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Exemplar gratuït

Diuen alguns que la de Parets és la millor de totes les
festes majors de la comarca, diuen altres que el millor
de tot són els focs. Hi ha qui mai no es perd la Festa de
la Pedra del Diable o la Nit de teatre al carrer... també
els qui veuen com es fa de dia amb els darrers concerts
de La Linera o els qui matinen per acompanyar el Gall,
amb la seva albada, els gegants o per  practicar esports.
Sigui com sigui, la major part de paretans i paretanes, i
gent d’arreu, viuen intensament la Festa Major de Pa-
rets. Una festa que, un cop més, torna amb una nodri-
da programació. Del 27 al 30 de juliol es duran a terme
una setantena d’activitats per a tots els públics. El ci-
clista paretà Joaquim Rodriguez donarà el tret de sorti-

Compte enrere per a la Festa Major
Del 27 al 30 de juliol se celebra la Festa Major de Parets amb més d’una setantena d’actes

La Festa de la Pedra del Diable arriba enguany a la seva onzena edició i introdueix novetats
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da i convidarà a tothom a vestir la samarreta groga de
Festa Major. La Festa de la Pedra del Diable arriba a
l’onzena edició amb novetats. Deu infants de la Colla de
Gegants introdueixen la llegenda amb un càntic amb
coreografia i, en el decurs de l’espectacle, podrem gau-
dir, per primera vegada, del Ball dels Diables, amb l’ar-
ranjament musical del Ricard Vallina, en què participa-
ran els tres gegants: en Marcel, l’Elisenda i el Llucifer.
D’altres moltes propostes ompliran de gresca la vila:
l’escuma, les espurnes dels Diables i de Bruixes i Dimo-
nis, la Baixada de carretons, els concerts, els balls, la
mostra gastronòmica i un llarg etcètera.
Bona Festa Major!!!!  (Pàg.3-5)
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Horaris de visita del consistoriHoraris de visita del consistori

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

Horari

De dimarts a divendres
de 10 a 13 h
i de 16 a 19 h
Dissabte de 10 a 14 h
i de 16 a 19 h
Diumenge de 10 a 14 h

C. del Tenes
Tel. 93 573 14 54

Bus Urbà Deixalleria

Parets al dia
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Telèfons d’interès
Ajuntament
93 573 88 88
Ajuntament. Serveis Personals
93 573 98 00
Ajuntament. Servei de Premsa
93 573 88 90
Policia Local
93 562 14 04
RAP 107. Ràdio Parets
93 573 81 81
Servei d'Esports
93 562 52 06
Ca n'Oms. Casal dels Avis
93 562 14 02
Can Butjosa. Casal de Cultura
93 562 35 53
Can Butjosa. Biblioteca
93 562 23 53
Can Butjosa. Piscina
93 562 06 02
Can Rajoler. Teatre
93 573 98 00
Can Rajoler. Biblioteca
93 573 98 01
Equipament ASOVEEN
93 573 14 29
Escola de la Natura
93 562 17 94
Escola Bressol El Cirerer
93 562 51 75
Escola Bressol El Petit Cirerer
93 562 20 05
Escola Bressol La Cuna
93 562 49 54
Escola Municipal de Música
93 562 40 02
Oficina de Català
93 573 98 00

Oficina de Recaptació
93 562 33 09
Patronat Pau Vila
93 562 12 03
CEIP Lluís Piquer
93 562 16 03
CEIP Pompeu Fabra
93 562 06 16
Col. M. de D. de Montserrat
93 562 03 56
Acadèmia Comercial de Parets
93 562 16 24
IES Parets
93 562 32 03
CAP Parets
93 562 16 89
Jutjat de Pau
93 573 03 04
ASEPEYO Parets
93 573 09 52
Taxi Javier Gené
600 639 664
Taxis Cooperativa Transradio
93 593 74 01
Farmàcia Barja (barri Antic)
93 573 75 12
Farmàcia Isern (Eixample)
93 562 19 18
Farmàcia Sans (Eixample)
93 573 08 08
Farmàcia Garcia (Escorxador)
93 562 04 72
Ambulància i Bombers
112
Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de Parets
93 573 93 16

.

Divendres 20 juliol
-A les 12 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 22.30 h, a la plaça de la
Vila, cinema a la fresca amb la
projecció de la pel·lícula Spider-
man 3.
Dissabte 21 juliol
-A les 9 h, a les pistes de
petanca, IV Torneig mixt de
Catalunya.
-A les 9 h, a la sala Cooperati-
va, 10è Open de dòmino.
-A les 12 h, al Pavelló Munici-
pal d’Esports, XXIII 24 hores de
futbol sala.
-A les 17 h, a la plaça de la Vila,
XXVII Torneig ràpides i individu-
als d’escacs.
-A les 22.30 h, al Teatre Can
Rajoler, espectacle Rubianes

solamente, amb Pepe
Rubianes.
Diumenge 22 juliol
-Fins a les 12 h, al Pavelló
Municipal d’Esports, XXIII 24
hores de futbol sala.
-A les 20 h, al Teatre Can Ra-
joler, espectacle Rubianes
solamente, amb Pepe
Rubianes.
Dimarts 24 juliol
-A les 18 h, a la plaça de la
Vila, acapte de sang.
Dimecres 25 juliol
-A les 19 h, a Can Jornet, lec-
tura dels volums del Bosc de
Llibres.
-A les 22.30 h, a la plaça de la
Vila, cantada d’havaneres a
càrrec del grup Morralla i rom
cremat.

Dijous 26 juliol
-A les 22.30 h, a la plaça de la
Vila, cinema a la fresca amb la
projecció de la pel·lícula
Ocean’s thirteen.
27-30 juliol
FESTA MAJOR 2007

Retrobar-se amb la natura

La natura ens presta  joia i nosaltres en devessalls
desagraïts li retornem greuges.  (Martí Boada)

Amb molt de cura guardo aquesta  frase que em de-
dicà  el mestre Martí Boada en el seu llibre Diari de
la Natura. L’he llegit una i altra vegada: cal ser refle-
xiu pel poc respecte que se li fa,
potser massa sovint és oblidada.  És de creure que,
la forma d’entendre-la, no és a l’abast de tothom.
Només cal observar el comportament dels arbres: no
malgasten gens ni mica, ben al contrari, estalvien i
reciclen tota l’energia possible, a més a més, són
servidors d’aliment i, el més important, regeneren
l’atmosfera enviant-nos oxigen. Element natural i vi-
tal, del viure dels éssers vius.   Rebre tant de favor
fa pensar en el gènere humà, que creu que ha de
dominar-ho  tot.  Ans al contrari, l’home hauria de
retrobar-se amb la natura.  Però, el seu grau d’incons-
ciència, vers el món vegetal,  roman molt lluny de la
realitat. Cal que tots plegats fem el que diu el mes-
tre botànic Oriol de Bolòs: Respectem el bosc. Defen-
sem  el poc que ens queda.
No fos cas que haguéssim d’avergonyir-nos,  davant
les noves generacions de tan nefast comportament

Josep Bernal

Pinzellada Festiva

Ja s’apropa una altra Festa Major!
Preparem-nos per veure nous tatuatges
amb colors a la sang, els seus missatges
i sense recança d’infecció gens de por!
Elles estrenaran tàctiques de primor
per conquerir a ells com a nous hostatges;
de la Fira a la Linera, viatges
que els faran repetits i amb tot l’amor.
Els quatre dies de festa, la Festa Gran,
que volen caminar per aquest festiu “plan”.
Només, potser, uns vells cavallers i dames,
per vellesa, tancats a casa estaran,
recordant aquell caliu de joves flames.

