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Ja s’ha constituït la nova corporació municipal, sorgida
de les darreres eleccions del 27 de maig.
Dissabte passat, 16 de juny, es va celebrar el ple de
constitució del nou Ajuntament, amb la presa de pos-
sessió dels càrrecs dels representants polítics i l’elec-
ció de l’alcalde.
En el decurs de la sessió, Joan Seguer va ser investit
alcalde de Parets del Vallès amb un total de 12 vots. A
més de la candidatura de Joan Seguer (PSC), en la ses-
sió plenària de constitució de la corporació municipal
també es va presentar la de Joan Martorell (CiU) que va
rebre 2 vots. Tres dels regidors van emetre els seus vots
en blanc.

El regidor d’Iniciativa per Catalunya Verds, Josep Maria
Tarrés va donar suport a la candidatura de Seguer i va
manifestar la voluntat de reeditar el pacte de govern
mantingut durant la legislatura passada, després que el
Partit dels Socialistes de Catalunya li oferís novament
formar part de l’equip de govern.
La nova corporació està formada per Joan Seguer,
Antonio Torío, Sònia Lloret, Sergi Mingote, Raquel Garcia,
Lucio Gat, Josep M. Guzmán, Susanna Villa, Ricard
March i Amèlia Marquino (PSC); Rosa Martí, Josep Anton
Morguí i Lluís Cucurella (NOPP); Joan Martorell i
Francisco Pulido (CiU); Josep M. Tarrés (ICV) i Susana
Rueda (PP). (Pàg.3)

Joan Seguer, investit alcalde de Parets
Es constitueix el nou Ajuntament de Parets per a la legislatura 2007-2011

Dissabte passat es va constituir el nou Ajuntament, format per PSC, NOPP, CiU, ICV i PP
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ALCALDIA
Joan Seguer i Tomàs

Partit dels socialistes de Catalunya (PSC)
Antonio Torio Fernández
Sónia Lloret Mas
Sergi Mingote Moreno
Raquel García Mesa
Lucio Gat Lavado
Josep M. Guzmán Hermoso
Susanna Villa Puig
Ricard March Ascaso
Amèlia Marquino Tocado

Nova Opció per Parets (NOPP)
Rosa Martí Conill
Josep Anton Morguí Castelló
Lluís Cucurella Monreal

Convergència i Unió (CiU)
Joan Martorell Mompart
Francisco Pulido Sanchez

Iniciativa per Catalunya Verds
Josep M. Tarrés Massaguer

Partit Popular (PP)
Susana Rueda Rodríguez

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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1r  Torneig Base Futbol Sala Parets
El Club Futbol Sala Parets hem organitzat, per al pro-
per 7 de juliol,  la primera edició del Torneig Base
Futbol Sala de Parets. Us convidem a participar-hi:

·Si ets noi o noia d’entre 6 i 16 anys, t’hi esperem.
·Si tens un equip o un grup d’amics, apunteu-vos-hi
junts. També t’hi pots apuntar sol, et buscarem un
equip per al torneig.
·El torneig se celebrarà al Pavelló Municipal d’Esports
de Parets i et regalarem la samarreta per jugar els
partits.
·Ens agradaria que l’any vinent juguessis en un dels
equips del FS Parets. Per això et volem conèixer.
·La inscripció és gratuïta. Data límit d’inscripció: 25
de juny.
·Pots inscriure’t al mateix pavelló o bé al Casal de
Can Butjosa, Sports Parets  o El Rey de la Bamba.
·Telèfons de contacte: 669 17 20 32 (Vicente) 661
77 00 02 (Jesús)

Club Futbol Sala Parets

El til·ler de can Merengues
A tot temps, és propici circumdar Parets pels seus
camins, on podem trobar arbres de singularitat incom-
parable, posem per cas, el superb til·ler de can Me-
rengues.

Arbre de tronc corpulent (catalogat d’excel·lent) d’uns
180 cm de cercle. Una sola persona no arriba a abra-
çar-lo. A cop d’ull, podria tenir uns 15 metres d’alça-
da. Els seus propietaris tenen molta cura del til·ler i
de la bona ombra que els dóna a l’estiu.
Dit això, hem volgut saber quants anys pogué tenir
l’estimat til·ler.  I ens digueren que sempre el veuen
a la part de darrere del mas, que es construí entre
els anys 1920 – 1930.  Per tant, a l’arbre li manca
ben poc per arribar a ésser centenari.

Etimologia del nom científic: Tília platyphyllos,
derivat del seu primitiu nom llatí telum.
Origen geogràfic: Àsia.
Nom popular català: til·ler, sinònim tell.
Nom popular castellà: tilo.
Hàbit de creixement: fulla caduca.

Té les fulles asimètriques, dentades, acabades en
punta estreta i arrodonides en forma de cor. Flors
blanques oloroses, que surten d’una mena de fulles
estretes, i el conjunt constitueix la til·la, la qual es
pren en infusió com a remei.

Època de floració: maig – juny.

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

.

La fusta del til·ler és tendra i bona de treballar. Cal
no confodre el til·ler de fulla gran, Tília platyphyllos,
amb el de fulla petita, Tilia cordata (Tilia ulmifolia).
Hi ha comarques que anomenen el til·ler de fulla gran
“tell”  i el de fulla petita “tella”.

Josep Bernal

Himne a la dona treballadora

Com una música lleu, subtil, llunyana,
que ambiguament se’ns va acostant,
tímidament, amb empit ens demana
l’himne a la dona que va treballant.

Treball feixuc, clar ressò d’harmonies,
despertar d’un quefer movedís,

regal de brots, de goig i alegries,
i clara visió d’un entorn més feliç.

Honors a doll. A tu, dona treballadora,
que regnes en ta llar amb llum rutilant,

et sigui aquest himne un cant que t’acarona
i et sigui ofrena de respecte constant.

Ofrena d’un himne curull d’harmonia,
lloança a la dona, preuat guardó,

guardó que, amb ella, ja mai s’esgarria
i fa del seu seny lluminós horitzó.

Dona laboriosa, en tot admirada,
ja des de l’albada, al seu primer raig,
regina de ta llar, de tots respectada

sempre en tot temps, del juny fins al maig.

Josep Malla

LA PLAÇA ESTÀ DE GALA

Ja han passat tres mesos de renovacions
i el “Bar Cope” té una nova cara.

Ja semblarà més anglès, potser des d’ara,
segons disseny de de les seves decoracions.

L’equip directiu, amb les llurs afirmacions,
amb la modernitat actual s’empara

i té la visió del nou temps, i ben clara,
d’oferir, per Parets, noves inclinacions.

Amb elles ha nascut el DADÂ JAZZ CAFÈ
i la plaça es vesteix de nova gala,
i de joventut en tindrà l’aire ple.

Sols cal que el soci antic aixequi l’ala
i voli pel progrés amb el sentit seré

com ho va fer el “tractor envers la pala”

Antoni Bertran

Divendres 22 juny
-A les 22 h, al Casal de Ca n’Oms,
revetlla de Sant Joan.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
Dilluns 25 juny
-A les 17 h, a la sala d’exposicions
de Can Rajoler, obertura de les jor-
nades Els nostres avis i inauguració
de l’exposició de fotografies i
d’obres dels alumnes dels tallers de
Ca n’Oms.
Dimarts 26 juny
-A les 17 h, al Club Sant Jordi Parets
Eixample, tarda musical.
Dimecres 27 juny
-A la tarda, al Casal d’avis Ca
n’Oms, bingo.
-A les 19.30 h, al Casal Ca n’Oms,
desfilada de moda de bany.
Dijous 28 juny
-A les 18 h, als jardins de Ca n’Oms,
recital poètic.

Divendres 29 juny
-Al Pavelló Municipal d’Esports, Cam-
pionat d’Espanya júnior de patinatge
ar tístic (dies 29 i 30).
-A les 16.30 h, al Casal Ca n’Oms,
xerrada Com prevenir el cop de calor
a càrrec d’Infermeria del CAP Parets.
-A les 18 h, a la Biblioteca can
Butjosa, hora del conte especial d’ini-
ci de les Bibliovacances.
-A les 19 h, al Teatre Can Butjosa,
espectacle Recordem el Molino amb
Diomny i Merche Mar.
-A les 19.30 h, a l’Escola de la Natu-
ra de Parets, xerrada audiovisual so-
bre El canvi climàtic a càrrec de
Francesc Mauri.
-A les 21.30 h, al Pavelló Municipal
d’Esports, Nit de l’Esport.
-A les 22 h, al Casal d’avis Ca n’Oms,
ball a càrrec de l’orquestra Camelot.
Dissabte 30 juny
-Travessa Núria-Queralt.

