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L’oferta de places escolars a Parets cobreix àmpliament
la demanda. Aquestes són les dades que es desprenen
un cop finalitzat el període de sol·licituds de
preinscripcions per al proper curs 2007-2008 als cicles
d’educació infantil. S’han ofertat en total 278 noves pla-
ces per a aquest cicle, de les quals 45 han quedat va-
cants. En el conjunt d’escoles de Parets, tant públiques
com concertades, l’oferta de places de P3 ha estat de
225 i la demanda de 220.  En el cas de P4 s’han posat
a disposició 25 places de les quals se n’han sol·licitat
3 i de P5 se n’han ofertat 28 i la demanda ha estat de
10. Així doncs, l’oferta educativa a Parets supera les pla-
ces demandades, fet que permetrà atendre sense

problemala matrícula viva, és a dir, als nouvinguts que
es matriculen un cop el curs escolar ja s’ha iniciat.
L’increment de places escolars ve motivat per la cons-
trucció d’un nou CEIP a l’Espai Central, que entrarà en
funcionament a inicis de curs, així com el desdoblament
complet de la segona línia del CEIP Lluís Piquer.
Parets disposa actualment de cinc escoles que impar-
teixen Educació Infantil i Primària: CEIP Patronat Muni-
cipal Pau Vila, CEIP Lluís Piquer, CEIP Pompeu Fabra,
ACESCO i NS Montserrat, les dues darreres concerta-
des. Aquest curs escolar Parets estrenarà un nou CEIP,
que s’està construint a l’Espai Central, i que funciona-
rà, inicialment amb una línia de P3. (Pàg.3)

Parets cobreix la demanda escolar
L’oferta de places de cicle infantil per al proper curs supera la demanda amb 45 vacants

El CEIP Patronat Municipal Pau Vila estarà totalment ampliat i reformat a inicis del proper curs escolar 2007-2008
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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

Parets al dia
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LINIA OBERTA

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

N’hi ha per pensar-hi
Més de 400 avis i àvies de Parets i d’altres pobles
del voltant vàrem participar el passat 14 d’abril a la
Trobada d’Activitat Física per a la Gent Gran celebrada
al Pavelló d’Esports. Omplíem tota la pista i durant
dues hores i mitja, vàrem fer tot un munt d’activitats
dirigides pels monitors de la trobada. Ho vam fer amb
molta il·lusió, amb moltes ganes i el millor que en
sabem. L’última de les activitats va ser la més visto-
sa, un ball amb uns ventalls que van omplir de color
tot el pavelló. Aleshores, l’alcalde de Parets ens va
dirigir unes paraules molt encoratjadores, que ens van
fer sentir bé. Ens va dir que estava emocionat de veu-
re com la gent gran, que tant hem treballat, continu-
àvem tant actius i amb tants ànims. En acabar els
parlaments, vaig aixecar la mirada cap a la graderia,
on hi havia el meu marit que ens havia vingut  a veu-
re, i em vaig entristir. Quina tristor tan gran en com-
provar que només hi havia entre deu i quinze perso-
nes com a molt fent de públic. On eren els fills? On
eren els néts? Ja no hi ha famílies? On són les famí-
lies d’aquests avis que sempre estan al costat dels
seus fills i dels seus néts? No creieu que n’hi ha per
pensar-hi?
Rosa M.
Una àvia de 79 anys

Mentir no és la solució
Amb relació a la carta signada per Núria Nogué So-
ler, publicada en la secció Línia Oberta del Parets al
Dia del dia 20 d’abril de 2007, voldria matisar el se-
güent:
Em sento dolgut i amb mi tot un col·lectiu de comer-
ciants del barri Antic que em dóna suport, a més de
membres que també formaven part de la comissió or-
ganitzadora de la cavalcada de Reis. En el seu es-
crit manifesta que l’agrupament escolta Sant Jaume
va iniciar la cavalcada de Reis. Doncs no va anar així
ja que uns quants anys abans, i a l’època de Mos-
sèn Jaume Urgell, ja vàrem organitzar-la; fins i tot
(aquella època era més fàcil) ho fèiem amb cavalls.
Érem una colla de joves que teníem inquietuds i ga-
nes de fer coses per Parets. Cal dir que comptàvem
amb la col·laboració de la colla del Centre Parroqui-
al i, més tard, del CEP i dels Patrullers que sí varen
ser capaços de portar il·lusió a la mainada de Parets
del Vallès.
Quan diu... “al nucli antic mai no van ser capaços
d’organitzar una cavalcada de Reis” li demano que
ho rectifiqui ja que és una ofensa contra totes aque-
lles persones que d’una manera desinteressada hem
treballat pel poble, i ara, amb el que diu, ens sen-
tim menyspreats. Més endavant, l’agrupament escol-
ta Sant Jaume aconseguí l’exclusiva d’organitzar la
cavalcada de Reis dins el poble de Parets, tot i que

no estic d’acord amb l’horari imposat, ja que conside-
ro injust que el Reis arribin a la plaça de la Vila als
voltants de les 10 de la nit patint fred, petits i grans.
Una comissió del Barri Antic va fer la proposta d’orga-
nitzar la cavalcada i disposar-ne  de dues, una al barri
Antic i l’altra a l’Eixample. Aquesta proposta no va pros-
perar i fins avui, amb alguns ajustaments d’horaris,
l’agrupament escolta Sant Jaume ha anat fent-se càr-
rec de l’organització. Ara, en temps moderns, són ne-
cessaris canvis, que potser no agraden a tothom, però
la magnitud de gent que hi havia en al pavelló aquest
any, la il·lusió de la mainada, amb llàgrimes als ulls,
fan que potser sigui bo preguntar-los a ells si els agra-
da o no aquesta nova idea. Si cal, puc matisar aques-
ta petita pinzellada històrica cronològica, ja que durant
molts anys he estat capdavanter a l’hora d’organitzar
arribades com les del pare Noel i els Reis. Mentrestant
recordi que al barri Antic sí que hem estat capaços d’or-
ganitzar la cavalcada de Reis, entre altres coses.
Jaume Anfruns

Els Lledoners de Can Serra
En  la recerca de diferents espècies d’arbòries que es
poden veure per les rodalies de  Parets vaig trobar-me
davant dels lledoners de la Masia de Can Serra. Són
arbres d’origen oriental, d’uns vint metres d’alçada.
Gènere: celtis.
Espècie: australis.
Família: de les ulmàcies.
Origen geogràfic: regió mediterrània.
Etimologia del nom científic: celtis australis (antic nom
llatí), meridional, austral.
Nom popular català: lledoner.
Nom castellà: almez.
Hàbit de creixement: fulla caduca. Flors solitàries de
color groc verdós.
Època  de floració: principi de la primavera. Fruits de
color verd negre, poc més grossos que els pèsols.
Època  de fructificació: setembre – octubre.
Curosament me’ls miro un per un:  i per tenir més en-
teresa dels fets d’aquest arbres, entaulo conversa amb
la senyora Hortènsia Puig, masovera des de fa  mig
segle a Can Serra. I, amb bona mesura, ens relata el
què i el com. La  seva antecessora (Pepa de Can Ser-
ra) ja guardava els vedells a l’ombra dels lledo-
ners.També li vaig  preguntar pel lledoner esberlat:
“Pobre”, ens digué, “és molt vell”. Una nit de tempes-
ta, el vent va abatre la més gruixuda de les branques.
A títol de curiositat:
A l’Artesa del Segre, el lledoner és una presència ha-
bitual en les feines del camp, on els pagesos n’utilit-
zen la  fusta per fer forques i altres estris de treball. El
seu fruit, el lledó, de gust agradable, és un excel·lent
aliment per a les aus silvestres.
Josep Bernal

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

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

.

