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El Partit dels Socialistes de Catalunya, candidatura en-
capçalada per Joan Seguer, amb 3065 de vots, ha es-
tat la força més votada a Parets del Vallès en les elec-
cions municipals celebrades el passat dia 27 de maig
de 2007.
El 47,05% dels vots emesos per l’electorat de Parets ha
concedit novament la majoria absoluta a la formació
socialista, que ha guanyat un regidor més.
La segona força més votada ha estat Nova Opció per Pa-
rets (NOPP), amb 1163 vots, per davant de Convergèn-
cia i Unió (CiU), amb 838 vots i Iniciativa per Catalunya
Verds, que se situa com a quarta força amb 542 vots.
El Partit Popular de Catalunya, amb Susana Rueda al

capdavant, ha aconseguit 433 vots i, per últim,  Esquer-
ra Republicana de Catalunya n’ha obtingut 315 per la
qual cosa perd la seva representació al consistori. La
participació a les urnes va ser del 51,37%.
El proper 16 de juny se celebrarà el ple de constitució
del nou consistori, que estarà format per disset regi-
dors, deu dels quals corresponen al PSC (Joan Seguer,
Antonio Torío, Sònia Lloret, Sergi Mingote, Raquel Garcia,
Lucio Gat, Josep Maria Guzmán, Susanna Villa, Ricard
March i Amèlia Marquino), tres al NOPP (Rosa Martí,
Josep Anton Morguí i Lluís Cucurella), dos a CiU (Joan
Martorell i Francisco Pulido) i una al Partit Popular
(Susana Rueda). (Pàg.3)

El PSC revalida la majoria absoluta a Parets
ERC perd la seva representació al consistori i el PSC guanya un regidor més

El passat 27 de maig es van celebrar les eleccions municipals i a Parets es va registrar una participació del 51,37%
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SERVEIS

Horaris de visita del consistoriHoraris de visita del consistori
ALCALDIA

Joan Seguer i Tomàs
Dilluns i dissabte a convenir

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I
ECONÒMICS

Serveis Generals, Hisenda,
Promoció Econòmica, Ocupació,
Comerç i Consum
Josep Llacuna Alonso
Horari a convenir

Seguretat Ciutadana
Josep Castells i Espinasa
Dimar ts tarda a convenir

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS

Serveis Urbans, Obres, Via
Pública, Eixos Estratègics i
Comunicació
Sergi Mingote Moreno
Horari a convenir

Urbanisme (Planejament i Gestió
Urbanística), Habitatge i Obres
Majors
Lucio Gat Lavado
Dimarts i dijous tarda a convenir

Medi ambient i Sostenibilitat
Josep M. Tarrés Massaguer
Horari a convenir

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

Educació, Cooperació, Sanitat i
Cultura (Can Rajoler)
Antonio Torío Fernández
Horari a convenir

Joventut i Par ticipació
Ciutadana (Can Butjosa)
Raquel García Mesa
Dimecres tarda a convenir

Serveis Socials i Igualtat
(L. Companys)
Ana Fernández Espiñeira
Dimarts i dijous a convenir

Espor ts (Pavelló Municipal)
Josep M. Guzmán Hermoso
De dilluns a divendres a convenir

REGIDORS SENSE DELEGACIÓ

Rosa Martí Conill

Josep Anton Morguí Castelló

Lluís Cucurella Monreal

Joan Martorell Mompart

Anna de Agustín de Oro

Domingo Cepas Muñoz

Paulí Rigol Vallejo

Horari a convenir

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
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LINIA OBERTA

Línia Oberta és un espai d’opinió obert al lector. Les cartes no podran excedir els 1100 caràcters i és imprescindible que els autors indiquin el seu nom,
adreça, telèfon i número del DNI. Els escrits hauran de lliurar-se per correu o en mà a l’Ajuntament de Parets, C/Major 2-4, 08150, Parets del Vallès adreçat
al Gabinet de Premsa o bé per correu electrònic a l’adreça paretsaldia@parets.org

Ya son pocos los payeses  que se dedican a la tierra
como antiguamente, con tradición, necesidad,
dedicación y cariño. Esta historia es un pequeño
homenaje a la imagen de aquellos agricultores como
el abuelo Andrés que, con su trabajo y dedicación,
han contribuido activamente al progreso de un pueblo,
han sido el motor de supervivencia de muchas
familias en tiempos de escasez y los responsables
de poder disfrutar en cada estación del año de sus
frutas y hortalizas en nuestras tiendas y mercados.
Vecino de Parets, el abuelo Andrés Carrera, casado
y padre de cinco hijas, antiguo trabajador de la em-
presa textil La Linera dónde fue apodado “el
Valiente”, es uno de esos pocos agricultores que aún
quedan. A pesar de sus 77 años y de peinar canas,
sigue unido y disfrutando de esa tierra a la que -él
dice- tiene mucho que agradecer. Dedicado a la tierra
desde siempre, en los tiempos difíciles de escasez
y necesidad compartió su trabajo con el campo para
poder aportar un dinero extra a su jornal y algo que
llevar a la mesa cuándo no lo había. Él no entiende
de fiestas, bares, ni de par tidas de dominó o de
cartas con amigos. Para él, el campo se ha convertido
en parte de su vida y su amor por él, con los años,
en su único hobby, como un jardinero cuida de su
jardín y disfruta con los aromas y la belleza de sus
flores.
Andrés disfruta con lo que cultiva en su huerta y luego
lleva a casa para disfrute de los suyos y de mucha
gente del pueblo, que con los años dice haber
probado y comprado: sus tomates, patatas, habas,
judías, melones, sandías, etc. y sus famosas
calabazas. Muchos de ellos de dimensiones
desproporcionadas y sabores naturales;  el sabor de
una tierra muy agradecida, labrada, cuidada y mima-
da muchos años. Ahora ya le pesan los años, sus
piernas no le acompañan como antes y con mucho
trabajo sigue yendo y dando una vuelta por su huerta.

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

A veces la familia lo regaña porque no quieren que
madrugue y que vaya tanto, pero él hace oídos sordos,
porque por lo menos –como le recomienda su docto-
ra- camina un poco, que es bueno para la salud. Así
que pone de su parte y, perseverante, como buen
agricultor que es, no pierde las horas del día y cuándo
el sol está fuerte, ya está de vuelta con su transporte
habitual, un carrito hecho por él que no sólo le sirve
para traer los productos del campo, que luego con
ilusión reparte con sus hijas, sino también para des-
cansar y hacer un alto en el camino.
Andrés cree que se han perdido valores muy
importantes como el respeto, camaradería, e incluso
se van perdiendo oficios tradicionales que ya no
pasan de padres a hijos. Aunque chapado a la
antigua comprende que la juventud no quiera
dedicarse al campo. No es un trabajo que asegure
un sueldo fijo para poder emanciparse y le entristece
–incluso no puede evitar alguna que otra lágrima-
cuando ve en las noticias la pérdidas y desgracias
ocasionadas en campos y cosechas motivadas por
las adversidades y los cambios climáticos. Las
indemnizaciones no cubren las horas de sacrificio, ni
lo inver tido en ellas, por lo que, sobre todo los
pequeños agricultores, se encuentran en una
situación de desamparo. Dice que tampoco hay que
olvidar el crecimiento urbanístico, que les va comiendo
terreno. En la mayoría de los casos, sus tierras se
ven afectadas y muchos de ellos tiran la toalla y
abandonan sus tierras de labranza. Crecen los
pueblos pero los paisajes y la imagen del agricultor
se van perdiendo con ello.
Nosotros, tus hijas y nietos, siempre llevaremos
presente tu imagen con orgullo.
Manoli Carrera

Sonet de l’Adéu

La Núria Aguilar Cortina, d’Osona,
deixa el Vallès després dels seus onze anys
i Roda de Ter seran els seus nous paranys,
terra del poeta, poble que el blasona.

En fou directora i bona persona
de la Biblioteca, amb nobles afanys,
de Can Rajoler, de Parets, sense enganys,
amb senzillesa, tribut que l’acarona.

El grup d’amics del Club de Lectors
li fem ofrena d’un petit homenatge
i merescut per els seus personals valors.

