-
ler el dia 5 de juny a dos quarts de
dotze i, si t’agrada, demana informa-
ció a algun membre de la coral o bé
al servei de Cultura de l’Ajuntament.

 
Àngel Serra
Societat Coral Art i Unió

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.

Divendres 27 maig
-A les 16.30 h, al Casal Ca n’Oms,
obertura de les XVI Jornades Els
nostres avis, i inauguració de les
exposicions de fotografia i dels
treballs realitzats durant el curs
2004-05.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 18.45 h, a l’Escola de Música,
animació infantil a càrrec del grup El
Tramvia Blanc.
-A les 22.30 h, al Casal de Cultura
Can Butjosa, Chill out.

Dissabte 28 maig
-Al Pavelló Municipal d’Esports,
cloenda dels Jocs Escolars.
-A les 17 h, al Teatre del Casal d’avis
Ca n’Oms, taller “La farmaciola a
casa”.
-A les 22 h, al Parc La Linera,
havaneres i rom cremat, amb
l’actuació del grup El Bergantí.

Diumenge 29 maig
-A les 10 h, a la plaça de la Vila,
trobada de puntaires.
-A les 10 h, al Casal Can Butjosa,
jornades Hack lab.

-Al Centre Cultural Can Rajoler,
inauguració de l’exposició de pintura
a l’oli, de Liduvina Huguet.

Dimarts 31 maig
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, hora del conte.
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, tertúlia literària.

Dimecres 1 juny
-De l’1 al 25 de juny, a la Biblioteca
Can Butjosa, exposició de Botànica
il·lustrada.

Dijous 2 juny
-A les 17 h, al Casal d’avis Ca
n’Oms, bingo.
-A les 18 h, al Casal d’avis Ca
n’Oms, recital poètic a càrrec del Niu
d’Art.

Divendres 3 juny
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler,
espectacle de playbacks a càrrec del
grup La il·lusió no té edat.
-A les 22 h, al Casal d’avis Ca
n’Oms, ball amb l’actuació del grup
Liberty.

Dissabte 4 juny
-A les 9 h, al Casal d’avis Ca n’Oms i
a l’equipament Asoveen, finals dels
campionats i lliurament de trofeus.
-A les 18.30 h, al Casal d’avis Ca
n’Oms, audició de sardanes a càrrec
de la cobla Thermalenca.
-A les 21 h, al local social de la Penya
Blaugrana Parets, a l’av. Lluís
Companys, cantada d’havaneres i
suca-mulla.
-A les 22.30 h, al Casal de Cultura Can
Butjosa, balls de saló amb el grup
Robert Payá.
-A les 22.30 h, al Teatre Can Rajoler,
Evidències, de Jordi Cienfuegos.

Diumenge 5 juny
-A les 11.30 h, al Teatre Can Rajoler,
concert de la Societat Coral Art i Unió.
-A les 12 h, a Can Jornet, inauguració
del Bosc dels llibres.
-A les 14 h, al Pavelló Municipal
d’Esports, dinar de cloenda de les
jornades amb l’actuació del grup Els
Brillants.

Dimecres 8 juny
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler,
tertúlia literària amb l’escriptor Emili
Teixidor.

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 divendres
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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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

La línia de bus urbà funcionarà també els
dissabtes i tindrà més capacitat a finals d’any
Una nova aposta municipal en matèria de transport
públic urbà. A partir del 4 de juny, la línia d’autobús
de Parets amplia el servei també als dissabtes, des
de les 8 del matí fins a les 8 del vespre.
Aquesta iniciativa respon a la voluntat de millora del
servei per donar resposta a les necessitats ciuta-
danes. L’activitat comercial i mobilitat que es des-

envolupa a la població la jornada de dissabte han
fet plantejar l’ampliació del servei de transport
públic municipal. Davant el notable increment del
nombre d’usuaris que cada any registra el servei de
bus urbà, l’Ajuntament ja treballa en la dotació d’un
vehicle amb major capacitat, que entrarà en funci-
onament abans que acabi l’any.

També a principis d’aquest mes de
juny està prevista l’entrada en fun-
cionament d’un nou servei de
transport públic, pioner a la comar-
ca del Vallès Oriental, que consis-
teix en la dotació d’un servei de
transport públic per als polígons
industrials.

El projecte implica tres municipis,
Parets, Montmeló i Montornès,
que quedaran comunicats a través
d’una línia de bus.
Aquesta iniciativa aposta per la
sostenibilitat mediambiental i per
la millora de la mobilitat. L’objec-
tiu és establir un servei de trans-
port públic que beneficiï tant els
treballadors com les empreses
dels polígons industrials dels tres
municipis.
A més, la dotació d’aquest nou
servei permetrà descongestionar
la xarxa viària, evitar l’ús abusiu del
vehicle privat i contribuir a la reduc-
ció d’accidents de trànsit, contami-
nació acústica i atmosfèrica.

Servei d’autobús als
polígons industrials: un

altre projecte pioner

El bus urbà municipal també funciona-
rà dissabtes a partir del proper 4 de
juny. L’ampliació del servei respon a la
necessitat ciutadana, ja que cada cop
s’usa més el transpor t públic. Cada
mes, una mitjana de 8.000 viatgers fan
ús del bus urbà per desplaçar-se dins
del municipi. Una xifra que  s’ha incre-
mentat notablement d’ençà que va en-
trar en funcionament el servei, el gener
de 1997.

Un nou vehicle amb més capacitat
L’ampliació del servei s’emmarca en la
voluntat de millora del servei per afavo-
rir la mobilitat dels ciutadans. Així, a
par tir d’ara, els dissabtes, de 8 del
matí a 8 del vespre, l’autobús estarà en
funcionament, passarà cada 30 minuts
per les diferents parades instal·lades al
municipi. La implantació es fa de forma
experimental durant quatre mesos amb
la finalitat de comprovar-ne el funciona-

A partir del 4 de juny, el bus urbà funcionarà tots els dissabtes

ment. D’altra banda, abans que finalit-
zi l’any -entre els mesos de novembre
i desembre- es disposarà d’un vehicle
amb major capacitat de places. El ser-
vei, de caràcter municipal, es presta a
través de l’empresa Sagalés.

Pioners a la comarca
En matèria de transport urbà, Parets
destaca com a població pionera a la
comarca i de les primeres a tot
Catalunya en la implantació d’aquest
servei als ciutadans sense estar obli-
gats per llei. En el cas del bus urbà, la
legislació obliga a oferir aquest servei
als municipis amb més de 50.000 ha-
bitants. Parets es va avançar.  El gener
de 1997 entrava en funcionament el
bus urbà municipal. Aquell primer mes
es van registrar 267 viatgers i al final
de l’any la xifra era de gairebé 35.000.
Durant tres anys, el bus urbà funciona-
va tots els mesos excepte l’agost i a
partir de l’any 2000 es va ampliar. L’in-
crement d’usuaris ha estat notable.
Dels 35.000 del primer any s’ha pas-
sat a prop de 100.000 viatgers.

