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Nova cita amb les urnes el proper diumenge 27 de maig.
La recta final de la campanya electoral finalitza avui di-
vendres i després de la jornada de reflexió, els 12.673
paretans amb dret de vot podran dipositar diumenge les
seves paperetes.
Les darreres setmanes, s’ha viscut a Parets una inten-
sa activitat política en què cadascuna de les formacions
que opten a l’alcaldia han presentat les seves propos-
tes per als propers quatre anys.
A Parets es presenten sis candidatures: Partit dels So-
cialistes de Catalunya (PSC), Iniciativa per Catalunya-
Verds Esquerra Unida Alternativa (ICV-EUiA), Nova Opció
per a Parets (NOPP), Convergència i Unió (CiU), Partit Po-

pular (PPC) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Els col·legis electorals estan dividits en dos districtes. El
número 1 correspon al CEIP Lluís Piquer, que té 4.279
electors. El districte número 2 inclou el CEIP Pompeu
Fabra, l’OAC de l’Eixample, el Parvulari del CEIP Patro-
nat Municipal Pau Vila i el Casal de Cultura Can Butjosa.
En aquestes eleccions municipals també podran votar
els ciutadans de la Unió Europea residents a Espanya
sempre que prèviament hagin formulat la  sol·licitud per
exercir el dret de vot.
A Parets, 38 persones procedents d’altres països de la
UE han declarat la seva intenció de vot per als comicis
de diumenge. (Pàg.3)

El dia 27 de maig: cita amb les urnes
Més de 12.500 paretans podran votar a les eleccions municipals del proper diumenge

Els col·legis electorals obriran les seves portes des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre
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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

Publicació de l’Ajuntament de Parets del Vallès
Edita: Ajuntament de Parets del Vallès

Coordina: Regidoria de Comunicació

Redacció: Mercè Alcayna, Rosa Díaz, Carles Font, Pilar Pereira,
Alícia Pozo, Míriam Roset, Jordi Seguer, Joan Vila i Pepi Volart

Fotografia: Enric Bartel

Maquetació i disseny: Mercè Alcayna, Heribert Gallardo i Pilar
Pereira

Tiratge: 7000 exemplars

Impressió: Creacions Gràfiques Canigó, SL

D.L. B- 21822/2005

Exemplar gratuït. Imprès en paper 100% ecològic

Parets al dia es pot veure a Internet, al web www.parets.org,
en format PDF

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
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Record per a Josep Roca Cullell
El setembre de l’any passat vaig assistir a la presenta-
ció de l’audiovisual El llegat de la paraula, sobre la Guer-
ra Civil a Parets, al Teatre de Can Rajoler. En aquest acte
vaig assabentar-me de la mort del paretà de 21 anys Josep
Roca a Pozoblanco (Còrdova), fet que em va impactar molt.
Fa uns dies, a la presentació, també a Can Rajoler, del
llibre Segona República, Guerra Civil i primer franquisme
a Parets del Vallès, vaig començar a cercar les vivències
d’en Josep al llibre i vaig constatar que quan va “caure”
pertanyia a la 86a brigada mixta. La seu d’aquesta es tro-
bava aleshores a Hinojosa del Duque. El front de
Pozoblanco fins a Peñarroya-Pueblo Nuevo passant per
Hinojosa, segons m’han explicat els meus pares i famili-
ars, es va bellugar molt i va ser d’una gran virulència. És
molt possible que en Josep conegués el poblet a on vaig
néixer dinou anys després, ja que aquest estava a prime-
ra línia, molt a prop d’Hinojosa.
A Valsequillo, el poblet del qual parlo, i concretament als
voltants de l’estació de tren (Còrdova-Almorchón) va ha-
ver-hi enfrontaments molt greus i continuats. Posterior-
ment es creà un camp de presoners, on el reconegut hu-
morista Gila explicava que el van “mal afusellar”. El meu
camí des de fa trenta anys m’ha portat a viure a Parets –
el seu i el meu poble–, a parlar el seu i el meu idioma, a
passejar junt amb la meva família per on ell ho va fer;
també a pregar i a posar el meu petit gra de sorra per tal
que no torni a repetir-se la història.

