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La millora de l’accessibilitat, la dotació de més espai per
als vianants i la renovació de l’aspecte de Can Roura,
han estat els objectius principals de l’actuació urbanís-
tica que s’ha dut a terme en aquest barri, un dels més
antics de l’Eixample. S’han invertit més de 400.000
euros en la remodelació d’aquest entorn, emmarcada
en el Pla de Millora de Can Roura. La instal·lació d’un
ascensor, una passarel·la i el condicionament del mur
situat al davant de l’estació de RENFE és potser l’actu-
ació de major envergadura de tot el projecte però no
l’única. Les obres de la placeta del carrer d’Anselm
Clavé, el soterrament de contenidors, la instal·lació de
mobiliari urbà, la millora de l’enllumenat, la reconstruc-

ció de voreres, el canvi d’arbrat i la dotació de més es-
pais públics han completat l’obra.
La reordenació urbanística d’aquest sector ha estat dis-
senyada i executada pensant en guanyar espai per als
ciutadans així com millorar l’accessibilitat i la comodi-
tat dels veïns.
El conjunt de les obres ja està enllestit i el proper diu-
menge, 23 de setembre, a les 12 hores, serà inaugu-
rat.  A partir d’aleshores entrarà en funcionament l’as-
censor de Can Roura, una instal·lació que suprimeix les
barreres arquitectòniques fins ara existents entre l’es-
tació ferroviària i el barri, un tram de gran desnivell.
(Pàg.3)

Diumenge, 23 de setembre, a les 12 hores, s’inaugura la remodelació del barri

Can Roura ofereix nova imatge amb el nom de Parets i un ascensor que elimina les barreres arquitectòniques

Can Roura estrena ascensor

Homenatges dins del
7è Trofeu Josep
Seguer de futbol

 (Pàg.8)



21 de setembre de 20072
SERVEIS

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
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Bus Urbà Deixalleria

Parets al dia

Publicació de l’Ajuntament de Parets del Vallès
Edita: Ajuntament de Parets del Vallès

Coordina: Regidoria de Comunicació

Redacció: Mercè Alcayna, Rosa Díaz, Carles Font, Pilar Pereira,
Alícia Pozo, Míriam Roset, Jordi Seguer, Joan Vila i Pepi Volart

Fotografia: Enric Bartel

Maquetació i disseny: Mercè Alcayna, Heribert Gallardo i Pilar
Pereira

Tiratge: 7000 exemplars

Impressió: Creacions Gràfiques Canigó, SL

D.L. B- 21822/2005

Exemplar gratuït. Imprès en paper 100% ecològic

Parets al dia es pot veure a Internet, al web www.parets.org,
en format PDF

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,
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De vuelta a la rutina cotidiana, me quedan de este
verano mo-mentos agradables de tertúlias senta-dos
a pie de calle y la historia de Juan, to-do un
personaje. Vecino de Parets, casado y padre de tres
hijas, Juan Nadal Flaqué, de 65 años, antiguo
trabajador de la empresa Pove y Automoción, perso-
na de oficios muy dispares como paleta, pastor de
ovejas o apicultor -hoy en día dedicado al ello- oficio
muy dulce del que poco se conoce, siendo el único
en el pueblo y alrededores que se dedica a ello.
Criado por su abuela Conchita y su padre Daniel, al
fallecimiento de su madre, recuerda una niñez de
escasez y necesidades. Es el tercero de seis
hermanos, apenas pudo ir al colegio y con  sólo 7
años ya sabía lo que era arrimar el hombro y trabajar.
Por un duro al día trabajaba de bracero en el cam-
po, ayudando a su padre en los quehaceres de la
huerta , limpiando cuadras o caminando kilómetros
acompañando a su padre a cazar o pescar ranas para
llevar algo de comer a la familia.
Con 37 años, Juan persona de espacios abiertos y
alma inquieta decidió empezar de cero  invir tiendo
400.000 ptas que pidió prestadas a familiares, con
las que adquirió un rebaño de 60 ovejas y 35 cabras,
pensando que en un año podría devolverles el dinero,
aunque tardó casi cuatro porque -como él dice- no
siempre salen las cuentas. Aprendió sobre la marcha
todo lo relacionado sobre el ganado: qué tipo de
hierba podían comer para que no enfermaran, como
curar heridas, poner inyecciones o entablillar patas
cuando se las dañaban. La necesidad hizo que
aprendiera del veterinario porque no siempre podía
asumir el coste de ese servicio. Reconoce que la
vida del pastor es solitaria y dura sobre todo cuando
hay que soportar las inclemencias del tiempo. Por
ejemplo, en días de tormenta, las ovejas se niegan
a andar y debe refugiarse hasta que amaina, para
luego reemprender el camino. Dedicado 17 años al
pastoreo, Juan recuerda esa etapa como  esclava
pero una de las que más disfrutó ya que le permitía
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estar en contacto con la naturaleza, siendo un gran
conocedor del medio y su entorno al igual que de las
plantas medicinales. Una enfermedad muy delicada
dio un giro a su vida obligándolo a abandonarlo todo
y plantearse la vida con más tranquilidad. Con mucha
pena acabó vendiendo su rebaño de 200 reses a Can
Boté, ello lo sumió en una depresión que superó
gracias a la ayuda de su familia y a su voluntad de
superación. A partir de entonces, despertó su interés
por la lectura y llamó su atención un libro sobre api-
cultura que encontró en la biblioteca. Aprendió todo
lo relacionado con ello y pensó que podría darse una
oportunidad en este oficio ya que no requería muchas
horas de dedicación ni grandes esfuerzos y el único
requisito que exigía era no ser alérgico a la picadura
de las abejas. Actualmente lleva más de diez años
dedicado a ello. Situadas en un paraje natural,
rodeadas de pinos, encinas y alcornoques, dispone
de 20 colmenas, muchas de ellas hechas por él
artesanalmente. Según Juan “cada colmena tiene su
Reina, que se aparea con la abeja macho que vuela
más alto porque es la más potente”, y da lugar a
enjambres de 30 a 100.000 abejas obreras
produciendo en los meses de floración. Dependiendo
del tiempo y las lluvias, puede llegar a recolectar 25
quilos de miel por colmena al mes y si habido buena
cosecha y no enferman, ha conseguido hasta 700 kg
de miel en la temporada.
Juan me explica que la miel se tiene que conservar
a una temperatura entre 21 y 26º y es buena para
todo: resfriados, quemaduras, yagas, repostería, etc.
Para extraerla se requiere mucho cuidado en el
proceso de manipulación: es necesario aturdir con
humo a las abejas y protegerse adecuadamente
paraevitar picaduras. Incluso aporta un buen remedio
casero en ese caso: aplicar un trapo empapado en
vinagre puro encima de las picaduras para calmar el
dolor y bajar la inflamación.
Hay personas que se hacen a sí mismas y otras se
reinventan sin tirar la toalla. Juan es un buen ejemplo
en ambos casos. Gracias por compartir tu historia y
enseñarme nuevos conocimientos.
Manoli Carrera

Divendres 21 setembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
Dissabte 22 setembre
-De 17 a 22.30 h, al Casal de
Cultura Can Butjosa, jornada Hip
HoParets, amb sessió de grafits
i concerts a l’amfiteatre a càrrec
dels grups Cosa i Mijen, Amor
odio, Micròfon lliure, Rosa
Rosario i DJ Retako.
Diumenge 23 setembre
-A les 12 h, a la placeta de l’av.
Espanya- carrer Anselm Clavé,
inauguració de la reforma i mi-
llora de Can Roura, amb concert
vermut a càrrec del grup Rag’s
Band.
Dimecres 26 setembre
-A les 15 h i a les 19 h, a la Bi-
blioteca Can Rajoler, Club de
lectura per a adults, ter túlia al
voltant de la lectura Nubosidad

variable de Carmen Martín Gaite.
Divendres 28 setembre
-A les 17 h, al Casal de Cultura
Can Butjosa, curs sobre organit-
zació i funcionament de les asso-
ciacions.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 19 h, visita a la Marineta,
amb motiu de les Jornades euro-
pees del patrimoni.
Dissabte 29 setembre
-A les 10 h, al Casal de Cultura
Can Butjosa, curs sobre organit-
zació i funcionament de les asso-
ciacions.
-A les 12 h, visita a la Torre de Ma-
lla, amb motiu de les Jornades eu-
ropees del patrimoni.
-A les 21 h, al Pavelló Municipal
d’Esports, sopar commemoratiu
del 75è aniversari del Club Bàs-
quet Parets.

Diumenge 30 setembre
-A les 12 h, visita a la Torre de Ce-
llers, amb motiu de les Jornades
europees del patrimoni.
-A les 10 h, al Pavelló Municipal
d’Esports, Diada de la Bicicleta.
-Al migdia, al Pavelló Municipal
d’Esports, dinar del 27è aniversari
de la Penya Blaugrana Parets.
Dimarts 2 octubre
-A les 16 h, a l’Escola de la Natu-
ra, inici del curs de Jardineria Me-
diterrània.
Divendres 5 octubre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 20 h, al Teatre Can Rajoler,
projecció de la pel·lícula Poniente,
de Chus Gutiérrez, dins del cicle
La mirada dels altres.