-De 10 a 20 h, a l’av. Catalunya, Boti-
ga al carrer.
-D’11 a 15 h, al Casal de Cultura Can
Butjosa, Tots som Ulisses, jornada
d’apropament ciutadà.
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, es-
pectacle de playbacks a càrrec del grup
La il·lusió no té edat.
-A les 22 h, a la pista de bàsquet de
l’Asoveen, revetlla de Sant Pere.
Diumenge 1 juliol
-A les 14 h, al Pavelló d’Esports, dinar
de cloenda de les jornades Els nostres
avis i ball a càrrec de l’orquestra
Setson.
Dimarts 3 juliol
-A les 17 h, al Parc La Linera, En el país
de Xauxa, contes i cançons amb la cia.
País de Xauxa.
Dimecres 4 juliol
-A les 19 h, a Can Jornet, lectura dels
volums del Bosc de Llibres.

Composició del consistori
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

L’alcalde i els regidors prenen possessió dels
càrrecs en el ple de constitució del nou Ajuntament

Fa tot just una setmana s’ha cons-
tituït el nou Ajuntament sorgit de les
últimes eleccions i novament he
estat escollit alcalde, un càrrec que
assumeixo amb la màxima voluntat
de servei a Parets i a tota la ciuta-
dania. Ho faig conscient de l’enor-
me responsabilitat que comporta i
de l’honor que representa. Vull tre-
ballar amb constància i amb humi-
litat, amb la mà estesa a tothom,
decididament, amb entusiasme, il·-
lusió i honestedat, com he fet sem-
pre, al costat d’un equip de perso-
nes força solvent i cohesionat.
Primer de tot, us vull agrair l’ampli
suport que ha rebut la nostra can-
didatura i que ens anima a continu-
ar treballant amb il·lusió renovada,
amb noves fites, amb noves idees,
amb l’objectiu de millorar la qualitat
de vida i aportar solucions reals a
les demandes i inquietuds de la
gent. Els darrers resultats electo-
rals suposen un reconeixement de
la feina feta i també una gran res-
ponsabilitat a l’hora d’afrontar una
nova i important etapa que serà de
continuïtat, de millora i de progrés.
El programa de govern per a aquest
nou període presenta força projec-
tes necessaris i il·lusionants per al
nostre poble, perquè volem un Pa-
rets ambiciós, orgullós de tenir més
i millors equipaments, solidari amb
els que més ho necessiten, respec-
tuós amb el medi, econòmicament
desenvolupat i competitiu. Treballa-
rem per aconseguir un poble ama-
ble, segur, endreçat, amb empenta,
que progressi equilibradament, amb
més i millors serveis amb els
quals puguem reforçar el nostre
benestar.
Volem un Parets que cregui en les
seves possibilitats i treballi unit per
assolir nous reptes, perquè de la
nostra capacitat per afrontar-los i
resoldre’ls dependrà en bona part
el futur de la vila. Per això us convi-
do a mirar el futur junts.

Cinc formacions configuren el nou con-
sistori de Parets: PSC, NOPP, CiU, ICV
i PP. En el ple de constitució de la nova
corporació municipal, celebrat dissab-
te passat, 16 de juny, tots els regidors
van prendre possessió del seu càrrec i
es va procedir a la votació per a l’elec-
ció de l’alcalde.

Es van presentar dues candidatures que
optaven a l’Alcaldia: el PSC amb Joan
Seguer al capdavant, i CiU, amb Joan
Martorell com a candidat per a la seva
formació. La votació va atorgar dotze
vots a favor de Joan Seguer, dos per a
Joan Martorell i tres vots en blanc. Fi-
nalitzat el procés, Joan Seguer va ser
investit alcalde de Parets del Vallès.

Intervencions dels grups municipals
Tots els grups municipals representats
van intervenir en el decurs de la sessió
plenària. Agraïments a l’electorat, anà-
lisi dels comicis municipals i esment
de les primeres eleccions democràti-
ques són alguns dels aspectes dels

parlaments. Un dels fets més
destacables va sorgir d’ICV, que enca-
ra no s’havia pronunciat sobre la pos-
sible reedició del pacte de govern amb
PSC. Josep Maria Tarrés va manifestar
la voluntat de continuar formant part de
l’equip de govern i va emetre el seu vot
a favor de la candidatura de Joan
Seguer. El PSC, tot i haver revalidat la
majoria absoluta i haver aconseguit
més representació - un regidor més - ha
tornat a estendre la mà a ICV perquè
formés part del govern municipal, tal
com ha estat durant la legislatura pas-
sada.

Voluntat de reeditar el pacte PSC-ICV
En el seu torn de paraula, Joan Seguer,
ja investit alcalde de Parets, va felici-
tar la resta de forces polítiques i va
referir-se a la reedició del pacte amb ICV
manifestant que “es vol continuar fent
una política amb pluralitat i amb la re-
cerca del consens”. Així mateix va fer
un repàs dels grans objectius marcats
per als propers quatre anys i va reite-
rar que no deixarà el càrrec abans d’ho-
ra. L’acte va finalitzar amb un aplaudit
“Visca Parets”.

Joan Seguer és proclamat
alcalde de Parets amb

12 vots a favor

COMPOSICIÓ DEL NOU AJUNTAMENT

PSC (10 representants):
Joan Seguer, Antonio Torío,Sònia Lloret,
Sergi Mingote, Raquel Garcia, Lucio
Gat, Josep M. Guzmán, Susanna Villa,
Ricard March i Amèlia Marquino
NOPP (3 regidors):
Rosa Martí, Josep Anton Morguí i Lluís
Cucurella
CiU (2 regidors):
Joan Martorell i Francisco Pulido
ICV (1 regidor):
Josep Maria Tarrés
PP (1 regidora):
Susana Rueda

ICV manifesta a la sessió
plenària la voluntat de

reeditar el pacte de govern
amb el PSC.

El nou consistori està
format per 10 representants

del PSC, 3 del NOPP, 2 de
CiU, 1 d’ICV i 1 del PP.

La nova legislatura presenta
canvis respecte de l’anteri-
or: el PSC té un regidor més
i ERC no està representada.

La sessió plenària es va iniciar amb
la constitució de la mesa d’edat,
formada pel representant més jove
i pel de més edat. Susanna Villa i
Ricard March (PSC) van jurar els
seus càrrecs i van rebre les creden-
cials de tots els regidors escollits
democràticament a les passades
eleccions municipals del 27 de
maig.

PLE DE CONSTITUCIÓ

Joan Seguer, alcalde de Parets, en
el moment d’emetre el seu vot.
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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

ENGINYER
TÈCNIC INDUSTRIAL

GESTOR
COMERCIAL

 COMPTABLE

Llocs de treball: 1
Contracte: sis mesos amb opci-
ons de continuïtat
Horari: jornada partida
Tasques: suport comptable a una
empresa de l’àmbit metal·lúrgic
Requisits: formació administrativa
i comptable. Imprescindible experi-
ència

Llocs de treball: 1
Contracte: sis mesos amb opci-
ons de continuïtat
Horari: jornada completa partida
Tasques: muntatge i reparació d’or-
dinadors
Requisits: formació professional i
experiència en aquest àmbit

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit
Horari: jornada completa partida
(flexible)
Tasques: gestió comercial amb
empreses, gestories i assessori-
es.
Requisits: valorable coneixement
de la comarca del Vallès Oriental
i experiència en serveis

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb
opcions de continuïtat.
Horari: jornada completa partida
Tasques: manteniment de
softwares i validació de compo-
nents eletrònics.
Requisits: enginyeria tècnica in-
dustrial electrònica. Anglès fluït.

TÈCNIC INFORMÀTIC

RECANVISTA RESPONSABLE
MAGATZEM

 MOSSO DE
MAGATZEM

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb opcions
de continuïtat.
Horari: de dl. a dj. (8 a 13/14 a 17)
dv. (7 a 15)
Tasques: recepció de material per
distribuir (material mèdic)
Requisits: experiènca en recepció
de mercaderies

Llocs de treball: 1
Contracte: relleu fins 2010 amb
opcions d’indefinit
Horari: jornada intensiva matí
Tasques: operari cadena de pro-
ducció (fàbrica de rentadores)
Requisits: Es valorarà experiència
en processos productius. Formació
a càrrec de l’empresa.

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit
Horari: jornada completa partida
(flexible)
Tasques: responsable del magat-
zem d’una empresa tèxtil
Requisits: Es valorarà experièn-
cia en aquest àmbit

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb
opcions de continuïtat.
Horari: jornada completa partida
Tasques: atenció als clients,
atenció telefònica i preparar co-
mandes
Requisits: persona dinàmica
amb habilitat per l’atenció al pú-
blic

OPERARI DE
PRODUCCIÓ

Foc i llum al solstici d’estiu: arriba Sant Joan

Demà dissabte, esdevindrà la nit més
curta de l’any. La revetlla de Sant Joan
tornarà a celebrar-se a les cases i als
carrers de tota la població, i la música
i el soroll dels petards donaran la ben-
vinguda a l’estiu.

