
El futur hospital de Mollet és una gran aposta per
a la millora de l’assistència sanitària i prestarà
servei a tota l’àrea d’influència del Baix Vallès, a
una població d’uns 150.000 habitants. Abans de
finalitzar l’any  es posarà la primera pedra del nou
centre hospitalari i segons el calendari previst
l’equipament podria entrar en funcionament entre
l’any 2008 i 2009. La construcció del futur hospi-
tal suposarà una inversió superior als 40 milions
d’euros i s’emplaçarà en uns terrenys de 22.000
metres quadrats a tocar de la Ronda dels Pinetons,
al barri de Can Borrell de Mollet.

A principis d’any es va presentar públicament la
idea guanyadora i la maqueta del projecte del nou
hospital públic. Els arquitectes que han fet el dis-
seny són Corea & Moran que projecten un edifici
de disseny eminentment horitzontal adaptat a la
forma esglaonada del solar on s’edificarà. La pre-
sentació del projecte del futur hospital es farà a
Parets el proper 27 de juny, a les 19.30h, a l’audi-
tori de l’Escola Municipal de Música. L’acte servi-
rà per donar a conèixer com serà el nou equipament
sanitari, els serveis que prestarà i la forma de ges-
tió a través del Consorci Sanitari de Mollet. (Pàg.3)

El futur centre hospitalari del Baix Vallès es construirà a Mollet i donarà servei a uns 150.000 habitants

al dia

Infants de Parets
fan de policies a la
porta de l’escola i

sancionen simbòlica-
ment els conductors

 (Pàg.5)

SUMARI

La Mostra de teatre
infantil i juvenil Joan

Anfruns porta
a escena 150 joves

actors (Pàg.7)

Un centenar
d’esportistes

nomenats a la Nit de
l’Esport  (Pàg.9)

Nou hospital per al Baix Vallès
El nou equipament sanitari entrarà en funcionament entre el 2008 i el 2009

Butlletí d’informació municipal i ciutadana de Parets del Vallès

23 de juny de 2005

Núm.6

Exemplar gratuït



23 de juny de 2005

Horaris de visita del consistori

El Servei de Joventut
de l’Ajuntament de
Parets pretén acostar
els joves a la realitat
de l’entorn que els
envolta mitjançant tot
un seguit d’actuaci-
ons adreçades a
aquest col·lectiu.
D’entre els serveis i
les activitats que es
desenvolupen cal des-
tacar el Punt d’Infor-
mació Juvenil que permet als joves fer
consultes sobre viatges, oci, formació,
feina i on també es programen activitats
com l’Amfi Rap o les jornades culturals
a l’institut.
Des d’aquest Servei s’ha promogut la
creació del carnet Jove de Parets, que per-
met gaudir de descomptes a les diferents
botigues del municipi o l’aula jove que vol

Serveis de Joventut, treballem per a tu
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ser un espai de trobada
per als joves i que dis-
posa d’ordinadors, jocs
de taula, revistes de
consulta...
Durant tota la setmana,
es programen cursos i
tallers a preus assequi-
bles, xerrades sobre
drogues o sexualitat i
moltes altres activitats.
El cap de setmana es
destina a concerts,

chill out o jam sessions, tot organitzat
des del Casal de Cultura Can Butjosa.
Un dels projectes que s’estan desenvo-
lupant des del serveis és, també, el Pla
Local de Parets, dins del qual s’ha ela-
borat un estudi de la realitat juvenil de for-
ma participativa, tenint en compte la
opinió dels joves i que regirà les políti-
ques d’actuació en matèria de joventut.
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CASAL DE CULTURA CAN BUTJOSA
La Salut , 50-52
Horari: De dilluns a divendres de 15 a 21 h
Tel: 93 562 35 53  Fax. 93 562 37 60
A/e:casal.canbutjosa@parets.org

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
Horari: De dimarts a divendres de 17 a 20 h al Casal
de Cultura Can Butjosa
A/e: pij@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 mi recuerdo con cariño a “la ilusión
no tiene edad”
Felicidades a todos los componentes
que en estos 10 años han formado y
son parte del grupo de Play Backs “LA
ILUSIÓN NO TIENE EDAD”
Pasan los años y seguís transmitiendo
vitalidad por lo que es un ejemplo de
admirar como grupo solidario, se han
cumplido metas, y eso es lo
importante.
Como miembro fundadora del grupo me
siento orgullosa por ello y del resultado
y la incidencia que esta formación ha
conseguido en el transcurso de los
años. El objetivo de la actividad es
animar, motivar y potenciar a ese
colectivo de la tercera edad que

piensan que no tiene nada más que
ofrecer, porque ya no son productivos,
se han quedado solos y lo hicieron ya
todo y piensan ¿y ahora que? Palabra
que deja mucho a la reflexión.
Para los que leáis estas líneas y
penséis así me gustaría dedicaros
unas palabras:
Que lo más importante es valorarse uno
mismo, no encerrarse, abrir esa puerta
y salir a la calle, pasear o hacer algu-
na actividad que os sirva de escape,
entretenimiento o diversión.
A tantas horas vacías de tristeza y
soledad, compartir con los demás es
muy gratificante, os lo aseguro.
Un simple empujoncito es darse una
oportunidad como podrán confirmaros

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
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algunos de los componentes del grupo
“LA ILUSIÓN NO TIENE EDAD”.
¿(Os lo dejo a vuestra opinión)?
Personalmente, me gustaría acabar
diciendo que el mejor reconocimiento
es el del trabajo bien hecho porque a
pesar de los años queda constancia y
se refleja a la persona por méritos
propios.
Para aquellos que fuimos, no estamos
por diferentes razones, pero somos por
que así lo sentimos, a los que eché de
menos en este décimo aniversario:
María, Lola, Teresa, Manolita, Kim,
Ramón, Gloria y a los que, igualmente,
no llegué a  conocer, a todos:
¡¡FELICIDADES!!

Manoli Carrera

Dijous 23 juny
-Al Pavelló Municipal
d’Esports, foguera de Sant
Joan i revetlla popular vinculada
a l’Any del Llibre, amb tallers,
correfocs, sopar i ball amb
orquestra.
-Als Horts del Rector, revetlla de
Sant Joan, organitzada pels
veïns del barri.
-Al Sot d’en Barriques, foguera
de Sant Joan, organitzada pels
veïns del barri.
Dissabte 25 juny
-A les 16.30 h, al Casal d’avis
Ca n’Oms, projecció de cinema.
Diumenge 26
-A la plaça dels Gegants, festa
de fi de curs d’Elite Dance.
Dilluns 27 juny
-De 15.15 a 16.15 h, a la
Biblioteca Can Butjosa, taller
de jocs de falda.
-A les 19.30 h, a l’Escola de
Música, xerrada sobre el futur
hospital a càrrec del Consorci
Sanitari de Mollet.

Dimarts 28 juny
-A les 12 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, trobada de mestres:
Relació biblioteca pública-
escola :
Coneixerem l’experiència dels
Padrins vers la lectura que duen
a terme a  l’Escola La Montjoia
de Sant Bar tomeu del
Grau, amb l’ajut de la Montse
Ginebra.
-A les 20 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, ter túlia literària amb
l’escriptor Josep Serra
Busquets: soparem i
presentarem i comentarem els
llibres de “la Tovallola de
l’estiu”. Cloenda de les
Tertúlies i les Lectures a manta.
Divendres 1 juliol
-A les 12h, a la Biblioteca Can
Butjosa, inici de les
Bibliovacances a la Mancha amb
hora especial del conte sobre el
Quixot a càrrec de la
contacontes Ana García
Castellano amb acompanyament
de violí.

