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Exemplar gratuït

Portes obertes al progrés, a la formació, al reciclat-
ge, al desenvolupament industrial i a la competitivitat.
Aquests són els fonaments que sustenten l’antiga ma-
sia La Marineta, rehabilitada recentment per l’Ajunta-
ment de Parets i destinada com a equipament muni-
cipal de promoció econòmica. La seva projecció com
a Centre de Recursos Empresarials té com a princi-
pal objectiu esdevenir un motor d’impuls en el des-
envolupament econòmic i empresarial de Parets, pres-
tant serveis en àmbits diversos com ara la formació,
l’assistència tècnica i els espais de treball.
Amb voluntat de donar a conèixer el projecte de su-
port a treballadors i empreses així com les directrius

La Marineta: motor d’impuls industrial
L’equipament municipal, ubicat al polígon Llevant, inicia el pla formatiu i de reciclatge

Prop de 40 empresaris d’indústries ubicades a Parets assisteixen a la jornada de portes obertes celebrada dimecres passat

SUMARI

Sergi Mingote
escollit

vicepresident
del CEVO

 (Pàg.9)

Es presenta el
procés participatiu

“Amb els diners
tu hi comptes”

  (Pàg.6 i 7)

Sant Esteve de
Parets compleix
1.103 anys amb

nous vitralls
(Pàg.5)

d’aquest nou servei, dimecres passat, 17 d’octubre,
La Marineta va celebrar una jornada de portes ober-
tes que va permetre donar a conèixer les instal·lacions
però també tots els serveis que s’ofereixen, així com
el pla de formació per al darrer trimestre de 2007.
La Marineta respon a una gran aposta per al desen-
volupament industrial projectada des de fa anys per
l’Ajuntament de Parets, amb el suport de la Unió
Europea, a través del suport econòmic del Fons Eu-
ropeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
Tot just ara inicia ara el seu camí amb un criteri clar:
contribuir a la promoció econòmica de l’entorn.
 (Pàg.3)
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Horaris de visita del consistoriHoraris de visita del consistori

De dilluns a dissabte
de 8 a 13.30
i de 14.30 a 20 h
Parades: plaça de la Vila,
CAP, Casal Sant Jordi, Es-
tació, passeig de Ronda,
piscina Can Butjosa, Medi-
terrani, Pau Casals, l’Es-
corxador, Policia Local,
Mn. Jaume Urgell, Ca
n’Oms, La Cuna i col·legi
Ntra. Sra. de Montserrat.
Freqüència de 15 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

Parets al dia
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Telèfons d’interès
Ajuntament
93 573 88 88
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
93 573 81 81
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
Taxi Javier Gené
600 639 664
Taxis Cooperativa Transradio
93 593 74 01
Farmàcia Barja (barri Antic)
93 573 75 12
Farmàcia Isern (Eixample)
93 562 19 18
Farmàcia Sans (Eixample)
93 573 08 08
Farmàcia Garcia (Escorxador)
93 562 04 72
Ambulància i Bombers
112
Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de Parets
93 573 93 16

ALCALDIA

Joan Seguer i Tomàs
Dissabtes i horari a convenir

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I
TERRITORIALS

Organització i Recursos Humans
Comunicació
Sergi Mingote
Horari a convenir

Par ticipació Ciutadana
Ciutadania
Raquel Garcia
Tardes a convenir

Seguretat Ciutadana
Josep Maria Guzman
Dimecres 19.30 a 21h

Urbanisme
Habitatge
Lucio Gat
Tardes a convenir

Serveis, Obres i Via Pública
Ricard March
Dimar ts tarda i horaris a
convenir

Medi Ambient i Mobilitat
Josep Maria Tarrés

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS I
ECONÒMICS

Educació
Serveis Socials
Promoció Econòmica
Antonio Torío
Horari a convenir

Cultura
Hisenda
Sònia Lloret
Tardes a convenir

Ocupació
Comerç
Joventut
Susanna Villa
Dilluns 19 a 20.30h
Tardes  convenir

Espor ts
Sergi Mingote
Horari a convenir

Sanitat
Gent Gran
Igualtat i Dona
Amèlia Marquino
Dimecres 10 a 13h i horari a
convenir

Cooperació
Lucio Gat
Horari a convenir

REGIDORS SENSE DELEGACIÓ

Rosa Martí

Josep Anton Morguí

Lluís Cucurella

Joan Martorell

Francisco Pulido

Susana Rueda

Horari a convenir

Horaris de visita

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

TEMPS DE PODA
Guia i manteniment dels arbres

En l’afany d’aconseguir les formes naturals dels
arbres, cal comptar amb uns mínims coneixe-
ments de poda i ser molt respectuosos amb la
manipulació de les tisores.
Un arbre correctament guiat per una determina-
da funció,  (fruiter ornamental) no sol necessitar
més que una poda lleugera, atès que, cada una
de les espècies, tenen formes ben diferenciades
les unes de les altres.
Una menció especial mereix la poda de saneja-
ment:  esporgades de branques malaltisses i
brots no desitjats que travessen per dintre de
l’arbre. En aquest cas, també convé rebaixar una
mica la capçada, per tal d’afavorir la circulació i
l’equilibri de la saba.
Una poda ben ordenada i equilibrada ens perme-
trà de gaudir d’uns arbres estètics i vigorosos.
Ben al contrari, una esporgada dràstica, rutinà-
ria i atzarosa provoca mals irreparables en els
nostres arbres. S’ha comprovat que un gran nom-
bre d’arbres plantats a la via pública estant plens
de xacres. La pràctica actual de poda és del tot
incorrecte, (fora de temps, sense miraments i a
corre-cuita).
Les eines d’esporgar han de ser ben esmolades
i la talla ha de ser neta: és del tot recomanable
no malmetre el brancam.
En aquesta fusta malmesa, tard o d’hora, es for-
men bonys on s’hi allotgen un gran nombre d’in-
sectes i fongs, i posen en perill la vida de l’arbre.

Josep Bernal

Divendres 19 octubre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 18 h, al Teatre Can Butjosa,
XI Jornades Herpetològiques.
-A les 19 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, inauguració del nou curs
CEBEI.
-A les 19 h, a l’Escola de la Natu-
ra, observació de la lluna.
-A les 20 h, al Teatre Can Rajoler,
projecció de la pel·lícula Quiero ser
como Beckham.
Dissabte 20 octubre
-A les 9.30 h, al Teatre Can Butjosa,
XI Jornades Herpetolò-giques.
-A les 17 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, festa del 15è curs d’im-
plantació del Pla de lectura.
-A les 18, al Teatre Can Rajoler, Fes-
tival de la Poesia.
-A les 21 h, a l’església Sant Este-
ve, concer t a càrrec del Quar tet
Geminiani.
Diumenge 21 octubre
-A les 10 h, al Teatre Can Butjosa,

XI Jornades Herpetològiques.
-A les 10.30 h, a l’església de Sant
Esteve, missa i presentació dels vi-
tralls de la capella del Santíssim.
-A les 12 h, a la plaça de la Vila, au-
dició de sardanes a càrrec de la Co-
bla La Principal de Berga.
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajo-
ler, concert a càrrec de l’Ensemble
de corda del Moianès.
Dimarts 23 octubre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Ra-
joler, hora del conte.
-A les 18 h, a la plaça de la Vila,
acapte de sang.
Divendres 26 octubre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Ra-
joler, conferència Temps i salut, a
càrrec d’Alfred Rodríguez-Picó.
-A les 20 h, al Teatre Can Rajoler,
projecció de la pel·lícula Un franco,
catorce pesetas.
Dissabte 27 octubre
-A les 10 h, al Club Sant Jordi, acap-

te de sang.
-A les 23 h, al Casal de Cultura Can
Butjosa, Castanyada 07, amb les ac-
tuacions de Camaleón i Arangu.
Diumenge 28 octubre
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, es-
pectacle de clown Tub...? a càrrec de
la cia. La Tal.
Dimarts 30 octubre
-A les 19.30 h, al Casal de Cultura Can
Butjosa, seminari formatiu El pressu-
post municipal.
Divendres 2 novembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
Diumenge 4 novembre
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler,
teatre: L’agressor.
Dimarts 6 novembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajo-
ler, hora del conte.
Dimecres 7 novembre
-A les 15 i a les 19 h, a la Biblioteca
Can Rajoler, club de lectura per a
adults.