Desitgem de cor en el nou estatge
molt aviat obtingui preuats favors
i de Roda a Vic un feliç viatge.

Antoni Bertran Alegrí

Divendres 8 juny
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
Dissabte 9 juny
-A les 9.30 h, al Pavelló Munici-
pal d’Esports, Diada de l’Esport,
amb diversos torneigs populars.
-A les 11 h, a Can Jornet, Bosc
de llibres, tercera edició.
-A les 17 h, a la plaça de la Vila,
X trobada de puntaires.
-A les 18 h, a la plaça de la vila,
audició de sardanes amb la Co-
bla Thermalenca.
Diumenge 10 juny
-A les 10 h, al Teatre Can Rajo-
ler, concert coral.
-A les 10.30 h, als voltants del
Pavelló Municipal d’Espor ts, III
Open infantil de BTT.
Dilluns 11 juny
-A les 19.30 h, al Teatre Can Ra-
joler, XI Mostra de Teatre Infan-
til i Juvenil. Representacions   de
l’escola El Jardí, de Granollers.

Dimarts 12 juny
-A les 19.30 h, al Teatre Can Ra-
joler, XI Mostra de Teatre Infantil i
Juvenil. Representacions de l’esco-
la Pau Vila.
Dimecres 13 juny
-A les 19.30 h, al Teatre Can Ra-
joler, XI Mostra de Teatre Infantil i
Juvenil. Representacions de l’esco-
la Pompeu Fabra i el Casal de Cul-
tura Can Butjosa.
Dijous 14 juny
-A les 19.30 h, al Teatre Can Ra-
joler, XI Mostra de Teatre Infantil i
Juvenil. Representacions de l’esco-
la Acesco.
Divendres 15 juny
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 19.30 h, al Teatre Can Ra-
joler, XI Mostra de Teatre Infantil i
Juvenil. Representacions de l’esco-
la Lluís Piquer i l’IES Parets.
-A la nit, al Teatre Can Rajoler, XI
Mostra de Teatre Infantil i Juvenil.

Representacions del Casal Can
Butjosa.
Dissabte 16 juny
-A les 9.30 h, al Pavelló Municipal
d’Esports, Diada de l’Espor t, amb
el torneig popular de bàsquet 3x3.
-A les 12 h, al Teatre Can Rajoler,
cloenda de la XI Mostra de Teatre
Infantil i Juvenil amb les represen-
tacions de l’escola Marinada.
-A les 16 h, etapa contrarellotge
individual del critèrium ciclista per
a cadets Volta al Vallès.
-A les 22 h, des del Parc Cal Jardi-
ner, sortida de la III Marxa Piolet.
-A les 23 h, a l’amfiteatre Can
Butjosa, concert de l’Amfi Rock 07.
Dimarts 19 juny
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, Festa del voluntariat.
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, hora del conte.
Dijous 21 juny
-A les 18.45 h, al Casal Ca n’Oms,
recital poètic a càrrec del Niu d’Art.

Las calabazas del abuelo Andrés
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

Joan Seguer torna a ser elegit
alcalde de Parets del Vallès

Poc abans de les 10 de la nit del
passat 27 de maig, l’escrutini dels
vots ja estava al voltant del 100%.
Les dades concedien la majoria ab-
soluta a la candidatura presentada
pel Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC), que aconseguia in-
crementar la seva actual representa-
ció amb un nou regidor, passant de
9 a 10.  Nova Opció per Parets, va
ser la segona força més votada i

manté la representació, amb 3 regi-
dors. També mantenen representa-
ció CiU, ICV i PP. La candidatura pre-
sentada per ERC, però, ha perdut  el
seu regidor actual i no estarà a la
nova composició de l’Ajuntament de
Parets. El proper 16 de juny tindrà
lloc l’acte de constitució del  nou
ajuntament i la presa de possessió
dels càrrecs, on Joan Seguer serà
investit alcalde Parets.

ELECCIONS MUNICIPALS 2007

La jornada electoral del passat
27 de maig traduïda en xifres ha
comportat canvis en la composi-
ció del govern local de Parets,
amb major representació del
PSC i la pèrdua del regidor
d’ERC. La participació va ser del
51,37%, per sota de la mitjana
de Catalunya. Dels 12.723
paretans amb dret a vot, només
6.536 van dipositar la seva pa-
pereta a les urnes.
La participació ha estat inferior
a la dels darrers comicis munici-
pals, celebrats l’any 2003,que
va ser del 60,48%.

De les sis candidatures presentades a les passades eleccions municipals del
 27 de maig, totes tindran representació al nou consistori de Parets excepte ERC

PSC

VOTS EMESOS (27 MAIG 2007)

3.065

1.163

838

542

433

315

Vots            %

47,05

17,88

12,88

8,33

6,66

4,84

CiU

ERC

PP

ICV-EUiA

NOPP

Cens electoral:          12.723
Vots emesos:   6.536
Vots en blanc:      149
Vots nuls:                  31
Participació:  51,37%
Abstenció:           48,63%

Eleccions municipals 2007

Joan Seguer en el moment de dipositar el seu vot a les urnes, el passat 27 de maig

RESULTATS

Els resultats de les eleccions mu-
nicipals del 27 de maig consoliden
el govern de progrés que hi ha ha-
gut a l’Ajuntament de Parets en els
darrers anys i confirmen el bon tre-
ball i la gestió honesta que s’ha
portat a terme en un mandat que
no ha estat gens fàcil. Són uns re-
sultats que atorguen al PSC, la
força guanyadora, una gran respon-
sabilitat per continuar servint a les
persones de Parets i millorar la
seva qualitat de vida.
En general, podem estar satisfets
del desenvolupament de la jornada
electoral a casa nostra, en un cli-
ma de tranquil·litat. Tot i així, un
dels fets negatius ha estat la poca
participació, en part atribuïble a la
coincidència en pocs mesos de di-
ferents cites electorals, tot i que
segurament cada ciutadà deu tenir
els seus motius per renunciar al
dret democràtic d’expressar-se a
les urnes.
En qualsevol cas, hem de fer una
profunda i necessària reflexió so-
bre la desafecció que es viu cap a
la política i tots plegats hem de po-
tenciar la implicació i la participa-
ció ciutadana en els afers públics,
ja que el fet d’anar a votar és fona-
mental per valorar la salut democrà-
tica d’un poble.
Els partits hem de tornar a engres-
car els ciutadans, elevant el nivell
del debat i de l’acció política, apro-
pant-nos a les seves necessitats i
inquietuds, per tal de lluitar contra
el fenomen de l’abstenció i accen-
tuar la vitalitat democràtica de la
nostra societat.
 Tots els grups hem de coincidir en
aquest objectiu, de la mateixa ma-
nera que hem de treballar units per
millorar el benestar del conjunt de
la ciutadania, enfor tir la nostra
identitat i aconseguir una vila de la
qual ens sentim orgullosos i en
gaudim tots, sense diferències, en
un clima de convivència, participa-
ció i respecte.
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COMPOSICIÓ
DE

L’AJUNTAMENT
DE

PARETS DEL
VALLÈS

LEGISLATURA
2007-2011

Joan Seguer Antonio Torío Sergi Mingote Raquel Garcia

Lucio Gat Josep M.Guzman Susanna Villa Ricard March Amèlia Marquino

Rosa Martí Josep A. Morguí Lluís Cucurella Joan Martorell Francisco Pulido

Josep M.Tarrés Susana Rueda

PSC

NOPP CiU

ICV PP

Sònia Lloret
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No tinc molt coneixement del
tema, però crec que entre el pa-
velló, la pista del Pompeu i la del
Pau Vila, està força coberta l’ofer-
ta. Malgrat tot crec que el poble
està creixent molt ràpidament i
potser en poc temps farà falta
més espai municipal on practicar
esport.

Què en pensa dels resultats de les passades eleccions municipals? I de l’índex d’abstenció, situat en el 48,63%?

VOX POPULI

Manoli
Munzón
36 anys

Julian de
Manuel
61 anys

Cecília
Hernández

43 anys

Jaume
Nadal

70 anys

 Elisenda
Martí

31 anys

Fantàstic, ha guanyat qui jo vo-
lia. Vaig apostar per un regidor
més i així ha estat. Crec que la
gent està cansada de falses pro-
meses i poques realitats i potser
per això molta gent no va anar a
votar.