El servei de bus als
 polígons industrials també
s’implantarà el mes de juny

L’any 2005, el bus urbà de
Parets registrarà

gairebé 100.000 usuaris

El 1997 vam fer una aposta decidi-
da per la creació d’un transport urbà
a Parets. La particular configuració
urbanística del nostre poble i el crei-
xement demogràfic feien aconsella-
ble la implantació d’aquest servei,
per poder connectar els diferents
barris i potenciar l’ús del transport
públic.
De fet, Parets és un dels pioners en
aquest àmbit i un dels setze mem-
bres constituents de l’Associació de
Municipis Titulars de Transport Urbà
(AMTU) de la segona corona metro-
politana de Barcelona, que treballa
per unificar criteris en la gestió i el
finançament del transpor t públic
alhora que n’impulsa el seu desen-
volupament.
Sabem que és un servei deficitari
però absolutament necessari i per
això defensem aquest projecte. En
aquests vuit anys de funcionament,
el nombre d’usuaris no ha parat de
créixer i s’han introduït diferents
millores com la incorporació d’un
vehicle adaptat per a les persones
amb mobilitat reduïda, l’adequació
de l’horari amb les escoles per fa-
cilitar el desplaçament dels estudi-
ants i la prestació del servei a
l’agost.
Ara som més ambiciosos i volem am-
pliar el servei als dissabtes, per tal
que la població pugui moure’s per
Parets de la mateixa manera que ho
fa els dies feiners. Per final d’any
està previst incorporar al servei un
vehicle amb més capacitat i aviat
també funcionarà el transport públic
que enllaçarà els polígons industri-
als de Parets, Montmeló i
Montornès.
L’objectiu és que el transport públic
pugui competir en termes de temps,
de comoditat i de cost amb el trans-
port privat, per avançar cap a un
model de mobilitat sostenible i res-
pectuós amb l’entorn. És el tipus de
qualitat de vida que volem per al
nostre poble.
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Parets del Vallès té quatre escoles
bressol, tres públiques i una privada.
Entre totes posen a disposició 233 pla-
ces. Les escoles bressol municipals,
La Cuna, El Petit Cirerer i El Cirerer
tenen 201 places per a infants de 0 a
3 anys, de les quals se n’han pogut
oferir 115 per al proper curs 2005-
2006. L’escola bressol privada, Tom i
Jerry, disposa de 32 places.

La demanda en el període de
preinscripcions a les escoles bressol
municipals ha estat superior al nombre
de places oferides. Ja s’han donat a
conèixer les llistes definitives d’adme-
sos i la demanda de places és de 175.
D’aquestes, dotze han estat qualifica-

Pla  d’Actuació Municipal
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Ampliació i millora del
cementiri municipal

ACTUALITAT

Parets
compta
amb tres
escoles
bressol
munici-
pals i
una
privada

Les escoles bressol municipals registren 175
preinscripcions per al curs 2005-2006

L’ampliació del cementiri munici-
pals és un altre dels eixos del Pla
d’Actuació Municipal (PAM), em-
marcat en les accions a desenvo-
lupar per l’àrea de Territori de
l’Ajuntament de Parets.

Ampliació de la capacitat
Davant la necessitat imminent de
dotar de més capacitat el cemen-
tiri, ara fa uns mesos es van inici-
ar les obres de millora i ampliació,
amb la creació de 500 nous nín-
xols, a més d’alguns columbaris.
Fins ara el cementiri tenia una ca-
pacitat de 1652 nínxols i 100 co-
lumbaris. Aquesta fase d’amplia-
ció, executada per l’empresa Curto
Construcciones, està gairebé en-
llestida.

L’ampliació del cementiri munici-
pal va ser un dels compromissos
adoptats per l’equip de govern en
iniciar aquesta legislatura i l’actu-
ació està a punt de finalitzar.
Amb aquest increment del nombre
de nínxols i columbaris es garan-
teix el servei en un futur i es dóna
resposta a una de les necessitats
detectades.

L’ampliació del cementiri
municipal està gairebé

enllestida, amb la dotació
de 500 nous nínxols

Feia 60 anys que no es registrava un
any tan sec. Els embassaments es tro-
ben, en general, per sota de la mitja-
na de la seva capacitat i, si la situació
es manté així, tot fa preveure que hi
haurà restriccions durant l’estiu. Les
administracions donen consells per a
fer un ús racional de l’aigua. Alguns
petits canvis en els hàbits diaris poden
contribuir a un consum més responsa-
ble.

L’àrea de Territori i Medi Ambient de
l’Ajuntament de Parets treballa en una
campanya d’estalvi d’aigua en les
instal·lacions municipals que serà pre-
sentada públicament el 22 de juny a
l’Escola de Música. També es fa una
crida a tota la ciutadania per col·laborar
en l’estalvi d’aquest recurs natural tan
escàs. Es recullen un seguit de con-
sells per fer-ho possible, com dutxar-se
en comptes de banyar-se, tancar l’aixe-
ta mentre es renten els plats, mentre
ens ensabonem o rentem les dents.
Altres accions recomanables són la
instal·lació d’aixetes de baix consum o
els limitadors de cabal, ajustar la des-
càrrega d’aigua dels vàters, fer servir
la rentadora i rentavaixelles quan són
plens, regar les plantes a primera hora
del matí o al vespre i rentar el cotxe en
instal·lacions preparades.

El consum responsa-
ble de l’aigua, més
necessari que mai

L’Ajuntament farà una
campanya per l’ús racional

de l’aigua
des com a no admesos perquè no com-
pleixen els requisits, i poc més d’una
cinquantena romanen en llista d’espe-
ra. Antonio Torío, regidor d’Educació, ha
manifestat que “malgrat la formació de
0 a 3 anys no és obligatòria, apostem
per oferir aquest servei al ciutadà a
uns preus assequibles. Atenent la for-
ta demanda hem creat 15 places més,
dotant els centres de major suport
docent. Estem treballant per poder
construir en un futur una nova escola
bressol pública a l’Espai Central”.
Torío ha afegit que “hi ha la possiblitat
que també s’ampliï l’oferta amb la cre-
ació de nous centres privats aquest
curs”. Com a dada destacada, cal dir
que Parets, amb població de 16.000
habitants, té el major nombre de places
d’escolarització de 0 a 3 anys de caràc-
ter públic de la comarca en relació al
nombre d’habitants.

Parets és la població de la
comarca amb més places
d’escola bressol municipals
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Què li sembla el servei de bus urbà a Parets? Què en pensa de l'ampliació del servei també al dissabte?

VOX POPULI

No el faig servir gaire, però a
partir d’ara l’utilitzaré més.
La meva filla ha anat a viure
a l’Eixample i jo visc al barri
Antic. Hi aniré amb el bus
urbà. Em sembla molt bé que
funcioni també dissabte, per-
què si vaig a l’Eixample, o
vaig a peu o m’ha de portar algú.

Asunción
Reja

58 anys

LUCIO
GAT

Regidor
d’Urbanisme i

Habitatge

El futur parc central de Can Serra, el nostre pulmó verd

ACTUALITAT

El Pla General d’Ordenació Urbana de
Parets garanteix la protecció de Can Serra
S’aprova provisionalment les modificacions del Pla General d’Or-
denació Urbana, un dels punts de l’ordre del dia de l’últim ple

El parc central de Can Serra té una superfície de gairebé 224.000 metres quadrats

Haig d’informar-me del recor-
regut que fa. No l’utilitzo en-
cara perquè fa molt poc
temps que visc a Parets i no
sé per on passa. Vaig amb
cotxe particular.
Potser més endavant sí que
em beneficiarà que també
funcioni dissabte.

Carmen
Fuertes
51 anys

El faig ser vir cada dia per
anar a l’Eixample. L’únic que
em sembla una mica exces-
siu és el preu.
Trobo que està bé l’amplia-
ció al dissabte, així no hauré
d’anar a peu.

Lourdes
Ortiz

25 anys

Jo l’agafo quasi cada dia
amb la meva mare per anar
al barri Antic, ens deixa molt
a prop de casa.
No sabia que ara també es
podrà agafar els dissabtes,
potser algun dissabte l’aga-
faré per acompanyar la mare
a comprar.

Adrià
Hernández

7 anys

No l’agafo cada dia però sí
quan he de venir a Parets
poble. És una de les millors
coses que ha fet l’Ajunta-
ment. Si no tens targeta del
bus, trobo car pagar un euro
per trajecte. Em sembla bé
que ara funcioni dissabte
perquè si no he de venir a peu.

Herminia
Contreras

61 anys

Breus
Parets participa d’una
campanya preventiva de
consum de cocaïna

L’Ajuntament de Parets del Vallès,
a través de l’àrea de Joventut, ha
participat en l’elaboració d’un fu-
llet anomenat “Els fantasmes de
la coca”, una eina que vol preve-
nir el consum de cocaïna i que
s’ha elaborat conjuntament amb
tècnics de prevenció de
drogodependències dels ajunta-
ments d’Alacant, Cerdanyola del
Vallès, Granollers, Santa Coloma
de Gramenet i Parets del Vallès,
amb el supor t del Departament
de Salut de la Generalitat de
Catalunya.
El fullet incideix en diferents as-
pectes al voltant del consum de
cocaïna, com ara les excuses que
s’utilitzen per justificar  perquè
se’n consumeix. Es tracta d’una
acció preventiva adreçada sobre-
tot als joves.

