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El porter de l’equip sènior de l’Handbol Parets, Manuel
Romero; l’atleta de categoria infantil del Club Atletisme
Parets, Rocio Guerrero; i el primer equip del Club Hand-
bol Parets han estat els premiats a la 8a edició de la
Nit de l’esport celebrada divendres passat al Pavelló
d’esports. Un total de 77 esportistes de 12 clubs dife-
rents i 11 equips optaven als guardons de la darrera
temporada, 2006-07. Manuel Romero va ser el guanya-
dor de la categoria júnior masculí i escollit millor espor-
tista de Parets. El jugador de 20 anys ha estat un dels
artífexs del retorn de l’Handbol Parets després de 13
temporades a la Lliga Catalana, la màxima categoria au-
tonòmica. La seva actuació en el partit del play-off d’as-

cens davant del Vendrell va resultar decisiva en la re-
muntada final. L’atleta Rocio Guerrero -guanyadora de
la categoria infantil femení i millor esportista femenina
de Parets- ha estat cinquena classificada en la final
nacional de pista a l’aire lliure cadet en 3.000 metres i
primera en la final del Consell esportiu. En l’apartat de
cros ha guanyat les curses de Sant Celoni, Montornès i
Canovelles incloses en la lliga comarcal. A més, ha es-
tat setena al Campionat de Catalunya i tercera  en el
Cros internacional d’Andorra. Guerrero va ser també la
primera classificada femenina de la cursa popular de
Parets -celebrada el 6 de maig- i guanyadora de la cate-
goria cadet. (Pàg.3)

Manuel Romero, Rocio Guerrero i el sènior de l’Handbol, els millors de la temporada

A la fotografia, Rocio Guerrero, l’entrenador del sènior de l’Handbol Parets, Josep Manel Herrero, i Manuel Romero

Nit de l’esport 2007 a Parets

Informació
Escola de la Natura - C/ Galende, 12
Tel: 93 562 17 94 - escola.natura@parets.org
http://escolanatura.parets.org
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Horaris de visita del consistoriHoraris de visita del consistori
ALCALDIA

Joan Seguer i Tomàs

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I
TERRITORIALS

Organització i Recursos Humans
Comunicació
Sergi Mingote

Par ticipació Ciutadana
Ciutadania
Raquel Garcia

Seguretat Ciutadana
Josep Maria Guzman

Urbanisme
Habitatge
Lucio Gat

Serveis, Obres i Via Pública
Ricard March

Medi Ambient i Mobilitat
Josep Maria Tarrés

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS I
ECONÒMICS

Educació
Serveis Socials
Promoció Econòmica
Antonio Torío

Cultura
Hisenda
Sònia Lloret

Ocupació
Comerç
Joventut
Susanna Villa

Espor ts
Sergi Mingote

Sanitat
Gent Gran
Igualtat i Dona
Amèlia Marquino

Cooperació
Lucio Gat

REGIDORS SENSE DELEGACIÓ

Rosa Martí

Josep Anton Morguí

Lluís Cucurella

Joan Martorell

Francisco Pulido

Susana Rueda

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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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

PARETS, FESTA MAJOR

La Plaça atapeïda, festiva, adornada,
sembla avui petita de tanta gentada,
ara en temps d’estiueig,
gent avui riallera com forta onada,
tot és balanceig.

Cel grisenc, avui s’asserena,
llum diürna que avui estrena
un fet bellugadís,
benestar que avui ens omplena
d’un moment precís.

Gent endiumenjada, d’agraïda figura
de robes visibles, de cabal mesura
i en tot, molt jovent,
un avi animós que discret es detura,
ben sols breument.

Pomell atractiu de noies mai soles,
rialleres, radiants com fresques violes,
també van ballant,
seguint compàs comcàlides fumaroles,
amb cors trontollant.

Ramell atractiu, al treball sotmesos,
de joves agraïts, de rostres encesos,
marcant giravolt,
de festa i brogit, no gens sorpresos
ni amb gens de condol.

La mestressa i l’amo també fan rodona,
puntejant sardana, repic i saltirona,
amb pas escaient,
l’àvia cofoia, tant mateix se n’adona
i ho veu somrient.

Festa Major, l’orquestra bressola,
tonades que capten la gran xerinola,
amb to sostingut,
ritme propici de violí i la viola
del músic traçut.

Festa anyal paretana, festa nostra,
lligam, reflex que sempre ens mostra,
gradual viarany,
festa d’enguany, ja ha arribat al sostre,
Fins un altre any.

Josep Malla

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

.

2a Baixada de carretons

Ja arriba la calor, ja arriben les alèrgies, ja arriben
les llargues tardes d’estiu, ja arriben els mosquits,
ja arriben els finals de curs, ja arriben les caravanes
per anar a la platja, que estarà plena de gent, ja ar-
riba… LA FESTA MAJOR DE PARETS i amb ella tots
els actes que la fan famosa: Diables, Gegants,
Linera, teatre, ball, orquestres, mostra gastronòmi-
ca, castell de focs… I TAMBÉ LA SEGONA BAIXADA
DE CARRETONS DEL BALL DE GITANES!!!!!!
Recordeu l’any passat, quan vau veure baixar els car-
ros participants, que deieu amb els amics que en
farieu un per aquest any? Doncs ara és el moment
de recordar-ho i de posar-se mans a la feina. No po-
deu deixar passar un altre cap de setmana sense co-
mençar a treballar en el disseny, en l’estructura o
simplement anar a comprar les rodes. No t‘ho pen-
sis més, fes un carretó amb frens i direcció i troba’t
un bon casc (imprescindible i obligatori) per llençar-
te pel carrer Sant Antoni avall.
Hi ha unes quantes normes bàsiques. Ara us en de-
tallem les més importants: la sortida és oberta a tot-
hom sense fer distincions de sexe, nació o religió.
El vehicle serà un carretó de fabricació pròpia, sen-
se motor, de qualsevol material i forma. La inscrip-
ció és gratuïta i caldrà fer-la, anticipadament, abans
de la verificació de vehicles. El carretó disposarà obli-
gatòriament de direcció i frens. És obligatori també
l’ús de casc en tots els participants i recomanables
altres proteccions (colzeres, guants, genolleres...).
L’edat mínima per participar és  de 12  anys, i amb
l’autorització dels pares. Els menors de 12 anys hau-
ran de participar acompanyats d’un adult i sota la
seva responsabilitat. Els participants es fan respon-
sables dels danys que puguin ocasionar a d’altres,
a ells mateixos o a terceres persones físiques o jurí-
diques. L’organització declina tota responsabilitat
respecte els diferents perjudicis que, durant la pro-
va, es pugui ocasionar als participants i  a terceres
persones. Et pots apuntar fins a última hora, però no
ho deixis per a més endavant. Truca a l’Agustí
(935620316) o al David (626433844), demana la
llista sencera de les normes i participa-hi.
Aquest any la baixada serà encara més espectacu-
lar, NO T’HO POTS PERDRE!!!
ANIMA’T I LLENÇAT!!!!!!

Junta del Ball de Gitanes de Parets del Vallès

Divendres 6 juliol
-A les 12 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 19.30 h, a l’Escola de la
Natura, presentació de l’Associ-
ació DRAG (Defensa d’amfibis i
rèptils de Gallecs).
-A les 21.30 h, a Ca n’Oms, xer-
rada sobre Un altre món, a càrrec
del president de la fundació Jus-
tícia i Pau, Arcadi Oliveres
Organització: Fòrum Tenes i Ate-
neu Parets del Vallès
-A les 22.30 h, al Parc Can
Berenguer, cinema a la fresca
amb la projecció de la pel·lícula
Porque lo digo yo.
-A les 23 h, al Casal Can
Butjosa, III Chill out a la fresca a
càrrec de Zuell Dj’s, Cristina
Martí, Dj’Older i Formmaker.