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
Dimarts 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

DE PASTOR DE OVEJAS A APICULTOR
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

Can Roura: millor accessibilitat i
més espais per als vianants

La nostra vila continua creixent en
espais públics. El paisatge urbà de
Parets es va completant amb
diferents obres que permeten
incrementar el benestar de la
ciutadania. Precisament, diumenge
inaugurem oficialment la reforma i
millora de Can Roura, una obra amb
la qual hem guanyat espai per als
vianants, hem millorat l’acces-
sibilitat i hem renovat positivament
l’aspecte del barri, un dels més
antics de l’Eixample.
Aquest nou espai urbà farà les
funcions habituals de qualsevol
plaça pública com a lloc d’estada,
joc, descans i convivència. Dóna
prioritat a les persones i esdevé així
una sala d’estar a l’aire lliure, un
gran punt de trobada de tots, el
referent urbà del barri. Renovem
així un espai ober t al cor de Can
Roura, amb la dotació de l’arbrat
necessari i d’un mobiliari urbà
modern i funcional.
Per millorar l’accessibilitat, s’ha
aconseguit fer realitat una vella
aspiració del barri, la instal·lació
d’un ascensor per salvar el
desnivell que hi ha amb l’estació de
trens. Alhora, s’ha completat la
reurbanització de diferents trams de
carrers, s’ha fet el soterrament de
les línies d’alta tensió i dels
contenidors de recollida selectiva i
s’ha renovat la xarxa de distribució
d’aigua. En definitiva, s’ha dig-
nificat el barri.
Des de l’Ajuntament estem donant
resposta a una necessitat  de zones
verdes i places al nostre municipi,
una necessitat compartida per tots
per transformar i millorar la qualitat
de vida de Parets, perquè volem ser
un municipi de referència al Vallès,
on tothom se senti orgullós de viure-
hi.
Per això, vull expresar el meu
agraïment a tothom que ha
participat i ha portat a terme aquest
projecte. Gràcies i gaudiu plena-
ment d’aquesta nova plaça.

Can Roura estrena imatge. L’entrada al
municipi per via ferroviària presenta
nova fesomia. Un mur revestit amb una
planxa d’acer amb tractament
antigrafits i jardineres a la part alta amb
plantes enfiladisses dóna la benvingu-
da a Parets del Vallès.

Les escales d’accés al barri es mante-
nen però alhora s’ha instal·lat un ascen-
sor que suprimeix les barreres arquitec-
tòniques fins ara existents. Es tracta
d’un ascensor de vidre, amb capacitat
per a 10 persones i que fa un recorre-
gut de 7 metres. El trajecte ascendent
permet desembarcar en una passarel·-

la que dóna accés a una nova plaça
pública. Amb aquesta actuació, el mar-
cat desnivell entre l’estació de RENFE
i el barri de Can Roura queda ara difu-
minat. Però aquesta nova imatge és
només el pòrtic d’entrada. L’actuació,
emmarcada dins el Pla de Millora de
Can Roura, ha estat de major magni-
tud. Ha comptat amb la millora de l’en-
llumenat, el reasfaltament de carrers,
l’ampliació de voreres, la vianalització
d’alguns trams, el soterrament de con-
tenidors, la instal·lació de mobiliari
urbà i la dotació de nous espais pú-
blics.

Més espai per als vianants
El conjunt de l’actuació urbanística s’ha
desenvolupat amb l’objectiu d’assolir
una millor accessibilitat per als veïns i

L’actuació urbanística de Can
Roura ja està finalitzada i

s’inaugura el proper diumenge

La renovació del barri de
Can Roura ha suposat una

inversió superior als
400.000 euros.

Diumenge, 23 de setembre,
a les 12 h, s’inauguren les
obres de remodelació i es
posa en marxa l’ascensor.

La supressió de barreres
arquitectòniques i la millora

dels espais públics han
centrat les obres

la dotació de més espai per als via-
nants. La renovació d’aquest entorn ha
contemplat diferents accions com ara
les obres de la placeta del carrer
d’Anselm Clavé, el soterrament de con-
tenidors, la millora de l’enllumenat del
carrer de Josep Molins, el reas-
faltament del passeig de Ronda, la
millora de l’accessibilitat de la intersec-
ció entre els carrers de Sant Joan i
d’Anselm Clavé, la reconstrucció de les
voreres de l’avinguda d’Espanya, el
canvi d’arbrat de tota la zona, la crea-
ció d’una nova placeta entre els carrers
de Sant Sebastià i Sant Joan, així com
una plaça al carrer de la Sardana i una
altra al carrer de Sant Miquel i la
vianalització del tram de l’avinguda
d’Espanya, situat entre els carrers de
Josep Molins i Anselm Clavé.



21 de setembre de 20074
ACTUALITAT

Detingut el presumpte autor de
l’homicidi d’una dona a Parets

Agents de Mossos d’Esquadra de
l’Àrea Regional d’Investigació (ARI) de
la Regió Policial Metropolitana Nord
van detenir dimarts passat, G.C.C, de
28 anys,  com a presumpte autor de la
mort d’una dona a Parets del Vallès.
Els fets es van produir el passat 7 de
setembre, quan es va trobar el cos
sense vida de JCL, de 28 anys d’edat,
amb signes de violència, al garatge del
seu domicili, al carrer de la Fàbrica nú-
mero 1 de Parets.
Des de l’agost de 2006, la víctima,
J.C.L, vivia a Parets del Vallès amb la
seva parella, G.C.C,  tots dos proce-
dents de la veïna població de

Martorelles. Les investigacions, des-
prés de prendre declaració a diversos
testimonis, d’analitzar les proves reco-
llides i amb l’aportació de dades per
part del cos de la Policia Local de Pa-
rets, han portat a la detenció de G.C.C,
marit de la víctima, com a presumpte
autor de l’homicidi. El detingut passa-
rà a disposició judicial tan aviat com es
concloguin les diligències policials.
El secret de sumari d’aquest cas con-
tinua obert de manera que no es po-
den facilitar hipòtesis sobre el mòbil
del crim, la forma de la mort ni altres
dades relatives a aquest fet.

Un fet que ens ha colpit

JOSEP MARIA
GUZMAN

Regidor de Seguretat
Ciutadana

Parets ha destacat sempre per ser
un municipi tranquil i segur, amb
molt poca incidència delictiva. La
vida quotidiana a la nostra vila pren
com a bandera la bona convivència
i el respecte envers els altres,
d’aquest fet ens sentim especial-
ment orgullosos. Això sí, no som
aliens a alguns fets que, malaura-
dament, poden esdevenir arreu.
Tots els paretans i paretanes ens
hem sentit colpits per la notícia de
la mort violenta d’una jove a Parets,
el passat 7 de setembre. Mossos
d’Esquadra, amb la col·laboració
del nostre cos de Policia Local, han
treballat intensament per esclarir
els fets i, aquest dimarts, es va
detenir el seu marit com a presump-
te autor dels fets.
Mentre aquest procés seguia el seu
curs, hem percebut cert neguit per
part d’alguns ciutadans. En tot mo-
ment hem volgut transmetre un mis-
satge de tranquil·litat i a través
d’aquest escrit tornem a incidir en
aquest fet. La Policia Local treballa
dia i nit vetllant per la nostra segu-
retat. Com sempre, continuarem
fent d’aquesta tasca la nostra prin-
cipal premissa perquè la seguretat
ciutadana és clau en el benestar de
la població.

L’Ajuntament de Parets s’adhereix a la
setmana de la mobilitat sostenible i
segura, que se celebra del 22 al 29 de
setembre i que es presenta enguany
sota el lema “Carrers per la gent”.

Potenciació del transport públic
La campanya té per objecte potenciar
l’ús dels mitjans de transport alterna-
tius al vehicle privat. Durant tota la
setmana es promourà el bus urbà do-
nant a conèixer els valors d’aquest
transport públic com un mitjà ecològic,
segur, econòmic i còmode.
En el marc de la campanya està previst
sortejar bitllets de l’ATM (Autoritat del
Transport Metropolità) i un viatge a al-
guna ciutat exemplar en transport pú-
blic. Alhora s’iniciarà l’estudi sobre la
mobilitat als centres escolars i es rea-
litzaran enquestes als alumnes per co-
nèixer els seus hàbits en els despla-
çaments. Així mateix, l’Associació Ci-
clista Parets, ha organitzat una
Bicicletada Popular per al proper 30 de
setembre.
El consistori treballa des de fa anys en
aquest àmbit. Les darreres accions
empreses són l’ampliació de la xarxa
de carrils bici  -en el tram que uneix l’Ei-
xample amb el barri Antic, a través del
Parc Fluvial- , la instal·lació d’aparca-
ments per a bicicletes a diversos in-
drets del municipi i la millora del ser-
vei de bus urbà amb la dotació d’un nou
vehicle, l’ampliació del recorregut i de
la freqüència de pas.

Parets se suma a la
setmana de la mobilitat
sostenible i segura
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Parets estrena un nou CEIP. Què n’opina sobre les instal·lacions? Considera que era necessari aquest nou centre?

VOX POPULI

Antonio
Medrano

42 anys

Olga
Ucha

34 anys

Marga
Romero
30 anys

L’escola està molt bé, abans els
nens s’acomodaven als mòduls,
però això no convé. Penso que
s’han fet els esforços per dotar
l’escola dels recursos i les
instal·lacions necessàries per als
nens i nenes amb una visió de fu-
tur. Només caldrà esperar l’ampli-
ació de les línies escolars per als
cursos posteriors.