-A les 22.30 h, al Pavelló
Municipal  d’Espor ts, Nit de
l’Esport.
-A les 22.30 h, a la plaça
Marcer, projecció de la
pel·lícula Un canguro
superduro.
Dissabte 2 juliol
-A les 22.30 h, a la plaça
Marcer, Festa de l’estiu, amb
botifarrada i ball a càrrec de la
Banda del Drac.
Dimarts 5 juliol
-A les 18 h, al Parc La Linera,
espectacle Les aventures de la
família Ratón dins del
Biblioparc 2005.
Divendres 8 juliol
-A els 22.30 h, a la plaça
Mirador de Gallecs, projecció
de la pel·lícula El gran golpe.
Del 22 de juny al 17 de juliol
-Al Centre Cultural Can Rajoler,
exposició de treballs dels
alumnes dels cursos de Can
Butjosa
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

La primera pedra del futur hospital es
col·locarà abans de finalitzar el 2005
L’assistència sanitària a la zona del Baix Vallès
millorarà amb la construcció d’un nou hospital a
Mollet que prestarà servei a 150.000 habitants.
Serà també el centre hospitalari de referència de
Parets del Vallès.
L’equipament s’ubicarà a la Ronda dels Pinetons,
al barri de Can Borrell de Mollet, en uns terrenys de

22.000 metres quadrats. El projecte arquitectònic
guanyador del concurs pertany a l’estudi Corea &
Moran, que ha dissenyat un edifici de quatre plan-
tes eminentment horitzontal.
Abans de finals d’any es col·locarà la primera pe-
dra i es preveu que pugui entrar en funcionament
entre el 2008 i 2009.

L’edifici, dissenyat pels arquitectes
Corea & Moran,  té quatre plantes
i disposa de quatre grans patis de
llum que garanteixen la il·luminació
i ventilació natural de tots els es-
pais de treball i d’hospitalització.
La façana principal dóna a la ron-
da dels Pinetons i té una alçada de
dues plantes. Al davant hi haurà
una gran plaça pública.

L’hospital tindrà quatre accessos
de vianants, a admissió, a la cafe-
teria pública, a consultes externes
i a urgències.  L’accés del perso-
nal del centre és independent.
A la primera planta hi haurà l’hos-
pitalització d’aguts, d’obstetrícia i
serveis assistencials. La planta
baixa encabeix admissió, arxiu i
documentació clínica, direcció,
gerència, administració general,
cafeteria, seccions sindicals, me-
dicina preventiva, consultes exter-
nes, diàlisi, rehabilitació i salut
mental (en un cos arquitectònic
separat)
La planta -1 està destinada a ur-
gències, bloc quirúrgic, obstetrícia,
esterilització, laboratori i dipòsit de
sang, diagnòstic per a la imatge,
hospital de dia mèdic, hospital de
dia quirúrgic i salut mental (en un
cos arquitectònic separat). Per úl-
tim, la planta -2 estarà dotada
d’espais per a salut mental (en un
cos arquitectònic separat), farmà-
cia, tanatori, vestidors, cuina, man-
teniment, magatzem, neteja, resi-
dus i instal·lacions.

Edifici modern i funcional

El futur hospital de referència de Parets
ja té dates establer tes al calendari.
Abans de finals d’any es col·locarà la
primera pedra i l’entrada en funciona-
ment es preveu entre el 2008 i 2009.
El nou equipament, que s’ubicarà a
Mollet, disposarà de 160 llits d’hospi-
talització, 6 quiròfans, 30 consultoris,
16 gabinets per a proves o exploracions
i una unitat de rehabilitació funcional.

L’hospital de dia estarà dotat de 35
llocs d’atenció i un quiròfan i el servei
d’urgències comptarà amb 12 boxs
d’atenció urgent, 12 llits per a obser-
vació i preingrés i 6 consultoris mè-
dics. Altres serveis que es prestaran
són diagnòstic per a la imatge a través
d’un TAC, sales de radiologia,
mamografies i ecografies, així com
consultes de salut mental complemen-
tat amb places  d’hospital i centre de
dia i atenció a les drogodependències.

Façana principal del futur hospital, dissenyat pels arquitectes Corea & Moran

Gestionat per un consorci sanitari
El centre hospitalari estarà gestionat
pel Consorci Sanitari de Mollet del
Vallès, format pel Servei Català de la
Salut, l’Ajuntament de Mollet i la Fun-
dació Privada Hospital de Mollet.
La tasca del consorci radicarà en la co-
ordinació de recursos i la prestació in-
tegral de tots els serveis públics d’as-
sistència primària, hospitalària, socio-
sanitària, rehabilitació, promoció de
campanyes de medicina preventiva, do-
cència, investigació, estudi i divulgació.

Xerrada informativa a Parets
Per tal de donar a conèixer amb detall
les característiques del futur hospital i
la seva gestió, el proper 27 de juny, a
les 19.30h, a l’auditori de l’Escola de
Música de Parets, es farà una xerrada
informativa a càrrec de membres del
Consorci Sanitari del Mollet del Vallès.
La presentació es complementarà amb
l’exposició de plafons informatius i la
maqueta del futur equipament sanitari,
dissenyat per Corea & Moran, que tam-
bé serà exposada al CAP Parets.

El 27 de juny es
presentarà a Partes el

projecte del futur hospital
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L’edifici té  un disseny
esglaonat adaptat al
 desnivell del solar

En els propers dies es presentarà
a Parets el projecte del futur hospi-
tal, que prestarà assistència a les
150.000 persones que vivim a
l’àrea d’influència de Mollet. Aquest
hospital públic es construirà i es
posarà en funcionament sota la tu-
tela del Consorci Sanitari de Mollet
del Vallès (CSMV), format pel Ser-
vei Català de la Salut, l’Ajuntament
de la població veïna i la Fundació Pri-
vada Hospital de Mollet del Vallès.
Sens dubte, cal millorar l’atenció
sanitària per donar resposta a les
mancances que patim en aquest
camp i resulta imprescindible la
construcció d’un nou hospital a la
zona del Baix Vallès, on els equipa-
ments sanitaris no han crescut al
mateix ritme que els culturals, els
cívics o els esportius. Per als ajun-
taments sempre ha estat un repte,
una reivindicació constant, perquè
la salut és un bé irrenunciable i ens
mereixem una atenció sanitària dig-
na.
Tot i no tenir competències en
aquest àmbit, donem el màxim su-
port al nou hospital, que pot co-
mençar a funcionar entre finals del
2008 i principis del 2009. El projec-
te, que suposarà una inversió supe-
rior als 40 milions d’euros, preveu
un centre d’uns 22.000 metres
quadrats amb capacitat per a 160
llits. Disposarà de tots els serveis
d’una assistència de qualitat i
comptarà amb 65 places per a pa-
cients psiquiàtrics.
El nou hospital ens ha de garantir
fer front al futur amb les millors con-
dicions per a la salut de la ciutada-
nia i estic segur que serà un refe-
rent tant per la seva gestió com per
l’atenció integral i pel tracte perso-
nal i humà que hi trobarem.
Hem de fer possible el dret de sa-
lut per a tots.
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L’avinguda de Francesc Macià tindrà
properament un nou accés dotat amb
un pas de vianants regulat mitjançant
un semàfor amb polsador. Aquest nou
pas substituirà l’actual,  que coincideix
amb  la cruïlla amb l’avinguda de Cata-
lunya. “El pas de vianants actual pre-
senta certa perillositat i és un accés
molt utilitzat pels escolars del CEIP
Lluís Piquer. Aquesta és la causa prin-
cipal per la qual el substituïm per un
nou accés situat a uns 30 metres de
l’actual i que proporciona més visibi-
litat i seguretat”, manifesta el regidor
de Serveis Urbans, Josep  Llacuna.

Accés de vianants fins al Parc Fluvial
El nou itinerari permetrà accedir al CEIP
Lluís Piquer amb major seguretat. D’al-
tra banda, l’actuació es complementa
amb un carrer de vianants que compli-
rà funcions d’accés directe entre el bar-

Pla  d’Actuació Municipal
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Informar als ciutadans
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El pas
de
vianants
substituirà
el que hi
ha a la
cruïlla
amb
l’avingu-
da de
Catalunya

Es crea un nou accés més segur i amb més
visibilitat a l’avinguda de Francesc Macià

Establir nous canals i sistemes d’in-
formació, atenció i comunicació
amb els ciutadans i millorar els
existents és un altre eix de Pla
d’actuació municipal. L’Ajuntament
de Parets treballa amb la voluntat
que els paretans disposin d’àmplia
informació sobre allò que esdevé al
municipi. D’aquesta necessitat va
sorgir la proposta de fer un nou
butlletí que cada quinze dies arri-
ba a tots els domicilis i que recull
notícies sobre les actuacions i ac-
tivitats que es duen a terme a Pa-
rets, fent així una aposta per la par-
ticipació ciutadana.