Dissabte 7 juliol
-A les 21.30 h, al Parc Can
Berenguer, presentació de la Fes-
ta Major 2007 amb botifarrada i,
a les 22.30 h, ball popular ame-
nitzat pel grup Setson.
Dimarts 10 juliol
-A les 17 h, al Parc La Linera,
espectacle de titelles La
Zooband, amb la cia. ¾ de 15,
dins del Biblioparc 07.
Divendres 13 juliol
-A les 12 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 22.30 h, al Parc Can
Berenguer, cinema a la fresca
amb la projecció de la pel·lícula
Erase una vez un cuento al revés.
Diumenge 15 juliol
-A les 11 h, a la plaça de la Vila,
Fira de les rebaixes.

Dimarts 17 juliol
-A les 17 h, al Parc La Linera,
espectacle de d’animació Nem
de parranda, amb la cia. De
Parranda, dins del Biblioparc 07.
Dimecres 18 juliol
-A les 19 h, a Can Jornet, lectu-
ra dels volums del Bosc de Lli-
bres.
Dijous 19 de juliol
-A les 18.45 h, al Parc La Linera,
recital poètic a càrrec del Niu
d’Art.
-A les 19 h, al Centre Cultural Can
Rajoler, lliurament de premis del
Concurs de disseny de la imatge
de la Festa Major 2007.
-A les 20 h, al Dada Jazz Cafè, in-
auguració de l’exposició d’obres
d’artistes del Casal Can Butjosa.
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

En el decurs de la darrera Nit de
l’Esport hem tingut l’oportunitat de
guardonar als millors espor tistes
de l’última temporada i fer un reco-
neixement a tots els que han com-
petit i han treballat amb il·lusió i
esforç en diferents disciplines.
El balanç d’aquesta temporada és
absolutament positiu i ens permet
dir amb orgull que, a Parets, l’es-
por t va endavant. S’han assolit
molts objectius i molts èxits, fona-
mentalment gràcies al treball de les
entitats, a les quals donem suport
des de l’Ajuntament. En aquest
sentit, cal subratllar els rellevants
ascensos de categoria que han
aconseguit diferents equips de casa
nostra, la celebració de diferents es-
deveniments esportius d’alt nivell i
l’augment de practicants en l’es-
port de competició, de lleure i de
formació.
A més, enguany estem celebrant el
75è aniversari del Club Bàsquet
Parets, una de les entitats històri-
ques del nostre poble, un dels clubs
grans, pels èxits esportius, per la
força i l’amplitud de l’esport base,
pel potencial organitzatiu i per la
seva projecció, entre altres quali-
tats.
Alhora, a la Nit de l’Esport s’ha re-
conegut l’important treball que ha
portat a terme durant vuit anys el
regidor Josep M. Guzmán al servei
de l’esport local, un període en el
qual s’han inaugurat i consolidat
diferents instal·lacions emblemàti-
ques, a més de potenciar nombro-
ses activitats de promoció de l’es-
port.
El relleu l’agafa ara Sergi Mingote
per continuar fent avançar l’esport
a casa nostra. Sempre hem volgut
fer de l’esport un símbol local, tant
per la pràctica de l’exercici físic com
per les instal·lacions existents. A
Parets coneixem, utilitzem i valorem
força bé els serveis esportius, que
contribueixen a fomentar la convi-
vència i a consolidar la qualitat de
vida de la ciutadania.

L’ascens de l’Handbol Parets a Lliga Catalana
obté doble reconeixement a la Nit de l’esport
La trajectòria de l’equip sènior de l’Handbol Parets
que ha quedat campió de Primera Catalana i ha
assolit l’ascens a la Lliga Catalana ha merescut un
doble premi: l’HP ha estat el millor equip de la tem-
porada 2006-07 i un dels porters del primer equip

La Nit de l’esport d’enguany va ser molt emotiva ja que
va servir de comiat del regidor d’Esports dels darrers 8
anys Josep M.Guzmán que va donar pas al nou respon-
sable d’aquesta cartera, Sergi Mingote.

Josep Manel Herrero, tècnic del sènior de l’Handbol
Parets, va recollir el premi per al millor equip de la tem-
porada 2006-07. L’HP puja de categoria després de dis-
putar tres fases d’ascens consecutives.

L’atleta Rocio Guerrero, nascuda el 1993, no s’espera-
va endur-se el guardó de millor esportista femenina de
Parets. Guerrero va reconèixer que la temporada li ha
anat molt bé en totes les modalitats i té molt clar que el
seu futur passa pel seu club de sempre, el Parets.

Manuel Romero no s’acabava de creure que havia rebut
el trofeu de millor esportista masculí de la temporada.
El jugador de l’HP, de 20 anys, es defineix com un por-
ter atípic però la seva actuació durant el play off ha es-
tat decisiva en l’ascens. Des dels 17 que juga al sènior.

Manuel Romero ha estat escollit millor esportista
masculí de Parets. El bloc dirigit per Josep Manel
Herrero ha sumat 12 dels 16 punts en joc durant
el play off d’ascens i torna a la Lliga Catalana (an-
tiga 1a divisió) després de 13 temporades.
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Carla Perez
prebenj. femení

Club Patí
Parets

Marc Ferret
prebenj. masculí

Club Futbol
Parets

Ingrid Andrés
benjamí femení
Club Atletisme

Parets

Manel Gómez
benjamí masculí

Club Handbol
Parets

Alba Quirós
aleví femení

Club Atletisme
Parets

Jerom Romero
aleví masculí

Bàsquet
Parets

Marta Carreras
cadet femení
 Club Natació

Parets

Fabio Pagès
cadet masculí
Club Natació

Parets

Cristina
Bermúdez

juvenil femení
Bàsquet Parets

Sergi Bisbe
juvenil masculí

Bàsquet
Parets

Manuel Romero
júnior masculí
Club Handbol

Parets

M. Carmen
Nieto

sènior femení
Bàsquet Parets

José Ramon
Chinchilla

Sènior masculí
Club Futbol

Parets

Juan Ortega
veterà masculí
Tennis Taula

Parets

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

ENGINYER
ELECTRÒNIC

TÈCNIC EN
TELEFONIA

 ADMINISTRATIU/VA DEPART.
ENGINYERIA

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb opcions
de continuïtat.
Horari: jornada partida.
Tasques: suport administratiu en I
+ D. Control  i gestió de projectes
Requisits: formació administrativa
(FP, CFGS, etc. Imprescindible expe-
riència. Nivell alt d’anglès.
IndIspensable vehicle.

Llocs de treball: 1
Contracte: sis mesos amb opcions
d’indefinit.
Horari: jornada intensiva.
Tasques: muntatge, calibrat i inspec-
cions finals dels equips fabricats
(empresa d’equipaments mèdics).
Requisits: formació professional i
experiència en muntatge d’equips
electrònics.

Llocs de treball: 1
Contracte: obra o servei.
Horari: jornada flexible (per deter-
minar).
Tasques: instal·lació i manteni-
ment de xarxes i serveis de tele-
fonia.
Requisits: coneixement d’electrò-
nica o informàtica. Formació a
càrrec de l’empresa.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb
opcions d’indefinit.
Horari: jornada completa partida.
Tasques: manteniment de
softwares i validació de compo-
nents eletrònics.
Requisits: enginyeria tècnica o
superior en electrònica. Anglès
fluït. Indispensable vehicle.