Alícia Pozo participa en
un projecte d’Arxivers
sense Fronteres
Alícia Pozo, responsable de l’Arxiu
Municipal de Parets, participarà el
proper mes de juny en un projec-
te solidari a Fes (Marroc). Els tre-
balls consistiran en l’organització
de l’arxiu municipal amb docu-
ments datats des del 1912 fins a
l’actualitat. D’altra banda també
es donaran eines de treball i for-
mació als arxivers que després
hauran de gestionar-lo. El projec-
te està subvencionat per la Gene-
ralitat de Catalunya, els ajunta-
ments de Barcelona i Estrasburg
i compta amb la col·laboració d’al-
tres administracions locals, com
ara l’Ajuntament de Parets.

Una de les premisses de les  modifi-
cacions del Pla General d’Ordenació
Urbana Municipal és mantenir encara
més protegit el parc central de Can
Serra a través d’un Pla especial de pro-
tecció i millora del sòl no urbanitzable
de valor agrícola.

Per dotar de la major protecció possi-
ble aquests terrenys, que seran el fu-
tur parc central del municipi,  l’Ajunta-
ment aposta perquè passin a ser de ti-
tularitat municipal. Les masies exis-
tents continuaran sent de titularitat
dels seus propietaris i mantindran el
seu ús residencial.

Millora dels polígons industrials
Pel que fa als polígons industrials des-
taquen l’ampliació de sòl industrial al
Sector Bruguera, que permetrà dur a
terme nous projectes de desenvolupa-
ment econòmic en aquest polígon in-
dustrial, l’ampliació de la zona verda
propera al Parc Fluvial i la creació d’un
nou parc lineal limitant els termes mu-
nicipals de Parets del Vallès i
Montmeló, que farà de barrera paisat-
gística i ambiental amb el Circuit. Amb
la reordenació del planejament urbanís-
tic també es preveu unificar els equipa-
ments existents a Can Butjosa, amb la
desaparició d’alguns trams de carrers
i una actuació específica a l’Estació de
RENFE que respon a la voluntat de mi-
llorar les seves instal·lacions, crear
comerç i un aparcament públic.

Millora dels polígons
industrials i major protecció

del parc central de Can Serra

La zona de Can Serra és el nostre pulmó verd, just al mig dels dos
grans nuclis del poble. És un parc natural d’uns 224.000 m2, rodejat
d’un entorn urbà, que compleix impor tants funcions ecològiques i
paisatgístiques a la nostra població. La protecció de Can Serra es
concretarà a través d’un Pla especial que definirà els usos del sòl,
establirà les mesures per a la protecció i millora dels espais agríco-
les, i estudiarà la implantació de noves activitats vinculades als re-
cursos naturals. Mitjançant el Pla també es farà un catàleg de les ma-
sies existents, que continuaran sent de titularitat dels seus propieta-
ris. En cap cas es portaran a terme expropiacions de parcel·les i l’Ajun-
tament només optarà a comprar-les si els propietaris estan disposats
a vendre-les. La transformació de Parets ha de ser equilibrada i res-
pectuosa per aconseguir una vila més humana i agradable. Volem que
la nostra retina continuï reproduint aquest paratge tal i com el veiem
ara. És un patrimoni que hem de protegir per gaudir-ne durant molt de
temps.

Aquest estiu començaran les obres
d’urbanització i millora de la placeta del
carrer Anselm Clavé. L’actuació, que
tindrà una durada de cinc mesos,
s’inscriu en el Pla de millora  del barri
de Can Roura. “L’obra inclou l’ender-
roc de l’estació transformadora, la ur-
banització de la plaça i la correcció del
carreró sense sortida del carrer
Anselm Clavé”, ha manifestat el regi-
dor de Serveis Urbans, Obres i Via
Pública, Josep Llacuna.

Dins el pla de millora dels espais pú-
blics al barri de Can Roura també es
preveu el canvi de l’arbrat i la repara-
ció de les voreres deteriorades del car-
rer Anselm Clavé, així com la instal·-
lació de mobiliari urbà i jocs infantils.
“Després de la senyalització amb se-
màfors de la cruïlla de l’avinguda
Catalunya amb la baixada de l’Esta-
ció, aquesta actuació que començarà
a l’estiu constitueix  el segon pas en
la millora integral del barri de Can
Roura”, assenyala Josep Llacuna.
Posteriorment es desenvoluparà una
nova fase del pla de millora, que inclou
la nova urbanització del tram inicial de
l’avinguda d’Espanya, el reasfaltat de
la calçada i la reposició de voreres en
mal estat de tot el carrer. Finalment, la
zona de Can Roura quedarà transfor-
mada amb la millora de la cruïlla entre
el carrer de Sant Joan i Passeig de
Ronda, així com la reparació tant de les
voreres com de la calçada. El projecte
ha estat redactat pels Serveis Tècnics
de l’Ajuntament de Parets.

Les obres de millora
de la placeta del
carrer d’Anselm Clavé
començaran a l’estiu

Les obres s’emmarquen
en el pla de millores al

barri de Can Roura
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Oficina de Catala Els cinc finalistes de l’Amfi Rock 2005
actuaran l’11 de juny a Can Butjosa

Al concurs Amfi Rock 2005 s’han presentat 58 formacions musicals
procedents bàsicament de la província de Barcelona

Ja s’ha donat a conèixer el nom de les
cinc formacions finalistes de l’Amfi
Rock 2005, un concurs promogut per
la Regidoria de Joventut de l’Ajunta-
ment de Parets que arriba enguany a
la setzena edició. Rapah, Club D’Funks,
Raíz, Natural Dracs i El Diario de
Andrómeda són els finalistes que ac-
tuaran l’11 de juny a l’amfiteatre de
Casal de Cultura Can Butjosa. El jurat
ha valorat la qualitat musical i compo-
sició de temes de les maquetes pre-
sentades.

Ritmes de caire divers
D’entre els cinc grups es concediran
dos premis especials, el primer dotat
amb 1.500 euros i el segon, amb equi-
pament musical per valor de 300 euros.
Rapah és un grup barceloní de fusió de

Imatge guanyadora de concurs de caràtules, obra del paretà Pere Vilardebó

Breus
Tres corals i un quartet
de corda, a Can Rajoler
El Centre Cultural Can Rajoler aco-
llirà el proper 5 de juny de 2005, a
les 11.30h, un concer t de cant
coral. Hi prendran part una vuitan-
tena de cantaires de tres corals,
Art i Unió de Parets, Renaixença
de Santa Perpètua de Mogoda i la
coral Sant Fost, de Sant Fost de
Campsentelles. També hi partici-
parà el quartet de corda Scherzo,
amb integrants de Lliçà, Mollet i
Parets del Vallès.
La Coral Ar t i Unió, de Parets,
compta amb gairebé una vintena de
cantaires i està dirigida per Jordi
Roma. El concert és gratuït i tindrà
una durada d’una hora i mitja apro-
ximadament.

Oficina de Català
de Parets del Vallès

Centre Cultural Can Rajoler
Travessera, 1

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

Posar-nos en forma

`

ritmes del Carib. Raíz és una banda de
pop-rock espanyol que prové de Terras-
sa. Natural Dracs, formada per músics
llatinoamericans, és de Barcelona i la
seva música està etiquetada dins el
Nu-Metal. Club D’Funks és una jove
formació de Granollers que barreja funk
amb altres estils. Per últim, El Diario de
Andrómeda és de Mollet i fa música
pop-rock.

Totes cinc formacions coincidiran l’11
de juny en l’actuació que acollirà l’am-
fiteatre de Can Butjosa. Durant la jor-
nada es podrà veure la imatge guanya-
dora del concurs de caràtules de CD de
l’Amfi Rock, obra de l’artista paretà,
Pere Vilardebó.