RAP 107, és un altre vehicle de co-
municació local que cada cop està
incrementant més l’índex d’audièn-
cia i que diàriament ofereix infor-
mació sobre tots els esdeveni-
ments que succeeixen al municipi.
D’altra banda, també s’ha potenci-
at el web municipal, en el qual es
pot trobar àmplia informació sobre
Parets. La creació d’un canal de
televisió a Parets és un altre dels
projectes en què s’està treballant
actualment. En aquest sentit cal dir
que el pas de la televisió analògi-
ca a la televisió digital terrestre ha
retardat l’entrada en funcionament
del nou servei d’informació, però
continua sent un dels projectes de
futur en l’àmbit de la comunicació.

Parets al dia, amb
periodicitat quinzenal, ha
estat una de les apostes

La línia de bus que ha d’enllaçar els
polígons industrials de Parets,
Montmeló i Montornès començarà a
funcionar el 27 de juny. El traçat bene-
ficiarà uns 13.000 treballadors de les
377 empreses que hi ha a les zones
industrials de les tres poblacions. Els
traçats estan coordinats amb els hora-
ris de RENFE a l’estació de Montmeló
i a la de Parets. També es modificarà
el recorregut de la línia que uneix
Granollers amb Montornès i Montmeló
per passar per dins del polígon del Cir-
cuit. La línia estarà gestionada per
l’empresa Sagalés i tindrà 2 recorre-
guts circulars en dos sentits inversos
pràcticament idèntics. La freqüència de
pas serà de 30 minuts aproximada-
ment. El mes d’octubre es preveu que
entri en funcionament un tercer vehi-
cle.

Noves parades a Parets
Per tal de facilitar l’ús d’aquest servei
de transport públic, a Parets es creen
onze noves parades de bus als polí-
gons Llevant, Sector Bruguera, Zona
Central, Sector Mollet, Can Volar t i
Sector Autopista. Aquests punts com-
pleten les parades de bus existents per
on també passarà el bus. En total hi
haurà 26 parades entre els tres muni-
cipis.  L’itinerari ha sofert modificaci-
ons respecte a les propostes inicials.
El recorregut proposat cobreix tota la de-
manda a excepció de trams que ja es
cobreixen amb altres línies de bus.

La línia de bus als
polígons industrials
s’estrena el 27 de juny

ri Horts del Rector fins al Parc Fluvial i
la zona d’esportiva. Així mateix, s’ha
dotat aquesta zona d’un nou espai pú-
blic, una placeta situada a tocar del
pas, entre el centre educatiu i la nova
promoció d’habitatges a l’entrada del
municipi per l’avinguda de Francesc
Macià.

En aquest sentit, Josep Llacuna asse-
nyala que “la nova ubicació del pas de
vianants té un avantatge afegit que és
la connexió del barri Horts del Rector
amb la zona esportiva. Tot i així conti-
nua havent-hi un pas de vianants so-
terrat, que permet travessar l’Avingu-
da de Catalunya i que és una altra al-
ternativa de pas”.

El nou pas de vianants subs-
titueix l’actual, situat a la
cruïlla amb l’Av. Catalunya
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Com celebrarà la revetlla de Sant Joan? Participarà en algun dels actes que es fan a Parets?

VOX POPULI

Ho celebrem a Ca n’Oms.
Mengem coca, cava i ballem
força estona a l’era de Ca
n’Oms.
Cada any ho organitza el Ca-
sal d’Avis i ens ho passem
molt bé.

Pepita
Arimon
70 anys

JOSEP
CASTELLS

Regidor de
Seguretat
Ciutadana

Alumnes i mestres per la mobilitat segura

ACTUALITAT

Escolars de Parets multen simbòlicament
els vehicles que cometen infraccions

A partir del mes de setembre es tornarà a fer el taller de
mobilitat segura en altres centres educatius de Parets

Alumnes de Parets han fet de policies a l’entrada i sortida de l’escola

Cada cop ho celebrem
menys. Ho fem amb la famí-
lia, mengem coca de llardons
però mai hem comprat pe-
tards, ho trobo una despesa
inútil i molt perillosa.

Angel
Fernández

57 anys

Ho celebro amb els amics.
Anem a sopar i després fem
festa o anem a la discoteca.
Potser aquest any em passi
abans pel pavelló per veure
la festa que fan Bruixes i Di-
monis.

Mónica
Barroso
22 anys

Ho celebrem com tots els
anys, a casa amb la família.
Jo no compro petards, els
compren els altres i jo els
cremo.

Raúl
Garrido
35 anys

Sempre ho celebro amb els
amics. Comprem i tirem pe-
tards pel barri i després sor-
tim de festa a algun local de
Barcelona.

Abraham
Sánchez

17 anys

Breus
Es netegen torrents i
rieres per evitar incendis
Cada any per aquestes dates,
l’Ajuntament de Parets procedeix
al condicionament de les rieres i
torrents del municipi així com del
seu entorn com a mesura preven-
tiva davant  possibles incendis.
Recentement s’ha dut a terme la
neteja del torrent Cantallops, el
Bosquet, el Tenes i la riera Seca,
una acció que es repeteix cada
any abans de l’entrada de l’estiu.
Aquest any, a més, el perill d’in-
cendis s’incrementa a causa de la
sequera continuada.

Revetlles de Sant Joan i
fogueres a Parets
Amb motiu de la revetlla de Sant
Joan a Parets del Vallès s’han or-
ganitzat diferents festes populars.
Al Pavelló Municipal d’Esports se
celebrarà una revetlla,  vinculada
a l’Any del Llibre i la Lectura, amb
tallers, correfocs, sopar, ball amb
orquestra i també una foguera.
L’acte està organitzat per l’entitat
Bruixes i Dimonis Parets. També
es farà revetlla al barri Horts del
Rector, organitzada pels veïns.
Les fogueres de Sant Joan esta-
ran ubicades al Sot d’en Barri-
ques, al costat del Pavelló Muni-
cipal d’Espor ts, al costat del
Camp de futbol Josep Seguer i al
sector Padeva.

Més d’una vintena de sancions en
cinc dies i la lliçó apresa tant pels
estudiants com pels conductors.
Aquest és el resultat del taller de Mo-
bilitat Segura que ha dut a terme la
Policia Local de Parets juntament amb
les AMPA com a experiència pilot.

Miquel Lafuente, caporal responsable
de l’àrea de policia assistencial i con-
vivència ciutadana, i Jordi Galera, ca-
poral de l’àrea de trànsit, han estat els
agents de referència dels joves polici-
es, vestits també amb gorra, armilla i
dotats de bolígraf i un talonari d’amo-
nestacions simbòliques a la mà. “Les
infraccions més comunes són:  esta-
cionar el vehicle sobre el pas de via-
nants, en zones grogues i en algunes

ocasions en places de discapacitats.
No es tracta de posar una multa, sinó
de fer entendre perquè és una conduc-
ta incorrecta”, explica el caporal
Lafuente. “Si els pregunto per què no
es pot aparcar al pas de vianants o en
una cantonada responen que impedeix
el pas o bé que redueix la visibilitat.
Han d’entendre les conseqüències que
provoquen aquestes infraccions”.
Una quinzena d’alumnes  d’entre 7 i 12
anys han fet de polícies per un dia. Una
forma didàctica i divertida d’aprendre,
però també de fer reflexionar els adults
sobre el seu comportament –de vega-
des incorrecte- amb el vehicle. Els san-
cionats han col·laborat, han valorat sa-
tisfactòriament la iniciativa i han après
la lliçó. Tots menys un, l’únic que pel
seu comportament irrespectuós va ser
sancionat amb dues multes: la dels
joves agents i la del talonari de debò.

En matèria de trànsit, diàriament detectem infraccions dels conductors,
que ja s’han convertit en un fet habitual. Deixar el vehicle mal estaci-
onat sobre els passos de vianants, sobre les voreres o a les places
reservades per a discapacitats en són algunes.  Tot sovint, moltes
d’aquestes actituds es produeixen a l’entorn de les escoles, en ho-
res punta d’entrada i sortida dels estudiants. No és un bon exemple
per a ells. L’Ajuntament fa anys que ofereix als infants cursos d’edu-
cació viària, però l’ensenyament ha de complementar-se amb la part
pràctica, la que dia a dia exerceixen els familiars més propers. De la
necessitat de comprometre’ns tots plegats en l’educació dels infants
ha sorgit aquesta iniciativa. Són els infants que ara –acompanyats dels
policies- ens fan de mestres, que ens diuen si cometem una infracció
i ens amonesten amb una multa simbòlica. Aquesta sanció ens ha de
fer reflexionar,  aprendre a corregir les actituds poc cíviques i acabar
donant exemple.