TÈCNIC EN
ELECTRÒNICA

CAMBRER/A DEPENDENTA
FRUITERIA

 OPERARI DE
PRODUCCIÓ

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: intensiu tarda.
Tasques: elaboració i preparació de
productes d’alimentació.
Requisits: valorable experiència en
processos productius (sector ali-
mentari).

Llocs de treball: 1
Contracte: relleu amb opcions
d’indefinit.
Horari: jornada intensiva matí.
Tasques: muntatge d’aparells de
pressió (manòmetres).
Requisits: valorable experiència en
processos productius. Formació a
càrrec de l’empresa.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: jornada completa partida
Tasques: responsable d’una fruite-
ria (clients, caixa, reposició, etc.).
Requisits: habilitat pel tracte amb
el públic. Valorable experiència en
aquest àmbit.

Llocs de treball: 2
Contracte: opció de contracte de
temporada (estiu) o indefinit.
Horari: jornada intensiva.
Tasques: servei de menjador en un
hotel.
Requisits: persona dinàmica amb
habilitat per a l’atenció al públic.
Imprescindible cotxe per arribar a
l’hotel.

MANIPULADOR/A

GGGGGuuuuuaaaaarrrrrdododododonnnnnaaaaatttttsssss

NNNNNit dit dit dit dit deeeee
lllll’espoespoespoespoesporrrrrttttt
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Rocío Guerrero
infantil femení
Club Atletisme

Parets

Víctor Masip
infantil masculí
Club Natació

Parets

Marta Soto
júnior femení

Club Patí
 Parets
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Reduïm, reutilitzem i generem menys
residus, també a l’Ajuntament

El consistori de Parets inicia accions per fomentar les bones pràctiques
ambientals i contribuir a la sostenibilitat i el respecte a l’entorn

Sota el lema “A l’Ajuntament protegim
l’entorn”, el consistori ha iniciat un
seguit d’actuacions per fomentar un
canvi d’hàbits i aplicar bones pràcti-
ques ambientals. Amb aquest motiu
s’ha editat un decàleg que preveu di-
ferents accions que contribueixen a
generar menys residus.

Aquesta campanya s’inicia al si de
l’Ajuntament però es fa extensiva a
totes les empreses de Parets, amb la
finalitat de vetllar pel medi ambient i la
sostenibilitat.

Per un Ajuntament sostenible
Moltes accions quotidianes senzilles

poden contribuir a una millora de l’en-
torn. L’Ajuntament n’ha recollit deu que
permetran generar menys residus. En-
tre aquestes 10, es planteja fer les
fotocòpies i imprimir els documents a
doble cara per reutilitzar el paper tant
com es pugui, evitar la impressió de
correus electrònics, utilitzar paper reci-
clat i materials d’oficina poc agressius
amb el medi i dipositar el paper a les
capses-papereres per a reciclar-lo.
Altres accions plantejades són la pro-
gramació de l’aire condicionat a una
temperatura que generi confort i estal-
viï energia, com ara a 25 graus, utilit-
zar envasos reutilitzables –gots, ampo-
lles, tasses–, reciclar tòners i cartutxos
d’impressora o fotocopiadora i no llen-
çar-los a les escombraries.

Ara que arriba la calor, considera que es fa un ús excessiu de l’aire condicionat? Pensa que és perjudicial per al medi ambient?

VOX POPULI

Jo crec que sí, hi ha persones a
qui la calor molesta molt. Jo in-
tento fer-lo servir poc, encara no
l’he posat. Tants aparells posats
alhora no deuen ser molt bons
pel medi ambient, ni per la salut
de les persones.

Bárbara
Colchero

55 anys

Lourdes
Grifell

72 anys

Antonio
de las
Heras

74 anys

Crec que sí, la gent no és cons-
cient de la temperatura a la qual
s’ha de posar l’aparell. Jo crec
que si està a 24 o 25 graus és
suficient, i no al principi molt baix
i després canviar la temperatura.
Potser sí que influeix en el medi,
però sobretot l’ésser humà, jo
amb els petits a casa no el puc
posar gaire, perquè es refreden.

José
Francisco

García
33 anys

 Judith
Gross

29 anys

El fem servir massa. Jo, quan
tinc calor, abans de utilitzar-lo
obro les finestres una estona i
que corri l’aire, una bona mesu-
ra també és abaixar el tendal.
Crec que no és gaire bo ni per la
natura ni per la persona.

BrBrBreuseuseus

El Biblioparc de la Linera, una pro-
posta de la Biblioteca Can Rajoler,
arriba enguany a la setena edició
amb la finalitat de fomentar la lectu-
ra i complementar les activitats al
Parc La Linera. Consisteix en un qui-
osc que ofereix tot tipus de lectura,
des de diaris, revistes variades, cò-
mics per a totes les edats, contes
per a infants, alguna novel·la juvenil
i material per gaudir d’estones
d’amena lectura. A més, setmanal-
ment es renova part del material. El
Biblioparc estarà instal·lat fins al 26
de juliol i es complementa amb es-
pectacles adreçats als infants i les
seves famílies. Dimarts vinent, 10
de juliol, hi haurà un espectacle de
titelles a càrrec de La Zooband i el
17 de juliol, Nem de parranda oferi-
rà una actuació d’animació infantil.

Lectures al Biblioparc de la
Linera, fins al 26 de juliol

El Casal Ca n’Oms ha estat escena-
ri de la II Desfilada de roba de bany,
llenceria i exposició de pròtesis que
organitza Parets del Vallès Contra el
Càncer-Fundació Oncovallès. Va ce-
lebrar-se el passat 27 de juny i va
estar protagonitzada per dones afec-
tades per càncer de mama. A l’acte
hi van assistir psicooncòlegs, espe-
cialistes en material ortopèdic i va
comptar amb la col·laboració d’esta-
bliments comercials de Parets.

Sostenibilitat a l’abast de tothom

RAQUEL
GARCIA

Regidora de
Participació
Ciutadana i
Ciutadania

A l’Ajuntament fa temps, vàrem decidir, adoptar una sèrie d’accions
en el nostre dia a dia per col·laborar en la disminució del canvi cli-
màtic. Amb l’inici d’aquesta legislatura fem un nou pas endavant amb
la disminució de residus i amb l’adopció d’hàbits de consum i com-
pra responsable i, alhora, respectuosos amb el medi ambient.
D’aquesta manera, tant polítics com tècnics de la Corporació, amb
el lema, “A l’Ajuntament protegim l’entorn”, posem el nostre gra de
sorra i ens sumem a fer de Parets un poble encara més sostenible.
Però és evident que, a banda de les accions de l’Ajuntament, és
necessària la col·laboració de tots i totes vosaltres com a ciutadans,
així com de les empreses del municipi. Aquesta col·laboració impli-
carà potser un petit canvi d’hàbits en el dia a dia o potser caldrà un
esforç una mica més gran; en qualsevol cas, aquests esforços són
necessaris per contribuir, entre tots, a reduir els residus i mantenir
hàbits de consum responsables. Per un Parets més sostenible!

S’edita un decàleg de recomanacions
per generar menys residus

BrBrBreuseuseus

PSC i ICV han reeditat el pacte de
govern a l’Ajuntament de Parets. Ahir
dijous, 5 de juliol, a l’auditori de l’Es-
cola Municipal de Música es va pro-
cedir a l’acte de signatura del pacte
entre ambdues formacions. L’alcal-
de Joan Seguer, i el cap de llista d’Ini-
ciativa-Verds, Josep Maria Tarrés, van
presidir l’acte, al qual van assistir
també la resta de regidors de l’equip
govern.
Tarrés continuarà al capdavant de la
regidoria de Medi Ambient, de la que
ja va ser regidor la passada legisla-
tura. El cartipàs municipal es porta-
rà a aprovació a la sessió plenària del
proper dimarts, 10 de juliol.