S’editarà un CD amb dos
temes de cada formació

Ara que ja ha començat la calor,
s’acosta l’estiu i que ja estem
pensant en la platja i les vacances,
potser ens hem adonat que hem
agafat uns quilets de més i ens
apuntem a classes de condiciona-
ment físic (fitness), d’aeròbic, de
tai-txi, o de qualsevol altra espe-
cialitat, però com que fa mesos
que no fem exercici, durant les pri-
meres setmanes tot ens fa mal,
estem cruixits, estem baldats
(agujetas). Això sí, com que som
patidors de mena, malgrat el crui-
ximent seguim amb la idea de
posar-nos en forma.
Aquesta és la manera correcta de
dir en català que ens fa mal algu-
na part del cos després de fer exer-
cici o de fer algun sobreesforç,
perquè si diem que tenim agulle-
tes, haurem de suposar que tenim
agulles de cosir, agulles de cap o
imperdibles de mida petita i si
diem que tenim tiretes (tiritas)
algú pot pensar que tenim una
farmàcia.
A vegades, però ja és massa tard
per perdre aquests quilets de més
i per més que ens hi escarras-
sem no podem treure’ns de sobre
els sacsons (michelines) que hem
anat adquirint  els darrers mesos.
Així, doncs, per no patir cruixi-
ment i treure’ns els sacsons de
sobre és millor que ens apuntem
al gimnàs durant tot l’any, anem a
caminar, a córrer o practiquem
qualsevol altre esport.

2005 Any del Llibre i la lectura a Parets Ressenyes

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

Aunque La Biblia y Don Quijote de
la Mancha son dos libros que, en
lugar de leerse, deberían
estudiarse ya que su fuente de
conocimiento es inagotable, mi
libro predilecto es Que
salga el sol. Su autor
es un gran estadista
hebreo, Simón Peres,
ministro del partido
laborista del Estado de
Israel. De este libro he
aprendido, dado el
conflicto existente ya
de años atrás, cómo es
posible el entendimien-
to entre dos estados
dentro de una misma
región como son el
Estado de Israel y el
Estado Palestino.
Es posible que ambos puedan
convivir juntos si dejan de
obstinarse en el fanatismo religioso
poniendo como único interés por
encima de todos ellos a la persona,
a la gente, que son al fin y al cabo
quienes componen y hacen posible
que un estado se forme y se
mantenga.

En él también aprecio como tampoco
se debe olvidar lo que ambos países
históricamente fueron. Jamás se debe
olvidar la historia de un país. Si se
olvida es olvidar la base para que el

mismo continúe. Bueno es
entender la historia de cada
uno. No tan bueno es
utilizar la historia para
mantener rencores que no
conducirán a nada positivo,
sino que más bien
socavarán más la miseria y
el derramamiento de sangre
entre ambos pueblos.
Es muy interesante Que
salga el sol porque en él se
aprecia desde cerca cual es
el problema existente entre
estos dos pueblos, ello nos

ayuda a comprender mejor la situación
en la que viven estos dos países de
una forma objetiva y muy neutral.

Peres, Simón.Que surti el sol.  Barcelona: La
Campana, 1999
Simón Peres. Que salga el sol. Barcelona Seix
Barral 1999

A en Ramon Barnils (1940-2001)
només el va fer callar el càncer
(“càncer”, sense eufemismes, “no
fotem” – diria -, les coses pel seu
nom), però per sort encara el podem
sentir a través dels seus articles. Que
qui era en Ramon Barnils? Sobretot,
una persona íntegra i un periodista
amb dignitat, que hauria
de ser referent obligatori
a les facultats de Cièn-
cies de la Comunicació.
En paraules de Joan de
Segarra, “un periodista
de combat, impertinent i
políticament incorrecte”,
tant a la ràdio (amb El
lloro, el moro, el mico i el
senyor de Puerto Rico o
Postres de músic), com a
la premsa i als llibres
d’investigació que va
dirigir.
Aquest “Articles” és un recull de 113
col·laboracions seves, bitllets d’opinió,
per fils, ar ticles de més llargs i de
més curts, de tota mena, de temes
ben diversos, que va conrear a El
Temps, El Mundo, El Be Negre o El
Noticiero Universal.

En Ramon parla de tot, i ho fa amb
el seu inconfusible estil sorneguer,
àcid, irreverent, corrossiu, treient
punta a l’actualitat, però sempre des
de la rigorositat, la intel·ligència i
l’elegància d’un home culte, que
posseïa un envejable coneixement de
la història, la cultura i les relacions

humanes.
En Barnils, un periodista
crític tan necessari en
dies de tan precària
llibertat d’expressió.
A “Articles” trobareu
episodis impagables. No
us perdeu No és el rei, és
la mania. Barnils en estat
pur.

Articles. Ramon Barnils (a cura
de Carles Serrat). Editorial: La Magrana.
Edició: Barcelona, 2001

Niu d’Art recita poemes
a la Torre Cellers
Un centenar de persones va assis-
tir el passat dijous 19 de maig a la
sessió especial del col·lectiu Niu
d'Art Parets celebrada a la Torre
Cellers. Durant una hora una vinte-
na de rapsodes de Parets i altres
municipis vallesans van participar
en el recital de poesies en homenat-
ge a Pilar Llongueres. La propera
sessió poètica del Niu d'Art es farà
al Teatre Can Rajoler el 16 de juny
i estarà dedicada als segadors.

...mi libro predilecto es Que salga el sol

Ramón Mariscal Parella

Membre del Niu d’Art
Parets

Toni López

Periodista

... estil sorneguer, àcid, irreverent, corrossiu...
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Com celebraran els 25 anys de la
fundació de la Penya?
Hem preparat un programa d’actes
molt variat. El dissabte 4 de juny
tancarem l’avinguda Lluís Companys
per celebrar el suca-mulla i la cantada
d’havaneres amb el grup 4 Vents. El
divendres 10 inaugurarem a Can
Rajoler una exposició del
col·leccionista Florenci Or tiz i cap a
les 9 del vespre tenim previst un
col·loqui sobre l’actualitat del Barça.
A més el 25 de setembre o el 2
d’octubre farem un dinar al Pavelló i
més activitats per a tothom.
Qui participarà en aquest col·loqui?
De moment ja hem contactat amb
exjugadors, directius actuals i
periodistes. Fins pocs dies abans no
sabrem qui vindrà, volem parlar sobre
el passat, present i futur del FCB.
Què destacaria dels seus 25 anys
com a president de la Penya BGP?
El més bonic d’aquest període és que
ens hem conver tit en una de les
penyes del Barça més destacades de
tot Catalunya. També estic molt
orgullós de disposar del patrimoni
actual. Tenim un local de propietat
amb una super fície que poques
penyes del Barça disposen.
Com va sorgir la Penya Blau Grana
Parets?

    “Estic molt orgullós del patrimoni actual de la Penya”

Miquel Luque
Medalla d’or als paralímpics d’Atenes

Llorenç Plantada és el president de la
Penya Blau Grana Parets des de la seva
fundació, el març del 1980. L’entitat
està d’enhorabona per par tida doble,
d’una banda celebra el títol de la lliga de
futbol del Barça però també compleix 25
anys de vida. Entre el juny i el setembre
organitzarà una programació d’actes
molt variada. Abans de fundar la Penya,
juntament amb Àngel Anfruns, Plantada
va estar vinculat a d’altres clubs
esportius de Parets. Durant 9 anys va
presidir el Club Ciclista Parets-
Tamarindo i durant 21 va formar part de
la directiva del CF Parets, fins i tot va ser
president. Ara amb 84 anys continua
presidint una de les Penyes de més
solera de Catalunya amb prop de 600
socis.