Fa més de tres dècades que es lluita
per aconseguir una major justícia i
igualtat de condicions en l’àmbit del
comerç mundial. Aquesta voluntat es
posa a la pràctica a través de la venda
de productes de l’anomenat comerç
just, un moviment internacional que
comercialitza i distribueix productes
elaborats en països subdesenvolupats
i que realitza campanyes de sensibilit-
zació.

El Casal de Cultura Can Butjosa se
suma a aquesta iniciativa i posa a la
venda productes de comerç just. Així
mateix. També es vol sensibilitzar la
població de la necessitat d’afavorir la
creació i consolidació de xarxes de
consumidors conscients, crítics i res-
ponsables.

Condicions de treball dignes
Milers d’organitzacions solidàries, de
cooperació al desenvolupament, coo-
peratives i col·lectius de productors del
sud han contribuït a crear una xarxa
d’intercanvi, de suport mutu i de co-
mercialització d’aquests productes.
Alguns dels objectius del Comerç Just
són garantir el respecte .al medi am-
bient en els processos de cultiu i pro-
ducció, vetllar perquè les condicions de
treball siguin dignes, evitar els interme-
diaris i especuladors i invertir part dels
beneficis en programes de desenvolu-
pament comunitari.

El Casal de Cultura
Can Butjosa fomenta
el comerç just

El taller es farà en altres
escoles a partir del setembre

Part dels beneficis del comerç
just reverteixen en

programes de desenvolupament
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Oficina de Catala Més de 150 infants de Parets participen
a la 9a Mostra de teatre Joan Anfruns

Alumnes d’entre 4 i 11 anys del curs d’expressió dràmatica
han posat a escena dotze representacions teatrals

Parets ha celebrat enguany la novena
edició de la Mostra de teatre infantil i
juvenil Joan Anfruns. Del 13 al 18 de
juny, 150 alumnes de teatre de diver-
ses escoles de Parets i del Casal Cul-
tural Can Butjosa han mostrat el tre-
ball realitzat al llarg de l’any al curs
d’expressió dramàtica, una activitat
extraescolar que desenvolupa l’Associ-
ació de Teatre a Parets (ATEP).

La mostra porta el nom de Joan Afruns
en record de qui va ser mestre i direc-
tor teatral de Parets als anys seixanta
i ja fa nou anys que es duu a terme. En
aquesta edició hi han pres part alum-
nes d’entre 4 i 11 anys, que han inter-

Les representacions s’han posat a escena al Teatre de Can Rajoler

Breus
El Diario de Andrómeda,
primer classificat de
l’Amfi Rock 2005
El Diario de Andrómeda, un grup
musical de Mollet, ha estat el pri-
mer classificat de l’Amfi Rock
2005. Els integrants de Rapah,
formació barcelonina de fusió de
ritmes del Carib, han guanyat el
segon premi. De les cinc formaci-
ons finalistes, aquestes dues han
estat les guanyadores, si bé totes
cinc figuraran al disc compacte que
s’edita amb motiu de l’Amfi Rock
2005. Enguany el temps no ha
acompanyat i la pluja va impedir
celebrar el concert previst l’11 de
juny a l’amfiteatre de Can Butjosa.

Oficina de Català
de Parets del Vallès

Centre Cultural Can Rajoler
Travessera, 1

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

Per Sant Joan, foc i petards

`

pretat al teatre de Can Rajoler les
obres assajades durant tot l’any.
El alumnes més petits han preparat
representacions basades en contes
cur ts i els més grans desenvolupen
textos teatrals més complexos. Durant
la cloenda es van lliurar els premis
Joans a totes les escoles que han par-
ticipat de l’experiència i a tots els par-
ticipants dels tallers.

Activitat impulsada per l’ATEP
La mostra està organitzada per l’ATEP,
una associació formada per quatre
monitors que analitzen cada setmana
el funcionament dels tallers de teatre
i que realitzen altres activitats a Parets,
entre les quals destaca la seva col·-
laboració amb el Cafè Teatre o les co-
lònies teatrals.

Dotze representacions i 150
alumnes a la 9a mostra

S’acosten les revetlles de Sant
Joan i Sant Pere, nits celebracions
al voltant del foc. I com mana la
tradició, per celebrar-ho ens prove-
ïm de tota mena de petards i arti-
cles pirotècnics en general.
Es tracta de productes elaborats
amb una mescla de components
químics i massa inflamable que
produeix, en encendre’s, efectes
lluminosos, fumígens, sonors o
cromàtics. I en els establiments
especialitzats en podem trobar de
noms i característiques ben diver-
sos. Per als més porucs, benga-
les i bombetes o cebes; per als
més experimentats, fonts, piules,
correcames i coets amb remolí; i
per als valents, palmeres, carcas-
ses, traques i trons.
Si voleu conèixer amb detall les
característiques de cada artefac-
te, podeu consultar-ne les entra-
des corresponents al Cercaterm.
I recordeu de manipular-los sem-
pre amb molta precaució. Bona
revetlla!
Extret del Termcat (http://
www.termcat.net) 2004 terme a terme

Cloenda dels Voluntaris
per la llengua
Ja ha finalitzat la primera edició de
la campanya Voluntaris per la llen-
gua a Parets. L’experiència ha es-
tat satisfactòria i ha permès que
alumnes de català que necessiten
reforçar l’aprenentatge de la llengua
establissin conversa amb alumnes
de nivells superiors o amb persones
catalanoparlants. Amb aquesta ini-
ciativa, a més de facilitar-los un in-
terlocutor, també vol incidir en els
hàbits lingüístics dels catalanopar-
lants i reforçar que el català és i ha
de ser llengua d’acollida.

2005 Any del Llibre i la lectura a Parets Ressenyes

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

“Ens ajuda a comprendre zones d’ombra del present”

Maria Gorina

Historiadora

Fa molt temps que no sé anar per la
vida sense un llibre. Busco estones
per llegir perquè trobo en la lectura
una bona companyia.
Cada llibre t’apor ta
alguna cosa especial,
com la intriga, el coneixe-
ment, l’evasió, la
diversió o bé el
recolliment i la intros-
pecció. Els llibres són un
gran aliat contra l’avor

riment.
Triar el llibre que més
m´ha agradat entre tots
els que he llegit em
resulta difícil, però sí
que podria elegir el que
més m’ha captivat
aquest últim any. Es tracta de Les
veus del Pamano de Jaume Cabré.
L’autor barreja la novel·la històrica i
la d’intriga tot entrellaçant el passat
i el present. L’acció es situa a la
comarca del Pallars, després de la
Guerra Civil. Allà, els falangistes i el
maquis continuen en lluita. La visió

d’aquella època –aparentment
superada- ens arriba a través d’una
mestra d’escola que descobreix uns

enigmàtics papers. Això
permet al lector fer un
doble recorregut des dels
dies més llunyans fins als
més pròxims.
Naturalment, no explicaré
com es desenvolupa la
trama, només  puc dir que
em sembla una lectura
imprescindible per
comprendre una etapa,
potser encara massa
fosca, del nostre passat
recent.
És més, m’atreviria a dir
que la lectura de Cabré ens

pot ajudar també a comprendre
algunes zones d’ombra del nostre
present sense deixar-nos indiferents.

Les veus del Pamano. Jaume Cabré.
Proa 2004

Jordi Domènech

President del CEP

Recordo que Tocando el Vacio és així
com es diu el meu llibre preferit, em va
“enganxar” de tal manera que me’l
vaig llegir en dos dies.
Tocando el vacio és una
historia real de dos
alpinistes joves i atrevits
que intenten assolir el cim
del Siula Grande, una
muntanya de 6.000
metres que encara
restava verge als Andes.
Tot funciona perfecte, una
escalada tècnicament
neta i de gran dificultat
amb un temps que poc a
poc va posant a prova la
tècnica i el coratge
d’aquests dos escaladors. Un cop
aconseguit el cim, i quan sembla que
la fita ja s’ha complert, es posa de
relleu que un cim no és al sac i ben
lligat fins que no ets al camp base.
Una sèrie d’esdeveniments duen el
protagonista al dilema d’haver de tallar
la corda del company, amb el conflicte

intern que aquesta situació comporta,
desencadenant un terrible sentiment
de culpabilitat i a la vegada un

comportament que durant
molts anys ha estat
qüestionat.
És un llibre on es fan
palesos els sentiments
de supervivència,
d’amistat, de
companyonia i de
superació, alhora que
mostra fins on pot arribar
la degradació personal en
situacions límit.
Personalment, és un llibre
que m’ha ajudat moltes
vegades.