Una tradició que es manté
Enguany, els més previsors ja han ad-
quirit la pirotècnia, però els qui encara
no ho hagin fet, poden acostar-se als
punts de venda situats als carrers
Tenes, Aragó, Sant Antoni i Berenguer,

Revetlla segura

Sis casetes de venda de
pirotècnia donen cobertura a

tots els barris

Tres fogueres per rebre
la nit més curta

de l’any

Revetlla per a la
gent gran

al Casal de Ca n’Oms

PIROTÈCNIA
- Cal comprar els articles de pirotèc-
nia homologats, i únicament als
punts de venda autoritzats.
- No llanceu petards contra les perso-
nes ja que poden provocar cremades
i lesions.
- No introduïu petards dins de totxa-
nes, ampolles o altres elements que,
en esclatar, puguin provocar metralla.
- No llanceu coets o altres artefactes
prop d’un bosc per tal de no provocar
un incendi.
- Tanqueu les portes i les finestres
quan hi hagi focs d’artifici al carrer i
no deixeu roba a l’exterior.

FOGUERES
- Les fogueres s’hauran de fer a més
de 15 metres de les façanes i dels
cotxes i mai sota línies electriques o
de telèfon.
- No enceneu fogueres amb benzina
ni d’altres productes inflamables.
- Els carrers que tinguin autorització
per encendre-les, han de preveure un
espai suficient per al pas dels vehi-
cles d’emergències.
- No es poden llançar papers ni tei-
xits a les fogueres un cop enceses.

L’Ajuntament de Parets, per mitjà de la
Regidoria de Medi Ambient, continua
impulsant accions per a potenciar la re-
collida selectiva de residus. Les prope-
res accions previstes en aquest àmbit
seran la instal·lació de punts d’informa-
ció itinerants i el repartiment de cubells
d’ús domèstic per al reciclatge de la
matèria orgànica.

La campanya, que es fa conjuntament
amb el Consorci per a la Gestió de
Residus del Vallès Oriental, durarà tres
dies i consistirà en la instal·lació de
carpes informatives en què educadors
ambientals donaran a conèixer la impor-
tància de la recollida selectiva i també
les actuacions que s’estan desenvolu-
pant en el municipi.
Dilluns vinent, 25 juny, durant tot el
matí, aquesta carpa estarà instal·lada
al mercat ambulant de l’Eixample.
Dimecres 27, es traslladarà fins al mer-
cat ambulant del Barri Antic i el diven-
dres, 29 de juny, a l’avinguda de
Catalunya.

Parets potencia la recollida
selectiva de residus

La campanya es farà els dies
25, 27 i 29 de juny a diferents

indrets del municipi

a l’avinguda de Catalunya o al carrer
de Montserrat Roig. Per a totes les
persones que vulguin seguir les tradi-
cions i cremar  tot alló que ja no els
interessa o que es vol oblidar, a ban-
da de les revetlles populars que s’or-
ganitzen per barris o carrers, es podran
acostar a les tres grans fogueres que
s’han autoritzat: la primera situada al
Sot d’en Barriques, una altra al carrer
de les Franqueses del Barri Cerdanet
i, la tercera, a l’esplanada que hi ha
prop del carrer la Mola.
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Què opina sobre les accions que es fan per la integració dels nouvinguts?  Coneix les festes multiculturals que s’han fet a Parets?

VOX POPULI

M. Antonia
Marquino

54 anys

Juana
Moreno
55 anys

És molt bo que a Parets es preo-
cupin tant pels nouvinguts, ens hi
sentim molt bé.
Jo sóc del Marroc intento integrar-
me: faig català i informàtica, per
poder trobar una feina. Sí que tinc
coneixement de les festes que es
fan, però no hi he par ticipat a
cap.

Siham
Chmarkhi

22 anys

Està molt bé que es facin coses
per a les persones que vénen de
fora; així s’intenta  arribar a una
igualtat de condicions. Però hi ha
molta gent que és d’aquí i neces-
sita ajuda i no els en donen tan
fàcilment com als estrangers.
Crec que no hi ha un control real
de la situació. No conec les fes-
tes que s’han fet.

Fina
Jiménez
58 anys

 Manuel
Fernández

55 anys

Em sembla bé, però a  vegades
crec que és excessiu; penso que
hi ha més favoritisme pels immi-
grants que pels natius. Els ho
posen tot molt fàcil quan arriben
i en canvi, per exemple, no s’aju-
da tant els joves a trobar una
feina. Conec les festes que es
fan per la publicitat que se’ls
dóna.

No tinc molt de coneixement del
que es fa, però em sembla molt
bé. A tothom que sigui bona gent
i amb bones intencions, sigui del
país que sigui, se li ha de donar
una oportunitat i, si es pot, aju-
dar-lo. No conec les activitats que
s’han fet sobre el tema.

Són propostes molt bones. Cal
conèixer altres cultures, les se-
ves arrels i costums i, alhora,
poder donar a conèixer les pròpi-
es. Tot plegat ens enriqueix com
a persones i com a poble. Hem
de restar oberts i cal que, tam-
bé, la gent nouvinguda s’obri a
la nostra forma de vida, així tots
guanyarem.

El Servei Local d’Ocupació de
Parets, més a prop que mai
El web  de l’SLOP permet consultar la borsa de treball, la guia per

a la recerca de feina i altra informació d’interès.

El Servei Local d’Ocupació de Parets
ofereix un servei encara més proper
des de l’inici d’aquest mes de juny.
L’entrada en funcionament del web
http://slop.parets.org, al qual es pot
accedir també des del web municipal
www.parets.org o www.parets.cat, per-
met consultar les ofertes de la borsa
de treball les 24 hores del dia –que
s’actualitzen diàriament-, els models
de currículums, cartes i molta informa-
ció complementària per a contribuir a
la inserció laboral.

Al servei dels usuaris i les empreses
El web també inclou informació referent
als serveis que es presten al sector
empresarial i també la guia per a la re-
cerca de feina, una eina editada recent-
ment i que serveix com a material per
a l’orientació professional. Incorpora,

entre d’altres, adreces i llocs web d’in-
terès, vies d’accés al mercat laboral,
orientació sobre processos de selecció
i estructures d’entrevistes. Totes
aquestes eines, complementades amb
cursos de formació i assessorament
personalitzat a cada usuari,  són una
aposta del consistori per tal d’assolir
una inserció laboral més gran.

Què és l’SLOP?
L’SLOP és un servei gratuït que ofereix
l’Ajuntament i on es pot trobar informa-
ció sobre el mercat de treball, orienta-
ció laboral i una borsa de treball actu-
alitzada constantment. Està adreçat a
persones residents a Parets i amb
més de 16 anys que estiguin a l’atur,
treballant o que estudiïn i desitgin un
assessorament personalitzat sobre el
món laboral.

L’SLOP insereix laboralment 266 treballadors
en el primer semestre de 2007

Des del començament d’any fins al mes de juny, l’SLOP ha assolit la inserció
laboral de 266 usuaris del servei. En aquest període de temps s’han fet 239
noves entrevistes, s’ha dut a terme seguiment de 623 usuaris i s’han prestat
236 assessoraments individuals. L’oferta total de llocs de treball en aquest
primer semestre de l’any ha estat de 283 places i de les gestionades pel ser-
vei s’han cobert gairebé un 70% de les places ofertades. El club de feina virtu-
al ha rebut prop de 200 visites i el web gairebé 9.000.
El club de feina, que funciona els dilluns, durant tot el dia, és un dels serveis
més emprats pels usuaris. Durant aquests sis mesos 836 persones han con-
sultat les ofertes del club de feina.

BrBrBreuseuseus

Nova edició de La Botiga
al Carrer, el 30 de juny
El proper dissabte 30 de juny tindrà
lloc la cita amb La botiga al carrer,
una activitat programada per l’Asso-
ciació de Comerciants de l’Eixample
de Parets (ACEP) per tal de promou-
re el comerç local i de proximitat.
Des de les 10 del matí i fins a les 8
del vespre, una vintena de comerços
de l’Eixample posaran a la venda els
seus productes a preus assequibles.
L’emplaçament  serà a l’avinguda de
Catalunya, entre els carrers de
Monistrol i Dos de maig. La jornada
clourà amb una xocolatada i activitats
lúdiques per als infants.