Carlos
Mendoza

27 anys

 Oxana
Klementiera

33 anys

Tots estem molt contents, era
necessària atesa la quantitat de
gent que comença a viure en
aquesta zona. Tant pel que fa a
les instal·lacions com al profes-
sorat  penso que ha estat un en-
cert. Formo part de l’AMPA i, jun-
tament amb els mestres, estem
plantejant moltes propostes i
idees. Tot plegat, molt bé.

Crec que està molt bé. L’equipa-
ment és molt complet tot i que
encara no he tingut ocasió de
veure’l sencer. El fet de tenir-lo
tant a prop de casa em va fantàs-
tic, a més calia una escola en
aquest espai. Parets es fa cada
cop més gran i se l’ha de dotar
de les infraestructures necessà-
ries en funció del seu creixement.

Parets estrena nova escola de
cicle infantil a l’Espai Central
La inauguració de les noves instal·lacions educatives, ubicades a l’Espai

Central, es preveu a finals del mes d’octubre

Ja ha començat l’escola i, aquest curs,
Parets ho ha fet estrenant una nova
escola, l’únic nou centre educatiu que
ha engegat a la comarca aquest 2007-
2008. No té encara nom definit, tot i
que de moment se’l coneix com la
nova escola o CEIP Parets, ubicat a
l’Espai Central. Cap a  finals del mes
d’octubre es preveu la inauguració ofi-
cial de les instal·lacions, tot i que no
hi ha encara establerta una data con-
creta, i l’AMPA i el consistori treballen
conjuntament en la tria del nom defini-
tiu del centre amb algunes propostes
sobre la taula. El nou CEIP ha iniciat el
curs amb una línia de P3, P4 i P5 i un
total de 48 alumnes.

Més de 2500 escolars
El 12 de setembre es donava el tret de
sortida al nou curs. Les portes de les

escoles tornaven a mostrar la quotidi-
ana imatge de motxilles i bates d’es-
cola. Enguany, 2579 alumnes cursen
estudis al centres educatius d’infantil,
primària i secundària de Parets. El ci-
cle d’educació infantil acull 619 esco-
lars, el de primària 1179 i 781 s’han
matriculat a secundària. Pel que fa a
batxillerat hi ha 115 alumnes, 77 a ci-
cles formatius de grau mitjà i 19 a ci-
cles formatius de grau superior.
L’oferta educativa de 0 a 18 anys co-
breix àmpliament  la demanda de pla-
ces. Les escoles bressol de Parets
també han iniciat el curs. Més de 300
infants de 0 a 3 anys estan matriculats
a les tres escoles bressol municipals,
La Cuna, El Cirerer i El Petit Cirerer, i
a les llars d’infants privades Tom i
Jerry i La Xana. L’oferta pública d’es-
coles bressol ha estat de 204 places.

Finalitzades les obres del CEIP Pau Vila
També ha entrat en ple rendiment el CEIP
Patronat Municipal Pau Vila del qual ja s’ha
finalitzat la segona fase de les obres de
caràcter estructural del centre. La reforma
executada ha inclòs l’ampliació i millora
del menjador escolar, l’adequació de les
oficines i l’aula polivalent annexa així com
l’arranjament dels accessos, amb una
nova entrada sense barreres arquitectòni-

ques, i les instal·lacions vinculades. Concretament, la segona fase ha consistit
en la rehabilitació de la façana, el canvi de les finestres actuals per fusteria
d’alumini, i la instal·lació d’un ascensor.

BrBrBreuseuseus
Matriculació a les Escoles
Bressol Municipals

El pressupost municipal
s’obre novament a la
participació ciutadana

Engega una campanya
informativa bars i restaurants
El Servei de Comerç i Atenció al
Consumidor (SCAC) de l’Ajuntament
de Parets, amb la col·laboració de la
Diputació de Barcelona,  ha iniciat
una campanya informativa als esta-
bliments de comerç local dedicats a
l’activitat de bar i restaurant.
L’objectiu és fer un seguiment del
grau d’informació sobre la normati-
va vigent en matèria de defensa dels
drets de consumidors i usuaris, te-
nint especial incidència en la indica-
ció de preus, documentació neces-
sària, reglamentació i normes de
qualitat.
Parets disposa d’una seixantena
d’establiments dedicats a aquesta
activitat.

Tradicional ofrena floral
amb motiu de la Diada
Prop d’una trentena d’entitats van
dipositar la tradicional ofrena floral
davant del monument a l’Onze de
Setembre, situat a la plaça dels Pa-
ïsos Catalans. L’acte es va iniciar
amb la lectura del manifest de la
Diada i, tot seguit, es va donar pas
a l’ofrena floral institucional que, per
primer cop va comptar amb la parti-
cipació del grup municipal del PP,
encapçalat per la regidora Susana
Rueda. Per la seva part, ERC no va
participar en l’ofrena conjunta. Du-
rant l’acte va tenir lloc la lectura d’un
poema per part d’un dels rapsodes
del Niu d’Art. Finalment les entitats
van lliurar els seus rams i els assis-
tents van interpretar l’himne nacio-
nal de Catalunya acompanyats pels
membres de les corals Art i Unió i
Club Sant Jordi. Per finalitzar, la co-
bla Rosaleda va oferir una audició de
sardanes i va interpretar la sardana
Parets, vila mil·lenària.

El nou CEIP, ubicat a l’Espai Central, ha començat amb una línia de P3, P4 i P5

La participació ciutadana tornarà a ser
peça clau en el pressupost municipal
per al 2008. El procés s’inciarà
properament i presenta novetats, com
ara que estarà basat en dos eixos: l’Es-
pai Públic i els Edificis Municipals. Al-
hora, a diferència d’anys anteriors, les
propostes ciutadanes no tindran límit
econòmic més enllà dels 300.000
euros, ja sigui proposta de barri o ge-
nèrica per a tot el municipi.

Accions executades durant 2007
Per a l’any 2007, els ciutadans van
escollir destinar part dels diners d’in-
versions al soterrament de conteni-
dors, amb una par tida de 225.000
euros,  i a la millora de l’enllumenat
públic de l’Eixample com a proposta de
barri. A hores d’ara ja s’han efectuat mi-
llores d’enllumenat a l’avinguda de
Catalunya -entre c/Montemolin i Pau
Casals, amb reforç als passos de via-
nants, als carrers de Pau Casals, Sant
Rafael i Bailen, a la plaça Mossen Pere
Batlle i al carrers de Sant Joan, Sant
Sebastià i Bruc.
Pel que fa a soterrament de conteni-
dors, cal destacar actuacions al Camp
de les Peces, avinguda de Catalunya i
av. Pedra del Diable, carrer de Sant
Miquel i al barri de Can Roura.
Continuant amb les peticions ciutada-
nes, tot i que com a inversió fora del
pressupost participatiu, també s’han
reposat 900 m2 de voreres. Encara
queden pendents algunes actuacions
contemplades abans de la finalització
d’aquest exercici.

L’escola és molt maca, àmplia i
amb molta llum. Aquí els nens
tenen espai, que és el que cal.
L’entorn també està molt bé, el
fet de tenir el parc tant a prop és
molt interessant. També penso
que compta amb mestres qualifi-
cats que és molt important. Crec
que de moment cobrirà les neces-
sitats de l’espai central.

La primera impressió és molt
bona però l’entorn i la zona enca-
ra està per definir. Tot està en
projecte i en plena expansió, però
l’escola era un dels elements
més necessaris.
Hi ha coses molt diferents a les
del meu país, però ens adaptem
als nous costums. En general
m’agrada.
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Oficina de Català Primera edició de la Jornada
Hip HoParets a Can Butjosa

La jornada preveu l’assistència d’un gran nombre de joves
vinculats a la cultura del hip-hop

Demà dissabte a partir de les 17 ho-
res, al Casal Can Butjosa, tindrà lloc la
primera edició del Hip HoParets, una
jornada organitzada conjuntament pel
servei de Joventut de l’Ajuntament i
Los Haches del Valle, una nova entitat
juvenil recentment constituïda però que
ja compta amb experiència en l’orga-
nització de festivals com el Macrojam
de Mollet del Vallès o el Dia Hip-Hop
Musik en Viu de Granollers.

Aquesta jornada pretén crear un espai
d’expressió artística i cultural que es-
devingui alhora una opció d’oci alterna-
tiu atractiu per al jovent, a més de do-
nar l’oportunitat a tothom que hi esti-
gui interessat a saber una mica més so-

Les inquietuds i ne-
cessitats dels joves
són la base amb la
qual s’ha elaborat
el Pla local de joven-
tut 2007-2011, un
document aprovat
en la darrera sessió
plenària que té per
objecte potenciar la
participació jove en
les polítiques del municipi, dur a ter-
me projectes i actuacions adequades
a les necessitats reals dels joves de
Parets i promoure el treball transver-
sal entre departaments i institucions
per donar una cobertura eficaç i efici-
ent a aquestes necessitats.