Antoni Bertran Alegrí

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

La festa més esperada de l’any
torna de nou amb més màgia que mai

Falta tot just una setmana perquè
comenci la Festa Major de Parets, el
millor moment de l’any que farcim
d’il·lusió i alegria per contagiar
aquests sentiments a tothom que
s’acosti a casa nostra.
La Festa Major és un punt de
referència ineludible per a tota la
ciutadania, un antídot contra
l’ensopiment, un revulsiu contra la
rutina, una oportunitat única per
ballar, riure, emocionar-nos i ser
feliços.
Tot un campió d’Espanya de ciclisme
de fons en carretera, el nostre
convilatà Joaquim Rodríguez, farà el
pregó per donar sortida a una festa
que tindrà, com sempre, un
programa variat, par ticipatiu i de
qualitat. No hi faltarà de res, gràcies
a l’esforç de la Comissió de Festes
i a les aportacions de diverses
entitats que han preparat una festa
que omplirà de joia els carrers del
nostre poble.
Enguany podrem degustar plats de
diferents països dins de la primera
Mostra Gastronòmica solidària i po-
drem par ticipar en els tallers que
organitzaran diverses associacions
locals de persones immigrades per
mostrar-nos diferents expressions
artístiques de les seves cultures.
Aquest acte i molts d’altres ens per-
metran comprovar com n’és de cert
que la festa apropa les persones i
ens fa sentir units. La diferència
només serà la manera com cadas-
cú podrà viure en primera persona
les sensacions d’aquests dies ex-
cepcionals. Hem de transmetre
aquest sentiment a totes les
paretanes i paretans d’adopció re-
cent perquè també sentin la festa
com a pròpia.
La gran participació és la nota domi-
nant de la nostra festa. Per això, un
cop més, us convido a gaudir
d’aquestes jornades amb il·lusió,
alegria, harmonia i esperit cívic. La
festa és un signe de convivència.
Fem-la i vivim-la tots junts.
Bona Festa Major 2007!

Arriba el moment d’uniformar-
se per a la Festa Major.
Els més calorosos podeu com-
prar les samarretes sense mà-
nigues i, tots plegats, el Buff
de festa.
Els preus: 4 euros la samarre-
ta i 2 euros el Buff.

Bandoleres, clauers... Aquest
any tenim de tot!
Compreu les bosses i llibre-
tes fetes amb materials
100% reciclats de les bande-
roles municipals. Els preus
oscil·len entre els 6 i els 12
euros segons la peça.

Parets més sostenible. Aques-
ta és la premissa que és vol
fomentar des de l’Ajuntament.
Per això es posen a l’abast de
tothom els gots reciclables i
l’ecopinça. Cal pagar 1 euro
per peça, però, al final de la
festa, el podreu recuperar.

Però no hi ha festa sense re-
frescos ni begudes sense di-
ners... Compreu ara les mone-
des del milcentenari i us es-
talviareu les cues!.
Ja sabeu, les d’or 3 euros,
les de plata 2 euros i, les de
bronze, 1 euro.

Bé, ja hi som de nou! Les coses que esperem amb fruïció s’allarguen i triguen però, arribar, arriben! Només set dies i
entrem de ple a la festa gran. I què ens han preparat? Doncs una mica de tot. Comencem amb aquest divendres ple de
nervis i esperances... El berenar d’inici de festa donarà el tret de sortida a la Festa Major d’enguany. El nens i nenes
participants al Casal d’Estiu pujaran al tren i, acompanyats de la música de l’Always Drinking Maxig Band, sortiran del
parc de Can Berenguer i enfilaran l’avinguda de Catalunya fins a la plaça de la Vila, on les campanes de l’església de Sant
Esteve i els trons de la colla Diables Parets anunciaran la festa als quatre vents. El recentment campió d’Espanya de fons
en carretera, Joaquim Rodríguez -no sabem si acompanyat de la seva bicicleta- serà l’encarregat de fer el pregó i de con-
vidar-nos a gaudir de tot el que ens espera. I ara que ja estem preparats... Senyores i senyors, nens i nenes, mesdames
et messieurs, comença l’espectacle! La Nit de teatre al carrer omplirà els racons i places del municipi: Circ Pànic, Structures
musicals, Clac & Rol o els paretans Elite Dance seran algunes de les companyies que actuaran fins a ben entrada la nit,
després celebrarem els 30 anys de la Salseta del Poble Sec ballant al ritme de la seva música, a la Linera, és clar.

VESTEIX-TE DE FESTA!

BUFFS
SAMARRETES

BANDOLERES, MONEDERS,
LLIBRETES I CLAUERS

GOTS REUTILITZABLES
ECOPINCES

LES MONEDES DEL 1.100
(OR, PLATA I BRONZE)
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L’albada del gall serà el començament d’un dissabte ple de festa en què les autoritats esmorzaran amb els nostres en-
tranyables gegants, el Marcel i l’Elisenda i es toparan de nassos amb una colla de petits diables peluts armats de for-
ques i estris de foc, que intentaran assaltar les botigues de Parets. I és que necessiten forces per representar la Llegen-
da de la Pedra del Diable i el Llucifer els envia a buscar queviures.
Un cop passat l’ensurt, ens dutxarem amb escuma, ballarem al parc o la plaça i rebrem el diumenge com es mereix.

Festa Major: viu-la amb intensitat

Dins els espectacles que ens esperen aquest dissabte no hem d’oblidar els esdeveniments esportius. La piscina Can
Butjosa ha preparat una competició d’allò més refrescant: pares i fills nedaran plegats i mediran les forces.
Tampoc hem d’oblidar fer una volta per les botigues del poble, els aparadors llueixen plenament la festa. També els car-
rers s’han guarnit per a l’ocasió, els veïns han dedicat molts esforços per vestir-los de Festa Major.

DISSABTE
Dissabte matiner
Ahir vam anar a dormir tard... o
avui hem anat a dormir d’hora,
segons es miri! Tots els que tin-
gueu previst matinar recordeu que
no cal posar el despertador, el gall
ens vindrà a visitar i amb el seu
quiquiriquic i la música que l’acom-
panya ens despertarà a les 6.30
h. Buf! quina son! però si volem
veure les autoritats i gaudir del pri-
mer ball de l’Elisenda i el Marcel,
més val que fem una dutxa i cap
al carrer.

Tarda d’escuma
Qui ha dit que la festa de l’escu-
ma és només per als petits? Apa,
amunt, que s’ha acabat la migdi-
ada! Tots al pati del CEIP Lluís Pi-
quer a esperar els refrescants ca-
nons i la música de La Companyia.
Ara ja arriba el moment de guarnir-
nos per a la nit. Ens posarem els
vestits, estrenarem les sabates i
soparem a la Mostra gastronòmi-
ca solidària i, un cop plena la pan-
xa, a escoltar a l’Orquestra Blanes
a la plaça de la Vila, ah! i agafeu
lloc que després ve l’espectacle
més esperat. La festa de la Pedra
del Diable ens transportarà de nou
a les portes de l’infern. El Bitru, el
Llucifer, la Bèstia... fa un any que
esperen endur-se les nostre àni-
mes! Com que no ho aconsegui-
ran, ens trobarem després al parc
amb els Apache i els Discípulos de
Otilia.
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DIUMENGE
Xaranga per començar
Hem de continuar la festa que no-
més és diumenge! La xaranga Los
Labradores i la seva cercavila ma-
tinal seran els encarregats de treu-
re’ns del llit a primera hora. Els
afeccionats a la pintura ho tenen
clar, cal sortir i plasmar els millors
racons a les teles perquè l’origina-
litat i l’art tenen premi al XXVII Con-
curs de pintura ràpida.

Balls, gegants i concerts
L’Elisenda i el Marcel han matinat
per passejar pels carrers de l’Ei-
xample on els veïns i veïnes els
esperen amb les portes obertes.
Després, ja cap al migdia, s’arriba-
ran al Parc La Linera on podran re-
frescar-se amb el Concert vermut.
La Rag’s Band farà un repàs a la
història del jazz tradicional interpre-
tant temes tant en estil regtime
com dixieland.
A la tarda, els petits podran diver-
tir-se i ballar a la plaça de la Vila
amb el grup Vatua l’Olla i, després,
tots plegats cap al carrer de Sant
Antoni a veure la segona edició de
la Baixada de Carretons que orga-
nitza la Colla de Gitanes Parets.
Per acomiadar la tarda i començar
la nit, res millor que les tradicionals
sardanes i un bon sopar a la Mos-
tra Gastronòmica. La plaça de la
Vila acollirà, ja entrada la nit, un es-
pectacle d’humor i màgia en què ac-
tuaran artistes de la talla de Tanya
Celaya o Pep Plaza.

Un dia farcit de festa per a tothom

Arribem al final. La festa se’ns ha fet curta... DILLUNS
Això s’acaba
Bé, quasi arribem a la cua de la
festa... Però no volem marxar sen-
se deixar, com ja és costum, un
grat record al cor. Acomiadarem la
Festa com es mereix, amb foc,
llum i música.