BrBrBreuseuseus
Matriculació a les Escoles
Bressol Municipals
El període de matriculació per a es-
coles bressol municipals va finalitzar
el 18 de juny. A Parets, de les 210
places públiques destinades a primer
cicle d’educació infantil, 126 han
estat ofertades com a vacants.
Cal afegir les més de cent places
d’oferta privada que hi ha actualment
al municipi. D’una banda, Tom i Jerry
que té capacitat per a 30 places i La
Xana que en disposa de 74.
La Cuna, El Cirerer i El Petit Cirerer
són les tres escoles bressol munici-
pals. A La Cuna s’han ofertat 54 pla-
ces, i ha registrat una demanda de
65, a El Cirerer se n’han ofertat 51 i
la demanda ha estat de 77 places i
a El Petit Cirerer l’oferta ha estat de
21 places que s’han cobert amb les
15 sol·licituds que s’han realitzat en
primera opció al centre i també amb
6 sol·licituds de segona opció.
Parets és un dels municipis de la co-
marca que ofereix un major nombre
de places d’escola bressol munici-
pals. Durant aquesta legislatura s’in-
crementarà l’oferta, amb la construc-
ció de dos nous equipaments
d’aquestes característiques.

Pròrroga del conveni per al
servei de piscina descoberta
L’Ajuntament de Parets del Vallès i
la cooperativa COREFO SCCL han
prorrogat el conveni de col·laboració
signat l’estiu passat per al servei de
piscina descoberta durant el període
d’estiu als abonats de la piscina
municipal de Can Butjosa.
La piscina descoberta de la COREFO
s’obre al públic el 24 de juny, i a par-
tir de l’1 de juliol i fins a l’11 de se-
tembre, els abonats de la piscina
Can Butjosa empadronats a Parets
del Vallès podran accedir de forma
gratuïta a les instal·lacions.
Els abonats, però, hauran de sol·-
licitar prèviament els carnets
identificatius, que es tramitaran a la
Piscina Can Butjosa.

Prop de 300 persones a la
Marxa popular de Parets
La Marxa Popular de Parets, organit-
zada pel CEP, ha comptat en aques-
ta edició amb 271 participants.
Per primer cop, el Centre Excursionis-
ta Parets proposava un recorregut
nocturn per aquesta caminada, fet
que va despertar un alt interès i que
ha motivat una xifra de participació
molt més elevada de la prevista.
La marxa va ser de 12 quilòmetres i
va fer recorregut per diferents espais
del municipi i també per alguns in-
drets de Gallecs.
Veïns de totes les edats, entre els 6
i els 80 anys, van gaudir de la nova
edició de la Marxa Piolet que va fina-
litzar amb una multitudinària xocola-
tada per a tots els participants.
El Centre Excursionista Parets, amb
el suport de l’Ajuntament de Parets,
ja està iniciant els preparatius per a
l’edició de la Marxa Piolet de l’any
vinent.
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Oficina de Català Més de 250 petits actors i
actrius entre bambolines

La XI Mostra de Teatre Infantil i Juvenil Joan Anfruns
tanca el teló davant un públic entusiasta

Més de 200 alumnes de teatre de les
escoles de Parets i del Casal de Cul-
tura Can Butjosa, van participar durant
la passada setmana a la XI Mostra de
Teatre Infantil i Juvenil Joan Anfruns.
Una vintena d’obres s’han representat,
al Teatre Can Rajoler, entre els dies 11
i 16 de juny davant la mirada orgullo-
sa de pares, familiars i professors dels
petits actors i actrius de les escoles
que hi han participat.

Enguany s’han pogut veure clàssics
d’autors coneguts, i també les més mo-
dernes adaptacions o històries sorgi-
des de la imaginació dels monitors i
les monitores d’ATEP, interpretades

Concurs de punts de llibre

Ja tenim guanyadors per al concurs de punts
de llibre 2007, que enguany arriba a l’onzena
edició. El passat 19 de juny va tenir lloc el lliu-
rament de premis a la biblioteca Can Rajoler.
La temàtica dels dibuixos va girar al voltant del
lema “Parlem, ens entendrem!” i han partici-
pat un total de 128 persones. La convocatòria
establia tres categories diferents. Els guanya-
dors han estat seleccionats per votació popu-

lar en que han pres part 154 persones. El resultat ha establert que els premis
fossin per a Oscar Moreda en la categoria blava per a nens i nenes de 4 a 7
anys, Marta López en la categoria vermella per a edats compreses entre els 8
i els 13 anys i Miguel Martín en la categoria groga per a 14 anys o més.

Guanyadors del concurs de punts de llibre

BrBrBreuseuseus

Representades obres
d’Hans Christian Andersen

o Michael Ende

El passat dissabte 9 de juny, es van
plantar tres nous exemplars al Bosc
dels Llibres. Un xiprer, un castanyer
i un ametller són els arbres que re-
comanaran les lectures d’Enric Larre-
ula, Michael Ende i Joan Maragall.
La plantada es va dur a terme a l’en-
torn de Can Jornet amb la presència
de les autoritats municipals i els usu-
aris de la Biblioteca Infantil i Juvenil
Can Butjosa, a més del responsable
de l’Escola de la Natura.

Tres arbres se sumen
al Bosc dels Llibres

per infants d’entre 4 i 14 anys, que han
mostrat el  treball realitzat d’expressió
dramàtica desenvolupat al llarg de
l’any en aquesta activitat extraescolar.

100 aniversari de Joan Anfruns
Enguany, la mostra coincideix amb el
centenari del naixement de Joan
Anfruns, principal impulsor del teatre a
Parets i que duu el seu nom.
Durant l’acte de cloenda, el director i
fundador d’ATEP, Alfredo Rodríguez, va
recordar la impor tant tasca que
Anfruns va desenvolupar durant més de
quaranta anys.
També es van lliurar els corresponents
diplomes als alumnes que han acabat
l’educació primària. En finalitzar, es va
servir un refrigeri a la terrassa al qual
van assistir els participants i les seves
famílies.

Els alumnes van mostrar les seves dots interpretatives a Can Rajoler

Concerts Amfi Rock 2007

Dissabte va tenir lloc l’audició dels cinc grups
finalistes de l’Amfi Rock d’enguany. Davant
d’un centenar de persones, les formacions van
demostrar que de fer música en saben molt.
Tot i això, el jurat va haver de triar un sol gua-
nyador i, en aquesta ocasió, va ser El nido del
cuco, que s’han decantat pel pop-rock urbà
amb un estil que aposta per lletres comprome-
ses. Procedents de Badalona, aquest conjunt
s’inspira en l’obra de Ken Kesey que Milos Forman va dur al cinema sota el
títol Alguien voló sobre el nido del cuco, on es reflecteix la sospita de viure en
un món no massa coherent on l’autèntica realitat queda marginada i sense veu.
Els segons classificats ha estat la formació Luz Verde.

El nido del cuco guanyadors de l’Amfi Rock

Jornades Els nostres avis

La propera setmana començarà la 18a
edició de les jornades Els nostres
avis, organitzades per l’Àrea de Ser-
veis Socials amb l’objectiu de retre
homentage als més grans de la famí-
lia. El tret de sortida serà dilluns 25
de juny a dos quarts de sis de la tar-
da amb l’obertura de les jornades i la
inauguració de les dues exposicions
que es podran veure a la sala de Can
Rajoler fins al 20 de juliol.
La primera mostrarà els treballs ela-
borats als diferents tallers de manua-
litats dels casals i, simultàniament,
s’exposarà un recull de fotografies an-
tigues sobre els estius de juventut
dels qui ara esdevenen ja avis i àvies
entranyables.

Les activitats continuaran dimarts 26
amb els campionats de les diverses
modalitats esportives que es practi-
quen durant l’any i, a la tarda, al ca-
sal Sant Jordi, tindrà lloc un concert
coral amb música instrumental i una

Una programació completa per a
les XVIII jornades Els nostres avis

exhibició de Country. Els campionats
es duran a terme durant tot el dime-
cres 27 i es jugaran les finals el dis-
sabte 30 de juny.
Dijous s’ha organitzat la lectura de po-
emes al jardí de Ca n’Oms i també
una sessió de bingo i havaneres a càr-
rec dels cantaires del grup de Barca
de Mitjana.
El programa continuarà fins diumenge
1 de juliol, en què es clouran els ac-
tes i es podrà gaudir d’un ampli ven-
tall d’activitats, entre les quals desta-
quen el ball amb l’orquestra Camelot,
el dinar al pavelló d’esports, els play
backs de La il·lusió no té edat i la re-
vetlla de Sant Pere organitzada pel Ca-
sal Asoveen, entre d’altres.

Música, campionats esportius
o exposicions formen part del

programa d’activitats

Oficina de Catala

Oficina de Català
de Parets del Vallès
Centre Cultural Can Rajoler

Travessera, 1
Tel. 93 573 98 00

parets@cpnl.cat

Incripcions i voluntariat
Parlem català!