PSC i ICV signen pacte de
govern pels propers 4 anys

El nou CEIP Parets estarà
acabat el 20 d’agost
El termini d’execució de les obres del
nou CEIP Parets estan sota calenda-
ri. L’empresa constructora, DRACE,
contractada per l’Institut Català de
Finances i per l’administradora GISA,
ja ha avançat que el 20 d’agost serà
la data de lliurament de l’obra ja fina-
litzada, exactament els sis mesos
que s’havien previst. Actualment l’ac-
tuació es troba en fase d’acabats. El
nou CEIP, ubicat a l’Espai Central, a
tocar del Parc del Torn, entrarà en fun-
cionament el proper curs com a cen-
tre d’una línia d’educació infantil,
ampliable a dues.
El centre escolar disposarà
inicialment de 3 aules, per a P3, P4
i P5, una altra de psicomotricitat,
menjador, cuina i despatxos que
s’han construit en un edifici de 621
metres quadrats. És la primera fase
d’actuació en el solar de més de
5000 m2  que l’Ajuntament de Parets
ha cedit al Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació Oncovallès fa
una desfilada a Ca n’Oms

En general crec que sí, que posen
la temperatura massa alta i es
malbarata molta energia. Això es
veu molt als comerços, de vega-
des hi entres a comprar i en surts
tremolant.
Diuen que fa mal al medi ambi-
ent, però la veritat és que hi ha
molts altres factors que potser
són pitjors que no pas l’aire.

Si, per exemple a les oficines els
homes van amb vestit i corbata i
el posen a 20 graus, i les noies
hem d’anar amb jaqueta de màni-
ga llarga en ple juliol. Això és
malbaratar energia. Crec que una
mica sí que perjudica, més con-
taminació, més despesa d’ener-
gia. Crec que si tots prengués-
sim mesures seria millor.
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El Diccionari de la llengua
catalana

`

De ben segur que la majoria de les
persones de Parets ja fa alguns me-
sos que deveu haver sentit a parlar
del nou Diccionari de la llengua de
l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC
2) que va veure la llum el passat 31
de març i del qual es va fer ressó la
majoria de premsa del país. Fins i
tot, potser alguns de vosaltres ja el
teniu a casa, el vau comprar per
Sant Jordi o en qualsevol altra oca-
sió.

Ara bé, no sé si és ben tant cone-
gut, malgrat les aparences, que uns
quants dies abans de la diada de
Sant Jordi, el 18 d’abril, l’Institut
d’Estudis Catalans (IEC) va penjar-
lo a internet perquè es pogués con-
sultar lliurement. Aquesta setmana,
el dia 4, el diari Avui publicava que
des de l’abril s’havien fet “644.352
consultes al DIEC2 per Internet”.

És per això, L’Oficina de Català,  tot
i que ja fa anys que hi ha dicciona-
ris catalans consultables per
internet, us vol recordar l’adreça
dels més coneguts:

El Gran diccionari de la llengua Ca-
talana de l’Enciclopèdia el podeu
consultar a http://www.grec.net/
home/CEL/DICC.HTM i el DIEC2
que inclou moltes més paraules que
la primera versió a http://
dlc.iec.cat/.

L’estiu treu el cap als carrers
amb el Cinema a la Fresca

Dissabte, 7 de juliol, al Parc de Can Berenguer, botifarrada,
ball i presentació de la Festa Major d’Estiu 2007

Comença l’estiu i, amb la calor, les pri-
meres activitats que ens permetran
“fer boca” per a la propera Festa Ma-
jor. El Cinema a la fresca és, sens
dubte, l’esdeveniment que ens endin-
sa en l’esperit de la festa. Aquest any
podrem veure, al parc de can
Berenguer, novetats com Porque lo
digo yo, que s’oferirà avui i, el proper
divendres 13 de juliol, Érase una vez
un cuento al revés. A la Plaça de la Vila
es projectaran els films Spiderman 3,
el 20 de juliol i Ocean’s thir teen, el
dijous 26, totes a les 22.30 h.

Presentació de la Festa Major 2007
Dissabte, 7 de juliol, al Parc de Can
Berenguer, en el marc d’una
botifarrada i ball, es donarà a conèixer
l’avanç de la programació de la Festa
Major d’Estiu.

Jornades Els nostres avis 2007

Durant aquesta passada setmana,
hem pogut comprovar que el nostre
municipi compta amb gent gran d’allò
més activa i participativa. Aquests
dies, els nostres avis han demostrat
que viuen amb plenitud i gaudeixen
d’una extraordinària forma física així
com d’un esperit jove.
També vam poder assistir al debut del
grup Entre amigos, un conjunt paretà
de música instrumental, que va ofe-
rir el seu repertori de clàssics popu-
lars durant l’audició que va tenir lloc
al Club Sant Jordi.
Hem pogut veure els més grans de la
família durant els diferents campio-
nats esportius, ballant country, reci-
tant poesies o gaudint dels especta-
cles programats. Aquestes són les
imatges dels nostres joves avis.

Els grans protagonistes de les XVIII jornades Els nostres avis

Estalvia’t les cues
Enguany, les monedes per adquirir les
consumicions al bar de la Comissió de
Festes, es posaran a la venda a partir
del proper dia 6 de juliol. La venda an-
ticipada també tindrà lloc al centre cul-
tural Can Rajoler de dilluns a divendres
de 9 a 13 h i, a les tardes, a l’antic lo-
cal de can Marc entre les 18.30 i les
19.30 h. Les monedes podran utilitzar-
se durant la Festa Major així com en
tots els esdeveniments sempre que el
servei de bar estigui organitzat per la
Comissió de Festes. Com a novetat, a
més de la samarreta de Festa Major i
un buff, també es podran comprar bos-
ses, porta monedes, o llibretes confec-
cionades amb materials reciclats pro-
vinents de les lones publicitàries de
l’Ajuntament. Amb la compra de dos
objectes es regalarà un clauer a joc.

El Cinema a la fresca al parc La Linera aplega un gran nombre de públic

L’entorn del casal Can Butjosa va
acollir el passat dissabte, 30 de juny,
la primera jornada Tots som Ulisses,
una activitat organitzada per la regi-
doria de Joventut amb l’objectiu de
mostrar una visió objectiva de la re-
alitat de les persones nouvingudes
i fer conscient a la població de les di-
ficultats que viuen els immigrants en
empendre la seva particular odissea.

La immigració, temàtica central
Durant el matí, els visitants van po-
der gaudir de l’exposició fotogràfica
realitzada per Gina Segura, un taller
de danses i llegendes africanes i
d’una mostra de grafits realitzats per
una desena de joves vinculats de
l’entitat Los Haches del Valle.
El dinar, en el que van col·laborar di-
ferents associacions d’immigrants
del municipi, va estar amenitzat pel
grup de flamenc-fussió molletà Rosa
negra.
Una de les activitats que va concen-
trar major nombre d’assistents va
ser la conferència sobre la síndrome
d’Ulisses que van moderar Elies
Cortés i Helal Tarkou. La jornada va
finalitzar amb un concert ètnic a càr-
rec de la Timba i una Jam session
afro-brasileira amb la participació
d’Antonio Sánchez i del músic
paretà Tally Cissoko.