Final apoteòsic
Com que ja portem tres dies de
festa avui no cal matinar, hem
d’estar frescos i desperts per dur
els fill, néts, nebots i cosinets al
Linera Parc, un espai de jocs per
a la mainada on també podran
aprendre a escriure el seu nom en
àrab o a fer trenes de colors.
A la tarda, quan la calor baixi, po-
drem escoltar La Principal de la Bis-
bal a la plaça de la Vila amb el bo i
millor de la música catalana.
I per descomptat, l’esclat final! Des-
prés de batejar els petits diables,
ens preparem pel gran castell de
focs d’artifici. Això sí que és màgia,
llum i color! Però no patiu, si encara
en voleu una miqueta més, us espe-
ra el correfoc, el cinema a la fresca,
el ball de fi de festa, la discoteca al
Parc La Linera...
Sí, sí, que tot continua fins ben en-
trada la matinada. No són dies per
dormir, sinó per gaudir del que por-
tem esperant tot un any... La Festa
Major de Parets!

PSSTTT, TU, SÍ TU. ENS VEIEM
A LA FESTA MAJOR. QUE JA FA

UN ANY QUE T’ESPERO!!!
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Avui començarem d’hora, concretament a les 6 de matí. La xaranga Los Labradores ens despertarà per tal que no arri-
bem tard a cap dels esdeveniments que s’han preparat. No podem faltar a la passejada de gegants de l’Eixample ni al
Concert Vermut on podrem degustar una beguda a ritme de jazz sota l’ombra fresca del arbres de La Linera.
Després d’una migdiada ben guanyada, petits i grans podran gaudir i riure amb la baixada de carretons i amb el correfoc
dels diablets que, tot i ser petits, ja comencen a fer de les seves.

La nit també és plena i farcida d’activitats. La plaça de la Vila acollirà, a les 11 de la nit, a quatre grans artistes de reco-
neguda reputació. Però això no serà tot. Si el que preferiu és música amb nom propi, el Parc La Linera és el vostre espai.
Soul, funk i R&B, amb els Éisac Project; pop, amb La puerta de los sueños i tota mena de versions amb La Tribu de Santi
Arisa. Avui hi ha de tot per a tothom!.

Dilluns, 30 de juliol... Ja estem a punt de cloure la festa. Però encara ens queden un bon grapat d’actes als quals no hi
podem faltar. I si voleu arribar a tot arreu i veure-ho tot, el millor transport de la Festa és, sens dubte, el Tren de Festa
Major, tot i què, els menys agosarats també podeu agafar l’autobús gratuït, que passarà per les parades habituals du-
rant els quatre dies i ens pot dur directament al Linera Parc, on se’ns proposen tot un seguit de tallers solidaris a fi que
grans i petits ens acostem a les cultures d’arreu.

Durant aquest últim dia, també podrem veure el bateig dels nous diablets, la passejada infernal i, és clar, el gran castell
de focs artificial si que anuncia que la Festa és apunt d’arribar a la fi. Però no patiu que encara ens queda una mica
més. El Cinema a la Fresca ens ofereix enguany Srek tercer, una pel·lícula per a tota la família i, els més discotequers
gaudireu amb el DJ paretà Mikel Abarca. Ara sí, això s’ha acabat... hem de marxar. Però de debò que tornarem!
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Les zones d’estacionament amb limitació
horària a l’Eixample entren en funcionament
Aquesta mateixa acció es farà extensiva la propera tardor en alguns carrers

del barri Antic amb voluntat de potenciar la mobilitat i el comerç

Un incendi crema part de
l’empresa POVER de Parets

Campanya informativa per al consum responsable de l’aigua

Diumenge passat, 15 de juliol, un
incendi va afectar l’empresa POVER
ubicada al Polígon Industrial Sector
Autopista de Parets del Vallès.
A les 13 hores, es va declarar foc al
magatzem de l’empresa per motius
que encara es desconeixen.

Policia Local i Protecció Civil
Un vigilant de seguretat va alertar la
Policia Local de Parets de l’incendi
i, de forma immediata es va activar
el protocol de seguretat. Agents de
la Policia Local i membres de Protec-
ció Civil de Parets del Vallès van ser
els primers a intervenir-hi per sufocar
l’incendi i, posteriorment, van actu-
ar-hi Mossos d’Esquadra, Bombers
de la Generalitat de Catalunya i els
cossos policials i de protecció civil de
les poblacions de l’entorn (Montmeló
i Mollet del Vallès). Com a mesura
preventiva, també hi van acudir 2
ambulàncies.

Extingit el foc en 45 minuts
Les primeres mesures de seguretat
van comportar l’acordonament de la
zona i l’evacuació dels treballadors
de les empreses del voltant. Cal dir
que no hi havia cap treballador a
l’empresa POVER. Així mateix, es va
alertar a els Mossos d’Esquadra de
Trànsit i RENFE per la proximitat de
la via AP-7 i la línia R3 de rodalies
RENFE (Barcelona-Puigcerdà). El
trànsit no es va restringir a l’AP-7, si
bé, va quedar tallada al trànsit la via
ferroviària com a mesura cautelar,
que es va tornar a restablir a les 15
hores.  Encara es treballa per escla-
rir les causes que van provocar l’in-
cendi a l’empresa POVER, dedicada
a l’elaboració d’ampolles de plàstic.
L’incendi va provocar una gran co-
lumna de fum, no tòxic. L’actuació
de tots els cossos de seguretat va
permetre extingir l’incendi aproxima-
dament en 45 minuts.

Finalitzen les taules de
debat del PEP i es prioritzen
les propostes d’actuació

Les noves zones d’estacionament de
limitació horària al sector de l’Eixample
ja han entrat en funcionament. Aques-
ta mateixa setmana s’ha iniciat una
campanya informativa per tal de donar
a conèixer al conjunt de la població el
procediment que cal seguir per estaci-
onar els vehicles en les zones que es-
tan regulades.

Potenciar la mobilitat i el comerç
Aquesta acció respon a la voluntat
municipal de potenciar la mobilitat a
les zones comercials del municipi. Els
espais d’aparcament amb limitació ho-
rària es concentren al carrers de
Monistrol, la Mina, Conestable de
Por tugal, Francesc d’Eiximenis,
Galende, Consell de Cent i Berenguer

en confluència amb l’avinguda de
Catalunya.
En total s’han habilitat 147 places
d’aparcament regulat. En aquestes zo-
nes es limita l’estacionament a un
temps màxim d’1 hora i 30 minuts, de
dilluns a divendres, de 8 a 14 hores i
de 17 a 20 hores, i els dissabtes de 8
a 14 hores.

Els rellotges, als comerços i a l’OAC
Fora d’aquest horari, les zones d’esta-
cionament es podran utilitzar sense
cap limitació.
L’estacionament és gratuït però cal in-
dicar l’hora d’arribada amb un rellotge
que es pot recollir als comerços de la
zona i a les Oficines d’Atenció Ciutada-
na de l’Ajuntament de Parets.

Què és el que més li agrada de la programació de la Festa Major? Hi participa? Com la viu?

VOX POPULI

M’agrada molt, crec que per la
zona és la millor de totes. El que
més m’agrada és el que es fa a
l’aire lliure, a la Linera. A casa
estem esperant la festa: els
nens per anar a la fira i després
als concerts i els pares procurem
anar a tot arreu, tant a la Linera
com a la plaça de la Vila. La tro-
bo molt completa.

Dori
Abarca
39 anys

Andrés
Palma

37 anys

M’agrada molt, sobretot les atrac-
cions de la fira i els concerts, tot
i que les atraccions son una mica
cares i duren poc.
Jo vaig a la Linera a veure els
concerts, a la plaça de la Vila no
hi vaig tant perquè és per a la
gent una mica més gran.

Míriam
Galán

11 anys

Està molt bé, tot i que no hi es-
tic massa d’acord en que tot es
centri al Barri Antic, perquè els
que som de l’Eixample ho tenim
lluny. Potser fa uns anys estava
millor repartit.
El que més m’agrada són els
balls amb les orquestres que ve-
nen a la plaça de la Vila.

Romualda
Mendieta

62 anys

 Javier
Rayan

37 anys

Estic desitjant que arribi,per de-
manar festa a la feina i poder viu-
re-la a tope. Sóc  molt fidel a la
Nit del teatre al carrer, potser és
el que més m’agrada. Grans i
petits la vivim intensament. Crec
que no li falta de res, potser al-
gun acte esportiu més de discipli-
nes diferents, però tal com està
ja m’agrada.