`

Enguany el curs acadèmic ha acabat
amb una celebració ben sonada. El
dia 14 de juny van tenir trobada a la
Porxada de Granollers els alumnes
de català i les parelles lingüístiques
de tota la comarca. Després dels par-
laments dels representants del Con-
sorci per a la Normalització Lingüís-
tica i d’una parella del programa Vo-
luntaris, la banda Portàtil FM amenit-
zà la festa amb música ben anima-
da per a totes les persones partici-
pants, que van tenir, a més, l’oportu-
nitat de degustar productes típics del
Vallès Oriental. Una bona de repre-
sentació de voluntaris, aprenents i
alumnes de català de Parets van
prendre part en la celebració.
Des de l’Oficina de Català es vol ani-
mar a tothom que tingui ganes de
compartir el català amb paretans pro-
cedents d’altres contrades i de fer un
intercanvi cultural a participar en el
programa Voluntaris, que en aquests
moments compta ja amb unes cinc-
centes persones a la comarca.
D’altra banda, per a les persones in-
teressades a millorar els seus conei-
xements de llengua catalana, s’anun-
cia que les dates d’inscripció per als
cursos de l’any acadèmic 2007-2008
seran:
Del 12 al 14 de setembre:
de 10 a 13 h
Del 17 al 21 de setembre:
de 10 a 13 h i de 16 a 19.30 h

7

Taller de cuina àrab
La nostra gastronomia ha heretat
moltes de les espècies i productes
dels nostres veïns àrabs que també
ens van aportar moltes altres coses
com la safata, el barnús, l’albercoc,
el sucre. Per aquest motiu, el Casal
Can Butjosa organitza un taller de
cuina àrab amb la intenció d’acostar-
nos a les olors i els sabors dels po-
bles àrabs, alhora que ens permetrà
conèixer costums pròpiament musul-
manes però, sobretot, ens ofereix
l’oportunitat de compartir moments
amb ciutadans i ciutadanes d’altres
indrets. Per a més informació cal
adreçar-se al Casal Can Butjosa o
trucar al telèfon 935623553.
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L’equip sènior de l’Handbol Parets es proclama
campió de Primera divisió catalana

A la fotografia, els jugadors del sènior de l’Handbol Parets en acabar el partit contra el Vendrell

Jordi Seguer

Després de tretze temporades ocupant
categories més baixes, l’equip sènior
de l’Handbol Parets ha assolit l’ascens
a la Lliga Catalana.
El conjunt dirigit per Josep Manel
Herrero ha tingut una destacada actu-
ació en el play off d’ascens que ha fi-
nalitzat aquest darrer cap de setmana.
L’HP s’ha proclamat campió de 1a Ca-
talana després de derrotar el
Santpedor (34-38) i de la victòria de la
Garriga (24-25) a la pista de la Salle
Bonanova. Els paretans han quedat pri-
mers de la fase amb 18 punts, els
mateixos que el Poble Nou, amb qui te-
nien millor goal average particular.

Dotze punts sumats al play off
Aquest ha estat el millor play off d’as-
cens a Lliga Catalana que ha disputat
l’HP a les darreres temporades. En 8
jornades l’equip ha sumat 6 victòries i
només ha perdut fora de casa davant
el Salle Bonanova i el Vendrell.
L’equip d’Herrero es va assegurar una
de les 4 places d’ascens en el partit
-disputat el 9 de juny- a casa davant del
Vendrell (30-27).
Tot i el triomf final, els paretans van
anar a remolc durant bona part del
duel. La reacció va arribar a partir del
minut 18 del segon temps gràcies a la
millora en atac i a la gran actuació del
porter Manuel Romero.
L’HP perdia per 17-18 en el min. 40
però ja dominava en el min. 55 per 27-
24. Siscu (8), Plaza (6) i Jordi Palet (6)

El ciclista de la selecció de Castella
la Manxa Pedro Garcia és el lider de
la 27a edició de la Volta al Vallès de
ciclisme cadet després de les dues
primeres etapes. Garcia va ser el
dominador de la contrarrellotge cele-
brada dissabte a Parets amb un
temps de 4 minuts i 36 segons, en
2a posició va quedar el seu company
d’equip Manuel Algaba a 6 segons i
3r Salvador  González del Txirrin-
dulari valencià a 7 segons. El ciclis-
ta manxec també va ser el primer de
la 2a etapa disputada diumenge
entre Polinyà-Polinyà (55 kms) i que
es va decidir en un esprint. Fins a 31
corredors van compartir el mateix
temps: 1 h 30 minuts i 56 segons.
A més de ser lider de la general
Pedro Garcia és 1r al Premi de la
regularitat. El maillot de la muntanya
és per Lautaro Favasuli (CC
Pollensa), Salvador González
(Castella la Manxa) lider en cadets
de  1r any i Jesús Alberto Rubio, pri-
mer en metes volants.
La Volta al Vallès acaba aquest cap
de setmana amb les rutes Mollet-
Mollet (dissabte 23) i Montcada-
Montcada (diumenge 24).

El manxec Pedro Garcia,
lider de la Volta al Vallès

van ser els màxims golejadors de
l’equip paretà.

Clara victòria a Santpedor
En la darrera jornada del play off el
sènior de l’Handbol Parets es va impo-
sar amb molta claredat  a la pista del
Santpedor (34-38).
L’Handbol Parets es va distanciar des
de l’inici, 2-9 en el min. 10 i al des-
cans, 14-21. A la represa es va man-
tenir l’avantatge: 20-28 en el minut 40,
27-32 en el minut 50 i, al final, amb un
resultat de 34-38. El millor en atac de
l’Handbol Parets va ser Siscu Espona
que va transformar 15 dels 16 llança-
ments a la porta del Santpedor.

Participació al Torneig de Sagunt
Per tancar la temporada l’equip
d’Herrero participarà durant el juliol en
el Torneig d’handbol platja que tindrà
lloc a la localitat de Sagunt (Castelló de
la Plana).
L’HP perfilarà en les properes setma-
nes la plantilla de la pròxima campanya
esportiva.
L’objectiu del club és consolidar-se a
la màxima categoria de l’handbol cata-
là, en la qual, el Parets se’n va procla-
mar campió l’any 1988.
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La 8a de Nit de l’esport de Parets se
celebrarà el divendres, 29 de juny

Quim Solanich, Tamara del Rivero i el 1r equip del CFP van ser els premiats del 2006

La festa anual de l’esport local escollirà els millors esportistes
masculí i femení, i el millor equip de la temporada 2006-07

BrBrBreuseuseus BrBrBreuseuseus
El FSP organitza un Torneig
de futbol sala base
El Futbol Sala Parets manté obertes
fins el 25 de juny les inscripcions per
participar al Torneig de futbol sala
base que tindrà lloc, dissabte 7 de
juliol, al matí, al Pavelló d’esports.
L’objectiu de la competició -destina-
da a joves d’entre 6 i 16 anys- és
captar jugadors per la propera tem-
porada 2007-08 i incrementar la
quantitat d’equips inferiors que té el
FSP. Les inscripcions gratuïtes es
poden formalitzar al Pavelló, al Ca-
sal Can Butjosa i als establiments
Sports Parets i Rei de la Bamba.
En l’actualitat el FSP té 2 equips
sènior (Territorial i 1a divisió) i un
aleví que ha militat a 2a divisió.

Parets acollirà la final
estatal júnior de patinatge

Dimarts passat va tenir lloc a
la sala de plens de l’Ajunta-
ment una recepció als tres
equips de l’Handbol Parets
que han obtingut destacats
resultats esportius durant la
temporada.
El benjamí del Pau Vila-HP ha
estat campió comarcal, el ca-
det ha quedat campió de 1a
Catalana i ha pujat al Nivell
“A” de Lliga Catalana mentre
que el sènior ha recuperat la
Lliga Catalana després de 13
temporades.

Sara Castillo es classifica
per la final estatal cadet
La patinadora paretana del Cerdan-
yola HC ha obtingut la classificació
pel Campionat d’Espanya cadet que
es farà a Mollet del Vallès.
Castillo va quedar 4a en figures obli-
gatòries i 8a en estil lliure de la final
catalana celebrada a la Bordeta
(Lleida) del 8 al 10 de juny.

El Pavelló municipal d’esports acolli-
rà el proper divendres, 29 de juny, a les
21.30 h, la Nit de l’Esport 2007, orga-
nitzada pel Servei d’Esports de l’Ajun-
tament. La festa consistirà en un so-
par, ball, i inclourà l’elecció dels millors
esportistes de Parets de la tempora-
da 2006-07.