Ja ho esperava que sor tiria el
mateix alcalde, perquè la gent
pensa que si el que hi ha no ho
fa del tot malament, ja els hi està
bé, es conformen. A mi no em
sembla bé, jo vaig votar un altre
par tit. Crec que el fet que les
eleccions siguin en diumenge
també fan augmentar l’absten-
ció.

Em sembla molt bé el resultat
final. Ja ho esperava perquè crec
que encara no hi ha una bona
competència. En el tema de
l’abstenció potser molta gent fa
cas al refrany: “más vale malo
conocido que bueno por
conocer”. No és fàcil triar qui
ens ha de governar i la gent és
molt indecisa.

Bé, jo pensava que guanyaria el
mateix, tot i que m’ha sorprès
perquè creia que perdria algun re-
gidor i no ha estat així. Jo vaig
ser una de les persones que no
va votar, perquè no estic conten-
ta amb el que estan fent ni
l’equip de govern ni l’oposició.

Jo sóc socialista i m’agrada molt
que hagi guanyat en Joan
Seguer. Crec que la gent li ha
tornat a donar el seu vot de con-
fiança. Penso que les persones
que no han anat a votar, unes ha
estat per mandra i altres perquè
pensen que ja els està bé el que
hi ha. Hem de votar, al partit que
sigui, però s’ hi ha d’anar.

Tres nous arbres arrelaran
properament al Bosc dels llibres

Un xiprer, un castanyer i un ametller seran els
nous estatgers del Bosc dels llibres de Can Jornet

Coincidint amb la celebració del Dia
Mundial del Medi Ambient, dissabte 9
de juny, a les 11 del matí, la Bibliote-
ca Infantil i Juvenil Can Butjosa i l’Es-
cola de la Natura han organitzat la
plantada de tres arbres nous al Bosc
dels Llibres de Can Jornet.

El Bosc de llibres es va inaugurar l’any
2005, amb motiu de l’Any del llibre i la
lectura a Parets, seguint el projecte ori-
ginal El Bosque de los libros promogut
pel Pacto Andaluz por el Libro i està
estretament vinculat al Pla de Lectura
de la Biblioteca Can Butjosa, guardo-

nat l’any 2004 amb el premi a la millor
iniciativa de foment de la lectura que
atorga la Federació de Gremis d’Editors
d’Espanya. La iniciativa consisteix en
plantar arbres associats a lectures, ca-
dascuna d’elles relacionada amb un
autor o un llibre.

Tres arbres per a tres autors
Un xiprer per l’Enric Larreula autor de
Marduix, un castanyer  per en Michael
Ende que va donar vida a Jim Botó i
LLuc el maquinista i un ametller per en
Joan Maragall i el seu recull de Poesi-
es, seran els tres nous arbres que dis-
sabte, passaran a formar part de la fa-
mília d’exemplars que habiten al Bosc
dels llibres.

El Bosc dels llibres: cultura i natura

BrBrBreuseuseus

Ja han estat seleccionats els cinc
grups finalistes per a la gravació del
disc compacte de l’Amfi Rock 2007.
El jurat, format per cinc membres
vinculats al món de la música, es va
reunir per prendre la decisió que ha
destriat els cinc guanyadors d’entre
els 47 grups participants. Els afor-
tunats han estat 2mist de Vic,
Noches D Orión de Rubí, El Nido del
Cuco de Badalona, 2 Seconds Delay
de Granollers i, finalment, La Suite
un grup de rock d’El Vendrell. En-
guany, la novetat consisteix en la
gravació en directe d’un vídeo en
format DVD amb una postproducció
posterior, per tal de facilitar la seva
promoció, a més d’un premi en ma-
terial musical per al guanyador i el
segon finalista. El concert del’Amfi
Rock, en que participaran les cinc
formacions, tindrà lloc dissabte 16
de juny, a les 23 hores, a l’amfitea-
tre del Casal Can Butjosa.
Pel que fa al disseny de la caràtula,
la guanyadora ha estat Laia Casa-
novas del Pino, de Parets, que rebrà
un premi de 300 euros en metàl·lic.

El govern autonòmic
aprova el PGOU de Parets

Jornada Tots som
Ulisses a Can Butjosa
El guerrer Ulisses va embarcar cap a
la seva llar a l’illa d’Ítaca després de
la batalla de Troia. Segons el poeta
grec Homer a L’Odissea, l’heroi va
vagar durant deu anys per les costes
del mar Mediterrani coneixent els
cíclops, les pitjors tempestes de
Posidó, els cants de les sirenes... Va
haver de superar nombrosos obsta-
cles i perills, lluny dels seus éssers
més estimats.
L’odissea que emprenen molts immi-
grants no és gens senzilla, arribar a
un país desconegut, perduts i en
molts casos marginats. Els nostres
avantpassats eren immigrants i mai
se sap què pot esdevenir al nostre fu-
tur... Segurament tots emprenem vi-
atges amb il·lusions, expectatives
que potser no es faran realitat, però
també intervenen pors i angoixes da-
vant el que ens és desconegut.

Una jornada per conèixe’ns
Amb aquesta filosofia neix la prime-
ra de les jornades que avalua la vida
de les persones nouvingudes a la
nostra població. Amb la intenció
d’oferir-nos una visió objectiva de la
seva realitat, el Casal Can Butjosa or-
ganitza, el proper 30 de juny, tallers
i activitats que ens acostaran a les
arrels i costums dels paretants i
paretanes més internacionals.

La diada començarà a les 11 del matí
amb la inauguració d’una exposició
fotogràfica sobre com viuen les per-
sones immigrants a Parets. Simultà-
niament s’ha programat un taller de
danses i llegendes africanes i jocs de
taula del món, en el que podran par-
ticipar nens i adults.
Dins l’apartat musical podrem gau-
dir del concert de Rosa Negra o la
Jam session d’Antonio Sànchez que
comptarà amb la presència del mú-
sic senegalés Tally Cissoko.
Conta-contes, una taula rodona so-
bre el síndrome d’Ulisses, un dinar
intercultural i, per finalitzar, un con-
cert ètnic a càrrec de la Timba, se-
ran, entre d’altres, els ingredients
d’una festa participativa en la qual hi
cap tothom.

Arbres per a Enric Larreula,
Michael Ende i Joan Maragall

30 de juny: tallers i activitats
 en una festa multicultural

Cinc grups, finalistes
de l’Amfi Rock 2007

ANTONIO
TORÍO
Regidor

de
Cultura

Per tercer any consecutiu celebrem a Parets, i més concreta-
ment a la masia de Can Jornet -dins de l’espai natural de Ga-
llecs-, la comunió de cultura i natura amb la plantada de més
arbres al Bosc dels Llibres.
Iniciatives com aquesta, sorgida de la Biblioteca Infantil i Ju-
venil de Can Butjosa en col·laboració amb l’Escola de la Natu-
ra, són un reflex del Parets que volem: culte, sostenible i par-
ticipatiu.
Us convidem a tots a participar-hi i a donar la benvinguda als
tres nous arbres que arrelaran al nostre particular Bosc dels
Llibres: un xiprer, un castanyer i un ametller que s’afegeixen a
l’olivera, al cirerer de bosc, al roure...  potser  d’aquí a alguns
anys tindrem un bosc més a Parets, no el més gran però, sens
dubte, sí el més especial.

