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Més de 650 persones van participar el passat diumen-
ge, 30 de setembre, en la 14a edició de la Diada de la
Bicicleta organitzada per l’Associació Ciclista Parets. La
passejada popular amb bici va respondre a les expec-
tatives, i va doblar la participació de l’any 2006. Aquesta
vegada el temps va ser molt favorable tot i la pluja que
va caure durant el dissabte. Els organitzadors van es-
gotar els tiquets que posaven a la venda -612- però
moltes persones van decidir fer el recorregut pel seu
compte. Enguany la Diada no presentava cap canvi en
l’itinerari, els participants van sortir de manera conjun-
ta des del Pavelló d’esports, en direcció a l’Avinguda de
Francesc Macià i van passar pel polígon Sector Zeta,

Diada de la Bici, èxit de participació
Més de 650 persones prenen part en la 14a edició de la passejada popular per Parets

El temps assolellat va acompanyar durant la 14a Diada de la Bicicleta que va doblar la participació del 2006
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Acaba la celebració
dels 75 anys de
bàsquet a Parets
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La Marineta celebra
jornada de portes

obertes
el 17 d’octubre

(Pàg.4)

AMB ELS DINERS,
TU HI COMPTES:
inici del procés

participatiu per al
pressupost 2008
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Passeig Fluvial, pel carrer de Pau Casals, Avinguda de
la Pedra del Diable (nou tram del carril bici), Avinguda
d’Espanya, Cal Jardiner, Onze de Setembre, Montcau,
la Mola, Sant Jaume, Llibertat, Balmes, fins arribar a la
Piscina Can Butjosa. En aquest punt els ciclistes van
poder continuar el recorregut per la zona urbana o bé
fer-ho en bicicleta tot terreny pels camins del voltant de
Parets. Aquest itinerari amb més dificultats ha guanyat
adeptes en els darrers anys i passa per paratges com
Can Vila, el bosc de la Torre d’en Malla, Can Riera, bar-
ri Cerdanet, Camp de les Peces, fins arribar al Pavelló
Municipal d’Esports on es van retrobar amb l’altre grup
per esmorzar. (Pàg.3)

Nova edició de
“La botiga al carrer”,

aquest dissabte,
a l’Eixample

(Pàg.4)
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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

OCELLS

Ocells que voleu a estols,
per prats i arbrats frondosos,
amb cants vàlids, generosos,
alçant amunt vostres vols;

Manteniu amb xiscladissa,
amb embranzida vers el cel,
avanç idíl·lic per un anhel,
aletejant, tot escampadissa.

Adelerades aus que amb fal·lera,
alceu vostre vol amb delit,
haveu vosaltres ja assolit
del cel la millor drecera.

Seguiu vol alegre i radiant,
regalant ànim d’altura,
vers a lloc de pau segura;
Amunt aus que aneu volant.

Digueu-me si des de l’alçada,
veieu per mi, millor camí,
si la troballa d’aquest rodolí,
allí dalt hi tindrà estada.

Ocells que amb vostres cantades,
em regaleu constant esperança,
el meu pensament, ja mai es cansa
i fa també moltes volades.

Josep Malla José

Els cinquantanaris cedres de Cal Jardiner

A les darreries de l’estiu, quan minva la calitja el cos em
demana caminar pel camí de can Serra de Parets. I, en
arribar al parc de Cal Jardiner m’emmirallo en dos majes-
tuosos cedres. Més, volguí saber de cert  els anys que fa
que són plantats en el mateix lloc. A corrua feta, vaig anar
a trobar en Lluís Piera,  fill d’una nissaga de jardiners i em
diu  que el seu pare s’establí l’any 1950, en el mas de
can Clot  (avui convertit en parc,) i aquell mateix any plan-
tà els cedres. Prenc nota dels vistosos arbres. Provenen
del nom llatí cédrus i del grec kedros nom donat per Homer.
De procedència: Àsia menor, nord d’Àfrica, Himàlaia i Xipre.
Gènere d’arbre, que compta amb diferents espècies.
El cedre del Líban (cedre libaní), arbre rústic de 25 a 30
metres d’alçada que viu en altituds de 1.300 i 2.000
metres.
El cedre d’Atlas (cédrus atlàntica Glauca), arbre de fulles
blaves, de gran bellesa ornamental, plantat en jardins pri-
vats, rarament en repoblaments forestals.
El cedre d’Himàlaia (cedre deorada), correntment el podem
contemplar en parcs i jardins; són arbres de fulla peren-
ne, de llarga longevitat, poden arribar ésser mil·lenaris i
les seves cepades branques, més o menys horitzontals,

Divendres 5
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 20 h, al Teatre Can Rajo-
ler, projecció de la pel·lícula
Poniente, de Chus Gutiérrez,
dins del cicle La mirada dels al-
tres.
Dissabte 6
-De 10 a 19 h, a l’av. Catalunya,
en el tram comprès entre els car-
rers Monistrol-Comte de
Montemolín, Botiga al carrer.
-A les 21 h, al Casal de Cultura
Can Butjosa, balls de saló amb
l’orquestra Liberty.
Diumenge 7
-A les 18.30 h, al Teatre Can
Rajoler, teatre: La millor nit de la
teva vida, a càrrec de TNC Versus
& Cia.
Dimarts 9
-A les 18 h, a la Biblioteca Can

Rajoler, hora del conte a càrrec
de Carme Brugarola.
Dissabte 13
-A les 22.30 h, al Teatre Can
Butjosa, El Chou! a càrrec de Xavi
Castillo, dins del Cafè Teatre.
Diumenge 14
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler,
teatre infantil: El rei de la casa, a
càrrec de la cia. Farrés Brothers.
Dilluns 15
-A les 17.30 h, a l’Escola de la
Natura, inici del curs d’instal·lació
de sistemes d’energia solar tèr-
mica.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, tertúlia espai de lectura
per a dones, a càrrec de Rosa
Ferrer i Myriam Rodríguez.
Dimecres 17
-De 10.30 a 19 h,  al Centre de
recursos empresarials La
Marineta, jornada de portes ober-

tes i presentació de l’oferta de
formació contínua.
-A les 20 h, al Teatre Can Rajo-
ler, presentació del procés parti-
cipatiu Amb els diners, tu hi
comptes dels Pressupostos
Municipals 2008.
Divendres 19
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 18 h, al Teatre Can
Butjosa, XI Jornades
Herpetològiques Catalanes.
-A les 19 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, inauguració del nou
curs CEBEI i graduació dels
alumnes que han obtingut el cer-
tificat.
-A les 20 h, al Teatre Can Rajo-
ler, projecció de la pel·lícula
Quiero ser como Beckham, de
Gurinder Chadha, dins del cicle
La mirada dels altres.

fan la forma  de capçada cònica molt semblant a l’avet,
de fulles rígides i curtes, de menys de 4 centímetres de
llargada; flors unisexuals, (monoiques) el fruit, les (pinyes),
es desfan en l’arbre el segon any de madurar. La fusta dels
cedres és emprada en perfumeria en la manipulació de
mobles i escultures. A títol de curiositat: en la bandera del
Líban, s’hi pot veure l’ensenya del cédrus del libani.

Josep Bernal

A UN COS DE REDACCIÓ

No tinc per costum fer la “pilota”
però aquest cop intentaré ser-ho
i parlaré, com aviat es nota,
d’uns periodistes. Vull fer-ho.

Sis per tres són el cos de Redacció:
sis dones i tres homes, guanyen elles!
puix “Parets al dia” té l’obligació,
com sempre, que manin les femelles.

Feta de ràdio és la Pepi Volart.
L’Alícia és Pozo però no cau al pou.
La Míriam, muller d’alpinista, parteix
per fer el cim, quan el butlletí es cou.

Hi ha una Pilar, Mercè i Rosa
o sia: un “pilar”, “gràcies” i la “flor”.
Però els mascles en són l’altra cosa:
una “vila”, un “guerrer” i “font” d’or.

Nou personatges per “Parets al dia”,
també, maquetació, foto i disseny.
Amb tots plegats el lector hi confia
i cada quinze dies, amb energia,
a saber del poble a tots en empeny...

... He sigut pilota? només caldria!
però pilota quadrada i amb seny!

Antoni Bertran Alegrí.

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
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

Els participants a la Diada de la bicicleta demanen
que s’ampliïn els carque s’ampliïn els carque s’ampliïn els carrils bici que hi ha a Parets

La sortida i arribada de la Diada de la Bici es va fer com cada
any des del Pavelló d’esports. La participació d’aquest 2007
és una de les més altes que es recorden de la passejada tot
i que anys enrere es van superar els 700 participants. El bon
temps va afavorir l’elevada participació a la Diada.

El bon temps permet doblar la
participació registrada  l’any
passat a la Diada de la Bici.

En total, més de 650 persones
van pujar a la bici.

L’Associació Ciclista Parets
defensa la creació de més

carrils bici al municipi.
Actualment hi ha

1.462 metres.

La Diada d’aquest any va
coincidir amb la participació
del ciclista  paretà Joaquim
Rodríguez al Campionat del
Món de fons en carretera.