77 esportistes nomenats
Com l’any passat han estat 77 els
esportistes de 12 clubs diferents els
nomenats per les entitats locals.
Durant l’acte s’escollirà el millor espor-
tista de cada categoria, des de
prebenjamí fins a veterans. També es
donarà a conèixer el millor equip de la

darrera temporada. En aquest apartat
opten al premi: el primer equip de la
Paretana d’escacs, l’aleví del FS Pa-
rets, l’equip de marxes de resistència
del CEP, el mini “A” masculí del Bàs-
quet Parets, l’aleví femení del Club At-
letisme, el CF Parets “B” que ha pujat
a 2a Territorial, el sènior de l’Handbol
Parets, l’equip cicloturista de carretera
de l’Associació Ciclista Parets, l’aleví
masculí del Club Natació Parets, el
benjamí del Club de Rugbi Parets i els
Veterans “A” del TT Parets. L’any pas-
sat els premiats van ser: el jugador del
CFP Quim Solanich, la jugadora del
Bàsquet Parets, Tamara del Rivero i el
primer equip del CF Parets.

L’Ajuntament fa una recepció a tres dels
equips del Club Handbol Parets

Sis corredors d’ACP participaran
aquest dissabte 23 de juny a la 17a
edició de la Quebrantahuesos.
Aquesta és la prova espanyola del
calendari de la UCI Golden Bike, la
Copa del Món de marxes
cicloesportives. La marxa, que cons-
ta de 205 kms, comença i acaba al
municipi de Sabiñanigo (Osca).
Els corredors participants són: Lluís
i Manel Martínez, Carles Mercader,
Sergi Mingote, Juan Manuel Pérez i
David Vilchez. A la versió curta de la
marxa -la Treparriscos- de 90 kms hi
prendrà part el president de l’Asso-
ciació Ciclista, Josep Lluís Mingote.
Abans de la prova d’aquest cap de
setmana cal destacar que el corredor
d’ACP Sergi Mingote va participar a
la cursa italiana de la Copa del Món
que finalitzava a Bergamo (165
kms).

Frankotiradores i Spectrum guanyen
el 4X4 de futbol sala de la Diada

Els equips de
Los Frankotirado-
res en la catego-
ria A i Spectrum,
en categoria B,
han estat els
guanyadors de la
final del torneig
de futbol sala
4X4 celebrat el
passat 9 de juny
en el marc de la
7a Diada de l’es-
por t de Parets.
En la final,
Franko-tiradores van derrotar per 3-2 a Los Todoterrenos i Spectrum es
va imposar (5-0) davant l’equip de Los Petaos.

 Final de temporada del Bàsquet Parets

L’Associació Ciclista parti-
cipa a la Quebrantahuesos

Per posar el punt i final a la
temporada el BP va organitzar
el passat 16 de juny el Memo-
rial Jonathan Garcia de bàsquet
emmarcat dins de la 7a Diada
de l’esport. El torneig va consis-
tir en una trobada d’escoles de
bàsquet al Pavelló, uns 158
partits (60 equips) de 3X3 a la
pista del Lluís Piquer i Plaça de
la Vila i un dinar de germanor.
A més del Memorial la Diada
de l’esport ha inclòs el 4X4

d’handbol (amb 140 participants), el 4X4 de futbol sala (amb 90) i el torneig
popular de tennis taula (amb 30 jugadors).

La tercera prova puntuable per l’Open
infantil de mountain bike, disputada
a Parets el 10 de juny, va reunir uns
80 corredors.
Els guanyadors per categories van
ser: Prebenjamí Masculí: Adrià
Soriano (CC Lliçà de Vall), Benjamí
Fem.: Lourdes Córdoba (BTT Con-
cos), Benjamí Masc.: Carlos Artigas
(BTT Concos), Principants Fem.: Ana
Dominguez (Trujillo-Sabadell), Princi-
pants Masc.: Oriol Queralt (BTT Con-
cos), Aleví Fem.: Iris Muñoz (Cau de
la Bici), Aleví Masc.: Oriol Ruiz (Ass.
Ciclista Parets-Ravet Bike), Infantil
Fem.: Cristina Corchado (Biciats
Cardedeu) i Infantil Masc.: Gerard
Moya (Bike Tandem). El paretà
Daniel Martí (BTT Concos) va ser 2n
en la categoria d’alevins, Gerard Pal-
mer (BTT Concos) va 12è en benja-
mí i Arnau Suñé d’AC Parets 14è en
principants.

El Campionat d’Espanya júnior de
patinatge se celebrarà al Pavelló
d’esports els propers 29 i 30 de
juny. Divendres 29 es faran els entre-
naments oficials al matí i, a la tarda,
el programa curt. La competició con-
tinuarà dissabte 30 amb les figures
obligatòries, la inauguració del cam-
pionat (12 hores), entrenaments,
competició programa llarg i cloenda
de la final (21.30 h). Hi participaran
38 patinadors, una parella de dansa
i una d’artístic. Està confirmada l’as-
sistència del president de la Federa-
ció Espanyola de Patinatge, Francesc
Jansà. A més, les patinadores juve-
nils Miriam Carreras i Esther Castillo
prendran part el 30 de juny i l’1 de
juliol al Trofeu de Castellar.

Els tres equips del CHP durant la recepció

Uns 80 corredors acaben
l’Open infantil de BTT
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El Partit dels Socialistes de Catalunya
ha revalidat la majoria absoluta en els
darrers comicis municipals. Està sa-
tisfet amb els resultats obtinguts?
En primer lloc, voldria donar les gràci-
es a totes les persones que amb el seu
vot han permès que la nostra candida-
tura, la del Partit dels Socialistes de
Catalunya-Progrés Municipal, fos la
candidatura més votada en les passa-
des eleccions municipals del dia 27 de
maig.
Malgrat la reflexió que hem de fer tots
els partits per lluitar contra l’abstenció,
els resultats tan satisfactoris que hem
obtingut els socialistes en aquestes
eleccions municipals suposen un reco-
neixement de la feina feta i també una
gran responsabilitat a l’hora d’afrontar
una nova i important etapa que serà de
continuïtat i de superació, de millora i
de progrés, i ens anima a continuar tre-
ballant amb il·lusió renovada, amb no-
ves fites, amb noves idees, amb l’ob-
jectiu de millorar la qualitat de vida i
aportar solucions reals a les deman-
des de la gent. Dels resultats electo-
rals es despren la nova composició de
l’Ajuntament, amb la representació de
cinc formacions. Tots hem d’agrair el
suport als electors i treballar pel con-
junt del poble.
Com diu, l’abstenció ha estat alta.
Quin pensa que és el motiu?
Crec que en part és atribuïble a la co-
incidència en pocs mesos de diferents
cites electorals, tot i que segurament
cada ciutadà deu tenir els seus motius
per renunciar al dret democràtic d’ex-
pressar-se a les urnes. Cal que hi re-
flexionem i que aconseguim motivar a

Joan Seguer, alcalde de Parets del Vallès:  “Mantinc l’esperit de servei al meu poble i la il·lusió intacta perquè m’estimo Parets i la seva gent”

la ciutadania a exercir aquest dret fo-
namental.
Com se sent després d’haver estat
reelegit alcalde de Parets?
Em sento profundament honorat.  Ac-
ceptar la responsabilitat de l’alcaldia
neix, en el meu cas, de la voluntat de
treballar pel meu poble, on hi he nas-
cut i on hi visc, per fer de Parets una
vila de futur per a tothom, un poble on
viure i conviure, on el progrés i el seu
dinamisme el facin capdavanter per la
seva convivència i qualitat de vida. I
acceptar la responsabilitat de l’alcaldia
suposa també assumir-la pels propers
anys i no deixar-la al poc temps com
diuen alguns. Als qui comenten això
només els hi he de dir que conservo la
mateixa il·lusió del primer dia, això sí
amb algun cabell blanc més i algun
quilo de més, però mantinc aquest
esperit de servei al meu poble i la il·-
lusió intacta, perquè m’estimo Parets
i la seva gent.
La nova legislatura presenta canvis a
l’equip de govern. D’una banda la in-
corporació d’un regidor més del PSC
però també noves cares i altres que
no continuen… Com definiria aquest
nou equip?
Tant el grup municipal socialista com
la resta dels companys del meu partit
està format per un conjunt d’homes i
de dones que han fet del munici-
palisme una passió. Una traducció,
pràctica, a peu de carrer, dels valors de
la lliber tat, la igualtat i la justícia
social.
Als regidors de l’anterior legislatura que
no continuen, en Josep Castells, l’Ana
Fernández i en Josep Llacuna, els hi
vull agrair el seu esforç, el seu treball
i les seves aportacions per a la millo-

“Parets és el reflex dels valors,
els compromisos i la implicació

de la seva gent”

“Hem de procurar establir
un clima que ens convidi al

treball democràtic
 i intel·ligent,

defugint de demagògies”