Rodolins

Rodolins de nous passatges,
com acalorats cortinatges,

de vivaços resplendors,
penses amb opció de matisos,
que no es tornen fonedissos,

que sols ofrenin clarors.

Estoig breu de bellugadissa,
de pensa amigable m’atrau,

com suau i brillant cantadissa,
d’accent poètic que em complau.

Observança adient en clar dia,
cercant alhora un rim curull,

de festeig, d’encaix de poesia,
esqueix de beneplàcit murmull.

Pensa poètica que s’alça i vola,
amb ales, espurna de pensament,
pensa que no s’adreça mai sola,

sí, amb l’aura del sentiment.

Sigues-ne poesia propicia,
d’un pensar per mi, mai fugaç,
sigues-ne per mi cant i delícia,

constant blasó i fort abraç.

Josep Malla i José
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

La Marineta engega un pla de formació
adreçat a empreses i treballadors de Parets

Dimecres passat vam presentar
l’ofer ta formativa que el Centre de
recursos empresarials La Marineta
destina a les empreses de Parets
per al darrer trimestre de l’any. L’ac-
te es va completar amb una jornada
de portes ofertes per conèixer millor
les instal·lacions d’aquesta històri-
ca masia, per fectament equipades
per desenvolupar tota mena de cur-
sos i activitats derivades de les ne-
cessitats empresarials.
Aquest equipament municipal com-
pleix diferents funcions centrades
en el suport a les empreses i als tre-
balladors, seguint el projecte de
servei integral que gestiona l’empre-
sa Global Formació Plus.
Estem convençuts que la innovació,
l’adaptació i el progrés del nostre
teixit empresarial han d’anar acom-
panyats del suport de l’administra-
ció, per tal que la indústria sigui
cada cop més competitiva i tingui un
personal més especialitzat. Saber
adaptar-nos a les noves necessitats
és una eina bàsica de progrés i La
Marineta ha d’esdevenir un motor
d’impuls de la formació i el reciclat-
ge; en definitiva, del desenvolupa-
ment empresarial.
La globalització actual requereix
d’empreses dinàmiques, que s’adap-
tin a un entorn canviant i exigent.
Per això, el procés d’aprenentatge
ha de ser constant, per renovar co-
neixements i adquirir habilitats que
permetin mantenir-se al dia amb les
demandes del mercat. Són accions
per millorar la capacitació professi-
onal i el desenvolupament personal
dels treballadors, proporcionar-los
els coneixements i les pràctiques
adequades a les competències pro-
fessionals que necessiten les em-
preses.
Amb la formació contínua mantin-
drem l’ocupació i la promoció dels
treballadors, millorarem la competi-
tivitat de la nostra indústria i ens ga-
rantirem un futur millor.

La indústria té un paper rellevant a Pa-
rets i és referent al nostre entorn amb
un teixit industrial modern i innovador.
Amb l’habilitació de  La Marineta com
a Centre de Recursos Empresarials
s’aposta per la competitivitat i l’espe-
cialització i es dota la indústria d’un
equipament que promou la formació i
el reciclatge, com a eina de suport per
a les empreses i treballadors del mu-
nicipi.

Per tal de donar a conèixer les instal·-
lacions i els serveis que presta aquest
equipament municipal, dimecres pas-
sat es va celebrar una jornada de por-
tes obertes a La Marineta. Una quaran-
tena de representants del teixit indus-
trial de Parets van assistir a la jornada,
en què es va abordar –en taula rodona-
la importància i la promoció de la for-
mació contínuaal territori. L’alcalde de
Parets, Joan Seguer, va obrir l’acte i va
mencionar la visita que el ministre d’In-

La jornada de portes
obertes ha permès donar a
conèixer les instal·lacions
de l’equipament municipal

El pla de formació 2007
inclou sis cursos

especialitzats
subvencionats al 100%

El 5 de novembre comencen
els cursos formatius, les
inscripcions es poden fer

encara a La Marineta

La Marineta es planteja com a
motor d’impuls per al

desenvolupament industrial

dústria, Joan Clos, va fer a l’equipa-
ment el passat mes de maig. Alesho-
res,  Clos va remarcar el dinamisme i
la projecció industrial de Parets del
Vallès alhora que manifestava la im-
portància de la formació com a eina
bàsica per a la competitivitat.

Aposta pel progrés industrial
L’habilitació de La Marineta com a Cen-
tre de Recursos Empresarials ha estat
una de les actuacions centrals de pro-
moció econòmica desenvolupada per
l’Ajuntament de Parets. Davant la inno-
vació, l’adaptació i el progrés del teixit
empresarial de Parets, l’administració
local  ha volgut apostar fort a fi que la
indústria del nostre entorn més proper
sigui cada cop més competitiva i amb
personal més especialitzat.
La Marineta es planteja com un equi-
pament que  ha d’acomplir diferents
funcions sempre centrades en el su-
port a les empreses i als treballadors.
És amb aquesta finalitat que s’ha dis-
senyat un projecte de servei integral
que desenvolupa l’empresa Global For-
mació Plus i que posa a disposició de

les indústries cursos de formació, re-
ciclatge, prevenció de riscos, gestió
d’emergències, seguretat integral i, en
un futur, també formació ocupacional
adreçada a persones en situació d’atur.

Oferta formativa 2007
A principi del mes de novembre, La
Marineta iniciarà l’activitat com a cen-
tre de formació amb oferta de cursos
adreçada a treballadors en actiu d’em-
preses de Parets. En el darrer trimes-
tre d’aquest 2007 es duran a terme sis
cursos de matèries diverses com ara
el desenvolupament d’habilitats direc-
tives, la gestió de la qualitat total, pre-
venció de riscos laborals, l’entrena-
ment en la funció directiva, direcció de
persones –treball en equip, lideratge i
motivació- i habilitats personals i
interpersonals en l’entorn laboral.
Tots els treballadors d’empreses de
Parets poden accedir als cursos, que
estan subvencionats al 100%. Les ins-
cripcions i reserves cal fer-les al mateix
equipament, situat al carrer de La
Marineta, al polígon industrial Llevant
o bé trucant al telèfon 93 573 00 70.
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El temple de Sant Esteve
estrena nous vitralls

La instal·lació dels rosetons de la capella del Santíssim, forma
part d’un projecte de condicionament global

Coincidint amb els 800 anys de la con-
sagració de l’antic temple de Sant Es-
teve, construït sobre les restes de l’an-
tiga església romànica, aquest diumen-
ge, 21 d’octubre, a les 10.30 h, tindrà
lloc la presentació dels nous vitralls de
la capella del Santíssim.