La plantada dels tres arbres tindrà lloc a l’entorn de Can Jornet

La Generalitat de Catalunya ha apro-
vat recentment el Text refós del Pla
general d’ordenació urbana de Pa-
rets del Vallès per donar compliment
al contenciós presentat per l’Ajunta-
ment de Lliçà de Vall pel que fa a la
reserva de sòl per a la Via Interpo-
lar. En el text refós del PGOU s’in-
clou, al marge d’altres modificaci-
ons, una reserva de sòl per a la Via
Interpolar, programada al Pla de car-
reteres de la Generalitat des de
1985. El govern autonòmic obliga
que la reserva d’espai estigui con-
templada al PGOU fins que es pro-
cedeixi a l’aprovació del Pla Territo-
rial, el document que estableix les
directrius d’infraestruc-tures viàries
i ferroviàries de Catalunya. En
aquest sentit, l’Ajuntament de Parets
continuarà mostrant la seva oposició
a la construcció d’una interpolar i
aportant solucions alternatives.
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ELS VIATGES
DE L’ESTHER

Hi havia una vegada una nena molt coneguda anomenada Esther. Doncs veu-
reu, l’Esther no era una nena normal, no, sinó que era coneguda per ser una
nena molt ben educada i respectuosa. L’Esther viatjava a llocs diferents per
ensenyar als altres que bo que era per al planeta reciclar, seguir normes, no
contaminar...

Vet aquí que, en un dels seus viatges, es va trobar un poble on la gent era
molt amable, però tenien un problema: eren desordenats, bruts, tenien els
carrers fets un fàstic i el pitjor és que malgastaven aigua, no reciclaven i ana-
ven tot el dia amb cotxe; encara que haguessin d’anar a la cantonada del cos-
tat, anaven amb cotxe. L’Esther va decidir que arreglaria tot allò fos com fos.

Amb l’ajuda de l’alcalde d’aquell poble (que de fet ja feia temps que ho inten-
tava arreglar) van fer una petita campanya on els nens de les escoles apreni-
en a reciclar, passejaven pels carrers amb seguretat i després els mestres
els van donar fitxes sobre el que havien après aquella setmana. El problema
dels nens estava solucionat; ara seguirien les normes correctament.

El problema va arribar a l’hora de la gent gran. Van començar prohibint tres
dies anar amb cotxe. Potser es van passar una miqueta, però així segur que
seguirien les normes. Bé, la veritat és que els va costar una mica, però eren
gent molt col·laboradora i ho van aconseguir. Ara passarien al pas següent:
reciclar. Farien reciclar els ciutadans. Sabien de sobres que no ho faria tot-
hom però tenien l’esperança que col·laborés algú. Va passar una setmana i
no us podeu imaginar com va quedar la ciutat de neta i lliure de contamina-
ció. Però l’Esther no ho acabava d’entendre:

- Tan bé que ho han fet –va pensar–  i no ho havien resolt abans... Investigaré
el motiu!
L’Esther va anar a buscar una dona gran que feia temps que vivia allà i li va
dir:

- Perdoni, senyora, com és que no ho havien arreglat abans, tot això, tan bé
com ho han fet ara?

- Doncs mira, jove, ho havíem intentat molts cops, però a la mínima que algú
no ho complia, ho engegaven tot a córrer.
Però aquest cop no; com que veien que tothom ho feia, anaven aguantant. Ah!,
per cert, moltíssimes gràcies, maca. No saps com t’ho agraeixo.

I aquí acaba un dels fantàstics viatges de l’Esther i el civisme.

Ariadna Alcalde
Martínez
11 anys
CEIP Lluís Piquer

Hauríem de tenir més en compte la netedat del món. Cada vegada hi ha més
contaminació per culpa de gent que llença llaunes al terra, no recull els excre-
ments dels gossos, utilitza el cotxe per anar a un lloc que està al costat, etc.

La gent que contamina hauria de canviar, esforçar-se i no contaminar tant. Per
culpa d’algú que tira una llauna o no recull les necessitats de l’animal de com-
panyia pot passar que una persona rellisqui i prengui mal.
I a més, per culpa dels qui agafen el cotxe, la moto, etc., innecessàriament es
contamina el planeta i es fa que la capa d’ozó es vagi contaminant cada vega-
da més.

Jo crec que per solucionar-ho haurien de ser més estrictes en aquest tema i
posar multes. I també posar una mica de tots perquè el món no estigui conta-
minat. També crec  que la gent hauria de reciclar més i així podria reutilitzar les
coses,  perquè algun dia es poden acabar.

Jordi Puig Pérez
12 anys
Escola Pompeu Fabra

Hi havia una vegada uns nens que no recollien les coses.

Hi havia una vegada unes noies que llençaven les escombraries abans d’hora.

Hi havia una vegada uns nens que eren molt dolents.

Hi havia una vegada uns senyors que no paraven de tocar el clàxon.

Hi havia una vegada uns nens que no es portaven bé.

Hi havia una vegada un poble que necessitava créixer en civisme.

Manel Barrena Ruiz
7 anys
Col·legi Nostra
Sra. de Montserrat

CCCCCooooonnnnncurcurcurcurcurs ds ds ds ds de re re re re reeeeedddddaaaaaccccccccccio Pio Pio Pio Pio PAAAAARRRRREEEEETTTTTS CS CS CS CS CRRRRREEEEEIX EIX EIX EIX EIX EN CN CN CN CN CIIIIIVVVVVIIIIISSSSSMMMMMEEEEE

RESPECTAR
LES NORMES

Prop de 200 alumnes de les escoles Nostra Sra.
de Montserrat, CEIP Lluís Piquer i CEIP Pompeu
Fabra han participat en la segona edició del con-
curs de redacció Parets creix en civisme, convo-
cat per l’Ajuntament de Parets.

Dimecres passat, en el marc d’una festa amb
animació infantil, celebrada a la plaça de la Vila,
es va fer el lliurament dels premis als guanyadors
de les les tres categories. Tot seguit, publiquem
les redaccions premiades, la temàtica de la qual
gira entorn el civisme.

Els guanyadors són en Manel Barrena, l’Ariadna
Alcalde i en Jordi Puig.

EL CIVISME -
LA CONTAMINACIÓ

,
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El CF Parets B assoleix l’ascens a Segona Territorial
després de superar l’Atlètic Vallès en la promoció

La plantilla del segon equip del CF Parets va celebrar l’històric ascens a la 2a Territorial

Jordi Seguer

El segon equip del Club de Futbol Pa-
rets jugarà la propera temporada a la
2a Territorial. El conjunt dirigit per Llu-
ís Angel Andrés ha superat l’Atlètic
Vallès de Granollers en la promoció
d’ascens.
A l’anada els paretans van empatar a
3 gols mentre que en la tornada dispu-
tada al camp municipal Josep Seguer
el CFP es va imposar per 2-0 amb gols
de Manuel del Pino i Pedro Carreño en
els darrers minuts.

Excel·lent final de temporada
El filial del CF Parets ha realitzat un bon
final de lliga sumant 6 victòries i 1
empat en els darrers 7 partits. El triomf
davant del Bellaterra a casa (4-2) en
l’últim partit de 3a Territorial grup 15
va donar al CFP el segon lloc i la pos-
sibilitat de jugar la promoció d’ascens
cap a 2a Territorial.
La plantilla s’ha reforçat amb alguns
jugadors del primer equip -de catego-
ria sub 23- en els darrers compromi-
sos. Així en la tornada de la promoció
-el 26 de maig- l’equip va ser format
per: Paco, Munné, Ferran Pericas,
Santi, Miqui (Jordi Núñez), Jordi
Caballé, Jordi Farré, Juandi (Manolo),
Carreño (Jordi Ortiz), Berrocal i Victor.
El partit decisiu amb l’Atlètic Vallès va
acabar amb les expulsions de Pericas
pel CFP i d’Hector dels visitants, tots
dos amb doble amonestació.
L’objectiu de la propera temporada del
CF Parets B serà consolidar-se a la

El Teatre Can Rajoler va acollir el
passat dissabte la presentació de la
27a Volta al Vallès de ciclisme ca-
det que organitzen AC Parets i CC
Montcada. El Criterium Gran Premi
Diputació de Barcelona s’iniciarà el
dissabte 16 de juny a Parets amb la
contrarrellotge individual de 4 kms.
Les restants etapes seran: 17 de
juny Polinyà-Polinyà, 23 de juny
Mollet-Mollet i 24 de juny Montcada-
Montcada. Un centenar de corre-
dors de 12 equips diferents partici-
paran a la Volta. Han confirmat l’as-
sistència, a més de 8 equips cata-
lans, la selecció de Castella la Man-
xa, els valencians Sepelaco i
Txirrindulari, el Pollença de Mallorca
i la selecció catalana de fèmines.
D’altra banda, aquest diumenge AC
Parets organitzar l’Open infantil de
BTT a partir de les 10 del matí al
circuit de la zona esportiva. La pro-
va serà la tercera puntuable per
l’Open del Vallès i és oberta a les
categories: prebenjamí, benjamí,
principiant, aleví i infantil. El preu
d’inscripció és de 5 euros i dóna
dret a participar en el sorteig d’una
bicicleta.