Quan m’arriba el programa i el
miro el trobo molt complert i amb
una bona pila d’actes, però no
puc anar-hi, ni la visc com m’agra-
daria, perquè a casa treballem
tots els dies de festa i no podem
assistir.

En el marc del Programa d’estalvi d’aigua impulsat per l’Ajun-
tament de Parets del Vallès, a través de la regidoria de Medi
Ambient, s’inicia novament una campanya informativa i de
sensibilització per a un consum responsable de l’aigua.
Sota el lema “Estalviar aigua és cada cop més important”,
la campanya consisteix en la difusió de consells per a l’èpo-
ca estival, amb accions concretes en l’àmbit domèstic per
cooperar amb un consum racional i responsable de l’aigua.
Els suggeriments per al consum d’aigua a la llar són els
següents:
-Reparar les aixetes que degotin
-Reduir un 25% del consum de tot l’habitatge sense renun-
ciar a cap ús és possible girant la clau de pas d’aigua ¼.

-Fer servir la rentadora i rentaplats només quan estiguin
plens
-La instal·lació de reductors de cabal a les aixetes permet
estalviar el consum d’aigua fins a un 40%
-Fer servir la doble descàrrega dels wc
-Reciclar l’aigua de bulllir verdures per al reg de plantes.
També es donen consells específics per a les llars que dis-
posen de jardí, que poden arribar a consumir fins a 4 vega-
des més aigua que les que no en tenen:
-Evitar les hores de màxima insolació per regar
-Agrupar les plantes d’acord amb les necessitats de reg
-Evitar la neteja de patis i terrasses amb la mànega d’aigua
-Instal·lar un sistema gota a gota a l’arrel de les plantes

Ja s’han tancat les taules de debat del
Projecte Educatiu de Parets. Durant
tres mesos -des del maig fins aquest
mes de juliol- s’han celebrat 24 sessi-
ons per plantejar i prioritzar les propos-
tes educatives per al municipi. Dels sis
àmbits de debat (Aprenentatge i conei-
xement, Cultura i Art, Ciutadania Acti-
va, Família, Convivència i Entorn Sos-
tenible) han sorgit 190 propostes d’ac-
tuació concretes que han prioritzat els
participants en el sí de cada taula de
debat.
En el conjunt dels àmbits, les 6 prime-
res propostes corresponen a la
dinamització de la Marineta com a cen-
tre logístic de promoció econòmica,
laboral i de formació; fer circuits sobre
el patrimoni i la història de Parets per
a les escoles, crear espais de trobada
dins l’horari nocturn, potenciar els es-
pais per a joves i incrementar les acti-
vitats adreçades a aquest segment de
la població; crear un punt d’informació
sobre educació que podria respondre a
una “escola de pares”; fomentar valors
de convivència dins l’àmbit esportiu per
tal que els pares siguin models per als
seus fills i, finalment, dins un entorn
sostenible, garantir el gaudi de les
instal·lacions adreçades als infants.
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Es poden consultar aquestes i altres ofertes a la pàgina web de l’Ajuntament www.parets.org o  www.parets.cat

ADMINISTRATIU/VA
DE PERSONAL

RECEPCIONISTA
HOTEL (NIT)

 AUXILIAR
ADMINISTRATIU/VA

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit.
Horari: jornada partida de dilluns a
divendres.
Tasques: suport administratiu en
la comercialització de material per
a la construcció.
Requisits: formació professional
administrativa. Valorable experièn-
cia. Preferible vehicle.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb opcions
d’indefinit.
Horari: a l’estiu jornada intensiva.
Tasques: comercialització de pro-
ductes adreçats a clíniques, hospi-
tals, consultes mèdiques, etc.
Requisits: autonomia, capacitat
comunicativa i de negociació.
Valorable experiència en l’àmbit
comercial.

Llocs de treball: 1
Contracte: obra o servei.
Horari: nocturn 5 dies per setma-
na.
Tasques: facturació, atenció tele-
fònica i clients, reserves, etc.
Requisits: preferible estudis de
Turisme. Valorable vehicle. Ànglès
i francès.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb
opcions d’indefinit.
Horari: jornada partida amb una
hora per dinar.
Tasques: contractació, formació,
altes a la Seguretat Social, con-
trol d’absentisme, etc.
Requisits: formació i experiència
en RRHH. Indispensable carnet
de conduir.

TÈCNIC
COMERCIAL

ESTETICISTA OPERÀRIA
NETEJA

 AUX. TÈCNIC
INSTAL·LACIONS

Llocs de treball: 1
Contracte: 2 mesos amb opcions
d’indefinit.
Horari: jornada completa amb una
hora per dinar.
Tasques: canalitzacions de xarxes
de fibra òptica.
Requisits: persona responsable.
Capacitat d’aprenentatge. Forma-
ció a càrrec de l’empresa.

Llocs de treball: 1
Contracte: eventual per circums-
tàncies de producció.
Horari: jornada intensiva rotativa
M-T-N.
Tasques: muntatges de sutures
quirúrgiques (productes farmacèu-
tics).
Requisits: Es valorarà experiència
en processos productius. Formació
a càrrec de l’empresa.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit
Horari: jornada parcial tarda
Tasques: neteja de dependènci-
es municipals (municipi del Vallès
Oriental).
Requisits: Es valorarà experièn-
cia en aquest àmbit. Indispensa-
ble cotxe.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal estiu, amb
opcions de continuïtat.
Horari: parcial tardes (flexible).
Tasques: depilacions, tracta-
ments facials i corporals, massat-
ges, manicures.
Requisits: formació i experiència
en estètica. Habilitat social.

MANIPULADORA

PSC i ICV signen el pacte de govern municipal

Les agrupacions locals del Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC) i d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds (ICV), de
Parets del Vallès van signar el passat
5 de juliol, l’acord de govern municipal
a l’Ajuntament de Parets del Vallès.
Joan Seguer, en representació del
Grup Municipal del PSC, Josep Maria
Tarrés, del Grup Municipal d’ICV-EUiA,
Francesc Juzgado, primer secretari de
l’agrupació del PSC de Parets del
Vallès i Jordi Martínez, president de
l’Agrupació Local d’ICV de Parets del
Vallès van presidir l’acte de signatura.

Polítiques socials com a fonament
Amb l’acord de govern s’adopta el com-
promís de discutir, col·laborar i partici-
par de manera conjunta els temes més
importants de la gestió municipal que
poden ajudar en la definició d’un Parets

Retribucions als membres
de l’Ajuntament de Parets
L’Ajuntament de Parets del Vallès
destinarà una dotació econòmica de
343.761 euros per a l’any 2007 en
concepte de retribucions als mem-
bres de la corporació i als grups
municipals. La Federació de Munici-
pis de Catalunya i l’Associació Cata-
lana de Municipis estimen que po-
blacions amb un tram de pressupost
de 15.553.132 euros, en el qual
està inclòs Parets del Vallès, poden
arribar a una retribució màxima de
718.065 euros anuals com a assig-
nacions a membres de la corporació
i grups municipals. La quantitat es-
tablerta al consistori de Parets del
Vallès, i aprovada en la sessió plenà-
ria celebrada el 10 de juliol, estableix
retribucions que se situen al voltant
d’un 50% per sota del màxim reco-
manat.

La dotació anual assignada a la to-
talitat dels membres de l’equip de
govern és de 268.888 euros. Els sis
regidors sense responsabilitat de
govern tenen una retribució total de
33.398 euros i l’assignació per als
cinc grups municipals representats al
consistori és de 24.475 euros. D’al-
tra banda, tots els regidors que exer-
ceixen de portaveus de grup munici-
pal tenen una assignació anual de
3.400 euros cadascun.

Acords programàtics consensuats

El pacte entre PSC i ICV estableix el
treball en tres àmbits: incorporar i
desenvolupar, en tots el camps de
l’acció municipal, el concepte de
municipi participatiu, entenent-lo
com a element vertebrador en l’or-
ganització social; definir l’articulació
de Parets en l’arc metropolità i la co-
marca del Vallès Oriental, per la via
del progrés, la qualitat de vida i l’or-
denació territorial, per fer un model
de poble més equilibrat, fent compa-
tible el medi urbà amb el respecte a
l’entorn natural; i, per últim, aconse-
guir que la modernització ajudi a mi-
llorar l’eficàcia i l’atenció al ciutadà
en aspectes com la informació, la
gestió administrativa, els serveis, la
seguretat i la formació.