Rehabilitació de l’entorn
Amb aquest projecte, l’Ajuntament i la
Parròquia de Sant Esteve, inicien un
seguit d’actuacions destinades a real-
çar el valor patrimonial d’aquest edifi-
ci que inclouen, entre d’altres, la subs-
titució de les finestres de la capella, la
rehabilitació dels capitells exteriors del
temple o la substitució del mur que en-
volta la rectoria per un reixat que per-
meti veure els jardins interiors.
L’elaboració delS rosetons ha estat
obra de l’artista local, Maria Puig i de

Dolors Corominas, diplomada en retau-
le i pau a l’escola Massana.
Seguint les indicacions de mossèn
Pere Farriol, el tema dels rosetons s’ha
centrat en el misteri salvador de
Jesucrist. Per al disseny del Naixement
i de la Creu, les autores s’han inspirat
en una pintura romànica de Sant Andreu
de Sagàs i pel que fa al rosetó de l’eu-
caristia, han pres com a model la clau
de volta de la quarta nau del monestir
de Sant Cugat.

Properament, també està prevista una
publicació sobre la història de l’esglé-
sia actual, que enguany compleix el
60è aniversari de la seva benedicció.

BrBrBreuseuseus

Joan Seguer ha estat nomenat nou
president del Consorci per a la Ges-
tió dels Residus del Vallès Oriental.
Així ho va decidir, per unanimitat, el
Consell Plenari del Consorci en la
sessió celebrada el passat 28 de se-
tembre. L’Alcalde de Parets, que
esdevindrà el tercer president
d’aquest organisme, substitueix en
el càrrec al diputat Jordi Terrades que
va exercir com a president durant la
major part dels deu anys de vida
d’aquest ens.

Un mort i un ferit és el balanç de l’ac-
cident de trànsit que es va produir di-
lluns, 15 d’octubre, a les 20.30 h, a
l’av. de Catalunya, a l’alçada del car-
rer d’Alfons XIII en col·lisionar fron-
talment un turisme Peugeot 306,
conduït per P.M.A, de 53 anys i veí de
Cerdanyola, i una motocicleta Honda
CBR 600. El xoc va provocar la mort
del conductor de la motocicleta,
C.C.S, de 40 anys i veí de Parets i el
trasllat a l’hospital del conductor del
turisme. La Policia, Protecció Civil de
Parets i el SEM van intervenir de for-
ma immediata.

Accident de trànsit mortal
a l’av. de Catalunya

Assemblea general de
l’AMTU a Vilafranca
El passat 5 d’octubre va tenir lloc, a
Vilafranca del Penedés l’Assemblea
General de l’Agrupació de Municipis
amb Transport Urbà (AMTU) de la
qual Parets fou un dels municipis
fundadors. Un dels punts de l’ordre
del dia va ser la presentació del Pro-
grama d’Actuació 2008. Entre els
projectes de futur hi ha dos nous
projectes, la Xarxa local d’oficines
d’informació de mobilitat, i el Projec-
te Educatiu d’ús del transport públic
per a les escoles de primària.
Durant l’assemblea, també es van
aprovar els nous membres del Comi-
tè Executiu, que passen de 12 a 16
municipis.

Que li sembla La Marineta com a centre de recursos empresarials? Què en pensa dels serveis que ofereix?

VOX POPULI

Ha estat bona idea posar a
l’abast de les empreses un
equipament que aporti recur-
sos a l’entorn industrial.
Sovint, si l’empresa no té es-
pai per donar cobertura a les
seves activitats, es troba amb
dificultats per fer cursos o re-
unions.

Jesus
Gómez
Solvay

Pharma

Ambrós
Martorell

UGT

És molt interessant comptar
amb aquests tipus d’equipa-
ment. Penso que calia un lloc
com aquest ja que disposa
de mitjans logístics que no to-
tes les empreses poden ofe-
rir. Crec què, a més, compta
amb una oferta formativa molt
interessant.

Josep
Llarós

Urbaser

Poder comptar amb un centre
de recursos empresarials que,
a més s’ubica al mateix polí-
gon industrial en que es troba
la major part de les empre-
ses, és un gran avantatge.
Sens dubte utilitzarem els ser-
veis que ens ofereix.

Elisa
Quevedo

Grupo
Regabert

Arantxa
Gómez

Gemalto

Disposar d’un lloc com La
Marineta és interessant no
només a nivell empresarial
sinó també a nivell sindical.
Calen sales polivalents com
de les que disposa per donar
cobertura a la demanda d’es-
pais. Era una asignatura pen-
dent.

És un recurs que utilitzem des
del primer moment. Conec
l’equipament i penso que dóna
cober tura a les demandes
dels empresaris en quant a
espais i infrastructures. Els
cursos són altament interes-
sants tot i que suposo que en-
cara s’ha d’ampliar l’oferta.

Recentment s’ha iniciat el programa
Deslia’t, una de les accions previstes
al Pla local de Joventut i desenvolu-
pat conjuntament pel Servei de Jo-
ventut i el cos de la Policia Local. Es
tracta d'una iniciativa adreçada a jo-
ves menors d'edat consumidors
d’estupefaents per ajudar-los a re-
nunciar a aquest tipus de substànci-
es d'una forma pedagògica i educa-
tiva. Aquesta campanya té com a
objectiu disminuir els riscos derivats
del consum de drogues dels menors
d'edat, prevenir les dificultats famili-
ars, donar suport als pares i mares
dels menors i iniciar un treball inter-
disciplinari i transversal en l'atenció
a les drogodependències.

Es posa en marxa el
programa Deslia’t

Joan Seguer presidirà el
Consorci de Residus

Detall d’un dels nous vitralls que es podran veure al temple

L’església comptarà properament
amb una nova publicació sobre

la seva història

Consellers energètics a
l’abast de tothom

BrBrBreuseuseus

Se signa un conveni per
regular el servei de taxi
Els alcaldes de Parets, Mollet i
Martorelles van signar el passat 15
d’octubre, un conveni per a la regula-
ció del servei de taxi en els tres mu-
nicipis. L’acord entre els ajuntaments
comporta millores com la centralitza-
ció del servei a través d’un sol núme-
ro de telèfon, al qual els ciutadans
poden trucar per demanar un taxi.
Amb aquest conveni, el nombre de
taxis a disposició de la població dels
tres municipis, d’aproximadament
75.000 persones, serà de 35 vehi-
cles, 6 dels quals estan adaptats per
a persones discapacitades.

El proper divendres 26 d’octubre  i al
llarg de tot el dia hi haurà un servei
de consellers energètics a l’av. Cata-
lunya. Es tracta de professionals ex-
perts que informaran als ciutadans
interessats sobre quin és el consum
energètic habitual a la seva llar i com
reduir-lo. L’auditoria personalitzada
consta d’un breu qüestionari sobre
hàbits en l’ús de la calefacció, l’ai-
gua calenta, electrodomèstics i enllu-
menat. L’objectiu és fer un diagnòs-
tic de cada cas i assessorar la pobla-
ció per incrementar l’estalvi energè-
tic i, per tant, l’estalvi econòmic do-
mèstic anual. Aquest acte està em-
marcat dins de la Setmana de l’Ener-
gia, organitzat per l’Oficina d’Infor-
mació Ambiental.

Programa d’actes 1.103 aniversari de Sant Esteve de Parets

Dissabte 20 d’octubre
A les 21 h, a l’església de Sant Esteve, concert de música clàssica a càrrec
del Quartet Geminiani.