Cada cop hi ha més joves que juntament amb els seus pa-
res participen en la passejada en bici pels carrers de Parets.
Equipats amb el casc que és obligatori van poder completar
el recorregut. Els participants demanaven la creació de més
carrils bici fet que afavoriria un major ús d’aquest transport.

Per controlar la seguretat, l’AC Parets compta cada any amb
el suport de la Policia local i del col·lectiu de Protecció Civil.
Ens els darrers anys s’ha dissenyat un recorregut més segur
que evita passar per més cruïlles de la zona de l’Eixample.

L’Associació Ciclista Parets va aprofitar la celebració de la
Diada d’aquest diumenge per donar a conèixer el calendari
d’activitats de la temporada. L’ACP programa sortides cada
cap de setmana dels equips de BTT i cicloturisme.

Enguany hem assolit un nou èxit de
participació a la Diada de la Bicicle-
ta. Més de 600 persones han pres
part en aquesta clàssica passejada
organitzada per l’AC Parets, que es-
devé un acte a favor de la utilització
de la bicicleta com a vehicle per als
desplaçaments interiors, ja sigui per
mobilitat obligada o per oci. L’edició
d’aquest any tenia com a lema “una
pedalada contra el canvi climàtic”,
per manifestar el nostre compromís
social en la lluita per evitar l’escal-
fament global. Amb aquest senzill
gest de canviar el cotxe i la moto per
la bicicleta, els participants ens han
ensenyat el camí per contribuir entre
tots a reduir les alteracions del clima
i afavorir així un estalvi energètic que
repercutirà positivament en l’atmos-
fera i en la nostra economia.
Amb la Diada de la Bicicleta, que
uneix esport i civisme, hem culminat
la setena Setmana de la Mobilitat,
per conscienciar la ciutadania sobre
la necessitat d’una nova mobilitat
urbana que aposti pels mitjans de
transport alternatius i ens permeti
redescobrir el nostre entorn. Perquè
l’adhesió de Parets a aquesta cam-
panya no significa fer exclusivament
una sèrie d’actes lúdics sinó prendre
compromisos i establir mesures en
relació a la mobilitat. Precisament,
enguany hem portat a terme un se-
guit d’actuacions com la instal·lació
de deu nous aparcaments per a bi-
cicletes, l’ampliació de la xarxa de
carrils bici i la potenciació del trans-
port públic, amb la difusió dels valors
ecològics i econòmics d’aquest mit-
jà. Alhora, s’ha iniciat l’estudi de
mobilitat a les escoles, amb la rea-
lització d’enquestes als escolars per
conèixer els hàbits dels desplaça-
ments.
A Parets apostem per una mobilitat
raonable i respectuosa amb l’entorn
i amb les persones.
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La Marineta celebra una jornada de portes obertes
per presentar l’oferta formativa als empresaris

L’antiga masia La Marineta, rehabilita-
da per l’Ajuntament de Parets, és un
equipament municipal de promoció
econòmica. La seva projecció com a
Centre de Recursos Empresarials té
com a fonament esdevenir un motor
d’impuls en el desenvolupament eco-
nòmic i empresarial de Parets. Presta
servei en tres àmbits: formació, assis-
tència tècnica i espais de treball.

Jornada de portes obertes
Coincidint amb l’inici de l’activitat com
a centre de formació, el proper 17 d’oc-
tubre, La Marineta celebrarà una jorna-
da de portes obertes, de 10.30 a 19h,

per tal de donar a conèixer tant les
instal·lacions de l’equipament munici-
pal com l’oferta formativa programada
per a aquest darrer trimestre de l’any.

En el decurs de la jornada hi haurà una
taula rodona sobre la importància de la
formació contínua i la seva promoció al
territori, que comptarà amb la partici-
pació del president de l’Agrupació
d’Empresaris del Baix Vallès, Carles
Torras, i del Secretari General d’UGT al

Els pous del barri de
l’Escorxador seran
analitzats properament
Aquesta setmana, l’alcalde de Parets
i altres membres de l’equip de govern
s’han reunit  amb alguns veïns del barri
de l’Escorxador per informar-los sobre
el resultat d’un estudi -avalat per
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la
Junta de Residus de Catalunya- que re-
comana la clausura dels pous situats
en aquest entorn, com una mesura
preventiva davant un possible risc de
contaminació.
Fa anys, en aquesta zona de Parets, a
tocar de l’avinguda de Catalunya, hi
havia ubicada l’empresa Bendix i les
filtracions de matèries tòxiques al sòl
i subsòl podrien haver afectat les ai-
gües dels pous privats.

Arran d’aquesta situació, l’empresa
Honeywell, posterior a Bendix,  va ela-
borar un pla amb el qual es compromet
a la descontaminació del sòl i també
dels pous al voltant de l’empresa. El
pla va elaborar-se després de dur a
terme un estudi tècnic general sobre la
zona.
Davant la inquietud mostrada pels 21
afectats, el consistori ha mediat per tal
que l’empresa realitzi properament un
estudi específic per conèixer el grau
d’afectació de cadascun dels pous, i
alhora que es comprometi a fer un se-
guiment periòdic durant 10 anys, amb
dues revisions anuals, amb l’objectiu
final de restablir-ne la normalitat.

El 17 d’octubre, de 10.30 a 19 hores, es mostraran les instal·lacions del Centre de Recursos
Empresarials i es donarà a conèixer les activitats formatives programades fins a finals d’any

Vallès Oriental i Maresme, J. Antoni
Alcaide. També hi intervindrà el regidor
de Promoció Econòmica de l’Ajunta-
ment de Parets, Antonio Torío.

Oferta formativa 2007
A mitjan octubre, La Marineta inicia la
seva activitat com a centre de forma-
ció amb oferta de cursos adreçada a
treballadors en actiu d’empreses de
Parets. En el darrer trimestre d’aquest
2007 es duran a terme sis cursos de
matèries diverses com ara el desenvo-
lupament d’habilitats directives, la ges-
tió de la qualitat total, prevenció de ris-
cos laborals, l’entrenament en la fun-
ció directiva, direcció de persones –tre-
ball en equip, lideratge i motivació- i ha-
bilitats personals i interpersonals en
l’entorn laboral.

Inscripcions a La Marineta
Tots els treballadors d’empreses ubi-
cades a Parets del Vallès poden acce-
dir als cursos, que estan subvencio-
nats al 100%.
Les inscripcions cal fer-les al mateix
equipament, situat al carrer de La
Marineta, al polígon industrial Llevant
o trucant al telèfon 93 573 00 70.

El Pla de formació per a
 treballadors de Parets està

subvencionat al 100%

Es recomana una mesura cautelar
de clausura dels pous i una revisió

periòdica de l’estat de l’aigua

El 15 d’octubre comença
l’activitat formativa amb una

oferta de sis cursos
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Les botigues de l’Eixample
surten novament al carrer

Demà dissabte, 6 d’octubre, l’avinguda de Catalunya
 es converteix en aparador comercial

SUSANNA
VILLA

Regidora
de Comerç

Durant tot un dia, les botigues de l’Ei-
xample surten al carrer. Ja ho van fer
al juliol i ara repeteixen. Aquest dissab-
te, 6 d’octubre, des de les 10 del matí
fins a les 8 del vespre, una vintena
d’establiments comercials posaran a
la venda els seus productes a preus
més assequibles. Així mateix, algunes
de les botigues que romanen tancades
els dissabtes obriran les seves portes
per sumar-se a la jornada.

Diferents àmbits comercials
“La botiga al carrer” és el nom que rep
l’activitat, programada per l’Associació
de Comerciants de l’Eixample de Pa-
rets (ACEP), i que té com a finalitat pro-
moure el comerç local i de proximitat.
S’emplaçarà a l’avinguda de Cata-

lunya, entre els carrers de Monistrol i
Comte Montemolín, i estaran represen-
tats diferents sectors comercials com
ara esport, moda i calçat, informàtica,
papereria, articles per a la llar, perfu-
meria o ferreteria, entre d’altres.
Durant la jornada hi haurà atraccions
per als infants, amb un castell inflable,
i entre tots els clients es sortejaran
tres premis encara per determinar.

Fira del Comerç, l’any vinent
La tradicional Fira del Comerç, datada
al calendari durant la tardor, no se ce-
lebrarà enguany. Les associacions de
comerciants de l’Eixample i del Barri
Antic estan replantejant aquest esde-
veniment, que podria passar a cele-
brar-se cada dos anys.

L’essència del comerç més proper

BrBrBreuseuseus

Diumenge passat, 23 de setembre,
van ser inaugurades les obres de
remodelació de l’espai de Can Roura
així com la posada en marxa de l’as-
censor.
Durant el matí, els assistents van
poder veure un seguit de plafons ex-
plicatius del desenvolupament de
les obres. Aquesta reordenació urba-
nística s’ha dissenyat amb l’objectiu
de guanyar espai per als vianants, mi-
llorar l’accessibilitat i renovar l’as-
pecte del barri que esdevé un dels
més antics de l’Eixample. Durant el
discurs inaugural, l’alcalde va recor-
dar alguns dels veïns i veïnes que
van impulsar el projecte i va posar de
manifest el nou caràcter d’aquesta
zona pensada també com a lloc de
trobada per a la gent.
Finalment, Joan Seguer, acompanyat
d’alguns dels veïns més antics del
barri va tallar la cinta i va fer el pri-
mer dels viatges d’entrada en funci-
onament de l’ascensor. L’esdeveni-
ment va cloure amb un refrigeri i un
concert a càrrec de la Rag’s Bang.