Actuacions concretes
Dins dels tres àmbits s’inclouen 13
grans eixos d’actuació concrets,
com ara la construcció de més ha-
bitatges socials, impulsar un urba-
nisme respectuós amb l’entorn i
una mobilitat sostenible i segura, la
preservació del medi ambient, la
promoció econòmica i de l’ocupació,
l’mpuls de l’educació i la cultura, la
igualtat d’opor tunitats, la millora
dels serveis i la construcció de nous
equipaments, l’atenció específica a
la joventut, l’impuls de la participa-
ció ciutadana i d’una administració
propera i el foment de la convivència
i el civisme en un marc de segure-
tat ciutadana.

sosteniblement desenvolupat a on les
polítiques socials tinguin una atenció
preferent.

En el decurs de l’acte es va manifes-
tar la voluntat d’ambdues formacions
de renovar el compromís, no per neces-
sitat sinó per voluntat de continuar for-
mant una majoria d’esquerres al cap-
davant de l’Ajuntament de Parets.
Així mateix es va donar a conèixer que
el regidor representant d’ICV, Josep
Maria Tarrés, a més de la cartera de
Medi Ambient i Mobilitat, assumeix
també la  cinquena tinença d’alcaldia.
Les altres tinences d’alcaldia, per ordre,
corresponen a Antonio Torío, Sergi
Mingote, Lucio Gat i Sònia Lloret.

Les retribucions als membres
de la corporació i grups

municipals per a l’any 2007
serà de 343.761  euros

PSC i ICV manifesten que el
pacte és fruit de la voluntat de
formar una majoria d’esquerres
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El Bar Frankfurt 83 guanya el 4t
Torneig de Futbol 7 d’estiu del CF Parets

A la imatge, els jugadors del Bar Frankfurt 83 campions del Torneig de Futbol 7

En la final, el Frankfurt es va desfer de forma molt clara del
Pal-Jov Extrem (6-2) amb cinc gols de Pedro Díaz

BrBrBreuseuseus
El CF Parets començarà
la lliga a Taradell
La temporada 2007-08 per al primer
equip del CF Parets a Preferent terri-
torial grup 1 s’iniciarà el 17 de setem-
bre al camp del Taradell. 
El primer partit de l’equip de Cuni a
casa serà el 24 de setembre davant
del Sant Cugat esport, en la 3a jorna-
da (30/9) anirà a Lloret de Mar i en
la 4a (6/10) rebrà L’Escala.
El primer derbi comarcal pel CFP serà
el 4 de novembre a casa davant de
l’EC Granollers. L’últim partit de la lli-
ga està previst per al 25 de maig al
camp del Vilassar de Dalt.

Èxit de participació en el 1r Tor-
neig de futbol sala base de Pa-
rets organitzat al Pavelló d’es-
ports, durant tot el dia, el pas-
sat 6 de juliol.
Un total de 96 jugadors van
participar a la competició que
tenia com a objectiu augmen-
tar la xifra d’equips de base
federats que té el FSP. Els gua-
nyadors van ser en el grup dels
més grans (cadets i infantils)
els Vidales que van superar
els Todo Terreno, Colla

Mil.lenium, Los Francotiradores, los 88, los Energúmenos i Los 8+1. En la categoria dels
més petits (prebenjamins i benjamins) van vèncer els Xin Xan seguits de Pokemon i Bola
de Drac i, en mitjans (alevins i infantils) la victòria va ser per Los Gorriones que van su-
perar el PSP i X-Box.

El Bar Frankfurt 83 ha estat el guanya-
dor de la 4a edició del Torneig de Fut-
bol 7 d’estiu que el CF Parets ha orga-
nitzat al camp municipal Josep Seguer
del 25 de juny al 13 de juliol. En la fi-
nal -disputada el passat divendres- el
Frankfurt 83 es va imposar de forma
molt clara (6-2) al Pal-Jov Extrem. Els
campions ja dominaven al descans per
3-0 el seu rival que no va poder fer res
per retallar les diferències.
La gran actuació de Pedro Díaz, autor
de 5 gols, va resultar decisiva en la
victòria del Frankfurt que l’any passat
va ser segon classificat del torneig.
També va marcar el jugador Cerrillo.
Tant Díaz com Cerrillo han jugat aques-

Un centenar de jugadors participen al 1r
Torneig de futbol sala base de Parets

El passat 22 de
juny va tenir lloc
l’acte de cloenda
del 3r Campus de
futbol base que el
CFP va organitzar
al camp municipal
Josep Seguer des
del dia 11 del ma-
teix mes. Uns 45
joves han pres
part en les sessi-
ons que han im-
partit els tècnics

José Miguel Astasio, Antonio Rodríguez i Lluís Angel Andrés. Entre els
objectius del campus hi havia, la millora de la tècnica, l’aprenentatge
tàctic i l’entrenament específic del porter.

 Oliver Avilés 34è a l’Europeu de BTT
El biker de Parets Oliver Avi-
lés ha quedat en el lloc 34 del
Campionat d’Europa de BTT
disputat a la Capadòcia
(Túrquia) el cap de setmana
passat.  Avilés, com a mem-
bre de la selecció espanyola,
va córrer en la categoria sub
23. La victòria a l’Europeu va
ser pel suís Nino Schurter.
Després de la seva actuació
a Túrquia Avilés participarà

aquest cap de setmana al Campionat d’Espanya que es farà a Cantàbria.
D’altra banda, el corredor d’AC Parets Ravet Bike, Miquel Parera, es va pro-
clamar Campió de Catalunya de BTT en Veterans 60 en la prova de Sant Hilari.

Cloenda del Campus de futbol base
del Club Futbol Parets

ta temporada al sènior A del FS Parets
a territorial, però no continuaran a
l’equip la propera temporada. van ano-
tar els gols Oli i Bonillo.
El partit per decidir la 3a i 4a plaça es
va resoldre amb triomf d’Aluminis Se-
gura per 4-2 davant d’Esteagua del Grifo
en un duel més igualat.
La classificació final del torneig ha es-
tat: 1r Frankfurt 83, 2n Pal-Jov Extrem,
3r Aluminis Segura, 4t Esteagua del
Grifo, 5è Malindrus, 6è Piratas, 7è Mas
Oliver, 8è Wursi, 9è Estació Servei Pa-
lau (campió del 2006), 10è Desguaces
Automóviles, 11è Topetading, 12è
Celtic Parets, 13è Jan Team i 14è FC
Monparset.

Vuit incorporacions al
primer equip del CFP
El CFP ha renovat el bloc que la tem-
porada passada va debutar amb un
10è lloc a Preferent. Les altes con-
firmades són: el porter Joan
Vilardebó (Lliçà de Vall), el defensa
Jorge Molina (juvenil Mataró); el late-
ral Quique (Mollet UE); els mitjos Pau
Miralles (San Cristóbal), Xavi
Giménez (Molletense) i Jonathan
Rubio (Palau Solità); i els davanters
Javi Perales (juvenil A CFP) i Alexis
(Molletense).  Els entrenaments de la
pretemporada s’iniciaran el 13
d’agost amb  8 amistosos davant del
Pubilla Casas, Lliçà de Vall, Lliçà
d’Amunt, Marianao i Vilanova. També
par ticiparà al Torneig de la
Molletense i l’11 de setembre es ju-
garà el Trofeu Josep Seguer davant
del Mataró de la 3a divisió.

Canvis a les banquetes
dels primers equips
Bàsquet i Futbol Sala Parets han re-
novat la banqueta dels seus equips
sèniors per a la propera temporada.
El sènior masculí A del BP
(a 2a Catalana) serà dirigit per David
Borrell que substitueix Toni Martín,
el femení A de 3a el conduirà Chema
Moreno en lloc d’Enric Núñez. Tant
Martín com Núñez assumeixen la
coordinació del club. En futbol sala,
l’excapità del primer equip Oriol
Perales i jugador dels darrers 10
anys relleva José Maqueda a la ban-
queta de l’equip de Territorial.