Diumenge 21 d’octubre
A les 10.30 h, a l’església de Sant Esteve, missa commemorativa i presenta-
ció dels vitralls de la capella del Santíssim.
A les 12.00 h, a la plaça de la Vila, audició de sardanes amb la cobla La Prin-
cipal de Berga.
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Es poden consultar aquestes i altres ofertes a la pàgina web de l’Ajuntament www.parets.org o  www.parets.cat

FFFFFeeeeem rum rum rum rum rugggggbbbbbiiiii

Jordi Seguer

Nova temporada i renovació directiva
al Club de Rugbi Parets?
Sí, és així, com qualsevol inici sempre
resulta difícil. a més hi havia una llista
de qüestions que s’havien de solucio-
nar ràpidament que per alguns membres
de la junta han estat totalment noves.
Qui forma la nova junta?
A més de Rafael Mengibar com a presi-
dent hi ha en Xavier Guerrero com a
vicepresident, Esther de Manuel, treso-
rera, Ovidi Queixalós, secretari i tenim
cinc vocals que són Miguel A. Bacón,
Ramon Garcia, David Pagan, Josep
Raya i Carlos Tarragüell. Alguns mem-
bres de la junta ja estaven vinculats al
club com a directius o jugadors.
Quins són els objectius marcats?
Volem potenciar el rugbi en tots els

El primer equip del Club de Rugbi Parets rebrà demà dissabte, a les 16.30 h, al
camp de rugbi de la zona esportiva el Reus Deportiu en la segona jornada de la
lliga de 2a Catalana. Aprofitant el primer partit de la temporada a casa els paretans
estrenaran la nova gespa del terreny de joc que s’ha replantat en les darreres set-
manes. La lliga pel CRP va començar el passat 6 d’octubre amb una derrota al camp
de la Teixonera de Barcelona davant l’Alella (13-6). Els punts del Parets van arri-
bar en dos xuts entre pals de Francesc Pastor. L’equip va tenir opcions de guanyar
ja que l’única marca de l’Alella va arribar en el darrer tram del partit.
La resta de rivals a la lliga del CRP seran: Vic Crancs, Castelldefels, Cornellà B,
Torroella, INEF Lleida, Químics i Gòtics. A més del primer equip de 2a Catalana el
Parets de rugbi manté aquesta temporada l’escola que es planteja el repte de dis-
posar el més aviat possible d’equips propis, de moment, continuaran jugant amb
el FC Barcelona. Amb Rafael Mengibar, president des de fa pocs mesos del Club
de Rugbi, parlem sobre l’inici de la nova temporada 2007-08.

La jugadora de categoria júnior feme-
ní del Bàsquet Parets Cristina
Bermúdez juga al club del nostre
municipi des de la categoria mini.
La seva posició a la pista és la de
base i des de sempre s’ha mostrat
com una jugadora molt activa, amb
molta entrega i dedicació al club.
A part de ser una gran defensora, té
molt bona visió de joc i és una gran
encistelladora. La temporada passa-
da va ser una de les jugadores més
destacades en l’aspecte anotador i
de recuperacions. Enguany juga al
Nivell B grup 5 de la lliga júnior feme-
nina de la qual  el BP ha guanyat els
2 partits disputats, l’últim a la pista
del Llor (36-62). D’altra banda, el
proper diumenge 28 d’octubre (17 h)
al Pavelló d’Esports es presentaran
els equips del BP de la nova tempo-
rada. Enguany el club presidit per
Dídac Cayuela compta amb 24
equips federats, a més de l’escola de
bàsquet i dels 2 equips de veterans.

eeeeel pll pll pll pll plaaaaannnnntttttererererer

CRISTINA BERMUDEZ
Club Bàsquet Parets

“Volem ser un club referent a la comarca”

àmbits (sènior i escola) i ser un refe-
rent a tota la comarca. El primer equip
que milita a 2a Catalana lluitarà per
assolir l’ascens a 1a i consolidar-se.
Aquesta és la setena temporada en
competició del primer equip.
En quina situació es troba el projecte
de l’escola de rugbi del Parets?
Estem treballant per aconseguir un
nombre suficient de nens i així crear
equips propis en categories inferiors.
L’escola ja ens ha proporcionat el pri-
mer jugador per l’equip sènior que es
va incorporar amb nosaltres ara fa cinc
anys. Creiem que aquest és el camí
que cal seguir. Mentrestant mantin-
drem l’acord de col·laboració amb el
FC Barcelona, de manera que els juga-
dors de l’escola jugaran en competici-

ons federades amb aquest club.
Aquest dissabte s’estrena la nova ges-
pa del camp de rugbi?
No podem parlar d’inauguració ja que el
camp ja existia, però sí de la posada al
punt de l’Ajuntament, que n’ha replan-
tat la gespa i del club que hi ha instal·-
lat pancartes i bancs. Com que serà el
primer partit del sènior a casa de la tem-
porada, aprofitarem per presentar
l’equip i l’escola als socis i simpatit-
zants. A més de la nova gespa, la direc-
tiva també ha demanat a l’Ajuntament
que es tanqui el camp per evitar que el
públic envaeixi el terreny de joc.

RAFAEL MENGIBAR
president del Club Rugbi Parets

ADMINISTRATIU/VA
COMPTABLE

TÈCNIC COMERCIALADMINISTRATIU/VA
COMERCIAL

Llocs de treball: 2
Contracte: temporal + indefinit.
Horari: jornada partida.
Tasques: supervisar operacions
comercials, seguiment d’incidènci-
es, etc.
Requisits: formació professional
administrativa, experiència en de-
partament comercial. Vehicle.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb opcions
d’indefinit.
Horari: jornada partida.
Tasques: atenció telefònica, gestió
de comandes, albarans, facturació,
etc.
Requisits: formació administrativa
i experiència. Indispensable vehi-
cle.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit
Horari: jornada completa negoci-
able.
Tasques: desenvolupar estratègi-
es comercials i visitar oficines
tècniques.
Requisits: experiència en l’àmbit
comercial. Vehicle.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: jornada partida.
Tasques: confecció de balanços,
compte de resultats, facturació,
impostos, etc.
Requisits: formació i experiència
comptable.

AUX. ADMINISTRATIVA

MONITOR/A DE
NATACIÓ

CONTROLADOR
D’ACCESSOS

 TÈCNIC
ELECTRÒNIC

Llocs de treball: 2
Contracte: temporal amb opci-
ons d’indefinit.
Horari: jornada intensiva.
Tasques: manteniment d’equips
de fabricació de circuits electrò-
nics.
Requisits: formació i experiència
en electrònica.

Llocs de treball: 10
Contracte: temporal amb opcions
d’indefinit.
Horari: jornada completa.
Tasques: recepció de mercaderies,
classificació, devolucions, etc.
Requisits: experiència en magat-
zem i vehicle.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal.
Horari: jornada rotativa segons
quadrant.
Tasques: control d’entrades i sor-
tides d’empresa alimentaria.
Requisits: valorable vehicle.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb opci-
ons de continuitat.
Horari: 1/2 jornada tarda de 16 a
20 h.
Tasques: impartir classes de na-
tació a la piscina municipal.
Requisits: imprescindible títol de
monitor de natació.

AUXILIAR
MAGATZEM



19 d’octubre de 2007
ESPORTS

9

aaaa a
vvvv v aaaa a

nnnn n
tttt t m

a
m

a
m

a
m

a
m

a
t
x

t
xt
x

t
x t
x

Sergi Mingote, nou vicepresident del
Consell Esportiu del Vallès Oriental

L’Handbol Parets rep la Salle Montcada i el Palautordera

El CNP enceta aquest dissabte la
temporada participant a la 1a jorna-
da de fons i estils que es farà a Rubí.
Els participants seran en categoria
aleví: Aleix Batlles, Ivan Baños,
Sergio Torres, Adrià Martínez, Jordan
Herran, Laura Montenegro, Andrea
Monge, Judith Marín, Janira
González, Monica Blanco, Claudia
Jorquera i Andrea Vielsa.
En infantil nedaran: Fabio Pagès,
Xavier Reina, Javier Chacón, Adrià
Garcia, Laura Rivera i Carla Vielsa.
A més, el proper 27 d’octubre la Pis-
cina Can Butjosa acollirà una jorna-
da de la lliga comarcal. Hi participa-
ran els nedadors de categoria aleví,
infantil i junior. En aquesta darrera
categoria competirà Marta Carreras.