Divendres 11 maig
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 19 h, al Teatre Can Rajoler,
taula rodona sobre la prevenció del
càncer.
Dissabte 12 maig
-A les 17 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, recital poètic a càrrec del
grup Aiguaneix de poetes.
Diumenge 13 maig
-A les 10 h, al Parc La Linera, emis-
sió en directe del programa RAP a la
carta.
-A les 17 h, a la plaça de la Vila,
ballada de gitanes. A les 20 h, hi
haurà xocolatada.
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler,
teatre infantil: Les sabates noves de
l’emperador, a càrrec de la Cia. Anna
Roca.
Dilluns 14 maig
-A les 9 h, al Teatre Can Rajoler, jor-
nada sobre patiment infantil, segons

sessió.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, visita de l’escriptor Enric
Larreula.
Dijous 17 maig
-A les 18.45 h, al Casal d’avis Ca
n’Oms, recital poètic.
-A les 18 h, al Centre Cultural Can
Rajoler, lliurament de premis Concurs
de dibuix CASSA.
Divendres 18 maig
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
Del 18 al 31 de maig
-A la Biblioteca Can Butjosa, exposi-
ció de l’onzè concurs de punts de lli-
bre Sant Jordi 2007.
Dissabte 19 maig
-A partir de les 9 h, al Parc La Linera,
Festa de primavera del Col·lectiu Pro-
ateneu
Diumenge 20 maig
-De 10 a 14 h, a la Piscina Can
Butjosa, jornada de portes obertes i

parc aquàtic per a totes les edats.
-A les 19.30 h, al Teatre Can Rajoler,
representació de l’obra La ceba, a
càrrec del grup Som i Serem.
Dimarts 22 maig
-Al Centre Cultural Can Rajoler, expo-
sició Després de l’ESO què?
-A les 18 h, a l’Escola de Música, 8
Setmana Cultural: taller de música
corporal per a mares i pares. A les 20
h, audició del taller de música corpo-
ral. A les 20.15 h, concert del quar-
tet de jazz Rag’s Band.
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, hora del conte.
Dimecres 23 maig
-A les 19.30 h, al Parc La Linera,
botifarrada al parc i karaoke per a
tothom, dins de la 8 Setmana Cultu-
ral.
Dijous 24 maig
-A les 20.15 h, al Parc La Linera, con-
cert de professors del centre, dins de
la 8 Setmana Cultural.
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

El 94% de famílies accedeixen als
centres sol·licitats en primera opció

Un any més, a Parets hem fet bé els
deures i podem cobrir àmpliament la
demanda de places escolars de ci-
cle infantil per al curs vinent, ja que
resten 45 llocs disponibles. És un
fet que ens satisfà ja que una de les
nostres prioritats és ocupar-nos del
benestar dels ciutadans i mantenir
un ferm compromís amb l’educació.
Tot i l’evolució a l’alça de la deman-
da escolar i de la transformació so-
cial i urbanística que experimenta el
nostre poble, hem fet una bona pla-
nificació per respondre a les neces-
sitats d’escolarització de la població
amb la major qualitat possible i fer
un aprofitament correcte dels recur-
sos i les instal·lacions.
En el conjunt d’escoles, tant públi-
ques com concer tades, hi ha 45
llocs vacants del cicle d’educació in-
fantil i aquesta disponibilitat facili-
tarà el procés de matrícula viva, és
a dir, la incorporació de nous alum-
nes al llarg del nou curs, per la qual
cosa podrem atendre millor les ne-
cessitats de les famílies nouvingu-
des al municipi. L’augment de pla-
ces ve donat per la construcció del
nou CEIP a l’Espai Central i al des-
doblament complet de la segona lí-
nia del CEIP Lluís Piquer. Perquè la
millora qualitativa constant dels
equipaments és un dels principals
reptes que figuren en el nostre com-
promís institucional i ciutadà amb
l’educació. Recentment hem inaugu-
rat les obres d’ampliació del CEIP
Lluís Piquer, amb totes les instal·-
lacions i serveis necessaris per al
desenvolupament integral de les
activitats del centre; estem enllestint
les obres de millora del CEIP muni-
cipal Patronat Pau Vila; i hem projec-
tat la remodelació del CEIP Pompeu
Fabra, que es por tarà a terme ben
aviat. Continuarem treballant en
aquesta direcció per poder oferir
una educació de qualitat, la millor
garantia per construir una societat
més equitativa, integrada i solidària.

L’oferta de places escolars de cicle in-
fantil, educació primària i educació se-
cundària obligatòria per al proper curs
2007-2008 cobreix la demanda i resta
amb vacants. Un cop finalitzat el procés
de preinscripció a Parets, les dades
desprenen que l’ofer ta supera la de-
manda escolar, un fet que, a més, per-
metrà atendre sense dificultat la matrí-
cula viva. Com a dada destacada cal
esmentar que el 94% de les famílies

Les places ofertades a
Parets per al proper curs

escolar superen la demanda

El CEIP Parets, ubicat a
l’Espai central, s’estrenarà

el curs vinent

El CEIP Lluís Piquer s’amplia
amb una línia més després

de l’ampliació i millora

Pau Vila
Lluís Piquer
Pompeu Fabra
CEIP Parets

TOTAL ESCOLA PÚBLICA

ACESCO
Ntra. Sra. Montserrat

TOTAL ESCOLA CONCERTADA

TOTAL PARETS

Oferta i demanda de places escolars a Parets per al curs 2007-2008

OfertaDemanda

P3 P4 P5 TOTAL

135 150

85 75

220 225

1 24

2 1

3 25

3 28

7 0

10 28

139 202

94 76

233 278

OfertaDemanda OfertaDemanda OfertaDemanda

han accedit als centres sol·licitats en
primera opció. En els cicles d’Educació
Infantil s’han ofertat 278 noves places,
entre centres públics i concertats, de
les quals 45 han quedat vacants. Pel
que fa a Educació Primària, l’ofer ta
total de places a Parets és de 57, de
les quals n’han estat sol·licitades 29.
I per últim, d’Ensenyament Secundari
Obligatori, s’oferien 170 noves places
i s’han efectuat 118 sol·licituds.

Centres educatius

Les preinscripcions per a Batxille-
rat i Cicles formatiu de grau mitjà
de l’IES Parets es poden formalit-
zar fins al 25 de maig i per a cicles
formatius de grau superior, de 5 al
12 de juny.