Miquel Luque obté tres
medalles a l’Open de Lisboa

A punt les 24 hores de
futbol sala de Parets

El nedador paralímpic paretà ha tor-
nat de l’Open internacional que s’ha
fet a Vila Franca de Xira, localitat por-
tuguesa pròxima a Lisboa, amb 3
medalles. Luque ha quedat 1r en la
final de 50 braça, 2n en 150 estils i
3r  en la modalitat d’esquena.
Anteriorment Miquel Luque va pren-
dre part en el Campionat d’Espanya
d’estiu de Saragossa on va aconse-
guir 5 medalles amb la selecció ca-
talana. El nedador paretà va quedar
2n en 150 estils i 100 lliures, i 3r en
50 esquena i els dos relleus de
4X100. De cara al desembre partici-
parà en una nova competició als EUA.

Les XXIII 24 hores de FS de Parets
començaran aquest dissabte a les 12
h al Pavelló d’esports. El torneig, que
organitza Convergència Democràtica
de Catalunya, compta amb la partici-
pació de 16 equips dividits en 4
grups de 4 equips. Enguany els ins-
crits han estat: Pista Team, The
Wonders, FAMOL Handbol, Mas-Oli-
ver, Wursi, Malindrus-JJ Coca, CF
Tuper, Mil·lenium Colla Graziella, Ges
Seguros la Salud, La Paretense, La
Comunidà, Andalucista-Segura-Petit
Galera, Bar Frankfur t  83, Els
Tremendus, Arc Integral i Estació
Servei Palau. La final es jugarà diu-
menge a les 11 del matí i RAP 107
(FM 107.2) l’oferirà en directe.

Els nedadors del CNP Laura Rivera,
Anna Molins, Janira González, Aleix
Batlles i Ivan Baños par ticipen
aquest cap de setmana en la final ca-
talana d’estiu de Cornellà. A la ma-
teixa prova, hi competirà també el
nedador paretà del CN Sabadell,
Jaume Jiménez, en les modalitats de
100 braça, 100 lliures i 200 estils.
D’altra banda, la nedadora del CNP
Marta Carreras va ser la 21a en 200
braça i la 25a en 100 braça en la fi-
nal catalana júnior celebrada a les
piscines Picornell de Barcelona.

BrBrBreuseuseus

Final catalana de natació
a Cornellà d’11 a 13 anys
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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

Des de la perspectiva que la cultura és un
instrument paradigmàtic per assolir la co-
hesió social de les col·lectivitats locals,
els socialistes de Parets hem prioritzat
polítiques a favor del pluralisme i la convi-
vència, l’intercanvi i la multiculturalitat, la
transmissió de valors col·lectius i el civis-
me, així com el respecte a la diferència
com a mesures que inspiren el nostre pro-
jecte cultural a Parets.
En aquest sentit les nostres polítiques van
orientades a entendre la cultura com un
element estratègic de la nova convivència
i a donar suport a qualsevol activitat cul-
tural que es produeixi al nostre municipi,
més enllà dels orígens dels seus creadors
o impulsors i de la llengua emprada.
La Festa Major és un clar exemple de la

coexistència de tots aquests elements, una
celebració que culmina amb l’intercanvi
social i cultural dels paretans i paretanes
de totes les edats, un esdeveniment on el
lleure es converteix en un clar reflex de con-
vivència, tolerància i civisme, ja sigui a tra-
vés de les tradicions més arrelades o de
les propostes més innovadores.
Falten pocs dies per aquesta eclosió de
lleure, tradició i cultura. Arriba amb més
de setanta propostes a l’abast de tothom
per gaudir de Parets al bell mig dels seus
parcs, places i carrers. I arriba més sos-
tenible que mai, perquè aquesta també és
la nostra premissa i la volem fer extensi-
va a tothom. Els gots reutilitzables, les vai-
xelles compostables i les bosses recicla-
des amb les banderoles de la campanya

Parets creix en civisme en són una mos-
tra.
La nostra Festa Major s’adapta als nous
temps, a les noves necessitats, sabent
mantenir les tradicions i la nostra identi-
tat. Però per sobre de tot, la Festa Major
de Parets és el batec d’una vila que durant
quatre dies accentua encara més els es-
pais de relació, de conversa, de trobada,
de convivència... Gaudim-ne.
Bona Festa Major!!!

Cultura i Festa

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.

L’incendi del passat diumenge en una co-
neguda empresa de producció d’envasos
de plàstic de la nostra localitat va tornar
a posar d’actualitat el problema dels ris-
cos en les societats industrials. La combus-
tió d’aquests materials i la magnitud de
l’incendi va fer que la població visqués el
moment amb preocupació, ja que la colum-
na de fum era ben visible des de qualse-
vol punt.
El sinistre no va provocar ferits ni víctimes,
però sí danys materials, més de 3.500 me-
tres quadrats destruïts. I, tot i que els
bombers van tranquil·litzar de seguida la
població, en fer saber que el fum no era
tòxic, fets com aquests causen alarma. La
lliçó positiva d’aquest incident és que els
protocols d’actuació van funcionar correc-

tament. La Policia Local i els Mossos, els
voluntaris de Protecció Civil  i els bombers
van actuar diligentment. A més, no s’hi van
escatimar mitjans i tothom va poder veure
com un gran nombre de bombers i, fins i
tot dos helicòpters, van encarregar-se de
les tasques d’extinció amb una gran
professionalitat.
Insistim que aquest ensurt va posar de ma-
nifest que els protocols d’actuació van fun-
cionar correctament. No obstant això, con-
siderem que en començar el nou curs polí-
tic, el mateix mes de setembre, cal posar-
se a treballar per revisar i actualitzar el Pla
d’emergències. És un compromís polític de
l’acord de govern signat entre PSC i ICV per
aquest mandat al qual volem donar priori-
tat absoluta.

Som un municipi industrial i sabem que
això pot passar, però volem dotar-nos no
només d’allò a què la llei ens obliga, sinó
de les millors i més eficaces eines per
poder fer front a qualsevol hipotètic risc.
La prevenció i la minimització dels riscos,
el control de les empreses, l’avaluació
constant i un bon Pla d’emergències, és
la millor garantia de seguretat per a la
nostra població. ICV-EUiA donarem suport
i impulsarem totes les mesures que per-
metin avançar en aquesta direcció.

La prevenció,
la millor eina

La mobilitat és un problema que cada dia
va a més en tots els àmbits. És un malde-
cap per a molts pares que tenen fills que
van a la Universitat. Si van a centres uni-
versitaris de Barcelona, més aviat menys
que més, amb rodalies hi poden arribar. Ara
bé, els que han d’anar a Bellaterra ho te-
nen magre. Amb vehicle propi, tot i una B-
30, bastant congestionada, és a prop, però
amb transport públic no hi ha manera d’ar-
ribar-hi. Tenim encara un país massa radi-
al respecte a Barcelona.
Els governs locals estan obligats a
pressionar per trobar solució a aquesta
manca de mobilitat entre el nostre poble,
Bellaterra i Granollers, entre d’altres. Es
fa necessari que els municipis de
Granollers, Lliçà de Vall, Llicà d’Amunt i

Parets, entre d’altres, s’uneixin per trobar
un bus que connecti Granollers amb
Bellaterra. No caldrien pas molts viatges
al dia, els necessaris per arribar-hi i tor-
nar amb cer ta flexibilitat. Cal implicar-hi
Granollers perquè així es milloraria també
la nostra mobilitat amb la capital de la co-
marca.
Nosaltres pensem que no només és neces-
sari, sinó que és possible posar aquesta
línia en funcionament per al curs vinent,
mentre esperem que aquesta connexió es
pugui fer un dia també amb tren, ja sigui
aprofitant la línia que ja existeix des de
Mollet o bé a través de la prolongació dels
Ferrocarrils de la Generalitat fins a
Granollers. Seria una bona solució, tal com
actualment està demanant un col·lectiu

preocupat pels temes de transport.
Aviat estarem de Festa Major, una festa
que ha estat des de fa anys molt partici-
pativa, però potser les nits de La Linera
dedicades als joves els cal un altre trac-
tament i un altre emplaçament. També
s’ha d’analitzar quina participació de gent
de fora hi ha i si cal o no cal recuperar l’en-
velat. Certs aspectes, per a l’any vinent,
s’han de repensar.
Volem que tothom s’ho passi d’allò més
bé durant la Festa Major i que s’allunyi de
cabòries. Bon estiu.