El regidor d’esports de l’Ajuntament de Parets s’incorpora a la
Comissió Directiva que presideix Josep Monràs

El sènior A de l’HP disputa les
dues properes jornades de la Lli-
ga Catalana grup A en pista prò-
pia. Aquest dissabte, a les 19.30
h, l’equip que prepara Josep M.
Herrero rep el cuer, la Salle
Montcada, i el dia 27 s’enfronta al
Palautordera. Els paretans han
guanyat només un dels 4 partits
disputats, davant del Bordils (34-
32). L’Handbol Parets va tenir a

l’abast dissabte passat la consecució del segon triomf, però van perdre amb
la Salle Bonanova (25-24). L’equip és penúltim amb 2 punts mentre que els
montcadencs són cuers amb 0. Els punts en joc d’aquest dissabte es podrien
comptabilitzar a la segona fase si els dos equips lluiten per no baixar.

El CF Parets rep l’Atlètic
Gironella a Preferent grup 1
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El regidor d’esports, Sergi Mingote, ha
estat escollit vicepresident del Consell
Espor tiu del Vallès Oriental en l’as-
semblea extraordinària celebrada el
passat 10 d’octubre. Mingote substitu-
eix en el càrrec a Josep M. Junqueras
que representa a l’Ajuntament de
Granollers. La Comissió Directiva del
CEVO, la presideix des del 1993 l’al-
calde de Mollet, Josep Monràs. La res-
ta de membres són: Anna Palacios, del
CEIP Mestres Montaña de Granollers,
com a secretària, i Sebastià Borrell,
del BM La Roca, com a tresorer. A la
Comissió del Consell hi ha fins a 10
vocals de diferents municipis i clubs
esportius de la comarca. Entre els vo- El sènior A del FSP, entrenat per Ori-

ol Perales, té l’oportunitat de sumar
el primer triomf fora de casa aquest
dissabte (16.30 h) en la seva visita
a la pista del cuer, Salle Gràcia.
Els paretans amb 6 punts han gua-
nyat fins ara el Pradenc (2-0) i el Teià
(4-2) i l’única derrota ha estat a la
pista del Riudellots de la Selva (9-7).

La lliga comarcal de cros 2007-08
començarà a Parets el proper dis-
sabte 10 de novembre. El Club Atle-
tisme recupera l’organització d’una
cursa que no se celebrava al nostre
municipi des del 2001.
Les inscripcions -que són gratuïtes-
es poden formalitzar a totes les es-
coles de Parets. El cros és obert a
les categories que van des de la mini
a la cadet amb distàncies des dels
300  als 3.000 metres.

L’equip cadet de l’Handbol Parets juga
aquesta temporada 2007-08 a la màxi-
ma categoria de l’handbol base català,
la Lliga Catalana. Després d’assolir l’as-
cens en la campanya anterior, el conjunt
dirigit per Xavi Canalejas ja ha disputat
les 3 primeres jornades amb un balanç
d’una victòria i dues derrotes.
L’HP va debutar amb un triomf a casa
davant del Sant Esteve Sesrovires (25-
22), en la resta de partits, derrotes amb
el BM Granollers (39-18) i amb el FC
Barcelona (21-40). Aquest cap de set-
mana en la 4a jornada el cadet de l’HP
anirà a la pista del Bordils. De la planti-

lla de la temporada passada el Parets manté el mateix bloc, excepte 4 jugadors que han pujat al
juvenil i el porter Sergi Medina que ha fitxat pel cadet A del BM Granollers. La resta de rivals del
cadet de l’HP a la lliga són: BM La Roca, Salle Bonanova i Sant Martí-Adrianenc.

Dissabte 20 i Diumenge 21 Octubre
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CF Parets-Atlètic Gironella (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 2:
Sant Gervasi (Mollet)-B.Parets A (Dissabte, 19.30 h)
BÀSQUET 3a FEM. Grup 4:
B. Parets A-La Garriga (Dissabte, 19 h)
HANDBOL LLIGA CATALANA Grup A:
Handbol Parets-Salle Montcada (Dissabte, 19.30 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
Salle Gràcia (BCN)-FS Parets (Dissabte, 16.30 h)
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3:
Ateneu 1882 (SJ Despí)-TT Parets (Dissabte, 18 h)
RUGBI 2a Catalana: CR Parets-Reus (Dissabte, 16.30 h)

Dissabte 27 i Diumenge 28 Octubre
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
Amer-CF Parets (Diumenge, 16 h)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 2:
B.Parets A-Sant Fruitós (Dissabte, 19 h)
BÀSQUET 3a FEM. Grup 4:
Mollet “B”-B. Parets A (Diumenge, 12.15 h)
HANDBOL LLIGA CATALANA Grup A:
Handbol Parets-Palautordera (Dissabte, 19.30 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
FS Parets-Sant Joan Vilassar (Dissabte, 17.30 h)

La temporada no ha començat bé
pel sènior masculí A del BP que ha
perdut els 4 primers partits de la 2a
Catalana grup 2.
L’equip entrenat per David Borrell
buscarà el primer triomf en el derbi
d’aquest dissabte a la pista del Sant
Gervasi de Mollet. Els paretans van
perdre el cap de setmana passat
davant del Llívia (74-73) i amb el
Círcol Catòlic Badalona (70-95).
En canvi, el sènior femení A del BP
és líder de la Tercera “A” grup 4 amb
3/0. El bloc que prepara Chema
Moreno rep aquest dissabte La Gar-
riga amb la baixa per lesió de la ju-
gadora Mari Nieto.

Breus

En la sisena jornada de lliga el pri-
mer equip del CFP rebrà aquest diu-
menge (12 h) l’Atlètic Gironella.
L’equip de Cuni vol oblidar l’àmplia
derrota que va patir al camp del Lla-
gostera (4-1) en una primera par t
per oblidar.
Malgrat tot, els paretans es mante-
nen a la zona còmoda amb 9 punts
després de sumar tres victòries
consecutives davant el Sant Cugat
(2-1), el Lloret (1-2) i L’Escala (2-
0). El màxim golejador de l’equip,
el davanter Pedro Carreño, amb 4
gols en 3 jornades, es perdrà els
propers tres par tits de lliga per
sanció. El Gironella suma 4 punts
i ve de perdre a casa davant el
Canovelles (0-2). En la setena jor-
nada el CFP anirà a Anglès, el diu-
menge 28 d’octubre, per tal d’en-
frontar-se a l’Amer.

El FS Parets visita la
pista de La Salle Gràcia

Comença la temporada
del Club Natació Parets

Obertes les inscripcions
del Cros Escolar del 10-N

El sènior A del Bàsquet
Parets cuer a Segona

CADET HANDBOL PARETSlllll’eeeeeqqqqquuuuuiiiiippppp

Breus

cals hi ha en representació del Club
Handbol Parets el directiu Ramon
Calvet.