Joe Simpson. Tocando el vacío . 3a
edicion. Madrid: Desnivel, 2001

“Fa palesos els sentiments de supervivència i d’amistat ”
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Quin balanç fa dels dos anys de Jaume
Batlle a la banqueta?
Des de la junta fem una valoració po-
sitiva, en Jaume ha fet una bona feina.
La temporada passada l’equip va que-
dar tercer i enguany cinquè. A més
s’han format bons equips i s’ha prac-
ticat un bon futbol. L’únic problema és
que ha mancat entesa entre la menta-
litat d’equip que volia la junta i l’entre-
nador.
Després de 3 anys al Cardedeu, per-
què recuperen a José M. Astasio?
Hem decidit recuperar en Cuni ja que
coneixem el seu treball durant 5 tem-
porades al nostre club. La junta vol
pujar el màxim de jugadors de casa al
primer equip i ell sap treballar molt bé
amb la gent jove. Quanta més gent de
casa més públic tindrem, cal aprofitar
més els jugadors que formem.
Això vol dir que tot l’equip serà de
Parets?
El que volem és un equip que tingui
més il·lusió encara que no juguem tan
bé. No serà fàcil introduir els jugadors
joves de casa ja que s’ha de mantenir
el mateix nivell i els jugadors del plan-
ter s’hauran de guanyar les oportuni-
tats.
El CFP optarà a l’ascens a Preferent?
La propera temporada volem ser  de nou
a la part alta però haurem de competir

    “Volem un primer equip amb més il·lusió”
Xavier Call és president del Club de
Futbol Parets des del 1991 quan va
rellevar en el càrrec Pere Comas.
Anteriorment havia format part de la
junta directiva durant l’etapa de Joan
Novell i va viure l’històric ascens a 1a
territorial la temporada 84-85. Com a
jugador va militar al CF Parets fins  a
arribar al primer equip a 2a regional,
també va jugar durant 4 anys al Santa
Eulàlia de Ronçana. Va continuar la seva
trajectòria com a jugador de l’equip de
veterans del Parets. Ara mateix Call i la
junta preparen la nova temporada en la
qual es preveuen nombrosos canvis al
primer equip. A més de nou tècnic, el
CFP renovarà la plantilla amb l’objectiu
de donar més oportunitats als jugadors
formats a la casa. En l’actualitat el
Parets compta amb 16 equips i prop de
250 jugadors.
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XAVIER CALL
President Club de Futbol Parets

Jordi Seguer
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amb pressupostos més elevats
d’equips que volen pujar. Penso que
també es pot aspirar a l’ascens de
categoria sense fer fitxatges astronò-
mics. Nosaltres mantindrem el mateix
pressupost, però és probable que al-
guns jugadors passin directament del
juvenil i del B al primer equip de 1a
territorial. Volem que la plantilla treba-
lli amb il·lusió i ganes.
Com valora la situació actual del club?

El primer equip del CF Parets va tancar
la temporada amb una victòria en el 6è
Trofeu Josep Seguer. En el darrer par-
tit de Jaume Batlle a la banqueta els
paretans es van desfer del CE Europa
a la tanda de penals (3-1). Al final dels
90 minuts el resultat va ser d’empat a
un gol. Els graciencs es van avançar
als 15 segons de joc del primer perío-
de, mentre que el davanter Fernando
Latre va igualar el partit a la meitat del
segon temps. El CF Parets va ser més
efectiu en el llançament de penals.

El CF Parets s’ha estabilitzat en els
darrers anys en tots els conceptes i
cal millorar sempre dins de les nos-
tres possibilitats.
Per a la propera temporada volem que
el filial (amb Luis Benegas a la ban-
queta) pugi cap a 2a. Fins i tot podem
augmentar el nombre d’equips que te-
nim actualment.

Jordi Roche assisteix al Trofeu
El candidat a la presidència de la Fe-
deració Catalana de Futbol i
expresident del Girona, Jordi Roche, va
assistir el 12 de juny al Trofeu Josep
Seguer. Roche va acceptar la invitació
del president del CF Parets, Xavier Call.
Després de vèncer de forma clara en
els comicis celebrats el 3 de març, la
impugnació del procés ha impedit
Roche ocupar la presidència. Les elec-
cions se celebraran durant l’octubre.
Jordi Roche va remarcar que l’objectiu
de la seva candidatura és “donar su-
port als clubs modestos de Catalunya”.

El CF Parets guanya el
6è Trofeu Josep Seguer
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BreusLa 6a Nit de l’esport de Parets tin-
drà lloc el divendres, 1 de juliol
La festa anual de l’esport local servirà per escollir els millors esportis-

tes masculí i femení, i el millor equip de la temporada 2004-05

El nou Pavelló d’esports de Parets
acollirà el divendres, 1 de juliol a par-
tir de les 21.30 hores la 6a Nit de l’es-
port que organitza el Servei d’Esports
de l’Ajuntament. La festa consistirà en
un sopar, ball i inclourà l’elecció dels
millors esportistes de Parets de la dar-
rera temporada.

Un centenar d’esportistes nomenats
Un total de 97 esportistes de 13 clubs
diferents han estat nomenats per les
entitats de Parets. Durant la Nit de l’es-
port s’escollirà el millor esportista de
cada categoria: prebenjamí, benjamí,
aleví, infantil, cadet, juvenil, sub-22,
sènior i veterans tant masculí com fe-
mení. També es donarà a conèixer quin
ha estat el millor equip de la darrera
temporada 2004-05. Dotze clubs es-

Oliver Avilés, Mònica Gimeno i el juv. A del CF Parets van ser els millors de l’any passat

El nedador paralímpic de Parets, Miquel
Luque, va obtenir 4 medalles, una d’or i
tres d’argent a l’Open europeu de natació
disputat del 9 al 12 de juny a la ciutat de
Brno, a la República Txeca. Luque va que-
dar 1r a la final de 50 m braça i va rebai-
xar en 2 segons la seva marca respecte
a l’Open de Bèlgica. Les altres medalles,
tres d’argent, les va assolir en les finals
de 50 m esquena, 50 papallona i als 150
m estils. El nedador paretà de 28 anys va
formar part de l’equip paralímpic espanyol
en aquesta competició internacional. En
menys d’un mes Miquel Luque ha partici-
pat a la Copa del Món de Manchester i als
Opens europeus de Bèlgica i de Txèquia.
La propera competició on participarà serà
el Campionat d’Espanya de Còrdova el
pròxim 17 de juliol.

Miquel Luque obté 4 medalles a l’Open de Txèquia

Acaba la lliga Parets
Total de Futbol Sala

Més de 500 participants a la Diada de l’esport
Unes 540 persones van prendre part a la
5a Diada de l’esport celebrada l’11 de
juny. El 3X3 de bàsquet va ser l’activitat
més participativa amb 262 jugadors, se-
guit del 4X4 d’handbol amb 94. El torneig
popular de petanca va comptar amb 48
participants, el torneig de partides ràpi-
des d’escacs 46. Per darrera va quedar el
4X4 de futbol sala amb 38 jugadors, la
participació popular de patinatge amb 34
i el torneig de tennis taula, amb 18 juga-
dors. A més el CF Parets va organitzar 16
partits dins de la Setmana esportiva.

portius han presentat candidatura en
aquest apartat. Els equips nomenats
són: el TT Parets, que ha pujat a 1a
estatal, l’aleví masculí del Club de Rug-
bi, el sènior A del Club Petanca que ha
pujat a 3a, l’infantil masculí del CN
Parets, el benjamí A del CF Parets,
l’equip de cicloturisme d’AC Parets,
l’equip de marxes de resistència del
CEP, el sènior A de l’HP, el sènior mas-
culí del BP que ha pujat a 3a Catalana,
el sènior A del FS Parets, el benjamí
femení del Club Atletisme i l’absolut
femení de la Paretana d’escacs.
En l’edició del 2004, el corredor de btt
de l’AC Parets, Oliver Avilés, i la patina-
dora del CP Parets, Mònica Gimeno, van
ser escollits millors esportistes de la
temporada 2003-04. El millor equip va
ser el juvenil A del CF Parets.