FFFFFeeeeem cm cm cm cm clululululubbbbb

Bon debut de l’equip sènior A del FS
Parets Wursi a la lliga de Territorial
grup 2. Després de l’ascens obtingut
la temporada passada el bloc entrenat
per José Maqueda ha acabat en 5è lloc
amb 57 punts. Els paretans s’han que-
dat a 6 punts del líder Erm Manlleu i a
5 del segon classificat, Montseny de
Barcelona.
La trajectòria de l’equip  ha estat molt
irregular, el FSP ha estat capaç de der-
rotar a rivals de la zona alta -com l’Erm
Manlleu o Montseny- i de perdre davant
d’equips de la zona baixa. Aquest fet
ha impedit a l’equip de Maqueda optar
a l’ascens cap a la 1a Estatal B. Du-
rant les 30 jornades el FS Parets Wursi
ha obtingut 17 victòries 6 empats i 7
derrotes, 156 gols a favor i 127 en con-
tra. Pedrito amb 40 i Alberto amb 27
gols han estat els màxims golejadors
de l’equip.
La temporada també ha estat marca-
da pel relleu a la banqueta. José
Maqueda es va incorporar en la 13a
jornada de lliga, anteriorment l’equip va
ser dirigit pel tàndem format per Sergio
Berrio i Andrés Llorente “Peli”.

LLORENÇ PLANTADA
President Penya Blau Grana Parets

Jordi Seguer

SÈNIOR A FS PARETS

lllll‘eeeeeqqqqquuuuuiiiiippppp

El veritable capdavanter va ser l’Àngel
Anfruns que ja està mor t. Tots dos
feia temps que volíem fundar la
Penya però no teníem un local,
finalment la vam muntar  a l’antic Bar
Espor tiu cap el març del 1980. La
llàstima és que l’Àngel no ha viscut
aquests 25 anys.
A més de l’aniversari també heu
celebrat el títol de lliga?
I tant, el dia del Llevant-Barça la seu
de la Penya explotava, de tanta gent

que hi havia per celebrar la lliga i una
quinzena de socis va anar a València.
Des de fa uns mesos tenim una
pantalla gegant nova on projectem
tots els par tits tant a casa com a
fora. És com si estiguéssim al camp.
I com van les relacions amb el
president Laporta?
D’ençà del canvi de president ja no
ens tracten tan bé com a l’època de
Núñez.
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Un total de 16 partits es jugaran
del 6 al 12 de juny en el marc de
la 5a Setmana Esportiva del CF
Parets. Tots els equips inferiors
disputaran partits amistosos cada
tarda contra rivals com Damm,
Badalona, Júpiter, Terrassa,
Cornellà, Mercantil o Mataró. El
diumenge 12 de juny a les 18.30
hores es jugarà el Trofeu Josep
Seguer amb l’amistós entre el CF
Parets (1a territorial) i el CE
Europa que ha pujat a 3a Divisió.
Serà el darrer partit que dirigeixi el
tècnic Jaume Batlle que no segui-
rà en el càrrec. Batlle serà substi-
tuït pel paretà J. Miguel Astasio.

Setmana esportiva del
CF Parets

Breus
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La Volta al Vallès de ciclisme cadet
comença aquest dissabte a Parets

Més de 80 corredors de 13 equips diferents participaran aquest
any a la Volta, organitzada per AC Parets i CC Montcada

La 25a edició de la Volta al Vallès de
ciclisme cadet comença aquest dissab-
te a Parets. A partir de les 4 de la tar-
da tindrà lloc la primera etapa del Cri-
tèrium, organitzada conjuntament  per
l’AC Parets i el CC Montcada.

85 corredors de 13 equips
Es tracta d’una contrarrellotge individu-
al de 4 kms que s’iniciarà al carrer Prat
de la Riba i acabarà a l’Avinguda
Francesc Macià. L’etapa inicial inclou-
rà una cursa per a corredors cecs i tàn-
dems, puntuable per al Campionat de
Catalunya. Uns 85 corredors de 13
equips prendran part a la Volta que és
Gran Premi Diputació de Barcelona.
Entre els participants destaca com a
novetat la presència del CDB Rualje de
Tomelloso (Ciudad Real). La resta

El Critèrium Volta al Vallès arriba aquest any a la 25a edició

Uns 140 joves de Parets i Sant Fost
van participar el dissabte 14 de maig
a una nova edició del cros escolar
que organitza el Servei d’Esports. La
par ticipació ha estat lleugerament
inferior a la d’anys anteriors. Els gua-
nyadors per categories van ser: Sergi
Aponte (Can Butjosa) en minibenjamí
masculí, Júlia Cano (EEM Sant Fost)
en minibenjamí femení, Josep Ll.
Fernández Vera (Pau Vila) en
prebenjamí masculí, Júlia Quintana
(EEM Sant Fost) en prebenjamí feme-
ní, Ferran Rodríguez (Pavelló-1) en
benjamí masculí i Alba Quirós (Pave-
lló-2) en benjamí femení. En la 1a
edició de la cursa de pares i mares
van prendre part unes 30 persones.

 140 joves al cros escolar de Parets
Dissabte 28 i Diumenge 29 Maig

FUTBOL 1a Territorial Grup 4:
Can Rull (Sabadell)-CF Parets (Diumenge 12 h)
HANDBOL Fase Ascens a 1a:
H.Parets-Aroca Terrassa (Dissabte 19 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
CICLISME: Dissabte 28 a les 16 h 1a etapa Volta al Vallès de
ciclisme cadet a Parets. Contrarrellotge individual i Campionat de
Catalunya de cecs.
Segueix la cursa en directe RAP 107 (FM 107.2)
JOCS ESCOLARS: Dissabte 28 al matí, cloenda temporada i
torneig pares i mares
BÀSQUET Fase Final Territorial 7è-11è lloc:
B.Parets-SJ Rubí (Diumenge partit de tornada 12 h)

Dissabte 4  i  Diumenge 5 Juny

HANDBOL Fase Ascens a 1a: Rubí-H.Parets
CICLISME: Diumenge 5 de Juny acaba a Parets (11.30 h) la 4a
etapa Volta al Vallès. Lliurament de trofeus a l’Avinguda Lluís
Companys.

El Club Natació Parets participarà
aquest diumenge 29 de maig a la
final del Campionat de Catalunya
de relleus dels grups 0 i 1 que es
farà a la Piscina Sant Jordi.
L’equip femení (1995) del CNP
prendrà par t en 5 relleus, el
masculí del 1995-96 en 3 proves
i  l’equip femení (1996) en 2
relleus. A més els nedadors Javier
Chacón, Gerard Rovira, Jordi
Plancheria -del grup 3- i
Cassandra Gimeno -grup 4- tenen
ja mínimes per la final estatal
d’estiu que es farà del 28 al 31 de
juliol a les Piscines Picornell.

El CNP, a la final cata-
lana  de relleus

La patinadora del CP Parets Carla
G. Pey es va proclamar el 15 de
maig campiona de Catalunya de
patinatge juvenil. A la final cele-
brada a Lliçà de Vall va quedar 1a
tant en figures obligatòries com
en lliure i en combinada. Carla G.
Pey  anirà al campionat d’Espanya
de Móstoles l’1 i 2 de juliol.

Carla G. Pey campiona
de Catalunya juvenil

Breus

El Bàsquet Parets puja
a Tercera Catalana

El TT Parets puja de
nou a 1a Estatal
El Tennis Taula Parets jugarà la
propera temporada a 1a Estatal
després d’obtenir l’ascens en la
fase disputada a Getafe (Madrid)
el 21 de maig. El TTP va guanyar
els 3 partits del sector davant del
Castrillon d’Astúries (4-0),
Paterna de València (4-1) i el
Nazaret de Xerès (4-3). Miquel
Molina i Agustí Martín van guanyar
4 partides, Juan Ortega una i el
TTP va vèncer en tots els
enfrontaments de dobles. El quart
jugador de l’equip a la fase
d’ascens va ser Jordi Rivera.

Lluís Mas favorit per repetir la victòria
Molts dels guanyadors de les edicions
anteriors de la Volta al Vallès de ciclisme
cadet han donat el salt més tard a la ca-
tegoria professional. Melcior Mauri va em-
por tar-se la Volta del 1981, José A.
Escuredo -medallista olímpic- va guanyar
el 1986. Més recentment, Xavier Florencio
va vèncer el 1995, Sergi Seco el 2002 i
2003 mentre que el mallorquí de
l’Eurociclo de València, Lluís Mas, va
emportar-se l’edició del 2004. Mas (a la
fotografia) correrà pel AEL Txirrindulari de
València  i surt com un dels favorits.