Oferta de places:

Batxillerat
-1r curs:   20 places
-2n curs:  18 places

Cicles formatius de grau mitjà:
-1r Gestió Administrativa: 30 places
-1r Equips i instal·lacions electrotèc-
niques: 30 places
-2n Equips i instal·lacions electro-
tècniques: 15 places

Cicles formatius de grau superior:
-1r Administració i finances:
30 places
-2n Administració i finances:
15 places
-1r Instal·lacions electrotècniques:
30 places

Preinscripcions als Cicles
formatius i Batxillerat
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Homenatge als alcaldes i als regidors
desapareguts durant la Guerra Civil

L’estrèpit sagnant dels fusells no po-
drà reprimir mai la innocència dels
seus cors. El record de l’injust sacrifi-
ci del seu gest serà l’alè de la nostra
memòria. Aquestes són les paraules
de Lambert Botey, gravades en ferro a
la placa dissenyada i executada per
l’artista Carles Vives, que s’ha “tren-
cat” com a simbologia de la pèrdua i
la destrucció i que ha estat situada en
un lloc preferent de l’edifici de l’Ajun-
tament com a homenatge als alcaldes
i als regidors de Parets afusellats al
Camp de la Bota i morts a l’exili entre
els anys 1939 i 1941.

Noms propis per al record
Antoni Arimon Farrés, Joan Brunat

Escona, Projecte Forns Ninou, Jaume
Massaguer Gallar t, Amadeu Pagès
Xartó, Amadeu Ramon Briquets, Este-
ve Seguer Forés i Pere Xicota Álvarez
són els noms d’aquells qui restaran en
la memòria per haver donat la seva vida
en defensa de les llibertats i els drets
dels quals ara gaudim. Dins els actes
de cloenda, a Can Rajoler es va inau-
gurar una exposició de 80 fotografies
sobre el camp de concentració de
Mauthausen.

Amics i familiars durant l’homenatge
La descoberta de la placa va tenir lloc
en presència d’amics i familiars de les
víctimes durant un emotiu acte presidit
per l’alcalde Joan Seguer.

L’Ajuntament acorda donar
suport al dia d’Europa
El passat 9 de maig, es commemo-
rava el dia d’Europa, instituït per
acord del Consell Europeu de Milà
l’any 1985, per recordar la data en
que Robert Shuman va llegir la De-
claració que proposava situar la pro-
ducció francesa i alemanya del car-
bó i l’acer sota un control únic i
supranacional amb l’objectiu de
mantenir la pau al  continent. El ple
de l’Ajuntament celebrat el 24
d’abril, va decidir aprovar una Moció
per donar suport als actes comme-
moratius de celebració de la diada,
en els 50 anys de la signatura del
tractat de Roma.

Un dels actes inclosos dins la cloen-
da del 75è aniversari de la Segona Re-
pública va ser la inauguració de la re-
habilitació del refugi antiaeri situat a
l’av. Catalunya i construït l’any 1938.

Recuperació del refugi antiaeri
L’espai, del qual es conserva única-
ment l’accés, ha estat arranjat amb la
participació dels alumnes del CEIP
Lluís Piquer, que van concebre i elabo-
rar un dibuix del colom de la pau que
s’ha situat a l’entrada en forma de mo-
saic. Posteriorment, el Teatre Can
Rajoler  va acollir l’acte de presentació
del llibre Segona República, Guerra
Civil i franquisme a Parets del Vallès,
de la historiadora M. Àngels
Massaguer.

Llibre, mosaic i refugi, en
record del període republicàBrBrBreuseuseus

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

ENGINYER
DE PRODUCTE

INFORMADOR/A
AMBIENTAL

 AUXILIAR
ADMINISTRATIU/VA

Llocs de treball: 1.
Contracte: Temporal + indefinit
Horari: Jornada completa ( 08.30 -
13.30 /15.00 a 18.30 h)
Tasques: Suport administratiu als
departaments de RRHH i compta-
bilitat.
Requisits: formació administrativa
i valorable experiència en aquests
departaments.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Temporal amb opci-
ons de continuïtat.
Horari: Jornada completa partida
(08.30-14 /15.00-17.30)
Tasques: Pressupostos, arxiu de
vendes comercials, contacte amb
distribuïdors.
Requisits: formació professional,
nivell avançat d’ofimàtica i experi-
ència en departament. comercial.

Llocs de treball: Diverses places
Contracte: Temporal (de maig a
octubre)
Horari: Jornada variable
Tasques: Campanya informativa
a diferents municipis del Vallès
sobre recollida selectiva.
Requisits: Interès per temes
mediambientals. Imprescindible
el carnet de conduïr. Formació a
càrrec de l’empresa.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Relleu + indefinit
Horari: Jornada completa partida
Tasques: Gestió tècnica de fabri-
cació, responsable de qualitat,
gestió de projectes, certificaci-
ons, etc
Requisits: enginyeria tècnica in-
dustrial. Es valorarà formació
complementària: qualitat, orga-
nització, etc.

ADMINISTRATIU/VA
COMERCIAL

MUNTADOR CAMBRERA MOSSO DE MAGATZEM
CARRETONER

Llocs de treball: 2.
Contracte: Temporal + indefinit
Horari: Jornada intensiva rotativa
(matí-tarda). Dissabtes alterns.
Tasques: Càrrega, descàrrega i
preparació de comandes (material
construcció)
Requisits: Es valorarà el carnet de
carretoner

Llocs de treball: 1.
Contracte: Temporal amb opci-
ons de continuïtat
Horari: Jornada intensiva rotativa
(mati-tarda)
Tasques: Responsable d’una mà-
quina en una fàbrica d’electrodo-
mèstics
Requisits: Es valorarà experiència
en injecció de plàstics

Llocs de treball: 1.
Contracte: 3 mesos + indefinit
Horari: De dilluns a divendres
(08.00-18.00) i dissabtes
(09.00-13.00)
Tasques: Servir taules i reposició
de neveres
Requisits: Es valorarà experièn-
cia en aquest àmbit

Llocs de treball: 1.
Contracte: Temporal amb
opcions de continuïtat.
Horari: Jornada completa partida
(08.00-13.00/14.00-17.00)
Tasques: Muntatge i manteni-
ment d’equips i instal·lacions en
l’àmbit mèdic.
Requisits: Coneixements d’elec-
tromecànica i pneumàtica

OPERARI DE SECCIÓ
DE PLÀSTICS

Futur eix comercial del
Sector Central
La junta de Govern va aprovar, el pas-
sat 3 de maig, i de conformitat amb
l’article 71 del Decret Legislatiu 1/
2005, de 26 de juliol, el Text refós
de la llei d’urbanisme, sobre la sus-
pensió de l’atorgament de les llicèn-
cies d’activitats d’intal·lació o ampli-
ació dels usos referits a oficines
bancàries, immobiliàries, gestories
i similars, en l’àmbit del Pla de mi-
llora urbana de la Zona Central. Amb
aquesta mesura, es pretén potenci-
ar un futur eix comercial al Sector
Central amb activitats que fomentin
el comerç de proximitat.
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Ecologia, energies renovables i medi
ambient a la fira Ecovallès 2007

L’onzena edició de la fira Ecovallès acull una trentena d’expositors i
dóna a conèixer les novetats en l’àmbit del medi ambient

 JOSEP
MARIA
TARRÉS
Regidor de

Medi
Ambient

Diumenge 6 de maig es va celebrar
l’onzena edició de la Fira Ecovallès, un
espai consolidat per als amants de
l’ecologia i les energies renovables i
per a tothom interessat en la conser-
vació del medi ambient. Any rere any,
Ecovallès dóna a conèixer les novetats
en els diferents àmbits vinculats a la
natura i mostrar els avenços tecnolò-
gics que incideixen més directament
en la nostra vida quotidiana,
especialment els que aporten una mi-
llora en l’entorn domèstic, com ara
l’aplicació de les energies renovables
a la llar, les eines per a reduir el con-
sum domèstic d’aigua, els nous vehi-
cles i combustibles menys contami-
nants o les formes per a reduir i reci-

clar els residus. Enguany més d’una
trentena d’expositors s’han donat cita
al Sot d’en Barriques per oferir els
seus productes que variaven des de
jocs educatius amb energia solar fins
a cotxes i ciclomotors elèctrics passant
per associacions ecologistes mobilia-
ri o complements de moda fets amb
materials reciclats o productes alimen-
taris artesans.