Amèlia Marquino Tocado

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

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

.

2a Baixada de carretons
Ja arriba la calor, ja arriben les alèrgies, ja arriben les llar-
gues tardes d’estiu, ja arriben els mosquits, ja arriben els
finals de curs, ja arriben les caravanes per anar a la plat-
ja, que estarà plena de gent, ja arriba la revetlla de Sant
Joan… Ja arriba… LA FESTA MAJOR DE PARETS i amb ella
tots els actes que la fan famosa: Diables, Gegants, Linera,
teatre, ball, orquestres, mostra gastronòmica, castell de
focs… I TAMBÉ LA SEGONA BAIXADA DE CARRETONS DEL
BALL DE GITANES!!!!!!
Recordeu l’any passat, quan vau veure baixar els carros
participants, que deieu amb els amics que en farieu un per
aquest any? Doncs ara és el moment de recordar-ho i de
posar-se mans a la feina. No podeu deixar passar un altre
cap de setmana sense començar a treballar en el disseny,
en l’estructura o simplement anar a comprar les rodes. No
t‘ho pensis més, fes un carretó amb frens i direcció i tro-
ba’t un bon casc (imprescindible i obligatori) per llençar-te
pel carrer Sant Antoni avall.
Hi ha unes quantes normes bàsiques. Ara us en detallem
les més importants: la sortida és oberta a tothom sense
fer distincions de sexe, nació o religió. El vehicle serà un
carretó de fabricació pròpia, sense motor, de qualsevol ma-
terial i forma. La inscripció és gratuïta i caldrà fer-la, an-
ticipadament, abans de la verificació de vehicles. El car-
retó disposarà obligatòriament de direcció i frens. És obli-
gatori també l’ús de casc en tots els participants i reco-
manables altres proteccions (colzeres, guants, genolle-
res...). L’edat mínima per participar és  de 12  anys, i amb
l’autorització dels pares. Els menors de 12 anys hauran
de participar acompanyats d’un adult i sota la seva res-

Sant Jordi, clam i pàtria

Cantem un himne a la nostra natura,
a la nostra terra; alcem nostres cants,
encaix d’amistat, branca que perdura,

cantant a la pàtria, donant-nos les mans,

Senyalant que pàtria no és fantasia,
sols sonora o volguda melodia,
conseqüència d’un vàlid esplai.

Guardem amb temps i en la memòria
el pas mai estèril de nostra història,

reflex fix d’un còmode espai.

Pobles nostres, amb altres estimant-se,
estenent braços, encaix fort de mans,
fils harmònics, pobles respectant-se,

grans engrandint-se, petits fent-se grans.

Coneixent que l’impacte, és seguir la teoria
que forja els pobles en recta via,
en planures, cims i en el serrat.
pàtria nostra és sempre enaltida,
Catalunya per nosaltres redimida,

és la que, en néixer, se’ns ha donat.

Josep Malla

Divendres 25 maig
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte. Organit-
zació: Biblioteca Infantil i Juvenil
Can Butjosa
-A les 18 h, al Parc La Linera, ta-
ller de titelles musicals a càrrec de
Teia Moner i la seva companyia,
dins de la 8 Setmana Cultural.
Organització: Escola Municipal de
Música.
Dissabte 26 maig
-Al Pavelló Municipal d’Espor ts,
cloenda dels Jocs escolars.
Organització: Servei d’Esports
-A les 5 h, sortida de la quarta ca-
minada popular Parets-Montserrat.
Organització Centre Excursionista
Parets.