Imatge del final de la cursa  minibenjamí (475 m)
que va guanyar Sergi Aponte de l’EEM Can Butjosa.
Per darrera van quedar Marc Magro (Pavelló-2), Os-
car Barón (EEM Sant Fost), David Ruiz (Can
Butjosa) i Eric Páez (Can Butjosa).

d’equips de fora de Catalunya són: Vall
d’Uxó, Sepelaco i Txirrindulari -del País
Valencià- i el CC Pollença de les Balears.

La Volta acaba el 5 de juny
La segona etapa de la Volta serà el 29
de maig, una prova en línia de 56,4 km
entre Polinyà-Polinyà. La tercera etapa,
el 4 de juny, constarà de 2 sectors. Al
matí ruta de 49,3 kms entre Montcada
i Montornès i a la tarda contrarrellotge
per equips de 7 kms a Montornès. La
darrera etapa de la Volta al Vallès serà
el 5 de juny entre Montcada i Parets -
60 kms- i inclourà la pujada al port de
muntanya de Sant Feliu de Codines. Els
corredors sortiran des del Pavelló Mi-
quel Poblet de Montcada (10 del matí)
i arribaran poc abans de dos quarts de
12 a l’Av. Lluís Companys de Parets.

L’equip sènior A de l’HP rebrà
aquest dissabte a les 19 hores
l’Aroca Terrassa en la primera
jornada de la 2a volta de la fase
d’ascens a 1a Catalana. El bloc que
dirigeix Josep M. Herrero ocupa el
5è lloc amb 11 punts, un menys que
l’equip egarenc. A la primera volta
l’HP va empatar (28-28). Els
paretans han sumat fins ara 5 dels
8 punts en joc del play off, dissabte
van derrotar el Sarrià “B” (35-29).

L’Handbol Parets
comença la segona volta

L’equip sènior masculí ha recupe-
rat la categoria de 3a després de
militar les darreres temporades a
la lliga de Territorial. El bloc de Toni
Martín ha acabat 2n del gup 4art
amb 22 victòries i 6 derrotes des-
prés de perdre el darrer partit a la
pista del campió, Pòsit Arenys
2001, per 65-56. 7 dies després
el BP va perdre la 1a eliminatòria
de 2ns classificats per només 1
punt davant del Gassó Ripollet.
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Grup Municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya

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

parets@ic-v.org

Grup Municipal del
Partit dels  Socialistes de Catalunya

El Ple més llarg
per intentar
fer el camí

més curt

La personalitat i
 les formes també

hi compten

L’Ajuntament
contra l’interès

públic

Estem perdent
zones verdes

Anem a treballar
en bus?

Darrerament i cada vegada més les expo-
sicions que fan els representants del
NOPP en les diverses sessions plenàries
de l’Ajuntament, van acompanyades de
comparacions ofensives, d’una manca de
respecte a l’equip de govern, de classes
i consells del que està bé i el que no ho
està i d’una certa actitud generadora de
la crispació col·lectiva.
Entenem la legitimitat que li dóna a aquest
grup ser els representants d’un sector
minoritari del poble per exposar els seus
posicionaments, per cert, posicionaments
ben diferenciats dels que representen les
dues forces polítiques progressistes i

d’esquerra que componen l’equip de go-
vern, però això no els dóna autoritat a cri-
ticar la gestió del govern municipal amb
desqualificacions per molt que es pensin
que ells i només ells  estan en possessió
de l’única veritat.
Els socialistes respectem la discrepància,
la crítica constructiva, la reflexió alterna-
tiva exposada respectant l’opinió i l’opció
dels altres. Aquests són elements bàsics
i incondicionables per a la pràctica d’una
democràcia que a través de la pluralitat ha
d’enriquir el debat i contribuir a millorar les
coses en benefici del poble. Però el que
no podem tolerar són les actituds provo-

cades pel ressentiment, la supèrbia o, fins
i tot, la indulgència.
De la mateixa manera que el NOPP, si de
veritat vol contribuir a millorar el desenvo-
lupament i la construcció d’aquest poble
que tant ens estimem tots, s’hauria de fer
mirar les seves formes, CiU i ERC s’hau-
rien de mirar les seves personalitats com
a partits i no dependre tant descarada-
ment del primer.

El darrer Ple va aprovar un canvi en la
companyia concessionària del servei d’ai-
gua. Companyia d’Aigües de Sabadell, SA
cedeix el contracte a Cassa Aigües i De-
puració, SL Unipersonal. La nova empre-
sa és una filial propietat al 100% de la
concessionària original i la cessió és gra-
tuïta, no preveu cap contrapar tida pel
poble de Parets i es fa, tal com es va dir
al Ple, per interès de l’empresa concessi-
onària.
És cert que la nova empresa assumeix tots
els compromisos i garanties de l’anterior.
No pot fer altra cosa. També és cert que
hi ha un compromís de garantir la quali-

tat del servei. Només faltaria.
Una societat respon en cas de problemes
amb el seu patrimoni i les assegurances
que tingui. Aigües de Sabadell és una
empresa que té un patrimoni amb què res-
pondre si cal. Ho és Cassa? No ho sabem.
Què passa si demà Aigües de Sabadell
ven Cassa a un tercer? L’únic que ens que-
darà, en un cas d’incompliment greu, serà
les fiances dipositades i les assegurances
que hi hagi.
Per què l’Ajuntament de Parets renuncia a
tenir el màxim de garanties possibles?
Per què ho fa gratuïtament i amb l’únic
objectiu d’afavorir l’empresa concessionària?

Què hi ha darrere aquesta actuació contrà-
ria a l’interès públic?
Són preguntes que si algun dia hi ha al-
gun problema greu en el subministrament
d’aigua ens vindran a la memòria, però
potser serà massa tard. I encara tenen la
barra de dir que l’oposició defensa les em-
preses privades enfront els interessos del
poble.

GRUPS MUNICIPALS

En l’últim Ple, es va acordar suprimir tres
zones verdes del nostre poble, el verd del
polígon de Can Volart al costat de la Tor-
re de Cellers (12.500 m2), part del verd
del grup Z (2.615 m2) i un verd del car-
rer de Casanovas (400 m2), d’aquest úl-
tim verd en una altra modificació ja se’n
van perdre 1.600 m2. Si Urbanisme de la
Generalitat  ho aprova, tindrem 15.515 m2
menys de verd. L’alcalde diu que no es
“perden”, sinó que es “reubiquen”, el que
no sabem és on ni a favor de qui. Els
verds no es poden canviar com si fossin
cromos i menys requalificar-los en favor de
par ticulars. On va a parar la plusvàlua

d’aquests terrenys?. Els verds públics són
espais socials com ho són una escola o
un CAP, no s’han de tocar i encara menys
perdre’s. Cada nova promoció de sòl ha de
tenir el seu espai verd. Als que defensem
que els verds no es toquin siguin on si-
guin, ens diuen immobilistes, antiquats i
que volem confondre l’opinió pública! Qui-
na barra!
La pèrdua d’aquests verds és una demos-
tració més de la debilitat de l’equip de
govern que cedeix davant determinades
pressions. No hi ha cap document escrit
que demani que aquests verds se suprimei-
xin. Són peticions verbals? I de qui? El que

és segur és que el poble no ho ha dema-
nat. L’equip de govern ha malvenut a par-
ticulars en els últims anys, solars edifica-
bles de propietat pública empobrint desca-
radament el patrimoni municipal tant en zo-
nes urbanes com en zones industrials i ara
comença a atrevir-se amb els verds. Si
eliminar verds, anar de lloguer, deixar
passar les línies d’alta tensió per la zona
esportiva, fer blocs de planta baixa més
set és política d’esquerres, caldria fer-s’ho
mirar.