Amb l’objectiu de millorar l’oferta d’ac-
tivitats adreçades a la gent gran, les re-
gidories de Medi Ambient i Soste-
nibilitat i de Serveis Socials han posat
en marxa, a través de l’Escola de la
Natura, un seguit de sortides a dife-
rents indrets de Catalunya, d’especial
interès natural i cultural.
Aquestes passejades, que comptaran
amb el suport d’un equip d’educadors
ambientals, estan pensades i disse-
nyades específicament per a la gent
gran mínimament acostumada a cami-
nar pel medi natural. Es tracta d’un ci-
cle d’excursions de diversa durada que
pretenen visitar espais naturals acces-
sibles amb l’objectiu de donar a conèi-
xer els valors del patrimoni natural i
cultural que atresoren. Dins la progra-
mació, es visitaran, mensualment, di-
ferents indrets, alguns tan emblemà-
tics com els Aiguamolls de l’Empordà,
el Parc natural del Montseny i d’altres
més propers com les rodalies de Ga-
llecs o del Riu Tenes.

L’Escola de la Natura
programa sortides per
a la gent gran

Curs sobre organització
de les entitats municipals

El comerç local, el de proximitat, el de casa nostra, va molt més enllà
de l’activitat de comprar i vendre. El comerç és vida, és punt de troba-
da, és moviment als carrers i el batec constant de la seva gent.
Aquesta legislatura encetem una nova regidoria, específica en l’àmbit
del comerç, amb la voluntat de donar resposta, amb les eines que dis-
posem a l’administració pública, a les demandes del sector comercial
de la nostra vila.
Conjuntament amb les associacions de comerciants treballarem en
l’elaboració d’un pla de dinamització i establirem les línies d’actua-
ció per tal d’assolir un comerç encara més consolidat, modern i de
proximitat.
En aquesta tasca hi abocarem tot el nostre esforç. Una mostra d’aques-
ta voluntat és la jornada “La botiga al carrer” que se celebrarà demà,
però també la Fira de Nadal que, per segon any, es farà a la plaça de
la Vila o la Fira del Comerç,  que es replanteja amb caràcter biennal i
que és un aparador del nostre comerç, el de Parets.

Els passats dies 28 i 29 de setem-
bre, va tenir lloc al Casal Can
Butjosa, el curs sobre organització i
funcionament de les associacions,
una iniciativa del Servei de Participa-
ció Ciutadana de l’Ajuntament amb
la col·laboració de la Diputació de
Barcelona i la Fundació Pere Tarrés.
A les jornades van assistir 15 perso-
nes en representació d’11 entitats
municipals que van valorar molt sa-
tisfactòriament els continguts, adre-
çats a proporcionar a les entitats i
associacions, eines per a la millora
de la seva gestió i funcionament.

Considera interessant que els ciutadans decideixin a què s’han de destinar els diners d’inversions del pressupost municipal?

VOX POPULI

Jo trobo molt bé que la gent
puguem participar en aquests
temes, ja que tots hi estem
implicats, sí que penso parti-
cipar-hi, crec que seria inte-
ressant invertir en la millora
de les voreres, ja que estan
molt malmeses.

Dolores
Varela

64 anys

Ismael
Martín
27 anys

Potser molta gent no li dóna
la importància que té el tema,
però tots hauríem de partici-
par-hi. Crec molt necessari in-
vertir en infància, crear més
places de llar d´infants.
I també en gent gran, ajudar
les famílies en l’atenció.

Vicenta
Clement

66 anys

És molt interessant que el ciu-
tadà sàpiga en què es gasta
l’Ajuntament els pressupos-
tos. Jo sí que penso partici-
par-hi, crec que seria bo tornar
a invertir en millores urbanes,
com voreres, perquè estan
molt malmeses, també en
vigilància dels parcs.

Jordi
Bordonau

72 anys

Olaya
Parejo

46 anys

És molt interessant que el
consistori ens doni l’oportuni-
tat de poder decidir a què des-
tinaria el ciutadà part d’aquest
pressupost, perquè tots es-
tem al carrer i veiem les ne-
cessitats reals. Jo veig molt
necessari, diria urgent, inver-
tir en sanitat.

No ho sabia, però ho trobo
molt interessant i crec que hi
participaré. Jo invertiria en
comerç local, més diversitat i
també en joventut, perquè els
joves no tenen gaires opcions
lúdiques i han de marxar fora.

L’Ajuntament de Parets, a través de la
regidoria de Medi Ambient i Soste-
nibilitat, i l’empresa Recicloil SL, ha
signat avui, 5 d’octubre, un acord per
a la instal·lació de contenidors de car-
rer per a l’abocament d’olis domèstics
que, posteriormet, seran convertits en
biocombustible. La recollida es farà a
través de dos abocadors instal·lats en
punts estratègics del municipi, el pri-
mer situat al Camp de les Peces i, el
segon, a l’Avinguda Catalunya.
Amb aquesta actuació, el consistori vol
potenciar el reciclatge, restauració i
subministrament d’aquest tipus oli en
additius i fomentar la l’educació i sen-
sibilització mediambiental.

L’Ajuntament signa un
conveni per a reutilitzar
els olis domèstics

Inaugurat el remodelat
espai de Can Roura
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OFERTES DE LA BORSA DE TREBALL
Per poder accedir a les ofertes de la BORSA DE TREBALL, cal estar inscrit al Servei Local d’Ocupació (SLOP).
Les persones usuàries del Servei Local d’Ocupació interessades en alguna d’aquestes ofertes, cal que s’adrecin a l’SLOP els dilluns de 9 a 13 i de 16.30 a 19 h
Les persones no inscrites i que vulguin disposar dels nostres serveis cal que concertin entrevista a l’SLOP.
Es poden consultar aquestes i altres ofertes a la pàgina web de l’Ajuntament www.parets.org

Es poden consultar aquestes i altres ofertes a la pàgina web de l’Ajuntament www.parets.org o www.parets.cat

ADMINISTRATIU/VA ELECTRÒNIC
 (Oficina Tècnica)AUX. ADMINISTRATIVA

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal + indefinit.
Horari: jornada partida.
Tasques: facturació, atenció telefò-
nica, seguiment d’incidències, etc.
Requisits: formació professional
administrativa. Valorable experièn-
cia. Preferible vehicle.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb opcions
d’indefinit.
Horari: 1/2 jornada matí.
Tasques: atenció a clients i prove-
ïdors, seguiment vendes, etc.
Requisits: experiència en un depar-
tament comercial. Bon nivell d’an-
glès.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: negociable.
Tasques: interlocutor entre el
departament de producció, l’ofi-
cina tècnica i el client.
Requisits: formació professional.
Valorable experiència en oficina
tècnica.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: jornada partida.
Tasques: comptabilitat, factura-
ció, gestió bancària, atenció a
clients i proveïdors.
Requisits: formació administrati-
va i experiència. Valorable carnet
de conduir.

ADMINISTRATIVA
COMERCIAL

OPERARI
(Nocturn)

MOSSO DE MAGATZEM OPERARI D’ENVASAT

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb opcions
d’indefinit.
Horari: jornada intensiva.
Tasques: paletitzat i envasat de
productes alimentaris.
Requisits: persona responsable i
ordenada.

Llocs de treball: 3
Contracte: obra o servei.
Horari: jornada d’obres públi-
ques.
Tasques: manobre en obra pública
i edificació industrial.
Requisits: no cal experiència. In-
dispensable carnet de conduir.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal.
Horari: jornada partida.
Tasques: operari de magatzem
en empresa farmacèutica.
Requisits: experiència. Carnet de
carretoner.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb
opcions d’indefinit.
Horari: jornada nocturna.
Tasques: neteja maquinaria i tas-
ques de producció en empresa
alimentària.
Requisits: experiència en l’àmbit
industrial.

PEÓ DE LA
CONSTRUCCIÓ
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L’Ajuntament de Parets i l’empresa
Autopistas Concesionaria Española
S.A. (ACESA), van signar un conveni, el
passat 27 de setembre, per al desen-
volupament del projecte del Centre
Obert de Parets, que ofereix un servei
educatiu no formal que treballa aspec-
tes socials i integradors.