L’AC organitza l’Open Infantil
de BTT i la Volta al Vallès

nova categoria. Lluís Angel Andrés es
mantindrà a la banqueta però deixarà
de ser el segon entrenador del primer
equip.

Setmana Esportiva del CF Parets
Aquest cap de setmana acaba al camp
municipal Josep Seguer la Setmana
Esportiva del CFP que va començar el
2 de juny.
Demà dissabte es juguen 8 amistosos
dels equips prebenjamins, cadet B,
aleví C, escola i el juvenil A mentre que
diumenge el juvenil B s’enfronta al CN
Terrassa (10 h) i el cadet A a la Fun-
dació Terrassa (12 h).

4art Torneig de Futbol 7 d’estiu
El proper dilluns 25 de juny s’iniciarà
el 4art Torneig de Futbol 7 d’estiu que
organitza el Club de Futbol Parets. Les
inscripcions resten obertes al preu de
370 euros.
Els equips interessats es poden apun-
tar al camp de futbol o bé trucar al 93-
573 12 67. En l’edició de l’any passat
el campió del torneig va ser l’Estació
Servei Palau que va derrotar en la final
el Frankfurt 83 (3-2).
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El Servei d’Esports de l’Ajuntament
organitza la setena Diada de l’esport

Cloenda dels Jocs Esportius Escolars

La Diada de l’esport arriba enguany a la setena edició

La Diada, que inclou tornejos d’handbol, futbol sala, bàsquet i
tennis taula, tindrà lloc els dissabtes 9 i 16 de juny

El Pavelló d’esports va acollir el
passat dissabte 26 de maig l’ac-
te de cloenda de la temporada
2006-07 dels Jocs Esportius Es-
colars. Durant tot el matí es va
programar una marató de partits
de bàsquet, handbol i futbol sala
per les categories benjamí,
prebenjamí i mini. Ja al migdia es
va fer el lliurament de trofeus als
equips participants. Enguany han
estat uns 300 joves de Parets i

de les Escoles Esportives de Sant Fost i Montmeló els que han participat als
Jocs. El proper curs el Servei d’Esports podria ampliar l’oferta amb jornades
puntuals d’atletisme i rugbi.

El Barça Guttman guanya la
final de la Lliga Catalana
El FC Barcelona Guttman es va endur
el passat dissabte la final de la Lli-
ga Catalana de bàsquet amb cadira
de rodes disputada a Parets. L’equip
dirigit per Òscar Trigo es va desfer
del GAM Joventut de Badalona per
74-63 en un partit controlat en tot
moment pel Barça sobretot en joc
exterior. Aquest era el primer partit
oficial del jugador paretà Ricard
Hernández, que per tany al Barça,
davant de la seva afició. L’enfronta-
ment forma part de la programació
d’activitats dels “75 anys de bàs-
quet a Parets”.

BrBrBreuseuseus BrBrBreuseuseus
El CEP organitza el tercer
Piolet en horari nocturn
El Centre Excursionista de Parets ha
obert les inscripcions per participar
a la 3a Caminada Popular “El Piolet”
que tindrà lloc el proper dissabte 16
de juny a partir de les 22 hores. La
sortida serà des del mirador de Cal
Jardiner i el recorregut previst és de
12 kms. La novetat del Piolet d’en-
guany és que la marxa es desenvo-
luparà en horari nocturn. Per això la
participació es limita a 250 perso-
nes, les inscripcions costen 6 euros.
L’import inclou: assegurança, obse-
qui d’un llum frontal amb piles, sucs
i xocolata. Podeu reservar la vostra
plaça a la recepció del Pavelló o a la
seu del CEP els dijous de 21 a 22h.

Tres equips del BP a les
finals territorials

L’equip cadet de l’HP es va pro-
clamar campió de la fase final de
1a Catalana després de derrotar
en la final disputada diumenge el
Tortosa (34-33). El bloc de Xavi
Canalejas obté una plaça per par-
ticipar la propera temporada al Ni-
vell “A” de la Lliga Catalana.
L’Handbol Parets s’enfrontarà
als millors equips de Catalunya
cadets com Barça, Granollers, La
Roca o Bordils i lluitarà per obte-
nir la classificació pel Campionat
d’Espanya. Abans de la final l’HP

va derrotar divendres el Sant Cugat B(28-20) i dissabte el Banyoles a la tanda de penalts
(47-46). La fase final cadet de 1a Catalana es va disputar al Pavelló de Parets des de
divendres i fins aquest diumenge.

Luque obté dues medalles
d’or a l’Open de Berlín
El nedador paralímpic de Parets, Mi-
quel Luque, ha obtingut dues meda-
lles d’or en l’Open internacional de
Berlín que s’ha fet a la capital alema-
nya el 26 i 27 de maig. Luque ha
quedat 1r en les finals de 50 m i
100 m braça mentre que ha estat 4t
a la final de 50 papallona. El neda-
dor té previst participar del 7 al 9 de
juliol al Campionat d’Espanya d’es-
tiu que es farà a Saragossa i abans
de tancar l’any a l’Open de Lisboa.

Els propers dissabtes 9 i 16 de juny es
farà a Parets la setena edició de la
Diada de l’esport que organitza el Ser-
vei d’Esports de l’Ajuntament amb el
suport del Club Handbol, Club Bàsquet
i Tennis Taula Parets.
L’Handbol Parets ha preparat per
aquest dissabte a les 9.30 hores un
torneig popular 4X4 que donarà pas a
migdia a una botifarrada. El Tennis Tau-
la ha organitzat també un torneig popu-
lar amb inscripció gratuïta a partir de
les 10 i el Servei d’Esports assumeix
l’organització del 4X4 de futbol sala. En
aquest cas, la inscripció costa 2 o 3
euros segons categoria. Les activitats
de la Diada de l’esport  continuaran el

L’equip cadet de l’Handbol Parets es proclama
campió de la Primera Catalana

El sènior A del FSP ha repetit el 4t
lloc per segona temporada consecu-
tiva a Territorial grup 2. Els paretans
es queden a les portes de l’ascens
a 1a B després d’una temporada ir-
regular. L’equip va tancar la lliga amb
un triomf a casa davant del campió,
el Premià, per 5-3 amb gols
d’Alber to, Rafa, Pitu i dos d’Oriol
Perales. El partit va servir de comi-
at per al tècnic de l’equip José
Maqueda i el capità Oriol Perales
que no seguiran la propera tempora-
da. Maqueda ha dirigit el sènior A del
FS Parets en les darreres tres tem-
porades assolint un cinquè i dos
quarts llocs a la lliga.

Els equips de categoria cadet A fe-
mení, infantil A masculí i infantil A fe-
mení del Bàsquet Parets participaran
aquest cap de setmana a les fases
finals del Nivell “A” del Campionat
de Barcelona. El cadet A femení -di-
rigit per Antonio González i Silvia
Grande- disputarà l’eliminatòria prè-
via dissabte 9 a les 9.15 h contra el
Collblanc Torrassa al Pavelló de To-
relló (Osona). L’infantil A masculí -en-
trenat per Òscar Pérez i Mònica Mo-
lina- jugarà la prèvia dissabte a les
12.15 h a Mataró contra el CB Cas-
telldefels. Per últim, l’infantil A feme-
ní s’enfrontarà aquest dissabte al CN
Sabadell a les 10 h en partit que es
jugarà a la pista del seu rival. Si les
paretanes -que entrenen Enric Núñez
i Javi Hernández- guanyen es classi-
ficaran per les semifinals que es ju-
garan diumenge a Sant Boi. En can-
vi el cadet A femení i l’infantil A mas-
culí -si guanyen- s’enfrontaran al Ma-
taró (dissabte 17 h a Torelló) i al Vall-
demia (dissabte 19.15h a Mataró).