Tots som Ulisses: la
realitat dels nouvinguts
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Joaquim Rodríguez es proclama campió
d’Espanya de fons en carretera

A la imatge, Joaquim Rodríguez, durant la recepció d’aquest dimecres

L’Ajuntament va oferir dimecres una recepció institucional
al ciclista paretà de l’equip Caisse d’Epargne

BrBrBreuseuseus
Pedro Garcia guanya la
27a Volta al Vallès
El corredor de la selecció de Castella
la Manxa ha estat el guanyador de la
27a Volta al Vallès de ciclisme cadet
que va acabar el passat 24 de juny
a Montcada. Garcia li va treure 6
segons al 2n classificat del Criterium
el també manxec Manuel Algaba,
mentre que el 3r va ser Salvador
González del Txirrindulari de Valèn-
cia. El primer català de la general va
ser Antoni Pedrero, del Sar fa
Palafrugell, 11è a 19 segons de
Garcia. A la classificació per equips
el guanyador ha estat també la se-
lecció manxega, en metes volants el
guanyador ha estat Juan Carlos
Riutor t del Pollensa, el premi de
muntanya se l’ha endut Lautaro
Favasuli del Pollença, el premi de la
regularitat, Jesús Alber t Rubio
(Castella la Manxa) i en cadets de 1r
any, Salvador González del
Txirrindulari de València. 

Aquest dissabte, Torneig
de futbol sala base

Els nedadors del Club Natació
Parets Adrià Martínez, Sergio
Torres, Jordan Herran, Joan
Auñon (1996), David Salvador,
Claudia Jorquera (1997) i
Sergio Martínez de la fuente
(1998) han participat al Cam-
pionat de Catalunya dels grups
1 i 2 que s’ha celebrat a Reus.
Les millors posicions, les va
obtenir Adrià Martínez, 8è clas-
sificat en 400 m lliures , 12è
en 100 m papallona i 16è en
100 braça. Sergio Torres va
ser 22è en 100 papallona,

Joan Auñón 18è en 100 papallona i 22è en 200 estils. D’altra banda, els nedadors in-
fantils Victor Masip i Fabio Pagès participen aquest cap de setmana a la final catalana
que es fa a Reus i el proper 14 i 15 de juliol Marta Carreras anirà a la final júnior que es
farà a les piscines Picornell de Barcelona.

L’Ajuntament de Parets va oferir
aquest dimecres una recepció institu-
cional al ciclista paretà Joaquim
Rodríguez Oliver, nou campió d’Espa-
nya de fons en carretera. L’esportista
de 28 anys va creuar en solitari la línia
d’arribada de Conca amb 7 s d’avan-
tatge sobre el seu company d’equip
Alejandro Valverde del Caisse
d’Epargne. Rodríguez va aprofitar les
seves habilitats d’escalador per atacar
a la base de la pujada del Castell de
Conca. El ciclista paretà va completar
els 190 kms en 4 h 13 min i 6 s. El
2n lloc de la prova va ser per Alejandro
Valverde a 7 s i el tercer per Eladio
Jiménez del Karpin Galícia a 10 s.

Set nedadors del CNP a la final catalana de Reus Carla Gómez Pey guanya el Campionat
d’Espanya júnior de patinatge artístic

L’expatinadora del Pa-
rets Carla Gómez Pey
que pertany al Cerda-
nyola HC, és la nova
campiona d’Espanya
de patinatge ar tístic
en categoria júnior.
En la competició cele-
brada a Parets el 29 i
30 de juny va quedar
1a classificada en fi-
gures obligatòries i en
el programa lliure.

En categoria júnior masculí el guanyador va ser Xavier López del Reus
Deportiu en lliure. A la final estatal van participar 41 patinadors/es i una
parella de dansa. Una representació del Club Patí Parets va protagonit-
zar la marxa que va inaugurar el Campionat d’Espanya.

 Final d’inscripcions de les 24h de Futbol Sala
Fins aquest divendres 6 de juliol res-
ta obert el termini d’inscripcions per
participar a les 23es 24 hores de
futbol sala de Parets. El torneig es
celebrarà al Pavelló d’esports el cap
de setmana del 21 i 22 de juliol sota
l’organització de Convergència De-
mocràtica de Catalunya. El preu
d’inscripció és de 270 euros i es
poden formalitzar de 20 a 21 a la
seu d’aquest partit a l’Avinguda
Catalunya.

En cas que s’hagin inscrit més de 16 equips hi haurà un sorteig previ el proper
11 de juliol mentre que la confecció dels 4 grups es farà el dia 18 a les 21 hores.
En la final de l’any anterior el Wursi va guanyar a la tanda de penalts el Tuper.

Final de la 1a fase del
4t Torneig de Futbol 7

Un total de 80 jugadors, d’entre 6 i
16 anys, participaran aquest dissab-
te al 1r Torneig de futbol sala base
que organitza el FSP al Pavelló d’es-
ports. Durant tot el dia es jugaran tri-
angulars de categoria prebenjamí-,
benjamí, un aleví, un infantil-cadet i
un quadrangular infantil-cadet. La
competició té com a objectiu captar
jugadors per ampliar la xifra d’equips
federats de la propera temporada.

No debutarà al Tour de França
Tot i arribar molt fort en aquest punt de
la temporada i d’haver guanyat el Cam-
pionat d’Espanya de fons en carretera
Joaquim Rodríguez no ha estat selec-
cionat pel seu equip Caisse d’Epargne
per anar al Tour de França que comen-
ça aquest dissabte 7 de juliol. El ciclista
paretà tenia moltes esperances de de-
butar en la prova francesa en la seva
setena temporada com a professional.
Enguany es trobava entre els 12 millors
corredors del seu equip per anar al Tour
però s’haurà de conformar de nou amb
la Volta a Espanya. De moment, aques-
ta temporada ja ha guanyat la Clàssi-
ca d’Amorebieta i el Ct d’Espanya.

Aquest divendres 6 de juliol finalitza
la primera fase del 4t Torneig de fut-
bol 7 d’estiu que organitza des del
passat 25 de juny el CF Parets. En
la darrera jornada hi ha previst un
total de 6 partits que es jugaran a
partir de les 20.30 h. al camp muni-
cipal Josep Seguer: Mont Parset FC-
ES Palau i Malindrus-Topetading; a
les 21.30 h Frankfur t 83-Wursi i
Esteagua del Grifo-Piratas, i a les
22.30 h Aluminis Segura-Celtic Pa-
rets i Mas Oliver-Jan Team.
A partir de dimarts 10 de juliol es
jugarà la segona fase i la final serà
el dijous 12 de juliol a les 21.30 h.

L’atleta del CA Parets Ingrid Andrés
ha quedat en 4t lloc a la final nacio-
nal de pista a l’aire lliure de 600 m
disputada el passat dissabte a Ter-
rassa. Andrés, de categoria aleví, va
obtenir una 5a posició en 60 m. La
representació del Club Atletisme es
completava amb Alba Quirós amb un
5è lloc a la final infantil de 80 m. En
canvi, no es va classificar per la fi-
nal dels 150 m. Menys sort va tenir
Laura Menes (a la foto) que a cau-
sa d’una baixada de tensió va aban-
donar la final infantil dels 3.000 m
a menys de 400 m de l’arribada. En
la final nacional cadet -disputada a
El Prat el 16 de juny- Rocio Guerrero
va ser 5a en els 3.000 m.