Diumenge 27 maig
-A les 19.30 h, al Teatre Can Ra-
joler, representació de l’espectacle
musical L’opereta de les precio-
ses. Organització: Servei de Cul-
tura
Dimarts 29 maig
-A les 21 h, a la sala d’exposicions
de Can Rajoler, xerrada debat S’ha
de castigar? Com fer complir la
norma dels 12 als 18 anys, dins
del projecte Educació família i mu-
nicipi. Organització: Servei d’Edu-
cació.
Divendres 1 juny
-A les 14 h, al Casal d’avis Ca
n’Oms, arrossada. Organització:
Casal d’avis Ca n’Oms
-A les 18 h, a la Biblioteca Can

Butjosa, hora del conte a càrrec
de Sònia Fernández. Organització:
Biblioteca Infantil i Juvenil Can
Butjosa.
Dissabte 2 juny
-A les 15.30 h, al Teatre Can Ra-
joler, presentació del critèrium ci-
clista per a cadets Volta al Vallès.
Organització: Associació Ciclista
Parets.
Dimarts 5 juny
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, hora del conte. Organitza-
ció: Biblioteca Can Rajoler.
Divendres 8 juny
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
Organització: Biblioteca Infantili
Juvenil Can Butjosa.

Abril republicà

Una làpida, un llibre, un refugi,
tríptic per commemorar en un mes d’abril;

d’aquella trista història tindrà el fil
el teixit republicà perquè no fugi.

No vull pas que’l nivell de venjança pugi
però sí que’l record tingui un llarg carril
i que mai l’oblit potser tingui hores mil
i que aquestes, del passat, ai s’afluixi.

La bandera del vermell, el groc i morat
abrigui els homes que la voleiaren

i que després el seu cor en fou destrossat.

Per ells i tots aquells que la defensaven
aquest abril sempre en serà recordat
per honor als que la vida entregaren.

Antoni Bertran

ponsabilitat. Els par ticipants es fan responsables dels
danys que puguin ocasionar a d’altres, a ells mateixos o
a terceres persones físiques o jurídiques. L’organització
declina tota responsabilitat respecte els diferents perju-
dicis que, durant la prova, es pugui ocasionar als partici-
pants i  a terceres persones. Et pots apuntar fins a últi-
ma hora, però no ho deixis per a més endavant. Truca a
l’Agustí (935620316) o al David (626433844), demana
la llista sencera de les normes i participa-hi.
Aquest any la baixada serà encara més espectacular, NO
T’HO POTS PERDRE!!! ANIMA’T I LLENÇAT!!!!!!

Junta del Ball de Gitanes de Parets del Vallès
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

12.673 paretans podran exercir el dret
de vot a les eleccions municipals

Diumenge vinent tindrem l’oportu-
nitat d’exercir novament el nostre
dret al vot en uns comicis locals, els
vuitens de la democràcia, per esco-
llir, de manera lliure i directa, els
regidors que han de gestionar du-
rant quatre anys l’Ajuntament de
Parets.
Penso que tots som conscients de
la importància d’aquestes elecci-
ons, que tindran com a novetat des-
tacada la incorporació de més regi-
dores als ajuntaments, ja que la
paritat arriba finalment al govern
local gràcies a la nova Llei d’igual-
tat entre homes i dones.
A Parets, estem convocats a les
urnes un total de 12.673 electors,
un 3,8% més que en els darrers co-
micis locals. La participació va ser
alta, d’un 61%, i el desig de tots ha
de ser superar aquest percentatge,
perquè la lluita contra l’abstenció
és una obligació dels partits polí-
tics i del conjunt de la ciutadania.
Per això faig una crida a la partici-
pació i al civisme en la pròxima jor-
nada electoral, ja que un alt índex
de votants contribuirà a reforçar
l’Ajuntament.
Anar a votar vol dir expressar com
volem que sigui el futur de Parets,
tant pel que fa al model de poble
com a les polítiques que es poden
aplicar en àmbits clau de la vida
quotidiana. Cal, doncs, que anem
a votar, sigui quina sigui la nostra
opció. És un exercici sa i democrà-
tic que servirà per escollir els nos-
tres representants fins al 2011, els
gestors de l’administració més prò-
xima a la ciutadania i la que ens
condiciona més directament.
Us animo a participar en aquesta
convocatòria, amb plena llibertat,
alhora que vull agrair especialment
la feina de totes les persones que
intervenen en aquest procés i ga-
ranteixen el correcte desenvolupa-
ment de la jornada electoral.