Col·laboració econòmica
Amb la signatura del conveni es va es-
tablir el marc de col·laboració entre el
consistori i ACESA per al projecte de
Centre Obert de Parets pel qual l’em-

Zones d’aparcament
amb limitació horària

Joan Seguer i Josep Lluís Giménez, director d’ACESA, en el moment de la signatura

ACESA col·labora amb el projecte
del Centre Obert de ParetsDesprés de la campanya informativa

que es cva dur a terme durant els me-
sos d’estiu, ja han entrat en funciona-
ment les zones d’estacionament limi-
tat, per tal de potenciar la mobilitat a
les àrees comercials de la nostra po-
blació. En aquests espais, s’ha deter-
minat un temps màxim d’1 hora i 30
minuts per a l’aparcament i l’hora d’ar-
ribada s’haurà d’indicar mitjançant un
rellotge que es pot recollir de manera
gratuïta als comerços de la zona, o bé,
a les Oficines d’Atenció Ciutadana de
l’Ajuntament.
Els horaris establerts comprenen les
franges de dilluns a divendres de 8 a
14 h i de 17 a 20 h i, els dissabtes,
de 8 a 14 h. Fora d’aquests horaris les
zones d’estacionament es podran uti-
litzar sense cap limitació.
Els carrers afectats per aquesta mesu-
ra estan situats a la part central del mu-
nicipi i inclouen els carrers de
Monistrol, la Mina, Conestable de
Por tugal, Fra Francesc d’Eiximenis,
Galende i Consell de Cent, així com la
zona d’aparcament del carrer de
Berenguer.

presa ha fet una aportació econòmica
de 6.000 euros.
L’activitat es desenvolupa a unes
instal·lacions cedides per la Parròquia
de Sant Esteve i que van ser condicio-
nades per l’Ajuntament de Parets per a
la prestació d’aquest servei, que està
destinat a l’atenció d’infants i joves
d’entre 3 i 12 anys.
Les instal·lacions actuals són de caràc-
ter provisional i, previsiblement, es man-
tindran durant un període de dos anys.
Posteriorment es dotarà un espai esta-
ble per a la prestació d’aquest servei.

El Centre Obert ha reprès
l’activitat aquesta setmana

Dilluns passat, 1 d’octubre, va co-
mençar de nou l’activitat del Centre
Obert de Parets del Vallès, un equi-
pament diürn que funciona els di-
lluns, dimecres i dijous de les 4 de
la tarda a les 8 del vespre, en el qual
es potencia una sèrie d’hàbits i va-
lors socials, a més de compensar
possibles deficiències socioeducati-
ves. L’educació integral dels infants
i dels joves, afavorir les habilitats so-
cials, potenciar l’autonomia, la soli-
daritat, la sociabilitat i el treball en
equip són alguns dels objectius del
servei, que funciona a Parets del
Vallès des del maig de 2007, quan
van ser inaugurades les instal·-
lacions.

L’empresa concessionària d’autopistes ha aportat 6.000 euros
per a impulsar aquest servei municipal





Equipaments municipals



5 d’octubre de 200710
PUBLICITAT



5 d’octubre de 2007
CULTURA

11

Oficina de Catala

Oficina de Català
de Parets del Vallès
Centre Cultural Can Rajoler

Travessera, 1
Tel. 93 573 98 00

parets@cpnl.cat

He d’anar al gimnàs

`

Aquest diumenge comença la nova
programació d’espectacles als teatres
de Parets, corresponent a l’últim se-
mestre de l’any. La primera d’aques-
tes novetats, la podrem veure al tea-
tre Can Rajoler de la mà de la compa-
nyia Versus & Cia. sota el títol La mi-
llor nit de la teva vida, una comèdia
senzilla i directa on tres personatges
s’enfronten  al record de l’instant en
què van fer aquesta declaració i a la re-
cerca constant de retrobar una altra
“millor nit de la seva vida”.

Espectacles per a tots els gustos
Un dels plats forts en el vessant mu-
sical, serà la presencia de la rumba ca-
talana sobre l’escenari del Teatre Can
Rajoler. Los Manolos, Gertrudis i Las
Miranda, actuaran el diumenge 18 de
novembre per a tots els amants
d’aquest ritme. També es duran a ter-
me, entre d’altres, l’espectacle La apo-
teosis necia dirigit per Miguel Com-
pany dins la programació del Cafè te-
atre, El coronel ocell de la companyia

Quatre per Quatre o l’obra L’agressor,
inclosa dins la programació de la cam-
panya contra la violència de gènere
“Prou d’hòsties”.

Així mateix, s’ha programat la tradicio-
nal actuació de la companyia de teatre
local Som i Serem que, en aquesta
ocasió, posarà a escena l’obra Mont-
serrat, Mar ta i Maria, una comèdia
basada en l’obra original de Josefina
Altés, guanyadora del Memorial Antoni
Santos Antolí, l’any 1992. El punt final
de la programació arribarà amb el con-
cert de Cap d’Any a càrrec de l’Orques-
tra Barcelona Sinfonietta que interpre-
taran valsos, marxes i temes populars
de cinema.Pel que fa als espectacles
infantils, l’entitat Rialles serà l’encar-
regada de programar les actuacions
que es duran a terme el segon i quart
diumenge de cada mes.

Nova programació als teatres de Parets

La rumba catalana amb Los Manolos serà un dels plats forts en el vessant musical

Concert de cap d’any
amb l’Orquestra

Barcelona Sinfonietta

Ja ha començat la nova temporada
2007-2008 del Club de Lectura or-
ganitzat per la Biblioteca Can Rajoler.
El Club de lectura és un espai obert
a tothom creat per a comentar lectu-
res de llibres específics que es pro-
gramen per a tota la temporada. Les
trobades es produeixen cada mes i
mig o dos mesos i tenen una dura-
da aproximada de deu mesos, des
del setembre fins al juny.
Les inscripcions estan obertes du-
rant tot l’any i, tothom que estigui in-
teressat, s’hi pot incorporar durant el
transcurs de la temporada. Per a ca-
dascun dels llibres que es comenten
es fan dues sessions, una a les 15h

i, la segona a les 19 h.
Enguany, s’han programat sis lectu-
res, entre les quals destaca La Pla-
ça del Diamant, un clàssic de la
novel·la catalana de la reconeguda
escriptora Mercè Rodoreda de la qual
l’any 2008 es commemora el cente-
nari del seu naixement.

BrBrBreuseuseusBiblioteca Can Rajoler

7 de novembre
Modelos de mujer
Almudena Grandes
19 de de desembre
Un adiós a las armas
Ernest Hemingway
Lectura de la novel·la i passi de la pel·-
lícula
30 de gener de 2008
La Plaça del Diamant
Mercè Rodoreda
amb motiu del centenari del naixement
de l’autora
12 de març de 2008
Vint-i-quatre hores en la vida d’una
dona
Stefan Zweig
Maig-Juny (per determinar)
L’església del mar
Ildefonso Falcones

Properes lectures

Nova temporada del Club de Lectura 2007-2008

TTTTTeaeaeaeaeatrtrtrtrtre Cae Cae Cae Cae Can Rn Rn Rn Rn Raaaaajojojojojolllllererererer
7 d’octubre - 18.30 h
La millor nit de la teva vida
Jordi Silva.
21 d’octubre - 18.30 h
La música de corda entre purisme i
dansa
Ensemble de corda del Moianès.
4 de novembre - 18.30 h
L’agressor
Kombat-FEI.
18 de novembre - 18.30 h
Rumba Catalana, tribut
Los Manolos, Gertrudis i Las Miranda.
2 de desembre - 18.30 h
Orion caravan, dansa
Cesc Gelabert i Lydia Azzopardi.
16 de desembre - 18.30 h
El coronel ocell
Quatre per quatre
23 de desembre - 18.30 h
Montserrat, Marta i Maria
Som i Serem
1 de gener - 19.00
Concert de Cap d’Any
Orquestra Barcelona Sinfonietta.

13 d’octubre - 22.30h
El Chou!
interpretat per Xavi Castillo.
10 de novembre - 22.30 h
Espectacle per determinar.
8 de desembre - 22.30 h
La apoteosis necia
El Cansancio.

Les entrades i els abonaments per a
la propera temporada ja estan a la ven-
da i es poden adquirir a les oficines de
Caixa Catalunya, al telèfon o al web
del tel.entrada, a les oficines de Can
Rajoler els dimarts de 9 a 13 i els di-
jous de 16.30 a 19.30 h o bé, a la
taquilla dels teatres, una hora abans
de cada espectacle.

Parets celebra el 20è
Festival de la poesia
El proper 20 d’octubre, a les 18 h,
tindrà lloc, al Teatre Can Rajoler, el
lliurament de premis corresponent al
20è Festival de la poesia que orga-
nitza el Niu d’art amb el suport de
l’Ajuntament de Parets. Enguany
s’han establert novament dues cate-
gories, d’una banda, l’adreçada a po-
etes i, d’una altra, la de rapsodes,
que inclou el premi Josep Fité al mi-
llor rapsode local, un guardó que con-
cedeix la Penya Blanc-Blava Parets-
Lliçà. Quasi una cinquantena de po-
esies inèdites han estat presentades
de les quals un 5% correspon a po-
etes locals. La resta de participants
provenen de diferents poblacions del
Vallès i, fins i tot, s’han rebut obres
de fora del territori català. Pel qua fa
als rapsodes, enguany intervindran
12 persones que interpretaran obres
pròpies o d’altres autors. Durant la
deliberació del jurat, està prevista
l’actuació d’artistes convidats que
amenitzaran l’esdeveniment amb mú-
sica i imitacions diverses.