Un espai per a tothom
En el marc de la diada, també es va fer
una xerrada sobre jardineria mediterrà-
nia o biocombustibles, i tampoc van
faltar activitats adreçades als infants,
com ara un circuit de bicicletes,  infla-
bles i un espectacle de titelles.

La nostra finestra al medi ambient
El passat cap de setmana vam gaudir d’una nova edició de la Fira
Ecovallès, la nostra finestra particular a l’ecologia i el medi ambi-
ent. Vam conèixer novetats que incideixen molt directament en la
nostra vida quotidiana i que comporten una millora en l’entorn
domèstic, com ara l’aplicació de les energies renovables a la llar,
eines per a reduir el consum d’aigua, nous vehicles i combusti-
bles menys contaminants o formes per a reduir i reciclar els resi-
dus. Vam veure com es reciclen les banderoles i les pancar tes
municipals, i vam descobrir els nous bidons per a la recollida d’olis
domèstics. La participació d’entitats com ara Greenpeace i sobre-
tot de les associacions locals, com ara el DRAG o els Voluntaris
Ambientals de Gallecs, va posar en relleu la implicació creixent del
conjunt de la ciutadania de Parets en la preservació del medi am-
bient i la lluita contra el canvi climàtic. Espero que la Fira hagi estat
útil i que plegats puguem seguir avançant en una vida i un muni-
cipi més sostenibles.

Què n’opina dels equipaments esportius de Parets? creu que actualment existeix prou oferta ?

VOX POPULI

Penso que està prou coberta la
necessitat, entre el Pavelló i Can
Butjosa. Es fan moltes activitats
per als infants. Si, tal com es diu,
s’ampliaran els equipaments de la
piscina i les sales annexes al pa-
velló vol dir que la demanda és
més gran. Crec que els serveis do-
nen qualitat.

Mónica
Antón

33 anys

Maria
Prats

20 anys

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.

Carlos
Álvarez
33 anys

Parets és un poble encara petit i
se’n cobreix tota la demanda.
Potser haurien d’ampliar més els
horaris. Es diu que ara ampliaran
la piscina; crec que és molt ne-
cessari. Potser estaria bé crear
altres espais per a poder practi-
car altres disciplines esportives.

Luis
Calderón

40 anys

 Jordi
Jiménez
17 anys

Jo crec que hi ha més equipa-
ments esportius que no pas al-
tres serveis.
Opino que està bé ampliar la
piscina, però possiblement seria
més urgent fer una piscina des-
coberta.

Més d’una trentena d’expositors van donar-se cita al Sot d’en Barriques

BrBrBreuseuseus
Es presenta un llibre
sobre el bosc de la Torre
d’en Malla
El passat 4 de maig, es va presen-
tar, a l’Escola de la Natura, el llibre
El Bosc de la Torre d’en Malla. Si-
tuació actual i propostes de futur,
una publicació que esdevé una in-
ventari forestal i es constitueix com
una eina de consulta sobre aquest
indret. Alba Aldeguer, Iván Cañiza-
res, Teresa Closas i David Escurriola
són els autors del llibre que inclou
dades sobre les diferents espècies
d’arbres i arbustos existents i tam-
bé de l’estat actual del bosc a més
d’informació general de l’Espai Ru-
ral de Gallecs.

Aiguaneix de poetes a la
Biblioteca Can Butjosa
La Biblioteca Infantil i Juvenil Can
Butjosa ha programat un taller de po-
esia per a joves de 12 a 15 anys,
amb l’objectiu d’apropar-los als
grans poetes. Amb el títol Aiguaneix
de poetes, Josep Bernal instruirà
els alumnes sobre com descobrir i
utilitzar el llenguatge poètic com a
mitjà d’expressió i a introduir mèto-
des per a la creació de poemes i tre-
ballar la mètrica, la rima o la musi-
calitat. El taller inclou un treball so-
bre dos grans poetes catalans,
Martí i Pol i Joan Maragall, i es fa-
ran lectures i recitals amb la parti-
cipació de poetes i alumnes del curs.

La 17a edició de la tradicional Fira-
Mercat de Sant Ponç de Cànoves i
Samalús, celebrada el passat cap
de setmana, va ser l’escenari esco-
llit per a l’acte d’agermanament que
van protagonitzar aquest municipi
vallesà i la nostra població durant
una festa popular que va comptar
amb la participació de la Colla de
Gegants, el Bestiari i els Grallers de
Parets, a més de la Colla de Ball de
Gitanes. L’acte institucional d’ager-
manament va ser presidit per l’alcal-
dessa de Cànoves i Samalús,
Loreto Romero, i per l’alcalde de
Parets, Joan Seguer.

Parets s’agermana amb
Cànoves i Samalús

S’inicien les taules de
debat del PEP
El passat 3 de maig va tenir lloc, a
Can Rajoler, la primera de les reuni-
ons de les taules de debat del pro-
jecte educatiu de Parets. En total es
duran a terme quatre sessions en
les quals participaran un total de 64
persones amb l’objectiu de consen-
suar accions concretes per fer efec-
tives les propostes ciutadanes que
van sorgir de la diagnosi del PEP. Les
sis taules en les quals s’intervé, es-
tan relacionades amb l’entorn soste-
nible, la cultura, la ciutadania activa,
la família, la convivència i l’aprenen-

Iris Paris Martín, de Parets, i Ferran
Martín Garcia, de Piera, han estat els
guanyadors de les dues beques so-
lidàries convocades per l’Ajuntament
de Parets i l’Associació Solidària amb
San Francisco del Norte amb l’objec-
tiu de fomentar la solidaritat i la coo-
peració entre el jovent del municipi i
el d’aquesta població nicaragüenca.
El projecte d’Iris Paris, pretén crear
una base d’educació artística a tra-
vés dels coneixements i els paral·-
lelismes que hi ha entre el cervell
humà i la tècnica del dibuix. Ferran
Martín ha participat amb un projec-
te lliure de contacontes per a joves
amb la intenció que aquests apren-
guin a reconèixer els propis recursos
narratius i les possibles aplicacions
dels contes dins del lleure, l’educa-
ció i la vida quotidiana.

Les beques solidàries ja
tenen guanyadors

Concentració de la penya
de Fernando Alonso

Crec que no hi ha suficients es-
pais on poder practicar segons
quins esports. Estaria bé que es
fes realitat el que es va dir  de
fer un complex esportiu, un pro-
jecte entorn del parc fluvial.