Un total de 12.673 persones  podran
exercir el seu dret de vot en les pro-
peres eleccions municipals del 27
de maig. Segons les dades del cens
definitiu, el districte número 1, que
correspon al CEIP Lluís Piquer, amb
8 meses, tindrà 4.279 electors. El
districte 2 inclou el CEIP Pompeu
Fabra, amb 4 meses on podran vo-
tar 1.856 electors; l’OAC de l’Eixam-
ple, amb dues, que té 1.618 elec-
tors; el Parvulari del CEIP Municipal
Pau Vila, amb 2.676 electors, i el
Casal de Cultura Can Butjosa, que té
2.244 electors, aquests darrers
amb 4 meses més cadascun. En
aquests comicis també poden exer-
cir el seu dret de vot els ciutadans de
la Unió Europea (inclosos els búlgars
i els romanesos que van entrar en
data d’1 de gener) residents a Espa-
nya. Per  figurar a les llistes electo-
rals és requisit imprescindible estar
inscrit en el Padró municipal d’habi-
tants, ser major d’edat el dia de la
votació i haver declarat la intenció

de votar en les eleccions municipals.
A Parets del Vallès, 38 persones pro-
cedents d’altres països de la Unió
Europea han fet la declaració d’in-
tenció de vot.

60,84% de participació l’any 2003
Les eleccions municipals celebra-
des l’any 2003 van registrar una
participació del 60,84% de l’electo-
rat. La força més votada va ser la
candidatura del PSC, amb 3.606
vots (48,72%), seguit del NOPP, amb
1.311 vots (17,71%) i de coalició
Convergència i Unió, que va obtenir
el suport de l’11,29% dels electors,
amb 836 vots. Iniciativa per
Catalunya Verds va ser la quarta for-
ça més votada, amb 699 vots
(9,44%), seguit del PP, amb 492 vots
(6,65%). Per últim, ERC va obtenir
389 vots (5,26%). En els comicis
municipals de 2003, l’índex d’abs-
tenció es va situar en el 39,16%, per
sota de les eleccions celebrades
l’any 99, que va ser del 45%.

Eleccions municipals de
2003: els resultats

PSC

ELECCIONS MUNICIPALS  2003

3.606

1.311

836

699

492

389

Vots            %

48,72

17,71

11,29

9,44

6,65

5,26

Arran dels resultats a les urnes,
per a la legislatura 2003-2007,
el Partit dels Socialistes de
Catalunya va aconseguir la ma-
joria absoluta, amb 9 dels 17 re-
gidors que conformen el plenari,
i ha governat els 4 anys en coa-
lició amb Iniciativa per Cata-
lunya-Verds, representat amb un
regidor.
Nova Opció per Parets va acon-
seguir 3 regidors, Convergència
i Unió 2, el Partit Popular 1 i Es-
querra Republicana de
Catalunya 1.

CiU

ERC

PP

ICV-EUiA

NOPP

Cens (2003):         12.200
Meses:       19
Votants:  7.423
Abstenció:  4.777
Vots nuls:       21
Vots en blanc:       69

Sis candidatures es presenten a la convocatòria
d’eleccions municipals del 27 de maig
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Prop de 300 noves places d’aparcament a Parets

Durant la passada setmana van entrar definitivament en funcionament els tres nous espais que s’han habilitat per a l’apar-
cament de vehicles. El primer que s’ha posat en servei ha estat l’aparcament situat al Parc Central de Can Serra, ubicat a
l’avinguda de Lluís Companys. L’espai consta d’una trentena de places per a turismes i d’un lloc reservat per a vehicles de
persones amb mobilitat reduïda. La zona també ha estat dotada d’un indret amb bancs i cadires per al descans de vianants.
Pel que fa als aparcaments ubicats al sector Camp de les Peces, aquests són operatius des del passat 19 de maig. La
provisió en aquest espai ha estat, finalment, per a 204 vehicles amb 6 llocs reservats per a persones amb mobilitat redu-
ïda. També ha quedat totalment habilitat per a l’ús l’espai per a vianants, que alhora permetrà la instal·lació d’envelats,
circs o entarimats per a esdeveniments extraordinaris com la Festa Major, concerts i activitats a l’aire lliure.