Suport dels clubs de Parets
Sergi Mingote, s’ha mostrat molt satis-
fet per aquesta elecció i ha destacat el
suport que va rebre durant l’assemblea
dels clubs esportius de Parets. Entre
les funcions del Consell Esportiu del
Vallès Oriental hi ha les d’informar so-
bre les activitats esportives en edat es-
colar pels clubs de la comarca, realit-
zar tràmits, coordinar lligues, organit-
zar els jocs esportius escolars i d’al-
tres esdeveniments que tenen lloc a la
nostra comarca.
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Grup Municipal  del
Partit Popular de Catalunya

Grup Municipal d’ICV-EA
www.iniciativa.cat/parets

parets@iniciativa.cat

Grup Municipal del
Partit del Socialistes de Catalunya
www.socialistes.cat/ambit/parets

parets@xarxapsc.net

Durant la legislatura anterior a Parets,
tots, ciutadans i administració, vàrem te-
nir algunes experiències molt positives,
que ens van demostrar que la participació
ciutadana és una peça fonamental del sis-
tema democràtic. Diverses consultes so-
bre la intervenció urbanística en les nos-
tres places i carrers per part del govern
municipal, les prioritats públiques d’algu-
nes inversions al nostre poble o la cam-
panya “Amb els diners, tu hi comptes”, que
enguany es torna a rellançar, són un bon
exemple.
L’evolució d’aquest exercici també ens ha
ensenyat que la participació ciutadana,
necessària en les nostres societats com-
plexes, no es pot limitar tan sols a les
eleccions periòdiques per escollir els re-

presentants de les institucions i, per tant,
cal ampliar aquest dret i aprofundir-hi per
incorporar-hi la ciutadania, des del comen-
çament mateix del disseny i l’elaboració de
les polítiques públiques.
D’aquesta manera, la participació ciutada-
na esdevé no tan sols l’exercici d’un dret
fonamental, sinó també l’element clau per
connectar l’acció de govern amb les neces-
sitats de les persones i per facilitar l’efi-
càcia de les polítiques. Les persones te-
nen dret a participar en el seu benestar,
finalitat darrera de l’acció política. La ciu-
tadania té dret a ser poble sobirà i actiu i
no solament públic espectador i passiu.
Una manera d’aconseguir-ho és potenciar
la seva implicació en l’elaboració i el des-
envolupament de les actuacions públiques

que els afecten.
És per això que l’iniciativa “Amb els di-
ners, tu hi comptes” ha incorporat des del
començament, ara fa dos anys, el concep-
te de transparència en una gestió que es-
devé fonamental a l’hora de trobar consen-
sos o recollir les demandes dels veïns,
que alhora se’ls facilita la capacitat de dir
què opinen sobre el lloc on viuen, la ges-
tió que s’hi fa i les polítiques que cal im-
plementar en la recerca activa de consen-
sos per a les  millors solucions.

Participar per
enfortir la

democràcia

El dia de la constitució del nou Ajuntament
ja vam explicitar que la política d’habitat-
ge seria una prioritat irrenunciable per Ini-
ciativa. Dues setmanes més tard ho vàrem
incorporar al pacte de govern assolit amb
el PSC i, avui, aquest és un dels compro-
misos fonamentals del govern municipal.
La novetat és que fa uns dies, liderat per
la Conselleria de Medi Ambient i Habitat-
ge de la Generalitat i concretament pel
conseller i company d’ICV, Cesc Baltasar,
s’ha signat el Pacte nacional per a l’habi-
tatge, un acord històric que inclou mesu-
res per solucionar el problema de l’habi-
tatge a Catalunya en un horitzó que va del
2007 al 2016.
Per facilitar l’accés a l’habitatge, espe-
cialment dels joves, es preveu la construc-

ció d’habitatges protegits, la mobilització
d’habitatges desocupats i la concessió
d’ajuts per al lloguer. Però també es pre-
veuen ajuts per a la rehabilitació i la mi-
llora de l’allotjament de la gent gran i de
les persones amb discapacitat, amb pro-
blemes d’ordre econòmic per fer front al
cost dels seus habitatges o amb habitat-
ges no adaptats a les seves necessitats,
espe-cialment les de mobilitat. Es vol ga-
rantir un allotjament digne i adequat per a
tothom. Per primera vegada a Catalunya hi
haurà recursos i polítiques públiques per
abordar el problema de l’habitatge.
Hi ha qui ha posat el crit al cel per l’ano-
menat “lloguer forçós”.  A ICV ens pregun-
tem per què estan en contra d’una mesu-
ra que intenta frenar l’especulació i facili-

tar que qui tingui reiteradament un habi-
tatge buit, el posi al mercat de lloguer. Per
a nosaltres, l’habitatge no és un negoci
sinó un dret.
S’està posant de manifest la utilitat d’ICV
en un Govern que vol treballar colze a col-
ze amb els ajuntaments. En l’àmbit muni-
cipal volem fer nostres els reptes plante-
jats al Pacte i, tal com vam dir, en els pro-
pers anys ens comprometem a impulsar la
política d’habitatge a Parets.

L’accés a
l’habitatge
és un dret

Com a grup municipal preparem de forma
continuada diverses propostes i preguntes
que presentem periòdicament. Ens agrada-
ria que es pengessin al web de l’Ajunta-
ment, però fins ara no ha estat possible.
Us volem fer arribar les últimes que hem
preparat.
Proposem:
1) Al ple de l’Ajuntament que acordi dema-
nar al Ministeri de Foment i al Govern de
la Generalitat que se suprimeixi el peat-
ge de la Llagosta. Això fluïdificaria l’accés
a Barcelona. Està més que justificada
l’eliminació d’aquest peatge, amortitzat
de sobres i molt justificat ara que  la C-
17 està en obres a Montcada.
Nosaltres no volem la gratuïtat, volem la
supressió perquè la gratuïtat vol dir que

la concessionària segueix cobrant i pa-
guem el peatge entre tots, els que passen
per l’Autopista i els que no hi passen mai.
2) Que es posin a disposició del Departa-
ment d’Ensenyament els terrenys necessa-
ris per iniciar com més aviat millor el nou
IES. El nostre poble el necessita amb ur-
gència, atesa la situació actual i la piràmi-
de d’edat que ens colla.
Preguntem:
a) Quan s’ampliaran els serveis del CAP
que avui per avui estan pràcticament col·-
lapsats  i les persones que han d’utilitzar-
los, veuen cada dia com es complica més
i més la situació?
b) En quina data està previst lliurar els
habitatges de protecció oficial de Can
Fradera que es van sortejar poc abans de

les eleccions municipals?
c) Quins són els imports que l’empresa
ACESA (autopistes) paga a l’Ajuntament en
concepte d’IBI pel sòl que ocupa l’Autopista
A-7 en el nostre poble?
d) En quina data està previst que el bus
que va a la Universitat de Bellaterra pas-
si per Parets?
e) En quina data  s’iniciaran les obres
d’ampliació de l’escola Pompeu Fabra?
f)  Quan se senyalitzaran els carrers del
nostre poble en cada cruïlla amb el nom
que els correspon?
Volem que les propostes arribin al Ple i les
preguntes tinguin resposta.