BrBrBreuseuseus

Ingrid Andrés, quarta a la
final catalana de pista

Miquel Luque participa a
la final estatal d’estiu
El nedador paralimpic de Parets pren
part aquest cap de setmana al Cam-
pionat d’Espanya d’estiu que es fa a
Saragossa en les proves de 50 es-
quena, 100 lliures i 150 estils.
Miquel Luque viatjarà el 14 i 15 de
juliol cap a Lisboa (Portugal) per pren-
dre part a l’Open internacional.
El nedador es manté com a número
1 del rànquing mundial en 50 braça i
número 2 en 150 m estils.
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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

Les darreres eleccions municipals han
configurat una nova estructura política a
l’Ajuntament de Parets que es correspon
amb la voluntat popular de les ciutadanes
i els ciutadans del nostre municipi. Tots i
cadascun de nosaltres (l’alcalde i els re-
gidors del govern o de l’oposició) hem d’as-
sumir així la funció que ens encomanen de
fer possible els canvis socials, econòmics,
culturals i tecnològics que s’albiren en el
nou segle.
Per als socialistes de Parets, la concepció
ètica de la pràctica política és un element
consubstancial del nostre ideari que neces-
sàriament impregna l’acció municipal del
nostre govern municipal i que caracteritza
l’actuació dels càrrecs públics. El bon go-
vern que hem perseguit i que continuarem

perseguint es fonamenta en criteris d’efi-
càcia i eficiència dels recursos públics. La
complexitat de les realitats socials i terri-
torials d’avui exigeix un explícit lideratge
polític per afrontar els reptes i convertir-
los en oportunitats.
Aquest lideratge implica que el nostre go-
vern local actuï sempre des de la proximi-
tat. I això requereix una actitud d’escolta
activa, de sensibilitat propera, de diàleg
intens. En aquest sentit, creiem que  dia-
logar i concertar accions amb les altres
forces polítiques de l’Ajuntament, així com
amb els ciutadans o les xarxes socials, és
avui del tot imprescindible. El resultat de
tot diàleg i tot procés par ticipatiu, sens
dubte garanteix la pluralitat i l’enriquiment
de les propostes.

Per tant, el nou escenari de relació entre
el ciutadà i l’administració, però també
entre  govern i oposició, exigeix de la
mateixa manera un estil que pugui enfor-
tir la democràcia i fer més transparent la
relació entre les parts. Cal, doncs,
reinventar i reivindicar diverses maneres
d’entendre la interlocució i la participació,
avançant en fórmules que ens permetin un
diàleg més intens, deixant de banda els
legítims interessos partidistes.

Comptem amb
tothom,

amb l’oposició
també

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.

El nou mandat ha començat a caminar i
volem ser útils al conjunt de la ciutadania.
Amb aquest compromís i tenint en compte
que entre ICV i el PSC tenim força coinci-
dències programàtiques hem treballat ple-
gats i hi ha confiança recíproca; ambdues
parts ja vàrem anunciar el dia de la cons-
titució del nou Ajuntament que malgrat que
no hi havia necessitat numèrica, teníem la
voluntat de sumar esforços.
I és en aquest context que les agrupacions
locals d’Iniciativa per Catalunya Verds i del
Partit dels Socialistes de Catalunya hem
materialitzat aquesta setmana l’acord de
govern per al mandat 2007-2011. Ens hem
compromès a discutir els temes més impor-
tants de la gestió municipal que poden aju-
dar en la definició d’un Parets soste-

niblement desenvolupat on les polítiques
socials tinguin una atenció preferent, a
col·laborar-hi i participar-hi de manera con-
junta. Així doncs, seguirem treballant ple-
gats.
Però com que el PSC ha capitalitzat l’obra
del govern anterior, hem volgut deixar clar
des d’un principi que volem treballar en
equip, però alhora conservar el nostre perfil
i visualitzar les nostres propostes. El grup
municipal d’ICV-EUiA participarà en el go-
vern, amb lleialtat als socis, però preser-
vant el dret a la discrepància en aquells
punts que no compartim i exercint-lo. Tre-
ballarem pel nostre poble i assumirem les
nostres responsabilitats , sense renunci-
ar a l’esperit crític i a l’inconformisme.
 Parets té avui una nova majoria d’esquer-

res. Hem pactat uns objectius i eixos d’ac-
tuació per als propers quatre anys. I volem
incentivar el diàleg i la consulta amb la
ciutadania i donar el màxim impuls a
aquest acord per tal que el dia de demà
un govern progressista i d’esquerres tin-
gui continuïtat al nostre poble.
Ara és l’hora d’encarar el futur. Estem con-
vençuts que els propers anys seran de
millora de la qualitat de vida i del benes-
tar de les persones. Treballarem perquè
així sigui.

Encarem
el futur

Les llargues vacances escolars fan que les
famílies amb nens tinguin dificultats el
mes de juliol, ja que no hi ha cap mare o
pare que disposi de més d’un mes de va-
cances. Els casals d’estiu són un servei
social, perquè no tots els avis estan dis-
posats a fer llargues jornades de cangurs.
L’Ajuntament organitza el casal d’estiu,
això comporta una ocupació per als nens
que poden fer activitats que eduquin
específicament en valors, sense pensar
tant en l’estricta acumulació de coneixe-
ments o que només siguin un pur entrete-
niment.
Però, al nostre entendre, s’han d’esmenar
aspectes que avui encara no estan prou
ben resolts. Un d’aquests aspectes és el
preu del casal, és alt i fa que sigui en molts

casos una càrrega difícil de suportar per
algunes famílies, sobretot si tenen més
d’un fill. S’han de disposar des de l’Ajun-
tament suficients ajudes que la facin més
suportable. Aquesta hauria de ser una pri-
oritat de serveis socials, en el moment de
distribuir els recursos.
Estudiar i resoldre aquesta problemàtica
seria una gran ajuda. Moltes mares ens
han fet arribar que, amb el seu sou sen-
cer del mes de juliol, no poden pas pagar
el que els costa el casal dels seus fills,
però que hi han de portar els nens perquè
l’alternativa seria perdre la feina. Per a
l’any vinent voldríem que es trobés una
millor solució.
Un bon casal seria aquell que es fes a un
preu assumible per als usuaris, es fes per

grups reduïts de nens i tingués una bona
planificació de continguts.

Juliol, mes
dels casals

d’estiu

Aquests dies, de molta calor, poca pluja i
amb olor de festa, comença l’estiu lúdic per
a tots els paretans i paretanes. Gent gran,
gent jove, tots hi som convidats. Les acti-
vitats de lleure omplen l’oferta d’esbarjo,
des dels petits fins als més grans, amb
activitats de tot tipus que conviden a la
gresca, a gaudir , a riure, a compartir i a
celebrar-ho a tothora acompanyats sempre
d’un got, ple, mig buit o buit del tot, espe-
rant omplir-lo una vegada darrere l’altre...
però sempre amb bona companyia i de molt
bon rotllo. L’oferta és variada; pots triar,
n’hi ha d’esportiva i n’hi ha de lúdica en
tota la magnitud. Pots triar des d’una obra
de teatre fins a un concert a altes hores de
la matinada passant per una sessió de ci-
nema a la fresca amb tota la família.

Tot aquest esperit és el millor que podem
oferir a la nostra ciutadania, però hem d’es-
tar preparats per no espatllar-lo tot confo-
nent la llibertat amb el llibertinatge, on tot
s’hi val. Des de CiU, fem un prec a l’actu-
al equip de govern i en especial a les àre-
es més afectades, per a un control rigorós
en la venda de begudes alcohòliques als
menors i a la gent jove, i evitar els famo-
sos “botellones”. Demanem més presència
de la nostra policia local en tots els actes
i més controls per evitar conductes
incíviques.
Cal dir, però, que el primer símbol inequí-
voc que la “Gran Festa” s’està coent és
l’oferta esportiva.  Al camp de futbol Josep
Seguer, en els nostres pavellons esportius
i altres escenaris, tots són benvinguts per

practicar esport. Però el més maco
d’aquest color  esportiu ho aporten els
mateixos ciutadans que, entre ells, creen
equips diversos per continuar gaudint del
que estimen, la festa farcida de color i
suor.
Des de CiU, com cada any, i ja en són 23
edicions, mai no hem faltat a la cita amb
l’esport, la calor i el tuf de festa, organit-
zant aquest meravellós espectacle; les 24
hores de Futbol Sala a Parets del Vallès,
on tots hi sou convidats.