Tres emplaçaments distribuïts per tot el municipi, donaran cobertura a l’aparcament de vehicles
El tercer dels espais que, en aquest cas s’ha rehabilitat, està situat a l’avinguda de Catalunya. La zona ha estat dotada
d’una nova pavimentació i també de la marcació individualitzada de cada plaça d’aparcament. La capacitat total és de 51
places entre les quals s’han inclòs 8 llocs per a motocicletes i 2 per a vehicles pertanyents a persones amb minusvalies.
També s’ha instal·lat un nou enllumenat i s’ha conservat l’arbrat viari existent amb anterioritat.

S’instal·len dues
minideixalleries
Des de fa uns dies, Parets compta
amb dues minideixalleries instal·-
lades a l’avinguda de Francesc
Macià amb Víctor Català i a l’avingu-
da de Catalunya davant del Centre
d’Assistència Primària.
Les minideixalleries estan destina-
des a recollir els petits residus sò-
lids d’ús domèstic que solen anar a
parar a les escombraries. Els conte-
nidors tenen una mida d’1,10 m.
d’amplada, 2,01 m. d’altura i 26 cm
de fons.
El seu consum d’energia és nul i
contenen set dipòsits individuals
que faciliten la recollida diferenciada
de residus sòlids de dimensions re-
duïdes com ara bombetes halò-
genes, tinta de bolígraf, car tutxos
d’impressora, o discos compactes,
entre d’altres. Els dipòsits seran bui-
dats setmanalment. El projecte, té
en compte la instal·lació de cinc no-
ves minideixalleries urbanes a dife-
rents indrets del municipi que seran
col·locades durant el mes de juny.
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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.

Ha seguit la campanya electoral?  Coneix les formacions que es presenten i les seves propostes? Creu que es reduirà l’abstenció?

VOX POPULI

Juan José
T. Pérez
63 anys

Antonia
Murillo
54 anys

Manuel
Pérez

80 anys

Eva
Rossell
32 anys

 Pedro  J.
Torres

27 anys

No m’interessa gens la política.
Si miro la tele o escolto la ràdio
i surt propaganda electoral, can-
vio de canal. Conec alguns dels
candidats per a Parets. Pel que
fa a les propostes tampoc m’in-
teressen, tot i que penso que tot
el que sigui bo per al poble ho tro-
bo positiu. Possiblement jo faré

No m’interessa gaire la política
i no la he seguit molt. Sí conec
les formacions que es presenten.
Els projectes que tenen els veig
interessants. Jo crec que la gent
s’implica més en les municipals
i que diumenge no hi haurà gai-
re abstenció.

Sí. He llegit els programes de la
majoria, per poder comparar. Si
tot el que es promet es compleix,
estarà molt bé. Com a jubilat,
penso que  la construcció de la
residència és bon projecte. Pen-
so que hi ha molta gent que no
vota, especialment els joves. Cal
dir que el vot és molt important
per decidir qui ens governarà.

En la mesura que he pogut la he
seguit, i conec les formacions
que es presenten. Totes les pro-
postes estan bé, però executar-
les és més difícil. Destacaria
com a molt bona l’ampliació del
CAP.  Crec que la gent vota més
a les municipals que a les gene-
rals, perquè el tema del poble on
un viu és molt important.

No l’he seguit molt. De les for-
macions que es presenten no-
més conec els qui governen ara.
No conec les propostes de cap
formació. Crec que guanyi qui
guanyi es farà el mateix; prome-
ten molt i després no en complei-
xen ni la meitat. Crec que la gent
no confia gaire en les promeses
i hi haurà força abstenció.

CatSalut lliura a l’Ajuntament l’estudi
de viabilitat per a l’ampliació del CAP

El projecte d’ampliació del Centre d’Assistència Primària de Parets
contempla l’execució de l’obra en diferents fases

ANTONIO
TORÍO
Regidor

de
Sanitat

El Servei Català de la Salut ha lliurat a
l’Ajuntament de Parets un estudi de
viabilitat que proposa l’ampliació del
Centre d’Assistència Primària (CAP).
Actualment, el CAP atén una població
de 16.801 habitants i l’estudi preveu el
seu condicionament per tal que pugui
atendre fins a una població de 25.000
habitants, molt per sobre del sostre de
creixement de Parets.