BrBrBreuseuseus
Nova oferta del CEBEI
per al curs 2007-2008
La Biblioteca Infantil i juvenil Can
Butjosa, ha endegat un nou progra-
ma de cursos dins l’obtenció del
Certificat d’Especialització en Bibli-
oteques Escolars i Infantils (CEBEI).
Aquesta convocatòria arriba enguany
a la cinquena edició.
Els aspirants s’han de matricular
d’un paquet d’assignatures que su-
min com a mínim 20 crèdits, i que
incloguin formació de l’Àrea de For-
mació de la Biblioteca Can Butjosa
de Parets del Vallès i assignatures
de les Diplomatures de Bibliotecono-
mia i Documentació, que s’impartei-
xen a la Universitat de Vic.
Algunes d’aquestes assignatures
s’imparteixen tant en modalitat pre-
sencial com semipre-sencial.
El cer tificat és d’especial interès,
tant pels professionals docents que
volen adherir-se al nou impuls que
està donant el Departament d’Edu-
cació a les biblioteques escolars,
com pels bibliotecaris dedicats als
infants.

VVVVVeeeeennnnnddddda d ea d ea d ea d ea d ennnnntrtrtrtrtraaaaadddddeseseseses
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“He d’anar al gimnàs.” Aquest és un
dels propòsits que més ens formu-
lem en acabar les vacances d’estiu.
Són molts els atractius que avui dia
aquests centres ens ofereixen: cam-
panyes publicitàries que prometen
facilitar l’autèntic benestar integral
(wellness), condicionament físic
(fitness) a la carta per posar-se en
forma, danses pròpies de diferents
racons del planeta, innovadors actes
socials, etc.

Un cop hem triat les instal·lacions
que més ens convenen, el ventall de
possibilitats pel que fa a les activi-
tats és cada vegada més variat. Des
de les opcions més dinàmiques i rít-
miques com l’aeròbic, l’aiguagim, la
gimnàstica jazz, la capoeira, les
arts marcials o l’ús de la cinta de
córrer o la bicicleta estàtica, fins a
les més relaxants i reposades com
el ioga, el tai-txi, el txi-kung o el
mètode Pilates.

Ara bé, si sou dels qui us agrada
combatre la inactivitat física mitjan-
çant exercicis de tonificació amb
l’halter, les manuelles (mancuer-
nas, en castellà) o la premsa, prepa-
reu-vos a rebre intenses sessions
quan sentiu a parlar el professor
d’esquats, pressions, extensions,
panxells, rems o rulls.

Extret del TERMCAT:
http://www.termcat.cat/
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Un sopar posa el punt i final a la celebració
dels 75 anys de bàsquet a Parets del Vallès

Jordi Seguer

Més de 250 persones van assistir el
passat dissabte al sopar de cloenda
dels 75 anys de bàsquet a Parets ce-
lebrat al Pavelló Municipal d’Esports.
L’acte va servir per reconèixer funda-
dors, expresidents i altres persones
que han estat vinculades amb el bàs-
quet durant les darreres dècades. Des
del setembre del 2006, el club presi-
dit per Dídac Cayuela ha organitzat una
gran varietat d’activitats per commemo-
rar l’efemèride: exposició de fotografi-
es, clínics per a entrenadors, trobades
d’escoles de bàsquet, final del Campi-
onat de Catalunya júnior masculí, Tro-
feu Vila de Parets, final catalana de
cadira de rodes i final provincial esco-
lar de bàsquet 3X3.
Entre les persones que van recollir al-
gun reconeixement durant la vetllada
cal destacar Pere Vila Vilarrassa
(expresident i exjugador), Vicenç Serra
(expresident i exjugador), Vicenç
Mompart (expresident i exjugador), Mi-
quel Gorina, Martí Gorina i Domènec
Turull (Agrupació esportiva Urgell),
Jaume Gorina (un dels fundadors els
anys 30). També van rebre reconeixe-
ment Toni Martín i Jordi Galí que por-
ten més de 20 anys de trajectòria al
CBP i l’exregidor d’esports Josep M.
Guzmán.
Tot i que no van fer acte de presència
el BP també va voler recordar
l’expresident Josep Ametller, Josep

El ciclista paretà Joaquim Rodríguez
Oliver de l’equip Caisse d’Epargne
va formar part del combinat espanyol
que va participar el cap de setmana
passat al Campionat del món de
fons en carretera celebrat a Sttutgart
(Alemanya). El paper de la selecció
va ser més aviat discret ja que el
favorit, Oscar Freire, es va haver de
conformar amb el 14è lloc mentre
que el paretà Joaquim Rodríguez va
ser el 65è i es va quedar a 7 minuts
i 52 segons del guanyador, l’italià
Paolo Bettini, vencedor en l’edició del
2006. Purito Rodríguez va tenir el
seu protagonisme al Mundial ja que
va participar en diferents escapades
que tenien com a objectiu controlar
els corredors italians situats al cap
de la cursa. El ciclista paretà no va
poder mantenir el ritme ni tampoc
cap dels seus companys. En la dar-
rera ascensió va quedar despenjat
Freire. El millor classificat espanyol
va ser Samuel Sánchez (7è). Abans
de tancar la temporada Rodríguez
anirà al Giro de la Lombardia, a l’es-
calada a Montjuïc i a d’altres curses
al Japó i als Emirats Àrabs.

Joaquim Rodríguez
participa al Mundial de
Ciclisme d’Sttutgart

Ribas (un dels fundadors) i l’equip fe-
mení del BP del 1974.
Al sopar dels 75 anys de bàsquet a
Parets van assistir entre d’altres l’alcal-
de de Parets, Joan Seguer; el regidor
d’esports, Sergi Mingote; el
vicepresident de la Federació Catalana
de Bàsquet i Espanyola, Joan Fa i Jordi
Mumbrú, en representació de la Secre-
taria General de  l’Esport de la Gene-
ralitat. La directiva del BP pensa fer
properament altres reconeixements a
exdirectius i antics jugadors que per
diversos motius, no van assistir al so-
par o no se’ls va poder convidar.

Doble sortida dels sèniors A del BP
Els equips sènior A masculí i femení
del Bàsquet Parets juguen aquest diu-
menge fora de casa. El masculí a 2a
Catalana juga a Solsona (12 h) amb
l’objectiu de sumar el primer triomf
després de la derrota a casa amb el
Sant Josep “B”. El BP té encara pen-
dent el partit ajornat a Llívia.
El sènior femení A de 3a grup 4 juga-
rà diumenge a Llavaneres (19 h). Les
paretanes van començar la lliga amb
un triomf a casa (42-30) davant del CB
Sentmenat.

L’acte de cloenda del 75è aniversari va servir per fer un reconeixement a alguns dels fundadors del Club
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Marta Martín és la nova directora
tècnica del Club Atletisme Parets

El CF Parets rep aquest diumenge l’Escala

Les pistes d’atletisme van acollir divendres passat la presentació del CA Parets

El nedador del CNP Adrià Martínez
(a la foto) va quedar 1r classificat a
la prova de 1.000 m de la 81a Tra-
vessia nedant al Port de Tarragona.
Martínez que va fer un temps de
9’57 s va ser també el guanyador
en categoria benjamí masculí de la
prova celebrada el passat diumen-
ge. La nedadora del Parets Laura
Rivera va ser 2a en benjamí femení
mentre que Janira González va ser
3a en benjamí femení i va rebre el
premi per ser la par ticipant més
jove.

El club presidit per César Menes va fer la presentació de la
nova temporada el passat divendres a la zona esportiva

El primer equip del CFP rebrà aquest diu-
menge l’Escala (12 h) en la 4a jornada de
la lliga de Preferent grup 1. El conjunt en-
trenat per José Miguel Astasio suma 6
punts després d’haver guanyat els dos dar-
rers partits davant el Sant Cugat (2-1) i al
camp del Lloret (1-2) remuntant un marca-
dor advers.
El davanter Pedro Carreño ha marcat 4 dels
5 gols de l’equip mentre que Xavi Jiménez

va aconseguir l’empat a un a Lloret. Després del partit contra l’Escala el CFP
anirà el 13 d’octubre a Llagostera. D’altra banda, el Parets “B” a 2a Territo-
rial grup 9 juga aquest dissabte al camp del Sta Maria (Montcada) a les 18
h. Els paretans tenen 4 punts després de la victòria a casa davant el
Sentmenat (2-1) amb gols d’Edu i Javi.