Joan Seguer i Tomàs ha estat
elegit novament alcalde de Pa-
rets del Vallès. Va néixer a Pa-
rets l’any 1958 en una família
de llarga tradició esportiva.
Sempre ha viscut al municipi,
primer a les cases anomenades
de La Fàbrica, al carrer de Sant
Josep, i des de fa més de 30
anys és veí del barri Horts del
Rector. De professió és mestre.
Té estudis de Geografia i Histò-
ria. L’any 1987 va iniciar la
seva trajectòria en l’àmbit de la
política local i és alcalde de
Parets des de fa 17 anys. És
casat i té dos fills, en Joan i la
Irene. ra del poble durant els anys que han

estat a l’Ajuntament.
Han estès novament la mà a Iniciati-
va per Catalunya Verds…
En aquesta nova etapa de progrés que
tot just acabem d’iniciar tenim la volun-
tat de construir un bloc compacte d’es-
querres a l’Ajuntament, i per això apos-
tem per revalidar el pacte amb Iniciati-
va-Catalunya-Verds, el grup amb el qual
hem compartit l’acció de govern en els
darrers anys. Aquesta pluralitat de sen-
sibilitats en l’acció de govern
d’aquests anys ens ha fet créixer i hem
après plegats la bondat del diàleg i
l’entesa en aquelles qüestions que es
poden compartir des de la proximitat
ideològica. Crec que aquest és el camí,
i més quan no hi ha necessitat numè-
rica com ha sigut en aquests anys an-
teriors i això ha estat possible perquè
els dos partits d’esquerres hem entès
que el projecte de poble ha d’estar per
sobre de partidismes i que estem al
consistori per servir i per treballar pel
poble i no per servir-se de l’Ajunta-
ment.
Al ple de constitució de la nova corpo-
ració va manifestar que volen trobar el
màxim consens amb totes les forces
polítiques representades…
Crec que Parets necessita el més am-
pli consens entre els seus represen-
tats en tots aquells aspectes que es-
devenen estratègics per el desenvolu-
pament del nostre poble, habitatges i
infrastructures per citar-ne alguns. És
per això que hem ofert a tots els regi-
dors i regidores presents en aquest
consistori el diàleg necessari i impres-
cindible per afavorir un clima que ens
convidi al treball democràtic i intel·-
ligent, defugint de demagògies.
Quin és el programa del PSC per als
propers quatre anys?
El nostre programa per aquest nou pe-
ríode presenta molts projectes neces-
saris i il·lusionants per al nostre poble,
perquè volem un Parets ambiciós, or-
gullós de tenir millors equipaments, so-
lidari amb els que més ho necessiten,
respectuós amb el medi, econòmica-
ment desenvolupat i competitiu, un
poble amb empenta que progressi
equilibradament amb més i millors ser-
veis amb els quals poguem reforçar el
nostre benestar.
Continuarem treballant per enfortir la
nostra identitat i aconseguir una vila de
la qual ens sentim orgullosos i en gau-

dim tots, sense diferències, en un cli-
ma de convivència i participació.
Destacaria alguns projectes con-
crets?
Tots els projectes que hem presentat
al nostre programa, ja siguin de major
o menor envergadura, són igual d’im-
portants per assolir la millora de Pa-
rets. Volem un poble a la mida de les
persones i amb més oportunitats per
a tothom, on l’accés a l’habitatge sigui
una prioritat, treballarem per la supe-
ració dels desequilibris territorials i so-
cials, per un poble  on la cultura, l’edu-
cació, la sanitat i l’esport estiguin a
l’abast de tots i abocarem tots els
esforços per a la cohesió social. Dins
de totes aquestes voluntats tenim un
ampli ventall de propostes que anirem
desenvolupant en el decurs dels qua-
tre anys de legislatura.
Quina és la seva visió de Parets?
Parets és el reflex dels valors, els com-
promisos i la implicació de la seva
gent. Gent que mira en positiu, que és
vital, engrescadora i constructiva. I
amb tots els paretans i paretanes, els
socialistes de Parets volem compartir
el nostre projecte. Un projecte que
vàrem iniciar fa anys. Un projecte de
transformació del nostre poble fins
aconseguir el que avui és Parets.
Un poble modern i dinàmic que aspira
a ser exemple de vida i d’atenció a les
persones, pensant sempre en el ben-
estar del conjunt de la població.
Com li agradaria que fos el Parets del
futur?
Una vila que sigui capaç de mantenir
l’orgull i el sentiment de pertinença al
nostre poble que és Parets. Un poble
humil i treballador, d’arrels agrícoles i
present industrial, que vol preservar la
seva identitat, que perviu enmig de la
gran àrea metropolitana, buscant
l’equilibri amb el seu entorn i que dis-
senya un futur agradable per a la vida
de les persones.
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RRRRReeeeetttttalalalalal lllllsssss............... Mercè Alcayna

En el Parets al dia del passat 25 de maig vam donar diverses recomanacions a tenir en compte abans de comprar un habitatge nou.
Avui us en donarem unes quantes relacionades amb la compra d’un habitatge de segona mà. Tal i com vàrem esmentar en aquell exemplar,
donat que són moltes les pautes a tenir en compte, estructurarem el tema en tres moments concrets: abans, durant i després de la compra,
d’un habitatge nou o d’un habitatge de segona mà.
Heus aquí algunes recomanacions a seguir abans de comprar un habitatge de segona mà:

- Verifiqueu al Registre de la Propietat si l’habitatge té càrregues pendents (hipoteques, embargaments..), mitjançant una nota simple infor-
mativa, que la podeu sol·licitar vosaltres directament per diferents vies: personalment, per fax, correu ordinari o correu electrònic o també per
mitjà de la web www.registradores.org.
- Verifiqueu si està al corrent de pagament de l’Impost de Béns Immobles, o bé demanant-li l’últim rebut al venedor  o bé a fent la consulta a
l’Ajuntament corresponent.
- Verifiqueu, a través del president de la Comunitat de Propietaris (si a l’habitatge que voleu adquirir n’hi ha), si la persona/es que us el volen
vendre estan al corrent de pagament de les quotes.
- Informeu-vos, abans de signar res o lliurar qualsevol quantitat, si la Comunitat té previst realitzar alguna obra important (per exemple, reha-
bilitar la façana). Si és així, informeu-vos de la repercussió que això us representarà en la vostra quota.

En els propers Parets al dia, seguirem parlant de l’habitatge (nou i de segona mà), donant-vos d’altres consells pràctics a  tenir en compte
durant i després de la compra d’un d’ells.

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

Ara fa cent anys va néixer a Parets una de les per-
sones més estimades de la nostra població. Es
tracta de Joan Anfruns i Duran, el Joan de can Marc,
impulsor de les arts escèniques al nostre munici-
pi. El Joan va ser un home inquiet, preocupat pels
esdevenirs del poble i extremadament interessat pel
foment de la cultura. La seva pastisseria fou un re-
ferent i va crear tradicions com “el pastisset i el vi
bo per un duro” tan esperat els diumenges. Enca-
ra hi ha qui recorda la deliciosa nata o la fantàstica
crema que servien al seu establiment. Però no va
ser l’única cosa en què va destacar. Es va interes-
sar per la política i va exercir com a alcalde durant
la postguerra, concretament des de l’any 1952 fins
al 1957. Va fer de pagès, de manobre, de cambrer
i va ser treballador de la Indústria Linera. L’any 1936
es va casar amb Teresa Palau, la Tresina Recadera,
que també treballava a la fàbrica. D’aquest matri-
moni van néixer 3 fills, el Jaume, la Maria i el Joan.
Durant els anys de la postguerra va ser actor, direc-
tor i principal impulsor del teatre amateur que va
tenir la primera seu al Centre Parroquial del carrer
Major. El grup que va fundar i dirigir va omplir els
escenaris durant prop de 20 anys.
Al setembre de 1994, el Joan va rebre un emotiu
homenatge promogut per diverses personalitats i
entitats locals i en el qual van participar familiars,
amics i antics actors de la companyia.
Va morir l’any 1996 a l’edat de 89 anys. Uns anys
després, el juny de 1997, l’Ajuntament i el creador
de l’Associació per al Teatre a les Escoles de Pa-
rets, Alfredo Rodríguez, inauguraven la primera Mos-
tra de Teatre Infantil i Juvenil batejant-la amb el nom
del que fou un personatge clau dels escenaris de
la població.
Enguany, celebrem l’onzena edició de la mostra que
quedarà, per sempre, com un record del nostre Joan
de can Marc.