Això implicarà una millora important en
el servei als usuaris del centre mèdic.
Aquesta actuació és una de les priori-
tats del pressupost 2007 del CatSalut,

que dóna resposta a les reiterades sol·-
licituds municipals.

Pla funcional del CAP
El Pla funcional per al CAP Parets pre-
veu set consultes de medicina general
i set d’infermeria, dins l’àrea de medi-
cina general. Pel que fa a l’àrea de pe-
diatria, el centre disposarà de quatre
consultes més. Es dotarà una àrea po-
livalent amb una consulta d’odontolo-
gia, una sala de treball també d’odon-
tologia, sis consultes polivalents i una
de serveis socials. D’altra banda, el pla
inclou una àrea d’atenció continuada i
altres espais, com una aula d’educació
sanitària, sala de reunions,  bliblioteca,
despatxos i serveis generals.

Guanyem en salut

Presentat un projecte
per a l’ampliació del
CEIP Pompeu Fabra

L’Ajuntament de Parets disposa ja
d’un projecte de reforma i amplia-
ció del CEIP Pompeu Fabra.
L’estudi provisional, realitzat per
l’arquitecte Salvador Matas, plante-
ja una reforma que consisteix en
l’enderroc de les cases de mestres
així com l’edifici vell de Cicle Supe-
rior, la redistribució dels espais a
l’edifici principal, el canvi de la teu-
lada de l’edifici principal amb aïlla-
ment tèrmic, l’ampliació de la faça-
na del carrer de La Salut i incremen-
tar la superfície del pati actual.

Es duplica l’espai de l’escola
Segons el projecte, la reconversió
de la planta baixa de l’edifici princi-
pal destinarà l’espai actual a 3 au-
les de parvulari que incorporaran
lavabos i sortida directa al pati.
També es dotarà d’una aula de
psicomotricitat. L’ampliació en
planta baixa permetrà integrar l’àrea
d’administració, la biblioteca, cuina
i un menjador de 100 metres qua-
drats. D’altra banda s’habilitarà un
ascensor així com noves escales
adequades a la normativa.
Pel que fa a la primera planta cal dir
que les aules actuals estaran des-
tinades a Educació Primària i el nou
cos que es construirà constarà de
cinc aules específiques per a impar-
tir matèries com ara informàtica,
música, plàstica i reforç.
Amb aquest projecte es duplica el
nombre de metres quadrats actuals
de l’escola.

Un pont, un riu i
unes sargantanes
Durant l’any 2001 es va inaugurar, al
llarg de l’avinguda de Francesc
Macià, l’espai denominat Un bosc de
taules que incloïa una passarel·la
sobre l’estany contigu. El resultat
d’aquestes accions ha estat, essen-
cialment, la transformació d’aques-
ta zona i el seu entorn en un lloc
destinat als vianants, un espai per a
la trobada i l’oci.

Art i natura
Dins d’aquest projecte de nom Es-
pais per la mirada, creat i desenvo-
lupat per Lluís Doñate, Maria Josep
Forcadell i Albert Valera, existia la vo-
luntat de millorar l’accés a l’indret, tot
donant continuïtat a la concepció cre-
ativa amb la qual va néixer.  Sorgeix
així la idea del Pont de la Sarganta-
na, una variant del projecte original
que integra l’actual pont de l’avingu-
da de Francesc Macià. L’objectiu
segueix sent el desenvolupament
d’un espai escultòric per gaudir de la
relació entre la natura i la intervenció
ar tística. En la selecció d’imatges
han col·laborat, nens i nenes d’entre
5 i 7 anys, alumnes de les escoles
de Parets.