El Tu-per ha estat el guanyador de la
1a  lliga Parets Total de futbol sala.
El torneig organitzat pel Rei de la
bamba va finalitzar el passat 15 de
juny. Després de 12 jornades el Tu-
per ha sumat dotze victòries i 36
punts, el CSI ha estat 2n amb 22,
seguit del Rei Bamba, ES Palau i
V.Glorias amb 19, Costa i Pou 6
punts i Sambary, cuer amb 3 punts.

L’Handbol Parets
seguirà militant a
segona Catalanaeeeee
L’equip sènior A de l’Handbol Parets
s’ha quedat a les portes de l’ascens
a 1a Catalana després de perdre l’11
de juny el derbi comarcal contra el BM
La Roca “B” (23-24). El partit va ser
molt equilibrat i no es va decidir fins el
darrer moment. El bloc d’Herrero va
dominar durant el primer temps (6-4 en
el m.10 i 9-8 en el 20) però en el des-
cans perdia per la mínima (13-14). A la
represa els paretans es van queixar de
l’actuació arbitral. Els col·legiats van ex-
pulsar Jordi Palet i Jordi Alpuente per
3 exclusions. Tot i que l’HP depenia
d’ell mateix per pujar a 1a, la derrota
contra La Roca va donar l’ascens direc-
te al seu rival. Els paretans però han
realitzat una excel·lent temporada ja
que no sortien com a favorits per as-
solir l’ascens.
L’entrenador de l’equip, Josep Manel
Herrero, va lamentar la derrota “és una
llàstima perdre per un gol, però cal re-
cordar que pujar de categoria no era
l’objectiu, hem arribat a final de tem-
porada massa carregats de partits.
Ara cal continuar la mateixa dinàmica
de treball per a la propera campanya”.

S’obren les inscripcions
de les 24 h de futbol sala
La secció local de CDC mantindrà
obertes les inscripcions per partici-
par a les 24 hores de futbol sala del
27 de juny a l’1 de juliol. Els equips
interessats podran demanar infor-
mació de 20 a 21 hores al local si-
tuat al número 205 de l’avinguda de
Catalunya. Les inscripcions costen
220 euros per equip, a més, els 8
primers equips classificats de l’any
passat tenen garantida la participa-
ció. La resta de places es decidiran
a través d’un sorteig -sempre que
se superin els 16 equips- previst pel
dimecres 6 de juliol a les 21 hores
al local de CDC. El sorteig per
emparellar els 16 equips en 4 grups
es farà el 13 de juliol a la mateixa
hora. Per participar al torneig caldrà
que 8 dels 12 jugadors de cada
equip siguin veïns de Parets. Les
24 hores es jugaran al Pavelló mu-
nicipal el cap de setmana del 16 i
17 de juliol. En l’edició de l’any pas-
sat, el Rei de la Bamba-Bar la
Pergola, va assolir la victòria des-
prés de derrotar en la final l’Estació
de Servei Palau.

L’alpinista i regidor de l’Ajuntament de
Parets, Sergi Mingote, protagonitzarà
aquest estiu una nova expedició
emmarcada en el projecte “El Cercle
de Mingote”. Juntament amb Josep
Miró i Jordi Fradera, membres del CEP,
amb el malagueny José Miguel Herrera
i l’operador de càmera, Albert Barceló,
sortiran el 27 de juliol en direcció cap
al Perú. L’expedició que porta per títol
“Alpamayo, la muntanya dels
quítxues” té un doble objectiu: conèixer
diferents ètnies i cultures i, a la
vegada, difondre la cultura catalana als
llocs visitats, però també anar a buscar
l’aventura. El cim de l’Alpamayo (5.947
metres) va ser declarat per la UNESCO
com la muntanya més maca del món.

Projecte 4.000 metres del CEP
D’altra banda, el CEP ha programat per
aquest cap de setmana la sortida cap
als Alps Suïssos dins del Projecte
4.000 metres. Una trentena de
membres del Centre Excursionista
Parets surten en autocar aquest dijous
a les 20 hores, l’objectiu és coronar el
cim del Weissmies de 4.023 metres.

Expedició de Sergi
Mingote cap al Perú

Col·loqui de la Penya
Blau Grana Parets
Un centenar de persones va assis-
tir el passat 10 de juny al col·loqui
sobre el “Passat, present i futur
del Barça” organitzat per la Penya
Blau Grana Parets amb motiu del
25è aniversari. L’acte, celebrat a
Can Rajoler, va comptar amb l’as-
sistència entre d’altres dels perio-
distes Emilio i Carlos Pérez de
Rozas que van animar la xerrada
amb les seves opinions.
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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

Manca de
previsió també
en les escoles

bressol

Quan la
discrepància

molesta

De nou escoles
saturades

Clica
www.ic-v.org/parets

i contacta amb
nosaltres

Hi ha detalls que són molt reveladors del
tarannà de les persones, en aquest cas de
l’equip de govern. El darrer número
d’aquest pamflet, dedicat a
l’autocomplaença del govern municipal, ha
suprimit l’espai d’opinió dels grups de
l’oposició. L’ha substituït per l’entrevista
a un regidor, en aquest cas el nostre re-
presentant Paulí Rigol.
El regidor de comunicació ha decidit que
de tot el contingut de la publicació el que
és prescindible és l’espai que correspon
a l’oposició. Aquests 1560 caràcters, in-
closos els espais, que graciosament ce-
deixen a cada grup municipal. No sembla

especialment trascendent, tot i que si ho
comptem bé vol dir que hi haurà 17 revis-
tes en què l’oposició no tindrà veu a la
revista del poble, perquè entenem que una
entrevista dirigida no és el mateix que un
article de tema lliure. Dit d’una altra ma-
nera , quasi la meitat dels números que
resten del pamflet en aquesta legislatura
sortiran sense els articles de l’oposició.
Decidir què aniria fora ha estat fàcil. Po-
dien haver disminuït l’autopropaganda,
però han preferit reduir la pluralitat. Sem-
bla que aquestes quatre ratlles que escri-
vim no els agraden. De fet, ja han posat
la seva maquinària en marxa per atacar-

nos. Només cal llegir, per exemple, el dar-
rer exemplar de “L’Agrupació”, el butlletí
que el PSC treu quan s’acosten eleccions
i que enguany s’ha hagut d’avançar.
S’acosten mals temps per la pluralitat a
Parets. Però des d’Esquerra intentarem
trobar nous canals per defensar la nostra
opinió i contribuir a la millora del poble.

GRUPS MUNICIPALS

A Parets cada dia tenim més pisos i les
mateixes escoles.
Som a fi de curs i en època de matricula-
cions. Rebombori a casa i a l’escola.
L’educació dels nostres fills ens preocu-
pa, i molt, perquè tots volem el millor per
a ells i com a societat tenim l’obligació de
formar ciutadans que facin poble. Educar
no és fàcil, però és la millor inversió que
pot fer un poble.
A Parets, en aquest servei, com en d’al-
tres, des de fa temps hi ha manca de pre-
visió, moltes famílies veuen amb preocu-
pació com les seves aspiracions no són
cobertes, per què? Perquè, avui tenim les

mateixes escoles que quan érem poc més
o menys  la meitat, aquest indicador ja ens
fa veure que alguna cosa falla.
A l’escola Lluís Piquer encara hi ha
barracons, tot i que aviat canviarà gràci-
es a la insistència continuada dels pares,
que des de fa temps no paren. Totes les
escoles d’educació primària del poble es-
tan saturades, tot i que molts nens estan
escolaritzats en escoles  de la comarca.
Si aquests nens decidissin demanar pla-
ça  a Parets s’organitzaria un bon soroll i
posaria en situació complicada l’Ajunta-
ment i el Departament d’Ensenyament.
Les escoles bressol tampoc poden acollir

tots els nens que han demanat plaça. A
l’IES, a primer d’ESO les aules estan sa-
turades i fan equilibris per aconseguir una
bona distribució dels alumnes per aula.
Nosaltres, tot i que no només amb cons-
truccions trobarem la solució, volem que
es construeixi una nova escola a Can
Berenguer i també un  nou IES. Ens falta
projecte escolar a nivell municipal.