Participació activa dels joves
El Pla local de joventut 2007-2011 ha
estat elaborat a partir d’una diagnosi
de la realitat juvenil del municipi mit-
jançant unes jornades tècniques de
treball i que va comptar amb la parti-
cipació activa del jovent de Parets a
través de les seves propostes.
Algunes de les polítiques de joventut
proposades com l’edició d’una guia
de serveis per a joves, el circuit de
BMX, el programa de RAP107 Plane-
ta jove, la revista Comuni-K o les nits

Aprovat el Pla Local de Joventut 2007-2011

BrBrBreuseuseus

El passat dilluns 17 de setembre,
va tenir lloc a l’auditori de l’Escola
municipal de Música la primera jor-
nada d’intercanvi d’experiències en
programes d’actuació en la promo-
ció dels bons tractes infantils, adre-
çada a professionals del sector i or-
ganitzada pels Serveis socials de
l’Ajuntament a través de la xarxa per
a la promoció dels Bons tractes a la
infància de Parets del Vallès.
La jornada va comptar amb la pre-
sència de la vicepresidenta de la
Junta Nacional de Jardines
Infantiles, María Estela Ortiz, i de
Loreto Amunategui, directora execu-
tiva d’INTEGRA, responsables del
programa públic Chile crece contigo,
que treballa amb nens i nenes me-
nors de 4 anys en situació de vulne-
rabilitat i pobresa.

Jornada sobre els bons
tractes a la infància

bre aquesta manifestació cultural.
La jornada començarà amb una pinta-
da de grafits al carrer de La Salut,
acompanyada de música a càrrec de
DJ Retako.

Concerts, break i grafits
Cap a les 18 h, l’Amfiteatre serà esce-
nari d’un seguit de concer ts en què
intervindran els grups Cosa i Mijen,
Amor odio, Micròfon lliure i Rosa
Rosario. Durant tota la jornada, que
està previst que dur fins a les 23 h,
s’habilitarà un espai per ballar break i
hi haurà un taller d’estampació de sa-
marretes. També es podrà veure l’ex-
posició El perill de l’asfalt, i es recolli-
rà informació sobre el perill de la con-
ducció temerària i el consum de dro-
gues. El servei de bar anirà a càrrec de
l’entitat Los Haches del Valle.

El hip-hop i els grafits són una tendència cada cop més actual entre els joves

Oficina de Catala

Oficina de Català
de Parets del Vallès
Centre Cultural Can Rajoler

Travessera, 1
Tel. 93 573 98 00

parets@cpnl.cat

Les cartes i menús de
restaurant en català.
Ja no hi ha excusa!

`

Des de fa un temps, es pot trobar a
internet una aplicació informàtica, Plats
a la carta, que permet fer els menús i
les cartes en català i que en permet la
traducció al castellà, l’alemany, l’anglès,
el francès i l’italià. L’aplicació ofereix una
base de dades de denominacions de
menjars i begudes que inicialment cons-
tava de 1.691 registres i que es va
ampliant en funció de les necessitats
del sector. S’hi accedeix des d’Internet
i com que tota la informació dels esta-
bliments donats d’alta s’emmagatzema
al servidor, s’hi pot accedir des de qual-
sevol ordinador amb connexió a Internet,
a través de l’adreça:
http://www.gencat.net/platsala carta

El programa permet crear cartes noves,
gestionar-les modificar-les, imprimir-les
o esborrar-les, i proposar plats nous: si
es vol un plat que no és a la base de
dades de l’aplicació, es pot fer per mit-
jà d’un breu formulari que s’envia al
servei de gestió encarregat de dur a
terme el procés de revisió i traducció de
la nova proposta per a la seva incorpo-
ració a l’aplicació.

Inclou també noves denominacions de
plats procedents d’altres cultures i, per
això, hi trobem al costat del bacallà a la
llauna, el pollastre amb samfaina, el
xató, la fideuada, el trempó, el tombet
i el gaspatxo, el babaganuix, el tabule,
el falàfel, el sukiyaki  i el rotlle de sushi,
entre d’altres.

Si sou un restaurant i en voleu una de-
mostració pràctica només cal que us
poseu en contacte amb aquesta oficina.

Pla d’Actuació per a la
igualtat d’oportunitats
L’Ajuntament de Parets va aprovar
durant la darrera sessió plenària, el
Pla d’Acció Municipal per a la Igual-
tat d’Oportunitats Home-Dona, que
es desenvoluparà durant el període
comprès entre els anys 2007 i 2011
i que té com a objectiu aconseguir la
plena participació de les dones en
tots els camps de la vida social en
condicions d’igualtat així com avan-
çar cap a l’eliminació de les desi-
gualtats i la discriminació per raó de
sexe i gènere. El document aprovat
consta, entre d’altres, d’un progra-
ma concret d’accions per a la promo-
ció de les dones en les polítiques pú-
bliques municipals.

Los Haches del Valle
donaran a conèixer

la cultura del Hip Hop

Amb la voluntat de donar suport als
immigrants que, dia rere dia, es ju-
guen la vida per sortir dels seus pa-
ïsos a la recerca d’un futur millor per
a ells i les seves famílies, l’Ajunta-
ment de Parets a través de Serveis
Socials, ha programat un cicle de
pel·lícules que es projectaran els di-
vendres del mes d’octubre a les
20h, al Teatre Can Rajoler, i que sota
el títol Un euro, una peli, pretén mos-
trar les dificultats amb les quals
s’enfronten els nouvinguts, així com
conscienciar la població d’una reali-
tat molt present als nostres carrers
i poblacions.
La mirada dels altres és també el tí-
tol de l’exposició fotogràfica obra de
Gina Segura, que es podrà visitar al
llarg del proper mes d’octubre, i que
recull una mostra d’imatges quotidi-
anes del nostres veïns i veïnes pro-
vinents d’altres països.

La mirada dels altres

d’estiu jove ja
s’han por tat a la
pràctica. N’hi ha
moltes d’altres,
però, que, progres-
sivament s’aniran
desenvolupant  i
adaptant sempre a
les necessitats re-
als dels joves.
D’entre les acci-

ons que es recullen en aquest Pla
destaquen l’accés a l’habitatge, la in-
serció laboral, els espais creatius o la
convivèn-cia intercultural.
La mobilitat; la cohesió social i la con-
vivència ciudadana; l’educació; l’ocu-
pació; la cultura, l’esport i el lleure;
l’habitatge; la salut i la participació
són els vuit eixos que recull el Pla Lo-
cal de Joventut amb actuacions espe-
cífiques en cadascun dels àmbits.

Can Guasc, futur ateneu
Un dels grans espais destinats a les
activitats culturals i de lleure dels jo-
ves de Parets serà la masia de Can
Guasc, on s’ha projectat el futur Ate-
neu Popular. El projecte executiu ja
està enllestit i properament comença-
ran a habilitar-se els bucs d’assaig.

Nova edició de les
Jornades del Patrimoni
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Parets del Vallès s’afegeix de nou a
les Jornades europees del Patrimoni
2007 amb un cicle de visites guiades
a les masies més rellevants del nos-
tre municipi.
La Marineta, la Torre de Malla i la
Torre de Cellers, tornaran a ser l’es-
cenari d’aquest cicle  que va tenir
lloc, per primera vegada, durant les
jornades de l’any 2005 amb una gran
acceptació i èxit d’assistència.
Aquests equipaments, han estat es-
collits per la seva magnitud i impor-
tància en la història de la nostra po-
blació a més de per la riquesa arqui-
tectònica que suposen.
Les visites, organitzades per la regi-
doria de Cultura i el servei d’Arxiu,
tindran una durada aproximada d’una
hora i seran totalment gratuïtes. Les
inscripcions prèvies es poden forma-
litzar al Centre Cultural Can Rajoler
abans del proper 27 de setembre.

Dates previstes per a les visites:
La Marineta - 28 setembre, 19 h.
Torre de Malla - 29 setembre, 12 h.
Torres de Cellers - 30 setembre, 12 h.
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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

ADMINISTRATIU/VA INFORMADOR/A
AMBIENTAL

ADMINISTRATIVA

Llocs de treball: 1
Contracte: substitució per mater-
nitat (finals d’any).
Horari: jornada partida de dilluns a
divendres.
Tasques: comptabilitat, arxiu, re-
cepció etc.
Requisits: formació professional
administrativa. Valorable experièn-
cia. Preferible vehicle.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb opcions
d’indefinit.
Horari: jornada completa (horari
comercial).
Tasques: atenció al públic, magat-
zem, comandes, etc.
Requisits: habilitat social i nocions
d’ofimàtica.

Llocs de treball: 2
Contracte: obra o servei.
Horari: variable.
Tasques: estar en un punt d’infor-
mació de recollida selectiva.
Requisits: sensibilitat per qüesti-
ons mediambientals. Carnet de
conduir. Disponibilitat caps de
setmana.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: torns rotatius M-T-N (rota-
ció mensual).
Tasques: suport administratiu en
l’àmbit del transport.
Requisits: formació administrati-
va. Disponibilitat. Valorable car-
net de conduïr.

DEPENDENTA

AUXILIAR DE
LABORATORI

REPOSADOR APRENENT
ELECTRICISTA

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb opcions
d’indefinit.
Horari: jornada completa.
Tasques: ajudar a un oficial electri-
cista.
Requisits: persona responsable
amb ganes d’aprendre un ofici.
Imprescindible carnet de conduir.