En el darrer article valoràvem les millores
que en breu es produiran en un barri de
la nostra població. Avui volem dedicar
aquest espai a un altre compromís que el
govern local està a punt de posar en mar-
xa. Ens referim al nou servei de transport
que enllaçarà els polígons industrials del
nostre poble amb els de Montmeló i
Montornès.
Som un municipi industrial, amb una for-
ta concentració d’empreses i molta gent
de Parets va diàriament a treballar als
nostres polígons i als de les localitats
properes. Però, a més, moltíssims treba-
lladors i treballadores de la conurbació

barcelonina tenen la feina en aquestes
zones industrials i no tenen una altra al-
ternativa per arribar-hi si no és utilitzant
el cotxe. Ens hem fet famosos en els in-
formatius matinals de les emissores de
ràdio per les retencions a la sor tida de
l’autopista i la carretera C-17.
La gent d’ICV fa molt temps que tenim clar
que cal adoptar mesures per reduir els
desplaçaments en cotxe, també per anar
a les àrees industrials a treballar. Amb la
nova línia, Parets serà pioner en aquest
assumpte. Els autobusos sortiran cada
mitja hora de les estacions de RENFE de
Parets i Montmeló i funcionaran des del

matí fins al vespre. El valor afegit és que
a més de portar-nos als polígons, podrem
utilitzar-los per anar i tornar directament a
Montmeló i Montornès, cosa que fins ara
no podíem fer.
Aquesta línia entrarà ben aviat en servei i
esperem que sigui útil per a disminuir el
trànsit rodat i avançar de veritat cap a una
mobilitat més sostenible i respectuosa
amb el medi ambient.

Parets ha celebrat el Ple més llarg des que
els ajuntaments són democràtics. Han
hagut de passar 26 anys perquè un Ple
durés, aproximadament, unes 7 hores. Els
continguts del Ple eren molt importants i
d’una gran transcendència per al futur del
desenvolupament del nostre poble. L’opo-
sició va demanar a l’equip de govern en la
darrera comissió informativa prèvia al Ple
que se separessin els continguts en dos
plens: el primer per tractar els temes finan-
cers (us recordem que en aquest Ple tam-
bé es va aprovar una modificació del pres-
supost d’enguany per un total de
400.000€ ), diversos temes d’ordre menor

i, sobretot, el punt de precs i preguntes
(recordem que es l’únic lloc on l’oposició
pot fer els precs i preguntes que desitgi i
que l’equip de govern té l’obligació de con-
testar) i el segon, extraordinari, per trac-
tar a fons els temes candents de la sego-
na i tercera modificació puntual del Pla
general d’ordenació urbana.
Lluny de fer-nos cas i d’escoltar el prec de
l’oposició, el senyor alcalde va decidir que
no era necessari, que el cos humà pot
aguantar en per fectes condicions tant fí-
siques com psíquiques i que els ciutadans
també ho podien fer.
Ah! Potser el senyor alcalde va pensar que

ningú escolta els plens o que, efectiva-
ment, el dia següent (divendres) era fes-
ta local.
Per cert, si aquest és el sistema per fer
el camí més curt, més transparent i més
participatiu, l’equip de govern ha equivo-
cat el guió de l’obra.
Però el temps donarà o traurà raons i jut-
jarà les actuacions d’uns i altres.

El PPC compleix els seus compromissos.

El PPC compleix
els seus

compromissos
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Quin balanç es pot fer dels vuit anys de la creació
del grup Som i Serem?
Doncs una valoració molt satisfactòria. El grup s’ha
anat consolidant encara que continua sent reduït.
Per descomptat ens agradaria ampliar el nombre
d‘actors que es vulguin incorporar a la nostra acti-
vitat.
Com ha estat la trajectòria del grup al llarg dels vuit
anys?
Ho preparem amb molta il·lusió. A vegades ens cos-
ta triar quina obra representarem perquè hem de
buscar peces teatrals que s’adaptin al grup d‘actors
que som o adaptar el text. Una cosa que ens agra-
daria molt és comptar amb  més gent jove que es
vulgui incorporar al grup. En algunes ocasions hem
comptat amb Ricky Serra, però està estudiant a l‘ins-
titut del teatre i ara fa unes quantes obres que no
hi participa.
Esteu contents del suport que rebeu de l‘Ajunta-
ment?
Molt contents. L‘Ajuntament ens ha donat suport in-
condicional en tot moment i ha estat sempre al
nostre costat perquè una iniciativa cultural d`aquest

“Ens agradaria ampliar el nombre d’actors. Estem oberts a la incorporació de nova gentEns agradaria ampliar el nombre d’actors. Estem oberts a la incorporació de nova gentEns agradaria ampliar el nombre d’actors. Estem oberts a la incorporació de nova gentEns agradaria ampliar el nombre d’actors. Estem oberts a la incorporació de nova gentEns agradaria ampliar el nombre d’actors. Estem oberts a la incorporació de nova gent”

Al marge esquerre del riu Tenes, tot just tocant el
terme municipal de Lliçà de Vall, trobem una de les
masies més boniques i emblemàtiques del nostre
municipi: la Marineta.
Aquest mas d’origen medieval, destinat a l’explota-
ció agrícola i ramadera, ja era conegut com mas
Massó o Can Calderó i present en el fogatge de
1497.
Com a dada curiosa, cal dir que l’única dona que el
1805 formà part del conegut projecte de la mina dels
7 socis, destinat a canalitzar l’aigua de rec, fou Llúcia
Calderó, propietària del «Mas Massó» a qui, per acord
en el conveni de repartiment, li tocà regar tots els
dimecres.
L’any 1916, Miquel Bosch i Calderó va contraure
matrimoni amb Maria Damm, família dels fundadors
de la famosa cervesa i, posteriorment, en honor seu,
batejà el que llavors era una vaqueria com a «Granja
Marinette».
Durant la guerra, el bestiar va ser traslladat i la gran-
ja es convertí en allotjament improvisat per a refugi-
ats arribats de diferents indrets d’Espanya. Amb el
temps, la Marineta va recuperar la seva activitat ha-
bitual, però les coses no tornaren mai a ser com
abans.
L’any 1987 la propietat passa a ser de titularitat
municipal i l’Ajuntament endega una reforma que, en
un futur, la convertirà en un centre de recursos em-
presarials.

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

El document d’aquesta setmana és
entranyable: ens demostra que les per-
sones sabem ser solidàries quan les
circumstàncies ho requereixen.
No hi consta cap data, però som en ple-
na guerra civil, potser a l’any 1937. Des
dels inicis del conflicte, Parets del
Vallès va acollir molts refugiats d’aque-
lles zones que anaven caient en mans
del bàndol nacional. A l’Arxiu Municipal
es conserven documents que fan refe-
rència als «nostres veïns» circumstanci-
als: ens expliquen que venien de
Madrid, del País Basc, d’Astúries,
d’Andalusia..., hi podem veure que ar-
ribaven en grups familiars, sobretot dones, nens i
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Servei Local d’Ocupació de Parets. C/Major, 2 - 4. 08150 Parets del Vallès (Barcelona) Tel. 93 573 88 90

Mercè Alcayna

Alícia Pozo Figueroa

EL CALAIX

Per accedir a aquestes ofer-
tes laborals heu d’estar ins-
crits al Servei Local d’Ocu-
pació de Parets (SLOP).
Si esteu interessats podeu
telefonar els dilluns, de 9 a
13h,  al 93 573 88 90 o bé
adreceu-vos personalment
a l’SLOP, al C/Major 2-4,
Parets 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

tipus feta per gent de Parets es pugui tirar endavant.
Les obres de Som i Serem compten sempre amb
molt de públic ...
Doncs sí... És un públic variat i sobretot molt fidel.
Sempre ens fan costat. Aquest darrer diumenge la
platea de Can Rajoler estava plena. Quan acabem
de representar una obra ja ens paren pel carrer
preguntant quan farem la següent i on es poden
anar a retirar les entrades. Estem molt contents de
la bona acollida.
Si hi ha algú interessat en incorporar-se a Som i
Serem per fer teatre, què ha de fer?
Ens trobem un cop per setmana a la sala petita de
Can Rajoler que  dóna a la façana del carrer de
Francesc Layret. Quan preparem les obres, assagem
dos cops per setmana durant el mes i mig anterior
i la darrera setmana cada dia. Estem ober ts a la
incorporació de nova gent . De fet, moltes persones
han manifestat el seu desig de fer teatre, però no
aconseguim ampliar el grup. Els que s’hi vulguin
incorporar ens trobaran cada dimarts al vespre a Can
Rajoler.