L’Handbol Parets es juga aquest
dissabte l’ascens a Lliga Catalana

El sènior de l’HP té
l’oportunitat d’assegu-
rar-se el retorn a la Lliga
Catalana (antiga 1a Ca-
talana) si guanya aquest
dissabte (19 h) El
Vendrell en la 7a jorna-
da i penúltima del play
off d’ascens.
Els paretans han sumat
els darrers 6 punts grà-
cies a les victòries con-
tra el Santpedor (28-25),

Salle Bonanova (25-24) i amb Sant Vicenç esportiu (16-30). L’HP com-
parteix el 2n lloc de la fase amb 14 punts -empatat amb la Salle- mentre
que El Vendrell és 4t amb 13 punts. A la 1a volta l’equip d’Herrero va
perdre per 32-24. En la darrera jornada del play off l’HP jugarà el 16 de
juny a Santpedor, descartat per a l’ascens.

El FS Parets acaba quart
a la lliga de Territorial

dissabte 16 de juny amb el torneig
popular de bàsquet 3X3 a les 9.30
hores inclòs dins del Memorial Jonatan
Garcia. La inscripció val 5 euros per
jugador i el BP regala una samarreta re-
versible, en la resta d’activitats s’obse-
quia a tots els participants amb una sa-
marreta. Per a més informació i inscrip-
cions es pot trucar al Pavelló d’esports
al 93 562 52 06, de 9 a 13 h i de 15
a 21 hores. A més de la Diada de l’es-
port l’Ajuntament ja prepara la prope-
ra edició de la Nit de l’esport. La festa
anual on s’escullen els millors espor-
tistes paretans de la temporada es ce-
lebrarà el proper divendres 29 de juny
al Pavelló.
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Grup Municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya

paretsvalles@esquerra.org

Grup Municipal  del
Partit Popular de Catalunya

Grup Municipal de Nova Opció per Parets

Grup Municipal d’ICV-EA
www.iniciativa.cat/parets

www.iniciativa.cat/parets/josepmariatarres
parets@iniciativa.cat

Grup Municipal del
Partit del Socialistes de Catalunya

http://parets.socialistes.cat
www.joanseguer.cat

Un bon resultat,
però no suficient

Després del
27 de maig

Gràcies
pel suport.

No fallarem!

Nova Opció per Parets vol agrair als
paretans la par ticipació a les eleccions
municipals del diumenge dia 27 de maig.
Treballarem per aconseguir un Parets
millor des del lloc que ens ha estat
encomanat. Ho farem tant per als
ciutadans que han dipositat la seva
confiança en nosaltres com per als qui ho
han fet confiant en altres forces polítiques
o els qui van decidir lliurement no anar a
votar. Els resultats electorals ens fan
analitzar els punts següents: a) La meitat
de les persones amb dret a vot no van anar
a votar, i un 2’29 % van anar a votar en
blanc. Hi hem de reflexionar. b) El NOPP

Una vegada celebrades les eleccions mu-
nicipals, és l’hora d’interpretar el mandat
de la ciutadania i definir els objectius ge-
nerals del nou període.
En primer lloc, volem agrair el supor t a
totes les persones que ens van donar la
confiança. També volem felicitar la força
política guanyadora, el PSC, el seu candi-
dat a l’alcaldia, en Joan Seguer, i la resta
de forces polítiques pel seus resultats.
Aquesta ha estat una convocatòria marca-
da pel descens de la participació, que a
Catalunya només ha arribat al 53,8% i a
Parets al 51,37%. El distanciament real
entre la població i la política exigeix que

Companys, companyes, amics, amigues,
simpatitzants, i sobretot militants, com a
candidat a l’alcaldia i màxim responsable
de la llista que hem presentat en aques-
tes eleccions municipals al nostre poble,
us vull fer arribar les efusives i estimades
gràcies per tot el que heu treballat per fer
possible els resultats del nostre partit en
aquestes eleccions.
Hem guanyat moralment aquestes elecci-
ons a Parets ja que som l’únic partit que
ha pujat en nombre de vots tot i la baixa
par ticipació!!!!
Aquest resultat ha estat molt treballat,
hem lluitat de valent per fer una bona cam-

El grup municipal del Partit dels Socialis-
tes de Catalunya vol aprofitar aquesta oca-
sió per agrair, principalment, la confiança
majoritària que els ciutadans i les ciutada-
nes de Parets ens han dipositat recent-
ment en aquestes darreres eleccions mu-
nicipals. Aquest grup té com a objecte
continuar treballant en el desenvolupament
d’un projecte d’esquerres que, de ben
segur, aconseguirà cotes més altes de ben-
estar social, millors oportunitats de des-
envolupament econòmic per a tothom i un
equilibri territorial sòlid, conseqüent amb
el creixement dels serveis públics en ge-
neral.

La configuració d’aquesta nova majoria,
que com es lògic obre una nova etapa,
ens dóna als socialistes de Parets, enca-
ra més, un sentit més gran de responsa-
bilitat. Per això no decebrem els 3.065
electors que van decidir agafar el passat
diumenge una papereta dels socialistes i,
com a govern, intentarem de totes totes
no decebre tampoc aquells altres ciuta-
dans i ciutadanes del nostre poble que lliu-
rement van decidir optar per donar la con-
fiança a altres partits.
Amb tot, nosaltres creiem que el resultat
d’aquestes darreres eleccions municipals
a Parets han de fer reflexionar a més d’un

partit del nostre entorn sobre les seves
estratègies polítiques com a oposició. Les
nostres denúncies reiterades d’algunes
actituds que no ajudaven gaire en l’harmo-
nia necessària, de l’acord o l’entesa, avui
són ratificades amb la legítima opinió ma-
joritària expressada a les urnes.
En qualsevol cas tots haurem de reflexio-
nar- si pot ser conjuntament - sobre el pos-
sible desencant de la política, expressat
també per l’abstenció.

Un sentit més
gran de

responsabilitat

seguim essent la segona força política
municipal. Som un grup de persones
independents i d’esquerres que volem un
poble amb més qualitat de vida, amb més
serveis per a tots i un urbanisme a escala
humana que no ens conver teixi en un
poble dormitori. c) El PSC té la majoria
absoluta amb un regidor més tot i que ha
perdut quasi 600 vots. Un de cada quatre
electors ha decidit votar-los. d) Lamentem
que ERC no hagi aconseguit representació.
e) Iniciativa Verds perd quantitativament
molts vots i acusa clarament el fet que la
seva acció de govern ha quedat absorbida
pel grup del PSC. L’aliança PSC - Iniciativa

ha perjudicat fortament a Iniciativa no així
al PSC. A par tir d’ara s’obre una nova
etapa que s’inicia amb la màxima
expectativa ja que el grup del PSC ha
incorporat al seu programa moltes de les
propostes que des del NOPP havíem fet,
i que esperem compleixin. Les propostes
que tothom espera amb més inquietud
són l’acabament de la Residència d’avis,
l’ampliació dels serveis del CAP, el
desdoblament de l’Av. Catalunya, l’escola
de Can Berenguer i el nou IES, entre altres.
Tenim quatre anys per davant i, per la
nostra part, moltes ganes de treballar.

panya amb un discurs diferent, il·lusionat,
i renovador.
Però no ha estat suficient, no hem acon-
seguit fer arribar a la ciutadania el nostre
missatge de que votar CiU representava el
canvi, un aire fresc al nostre ajuntament.
La gent de CiU seguim essent l’alternati-
va per trencar la majoria absoluta del PSC
en el nostre municipi. Aquest cop no ha es-
tat possible, però treballarem de valent
perquè en les properes eleccions del 2011
aquest canvi sigui una realitat.
Com tots sabeu, hem hagut d’aguantar de
tot, aquests dies; hem estat bombardejats
amb tota mena d’insinuacions -algunes rat-

Benvolguts veïns,

Em complau dirigir-me a vosaltres per
agrair la participació a tots aquells que es
van apropar a les urnes el passat diumen-
ge 27 de maig, per tal d’exercir el seu dret
de vot.
És per aquest motiu que us vull donar les
gràcies a les 432 persones que heu dipo-
sitat la vostra “CONFIANÇA-CONFIANZA”,
votant al Partit Popular i mantenint la re-
presentació a la vila de Parets del Vallès.
Treballaré amb il·lusió, determinació, vo-
luntat i constància pels interessos del
nostre municipi.