Sargantanes amb nom propi
Ja s’ha començat a treballar en la pri-
mera de les fases i es poden veure,
instal·lades a la vorera del pont, al-
guns dels dissenys escollits pels ar-
tistes i nascuts de la mà d’aquests
petits creadors. La Sandra, l’Anna, el
Joel, el Xavier,  l’Esther i la Paula, van
concebre, a partir d’un conte, la  seva
sargantana particular i la podran vi-
sitar sempre que vulguin perquè viu-
rà al sòl, als bancs, a les baranes o
als desnivells que formen part del
conjunt del projecte.
El resultat final serà, sens dubte, un
nou espai ple de màgia per deixar vo-
lar la imaginació.

El CAP de Parets s’ampliarà
amb més de 800 quadrats

Recentment, el Servei Català de la Salut ens ha lliurat el projecte d’am-
pliació i reforma del CAP Parets, que donarà resposta a les necessi-
tats actuals i futures de Parets. Progressivament s’ha anat incorporant
nou personal i s’han fet diverses actuacions de millora, però ha arri-
bat el moment de fer un salt qualitatiu important. Aquest projecte és
indispensable per resoldre les mancances que patim en aquest àmbit
i incrementar notablement la qualitat de l’atenció sanitària al nostre
poble. Estem molt esperançats amb els nivells de qualitat i eficiència
que oferirà el CAP Parets gràcies al nou projecte, que aprofita al mà-
xim l’espai físic que permet l’edifici actual i optimitza els recursos.
Segons el pla funcional que s’ha aprovat, el centre estarà preparat per
atendre una població de fins a 25.000 persones, amb àrees de medi-
cina general, pediatria, atenció continuada, espais polivalents i altres
serveis que milloraran substancialment la qualitat de l’assistència.
L’ampliació, que es portarà a terme en diferents fases, ens ajudarà a
incrementar el nostre benestar i ens garantirà un futur millor. Tots
guanyarem en salut.
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Oficina de Catala

Oficina de Català
de Parets del Vallès
Centre Cultural Can Rajoler

Travessera, 1
Tel. 93 573 98 00

parets@cpnl.cat

Oficina de Català
`

L’Oficina de Català de Parets, situa-
da a Can Rajoler, és un servei al vos-
tre abast per assessorar-vos en el
bon ús de la llengua catalana. Podeu
fer-hi consultes per resoldre dubtes
lingüístics, conèixer les eines a
l’abast per millorar el vostre nivell de
català, tenir ajuda per redactar correc-
tament rètols, car tes i catàlegs, i
participar en el programa de Volunta-
ris per la llengua. Aquest programa
consisteix a crear parelles per practi-
car el català. Hi poden participar vo-
luntaris que ja tenen un bon domini
de la llengua i aprenents que fa poc
que han après a parlar-la i volen mi-
llorar-ne la fluïdesa. Aquest programa
ja fa alguns anys que està en marxa
a Catalunya i està assolint grans
èxits. Permet practicar el català i al-
hora fer noves coneixences compar-
tint estones de lleure. Si hi esteu in-
teressats, només cal que us adreceu
a l’Oficina de Català i us n’explicarem
els detalls. Des d’aquest servei tam-
bé s’ofereixen cursos de català de
diversos nivells, presencials i a dis-
tància, i es fa la inscripció a cursos
que s’imparteixen en altres pobles de
la comarca. El mes de juliol hi haurà
cursos intensius als principals cen-
tres del Vallès Oriental. L’oficina de
Parets, concretament, ofereix un curs
intensiu a distància del nivell S3, és
a dir, del darrer mòdul per preparar el
nivell C de català. La inscripció als
cursos presencials es farà del 4 al 8
de juny i la dels cursos a distància,
el dia 15 de juny de 10 a 13 h. Les
places són limitades.

L’Escola de Música celebra la
8a edició de la Setmana Cultural

L’Escola Municipal de Música i l’entorn del parc La Linera
s’omplen d’activitats durant la 8a Setmana Cultural

Des del passat 22 de maig i fins
aquest divendres, l’Escola de Música
ha celebrat  la 8a Setmana Cultural que
té com a finalitat crear un punt de tro-
bada i un ambient de germanor entre
professors,alumnes i les seves famílies.