Llocs de treball: 10
Contracte: eventual per circums-
tàncies de producció.
Horari: jornada intensiva de matí
o de tarda.
Tasques: preparació de comandes
per la campanya de Nadal.
Requisits: experiència en magat-
zem. Carnet de conduir.

Llocs de treball: 2
Contracte: temporal.
Horari: 1/2 jornada matí o tarda.
Tasques: reposar joquines en un
magatzem de joguines.
Requisits: preferiblement estudi-
ant per compaginar estudis i fei-
na. Indispensable cotxe.

Llocs de treball: 1
Contracte: relleu amb opcions
de continuïtat.
Horari: de dilluns a dijous jornada
partida, divendres jornada com-
pleta.
Tasques: anàlisis químics, gestió
de residus, control de processos.
Requisits: formació professional.
Coneixements de gestió de resi-
dus.

MOSSO DE
MAGATZEM

 Primer partit a casa del CF Parets a Preferent

A la fotografia, Ponseti, Chinchilla i Xavi Font, homenatjats el passat 11 de setembre

Jordi Seguer

El primer equip del Club de Futbol Pa-
rets rebrà aquest diumenge el Sant
Cugat Esport (12 h) en la segona jor-
nada de la lliga de Preferent Territorial
grup 1. L’equip de Cuni vol estrenar el
nombre de victòries al més aviat pos-
sible després de debutar el cap de set-
mana passat amb una derrota al camp
del Taradell (2-1).
Els paretans van dominar l’enfronta-
ment però una errada puntual de la
defensa va permetre als osonencs obrir
el marcador al seu favor. L’expulsió de
Jaume Busquets poc abans del primer
gol del Taradell va marcar el partit.

Polèmica en el segon gol
El CFP va reclamar que en la jugada del
2-0 fins a 3 jugadors del Taradell es
trobaven en fora de joc. Tot i que el par-
tit semblava sentenciat els paretans
van tenir opcions d’empatar. Així
Carreño en el m. 90 va fer el 2-1 des-
prés de transformar un penalt. L’àrbi-
tre va deixar en els darrers minuts el
Taradell amb 9 homes per les expulsi-
ons d’Ochoa i Ponset.

8 noves incorporacions
La plantilla del CF Parets de la tempo-
rada 2007-08 la formen 21 jugadors 8
dels quals  són cares noves.
Es tracta del por ter Joan Vilardebó
(Lliçà de Vall),   el  defensa Jorge Mo-
lina (juvenil Mataró), el lateral esquer-
re Kike (Mollet UE), els mitjos Xavi
Jiménez   (Molletense), Pau Miralles

La patinadora del Club Patí Parets
Maria López Rodríguez de 8 anys
participarà en el Programa d’Alt Ren-
diment de la Federació Catalana de
Patinatge Artístic després de supe-
rar l’examen d’iniciació A, celebrat al
barri d’Horta (Barcelona), el 21 de
juliol passat. Maria López patina des
que tenia 5 anys. Es va formar al CP
Parets i posteriorment va incorporar-
se a l’HC Cerdanyola on va aconse-
guir una segona posició en l’apartat
de figures obligatòries de la catego-
ria Iniciació C.
La temporada passada amb el CP
Parets va ser la 5a en el Trofeu de
Solsona, 4a classificada en el Trofeu
Roquetes, 6a als Interclubs i 3a en
el Trofeu celebrat a Tiana.
D’altra banda, l’actual entrenador del
CP Parets, Carles Gasset, participa-
rà al Campionat del Món de patinat-
ge que es farà durant el novembre a
Austràlia. Gasset va quedar recent-
ment Campió d’Europa en combina-
da, subcampió en lliure i quart en
figures obligatòries.

(San Cristóbal), Jonathan Rubio (Palau
Solità) i els davanters Alexis Pando
(Molletense) i Javi Perales   (juvenil A
CFP). Durant la pretemporada l’equip
de José Miguel Astasio ha sumat 2
victòries, 1 empat i 5 derrotes.

Homenatges dins del Trofeu Seguer
La directiva del CFP va aprofitar el 7è
Trofeu Josep Seguer -celebrat l’11 de
Setembre- per homenatjar els
exjugadors del primer equip Chinchilla,
Xavi Font i Ponseti, que van retirar-se
el juny passat. També va rebre un re-
coneixement l’exdirectiu, Joan Serra,
que va formar part durant molts anys
de les juntes del CF Parets.

El conjunt dirigit per José Miguel Astasio buscarà aquest diumenge la primera
victòria de la nova temporada davant del Sant Cugat Esport

El Trofeu d’enguany se’l va endur el CE
Mataró de 3a divisió que es va impo-
sar per 2 a 3.

Debut del filial a 2a Territorial
El Parets B va empatar a casa davant
del Montornès Nord (1-1) en l’estrena
a la 2a Territorial grup 9. El bloc que
prepara Lluís Angel Andrés es va avan-
çar en una acció de Jordi Farré però al
cap de 6 minuts va arribar l’empat. En
la 2a jornada aquest proper diumenge
el CFP B anirà al camp del Caldes de
Montbui.

eeeeel pll pll pll pll plaaaaannnnntttttererererer

Maria López Rodríguez
CLUB PATÍ PARETS
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El sènior A de l’Handbol Parets
s’estrena dissabte a la Lliga Catalana

Comença la lliga de 2a Catalana de bàsquet

La plantilla de l’equip sènior de l’Handbol Parets durant el Trofeu Josep Ribas

Jaume Jiménez guanya la
Travessa de Banyoles
El nedador paretà del CN Sabadell,
Jaume Jiménez Puigdomènech, va
ser el guanyador en categoria Me-
nor masculí de la 64a Travessa al
llac de Banyoles celebrada el pas-
sat diumenge. Jiménez, nascut el
1995, va invertir 15 minuts i 40 se-
gons en recórrer els 1.000 m de re-
corregut i va quedar a 37 segons de
la guanyadora general Maria Borrella
del CN Barceloneta.
Durant la temporada d’estiu Jaume
Jiménez va quedar 2n a la final cata-
lana de 100 braça i 4art en 200 es-
tils i 100 m lliures.

L’equip entrenat per Josep Manel Herrero rebrà el Vilatel Geieg
de Girona en el primer partit de la temporada

David Borrell debutarà aquest diu-
menge com a nou tècnic del sèni-
or masculí A del Bàsquet Parets.
La lliga de 2a Catalana grup 2 s’ini-
cia a casa amb un partit davant del
Sant Josep de Badalona “B”
(12.30 h). L’equip ha renovat una
plantilla on continuen només 5 ju-
gadors de la temporada passada.
El BP ha incorporat: David Planas,
Eduard Ganella, Mussa Salgado,

Xavier Vidal, Oscar Alcantara i ha recuperat Arcadi Cano. En la segona jorna-
da el BP anirà a la pista del Llívia. El sènior femení A del BP, entrenat per
Chema Moreno, rebrà el Sentmenat en la primera jornada de 3a “A” grup 4
el 29 setembre.

Joaquim Rodríguez anirà
al Mundial de ciclisme
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L’equip sènior A de l’Handbol Parets
juga demà dissabte (19.30 h) a casa
davant del Geieg de Girona en la prime-
ra jornada de la Lliga Catalana grup A.
Després de l’ascens de la temporada
passada els paretans volen mantenir-
se a la nova categoria.
L’HP afrontarà el primer compromís
amb la baixa d’alguns dels jugadors
que s’han lesionat durant la
pretemporada. La plantilla està forma-
da per 25 efectius, d’entre els quals
destaquen les incorporacions dels ve-
terans Maxi Giménez i Sergio Bujaldón.
També s’ha fitxat els júniors del BM
Granollers, Enric i Jonathan i al brasi-
ler Graziani, un pivot de 2,05 metres

Acaba la celebració dels
75 anys de bàsquet

L’equip de Pura Vida 4x4
participa a la Baja Lorca
El pilot Javi Segura i el copilot Rafa
Priego van quedar 16ns en l’etapa
pròleg del Raid Baja Lorca, prova
puntuable pel Campionat d’Espanya
de raids. A la cursa de 265 kms  el
vehicle de marca Mitsubishi va aban-
donar per problemes amb el Llibre
de ruta. Anteriorment Pura Vida 4X4
va participar a la Baja Espanya -pro-
va puntuable per al Mundial- i a la
Baja Almanzora. En aquesta darrera
prova van quedar 3rs en la categoria
del Grup T1 de vehicles de benzina,
8ns de la Mitsubishi Cup i 12ns de
la general. Abans de tancar l’actual
temporada Pura Vida prendrà part a
la propera prova puntuable del Cam-
pionat d’Espanya de Raids que es
farà a finals de novembre a Conca.
Priego és també president del Club
Pura Vida 4X4 de Parets del Vallès.

Breus

EQUIP: Tuper, campió de les XXIII 24 hores de Futbol Sala
L’equip del Tuper va ser el guanyador de
les XXIII 24 hores de futbol sala de Pa-
rets disputades el cap de setmana an-
terior al de la Festa Major. En la final, el
Tuper va derrotar  per 4-2 el Bar 83, des-
prés de remuntar un marcador advers.
Els gols del Tuper -subcampió el 2006-
van ser marcats per Alberto Peramos
(2), Chijou i Francisco Javier Rodríguez.
Pel Bar 83 van anotar Sergio López i Javi
Díaz. La tercera posició del torneig va
ser per la Penya Andalusista-Segura-
Petit Galera després que el Wursi no es
presentés al llançament de la tanda de

penalts. El porter menys golejat del torneig va ser Francisco José Sebastià del Wursi; el màxim
golejador Rubén Carrillo del Wursi, l’equip més esportiu i el més engrescador va ser la Paretense;
l’afició més esportiva, Mil.lenium Colla Graziella; els 3 millors vestuaris d’equip per Tuper, Tremendus
i Famol Handbol; el jugador més novell Agustí Planas Pladevall de la Paretense; i el jugador més
veterà Manuel Espadas de Mil.lenium Colla Graziella.