Tots plegats venim d’una cultura en la què
sempre hem fet  debat i reflexió a partir
del contacte personal, en trobades en les
quals ens hem mirat directament als ulls.
Però el món està canviant molt ràpida-
ment, vivim en l’anomenada societat de la
informació i cada cop hi ha més persones
que utilitzen les noves tecnologies per co-
municar-se, especialment el jovent. Nosal-
tres, com a organització política que ne-
cessitem estar en contacte permanent
amb la societat, volem utilitzar tots els
mitjans al nostre abast per tal d’arribar
més i millor a la gent. És per això que
aquest mes de juny ICV hem estrenat la

nova pàgina web.
Hi trobareu entre d’altres coses, notícies,
una agenda d’actes, ar ticles d’opinió,
documents i la informació del que fa el
nostre grup municipal a l’Ajuntament. Però
volem que sigui quelcom més que un lloc
on trobar la informació d’allò que fa ICV.
També pretenem que sigui una eina inte-
ractiva i d’utilitat pràctica, de tal manera
que qualsevol persona pugui utilitzar-la per
posar-se en contacte amb nosaltres en
temps real, sigui per fer-nos arribar una
idea, una opinió o perquè no, una queixa.
En definitiva, volem aprofitar la xarxa
internet per apropar-nos més a la ciutada-

nia de Parets del Vallès. Volem que tothom
ens conegui, que tothom pugui parlar amb
nosaltres sempre que vulgui i que tothom
sàpiga que aquí té un espai obert a les se-
ves opinions. Confiem que aquest nou
portal que hem posat en marxa serà una
potent eina de comunicació i un vehicle de
difusió d’idees i de debat municipal.

Aquest Ajuntament té la rara habilitat
d’anar, quasi sempre, a contracorrent.
En una època de gran expansió urbanísti-
ca, de creixement desmesurat que ha pro-
piciat un augment considerable de la ciu-
tadania, sobretot de gent jove amb fills
petits i amb unes necessitats molt concre-
tes com les places d’Escola Bressol, el
nostre equip de govern ha tornat a suspen-
dre aquesta assignatura tant important.
Aquests dies ha començat la recollida de
signatures per par t d’aquest col·lectiu,
molt sensibilitzat, que presentarà una quei-
xa formal  per fer sentit el seu neguit  i la
seva impotència pel que entenen que ha

estat una mala gestió, tant en la selecció
com en les explicacions rebudes.
Descobrim tota una sèrie d’irregularitats
en aquest procés: informació rebuda a les
cases equivocada en dates i edats, crite-
ris de preferència diferents dels comen-
tats, etc.      A més, no es va informar, en
cap cas, de les places que oferien els di-
ferents centres per grups d’edat. Final-
ment, la manca de previsió és incompren-
sible en un equip de govern que disposa
de tota la informació i que ja la va espifi-
ar quan va dissenyar la darrera escola
bressol, construint un equipament que ja
no cobria les necessitats del moment.

La mala gestió i la manca de previsió de
l’equip de govern ha propiciat que aquest
any es quedin sense plaça 50 nens.
I... què passarà el proper curs? Potser
caldrà donar prioritat a  aquesta inversió.
Esperem que aquesta acció dels ciutadans
de Parets serveixi per activar solucions a
curt termini a través de solucions públi-
ques, privades i/o concertades.
Necessitem fer aquest esforç entre tots,
els nostres ciutadans s’ho mereixen.

El PPC compleix els seus compromissos.

El PPC compleix
els seus

compromissos

Les declaracions d’ERC en el darrer núme-
ro de Parets al dia pretenen situar aquest
grup municipal en el victimisme gratuït i
sobretot lluny de la veritat, quan s’afirma
que els socialistes els vàrem proposar un
pacte de govern municipal, sense que tin-
guessin cap oferiment o cap opció
d’introduir part dels seu programa electo-
ral en l’acció del govern local.
Els socialistes després de les darreres
eleccions municipals, amb la confiança
majoritària del poble de Parets i sense cap
necessitat aritmètica, vam proposar tant
a ERC com ICV un pacte de govern local
que permetés el desenvolupament de to-

tes les polítiques progressistes i d’esquer-
res, expressades en les urnes per la im-
mensa majoria dels ciutadans i ciutadanes
de Parets, amb independència de qui par-
tit o coalició venien.
Lamentem que el grup d’ ERC continuï sen-
se entendre l’oferiment que se li va fer en
el seu dia o el que seria encara pitjor, que
expressament no el vulgui entendre, sen-
zillament perquè la seva actitud davant les
polítiques que fa l’equip de govern muni-
cipal (PSC- ICV) trobi millors oportunitats,
compartint legítims posicionaments conser-
vadors amb la resta de formacions políti-
ques  municipals en l’oposició.

Tot i així hem d’aclarir que el nostre pac-
te de govern no és excloent i que, per això,
les polítiques locals que es desenvolupen
al nostre municipi en els diferents àmbits,
d’alguna manera reflecteixen també volun-
tats programàtiques de la formació d’ERC
de Parets tot i no comptar amb el seu re-
presentant en el govern. Finalment agraïm
alguns reconeixements a aquesta forma-
ció i mantenim la nostra mà estesa.

Mà estesa
a l’esquerra
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Hi ha novetats a la segona edició de la foguera po-
pular?
Estem  molt il·lusionats amb la festa d’aquesta nit
perquè aquest any, a diferència de l’anterior, tindrem
música en directe i ball amb l’orquestra The
Choffers. Els tallers que serviran per començar la
vetllada a dos quarts de vuit i que són gratuïts per
a tothom també són una novetat que hem introdu-
ït. Volem consolidar la festa, perfeccionar-la i que
cada any sigui més participativa i un referent de la
nit de Sant Joan a Parets.
Com va néixer Bruixes i Dimonis?
Som una entitat  constituïda com a tal des del ge-
ner de 2004  però  el projecte va sorgir el setem-
bre de 2003. Fins aleshores estàvem vinculats a
la colla  de diables de Parets però un grup de pa-
res vàrem pensar a crear un altre grup més espe-
cífic en què els protagonistes fossin els  nens i en
el qual, a més de cremar  articles de pirotècnia i
fer correfocs, es compaginés el foment de valors,
actualment una mica devaluats, com l’amistat, la
solidaritat, la cooperació, ajudar-se entre ells i tre-
ballar en grup.
Quantes persones integren la vostra entitat?
Actualment som uns cinquanta entre els infants i

“A més de cremar articles de pirotècnia i fer correfocs també fomentem els valors”

Un dels paratges més bonics que encara conservem
al poble és tot just al voltant de la masia de què par-
larem avui. Es tracta de Can Serra, un mas rural que
podem trobar al capdamunt del carrer Major, o antic
«Camí de Can Serra». La primera referència que con-
servem correspon al fogatge del 1553 tot i que a l’era
del mas, i en forma de pedra, trobarem una inscrip-
ció de l’any 1789.
Al padró del 1855 també es parla de la família Ser-
ra, pagesos i propietaris de la casa, però avui dia la
coneixem més per ser el lloc on, segons la llegenda
publicada l’any 1996, va néixer l’Elisenda, la nostra
estimada geganta.
Can Serra té una història àmplia, variada i plena
d’anècdotes. Sabíeu que va ser pels seus pallers per
on les tropes del nacionals van entrar al poble tot
baixant el carrer Major per arribar fins a la plaça? O
que allà es portaven les garbes de moltes famílies
del poble per batre-les?
Mica en mica, mentre els seus famosos lledoners
envellien, els terrenys de la masia es van anar venent,
cedint o disgregant d’una forma o una altra.
Recentment l’Ajuntament ha aprovat un pla especial
de l’espai que envolta Can Serra amb la ferma volun-
tat de dedicar-lo a ús públic per tal que tots puguem
seguir gaudint d’aquest bell espai natural.