BrBrBreuseuseus

Coincidint amb el Gran Premi d’Espa-
nya de Fórmula 1, la zona esportiva
annexa al Pavelló Municipal acollirà,
per cinquena vegada consecutiva,
una concentració de la Penya de F1
d’Oviedo que dóna supor t al pilot
asturià Fernando Alonso. Aproxima-
dament unes 2.000 persones,
asistiran a la festa que es celebrarà
aquest dissabte a la tarda al camp de
rugbi després del entrenaments
d’Alonso, actual líder del Mundial.
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Més de 10.000 persones han passat per la setena edició de la Festa de les Entitats celebrada el
passat 22 d’abril. Famílies senceres van escollir el Sot d’en Barriques per passar una jornada de
diumenge assolellada i càlida a l’aire lliure. La gran afluència de persones, i l’alt nivell d’implicació
de les entitats i els diferents serveis municipals, han fet que la jornada esdevingués un espai idoni
de convivència i lleure. La Festa de les Entitats és un aparador del teixit associatiu de Parets, en
què les 45 associacions participants van poder donar a conèixer el seu funcionament, les activitats
que desenvolupen, i també els seus projectes de futur. Tallers, jocs, espectacles o activitats com “Fes
Riure” i el Karaoke, organitzat per la Comissió de Festes, han estat alguns dels actes lúdics i festius
més destacats de la jornada. Unes 700 persones van poder gaudir de la ja típica arrossada, servida
en vaixella biodegradable i compostable. Amb motiu d’aquesta celebració, i durant tota la jornada,
es va poder recollir gratuïtament la Guia d’Entitats 2007, una publicació que recull del teixit associ-
atiu de Parets amb les dades més significatives de les entitats de la població. Enguany, com a nove-
tat, cal destacar la presentació de la nova revista jove Comuni-K! que es pot veure a través de la pàgina
web www.comuni-k.info.

Més de 10.000 visitants i 45 expositors
a la Festa de les Entitats de Parets
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JOSEP M. VALENTÍ
Director Piscina Can Butjosa

Jordi Seguer

Com celebrarà la Piscina Can Butjosa
el 20è aniversari?
Hem preparat dues activitats. Des del
10 de maig es podrà veure una exposi-
ció de fotografies del passat, el present
i el futur de les nostres instal·lacions
que estarà muntada al vestíbul de la
piscina. També hi haurà exposada una
maqueta del disseny del projecte de
remodelació de l’equipament. A més el
diumenge 20 de maig, de 10 a 14 ho-
res, farem una jornada de portes ober-
tes i una festa aquàtica amb inflables.
Quins canvis ha sofert la piscina des
que es va inaugurar el 1987?
Estructuralment no ha patit cap canvi.
Les inversions que s’hi ha fet, han es-
tat conseqüència del deteriorament.
S’han fet actuacions al sostre de la pis-
cina i a la cornisa exterior. S’ha reno-
vat la maquinària i s’han millorat els
vestidors.
El futur passa per l’ampliació de les
instal·lacions. Què hi ha previst?
El nou projecte preveu la construcció de
dues piscines més, una de 20 X 8 i una
més petita amb conductes d’aigua a
pressió i bombolles per relaxar-se. Tam-
bé hi haurà dues saunes. Es crearan
dos grans vestidors d’abonats i usuaris
puntuals amb servei de dutxa i sis ves-
tidors per a les escoles. A més, es cre-
aran tres sales polivalents: una amb
màquines i les altres dues per poder
practicar condicionament físic.

Aquest dijous 10 de maig s’han complert
vint anys de la inauguració de la piscina mu-
nicipal coberta de Can Butjosa. L’equipament
va ser projectat pels arquitectes Andreu
Bosch, Josep M. Botey i Lluís Cuspinera.
Des d’aleshores a la piscina s’hi han fet di-
ferents millores i recentment s’ha redactat
un projecte de remodelació integral de les
instal·lacions que formen part del futur com-
plex esportiu de Can Butjosa. En l’actuali-
tat la piscina compta amb 1.500 abonats,
dels quals un 75% són de Parets. La pisci-
na obre al públic de dilluns a divendres de 7
a 22 hores i els dissabtes i diumenges de 10
a 15 hores. Un total de quinze persones tre-
ballen a la instal.lació: cinc persones fan fun-
cions de control d’accés, manteniment i ne-
teja; cinc monitors-socorristes a jornada
completa; quatre monitors a jornada parcial;
un socorrista de cap de setmana, i un direc-
tor, que és el responsable del funcionament
de la instal·lació. Josep Maria Valentí treba-
lla a la Piscina Can Butjosa des del 1988 i
ocupa el càrrec de director des de 1989.

“El nou projecte preveu la construcció de dues piscines més”

En un futur no molt llunyà es vol cobrir
la pista esportiva de Can Butjosa i
dotar-la de vestidors propis.
Quins cursos ofereix la piscina i qui-
na participació registra?
Nosaltres oferim cursos de natació a
usuaris adults, infantils i a una vinte-
na d’escoles de Parets, Mollet,
Martorelles i Lliçà. En total participen
en els cursos durant la setmana uns
1.460 escolars, a més de 250 adults

i 450 nens. Des de fa onze anys també
oferim cursos per a nadons de 3 mesos
i nens fins a 3 anys, mensualment fem
cursos d’immersió nocturna i darrera-
ment hem incorporat cursos d’aquagim.
Consolidar una xifra tan elevada d’usu-
aris ha estat possible gràcies a un gran
equip de monitors i a la resta de perso-
nal que ha treballat a la piscina durant
aquests 20 anys.

El CB L’Hospitalet guanya
el Campionat de Catalunya
júnior a Parets
L’equip júnior masculí del CB
l’Hospitalet es va proclamar el pas-
sat 22 d’abril campió de Catalunya
júnior de bàsquet després de derro-
tar en el darrer partit de la final a 4
el FC Barcelona per 85-92. Durant
tres dies el Pavelló d’espor ts va
acollir la fase final del Campionat de
Catalunya Júnior Masculí Preferent.
El segon lloc de la final a 4 va ser
per al  FC Barcelona. En tercera po-
sició va quedar el Sant Josep de
Badalona, que va guanyar el derbi
contra el Joventut per 20 punts: 94-
74.  La decepció del torneig va ser
la Penya, que va perdre tots els par-
tits i no s’ha classificat per al Cam-
pionat d’Espanya. Els resultats de
les dues primeres jornades van ser:
FC Barcelona 78 - Sant Josep 65,
l’Hospitalet 90 - Joventut 73, FC
Barcelona 65 - Joventut 61,
l’Hospitalet 80 - Sant Josep 67.
D’altra banda, l’equip sènior mascu-
lí A del BP tanca la lliga de 2a Ca-
talana aquest dissabte a la pista del
Centelles. El BP té assegura la per-
manència amb 14 victòries.
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L’atleta molletà Pau Parrado guanya
la 2a Cursa Popular de Parets

250 participants al Cros Escolar de Parets

La cursa d’atletisme d’enguany ha ampliat el recorregut respecte a l’any passat

El Futbol Sala Parets
manté el tercer lloc
A manca de 3 jornades pel final de
la lliga de Territorial grup 2 el sè-
nior A del FSP Wursi manté la ter-
cera plaça amb 55 punts. L’equip
de Maqueda ha encaixat dues der-
rotes davant PB Palau (2-5) i amb
el Montcada B (6-3).
Tot i les ensopegades el FSP de-
pèn d’ell mateix per mantenir el
tercer lloc. L’equip té un calendari
difícil: 19 maig FSP-Sant Joan
Vilassar, 26 maig Rapid-FSP i 2
juny: FSP-Premià de Mar.