Aquest dissabte, Memorial
Francesc Clos d’handbol
El Pavelló d’esports de Parets acull
aquest dissabte, a les 17.30 h, una
nova edició del Memorial Francesc
Clos, en record del que va ser direc-
tiu de l’Handbol Parets. Enguany no-
més es jugarà un partit amistós de
l’equip cadet contra el Sant Quirze
que servirà d’assaig abans d’iniciar
la lliga. La temporada passada el ca-
det de l’HP va pujar a Lliga Catala-
na. En la 1a jornada, el 29 de se-
tembre, l’HP rebrà el Sant Esteve
Sesrovires.

que havia jugat a la Primera divisió del
seu país. Dels 8 equips que participa-
ran a la primera fase de la Lliga, els 3
primers lluitaran per l’ascens mentre
que la resta disputaran el play-off per
a la permanència. La resta de rivals
són: Salle Bonanova, Salle Montcada,
Bordils, Palautordera, Banyoles i la
Canonja (Tarragona). Durant la
pretemporada el bloc dirigit per Josep
Manel Herrero va organitzar el Trofeu
Josep Ribas que va guanyar la Salle
Bonanova després de derrotar l’HP a la
final per 22 a 20. També ha pres part
en el Torneig de Barberà i ha disputat
amistosos amb Cardedeu i BM La Roca
de la Primera estatal.

Dissabte 22 i Diumenge 23 Setembre
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CF Parets-Sant Cugat Esport (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
FUTBOL SEGONA TERRITORIAL Grup 9:
Caldes de Montbui-CF Parets “B” (Diumenge, 12 h)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 2:
B.Parets A-Sant Josep “B” (Badalona)
(Diumenge, 12.30 h)
HANDBOL LLIGA CATALANA Grup A:
Handbol Parets-Geieg (Girona) (Dissabte, 19.30 h)

Dissabte 29 i Diumenge 30 Setembre
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
Lloret de Mar-CF Parets (Diumenge, 12 h)
FUTBOL SEGONA TERRITORIAL Grup 9:
CF Parets “B”-Sentmenat (Dissabte 17 h)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 2:
Llívia-B.Parets A
BÀSQUET 3a FEM. Grup 4:
B. Parets A-Sentmenat (Dissabte, 19 h)
HANDBOL LLIGA CATALANA Grup A:
La Canonja-Handbol Parets
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
Riudellots de la Selva-FS Parets
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3:
Malgrat-TT Parets (Dissabte, 18 h)

Breus

El ciclista paretà Joaquim Rodríguez
Oliver, de l’equip Caisse d’Epargne,
és un dels 9 corredors que integren
el combinat espanyol que participa-
rà al Campionat del Món de fons en
carretera que es farà a Stutgar t
(Alemanya) el 30 de setembre.
Tot i no prendre par t al Tour de
França i a la Volta a Espanya, el se-
leccionador Fernando Antequera ha
apostat per Rodríguez. Serà la se-
gona vegada que el corredor paretà
participi al Mundial.
L’any passat va contribuir a la me-
dalla de bronze obtinguda per
Alejandro Valverde.

Obertes les inscripcions per a
la Diada de la Bicicleta
A partir del 21 de setembre es po-
den adquirir els tiquets per partici-
par a la 14a Diada de la Bicicleta
de Parets. L’activitat que organitza
ACP tindrà lloc el diumenge 30 de
setembre amb sortida a les 10 del
matí des del Pavelló d’espor ts.
L’import d’inscripció és de 5 euros
i inclou l’avituallament líquid, entre-
pà i samarreta. A més donarà dret
a par ticipar en un sor teig que es
farà en acabar l’activitat. La Diada
constarà de 2 recorreguts, un per
l’interior dels carrers de Parets i un
altre pels camins del voltant del
municipi amb bicicleta de munta-
nya. L’avituallament líquid es farà
a la Piscina Can Butjosa i al carrer
Orfeó Català.

El Pavelló d’esports acollirà el pro-
per dissabte 29 de setembre, a les
21 h,  el sopar commemoratiu dels
75 anys de bàsquet a Parets. Els
tiquets per assistir a l’acte es po-
den adquirir al Pavelló d’espor ts
aquest divendres o el proper dilluns
al preu de 15 euros. Durant el dar-
rer any el BP ha organitzat tornejos,
una exposició de fotografies, clí-
nics per als entrenadors, finals
dels Campionats de Catalunya o
partits amb cadira de rodes.
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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

Transcorregut un període relativament inac-
tiu i marcat fortament per les vacances
estivals comença, a Parets i arreu, un nou
cicle polític carregat de projectes i propos-
tes. Comença una nova etapa.
El passat mes de maig, a uns i als altres,
els ciutadans de Parets ens varen encarre-
gar unes determinades funcions: a uns, la
responsabilitat de seguir governant i treba-
llant pel desenvolupament del nostre muni-
cipi, a uns altres, l’exercici de controlar l’ac-
ció de govern, entenent-la sempre com una
actitud col·laboradora en benefici de la
majoria. És per això que, una vegada més,
els socialistes de Parets assumim orgullo-
sos la responsabilitat de fer el que hem
vingut fent des de 1979: liderar globalment
el procés de transformació del nostre poble.

En cada moment –i atenent sempre les
necessitats concretes– hem identificat els
reptes, hem definit els objectius i, hones-
tament, creiem que hem donat les respos-
tes més adequades. El nostre repte ha
estat sempre buscar el màxim de consens
i complicitat dels ciutadans i treballar a
partir del nostre programa d’esquerres i
catalanista en favor de generar el màxim de
benestar, igualtat i cohesió. I ara ho conti-
nuarem fent. Ho farem cohesionant més el
nostre poble mitjançant l’atenció preferent
als barris i a les famílies, garantint la con-
vivència i el civisme en l’espai públic, des-
envolupant noves polítiques de ciutadania
en favor de la igualtat d’oportunitats i en-
dreçant més i millor el nostre territori en el
marc d’un desenvolupament sostenible.

En aquesta nova etapa, Parets té plantejats
grans reptes de futur que ens permetran
poder transformar-los en magnífiques opor-
tunitats de millora i progrés. Primer, perquè
avui els governs locals tenen reconegudes
majors competències. I, segon, perquè tant
en el govern d’Espanya com en el de la
Generalitat hi ha una clara sinèrgia amb el
món local, que afavoreix l’eficiència de les
reformes legislatives en aquest sentit.

Una nova etapa

Demà comença una nova Setmana Europea
de la Mobilitat i el nostre Ajuntament s’hi
ha tornat a adherir amb el convenciment que
des de l’àmbit local també podem adoptar
mesures que ens permetin avançar cap a
una mobilitat més sostenible, prioritzant el
transport públic, els vianants i les bicicle-
tes.
En aquest sentit i coincidint amb aquestes
dates, s’estan insta·lant nous aparcaments
per a bicicletes en equipaments municipals
i indrets estratègics, s’estan senyalitzant
nous trams per a l’ús de la bicicleta, es
posarà en marxa l’ascensor del barri de Can
Roura, s’iniciarà l’estudi de mobilitat a les
escoles i la bicicletada organitzada per
l’Àrea d’Esports i l’associació ciclista del
nostre poble incorporarà el lema “Pedala

contra el canvi climàtic”, en una clara al·-
lusió a la necessitat d’implicació de tothom
per preservar el medi ambient.
En mobilitat és evident que la consciencia-
ció ciutadana és avui més viva que mai. La
llarga reivindicació del desdoblament de la
nostra via ferroviària per fi sembla que
esdevé una prioritat dels governs que han
de fer-la realitat. I ara que Catalunya dispo-
sarà de finançament per a infraestructures,
també hem posat sobre la taula la propos-
ta de Bus Exprés del corredor de la Vall del
Tenes cap a Barcelona així com l’exigència
de la gratuïtat del peatge. I seguirem tre-
ballant perquè una altra reivindicació histò-
rica, la d’un servei de bus a la Universitat
Autònoma, també sigui, en breu, realitat al
nostre poble.

Des del govern municipal som conscients
de les mancances i reptes, com la gratuï-
tat del bus urbà per a persones jubilades,
la millora de les parades, l’ampliació de
l’aparcament de RENFE, el desplegament
de carrils bici, etc.  La llista és llarga i és
evident que hi ha encara molta feina per fer.
En qualsevol cas, és innegable que avui els
temes de mobilitat es mouen i des d’ICV-
EUiA hem assumit el compromís de treba-
llar per abordar-los i millorar la mobilitat a
Parets del Vallès.