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

Una fotografia és un docu-
ment d’arxiu: ateses les ca-
racterístiques del seu format,
ens pot apor tar tanta infor-
mació, o fins i tot més, que
un document escrit. D’una
imatge fotogràfica podem co-
nèixer el lloc on s’ha fet (la po-
blació, el barri, el carrer...),
l’època (l’any, l’estació i fins
i tot el dia i l’hora), el motiu
(una celebració, un fet histò-
ric, una instantània...), les
persones que hi apareixen,
els canvis produïts, el pas del
temps...
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Alícia Pozo Figueroa

EL CALAIX

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

Pepi Volart

les famílies. Estem molt satisfets del funcionament
del grup i ja hem vist els primers resultats de la
nostra filosofia. Hi ha molt bona avinença entre
totes les famílies que integrem el grup i tenim
molts projectes per fer. Recentment també  hem es-
tat presents a la fira d’entitats, fem sortides cultu-
rals i el nostre grup està obert a la incorporació de
nova gent. Sobretot ens falten  nenes. Tenim més
dimonis que bruixes. També volem potenciar el grup
de tabalers, voldríem fer una setmana de convivèn-
cia, participarem a la festa major i també celebra-
rem la castanyada.
Com van vestits Bruixes i Dimonis?
La nostra indumentària es còmoda, atractiva i fà-
cil de treure en cas que es produís algun tipus d’in-
cident. Els  nens  van vestits amb pantaló i jaque-
ta cordat amb sistema de fàcil obertura i les  ne-
nes  amb faldilla i capa.
Teniu seu social?
De moment utilitzem les instal·lacions de Ca n’Oms
on ens trobem tots els dissabtes però la nostra seu
serà la masia de Can Guasch, situada al polígon
Llevant.

Casa la Serra o Can Serra

El grup Bruixes i Dimonis celebra avui, coincidint
amb la revetlla de Sant Joan, la segona edició de
la   Foguera Popular. Es tracta d’un conjunt d’ac-
tivitats que tindrà lloc a l’entorn del pavelló d’es-
ports a partir de dos quarts de vuit del vespre. Ta-
llers infantils de maquillatge, pentinats artístics i
iniciació al grafit són  algunes de les propostes
que es conjuguen  amb les més emblemàtiques:
la botifarrada amb coca i cava i l’encesa de la tra-
dicional foguera a partir de les deu de la nit. Brui-
xes i dimonis  espera superar la participació de
l’any passat en la segona edició de la festa que
coincideix amb la nit més curta de l’any. Montse
Utrera  és la cap de colla de Bruixes i Dimonis.

FFFFFeeeeem cum cum cum cum cultltltltlturururururaaaaa RRRRReeeeetttttalalalalal lllllsssss...............

Montse Utrera. Bruixes i Dimonis

Per il·lustrar tot això, hem es-
collit aquesta imatge presa
pel fotògraf Albert Bastardes
el dia 9 d’abril de 1922. Co-
neixem el dia exacte perquè
l’original es conserva a l’Arxiu
Bastardes de Vilassar de
Mar, i a l’Arxiu Municipal de
Parets del Vallès hi tenim una
còpia. Com podeu comprovar,
és la plaça de la Vila, en
aquell moment plaza de la
Constitución, i hi apareixen
tres nois de la població: algú
creu reconèixer-hi l’avi, el pare,
el tiet o ell mateix?

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

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 AUXILIAR DE
MAGATZEM

Llocs de treball: 1
Municipi: Lliçà de Vall
Contracte: Temporal. Des
de mitjan juny fins al 9 de
setembre.
Horari: De 14 a 18 h
Requisits: Imprescindible
carnet de conduir i cotxe

ENVASADORA MOSSO
MAGATZEM

PERSONAL
DE NETEJA

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

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

Llocs de treball: 1
Municipi: Mollet del Vallès
Contracte: Caràcter de
substitució, amb possibili-
tats d’indefinit
Horari: D’11 a 12.45 h i de
17 a 22 h

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

Mercè Alcayna

Plaza de la Constitución
Fotografia d’Albert Bastardes
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LA FINESTRA

Quins han estat els seus referents lite-
raris?
No hi penso mai, suposo que els escrip-
tors que escriuen bé. Acostumo a llegir
molt els clàssics, perquè els clàssics
són per això, per llegir-los i rellegir-los;
també poetes catalans com Ausiàs
March.
En el decurs de la seva trajectòria ha
rebut diferents premis, quin ha estat el
més significatiu i per què?
No en faig gaire cas, els agraeixo molt
però no en faig cas. Hi ha autors com
Sartre, a qui van donar un Nobel i no
el va acceptar. Els premis moltes vega-
des tenen alguna cosa amagada, o bé
són comercials per fer vendre més o bé
son institucionals perquè t’hi portis bé.
Jo no tinc aquest coratge moral, els ac-
cepto i m’agraden molt però procuro no
pensar-hi mai després. Dels meus, no
en destaco cap, penso que tots estan
donats amb simpatia i cordialitat, amb
la qual cosa cal agrair-los i ja està.
Així doncs, el millor regal per a vostè…
És que el llibre es vengui i que agradi.
A l’hora d’escriure, en què s’inspira?
Intento escriure bé, que és el més difí-
cil i això és qüestió de pràctica i de tre-
ballar cada dia, com en totes les pro-

“Qui accepta ser escriptor vol dir que té idees o vol dir alguna cosa”

Emili Teixidor. Escriptor

Pedagog, director literari, guionista, editor, autor de teatre, però sobretot escrip-
tor de literatura infantil i juvenil. Emili Teixidor (Roda de Ter, 1933) visitava recent-
ment la Biblioteca de Can Rajoler per parlar de la seva trajectòria i la seva darrera
novel.la, Pa Negre, guardonada amb el Premi Creixells 2003 i Lletra d’Or 2004.

Ultima hora ...

Mercè Fernández.  Fotografies: Joan Soto

fessions i oficis.
Llavors, no li cal inspiració?
No en necessito una inspiració especi-
al. Jo penso que això de la inspiració
de vegades és magnifica, tothom té la
inspiració necessària per l’ofici que fa
i, per tant, qui accepta ser escriptor vol
dir que té idees o vol dir alguna cosa.
Quan es va adonar que sentia aques-
ta passió per la literatura?
No m’ho he plantejat mai, va arribar
d’una manera natural, suposo. Tampoc
penso que sigui un amor únic, conec
molta gent que té aquest sentiment vers
els llibres.  Penso que en el meu cas,
potser és una qüestió escolar, vaig anar
a una bona escola on vaig agafar
aquesta afició.
Vostè ha dit en alguna ocasió que ara
es llegeix més que abans però menys
que a la resta d’Europa…
Altres països tenen l’ensenyament obli-
gatori des de fa més anys… Som a la
cua encara.
Llavors, on creu que ha de començar
la tasca per engrescar els més menuts
a la lectura?
Per nosaltres, si nosaltres llegim, els
altres també llegiran o potser no.
Quan acaba de llegir un llibre, què li

I Concurs de Grafits a Parets
L’Ajuntament ha convocat el I Con-
curs de Grafits de Parets. La parti-
cipació està oberta a tothom i el
tema és lliure. Per participar-hi cal-
drà presentar els projectes en  for-
mat proporcional a la mida de la pa-
ret (3,5m x 1,65m alçada), abans
del 8 de juliol, al Casal de Cultura
Can Butjosa, C/La salut, 50,
08150 Parets del Vallès o per cor-
reu electrònic a  pij@parets.org

Biblioparc a La Linera
La Biblioteca de Can Rajoler posa
en marxa el servei de Biblioparc, del
27 de juny al 21 de juliol, de 5 a 8
de la tarda, al Parc de La Linera.
Aquesta activitat intenta fomentar la
lectura i gaudir-ne a l’aire lliure. Els
dimarts, a les 6 de la tarda, s’ofe-
riran activitats adreçades a la famí-
lia, com ara espectacles d’animació
infantil. El primer serà Les aventu-
res de la família Ratón a càrrec de
Titelles Naip.

demana per poder dir que li ha agradat?
Que estigui ben escrit i sempre és mi-
llor un llibre que et desperta preguntes
que un que t’ho dona tot solucionat,
perquè a la vida no hi ha res solucio-
nat.
Què li semblen les iniciatives com el
declarat Any del Llibre i la Lectura o el
Bosc dels Llibres fet a Parets?
Crec que estan molt bé, malgrat que la
millor iniciativa és comprar-se un llibre
o agafar-lo de la biblioteca i llegir-lo.
Té pensat ja el seu proper llibre?
Tinc molts projectes però no sé quan
deixaran de ser projectes per ser realitat.
No acostuma a plantejar-se el futur...
Ni el futur ni el passat, no sé ni què faré
demà.

Adjudicades les obres de la placeta
del carrer d’Anselm Clavé
Les obres de la placeta del carrer
d’Anselm Clavé, al barri de Can
Roura, han estat adjudicades a l’em-
presa Construcciones Soler. Co-
mençaran properament i tindran una
durada de cinc mesos. L’actuació
inclou l’enderroc de l’estació trans-
formadora, la urbanització de la pla-
ça i la correcció del carreró sense
sortida del carrer d’Anselm Clavé.
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