Granollers i
Bellaterra amb

transport públic,
estan lluny

Per aquestes dates tots nosaltres, polítics
i ciutadania, hauríem de pensar només a
descansar i preparar-nos per actes lúdics
i, en particular, en la nostra Festa Major per
tal de relaxar-nos i mentalitzar-nos que les
nostres vacances estan a tocar.
A hores d’ara, ja s’ha tancat el car tipàs
municipal, ja sabem quins regidors han
estat assignats per dirigir les diferents re-
gidories i, per tant, tot torna a la normali-
tat.
Fins aquí tot correcte però aquests dies
s’ha produït un fet, un incendi en una de
les empreses més antigues del nostre mu-
nicipi, la Pover. Qui no ha vist fer a casa
seva treballs netejant peces de baquelita?
El cas de la Pover és la punta visible d’un
gran iceberg que fa molt temps que nave-

ga. Es tracta de conèixer si Parets dispo-
sa d’un  bon Pla Integrat de Seguretat per
a tota la indústria del nostre municipi.
Tots segurament coneixeu que és molt pe-
rillosa, ja que s’utilitzen o produeixen pro-
ductes molt inflamables i altament explo-
sius que suposen un gran risc per a la nos-
tra població. Per a la nostra tranquil·litat i
la de tots els ciutadans voldríem que l’ac-
tual equip de govern  expliqui que aquest
pla existeix i que aquest cas no els ha aga-
fat amb els pixats al ventre. La metralla
que por ten aquests casos són la por, la
intranquil·litat, la inseguretat, que patei-
xen els paretans quan succeeixin casos
com aquest incendi.
El que representa el cas Pover per a tots
els paretans és precisament això que in-

tento explicar i no una altra cosa. No es
tracta d’espantar-nos ni de crear un clima
de pànic entre la població, però sí que vo-
lem fer un crit unànime a tot l’equip de
govern per cercar tots els mecanismes de
prevenció possibles i evitar així mals ma-
jors.
Cal tenir un pla d’alertes i emergències.
El necessitem perquè la perillositat d’una
bona part de la nostra indústria ho reque-
reix. Volem pensar que el cas Pover ens
ajudarà a reflexionar sobre el tema, a cer-
car totes les actuacions necessàries per
estar ben protegits.

Un bon
Pla Integrat

de Seguretat

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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Ateses les dates en què ens trobem, a les portes de les vacances d’estiu, creiem adient donar-vos algunes recomanacions, si decidiu fer un
viatge combinat contractat a través d’una agència.
Els viatges combinats són els que inclouen desplaçaments i allotjament. A l’hora de contractar aquest tipus de viatges, ho hem de fer per escrit
i, com en qualsevol contracte, s’hi han de fer constar una sèrie de dades i requisits bàsics com, per exemple, nom, adreça i telèfon de l’agència
organitzadora; dades concretes del viatge, com ara data, hora i lloc de sortida; destinacions, amb data i hora d’arribada; les característiques i la
categoria dels mitjans de transport. També hi ha de constar la situació de l’allotjament (categoria, tipus d’àpats), així com el preu del viatge i
formes de pagament. Tingueu en compte que, si voleu anul·lar el contracte amb l’agència, heu de pagar les despeses de gestió i les de penalització,
segons els dies que faltin per iniciar el viatge. És recomanable informar-vos sobre les assegurances que inclou el viatge i les que es poden con-
tractar addicionalment per cobrir qualsevol imprevist.
L’agència només pot variar els preus del viatge en casos molts concrets, com per exemple, la variació del cost dels carburants, i ho ha de fer 20
dies abans de l’inici del viatge. Si l’agència no pot prestar els serveis que li hem contractat per circumstàncies alienes a la seva voluntat, com
ara vagues, catàstrofes naturals, etc.,  s’entén que es produeix una situació de força major i que l’agència queda eximida del compliment dels
acords establerts. Si els problemes sorgeixen un cop hem començat el viatge, l’agència té l’obligació de facilitar-nos la tornada al punt d’origen
i de reintegrar-nos les quantitats que corresponen, proporcionalment als serveis no consumits.
Recomanacions finals:
La publicitat és vinculant, per tant, és important que guardeu els catàlegs i fullets informatius, així com totes les factures i tiquets, ja que els
podreu necessitar davant d’una possible reclamació. Si viatgeu a l’estranger informeu-vos de l’adreça del Consolat o Ambaixada del nostre país
en aquell Estat. Dueu sempre durant el viatge, el telèfon de l’agència de viatges o del seu representant al país on sigueu. I, per últim, és reco-
manable contractar el viatge a través d’una empresa adherida a una Junta Arbitral de Consum, perquè en cas de conflicte es pugui resoldre de
manera ràpida, senzilla i gratuïta.

Ens podries descriure la proposta guanyadora de
la imatge de Festa Major? En què t’has inspirat?
És indubtable que la Festa  Major és “La Festa” de
tot el poble i, per tant, el seu cartell havia de ser un
reflex d’aquest sentiment d’alegria i disbauxa.
Per això  he volgut plasmar aquest cúmul de sensa-
cions en una gran explosió de festa que simbolitza
els dies de gresca i festa que s’acosten.
Les siluetes que apareixen no tenen cap rostre de-
finit. Amb això s’aconsegueix que tothom s’hi iden-
tifiqui i sigui protagonista de la festa. La tipografia
està aplicada en blanc sobre negre i centrada, per
tal que tingui un major impacte visual.
De fet ja has col·laborat en anteriors ocasions amb
l’Ajuntament de Parets...
Sí, en un parell d’ocasions. La primera va ser el
2006 quan  vaig guanyar el concurs  del cartell de
l’Amfi rock i fa uns dos mesos vaig dissenyar tot el
nou material per a la nova imatge de l’SLOP.
D’on sorgeix la teva  afició pel disseny gràfic, con-
vertit alhora en la teva vocació professional?
El meu primer contacte amb el camp de les arts grà-

“La Festa Major és la festa de tot el poble i el cartell havia de ser un reflex
d’aquest sentiment d’alegria i disbauxa”

FFFFFeeeeem dm dm dm dm diiiiissssssesesesesennnnnyyyyy

Javier Rodríguez
Guanyador del concurs de disseny de la Festa Major

Javier Rodríguez García, veí de Montmeló, ha es-
tat el guanyador del concurs organitzat per l’Ajun-
tament de Parets amb l’objectiu de triar el disseny
que il·lustra la Festa Major d’estiu.
La imatge guanyadora es veu reproduïda a les ban-
deroles, portada de programes d’actes i samarre-
tes de festa major que aquesta vegada són de color
groc.  Javier Rodríguez García es dedica professi-
onalment al disseny i el  seu objectiu és obrir un
dia el seu propi estudi.

fiques comença en un petit estudi a la Garriga.
Posteriorment vaig contactar amb uns dissenyadors
que tenien una idea i un concepte  del disseny molt
semblant a la meva percepció de la publicitat. És un
petit estudi a Granollers on fa més de tres anys que
treballo.
També he col·laborat com a il·lustrador per l’Ajunta-
ment de Granollers en diverses campanyes con la
del Nadal del 2005 o la creació de setanta il·-
lustracions per a un joc de l’oca personalitzat  amb
motius culturals també a la mateixa ciutat.
Quins són els teus objectius de cara al futur?
El meu futur professional més immediat és continuar
adquirint experiència per a més endavant obrir el
meu propi estudi.

Pepi Volart

Agències
de viatges

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

Les dades utilitzades per a l’elaboració d’aquest article han estat ex-
tretes de la documentació existent a l’Arxiu Municipal i de les publi-
cacions locals les biblioteqaues municipals.