Lleure,
molta calor

i festa

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

Grup Municipal de Convergencia i Unió
www.ciu.cat/parets
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Tal com hem anat publicant en els darrers dos exemplars del Parets al Dia, avui comentarem certs aspectes que cal  tenir en compte durant
i després de la compra d’un habitatge (nou o de segona mà).

Durant la compra: Quan s’arriba a un acord amb el venedor, normalment se signa un contracte privat, en què es dona a compte part de la
totalitat del preu. En aquest document, és important que hi figurin sobretot les dades del comprador i venedor, el preu total (amb impostos
aplicables), la forma de pagament i les penalitzacions en cas d’incompliment, i quan parlem d’habitatge nou, la data de lliurament.
A més  hi ha una documentació que us ha de facilitar el venedor en el moment de signar el contracte, comuna tant per habitatge nou com de
segona mà: cèdula d’habitabilitat; plànol de l’habitatge; garanties de l’habitatge i dels elements que conté; documentació relativa a la hipote-
ca, si n’hi ha; llista de les companyies subministradores de serveis i els butlletins per dur a terme la contractació; i, en el cas dels habitatges
nous, a més a més, descripció dels materials emprats en la construcció, i llistat dels tècnics, constructors i promotors, vinculats a la seva
construcció.
Per tal que el contracte privat tingui validesa davant de tercers, s’ha d’elevar a escriptura pública davant de notari i, posteriorment, s’ha d’ins-
criure al Registre de la Propietat. Les despeses d’aquests tràmits corren a càrrec del comprador. Altres despeses que cal tenir en compte
són: pel que fa als impostos, el 7% de l’IVA, si es tracta d’habitatge nou i del 4%, si és de protecció oficial; el 7% de l’ITP (Impost de Transmis-
sions Patrimonials), si és de segona mà, però també cal tenir en compte els serveis bàsics (donar-los d’alta o canvi de nom) i l’obertura del
préstec hipotecari (si el sol·liciteu).
Després de la compra: podem reclamar qualsevol problema o incompliment que sorgeixi posteriorment a la compra de l’habitatge. En el cas
d’un habitatge nou, a l’establiment del venedor i, en el cas d’un habitatge de segona mà, al professional que ha intervingut en la transmissió.

Com va sorgir la idea de presentar-te al concurs?
Entre d’altres coses sóc afeccionada a la música,
toco en un grup, i un dia vaig passar per l’assaig del
grup d’un amic. Allà vaig fer unes fotografies que
després em van servir per presentar-me al concurs.
A més de la música i la fotografia, m’agrada molt el
disseny gràfic i m’apassiona el món del cinema.
L’any passat vaig saber que es convocava un concurs
per il·lustrar el CD de l’Amfi i vaig estar alerta de la
convocatòria d’aquest any fins que vaig decidir pre-
sentar-hi les meves obres i, al final, una  ha estat la
guanyadora.
Com és la imatge? En què et vas inspirar?
Pel davant és una ma que toca la guitarra, que vaig
retocar poc amb els mitjans informàtics. Només una
mica la llum. Pel darrere, és la imatge d’una cara
amb uns llavis i un pírcing vermell.
T’havies presentat a d’altres concursos?
La veritat és que només m’he presentat a un concurs
fotogràfic que van convocar a l’escola de Barcelona
on estic estudiant i també el vaig guanyar. Això em

“M’apassiona tot el que té a veure amb el món de la imatge”

FFFFFeeeeem dm dm dm dm diiiiissssssesesesesennnnnyyyyy

Laia Casanovas
Guanyadora del concurs de disseny Amfi Rock 2007

Una estudiant de batxillerat artístic que vol conver-
tir-se en directora d’il·luminació de cinema ha estat
la guanyadora del concurs organitzat per il·lustrar
la portada del DVD/CD, que s’enregistra cada any
amb les cançons dels grups guanyadors, de l’Amfi
Rock 2007. Es tracta de Laia Casanovas del Pino,
de 17 anys d’edat i veïna de Parets. La seva, ha
estat la millor de les tretze propostes presentades
al concurs que es convoca tots els anys per triar la
caràtula del disc de l’Amfi, com popularment se’l co-
neix. El premi ha estat dotat amb 300 euros en
metàl·lic.
Laia Casanovas, la guanyadora, és a punt de comen-
çar segon de batxillerat artístic.

va animar i vaig decidir presentar-me al de disseny de
l’Amfi.
Tens pensat presentar-te a noves convocatòries?
M’aniré presentant a tots els que conegui que es con-
voquen, però el més imminent és la presentació de
diverses imatges al concurs de fotografia que s’orga-
nitza per la Festa Major de Parets. La veritat és que
guanyar concursos d’aquest tipus ajuden a ampliar
el currículum i a donar a conèixer el teu nom.
Tens molt clar el teu futur professional...
Sí. Estic fent el batxillerat artístic perquè en un futur
m’agradaria ser directora d’il·luminació de cinema. És
un món molt creatiu que ofereix moltes possibilitats.
De fet m’apassiona tot el que té a veure amb el món
de la imatge: el disseny, la fotografia, la publicitat i
tot allò que tingui a veure amb qüestions artístiques
i de creativitat. Els professors em van dir que tenia
bon gust per a la imatge quan ens va tocar gravar un
curtmetratge en una assignatura del darrer curs.

Pepi Volart

Habitatges
de Compra (III)

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

Les dades utilitzades per a l’elaboració d’aquest article han estat ex-
tretes del llibre Josep Seguer, el primer comodí del Barça, de Toni
López, així com de la documentació disponible a l’Arxiu Municipal.

Enguany celebrem la 8a edició de la Nit de l’Esport a
Parets, i és que, la  nostra població, ha engendrat es-
portistes de gran rellevància que han aconseguit fites
històriques, només assolides per un grapat d’homes i
dones amb una especial genialitat. Aquest és el cas de
Josep Seguer i Sans, un dels jugadors mítics del FC
Barcelona. Josep Seguer, fill de’n Joan i la Flora, va néi-
xer a Parets l’any 1923, a l’antiga barberia de can
Patetis, actualment part de les oficines municipals. Des
de petit, va mostrar un gran interès pel futbol, i sovint
se’l podia veure a la plaça o al pati de l’escola organit-
zant partits amb els amics. Als 16 anys, va perdre el
seu pare en un accident i es va haver de fer càrrec de
la barberia. Però la passió pel futbol li corria per les
venes i aprofitava qualsevol ocasió per córrer darrera
de la pilota.
L’any 1939 s’estrena amb el CF Parets destacant per
sobre de la resta de jugadors, però no va ser-hi gaire
temps. Tant era l’afany i la professionalitat que mostrava
al camp que un dels observadors del Barça, a la recer-
ca de nou talents, el cridà per fer una prova. Finalment,
Seguer és traspassat a l’equip amateur del club barceloní
i el CF Parets va rebre com a compensació, la promesa
d’assistir l’any següent a un partit amistós «Barça-Pa-
rets» que es jugaria a la població.
L’any 1943 coneix qui 4 anys després seria la seva es-
posa, la Justa Balañà. Es van casar a l’església de Sant
Esteve i de la unió naixerien tres fills, Isabel, Montserrat
i Josep. Aquell mateix any va passar a formar part del
primer equip del FC Barcelona essent un dels integrants
del mític Barça de les 5 copes. L’alineació que ho acon-
seguí, encara és recordada pels afeccionats al futbol.
Durant més de quaranta anys, Josep Seguer va obtenir
grans èxits en la seva carrera, primer com a jugador i,
posteriorment, com a entrenador.
Va jugar colze a colze amb Kubala, va ser alabat per la
premsa que el batejà amb el sobrenom de Diesel per la
seva for talesa i resistència, va ser el descobridor de
grans talents com Robert Fernández, va fer que el Lleida
pugés a 2a divisió i, sobretot, és recordat per la seva
gran noblesa com a persona i com a jugador.
L’any 2000 Parets va voler retre homenatge a l’home i
al jugador batejant amb el seu nom el camp municipal
de futbol. Josep Seguer és i ha estat un gran esportis-
ta i un gran paretà amb un cor i un esperit cent per cent
blaugrana.