Reflexions,
propostes i
preguntes
del NOPP

Aquest dies, en el nostre poble, estem as-
sistint a tot un fet molt significatiu que
demostra que l’actual equip de govern no
ha fet “absolutament res” per salvar el
nostre comerç al barri Antic. Una botiga
entranyable tanca per instal·lar-se a l’Ei-
xample, en concret a l’Espai Central.
Aquest fet fa pensar que no serà la darre-
ra si no som capaços de posar fil a l’agu-
lla en aquesta legislatura per evitar el de-
sastre total. Ja no resta gaire temps: la
cursa per cercar respostes ha de comen-
çar  i a CiU  farem tot el que estigui a les
nostres mans per solucionar el problema
durant aquesta legislatura.
Pressionarem  l’actual equip de govern
perquè adobi el terreny, guanyem temps al
temps i evitem fets com el que avui denun-

ciem. Volem donar prioritat a la mobilitat
davant del còctel de coses que diu l’equip
de govern que farà en aquest període.
Ningú  parla de la mobilitat, ja que és més
fàcil parlar d’altres equipaments que ve-
nen més i dels quals es pot treure més rè-
dit polític. Parlen de civisme, de la Resi-
dència, d’habitatge social, d’un Ateneu po-
pular, de nous espais de lleure, del famós
parc Fluvial, de millores a les voreres, a
la senyalització viària, de construccions
escolars, de l’Espai Central, millores de
l’enllumenat... i d’un llarg receptari de pe-
tites coses, però, de moment, no hem
sentit res sobre la mobilitat que escanya
cada dia una mica més el nostre barri An-
tic. La del barri Antic resta al congelador
“guardada”. Hi vàrem treballar molt i, so-

bretot, ho van fer els ciutadans i els co-
merciants que van aportar solucions per
“salvar” les arrels d’un poble, de genera-
cions de paretans  que han tingut, i molts
encara tenen, el petit comerç a la sang,
però cada dia que passa estan més des-
encaixats i tristos perquè veuen que nin-
gú mou fitxa i que, dia rere dia, l’oblit es
fa més evident. Resoldre el problema de
la mobilitat és molt important si volem
tenir un poble compensat i equilibrat. Cre-
iem, sincerament, que no han meditat
aquesta necessitat com una prioritat i no-
saltres, tot el contrari, creiem que és una
assignatura pendent que cal aprovar amb
bona nota.

La mobilitat del
barri Antic:

aquesta
legislatura sí

Grup Municipal Nova Opció per Parets
www.nopparets.org
info@nopparets.org

Grup Municipal de Convergencia i Unió
www.ciu.cat/parets

L’article d’opinió del grup municipal del PPC no s’ha pogut publicar perquè no ha estat lliurat en el moment del tancament d’aquest
butlletí.
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El passat dia 3 d’octubre, es va celebrar el 30è aniversari de l’utilització del codi de barres, un símbol que ha permès a les empreses agilitar
els processos per identificar els seus productes (conèixer què venen, quant, i quins són els articles més demanats i què els queda per vendre
(stock)).  Però si això ha beneficiat a les empreses, també ha estat essencial per al client, sobretot perquè per una banda s’ha reduït el temps
d’espera a les caixes per al cobrament i per un altre el producte apareix molt més ben detallat a les factures de compra.

Hi ha diferents tipus de codis de barres, un dels més coneguts, i adoptat per més de 100 països, i prop d’un milió d’empreses és el codi EAN
(European Article Number), anomenat usualment EAN13 perquè està constituït per 13 dígits.
Aquest símbol s’utilitza en el comerç per identificar els productes al passar del fabricant als majoristes, distribuïdors i minoristes, i d’aquí al
client final.

Els primers dígits del codi de barres EAN no identifiquen el país d’origen del producte, sinó, únicament a través de quina organització nacional
s’ha adscrit una empresa al sistema EAN.
L’encarregada d’assignar aquests dígits a Espanya és l’Associació Espanyola de Codificació Comercial (Aecoc), que es va crear l’any 1977, i
el seu número és el 84. L’Aecoc assigna a les empreses registrades un número d’entre 5 i 8 dígits que conforma l’anomenat Codi d’Empresa
que representa al propietari de la marca.
A més a més el propietari de la marca disposa d’una sèrie de dígits en blanc, en funció del codi d’empresa que li ha estat assignat, per obtenir
el codi del producte. I per últim, el darrer dígit que composa el codi és un dígit de control.

30 anys del
codi de
barres

RRRRReeeeetttttalalalalal lllllsssss............... Mercè Alcayna

És un gran hàbit el de la lectura. Qui no pot dir que
en alguna ocasió, una lectura qualsevol, no ha gui-
at un pensament cap a un lloc llunyà, o una situa-
ció desitjada?.
Si tot això ho amanim amb uns punts de llibre que
són tant interessants com el contingut tindrem el
víncle perfecte, “l’equip” ideal. Per això, per fer de
la lectura un plaer afegit, l’Ajuntament ha editat un
seguit de punts de marcatge que recuperen imatges
i troços de la história d’alguns dels indrets més
bonics i significatius del nostre poble.
Es tracta d’una desena de punts de pàgina entre els
quals podem trobar fotografíes de la Torre Malla, la
Pedra del Diable, can Moragues o la decoració pop
de la façana de l’actual empresa Zedis. Si els gi-
rem, descobrirem que la pèrgola monumental de la
plaça de la Vila està feta de fusta de bolondo vin-
guda dels boscos del Camerún i que és obra del ja
desaparegut Enric Miralles. Sabrem que, si visitem
can Moragues, podrem veure una era erajolada i, al
davant, uns lledoners centenaris juntament amb un
dels safreigs més grans que es conserven a Parets
o que la Torre de Malla pertanyia al convent de
Santa Caterina de Barcelona fins que va ser adqui-
rida, l’any 1835, per la família Mandri que, posteri-
orment la va vendre a la família Clos. També ens
explique com La Marineta, va ser batejada com a
tal en honor de Maria Damm de la família fundado-
ra de la famosa cervesa.
Ratlles que fan un repàs pel patrimoni artístic i cul-
tural al nostre abast, que marcaran les pàgines dels
nostres llibres amb talls de la nostra història i su-
posaran, alhora, un petit tresor escrit dein els nos-
tres tresors.
Ja ho sabeu, són vostres si els voleu. Qui estigui
interessat que no badi i els reculli a l’Ajuntament
abans no s’acabin.

Retalls d’história
en punts de llibre

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

LLLLL’aaaaapppppaaaaarrrrraaaaadododododor dr dr dr dr de le le le le l’ArArArArArxxxxxiuiuiuiuiu Alícia Pozo Figueroa

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

Que significa per a vostè complir gairebé vint anys
col·laborant amb RAP 107?
Per a mi és tot un orgull. L’any 1989 quan em van
oferir incorporar-me com a col·laborador amb el tema
que més m’agrada va ser una alegria important. Ales-
hores jo col·laborava amb diferents emissores mu-
nicipals de la comarca també oferint la previsió del
temps i sumar-ne una més va ser tot un goig.
Ara però, que està jubilat, amb RAP 107 de Parets
es amb la única que manté la col·laboració...
Efectivament, fa uns dos anys que em vaig jubilar i
a partir de llavors vaig deixar la relació amb totes les
ràdios locals de la comarca excepte amb la de Pa-
rets. Amb RAP 107 el lligam és tan fort i consistent
que era impossible desvincular-me d’aquest mitjà.
Expliquin’s alguna anècdota viscuda al llarg de tots
aquests anys en les cròniques del temps.
Doncs n’hi hauria vàries però si n’hagués de triar una
seria les vegades que m’hagi pogut equivocar en les
dades de la previsió. Aquest és, sens dubte, un risc
de tots els meteoròlegs. Hi ha cops que veiem tan
clar que plourà, que farà mal temps i ho afirmem en
les cròniques que després, si no ho encertem, ens
sap greu. Però el temps es així.

“Amb Rap 107 el lligam es tan fort i consistent que era impossible desvincular-me d’aquest mitjà.”

FFFFFeeeeem mm mm mm mm meeeeettttteeeeeooooorrrrreeeeeooooololololologggggiaiaiaiaia

Joan Folch
Meteoròleg

Fa gairebé vint anys que el molletà Joan Folch Alech
entra cada dia a les llars de Parets oferint la previ-
sió meteorològica a través de la ràdio municipal RAP
107. Folch s’ha convertit en un insigne col·laborador
de l’emissora i una de les coses que hi ha contribu-
ït és, sense dubte, la presentació de les seves crò-
niques del temps. El peculiar “Hola, bon dia i bona
hora a tothom” per començar i “i això es tot. Serà
fins al vespre, si Déu vol” són el segell inconfusible
de les cròniques del temps a RAP 107 que s’oferei-
xen quatre cops al dia. L’afició de Joan Folch per la
meteorologia va començar quan complia el servei
militar.