La prova organitzada pel Servei d’esports i el Club Atletisme
va superar la xifra de participació de l’any anterior
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Dissabte 12 i Diumenge 13 Maig

FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
Taradell-CF Parets (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
FUTBOL 3A TERRITORIAL Grup 15:
CF Parets B-FC Bellaterra (Dissabte, 17 h)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 1:
CB Centelles-B.Parets A (Dissabte, 18 h)
3a FEM. A Grup 5: B.Parets A-Ripollet (Dis. 19 h)
HANDBOL FASE ASCENS LLIGA CATALANA:
El Vendrell-Handbol Parets (Dissabte, 20 h)

Dissabte 19 i Diumenge 20 Maig

FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CF Parets-Guixols (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR FEMENÍ A 3a A Grup 5:
Santa Perpètua-B.Parets A (Diumenge, 12.30 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2:
FS Parets-Sant Joan Vilassar (Dissabte, 17.30 h)
HANDBOL FASE ASCENS LLIGA CATALANA:
H.Parets-Santpedor (Dissabte, 19 h)

L’atleta del Club Atlètic Mollet Pau
Parrado ha estat el guanyador de la 2a
Cursa Popular d’atletisme de Parets
celebrada el passat diumenge.
Parrado va invertir  27 minuts i 40 se-
gons a completar el recorregut de 8
quilòmetres amb sortida i arribada al
Pavelló municipal d’esports. Un total
de 124 atletes van completar la prova
organitzada pel Servei d’Esports amb
el suport del Club Atletisme i la Dipu-
tació de Barcelona. Per darrera de
Parrado van quedar Baltasar Ros (2n),
Josep Girvent (3r), Genís Benavides
(4art) i Antonio Montero (5è). L’orga-
nització va atorgar premis als 3 primers
de cada categoria i al primer local.

Nou web de l’Associació
Ciclista Parets
El club presidit per Josep Lluís
Mingote ha estrenat un lloc web a
la xarxa internet. A través de l’adre-
ça www.acparets.com es pot trobar
informació referent a les activitats
del club, calendaris, classificacions
dels campionats socials de BTT i
ruta, galeria de fotografies, altíme-
tres o enllaços amb altres pàgines
web d’interès. Entre les properes
activitats previstes hi ha l’organitza-
ció el 10 de juny, d’una cursa
puntuable per a la competició a l’ai-
re lliure infantil de BTT en categori-
es de promoció.

BrBrBreuseuseusBrBrBreuseuseus
L’Handbol Parets visita la
pista del Vendrell
El sènior de l’HP juga aquest dis-
sabte (20 h) la 3a jornada de la
fase d’ascens a la Lliga Catalana
a la pista del Vendrell. L’equip, di-
rigit per Josep Manel Herrero man-
té intactes les possibilitats de
quedar entre els quatre primers i
pujar de categoria. Fins ara l’HP
ha perdut davant la Sal le
Bonanova (23-22), mentre que dis-
sabte passat va vèncer el Sant
Vicenç Espor tiu (26-22).  El par tit
es va complicar en el darrer tram
quan van coincidir a la pista tres
exclusions de jugadors locals.
L’Handbol Parets va mantenir
l’avantatge i al final va guanyar per
4 gols. Ara l’equip suma 8 punts i
aquest dissabte juga davant d’el
Vendrell. La resta del calendari
serà: 19 maig HP-Santpedor, 26
maig: HP-Salle Bonanova, 2 juny:
Sant Vicenç-HP, 9 juny: HP-
Vendrell i 16 juny: Santpedor-HP.
D’altra banda, l’equip benjamí de
l’HP Pau Vila, dirigit per Xavi Volart,
s’ha proclamat campió de la com-
petició comarcal. Els paretans no-
més han cedit dues derrotes i un
empat en més de 20 par tits.

l el el el el eqqqqquuuuuiiiiippppp,
CF Parets “B” 3a Territorial

Inscripcions al Campus
de futbol base de Parets
El CF Parets ha ober t el període
d’inscripcions per par ticipar al
Campus de futbol base que se ce-
lebrarà de l’11 al 22 de juny al
camp municipal Josep Seguer. El
Campus consistirà en la millora de
la tècnica individual i col·lectiva,
l’aprenentatge de conceptes tàctics
i l’entrenament específic del porter.
Les sessions estan adreçades a jo-
ves nascuts entre 1993 i 2001 i es
faran de 18.30 a 20.30 h. El preu
d’inscripció és de 95 euros. Per a
més informació es pot trucar als te-
lèfons: 610 01 46 71, 626 97 15
40, 629 74 68 89 i 93 573 12 67.

Guanyadors per categories:
Sènior Masculí: Pau Parrado
1r local SM: Toni Sebastià
Sènior Femení: Elisabeth González
1a local SF: Montse Amaro
Juvenil Masculí: Daniel Pagès
1r local JM: Ivan Lacal
Cadet Masculí: Oriol Morguí (1r LC)
Cadet Femení: Rocío Guerrero (1a LC)
Veterà Masculí 1: Baltasar Ros
1r local VM1: Vicenç Mompart
Veterà Femení 1: Lluïsa Lozano
1a local VF1: Àngels Salvador
Veterà Masculí 2: Josep Girvent
1r local VM2: Carlos Valverde
Veterà Femení 2: Guadalupe Moreno
1a local VF2: Cati Barrero El TT Parets participa al

Campionat d’Espanya
L’equip de veterans de 40 anys del
Tennis Taula Parets ha participat del
27 d’abril a l’1 de maig al Campio-
nat d’Espanya disputat a Camargo
(Cantàbria). El TTP va ser eliminat en
els vuitens de final davant del Círculo
Mercantil (Vigo) per 3-2.  Durant la
primera fase va guanyar l’Etxadi del
País Basc (3-1) i va perdre amb el
Liceo Casino de Galícia (3-2). En els
setzens de final el TTP va superar el
València (3-0).
L’equip era format pels palistes
Manel Rivera, Juan Or tega i
Francisco Nicolás. Individualment,
Ortega va quedar entre els 32 mi-
llors d’Espanya.

El segon equip del Club de Futbol Parets rep aquest
dissabte (a les 17 hores) el Bellaterra en la darrera
jornada de la lliga de 3a Territorial grup 15. L’equip,
dirigit per Lluís Àngel Andrés depèn d’ell mateix per
aconseguir la segona plaça i disputar la promoció
d’ascens a 2a. Els paretans, invictes des de fa tret-
ze jornades, han fet un esprint final de temporada
excel·lent amb cinc victòries consecutives: Montmeló
(0-1), Martinenc C (11-0), Lliçà de Vall B (1-2), Gladi-
ador (3-0) i Lourdes B (1-3). El Parets i el Bellaterra
comparteixen el segon lloc amb 64 punts. En la dar-
rera jornada el CFP “B” va vèncer per 0-1 amb un gol
de Jordi Farré al camp del Montmeló B mentre que el

Bellaterra va superar el Polinyà (4-1). El Parets necessita guanyar el partit per jugar la promoció
d’ascens. En canvi, l’empat no li serviria ja que en l’anada va perdre per 1 a 0 al camp del Bellaterra.
D’altra banda, el primer equip del CFP de Preferent, grup 1, pot assegurar matemàticament la per-
manència aquest diumenge al camp del Taradell. L’equip de Cuni comparteix el vuitè lloc amb el
Llagostera i el Taradell amb 43 punts.