Josep Seguer,
retrat en blau i grana

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

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

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

Que als paretans ens agrada el cinema és cosa sabuda. O no. O potser hauríem de dir
que ens agradava. L’any 1924, a Parets hi havia... tres cinemes! Contràriament, si
divendres vinent volem començar el cap de setmana amb el setè art, haurem de visi-
tar alguna de les impersonals i clòniques multisales dels voltants, o bé «baixar» a ciu-
tat a aquella sala que, gràcies a alguna misteriosa protecció divina, encara es manté
oberta. El document d’avui mostra la recaptació de l’impost sobre espectacles públics
que s’aplicava als ingressos de les entrades, exactament un 5% del total. Aquest im-
post anava destinat a la «protección de la infancia y extinción de la mendicidad». És
una llàstima, però, no disposar de documentació que ens expliqui què se’n feia
d’aquests diners. Del que sí podem parlar és de la ubicació dels nostres cinemes: el
més conegut –i més resistent–, el de la Cooperativa, aquell que tenia l’entrada per
l’avinguda Catalunya, conegut com «cine Victoria»; el del Cafè de Baix, «El Jardín», més
tard ocupat per la botiga de Can Càlio; i la sala de Can Rajoler, anomenat també «cine
España». Cal celebrar els diversos –però poc reeixits– intents que s’han anat fent des
de fa dècades per organitzar cicles de cinefòrums. I és que més de vint anys d’absti-

nència fílmica obligada no pot ser bo de cap manera.
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Carles Font

Francesc Mauri
Meteoròleg

“Per aturar el canvi climàtic cal un esforç més fort per part de tothom” Ultima hora ...´
Francesc Mauri, meteoròleg de TV3 i Catalunya Ràdio, va fer una xerrada el pas-
sat 29 de juny a l’Escola de la Natura de Parets del Vallès. El títol de la confe-
rència era El canvi climàtic: què hi podem fer?, en la qual Mauri va comentar
les accions que podem dur a terme, des de les nostres llars, per minimitzar la
nostra incidència sobre el medi ambient. Francesc Mauri va néixer fa 41 anys
a Barcelona, és llicenciat en Geografia tot i que especialitzat en Climatologia.
És membre del Consell Assessor del Servei Meteorològic de Catalunya i es con-
sidera un meteoròleg autodidacta.

Avui divendres, a les 23 h, el Casal
Can Butjosa obrirà de nou el seu es-
pai exterior al chill out a la fresca
organitzat conjuntament per l’ajunta-
ment de Parets, Form Maker i Zuell
dj’s. Durant la nit intervindran Cristi-
na Martí i Casi un angel, entre d’al-
tres artistes.

Chill Out a la fresca
Els ciutadans podem fer alguna cosa per
aturar aquest canvi climàtic?
Primerament, es creu que la responsabili-
tat del canvi climàtic és més d’un 60%
humana i la resta és un tema natural.
Moltes vegades ens fixem massa en el que
fan les grans indústries, que tenen verita-
blement una part impor tant de la culpa,
però nosaltres també estem afavorint
aquest canvi climàtic.
Precisament la conferència va ser per ex-
plicar que durant tota la història hi ha
hagut molts canvis climàtics, però en
aquests darrers anys s’ha agreujat.
O sigui que és una responsabilitat de tot-
hom?
Nosaltres en som culpables, les empre-
ses, les administracions... Tots hi estem
implicats i encara que siguem un granet
de sorra també és important el nostre
paper: des de no utilitzar tant el nostre
cotxe i més el servei públic fins a reduir
l’energia elèctrica que gastem a casa, a
millorar el reciclatge de deixalles, paper,...
La culpa sobretot la té la crema de com-
bustibles fòssils com el petroli, el gas, el
carbó...

El canvi climàtic va de debò?
Sí. Fa uns anys alguns científics, com que
no tenien tantes dades com en l’actuali-
tat, negaven aquest canvi climàtic. Però
ara es pot dir que ho corrobora pràctica-
ment el 100% de la comunitat científica.
Actualment tenim una continuïtat de l’aug-
ment de temperatures que permet, des-
prés de 25 anys d’estudi, fer aquesta va-
loració. Mai havíem tingut un augment de
temperatura tan ràpida i brusca com ens
aquests últims 25 anys. Cal tenir en comp-
te que, a Catalunya, en tres dècades la
temperatura ha pujat 0,89 graus i la mit-
jana planetària n’ha augmentat 0,65.
Sols dir que el canvi climàtic perjudicarà
enormement l’agricultura.
Del canvi climàtic sempre ens fixem en els
aspectes televisius com la fosa dels gels.
Hi ha, però, unes conseqüències que po-
den ser gravíssimes per a l’agricultura.
Potser és un tema menys vistós, però
potser els camps de blat que veiem a la
plana del Vallès canviaran d’aquí a vint
anys per un altre conreu per culpa, preci-
sament, d’aquest canvi climàtic. Al plane-
ta, som 6.500 milions d’habitants i els

privilegiats en som poc més de 1.000
milions. Això vol dir que els altres 5.000
milions d’habitants necessiten l’agricultu-
ra tal com està organitzada en l’actualitat.
Creus que canviarem d’hàbits?
No tenim més remei. Per sort, els mitjans
de comunicació, les administracions i mol-
tes empreses s’han posat a treballar en
aquest tema, però cal un esforç més for t.
Hi ha un senyor que hi ha ajudat, Al Gore,
un polític de pes als Estats Units, que ara
fa propaganda del tema. En aquest sentit
tot plegat ha fet bullir l’olla i ara se n’es-
tà parlant molt. A més, un dels grans aven-
ços del protocol de Kyoto és el fet d’ado-
nar-se que contaminar val diners.

Aquest diumenge, 8 de juliol, se ce-
lebra a tot l’Estat espanyol, la cam-
panya “Mulla’t per l’esclerosi múlti-
ple”. Parets també se suma a la ini-
ciativa i la piscina Can Butjosa obri-
rà les portes diumenge, de 10 a 15h,
per solidaritzar-se amb les persones
que pateixen aquesta malaltia.

Diumenge, a Parets,
“Mulla’t per l’esclerosi”

L’economista i president de Justícia
i Pau, Arcadi Oliveres, presidirà la xer-
rada-sopar organitzada pel col·lectiu
Pro-Ateneu i el Fòrum Tenes sota el
títol “Un altre món”.
L’acte tindrà lloc avui divendres, 6 de
juliol, a les 21.30 hores, al Casal de
Ca n’Oms, al preu de 4 euros.

Un altre món, xerrada i sopar
amb Arcadi Oliveres

El pregoner de la Festa Major
El ciclista paretà Joaquim Rodríguez,
proclamat recentment Campió d’Es-
panya de fons en carretera, ha ac-
ceptat l’oferiment de fer de pregoner
de la Festa Major. El 27 de juliol, des
del balcó de l’Ajuntament, “Purito”
Rodríguez donarà el tret de sortida a
la celebració.