Granja La Marineta

OPERARI
DE NETEJA

Llocs de treball: 1
Municipi: Parets del Vallès
Contracte: Temporal
Horari: Complet
Requisits: Imprescindible
que sigui noi. S’ha de
realitzar esforç físic

APRENENT
DE CUINER

OPERARI
FÀBRICA

DEPENDENTA

Llocs de treball: 1
Municipi: Parets del Vallès
Contracte: Temporal
Horari: Complet
Requisits: Imprescindible
persona jove amb iniciativa
i que vulgui treballar en el
sector de la hosteleria

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

Llocs de treball: 1
Municipi: Parets del Vallès
Contracte: Temporal, 3
mesos
Horari: De 9 a 13.30 h i de
17 a 20.30 h
Requisits: Imprescindible
noia i experiència amb
tracte amb el públic

El grup local de teatre Som i Serem de
Parets acaba de presentar la seva dar-
rera obra aquest diumenge a Can Ra-
joler. Una comèdia plena d’embolics
Casats per amor ... a la pasta de Llu-
ís Coquard. Com es habitual, veiem la
gent de Parets a escena dos cops a
l‘any: el mes de desembre, aquest dar-
rer Nadal amb l‘Hostal de la Glòria, i
aquest mes de maig amb la proposta
mes fresca i divertida Casats per
amor... a la pasta. Fa uns vuit anys que
el grup local Som i Serem es va
constituir amb la idea de recuperar la
tradició teatral que ja havia existit a
Parets durant els anys seixanta. Sota la direcció
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gent gran, i hi podem comptar-hi alguns
centenars. Durant aquells mesos es
van habilitar diversos habitatges: els
grups més nombrosos es van allotjar
a la Torre de Malla, a Can Moragues i
a la Marineta, tot i que n’hi va haver que
es van instal·lar a altres punts de la po-
blació.
Doncs bé: es féu una crida per tal que
els veïns de Parets del Vallès poses-
sin a l’abast d’aquests refugiats mo-
bles, estris de cuina, roba per a la llar,
peces d’abric... tot allò amb què podi-
en contribuir a fer la seva estada entre
nosaltres una mica més passadora.

Per prendre nota!

d’Antoni Bertran, l’antic centre
Parroquial, situat al costat del
restaurant El Jardí on fins fa uns
mesos hi havia la botiga popular-
ment anomenada Can Caliu , ha-
via acollit centenars de represen-
tacions teatrals gràcies a l’esti-
ma pel gènere teatral tant dels
veïns que ho feien possible com
del públic entusiasta que sempre
acudia als espectacles.
Teresa Vila és una dels membres
del grup Som i Serem integrat ac-
tualment per unes dotze perso-
nes que han contribuït a fomentar

la cultura del teatre a Parets.

Teresa Vila
Grup de teatre Som i Serem
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Què ha significat per a tu aquest premi?
Ha estat important perquè sempre m’ha
agradat treballar aquest format perquè
m’agrada molt la música. Està bé pel
fet de poder treballar en una caràtula
que després tindrà la gent. No recordo
ben bé què vaig sentir quan em van dir
que era el guanyador, suposo que es-
tava content perquè la feina està re-
compensada i li dóna suport gent que
pensa que aquesta idea és bona.
En què et vas inspirar a l’hora de dis-
senyar la caràtula?
El disseny vol representar una mica l’es-
perit de l’Amfi Rock, la diversitat i tot el
mestissatge de gent que hi acostuma a
anar. Vaig treballar el moviment mitjan-
çant un peu que trepitja un pedal per
canviar i per donar una forma diferent
a la música. La resta d’elements, que
intenten recordar un escenari, confluei-
xen en aquesta acció. Pel que fa a l’es-
til, em recordaria una mica el punk rock,
grups com Sex Pistols.
Quan vas descobrir la teva vocació vers
la creació i la imatge?
Des de sempre. A classe, de petit, ja
m’evadia una mica fent dibuixos a la
darrera pàgina de la llibreta i pintant els

“M’agradaria dissenyar el cartell de la Festa Major d’Estiu”

Pere Vilardebó. Dissenyador gràfic

L’artista paretà Pere Vilardebó (24 anys) ha estat el guanyador del concurs de
caràtules del CD de l’Amfi Rock 2005. La seva innata vocació artística i la seva
formació l’han portat fins al disseny gràfic, una modalitat que combina imatges
i tipografies  mitjançant la qual és capaç de comunicar-se millor, tal com va de-
mostrar recentment a l’exposició Llaves que va tenir lloc a Can Rajoler.

Ultima hora ...

Mercè Fernández.  Fotografies: Joan Soto

llibres. Aleshores ja em van regalar el
típic cavallet de dibuix amb els quatre
tubs de colors bàsics per començar a
pintar. Com que hi havia una afinitat
amb aquest tipus de treballs, em sen-
tia bé realitzant-los i em podia comuni-
car amb facilitat, és una cosa que ha
anat creixent amb mi.
I has tingut la sort de poder treballar
en allò que t’agrada...
La veritat és que sí. Actualment he
ober t un estudi de disseny amb uns
amics. Els començaments sempre són
difícils, però de moment ens van sortint
cosetes que ens permeten anar tirant
endavant. És complicat també perquè
la gent no acaba de valorar quin és el
sentit professional del que seria el dis-
seny aplicat a allò que realment els
convé, com a empresa, societat... És
important donar-te a conèixer amb una
imatge que et defineixi i doni notorietat
al teu projecte.
On voldries arribar?
De metes, no me n’he plantejat perquè
em provoquen bastant estrès. El que
intento cada dia es passar-m’ho bé, fer
la feina ben feta, gaudir-ne i poder com-
par tir-la.

Sol·licitud de beques escolars
per a menjador
Des del 30 de maig fins al 4 de ju-
liol es poden formalitzar les sol·-
licituds per a les beques de menja-
dor que concedeix el Consell Co-
marcal del Vallès Oriental. Els
impressos es poden recollir a les
escoles, a serveis socials, al Cen-
tre Cultual Can Rajoler i a l’OAC.
Poden presentar la sol·licitud totes
les famílies que no superin els 213
euros mensuals per persona.

Avui comencen les jornades
“Els nostres avis”
Avui es dóna el tret de sortida a la
setzena edició de les jornades “Els
nostres avis”. L’acte inaugural tin-
drà lloc a dos quarts de 5 de la tar-
da a Ca n’Oms. Les jornades fina-
litzen el 5 de juny.

T’agradaria encarregar-te de la imatge
d’altres activitats de Parets?
La veritat és que sí. De fet, des de l’es-
tudi ens agradaria promocionar-nos per
fer projectes tant a Parets com a d’al-
tres pobles. Aquí, m’agradaria arribar a
dissenyar algun dia el cartell de la Fes-
ta Major d’Estiu.
Amb quin racó de Parets et quedes?
Amb el Parc la Linera, on he passat
moltes tardes llegint i dibuixant. Ara
també amb el taller del Casal de Can
Butjosa on faig dibuix.
Enguany és l’any del Llibre i la Lectu-
ra a Parets. Alguna recomanació?
Llegeixo sobretot llibres de cinema. Ara
estic rellegint, arran de la pel·lícula
Blade Runner, Sueñan los androides
con ovejas eléctricas.

Pedres per la Sagrada Família
Des de la carretera C-17 es veu una
imatge peculiar. Davant l’empresa
Grífols es troben blocs de pedra,
algunes ja tallades. El seu destí fi-
nal és la Sagrada Família. Això sí,
abans d’arribar-hi hauran fet atura-
da a Parets.
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