Nous fitxatges al sènior
A del Tennis Taula Parets
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Marta Martín és la nova directora tèc-
nica del Club Atletisme Parets per la
temporada 2007-08. Martín, atleta en
actiu que per tany a l’AA Catalunya,
serà la nova responsable de l’escola
d’atletisme que el club, presidit per
Cesar Menes, vol potenciar amb un
nou projecte. En el palmarès de
Martín, de 26 anys, hi figuren 3 Cam-
pionats d’Espanya de 800 m, 5
subcampionats estatals en 800 m, vic-
tòries el Campionats de Catalunya i en
tornejos internacionals.
Des de principi de setembre el CA Pa-
rets ha iniciat els entrenaments de la
nova temporada. Per donar a conèixer

Després de perdre les 2 primeres
jornades davant del GEiEG (21-38) i
a la pista de la Canonja (33-21) el sè-
nior A de l’HP rep demà el Bordils en
el 3r partit del grup A de Lliga cata-
lana (19.30 h). Els paretans neces-
siten més temps per adaptar-se a la
nova categoria i conjuntar les noves
incorporacions.  D’altra banda, el
cadet de l’HP de Lliga Catalana juga
aquest cap de setmana a Granollers,
l’equip de Canalejas va guanyar el
primer partit davant del Sant Esteve
Sesrovires (25-22).

La lliga de rugbi de 2a Catalana s’ini-
cia aquest dissabte amb el despla-
çament del CRP al camp de la Tei-
xonera de Barcelona per enfrontar-
se a l’Alella. El primer equip del Pa-
rets aspira a aconseguir l’ascens a
1a divisió. Aquesta és la setena tem-
porada en competició del CRP que
no jugarà el primer partit a casa fins
el 20 d’octubre davant del Reus. Al-
tres rivals seran: Vic, Castelldefels,
Torroella de Montgrí, Químics, Gò-
tics, INEF Lleida i Cornellà B.

L’equip sènior A del FS Parets jugarà demà
dissabte a la pista del Riudellots de la Sel-
va en partit corresponent a la 2a jornada de
la lliga de Territorial grup 1. Els paretans van
començar la temporada la passada setma-
na amb un triomf (2-0) davant del Pradenc
amb gols de Joel i Carlos.
La temporada 2007-08 s’ha iniciat amb no-
vetats tant a la banqueta com a la plantilla.
Oriol Perales -exjugador durant 10 anys del
sènior A- és el nou tècnic en substitució de
José Maqueda.
L’equip ha patit les baixes de Cerrillo,
Pedrito, César i el porter Carlos que ha
baixat al sènior B.

Els únics fitxatges han estat Ñoño i Carlos (CN Caldes) i Javier (Montcada). Continuen de la tempo-
rada passada: Roger, Alberto, Pitu, Sergio López, Javi Bote, Joan, Ivan Lacal, Joel, Rafa i Peli. L’ob-
jectiu de l’equip serà intentar de nou l’ascens cap a la 1a Estatal B. En les darreres campanyes el
FSP s’ha quedat a les portes.

Dissabte 6 i Diumenge 7 Octubre
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CF Parets-FC L’Escala(Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 2:
Solsona-B.Parets A (Diumenge, 12 h)
BÀSQUET 3a FEM. Grup 4:
Llavaneres-B. Parets A (Diumenge, 19 h)
HANDBOL LLIGA CATALANA Grup A:
Handbol Parets-Bordils (Girona) (Dissabte, 19.30 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
Riudellots de la Selva-FS Parets (Dissabte, 16.30 h)
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3:
TT Parets-CN Mataró (Dissabte, 17 h)
RUGBI 2a Catalana: Alella-CR Parets (Dissabte, 18 h)

Dissabte 13 i Diumenge 14 Octubre
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
Llagostera-CF Parets (Dissabte, 16 h)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 2:
B.Parets A-Circol Catòlic Badalona (Dissabte, 19 h)
BÀSQUET 3a FEM. Grup 4:
Sant Quirze-B. Parets A (Diumenge, 11 h)
HANDBOL LLIGA CATALANA Grup A:
Salle Bonanova-Handbol Parets
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 1:
FS Parets-Teià (Dissabte, 17.30 h)

el nou projecte es va fer una presenta-
ció davant dels pares i atletes el pas-
sat divendres 28 de setembre a la zona
esportiva. Els atletes portaven les se-
ves noves identificacions de les catego-
ries prebenjamí, benjamí, aleví, infantil,
cadet i juvenil. Marta Martín compta-
rà amb el suport de dues monitores
més (Tània i Estíbaliz) per entrenar la
trentena d’atletes que tindrà el CAP. La
nova responsable tècnica vol mantenir
la il·lusió entre els joves, fiançar les re-
lacions de grup, afavorir uns hàbits sa-
ludables en alimentació, oferir millores
materials, d’instal.lacions esportives i
més varietat d’activitats físiques.

El Servei d’Esports de l’Ajuntament
ha creat des de l’1 d’octubre un nou
grup de gimnàstica per a la gent gran
que es fa els dilluns i dimecres de
10.30 a 11.30 hores al Pavelló. La
creació del grup ve motivada per la
gran demanda que existia en aques-
ta franja d’edat. A causa d’això s’ha
anul·lat la sessió de manteniment
físic que es feia en aquella hora per
manca d’assistència.

Breus

El TT Parets juga demà dissabte a
casa davant del CN Mataró (17 h)
el segon par tit de la lliga de 1a
Estatal grup 3. L’equip ha renovat
la plantilla de la temporada passa-
da amb les incorporacions dels ju-
gadors Romà Caudet (ex Barcino) i
Ricardo Jiménez (ex IES Mollet). Es
manté com a jugador base el palis-
ta Miquel Molina. En la 1a jornada
disputada a la pista del Malgrat, el
TTP va perdre per 4-1 tot i fer una
bona actuació. L’únic punt el va
aconseguir Romà Caudet. L’objec-
tiu dels paretans serà assegurar la
permanència en la quarta tempora-
da consecutiva en la categoria.
El TTP també tindrà 3 sèniors més
i dos equips de veterans.

L’HP juga a casa aquest
dissabte amb el Bordils

El CN Parets participa a la
Travessa de Tarragona

Comença la temporada
del Club Rugbi Parets

S’amplia l’oferta esportiva
per a la gent gran de Parets

SÈNIOR A FS PARETSlllll’eeeeeqqqqquuuuuiiiiippppp

Breus
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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

La recent onada de pintades en por tes,
tanques, parets i alguns elements del mo-
biliari urbà del nostre poble, posa en qües-
tió, si més no, la capacitat cívica dels que
vivim en aquest entorn i el necessari com-
promís col·lectiu amb el bé comú. Si be és
cert que aquesta rebutjable actitud és no-
més atribuïble a una minoria de persones
que de ben segur no coneixen el signifi-
cat de la paraula convivència, no és menys
cert que ciutadans i administració, des de
la idea essencial que l’espai públic s’or-
ganitza entorn d’una identitat basada en
el deure cívic, hem de par ticipar, col·-
laborar i/o intervenir activament en la
solució  d’aquest problema social.
La pregunta és: quines estratègies locals
hem d’aplicar els poders municipals per

afavorir i promoure el vincle cívic entre els
ciutadans? Com podem generar o renovar
el sentiment de deure cívic entre els mem-
bres de la nostra comunitat? Aquest inter-
rogant resulta de caràcter vital per al món
local, especialment si “el deixar fer “ re-
presenta el risc de  fragmentar el vincle
cívic o el sentiment de pertinença de l’es-
pai públic.Tot i així l’equip de govern soci-
alista ha posat en pràctica diverses cam-
panyes de conscienciació, ha dialogat amb
col·lectius de joves relativament sensibles
per aquestes qüestions per demanar-los la
seva col·laboració, amb reaccions molts
satisfactòries i fins tot s’ha parlat amb al-
gun, esporàdicament inculpat d’aquest
fets, per tal de sol·licitar-li una rectificació
de la seva actitud.

Els socialistes creiem que només impul-
sant el civisme com a l’element primordi-
al de la relació interpersonal, a les nos-
tres places, carrers i espais públics po-
drem tenir el Parets que volem. Per això,
és molt important fomentar els valors de
la convivència ciutadana i de la pedagogia
de la resolució de conflictes. Una ciutada-
nia que sap participar en el debat de les
idees, en els projectes i en la discussió
amb els altres és una societat amb tots
els elements humans per potenciar l’evo-
lució i la transformació del seu municipi.

Pintades
incíviques

L’anunci que la Generalitat reduirà la
velocitat màxima a 80 Km/h al voltant de
Barcelona ha generat polèmica. És una de
les més de 70 mesures del Pla d’actuació
per a reduir la contaminació de l’aire, que
en 40 localitats entre les quals hi ha Parets
del Vallès, supera els nivells recomanats.
Tots els experts coincideixen a considerar
que el transport és un dels àmbits que
genera més contaminació. Durant molts
anys ni la Generalitat ni l’Estat han creat
una xarxa potent de transpor t públic i
col·lectiu, que disminueixi l’impacte del
transport privat. Només cal veure els
col·lapses diaris de carreteres i autopistes
per anar a treballar als polígons
industrials, de què Parets és testimoni
cada matí. I a la manca de planificació i

inversió s’afegeixen els incessants canvis
forçosos de residència de persones cercant
preus més assequibles dels habitatges,
cosa que incrementen la mobilitat. Avui,
amb un parc automobilístic que no ha parat
de créixer a l’àrea metropolitana, el trànsit
és un problema de primer ordre que afecta
l’economia, el medi ambient i la salut de
les persones.