Joan Anfruns i Duran:
el Joan de Can Marc

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

Què és 5.183.363 menys 2.938.725? A banda del resultat correcte de l’operació
aritmètica, 2.244.638 –que també–, l’any 1954, la seva resolució constituïa la
quarta part de la nota que havien d’assolir els aspirants admesos a les proves per
proveir diverses places vacants en l’Ajuntament de Parets, en aquest cas de guàr-
dia municipal, serenos i agutzil.
Els expedients de provisió de places mitjançant concurs havien d’estar integrats
per molts documents: acord de l’òrgan competent que decidia la incorporació de
nou personal; les bases de la convocatòria; comunicats a les autoritats correspo-
nents; anuncis en la premsa oficial; instàncies dels interessats amb la documen-
tació adjuntada; la constitució del tribunal qualificador; les proves o els exercicis
efectuats; la resolució del tribunal; decrets de nomenament de les persones se-
leccionades i, per últim, les actes de presa de possessió. Si bé en l’essència el
procediment no ha variat gaire, sí que ha canviat força la preparació professional i
el nivell exigit per la majoria de les administracions públiques a l’hora de contrac-

tar personal. Resulta obvi que, per treballar per la res publica, calguin uns coneixements mínims de l’estructu-
ra, les funcions i els fins. Hi estem d’acord?

Com va sorgir la idea de constituir Noves Generaci-
ons de Goutta?
En primer lloc per la necessitat d’ajudar el nostre po-
ble de Goutta. La majoria de persones que integrem
l’entitat som gent jove que tenim entre divuit i tren-
ta anys i volem millorar les condicions del nostre
poble a Senegal. Fins ara ens hem centrat a inten-
tar reunir el màxim de diners perquè allà es puguin
escolaritzar el màxim de nens. Hem aconseguit pa-
gar professors per a què els nens del nostre poble
puguin tenir una educació.
El vostre objectiu és semblant al de l’Associació de
Missirah que  també treballa des de Parets per al
Senegal?
Som dues associacions diferents, però mantenim
molt bona relació i de vegades compartim alguns
projectes.
El proper 30 de juny el Casal Cultural Can Butjosa
organitza una jornada dedicada a la immigració sota
el títol “Tots som Ulisses”. Què us sembla la idea?
És una bona manera que tothom pugui conèixer di-
ferents cultures a partir d’exposicions, danses i lle-
gendes de les diferents realitats que es poden tro-
bar a l’Àfrica i a d’altres par ts del món d’on prové

“Parets és un poble hospitalari en el qual ens trobem molt a gust”

FFFFFeeeeem som som som som solililililidddddaaaaarrrrritititititaaaaattttt

Lamine Tounkara
Secretari de Noves generacions de Goutta

Una nova associació ha nascut a Parets. Es tracta
de Noves Generacions de Goutta, formada per unes
vint-i-cinc persones, que ara s’ha constituït legal-
ment, tot i que des de principis de l’any 2000 estan
treballant amb el principal objectiu d’ajudar el poble
de Goutta, que pertany al Senegal. La senegalesa
és una de les comunitats no europees més represen-
tada al nostre poble. Els membres de Noves Gene-
racions de Goutta han hagut d’esperar a tenir tots
els papers en regla per formar legalment la seva as-
sociació.
Lamine Tounkara n’és el secretari de l’entitat.

molta immigració. La nostra associació dóna suport
a aquesta jornada que acabarà amb un concert d’un
músic senegalès.
També participeu en el projecte de la revista digital
Comuni-K. Com resulta l’experiència?
Jo mateix he escrit alguns articles per a aquesta re-
vista electrònica justament sobre temes d’immigra-
ció. Continuo col·laborant-hi explicant experiències de
persones que han decidit marxar del seu país per
buscar un món millor.
Com us ha acollit Parets?
Parets és un poble molt hospitalari en el qual ens tro-
bem molt a gust. No hem tingut problemes amb nin-
gú; tots els veïns ens han ajudat, també l’Ajuntament.
La dificultat més gran la tenim per trobar habitatge,
ja sigui de compra o de lloguer. Aquest és un dels
inconvenients principals. Però malgrat això, farem tot
el possible per quedar-nos aquí i no haver de canvi-
ar de poble.

Pepi Volart

Habitatges
de Compra (II)
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Carles Font

Una xifra que no poden dir gaires grups: 30
anys
És cert. En Josep Vercher i jo vam fundar
la Salseta el 1977 al barri del Poble Sec i
de la primera formació només continuo jo.
Per la nostra banda han passat 59 músics
fins a l’actualitat. És molt complicat arri-
bar als trenta anys i és un motiu d’orgull
que el grup continuï endavant. Per això hem
volgut tirar la casa per la finestra amb
aquest CD i el DVD.
Com s’han triat les cançons del CD?
Ha estat molt complicat tenint en compte
que portem trenta anys component i fent
versions de cançons. Tenim una dotzena de
discos editats i unes 150 cançons grava-
des. És fàcil que ens n’haguem deixat al-
guna, però crec que són algunes de les més
representatives. De les 21 cançons, tres
són de nova gravació a l’estudi d’en Jordi
Díez: un popurri de txa-txa-txas, ‘La puerta
verde’ i ‘Doctor Brujo’.

Salvador Escribà
La Salseta del Poble Sec

I a més un DVD?
És un DVD doble molt complet amb una
durada de més de quatre hores i que con-
té un resum dels concerts més importants
que hem fet, a més d’entrevistes,
videoclips, galeries de fotos, músics i tèc-
nics que han passat per la banda.
Per quin estil us caracteritza?
Sempre hem estat una banda de ball. En
cadascun dels discos que hem publicat hi
ha una cançó nostra. Mai no hem fet versi-
ons dels temes comercials de l’estiu, sinó
que hem buscat temes no tan coneguts, per
exemple de salsa. És clar que una altra de
les característiques són les versions que
fem dels Beatles. A la primera actuació que
vam fer el 1977 ja versionàvem el grup de
Liverpool. Ara potser no n’interpretem tan-
tes perquè la gent jove no els coneix tant,
i optem més per grups dels 70 i 80. No-
saltres no veníem del que s’anomenava
rock laietà que es va concentrar sobretot

“És un motiu d’orgull que el grup continuï endavant després de 30 anys” Ultima hora ...´
La Salseta del Poble Sec celebra aniversari. Enguany fa trenta anys i ha llan-
çat un disc commemoratiu, ’A sucar! 30 anys en dansa amb la Salseta del Poble
Sec’, que inclou les 21 cançons més notòries de l’orquestra i un DVD de més
de quatre hores amb imatges d’aquestes tres dècades damunt dels escenaris.
A més d’aquest material, el grup ha pensat en diverses activitats com ara el
concert que farà durant la Festa Major del Poble Sec el 13 de juliol, i en Ferran
Adrià ha dissenyat la fórmula culinària de la salsa de la Salseta del Poble Sec,
la qual cosa dóna un gran sabor a aquesta celebració.
D’aquests trenta anys vam voler parlar amb Salvador Escribà, el cantant i únic
component que continua de la formació originària de l’orquestra. Escribà va
néixer fa 57 anys a Bell-lloc d’Urgell tot i que viu des de fa anys a Parets i és el
responsable de Salseta Discos. A més, és el responsable principal de la gestió
i la contractació de la banda.

a Zeleste. Qui venia més d’aquesta ona era
l’Orquestra Plateria. Nosaltres érem més
del carrer i de seguida vam entrar a les
festes majors.
Quines activitats més heu pensat?
Volíem organitzar un gran concert on inter-
vinguessin excomponents de la Salseta. Al
final la farem el 13 de juliol al nostre barri
del Poble Sec, on vam començar el 1977 i
a més en una de les places emblemàtiques
com és la del Sortidor. L’endemà, al ma-
teix lloc, farem un aperitiu popular amb la
col·laboració de la cervesa Moritz i la casa
Espinaler. En Ferran Adrià també ens ha fet
la salseta del grup.

Ja es poden presentar les imatges
per al concurs de fotografia de la
Festa Major d’enguany. El tema pro-
posat gira al voltant de la vida
qüotidiana a Parets. El termini fina-
litzarà el 20 de juliol i s’han establert
dues categories, anlògica i digital.
Es poden consultar les bases ínte-
grament a la pàgina web de l’Ajunta-
ment http://www.parets.org.

Concurs de fotografia de la
Festa Major 2007

El Casal Can Butjosa presenta la
nova programació de cursos, tallers
i activitats per al proper mes de juli-
ol amb una oferta variada que inclou
des del ioga i la consciència corpo-
ral fins a la introducció a la cultura
Hip-hop, passant per balls de saló,
informàtica, guitarra o bijuteria, en-
tre d’altres. Les inscripcions es po-
den formalitzar al Casal de Cultura
Can Butjosa, abans del 29 de juny.

Cursos i tallers d’estiu al
Casal Can Butjosa

Elite dance presenta el seu
nou espectacle «Circ»
L’escola de ball de Parets, Elite
dance, presenta el seu nou especta-
cle Circ al Teatre Can Rajoler.
Les representacions tindran lloc els
dies 27 i 28 de juny a les 18.30 i a
les 20.30. Les entrades es podran
adquirir el mateix dia a un preu de 2
euros, a la taquilla del teatre.