s’analitzi què no funciona i els partits d’es-
querres hi tenim molt a dir, ja que PSC, ICV-
EUiA i ERC hem perdut vots. Hem de fer
autocrítica perquè no hem estat capaços
de mobilitzar l’electorat. ICV-EUiA esperà-
vem que es produiria un reequilibri entre
el nostre pes i el del PSC, però amb la llei
D’Hondt, ERC ha perdut la seva represen-
tació i el PSC ha augmentat un regidor,
mentre que a ICV-EUiA mantenim el que te-
níem.
Així doncs, la correlació de forces dreta-
esquerra es manté però nosaltres no hem
assolit l’objectiu de créixer. No podrem ser
decisius. Tanmateix, podem ser útils i es-

tem compromesos a ser-ho. Tenim un bon
projecte i disposem de l’energia política ne-
cessària per superar uns resultats que no
han satisfet les nostres  expectatives. I te-
nim un bon equip, un impor tant capital
humà disposat a treballar per Parets i per
la seva ciutadania.
Seguirem treballant pel nostre municipi i
seguirem escoltant l’opinió de tothom.

Grup Municipal de Convergència i Unió

llant l’insult- però tot l’equip ha treballat
durament per poder  mantenir les nostres
conviccions amb fermesa, i amb rigor per
poder aplicar el nostre programa electoral
i demostrar a tota la ciutadania que és un
bon programa: el millor per Parets.
Hem estirat el carro però no ha estat su-
ficient. No podrem governar a Parets, però
continuarem treballant per fer-ho.
Repeteixo.... Gràcies a tots i a totes!!!!

El resultat de les eleccions municipals ens
ha deixat fora de l’Ajuntament per 11 vots.
No ho hem fet prou bé. Segurament hem
estat també víctimes de la dinàmica que
arrossega el partit en general, però som
conscients que a Parets no ens hem sabut
explicar, no hem publicitat suficientment
la feina feta ni les nostres propostes, i el
resultat ha estat dolent. Lamentem també
el baix nivell de participació, atès que un
govern sorgit d’unes eleccions amb una
bona participació té un plus de legitimitat.
És un cop dur, però el missatge que us
volem transmetre és que seguirem treba-
llant amb il·lusió, perquè creiem que te-

nim un bon projecte per a Parets i un bon
projecte per a Catalunya.
Us encoratgem a totes aquelles persones
que estigueu en desacord amb el model de
poble a què ens aboca la política del PSC
(ciutat dormitori de 25.000 habitants to-
talment edificada excepte Gallecs) perquè
ho manifesteu, ja que no hi ha altre camí
per aturar-ho, vist el resultat electoral. Que
cadascú ho faci des del seu àmbit, però
si restem passius no ens podrem queixar
del nyap que ens facin.
Finalment, volem agrair a totes les perso-
nes que heu col·laborat amb nosaltres la
vostra feina i garantir la continuïtat d’Es-

querra a Parets, a més d’animar-vos per-
què us afegiu al nostre projecte.

Esquerra,
projecte de futur

Gràcies

La més sincera felicitació al PSC pels seus
resultats electorals i a la resta de partits.
Una cordial salutació,

Susana Rueda Rodriguez
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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
DEPARTAMENT COMERCIAL

CARROSSER CARNISSER/A, PEIXATER/A,
CAIXER/A

Llocs de treball: 12
Contracte: temporal amb opcions
de continuïtat
Horari: jornada intensiva rotativa
de dilluns a dissabte (matí-tarda)
Tasques: segons l’activitat a des-
envolupar
Requisits: català i castellà nivell
parlat, valorable experiència. For-
mació a càrrec de l’empresa

Llocs de treball: 1.
Contracte: temporal amb opcions
de continuïtat
Horari: jornada completa partida
Tasques: suport a un oficial instal·-
lador de sistemes electrònics de
seguretat
Requisits: motivació per aprendre
un ofici. Formació a càrrec de l’em-
presa. Imprescindible carnet de
conduir

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal
Horari: jornada completa partida
Tasques: reparació carrosseries
de camions
Requisits: imprescindible expe-
riència en aquest àmbit

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal amb opcions
de continuïtat
Horari: jornada completa partida
Tasques: suport administratiu al
departament comercial i al depar-
tament tècnic
Requisits: formació professional,
nivell avançat d’ofimàtica i
valorable experiència

APRENENT INSTAL·LACIÓ
ALARMES

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

La documentació utilitzada per a l’elaboració d’aquest article prové de la
consulta de l’arxiu muncipal, de les publicacions existents a les biblio-
teques municipals.

Per parlar del «bar de la Cope», cal endinsar-se pri-
mer en la història i les arrels del cooperativisme i,
com no, de la cooperativa La Progressiva. Tot comen-
ça aproximadament al primer terç del segle XIX, quan
Catalunya pateix una greu depressió econòmica a
causa de la guerra de la Independència, les guerres
carlines i la consegüent pèrdua de colònies. Tot ple-
gat va representar un cop dur al progrés i al comerç
catalans. Els obrers de les fàbriques van haver de
trobar un sistema per tal de pal·liar la necessitat ja
que els aliments eren sovint escassos i força cars i
els sous no arribaven per cobrir les despeses de les
llars. Van néixer les primeres cooperatives com un
sistema d’eliminació d’intermediaris i aportació de
recursos i diners. Cap al 1912, va néixer la coope-
rativa La Progressiva, a la qual els socis aportaven
una quota, a més d’una part del seu temps per en-
carregar-se de la gestió –fet que abaratia els costos–
, de la compra-venda i de tot el que comportava la
creació d’aquest establiment. Finalment, els bene-
ficis eren repartits entre tots els afiliats. A mesura
que el nombre de socis augmentava, es va plante-
jar la possibilitat de traslladar l’activitat a l’actual em-
plaçament on, alhora, es feia possible construir una
sala d’actes i reunions annexa: es començaven els
fonaments del que posteriorment seria el bar de la
Cooperativa.
Inicialment, el cafè fou deficitari, però de mica en
mica, amb l’esforç de tots els socis i la creació de
noves normes, van aconseguir superar-ho.
A la sala teatre es podien veure espectacles musi-
cals, cant coral, ball, teatre i, posteriorment, també
cinema. La gestió de l’espai canviava de mans a
mesura que es renovaven els càrrecs directius i els
empleats. Amb el temps, va esdevenir el que les
noves generacions coneixen com el «bar de la Cope»,
on els avis –i no tan avis– jugaven al dòmino o ve-
ien el futbol mentre prenien el ja oblidat carajillo. Les
properes generacions en parlaran i els quedarà a la
memòria com el recentment inaugurat Dada Jazz
Cafè.

El bar de la “Cope”

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

Quina és la filosofia del Dada Jazz cafè?
Com el seu nom indica és força clara. Volem crear
un espai per a la cultura i l’oci amb exposicions i
bona música. Un lloc de trobada que no perdi l’en-
cant del cafè tradicional i conservi la seva essència.
Què hi trobarem?
De tot una mica. Bones cerveses d’importació, bons
productes comprats a les cooperatives del nostre
poble i a la comarca, una carta de fustes d’embo-
tits, patés i formatges; torrades, entrepans, esmor-
zars de pastisseria o vermuts de qualitat. Tot ple-
gat en un lloc idoni, amb terrassa i vistes a la plaça
de la Vila.
Què el fa diferent?
Sobretot la seva filosofia. Això és un cafè bar poli-
valent on pots menjar, beure, escoltar música o lle-
gir. Properament tindrem una prestatgeria amb lli-
bres a l’abast de tothom. També ens distingeix la
qualitat dels productes que servim vinguts, sobre-
tot, de la nostra terra.
No hi ha massa llocs així a la comarca.
A quin tipus de públic s’adreça?
Bàsicament a gent tranquil·la i moderada, amb ga-
nes de gaudir de l’entorn i d’una estona amb els

“Volem ser un lloc de referència per a la gent del poble i de la comarca”