Només polítiques favorables al transport
públic, especialment el ferroviari,
permetran redreçar la situació i avançar cap
a un model de desenvolupament més
sostenible. Però també hem d’abordar la
reducció de la velocitat per disminuir les
emissions, com han fet Viena, Berlín,
Múnic, París, Rotterdam, Frankfurt,

Hannover, Estrasburg i d’altres
conurbacions europees. A ICV volem que es
recuperi la qualitat de l’aire per gaudir d’un
millor estat de salut.

La mobilitat
es mou

Si des de fora, Parets és conegut per les
retencions a la sortida de l’autopista i la
connexió a la C-17, des de dins, els
Paretans coneixem molts més problemes
en la circulació. Alguns d’aquests col·lapses
apareixen com a crònics, per als quals es-
tem mancats d’una solució expeditiva (com
serien vies alternatives per la vora del riu,
si s’encarés de debò la mobilitat sosteni-
ble, com seria d’esperar i no és), i no ens
queda, sinó demanar-ne una cura intensiva
i de rehabilitació per evitar col·lapses, en-
cara que només sigui una solució parcial.
Per això fem una crida al zel i al bon fer dels
agents urbans.
Els embussos que es donen a les vies in-
ternes de Parets a certes hores, les dificul-
tats d’incorporació de vehicles cap a les

vies principals totalment plenes, les cruï-
lles de sortida cap als polígons, C-17, au-
topistes, Mollet, les llargues cues, tot això
genera conductes arriscades. Cal prevenir
des d’avui, quan arribi el mal temps molts
desplaçaments es faran en cotxe, i els col·-
lapses poden anar a més.
Hi ajudaria molt la concurrència d’agents de
la Guàrdia Urbana, que regulin la circulació
en els punts més conflictius per tal de fer-
la més fluïda i segura en les hores més
crítiques. Caldria que es notés la presèn-
cia d’agents regulant una situació caòtica
i enervant: acceleracions perilloses, el tic-
tac dels rellotges amb pressa, el rum-rum
dels motors esperant que el del davant es
bellugui, les motos avançant veloces a frec
dels vehicles en carrers estrets.

Cal una actuació decidida que, a més de
posar recursos humans en hores crítiques
per facilitar el trànsit fluid i menys arriscat,
ens habituï a una conducció més segura
dins de Parets.

Regulació del
trànsit

Avui farem una reflexió sobre el present dels
nostres adolescents. Què està passant?
Quins problemes tenen? Per què la seva
actitud? Un percentatge elevat tenen proble-
mes. Problemes que es  comencen a visu-
alitzar a partir dels 14 anys. Estem farts de
veure en els mitjans de comunicació que
una part important de joves adolescents
han perdut tot el respecte vers els seus pro-
genitors i no reconeixen l’autoritat dels pa-
res, per què passa això? Què està fallant?
Volem fer una reflexió com més rigorosa
millor i per això, aquí, hi comptem tots: les
institucions, amb els legisladors per enda-
vant; el sistema educatiu i principalment
els pares. Molts de nosaltres hem pecat de
ser massa tolerants  i que no li falti de res
al noi o noia, hem descuidat el valor de l’es-

forç i de la superació. Per un altre costat,
la tolerància del sistema, el famós exem-
ple de tutejar els professors, les noves
tendències en la diversió, el botellon, els
grafits, la despenalització del consum de
les anomenades drogues toves (haixix,
marihuana) entre d’altres.No hauríem de
tolerar que els joves adolescents fumin el
famós porret a la via pública i ningú els
digui res, que beguin licor al carrer i ningú
digui res, que estiguin fins a altes hores de
la matinada en les nostres places moles-
tant el veïnat i ningú digui res pel sol fet
de ser joves.Totes aquestes reflexions les
fem en veu alta, perquè això tristament està
passant en el nostre país. Nosaltres estem
totalment d’acord que els nostres joves
tenen tot el dret del món a ser feliços, a

gaudir d’espais on poder desenvolupar tota
la seva creativitat i fomentar la relació
entre les persones, nosaltres ho vàrem
poder fer en el seu moment i és per això
que demanem llocs on pugin gaudir de les
infraestructures bàsiques per portar a ter-
me la seva formació i que no sigui tan sols
el carrer, el seu lloc d’esbarjo. No estem
en contra de cap activitat, però sí que es-
tem en contra de la falta de respecte, del
vandalisme i sobretot dels seus defensors.
Tots aquests indicadors mostren un clar
símptoma que l’alarma ja ha estat activa-
da i tots hem de posar-nos a treballar i
deixar-nos d’hipocresies.

Els joves, el
nostre futur

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 reagrupament de crèdit és una operació financera que ens permet reunificar tos els nostres deutes, com ara un préstec personal, la compra
d’un cotxe, etc., en un de sol, habitualment hipotecari. El fet de ser hipotecari permet que tingui una durada més llarga, un tipus d’interès més
baix i, en conseqüència, unes quotes molt més assequibles.
Un aspecte molt important a tenir en compte en aquests tipus d’operacions és fer una bona valoració de la necessitat i l’objectiu que tenim per
fer-la. És a dir, en un moment econòmic difícil pot ser una bona solució ja que podem reduir significativament la quota mensual a pagar, però
també hem de tenir en compte que no disminuïm el nostre endeutament, sinó que  ben al contrari, el que estem fent és incrementar-lo i allargar-
lo en el temps. Un cop hem pres la decisió de portar a terme l’operació hem de saber que es pot fer a través d’una entitat de crèdit, amb una
empresa que ens assessori i  faci d’intermediària entre el consumidor i l’entitat de crèdit o amb una empresa que, a més, aporti el seu propi
capital (capital privat).

En el cas que no realitzem els tràmits directament amb una entitat de crèdit reconeguda, hem d’exigir que se’ns informi correctament de :
· les dades de l’empresa:  domicili fiscal, CIF, adreça, telèfon.
· les condicions del préstec: import total del crèdit, quota mensuals a pagar,  nombre total de quotes, tipus d’interès,  TAE.
· les comissions que ens cobraran.
· la resta de despeses que tindrem : notari, registre, etc.

I una recomanació molt important : conserveu sempre la publicitat d’aquestes empreses perquè la publicitat és vinculant.
Per últim cal assenyalar, que atès l’increment d’aquests tipus d’operacions en el mercat financer, arrel de la important pujada dels tipus d’inte-
rès i l’augment de l’endeutament familiar, els ministeris de Sanitat i Consum i d’Economia i Hisenda, estan en aquests moments elaborant de
manera conjunta una llei sobre “els serveis d’intermediació crediticia i el seu assessorament” per tal de regular aquest sector.

Reagrupament
de crèdits

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

Ja tenim aquí la tardor i, amb l’arribada del fred,
perdrem temporalment una de les imatges més en-
tranyables dels nostres carrers. Són els veïns i veï-
nes asseguts a les cadires de fusta o vímet a les
portes de casa tot prenent la fresca, fent petar la
xerrada i allargant les converses a mesura que
s’allarga el dia. És un costum tendre i commovedor.
Imatges i records que formen part de la nostra his-
tòria, rituals familiars que la vida transforma en es-
clats de naturalitat impredecible. Peces d’un trenca-
closques que encaixen per formar el futur d’una
població. Probablement, ja fa molts anys, aquestes
mateixes persones sentien el repicar llunyà dels
cascos del cavall del Raio o el xiulet de l’afilador.
Asseguts a les seves cadires, la gent de Parets ha
conegut persones tan estimades i evocadores com
“Juanito”, l’agutzil, o Leandro, el sereno; han vist
passar la guerra i s’han espolsat de les sabates la
sorra que cobria la plaça de la Vila; han estat testi-
monis de l’anar i venir cansat dels treballadors de
la Linera, de les rialles de les dones que carregaven
la bugada fins al safareig i còmplices de milers d’his-
tòries nascudes als balls de la Festa Major, a l’en-
velat, o a les projeccions de cinema que s’organit-
zaven durant les nits d’estiu. Molts encara recorden
el gust dolç del Tamarindo o l’olor del carro del pei-
xater en arribar al carrer Major; han comprat 1 pes-
seta de gel i han anat al catecisme i al Rosari a canvi
d’un tiquet per al cinema; han viscut els hiverns crus
a la vora de la llar de foc, la nevada del 48 i la del
62, han jugat als pallers de can Serra i s’han ena-
morat durant el Corpus tot anant a robar flors a les
antigues cases de l’Eixample.
Els carrers de Parets s’han pavimentat amb les se-
ves alegries, les seves pors i els seus sentiments i
ara reposen la serenitat en velles cadires de fusta
a les portes de casa mentre miren les noves gene-
racions i recorden.
Tot plegat són un retall d’un tros, d’una part, d’un
fragment de nosaltres.

Recordes?