La mobilitat
es mou

El que tothom pot constatar a Parets del
Vallès és que l’espai públic, carrers, places,
parcs, el paisatge que veiem i trepitgem
estan molt bruts. El poble està brut.
Segurament, hauríem d’estar en permanent
campanya electoral perquè és quan les co-
ses es netegen. S’esborren les pintades,
s’escombren fort els carrers, es tallen les
herbes dels parcs i places, es netegen els
sots dels arbres, es fa neteja general. En
aquesta última campanya també han sortit
dos aparcaments de lloguer, un davant de
la Bendibèrica que costa 4.640 euros l’any
i un altre al costat del bloc dels quatre
vents que, amb el moviment dels cotxes,
aixeca molta polseguera. Qui els neteja?
L’endemà de les eleccions tot torna a atu-
rar-se i es posa a ralentí fins que no s’acosta

de nou una altra campanya.  Moure’s per
aquests impulsos no és bo.
Necessitem que la neteja viària millori, que
hi hagi un seguiment del que es fa i una
periodicitat, s’ha de fugir de neteges pun-
tuals i que els veïns hagin de trucar per
recordar als responsables municipals que
el servei de neteja fa tants dies que no
passa per un determinat indret o bé que hi
ha pintades i cotxes abandonats al carrer,
com si aquestes coses no fossin del tot
visibles.
Utilitzant  llenguatge escolar, la neteja vià-
ria del nostre poble necessita millorar. Els
responsables directes d’això no són els
treballadors del servei, els responsables
són els polítics que governen i l’empresa
adjudicatària,  perquè aquest servei, que

malgrat que costi molts diners, no funcio-
na, el paguem amb impostos. Actualment,
és en boca de tothom el tema de la neteja
viària, que hauria d’estar superat a fi que
els nostres espais públics estiguessin
sempre nets com correspon a una societat
moderna.

Neteja viària i
de l’espai públic

Ja ha començat el nou curs polític, una eta-
pa que desitjaríem que fos tranquil·la, se-
rena i sobretot molt constructiva, fugint de
la dinàmica sistemàtica de l’enfrontament
i la crispació. I això és perquè estem con-
vençuts que aquesta dinàmica no porta
enlloc i  no afavoreix a ningú. Això no vol
dir renunciar a fer oposició. Una oposició
que volem que sigui seriosa, amb rigor,
però si convé molt contundent. L’objectiu és
adoptar actituds constructives que sumin i
no restin mai ja que som conscients que el
nostre municipi té grans reptes per enda-
vant. El repte principal per a nosaltres és
l’habitatge (també ho és a nivell estatal).
Sembla ser que per primera vegada en molt
de temps, hi ha  la voluntat política de po-
sar-hi fil a l’agulla; per tant, hem de ser

capaços d’aprofitar aquesta sinergia, tant
del govern central com de la Generalitat i
les Diputacions, sempre en benefici dels
municipis. Com a municipi som la institu-
ció més propera al ciutadà. Som els respon-
sables de saber aprofitar qualsevol recurs
que les diferents institucions  posin al nos-
tre abast per fer realitat aquests projectes.
Un altre gran repte és la millora del nostre
barri Antic i vies contigües. Una
remodelació feixuga però necessària, en la
qual és molt important tenir en compte la
part afectada: els veïns. Ja es va fer una
remodelació important a l’Eixample i no
entrarem a discutir si es va fer bé o mala-
ment, o si es va comptar amb els veïns o
no. Això ara no toca, perquè en el seu dia
ja vàrem dir-hi la nostra.Hi ha més reptes

importants, com la seguretat ciutadana, els
nostres joves, la gent gran, la mobilitat,
etc. Un municipi és viu i les seves políti-
ques també ho han de ser. Treballarem per
actualitzar-les i ajustar-les als nous temps.
Tal com hem començat dient en el present
escrit, volem deixar clara la nostra volun-
tat de fer una oposició rigorosa, responsa-
ble i, en la mida que sigui possible, tam-
bé en consens.

Inici de curs

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

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

El passat Onze de Setembre va ser la fes-
ta oficial de Catalunya. Aquí, al nostre po-
ble, vam fer l’ofrena floral a la plaça del
Països Catalans, davant del monument,
obra de Carles Vives, que simbolitza la se-
nyera, on van participar la majoria d’entitats
i grups polítics del nostre poble.
Per primer cop, el Partit Popular va fer la
seva ofrena floral. Gràcies a tots els cata-
lans i catalanes, a totes les persones que
hi van assistir i que van participar en una
festa de tots i per a tots.
El Partit Popular sempre ha volgut una Dia-
da amb un únic objectiu: la concòrdia i la
convivència de tots els catalans.
Així doncs, amb la commemoració instituci-
onal i ciutadana de l’Onze de Setembre  es
marca el començament del nou curs polític

i la tornada a la normalitat d’alguns aspec-
tes del nostre municipi (escola, comerç,
esport, cultura…)
En el Partit Popular creiem que estar segur
i sentir-se segur són condicions bàsiques
per viure plenament aquesta condició de
normalitat, fet pel qual demanem des de
l’oposició que el nostre govern faci de la
lluita contra la delinqüència i la insegure-
tat, un dels objectius principals i incrementi
la presència d’efectius i la dotació de mit-
jans materials en l’àmbit policial al carrer.
La seguretat de la ciutadania de Parets és
una prioritat per a nosaltres.

Onze
de setembre
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L’adquisició d’un habitatge mitjançant un préstec hipotecari és una de les operacions econòmiques més delicades i importants que fem al llarg de
la nostra vida. La principal característica del contracte de préstec hipotecari és que a més de la garantia personal el mateix immoble actua com a
garantia de pagament del préstec.
L’import del crèdit que podem demanar l’haurem de calcular en relació a l’import dels nostres ingressos. La majoria d’entesos recomanen que
l’import mensual a pagar no en superi mai el 30 o 35%.
Alhora de calcular aquest percentatge hem de tenir en compte dues coses:

Fer el càlcul amb la primera quota del segon any del préstec, ja que molts d’aquests préstecs durant el primer any de vida, i per tal de
minimitzar l’impacte de les despeses inicials, tenen una quota reduïda que no és la real.
Fer una simulació de la nostra quota amb un tipus d’interès d’un 5 o un 6%, encara que en el moment de contractar-lo sigui més baix, per
tal de fer-nos una idea de la nostra capacitat per afrontar un moment econòmic menys favorable.

Per un altre banda hem de tenir en compte que a part de l’import de la vivenda que volem adquirir, tindrem tot un seguit de despeses inherents a
aquest acte i que augmentaran la despesa que ens suposarà aquesta operació en aproximadament  un 10% més:

- Les despeses bancàries, com la taxació de la vivenda, la comissió d’obertura del préstec i les generades per l’escriptura del crèdit hipo
    tecari.

- Les despeses notarials per tal que el notari com a fedatari públic legalitzi l’escriptura que ens identifica com a propietaris.
   - Les despeses registrals originades per la inscripció en el Registre de la Propietat.
   - L’IVA (7% del preu de l’habitatge i 4% per HPO) i l’Impost sobre Actes Jurídics Documentals (1%) en habitatge nou i
   - L’Impost sobre Transmissions Patrimonials (7%) en habitatges de segona mà.

Préstecs
hipotecaris

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

La documentació utilitzada per a l’elaboració d’aquest article ha es-
tat proporcionada per Jaume Anfruns i Palau i consultada a les diver-
ses publicacions disponibles a l’Arxiu Municipal.

És curiós veure com canvien les coses. Sovint, no
n’estem contents però, per sort, de vegades l’evo-
lució és positiva. Antigament, una gran àrea del
sector central del municipi estava ocupada per una
zona industrial que donava cobertura laboral a una
part important de la població. Ens referim a l’em-
presa Bendix, coneguda també amb el nom amb
què es va instal·lar en els seus inicis, la Automoción
S.A. Com dèiem, la Bendix –abans Bendibérica i,
encara més abans, Automoción– va proporcionar
molts llocs de treball tot i les incomoditats que
suposava tenir-la a prop d’una zona d’habitatges.
Automoción S.A. es va instal·lar al municipi l’any
1963 on ocupà un terreny de més de 6.000 metres
quadrats amb una activitat dedicada a la fabricació
d’equips de frenat per a vehicles i s’emplaçava a
la carretera de San Lorenzo Savall a Llinars, km 4,
actual avinguda de Catalunya.
L’any 1970, canviava el nom pel de Bendibérica S.A.
amb una plantilla de 460 empleats, i, no va ser fins
al 1986, que va adquirir el nom amb què va tancar
les seves portes: Bendix España S.A.
Un dels elements que va esdevenir identificatiu
d’aquell paisatge industrial va ser el torn situat prop
d’aquesta zona, cedit per l’empresa Ferros Tous a
principis dels anys 80.
Aquella peça de caire obrer va significar una refe-
rència important per reconèixer l’entorn i situar la
part de producció ubicada al centre de Parets.
Ara, aquest element, convertit en una font, forma
part d’un nou indret. És un lloc ben diferent, pen-
sat i construït per al lleure i l’oci, per a l’educació i
el futur. És la peça que dóna nom al parc situat da-
vant del nou CEIP Parets, un parc per als infants,
un parc per a tothom. Tots aquells terrenys, dedi-
cats durant tants anys a acollir empreses, s’han
convertit en habitatges, zones peatonals, passeigs
per als vianants i equipaments municipals. És l’Es-
pai Central de Parets, un espai per a la gent.