FFFFFeeeeem ocm ocm ocm ocm ociiiii

Josep Guasch i Santi Ciurans
Propietaris del Dada Jazz cafè

El passat 1 de juny es va inaugurar en ple centre
de Parets un nou establiment, el Dada Jazz cafè.
La definició del dadà o dadaísme, ens planteja una
nova forma de vida, una ideologia total que fuig
d’esquemes preconcebuts i tradicions obsoletes.
Però el Dada Jazz cafè esdevé un espai pensat per
a tothom, on gaudir d’un ambient tranquil mentre
es degusta una deliciosa cervesa d’importació o
es pren una copa. En Josep Guasch i el Santi
Ciurans són els propietaris.

amics, o sols, però sense estridències. És un espai
on tothom hi té cabuda, des de la gent que esmor-
za al matí com la colla d’amics que ve a fer una copa
al vespre.
Quins són els objectius que us heu marcat com a
local?
Volem ser un lloc de referència i reunió per a la gent
del poble i de la comarca i consolidar-nos com a club
de Jazz. Som una seu social i gastronòmica i espe-
rem que se’ns conegui per marcar la diferència tant
pel que fa al menjar com al foment de la cultura.
Finalment, quan us podem visitar?
Tots els dies excepte els dilluns, que tancarem per
descans. De dimarts a divendres obrirem des de les
9 i fins les 00.30 aproximadament.
Els dissabtes i diumenges obrirem a les 10.30 i
allargarem una mica més.
Tot anirà en funció del que ens demani el públic.

Mercè Alcayna

La propera setmana es constituirà l’Ajuntament que ens governarà durant el quadrienni
vinent. Això comporta tota una colla de processos administratius que culminen en els
documents que constitueixen l’expedient de constitució de l’Ajuntament.
Com a exemple, us mostrem la imatge de la portada de l’expedient de constitució de
l’Ajuntament de l’any 1933. En aquest cas, el que calia constituir era una Comissió
Gestora, com regulava la Llei del 25 de març d’aquell any. Es van escollir un president
–l’alcalde– i dos vocals: un que representava el partit d’esquerres –al qual també per-
tanyia l’alcalde– i un altre del partit de dretes. Posteriorment a les eleccions de gener
de 1934, es va tornar a constituir l’Ajuntament, integrat per vuit regidors: sis de la Lli-
ga i dos d’ERC.
Tornem al present. El proper dia 16, seran disset els regidors que iniciaran la nova le-
gislatura. Alguns repetiran i altres, neòfits, estrenaran la seva nova condició. El que és
cert és que tant els uns com els altres necessitaran importants dosis extra del beurat-
ge la composició del qual, encara que secreta, necessàriament haurà d’incloure sentit
comú, tolerància, temperància i ben estar. Les nostres àvies els haurien donat ou amb

vi ranci o moltes sopes. Ara, a banda d’un xic de bona sort, què els podríem recomanar?
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Carles Font

Per què vas decidir tractar aquest tema i
presentar-lo a aquest Premi Juvenil?
Primerament perquè era pel treball de re-
cerca de l’IES, que val el deu per cent de
la nota de Batxillerat. Posteriorment el meu
tutor, en Jaume Vilaginés, em va comen-
tar que el presentés al Premi Juvenil
Vicenç Plantada de Mollet i així ho vaig fer.
Ja feia temps que volia conèixer més pro-
fundament la trajectòria del meu besavi,
que va ser de la CNT i va ser alcalde de
Parets durant poc més d’un any en plena
Guerra Civil.
On vas fer la teva investigació?
Bàsicament la vaig fer a l’Arxiu Municipal
de Parets. L’arxivera Alícia Pozo em va
facilitar la informació, tot i que és costós
llegir les actes per la lletra que feien ser-
vir abans. M’he passat unes quantes ho-
res consultant les actes municipals de
quan Amadeu Pagès va ser alcalde, tot i
que falta un llibre de la seva etapa final.
Segurament que amb aquestes actes es po-
dria saber per què va deixar el govern

Albert Lucero
Guanyador del premi Vicenç Plantada

municipal el 1937. També vaig entrevistar
a familiars meus, com per exemple la ger-
mana del meu besavi, que va facilitar-me
cartes seves, i gent del poble que m’ha
donat informació.
Què és el que et va sorprendre més del teu
besavi?
El seu judici. Ara seria impensable que es
jutgés una persona com li va passar a
Amadeu Pagès i Xartó. És clar que estem
parlant d’un judici després d’una guerra
civil, però el que és lamentable és que els
jutges acceptessin proves que eren falses
i delacions de gent de dretes, que malgrat
van ser ajudats pel meu besavi durant la
Guerra Civil, després el van delatar com
a principal responsable de les morts que
es van cometre en aquells primers anys de
la guerra a Parets.
Era afiliat a algun partit?
No. Amadeu Pagès era del sindicat CNT
però es va afiliar una vegada iniciada la
Guerra Civil. Des dels franquistes es deia
que era militant de la CNT molt abans, cosa

“El meu besavi era un treballador que va lluitar per a aconseguir millores laborals i socials” Ultima hora ...´

El jove paretà de 18 anys Albert Lucero ha guanyat recentment el premi Juvenil
Vicenç Plantada de Mollet del Vallès. Lucero va fer un treball de recerca sobre
l’alcalde de Parets Amadeu Pagès i Xartó, que va estar al capdavant de l’Ajun-
tament durant un any en plena Guerra Civil i que va morir afusellat pel franquis-
me. Albert Lucero, que estudia a l’IES Parets, es va interessar per aquest tema
perquè Amadeu Pagès va ser el seu besavi i volia conèixer més profundament
la seva vida i les circumstàncies de la seva mort. El guanyador d’aquest premi
es va endur 300 euros en metàl·lic i la publicació d’un resum del seu treball a
la revista ‘Notes’, que edita el Centre d’Estudis Molletans. Tot i que li agrada
la història, el jove paretà no pensa dedicar-se en aquesta matèria ja que prefe-
reix fer Dret o Periodisme.

que era mentida, i que es va afiliar a ERC,
que tampoc era cert, tot i que hi simpatit-
zava. El meu besavi era un treballador que
va lluitar per aconseguir millores laborals
i socials i, durant el seu mandat com a
alcalde, va fer el que va poder per mante-
nir l’ordre a Parets i ajudar a gent de dre-
tes que era perseguida. Però això no li van
tenir en compte.
Et vols dedicar a la història?
M’agrada, però no és una carrera que
m’apassioni. M’agradaria més fer Dret o
fins i tot Periodisme. Tot i això estic molt
satisfet d’haver realitzat un treball de re-
cerca del meu besavi que va ser assassi-
nat pel franquisme.

Aprèn a consumir amb responsabili-
tat és el títol de l’exposició que el
Servei de Comerç i Atenció al Consu-
midor −SCAC− de l’Ajuntament ha
programat, i que es pot  veure des del
passat 1 de juny i fins al proper dia
20 a la sala d’exposicions Can Rajo-
ler. L’exposició consta de plafons ex-
plicatius que ofereixen, entre d’al-
tres, consells sobre consum compro-
mès i responsable.

Exposició sobre consum
responsable a Can Rajoler

Entre els dies 11 i 15 de juny tindrà
lloc, al teatre Can Rajoler, la XI edi-
ció de la Mostra de teatre Infantil i
Juvenil Joan Anfruns que recull les re-
presentacions teatrals dels alumnes
que durant el curs escolar han assistit
a les clases d’interpretació organit-
zades per l’Associació de Teatre a les
Escoles de Parets.
La mostra clourà el dissabte 15 de
juny amb una representació a càrrec
dels monitors d’ATEP.

XI Mostra de teatre Joan
Anfruns al teatre Can Rajoler

Festa del voluntariat d’apa-
drinatge a Can Butjosa
Dimarts, 19 de juny, a les 18.00 h,
la Biblioteca infantil i juvenil Can
Butjosa, celebrarà la festa anual del
voluntariat i l’apadrinatge, bibliomò-
bil i taula camilla amb l’objectiu que
les famílies dels nenes i nenes par-
ticipants als tallers i programes de la
biblioteca coneguin les activitats que
es duen a terme,