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

Quina és la principal finalitat de l’associació?
L’objectiu és satisfer les moltes peticions que ens arri-
ben i atendre altres casos que sabem que existeixen de
persones que durant l’antic règim els van confiscar algun
tipus de bé immoble, monetari o cultural. L’entitat ha
estat també designada per formar part de la delegació
espanyola que el proper mes de novembre es desplaçarà
a la seu del Consell d’Europa per fer entrega del Mani-
fest de la Coordinadora nacional que demana a l’Estat
espanyol la derogació de les lleis franquistes, l’anul·lació
dels consells de guerra, dels judicis sumaríssims i la
devolució dels arxius i béns mobles i immobles que es
van confiscar als legítims propietaris, ja siguin persones
físiques o jurídiques.
Què representa per a vostè com a paretà presidir una
entitat d’àmbit estatal?
És un honor per a Parets, municipi al qual em sento ex-
traordinàriament vinculat, ser la seu d’una entitat que
treballa per recuperar tot el que ens van prendre durant
el règim franquista. Vull recordar el segon dels estatuts
de la nostra associació que pretén gestionar la devolu-
ció als propietaris i també als hereus tot el que els va
ser confiscat. És l’única entitat que també reconeix el dret
dels hereus.

“És un honor per a Parets ser la seu d’una entitat que treballa per recuperar
tot el que ens van prendre durant el règim franquista”
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Ramon Masip i Eva Marcos
Associació de Confiscats pel Franquisme

Parets del Vallès és la seu d’una nova entitat que
actua en l’àmbit estatal. Es tracta de l’Associació
de Confiscats pel Franquisme. Unes quinze perso-
nes integren el nou col·lectiu que presideix el paretà
Ramon Masip i Eva Marcos, també veïna de Parets,
és la tresorera. La finalitat de l’associació és gesti-
onar davant de l’Estat espanyol la devolució als pro-
pietaris o hereus dels béns mobles, immobles, mo-
netaris o intel·lectuals que els van ser confiscats du-
rant l’etapa de la dictadura. L’entitat està legalit-
zada davant el departament de Justícia de la Gene-
ralitat de Catalunya des del 21 de setembre
d’aquest any.

Esteu disposats a arribar a altes instàncies per aconse-
guir els vostres propòsits...
Viatjarem a Brussel·les a principis de novembre i ens hi
acompanyarà el conseller de la Generalitat Joan Saura per
fer sentir la nostra veu i, si cal arribarem al Tribunal
d’Estrasburg. Ja ens està arribant documentació de peti-
cions per ser tramitades de les illes, de Castella i fins i
tot d’Argentina. Nosaltres ens comprometem a gestionar
la devolució; no la garantim perquè no podem tornar el que
no tenim, però posarem tot el nostre esforç per tal que
aquells que van ser confiscats puguin recuperar allò que
els pertany legítimament.
Com es pot establir contacte amb l’Associació de Con-
fiscats pel Franquisme?
Qualsevol persona que vulgui contactar amb nosaltres pot
fer-ho al telèfon 617 80 63 37 o per correu electrònic a
l’adreça prc@telefonica.net. Volem unir la societat civil a
fi que la part política insti el Govern espanyol perquè com-
pleixi els compromisos recollits a la Carta Europea, que
ja han complert països que s’han trobat en situacions
semblants.

Pepi Volart

Encara que la capçalera indiqui que aquest document va ser escrit a la Ge-
neralitat, en realitat pertany al Comitè Local del Segell pro Infància de Pa-
rets del Vallès. Us en fem cinc cèntims.
El Segell pro Infància fou creat pel departament de Sanitat i Assistència
Social del govern català el 1933 per tal de recaptar fons que servissin
per «atendre la higiene social de l’infant en les seves diferents necessi-
tats». Calia que cada població organitzés un comitè local que s’encarre-
gués de les campanyes anuals de recaptació i, a continuació, de fer lliura-
ment dels diners obtinguts al Comitè Directiu Central. En la primera cam-
panya, es van recollir a la nostra població 77 pessetes que es van lliurar
a Barcelona a finals de febrer de 1934. En un document adjunt, es deta-
llen els llocs on es van dur a terme les recaptacions: l’Ajuntament va aportar-

hi 25 pessetes; a les escoles, se’n van recollir 11; les entitats van col·laborar amb un total de 36; i els veïns van
reunir-ne 5. Tenint en compte que cada segell equivalia a 5 cèntims de pesseta, la primera recaptació no va resultar
gens decebedora. Tot  i així, en un altre document, els integrants del comitè local es manifestaven en el sentit
d’«intensificar la propaganda [...] doncs podria donarse el cas de conquerir una conciencia ciutadana que es fes mes
capas dels seus ideals vers la societat». Ja ho dèiem, cinc cèntims.

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 alguns “retalls” de les seves vides, gràcies.
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L’antiga masia medieval de la Marineta, recentment restaurada, és ara un Centre
de Recursos Empresarials. Aquest nou servei municipal, que gestiona l’empre-
sa Global Formación Plus, pretén ser un projecte integral de serveis i activitats
centrat en el suport a empreses i treballadors. Durant aquest mes d’octubre ja
s’inicia el programa de formació contínua. Per això hem volgut conèixer més
de prop aquest centre conversant amb el seu director, Albert Barbany, de 40
anys i resident al barri de Santa Eulàlia de l’Hospitalet del Llobregat.

Carles Font

Com definiria La Marineta actual?
La Marineta és un equipament munici-
pal de promoció econòmica i que està
vinculat a generar solucions a empreses
i treballadors. A partir d’aquesta premis-
sa aglutina tota una sèrie d’infraes-
tructures, serveis i productes que estan
encaminats a donar aquest supor t,
sempre des del punt de vista del des-
envolupament econòmic i empresarial.
En aquest sentit hem organitzat a par-
tir d’octubre una sèrie d’accions forma-
tives i cursos subvencionats, com els
de prevenció de riscos laborals, direc-
ció de persones, gestió de qualitat to-
tal o desenvolupament d’habilitats di-
rectives.
Quins objectius teniu?
Ser un referent en formació contínua i
en el reciclatge de treballadors que
estan en actiu. És veritat també que la
formació ocupacional adreçada a per-
sones en situació d’atur és un dels ele-
ments que tenim com a línia de futur.
Tenim tres grans línies de treball: fer
funcionar la Marineta com un centre de
formació, que les empreses puguin or-

Albert Barbany
Director de La Marineta

ganitzar convencions o altres actes
empresarials al centre i convertir-lo en
un referent en la recerca de la millora
organitzativa i treballant en l’ordre de
la consultoria.
A qui està adreçada la formació?
Parets és l’eix geogràfic en què nosal-
tres ens movem en una primera instàn-
cia. No deixem de ser un agent econò-
mic amb una forta implantació local i la
proximitat és el que fa guanyar força a
les iniciatives. El món empresarial de
Parets és l’usuari que tindrà més a prop
les prestacions del centre. Global
Formación Plus, a través del Centre de
la Marineta, també s’adreça als treba-
lladors en general, en qualsevol sector
econòmic, a banda que es puguin ge-
nerar altres ofertes de formació en sec-
tors més específics.
En quin estat es troba aquesta antiga
masia?
Hi ha hagut un esforç de rehabilitació
molt important. S’ha sabut respectar
l’essència de l’edificació inicial, però
també s’ha vist amb nous ulls la utili-
tat actual. Tenim un entorn molt confor-

table, amb bones condicions d’il·-
luminació, sales adequades per fer els
cursos o convencions,... Creiem que és
un espai idoni per desenvolupar totes
les activitats que volem fer.
Quins projectes immediats teniu?
Volem crear a les instal·lacions un
Camp Escola de lluita contra el foc. Un
dels objectius principals del centre és
la formació en prevenció de riscos,
gestió d’emergències i seguretat inte-
gral. Per això moltes de les activitats de
formació giren al voltant de la preven-
ció, a més de pensar sempre en la
sostenibilitat del medi ambient.

“Volem que La Marineta esdevingui un referent en formació contínua i reciclatge de treballadors” Ultima hora ...´

La Biblioteca Infantil i Juvenil Can
Butjosa ofereix de nou l’Espai de
Dones, un lloc de trobada per com-
partir el plaer de la lectura i l’intercan-
vi de pensaments i sentiments al
voltant dels llibres. La primera de les
sessions tindrà lloc el proper 15 d’oc-
tubre, a les 19 h, i es parlarà sobre
novel·la negra i de misteri.

Vila Parietes, és el nom definitiu del
nou CEIP de Parets, ubicat a l’Espai
Central, a tocar del Parc del Torn.
D’entre les dues propostes de nom,
Ribera del Tenes o Vila Parietes, la
majoria de membres del Consell
Escolar han escollit aquest darrer.
Un cop decidit, només cal comunicar-
ho al departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya.

Espai de dones a la Biblioteca
Infantil i Juvenil Can Butjosa

Primera sessió del cicle de
cinema La mirada dels altres
Avui divendres 5 d’octubre, a les 20
h, al Teatre Can Rajoler, tindrà lloc
la primera de les sessions de cine-
ma dedicats al tema de la immigra-
ció i les seves dificultats. Poniente,
de Chus Gutierrez, amb Cuca
Escribano i José Coronado com a
protagonistes, serà la pel·lícula que
il·lustrarà aquesta projecció. El cost
de l’entrada és d’1 euro i ja es po-
den adquirir al Centre Cultural Can
Rajoler o a la taquilla del teatre, el
mateix dia de la sessió.

CEIP Vila Parietes