La Bendix i el seu entorn

ARXIU MUNICIPAL
C/Travessera, 1. Parets del Vallès. Tel. 93 573 98 00
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HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h / Dilluns, de 17 a 19.30 h

Com ha anat l’inici del nou curs escolar?
Iniciar el curs en un espai nou té avantatges i desavan-
tatges. No hi ha dubte que és un privilegi tenir unes
instal·lacions noves com aquestes, però el privilegi també
el vàrem tenir l’any passat de poder comptar  amb no-
ves línies d’educació infantil encara que en mòduls pro-
visionals. La il·lusió d’aquest any és exactament la ma-
teixa que la de l’any passat tot i que encara queden al-
guns petits detalls pendents d’acabar que afecten  més
el treball del professorat que no la tasca educativa. També
ens falta l’arribada d‘una mestra més per completar del
tot la plantilla.
Quins són els criteris pedagògics en què es basa el
projecte educatiu de l’escola?
Volem que sigui una escola oberta i participativa pensant
sempre que estem educant persones. Ens volem convertir
en comunitat d’aprenentatge, això vol dir implicar en el
projecte a tothom que tingui a veure amb l’educació:
família, mestres, poble... És un projecte lent, però que
volem portar a terme i que hem explicat a totes les fa-
mílies que porten els seus fills aquí.
Quina ha estat la resposta de les famílies sobre el fun-
cionament de la nova escola?
Aquest any comptem amb un bon nombre de famílies que

“Volem que sigui una escola oberta i participativa”
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Àngela Castelló
Directora del nou CEIP

La posada en marxa del nou parvulari del CEIP Pa-
rets ha estat una de les principals novetats del nou
curs escolar iniciat el passat 12 de setembre.  48
nens i nenes de P3, P4 i P5  ocupen les aules  de
les noves instal·lacions que l’empresa constructo-
ra va acabar a finals del mes d’agost. Malgrat que
queden pendents alguns retocs, el nou espai ofe-
reix als seus alumnes confortabilitat i unes condi-
cions immillorables per a l’ensenyament infantil. El
nou parvulari és la primera part del que serà en un
futur el quart CEIP de Parets, que de moment en-
cara no té nom definitiu. Àngela Castelló és la di-
rectora del nou centre.

han triat la nostra escola com a primera opció. El cert grau
de desconfiança es podia notar una mica mes l’any pas-
sat perquè el centre estava en mòduls provisionals i era
el primer any de funcionament. De tota manera els pares
estan molt contents i a l’equip directiu ens encoratja molt
saber que comptem amb el suport dels pares.
L’escola encara no té nom....
Molt aviat es decidirà. Hem fet consultes amb les famíli-
es i també es debatrà en el proper consell escolar muni-
cipal. Hi ha diverses possibilitats: Ribera del Tenes, per
la seva ubicació geogràfica, Torre d’en Malla, per la sin-
gularitat d’aquest edifici històric del poble, i Vila Parietes
perquè és el nom en romà de la nostra població. A més
de triar el nom també preparem una jornada de portes
obertes per tal que tothom pugui visitar el centre. L’Ajun-
tament ha convidat a assistir a l’acte al conseller d’En-
senyament de la Generalitat, Ernest Maragall.

Pepi Volart

No sé si coincidireu amb la meva opinió que, cada cop més, l’inici de setembre va
esdevenint sinònim de tres temes de conversa: 1) «com es passen les editorials amb
els col·leccionables!»; 2) «com ens afectarà la crisi-depressió postvacacional?»; i
3) «sort que ja comença el col·le!». Que jo recordi, els meus pares mai no van cele-
brar la meva tornada a l’escola després de l’estiu. Serà perquè els d’abans –de
pares– eren més pacients, perquè els nens érem més dòcils i obedients (?), per-
què els nens jugàvem més al carrer i no emprenyàvem tant, o perquè el concepte
actual de vacances és ben diferent d’aquell altre? No tinc la resposta, però sí puc
dir que tinc amics que ja estan pensant a demanar que sigui declarat Dia Mundial
del Pare/de la Mare Feliç aquell de setembre en què s’iniciï el curs escolar. L’any
1932, els membres del Consejo Local de Primera Enseñanza de la població tenien
altres preocupacions, sobretot una, la de demanar que es creés una «escuela de
párvulos» per tal de solucionar la «necesidad imperiosa de atender a la educación
de un gran número de niños [...] inferiores a la edad legal de ingreso a las escuelas

nacionales unitarias».  És ben coneguda la prioritat que representava la universalitat de l’educació per als governs
de la instaurada República, prioritat que va arribar a un petit poblet del Vallès.
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Carles Font

Com és que vau decidir formar Los Haches
del Valle?
Neix de la necessitat de crear una associ-
ació que promogui la cultura hip-hop. El
nom ve del fet que en la paraula hip-hop
s’utilitzen dues ‘haches’ i valle perquè
som a la comarca del Vallès. A la nostra
comarca hi ha un nivell molt alt de músics
de hip-hop, de breakdance, d’ar tistes que
fan grafits.
Quantes persones sou a l’associació?
Som quatre persones de la comarca a qui
ens agrada molt la cultura hip-hop. Ja
abans havíem creat un certamen que es
deia Amfi Rap, però ara comencem una
nova etapa com a entitat amb el Hip
HoParets. No estem tancats a res i si
podem organitzar festivals o jornades en
altres pobles també ho farem. Ja tenim
experiència en l’organització del Macrojam
de Mollet i el dia de Hip Hop al Musik’n’Viu
de Granollers, que es va celebrar aquest

Los  Haches del Valle
Nova entitat de Parets del Vallès

estiu.
En què es basa el Hip HoParets?
Volem que vingui tot el públic jove de Pa-
rets i la comarca que li agradi el hip-hop.
Començarem amb una pintada de grafits
en la qual participarà Eterno, Kaos que ve
d’Andalusia i que també canta en un dels
grups, també hi pariciparan el Rubén, el
Gerard i d’altres. De fet, en la cultura del
hip-hop molts dels que són músics també
s’impliquen en el món del grafit i fins i tot
en el breakdance. Crec que la tècnica del
grafit és de les més complicades en el món
de la pintura. Després intervindran diver-
sos grups i ar tistes musicals com Rosa
Rosario, Cosa i Mijen, Amor Odio,...
Com definiries el hip-hop?
És un sentiment molt fort pels que estem
dins aquest moviment. És cert que hi ha
molta confusió perquè molts parlen només
de música. Dins el hip-hop hi ha el grafit,
el breakdance, el beat box (fer servir la

“A la nostra comarca hi ha un nivell molt alt de música de hip-hop” Ultima hora ...´
Aquest dissabte a partir de les 17 hores al Casal de Can Butjosa tindrà lloc la
primera edició de Hip HoParets, un festival d’aquest gènere musical que orga-
nitza l’entitat Los Haches del Valle, recentment constituïda, amb el suport del
servei de Joventut de l’Ajuntament de Parets. Tal com han comentat els mem-
bres de Los Haches del Valle, aquesta jornada pretén crear “un espai d’expres-
sió artística i cultural que pugui resultar una opció d’oci alternativa i atractiva
per als joves de Parets”. Serà un certamen que començarà amb una pintada
de grafits al carrer de la Salut acompanyada per la música del DJ Retako. Cap
a les 18.00 h es faran una sèrie de concerts a l’amfiteatre del Casal amb els
grups Cosa i Mijen, Amor Odio i Rosa Rosario. També s’habilitarà un espai pel
breakdance i un taller d’estampació de samarretes. Vam voler parlar amb els
responsables d’aquesta entitat organitzadora entre els quals hi ha Eterno com
a president, Rubén, Ylenia i Roe.

boca com a caixa de sons), scratch (mou-
re els discos de vinil amb la mà), la músi-
ca rap,... És una cultura que ve dels ne-
gres nord-americans i que disposa de la
seva expressió ar tística (grafit), la seva
llengua (rap), el seu esport (skate) i el seu
ball (breakdance). Per això se l’anomena
cultura hip-hop. Actualment hi ha artistes
i grups molt bons dins aquest moviment
cultural i aquí a Espanya també hi ha gent
molt bona com per exemple Tote King,
Nach Scratch, Violadores del Verso, El Club
de los Poetas Violentos i molts d’altres.

Els ajuntaments de Parets, Bigues i
Riells, Santa Eulàlia de Ronçana,
Lliçà d’Amunt i Lliçà d’Avall van sig-
nar, el passat 17 de setembre, una
proposta conjunta de transport públic
que consisteix en la posada en mar-
xa d’una línia de Bus Exprés que doni
servei a les cinc poblacions amb l’ob-
jectiu de fomentar l’ús del transport
públic en aquests municipis.

Cinc municipis signen una
nova proposta de Bus Exprés

Nous cursos de participació
ciutadana per a entitats
La regidoria de Participació Ciutada-
na ha endegat un curs i un seminari
adreçats a entitats i associacions.
Organització i funcionament de les as-
sociacions i el pressupost municipal
són les sessions formatives proposa-
des per ampliar els coneixements
organitzatius i de gestió de les enti-
tats que desenvolupen la seva tasca
a la nostra població.
Les jornades es duran a terme al
Casal de Cultura Can Butjosa entre
els dies 28 i 30 de setembre i la ins-
cripció és gratuïta.