Uns 250 joves de Parets i de l’Escola esportiva de Sant Fost van participar dis-
sabte al cros escolar emmarcat dins de les activitats dels jocs esportius. La
prova era oberta a les categories que van des de la mini fins a la infantil, amb
distàncies d’entre 300 m i 1.800 metres.

Els guanyadors van ser:
Minibenjamí Femení: Ana Guerreiro
Minibenjamí Masculí: Sergi Adalid
Prebenjamí Femení: Julia Cano
Prebenjamí Masculí: Dídac Caballero
Benjamí Femení: Ingrid Andrés
Benjamí Masculí: Mohamed El Guerrouj
Aleví Femení: Alba Quirós
Aleví Masculí: Germán Antelo
Infantil Masculí: Fèlix Jiménez
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RRRRReeeeetttttalalalalal lllllsssss............... Mercè Alcayna

A partir del proppassat 1 de març, els operadors de telefonia estan obligats a complir amb les obligacions assenyalades per la nova Llei de
millora de la protecció dels consumidors i els usuaris, i que ja avançàvem de manera genèrica en el número anterior:  prohibició de l’arrodoni-
ment a l’alça del temps consumit, prohibició d’utilitzar  clàusules que estableixin terminis de durada excessiva i les limitacions que excloguin
o obstaculitzin el dret de l’abonat a posar fi al contracte.

Davant l’augment de tarifes anunciat per alguns operadors, l’Agència Catalana del Consum va fer pública una recomanació en què ens recorda
quins són els nostres drets:
· Ens han d’informar de la modificació contractual com a mínim un mes abans
· En cas que no acceptem la modificació, tenim dret a rescindir el contracte anticipadament sense cap penalització
· En cas de sol·licitud de baixa per incompliment contractual, la baixa ha de ser immediata
· L’usuari té dret a rescindir el contracte per voluntat pròpia en qualsevol moment
· Tenim dret a mantenir el número telefònic quan hi ha un canvi d’operador

L’àmbit de la telefonia i les comunicacions electròniques segueix essent el que més reclamacions genera i, per tant, des de totes les adminis-
tracions s’hi estan abocant esforços per tal de resoldre-les. A tall d’exemple, el Govern de Madrid, al final del mes de març, va sancionar Movistar,
Vodafone i Orange amb un total de 1,5 milions d’euros. La raó d’aquestes sancions, entre d’altres, era la modificació unilateral de les  condi-
cions de prestació del servei i la publicitat enganyosa.

La documentació utilitzada per a l’elaboració d’aquest article prové de l’ar-
xiu muncipal, de les publicacions existents a les biblioteques municipals
i de la consulta de dades de la pàgina web de Generalitat de Catalunya.

Fa uns dies es va presentar, amb la solemnitat que
es mereix, el llibre de la historiadora M. Àngels
Massaguer Segona República, Guerra Civil i primer
franquisme a Parets del Vallès, un recull acurat i
minuciós d’una època obscura que ha influït molt a
les nostres vides i a la del nostre municipi. Aquesta
presentació estava inclosa dins els actes de cloen-
da del 75è aniversari de la proclamació de la Sego-
na República i el 70è aniversari de la Guerra Civil.
Amb la voluntat que aquests esdeveniments no cai-
guin en l’oblit i en record de les persones que van
patir en primera persona aquests horrors, s’ha col·-
locat una placa escultòrica a la recepció de l’Ajun-
tament, un símbol i un merescut homenatge als que
van exercir com alcaldes i regidors dels consistori i
van morir a l’exili o van ser afusellats al Camp de la
Bota. Vuit herois particulars que van donar la seva
vida en defensa de les llibertats dels homes i les
dones que miraven l’horitzó a la recerca d’un futur
just i esperançador.
Camperols, obrers, jornalers, pagesos... aquestes
foren les seves ocupacions, homes senzills amb una
gran for talesa. Homes que tenien dona i fills però
que es van sacrificar en pro d’uns ideals en els que
creien fermament.
Antoni Arimon Farrés, ALCALDE.
Joan Brunat Escona, ALCALDE.
Amadeu Pagès Xartó, ALCALDE.
Projecte Forns Ninou, REGIDOR.
Jaume Massaguer Gallart, REGIDOR.
Amadeu Ramon Briquets, REGIDOR.
Esteve Seguer Forés, REGIDOR.
Pere Xicota Álvarez, REGIDOR.
Sens dubte les seves històries no son més que
exemples del que van patir milers d’espanyols però,
si teniu curiositat per conèixer la vida d’aquests i
altres homes i dones que foren els nostres veïns, si
penseu que cal saber qui eren per comprendre mi-
llor la nostra pròpia història, les nostres arrels, si de
debò creieu que els sacrificis no són en va, si voleu
conèixer a fons el transcurs d’una època que ens ha
marcat per sempre, us recomanem, sens dubte, la
lectura del llibre de M. Àngels Massaguer.

Merescut homenatge

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

Avui parlem d’epidèmies. I no us imagineu cap malaltia exòtica ni difícil de diag-
nosticar, sinó d’algunes ben conegudes com la tuberculosi, el tifus, la  pneumò-
nia o la mateixa «grippe» (sic). Les dues últimes –excepció feta de persones amb
una salut general molt precària o amb problemes crònics específics– no fan al-
tra cosa que obligar-nos a prendre xarop de llit durant uns dies i deixar-nos pa’ el
arrastre uns quants dies més.
El 1923 era una altra cosa a casa nostra. Aquest document ens informa que van
néixer cinquanta-vuit nens. Però també que, durant el segon semestre d’aquell
any, van morir cinc nens d’edats compreses entre els 0 i els 2 anys, a causa de
malalties infeccioses diverses.
Desconeixem les defuncions corresponents al primer semestre, però fàcilment
podríem aventurar uns números similars. Molts nens. És terrible. Però és (molt)
més terrible que, avui dia, ens hagin de recordar que moren al món DI-NOU-CRI-
A-TU-RES-CA-DA-MI-NUT.
Tot això... Serà perquè estic una mica pioca, o perquè ahir vaig veure House?

Amb quina finalitat neix el Motoclub 08150?
Neix amb l’ambició de crear un lloc de reunió per als
motoristes de Parets. Tot i que hi ha hagut diferents
Motoclubs a Parets, actualment faltava un espai de
trobada. El parc motorístic de Parets és prou impor-
tant  per tenir un lloc on reunir-se i on poder viure el
món de la moto fora de la carretera. El primer mes
ja som 20 socis i per a nosaltres és tot un èxit. Com
més socis tinguem més activitats podrem dur a ter-
me. Ara ens toca anar creixent.
I com es viu la moto fora de la carretera?
Amb xerrades, converses, projeccions d’audiovisuals
relacionats amb el món de la motocicleta, un espai
que permeti trobar respostes i assessorament entre
els mateixos socis sobre qüestions relacionades amb
aquest sector.
La Festa de les Entitats us ha servit d’aparador. Hi
va haver molta gent interessada?
Moltes persones es van mostrar interessades i com-
partien amb nosaltres el fet que mancava una enti-
tat d’aquest sector a Parets.
A més del vessant social i de lleure, també hi ha un
component esportiu?
Sí. Un dels nostres objectius és la creació d’una
escola de conducció de motociclisme a Parets i
subvencionar al màxim els cursos per als nostres so-
cis. Amb el temps, i disposant de més experiència,
ens agradaria formar joves pilots, i estic segur que