Ja fa uns quants anys que vam presenciar el part sim-
bòlic de la primera Nit de Teatre al Carrer. Enguany, la
“criatura” compleix 7 estius, perquè no s’escau dir-ne
“primaveres”. Mentre aquell 2000 el món dormia ple de
pors i d’incerteses, de profecies apocalíptiques i d’in-
cògnites sobre el futur, els paretans i les paretanes
gaudíem d’un 28 de juliol d’allò més tranquil i l’única
“pega” era la calor enganxifosa que intentàvem pal·liar
a base de refrescos, aigua i d’altres begudes no tan ben
considerades... La festa d’aquell any comptava amb uns
convidats –i un públic– d’excepció. L’argentí Nanny
Cogorno va ser el mestre de cerimònies d’uns especta-
cles escollits acuradament i amb “molt d’amor” per l’ales-
hores regidor de Cultura, Alfredo Rodríguez.
Companyies vingudes de França, del País Basc i de di-
ferents indrets de Catalunya, conformaven l’escudella
d’aquella nit memorable. Val a dir que a l’organització
li tremolaven una mica els genolls, però, com era d’es-
perar, les il·lusions i els esforços abocats van donar els
seus fruits i centenars de persones van gaudir d’un di-
vendres que, atès l’èxit assolit, es consolidaria any rera
any. Així, la Nit de Teatre al Carrer va ser considerada
un dels plats forts de les següents festes majors.
L’any 2004, Parets celebrava una efemèride històrica:
el seu milcentenari. Aquell any comptàvem amb una sor-
presa afegida: els protagonistes d’aquella 5a Nit de
Teatre serien els nostres veïns i amics. En l’escenari
gran del parc La Linera, en aquell mateix escenari que
trepitjarien poc després la mítica Cimarrón o Santi Arisa
i la seva Tribu, allà sortirien vestits com fa 1.100 anys
els membres d’ATEP, els components del grup Som i
Serem i els joves actors i actrius de Can Butjosa, tots
plegats acompanyats de la Coral del Club Sant Jordi i
dels balladors de les Gitanes Parets. Més de 125
paretans van cantar, ballar i actuar per representar l’obra
Memòria de Parets.
Durant aquest anys, les nits de teatre s’han omplert de
bruixes, titelles, ombres, música, pallassos, malabaris-
tes, perruquers bojos, caricaturistes i qualsevol altra
tendència artística existent. De ben segur que, enguany,
aquesta 7a edició també ens prepara sorpreses a peu
de carrer que ens deixaran el regust dolç i tendre del
món màgic de la faràndula.

Nits de teatre,
nits de carrer

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

Definitivament, amb Franco vivíem millor. Un moment. No us espanteu. No ho diem
perquè el 18 de juliol sigui un dia per recordar; de sinistre record, volem dir. Parlem
dels dies festius, dels d’abans i dels d’ara. L’any 1969, els paretans gaudiren de...
20 festes! Aquest 2007, ens hem de conformar amb tan sols 15 –com fa la dita de
la pedra?–. Potser el que crida més l’atenció, però, sigui que, de totes elles, 17
estaven directament vinculades a celebracions religioses, i únicament una, la del
dia de sinistre record a què ens referíem abans, era considerada laica, sota
l’eufemística denominació de «Fiesta Nacional de Exaltación del Trabajo». Les dues
restants corresponien al dissabte i al dilluns de Festa Major. Avui, l’1 de gener és
Cap d’Any, no pas la «Circuncisión del Señor». I l’1 de maig és el dia del Treball, i
no «San José Artesano». Reis serà properament proclamada festivitat protectora de
les grans superfícies; i al 6 i 8 de desembre ja se’l coneix com a Immaculada Cons-
titució. O tempora, o mores! (Molt) personalment, celebrem aquesta laïcització de
la societat, però cal admetre que sortim perdent... És que s’acosten les vacances

i estem neguitosos. Tant, que diem animalades com la que encapçala l’article.
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Carles Font

Pepe Rubianes
Actor

“Fer riure és bastant difícil perquè la gent va molt estressada avui en dia” Ultima hora ...´
Com a avanç de la Festa Major, l’actor Pepe Rubianes, serà el protagonista de
l’espectacle que acollirà el teatre Can Rajoler el 21 i 22 d’aquest mes. És la
tercera vegada que Rubianes trepitja els escenaris paretans amb el seu ‘Rubianes
solamente’. La primera ocasió va ser amb motiu del 3r aniversari del centre cul-
tural i, la segona, durant la Festa Major d’Hivern de 2002. Rubianes ha visitat
recentment diversos països de l’Àfrica Negra, entre els quals hi ha Etiòpia, d’on
ha tornat trastornat de veure la misèria que hi ha en aquest país, però alhora
del somriure que encara manté la gent a pesar de les penúries que passen.

L’Associació de Donants de Sang
del Vallès Orientar, ha organitzat,
sota el lema “amb una vegada no
n’hi ha prou”, dos acaptes de sang
que tindran lloc durant aquest mes
de juliol. El primer serà el dia 24 a
la plaça de la Vila de 18 a 21h i el
segon serà el dissabte 28 de juliol,
a les dependències del Club Sant
Jordi, de 10 a 13 i de 17 a 20h.

Acaptes de sang a Parets

Serà un espectacle diferent al que vam
veure ara fa uns anys?
L’espectacle ha canviat molt des que el
vaig estrenar. El que faig ara no té res
a veure amb el que feia al principi de
tot. Som dos Rubianes diferents. El que
sí és cert és que hi ha gags que són fi-
xes: podríem dir que l’espectacle té
una columna vertebral i li canvio algu-
na costella de tant en tant. Al principi
hi ha una mena de biografia surrealista
i després un número amb Cristina Villa,
una actriu amiga meva, que és una de
les darreres novetats que hi he incor-
porat.
Per què té tant d’èxit ‘Rubianes
solamente’?
Això li hauries de preguntar al públic. Jo
suposo que la gent veu una bellesa, una
sensibilitat i una atracció eròtica per la
meva presència. Intento tocar tots els
temes de l’actualitat encara que no
senti una passió per molts, per exem-
ple el futbol. Tampoc no m’agrada la
vida en parella, tenir fills, que són co-
ses que sembla que agraden a tothom.

Faig conya de la gent casada, de la fe-
licitat que el Senyor els ha donat,...
però criticar no. Cadascú és lliure de fer
el que vulgui. A mi m’agrada beure, anar
de festa, cosa que potser estar mal vis-
ta en gent de la meva edat.
És fàcil fer riure?
Fer riure és bastant difícil perquè la gent
va molt estressada avui en dia, amb la
feina, les hipoteques,... A Kènia o
Etiòpia ens deien que com és que a
Occident, que tenim de tot, tenim la
cara tan amargada i de mala hòstia. I
amb això tenen tota la raó. Ells en can-
vi no tenen res, però el somriure no els
falta mai. La nostra societat hauria de
fer un canvi radical per recuperar la
humanitat que ha perdut.
Hi ha gent, però que no li agrada gens
el teu espectacle.
Sí. Hi ha d’haver de tot a la vinya del
Senyor. Una altra cosa és fer cabrejar
els fatxes. Aquesta és una cosa que em
posa molt content. Tant de bo que els
pugui cabrejar encara més en els pro-
pers anys.

Quins projectes tens?
En principi seguir l’espectacle amb la
Cristina Villa. És clar que quan es tor-
na d’Àfrica, en veure tanta misèria o la
gana que pateixen, quan s’arriba aquí
hom s’adona que els problemes d’aquí
són de ‘pijos’. I em pregunto: ens es-
tem tornant idiotes o és que ja ho érem
i no ens n’havíem adonat. Darrerament
he visitat Tanzània, Uganda, Kenia i
Etiòpia, aquest darrer amb la periodis-
ta Mònica Terribas a qui no coneixia i
ens hem entès a la perfecció. El que et
puc dir és que a finals d’any podríem
estrenar un altre espectacle però enca-
ra no puc explicar res.

Festa Major de Gallecs
Aquest cap de setmana tindrà lloc la
Festa Major de Gallecs. El programa
inclou una gran varietat d’actes per
a tots el publics. El tret de sortida es
donarà divendres dia 20 amb un con-
cer t de rock a càrrec de K.H.O i
Steelgar. Dissabte també es podrà
gaudir de la festa infantil, la xocola-
tada, el sopar de germanor i el tra-
dicional ball de Festa Major.
Pel que fa al diumenge, la diada co-
mençarà amb una missa, la cons-
trucció de castells i clourà amb una
cantada d’havaneres a les 20 h.

S’inaugura l’exposició
Miralls al Dada Jazz Cafè
Ahir dijous es va inaugurar, al Dada
Jazz Cafè, l’exposició Miralls, una
mostra de dibuixos i pintures realit-
zades pels alumnes dels tallers d’art
del Casal Can Butjosa.
Aquest recull es podrà visitar, al
mateix local, fins al proper 3 de se-
tembre de 10 a 24 h.