Quan va començar la passió per la meteorologia?
De ben jove. Feia el servei militar a l’Àfrica. Estava a
Melilla i passava les dades per radio Tetuan. Així va
començar la meva afició cap els termòmetres i els
aparells de meteorologia. Des de 1968 m’he dedicat
a recaptar dades sobre la pressió atmosfèrica, les
precipitacions i d’altres. Moltes persones o mitjans
de comunicació han acudit a aquest recull d’informa-
ció per cercar dades concretes.
A més de col·laborar amb  les emissores municipals
i alguns mitjans escrits de la comarca, també col·-
labora amb TV3...
Tota la informació que apareix a TV3 de la zona del
Baix Vallès sobre les temperatures i precipitacions
surten de casa meva. A TV3 hi vaig començar quan
s’inciaven les emissions de la mà del desaparegut
Antoni Castejon. A banda de tenir col·laboració amb
TV3 també he estat soci fundador i durant un temps
vicepresident de l’ACOM (Associació catalana d’ob-
servadors meteorològics).

Pepi Volart

Les reformes sempre suposen un bon maldecap per a aquells que les
emprenen –i que les han de costejar–. Els documents en què es basa una
reforma són el projecte, la memòria i els plànols, que de vegades sem-
blen fets perquè els entenguin els creadors dels jeroglífics.  Avui, doncs,
un plànol. Però no un de qualsevol, no. Tenim aquí el projecte de decora-
ció de la nostra sala Oval particular: el «despacho de la Alcaldía».
La reforma la va dur a terme, al 1954, el mateix arquitecte que va construir
l’Ajuntament i que també havia alçat algunes cases de l’Eixample.
Potser no ho podreu apreciar prou clarament, però devia resultar una es-
tança força acollidora: una bona taula central, una confortable butaca «de
plástico grabado color verde oscuro», altres dues folrades de vermell per

a les visites, i dues cadires de «pana verde rayada», que feien joc amb «los cortinajes». Tot això, emmarcat per uns
finestrals generosos i ornat per una espectacular làmpada d’aranya.
Com en molts altres indrets, la calefacció estava dissimulada per un «cubre-radiador» de fusta, que feia també la fun-
ció de suport del «busto del Jefe del Estado». Es diria que l’elecció d’aquest moble hauria dificultat molt la feina dels
aficionats a cremar imatges d’altes autoritats, si n’hagués hagut.

Les dades utilitzades per a l’elaboració d’aquest article han estat pro-
porcionades pel Ramon Talarn i  per Pere Planas. A tots dos i als qui
comparteixen amb mi “retalls” de les seves vides gràcies.
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El divendres, 26 d’octubre, al Casal de Cultura Can Butjosa actuaran dues ban-
des, Camaleón, grup de versions, i Arangu, una banda amb components de la
nostra comarca i de Barcelona. Els Arangu estan formats per nou components
que s’inspiren en el funk, la música llatina i el reggae. Una banda que, durant
aquestes properes setmanes, actuarà en diversos concerts i que està rebent
molt bones crítiques, sobretot perquè s’entreguen en cada cançó i conquisten
el públic amb la seva energia. Hem parlat amb un dels seus membres, el
trompetista Marçal Muñoz, per conèixer més de prop aquest grup.

Carles Font

Quins són els orígens d’Arangu?
Es va formar l’octubre del 2006 quan
una sèrie de músics de Barcelona de-
cideixen formar la banda. La idea era
crear un grup de funk i de música llati-
na. Després s’hi van afegir altres com-
ponents del Vallès Oriental que venien
d’un grup de Granollers que es deia
Nailon.
Sou nou components actualment?
Sí i la veritat és que es fa força difícil
treballar amb tanta gent, sobretot a
l’hora d’assajar. Funcionem com una
cooperativa a l’hora de compondre i
escriure temes. A més, cal destacar que
la majoria dels que formem Arangu es
dedica professionalment al món de la
música.
Quines influències teniu?
Com que som nou components tots te-
nim influències diverses. A nosaltres
ens agrada dir que l’estil d’Arangu és
‘Tropic Funk’. Ens agrada el funky, el
hip-hop i la música llatina. Ens agrada
Maceo Parker, Jamiroquai, Irakere, The
Roots i molts d’altres. Tots ells inspiren

Arangu
Músics

els temes de la banda, tot i que nosal-
tres hi posem el nostre toc personal.
I en quin idioma canteu?
Anglès, francès, castellà i català. No
pensem massa en els idiomes. El que
ens importa més és la música i, des-
prés, ja hi posem les lletres. No fem
lletres reivindicatives, sinó que ens
agrada que el públic balli i s’ho passi
bé al concert. Componem i tots fem les
lletres en aquest sentit. A més, fem
quatre versions, ‘That’s the way’, ‘Mala
vida’ de Mano Negra, ‘I wish’ d’Stevie
Wonder i ‘Blame it on the Boogie’ dels
Jackson 5.
Quin ha estat el vostre mètode per do-
nar-vos a conèixer?
Primerament assajar una quinzena de
cançons i després començar a partici-
par en concerts. Fins ara tenim una
maqueta amb cinc cançons, però ens
agradaria incloure-hi temes nous que
hem compost darrerament.
Us agradaria participar en concursos
musicals de l’estil de l’Amfi Rock?
No ho descartem tot i que preferim de

moment actuar en sales i fer la major
quantitat de bolos possibles.
És la manera que tots ens compene-
trem millor i agafem cada vegada més
experiència.
Heu mirat d’entrar en alguna discogrà-
fica?
És una opció però tothom sap que els
segells discogràfics estan passant per
molt mal moment. Ara cada vegada es
venen menys discos i  els ar tistes
promocionen la seva música d’una al-
tra manera. Creiem més en
l’autoproducció.

“Cada vegada es venen menys discos i els artistes promocionen la seva música d’una altra manera” Ultima hora ...´

L’Associació de Donants de Sang
del Vallès Oriental, ha organitzat,
sota el lema “amb una vegada no
n’hi ha prou”, dos nous acaptes de
sang que tindran lloc durant aquest
mes d’octubre. El primer serà di-
marts 23 a la plaça de la Vila de 18
a 21h i, el segon, el dissabte 27, a
les dependències del Club Sant
Jordi, de 10 a 14 h.

Amb motiu de la festivitat de Tots
Sants l’1 de novembre, s’ha variat
les dates de recollida de mobles i
fusta del mes de novembre que pas-
saran a ser els dies 8, 15 i 29.
Els avisos s’atendran fins a les 10
h del dia anterior al telèfon 93 573
88 88.

Acaptes de sang a Parets

Canvi de dates en la
recollida de voluminosos

Jornada de portes obertes al
nou CEIP Vila Parietes
El proper diumenge, 25 de novem-
bre, a les 12.00 h, tindrà lloc l’acte
inaugural i la jornada de portes ober-
tes del nou CEIP Vila Parietes.
El nou CEIP, ubicat a l’Espai Central,
va iniciar la seva activitat el passat
12 de setembre coincidint amb el
curs escolar amb una línia de P3, P4
i P5 i un total de 48 alumnes matri-
culats. Enguany, 2579 alumnes cur-
sen estudis al centres educatius d’in-
fantil, primària i secundària del nos-
tre municipi.