“Un dels objectius és crear una escola de conducció de motociclisme”

FFFFFeeeeem motm motm motm motm motococococociiiiiccccclililililismsmsmsmsmeeeee

Josep Ramon Gomà
President del Motoclub 08150 Parets del Vallès

Amb el nom de Motoclub 08150 Parets del Vallès,
ara fa un mes, naixia una associació que ja comp-
ta amb una vintena de socis i que té seu social al
carrer d’Anselm Clavé, 45. El seu objectiu és cre-
ar un espai de trobada per a les persones interes-
sades en el món del motociclisme.
www.mc08150.com

a Parets poden sorgir  pilots punters que puguin ar-
ribar a participar al Campionat de Catalunya de Ve-
locitat, al nacional d’Espanya i fins i tot arribar al
Mundial. Poder promoure pilots paretans i patrocinar-
los des del Motoclub ja seria una gran fita per a no-
saltres. De moment, hem establert contacte amb di-
ferents tallers del municipi que també puguin vincu-
lar-se a Motoclub 08150 i que ens puguin prestar el
seu suport. També cercarem la implicació de l’Ajun-
tament, que ens pot obrir les portes com a entitat i
facilitar la nostra tasca.
Per quan aquesta escola de conducció?
Possiblement abans del mes de juliol ja començarà
a funcionar. Aquest diumenge farem la primera sor-
tida oficial del Motoclub 08150 i a partir d’aquí co-
mençarem a treballar, en aquesta i en altres activi-
tats paral·leles. Aquest mes de juny, coincidint amb
la celebració del Mundial de Motociclisme, tenim la
intenció d’organitzar a Parets alguna activitat al vol-
tant del món de les motos.

Pilar Pereira

Recomanacions
de l’Agència
Catalana del

Consum
en l’àmbit

de la telefonia
mòbil

Llei de millora de la protecció dels consumidors i els usuaris
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Carles Font

En què et vas inspirar per fer aquesta placa
commemorativa?
En un principi volia que fos una placa molt
simple, que el missatge més directe fos
el de reproduir els noms dels alcaldes i els
regidors afusellats pels franquistes. Tam-
bé volia utilitzar un poema d’un bon amic,
en Lambert Botey, perquè fossin les parau-
les les grans protagonistes. Crec que
aquestes persones assassinades durant
la Guerra Civil havien de tenir la màxima
rellevància en el meu treball.
Es poden veure més treballs teus a Parets.
Estic molt content amb Parets perquè aquí
és té molt en compte la meva feina artís-
tica. Altres treballs que he fet han estat
l’escultura dedicada a l’11 de Setembre,
a la plaça dels Països Catalans, una obra
personal a l’entrada de l’Ajuntament i tre-
balls institucionals més petits, o la peça
del Cercle de  Mingote.
Ara, sembla que et dediques més a la ce-
ràmica d’autor?
Encara treballo per encàrrec, però centrat

Carles Vives
Escultor

en una obra més personal. Aquí és on vo-
lia arribar en el meu treball quan vaig co-
mençar en aquest món. En l’actualitat
estic treballant molt en porcellana i en tex-
tures més agressives. No és la porcella-
na típica, de les transparències, de la de-
licadesa,... En aquest cas m’he preparat
jo mateix la porcellana i dissenyo unes for-
mes i colors totalment diferents de la por-
cellana que tenim en ment.
D’on et ve l’afecció per la ceràmica?
Els meus pares es dedicaven a la pintura
i el meu germà és dibuixant de la Disney.
De fet, vaig començar en el món de la pin-
tura però, finalment, vaig decidir expres-
sar els meus sentiments a través de la ce-
ràmica i l’escultura. Una de les persones
que més ha influït en la meva carrera és
Antoni Cumella, un dels millors ceramistes
catalans, que em va regalar el meu primer
torn quan tenia tan sols 18 anys.
En què estàs treballant actualment?
Tinc diversos fronts oberts. Estic prepa-
rant una exposició que es podrà veure a

“Vaig decidir expressar els meus sentiments a través de la ceràmica i l’escultura” Ultima hora ...´
El passat 26 d’abril es van celebrar diversos actes de commemoració dels 75 anys
de la II República. Un d’aquests actes va ser la descoberta d’una placa al vestíbul
de l’Ajuntament de Parets amb el nom dels alcaldes i els regidors paretans afuse-
llats al Camp de la Bota durant de la Guerra Civil i morts a l’exili.
La placa és obra de l’artista plàstic i ceramista Carles Vives, del qual es poden veu-
re altres treballs al nostre municipi, i que està acompanyada d’un poema del cineas-
ta i poeta granollerí Lambert Botey. Carles Vives, nascut ara fa cinquanta anys a
Barcelona però que de ben jove va venir a viure a Granollers, es dedica actualment a
la ceràmica d’autor. Durant molts anys ha creat moltes peces en sèrie, però des de
fa uns anys es dedica a fer produccions més limitades i peces úniques, en què treba-
lla sobretot amb la porcellana.

partir del 7 de juny en el Centre Permanent
d’Ar tesania del carrer Banys Nous de
Barcelona. També estic elaborant uns tre-
balls institucionals per a la UCEC i prepa-
rant una obra que exposaré l’any que ve a
Nova York. És d’aquelles que et fan encon-
gir una mica l’estòmac, però de la qual
estic molt il·lusionat.
Vaig ser convidat per una universitat d’allà
i faré cursos i tallers amb alumnes d’allà.
És un projecte molt important per a la meva
carrera com a artista. No és la primera ve-
gada que exposo fora d’Espanya, però
aquesta és un oportunitat molt bona per
a mi.

Avui divendres, 11 de maig,  a les 19
hores, al Teatre Can Rajoler, tindrà
lloc una taula rodona sobre la preven-
ció del càncer i la detecció precoç.
L’acte, organitzat per la Fundació
Privada Oncovallès i l’Ajuntament de
Parets, comptarà amb prestigiosos
i reconeguts especialistes d’aquest
àmbit com ara Miquel Hernández-
Bronchud, Guadalupe Peñalva,
Josep Maria Campos, José Luis
Villar i Santiago Escrivá de Romaní.

Xerrada sobre detecció precoç i
prevenció del càncer

La companyia de teatre de Parets
Som i Serem representarà el diu-
menge, 20 de maig, a les 19.30h,
al Teatre Can Rajoler, l’obra de Jordi
Teixidor La Ceba, una sàtira del na-
cionalisme radical, un cant a la tole-
rància i una denúncia a la intransi-
gència i la xenofòbia.

Som i Serem representa a  Can
Rajoler l’obra La Ceba

La plaça de la Vila torna a convertir-
se en escenari de la Ballada de Gi-
tanes. Aquest diumenge, 13 de
maig,  a les 17 hores, més de 250
balladors de quatre poblacions ofe-
riran un ampli repertori de danses,
amenitzats per l’Orquestra Dékaros.
La colla de Ball de Gitanes de Parets
farà d’amfitriona de la trobada, ja tra-
dicional per aquestes dates. En fina-
litzar, es farà una xocolatada.

Ballada de Gitanes a Parets