Els actes programats al voltant
d’aquesta setmana són de caire molt
variat i estan adreçats tant als alumnes
com als pares i mares, però també
s’han previst altres activitats per a tot-
hom que vulgui participar. Aquest és el
cas del taller de música corporal que
es va dur a terme el dimarts a les 6 de
la tarda. El tret de sor tida va ser el
mateix 22 a dos quarts de sis amb un
taller de música de cambra per als

alumnes del centre. El dia va finalitzar
amb el quartet de dixie Rag’s Band que
van interpretar temes de jazz tradicio-
nal. Les activitats continuaran fins avui
divendres i inclouen, entre d’altres,
jocs, balls i concerts sempre amb la
música com a fil conductor.
Dimecres 23, va tenir lloc, al parc La
Linera, la tradicional botifarrada per a
pares, alumnes i professors i després,
es va organitzar una sessió de karaoke
per a tothom. La Setmana Cultural clou
avui divendres 25 amb un taller de ti-
telles musicals.

Preinscripció curs 2007-2008
Des del passat dia 21 i fins al 31 de
maig, es poden formalitzar les preins-
cripcions al curs 2007-2008.
La llista d’admesos es publicrà el 15
de juny i l’inici dels cursos tindrà lloc
durant el mes de setembre.

Concerts a Parets

Ja ha finalitzat el termini de presen-
tació de les maquetes per a la XVIII
edició del concurs Amfi Rock 2007. En
aquesta ocasió han estat 47 les for-
macions que opten al premi que, en-
guany, consisteix en la gravació d’un
vídeo en format DVD que es gravarà
en directe i amb una postproducció
posterior, per tal de facilitar la seva
promoció en empreses discogràfi-
ques, televisió i mitjans de comunica-
ció en general.

El DVD constarà d’un menú interactiu
on es podrà accedir a la història de
l’Amfi Rock, una galeria de fotografi-
es i antics cartells i dades sobre els
grups guanyadors. A més de la pro-
ducció i les corresponents còpies del
disc, els guanyadors rebran equipa-
ment musical per valor de 1.500
euros i la possibilitat d’actuar en di-
recte a l’escenari del parc La Linera
durant la festa major d’enguany.
Entre les formacions que s’han pre-

47 formacions es disputen el premi
Amfi rock 2007

BrBrBreuseuseus

Taula rodona de la Fundació
privada Oncovallès
El Teatre Can Rajoler va acollir, el
passat divendres 11 de maig, una tau-
la rodona que va abordar qüestions re-
lacionades amb la prevenció del càn-
cer i la detecció precoç. L’acte, que
va ser organitzat conjuntament per la
Fundació Privada d’Ajuda Oncològica
Oncovallès i l’Ajuntament, va comptar
amb la par ticipació de reconeguts
especialistes de l’àmbit oncològic
sota la coordinació de Miquel
Hernández-Bronchud, responsable del
Pla Oncològic del Vallès Oriental i
membre del Consell assessor i del
Comitè Permanent d’oncologia del
Departament de Salut de la Genera-
litat de Catalunya. També hi van ser
presents durant les ponències, els es-
pecialistes Guadalupe Peñalva, Josep
Maria Campos, José Luis Villar i
Santiago Escrivá de Romaní.

Botifarrada, dixie amb la
 Rag’s Band i karaoke,

formen part del programa

Amfi Rock 2007
Dissabte 16 de juny
Casal Can Butjosa

BrBrBreuseuseus

El passat diumenge 13 de maig, va
tenir lloc, a la plaça de la Vila la tra-
dicional trobada anual de colles del
Ball de Gitanes. Quatre municipis i
més de 250 balladors, van oferir el
seu repertori de balls acompanyats
de l’Orquestra Dékaros. Com ja és ha-
bitual, en finalitzar l’acte, els assis-
tents van poder gaudir de la xocolada
que oferien els amfitrions de la colla
de Ball de Gitanes de Parets.

Trobada anual de colles
de Ball de Gitanes

Can Butjosa organitza la
segona Escola d’Estiu
La Biblioteca Infantil i Juvenil Can
Butjosa ha programat la segona edi-
ció de l’Escola d’Estiu que tindrà lloc
del 2 al 6 de juliol de 2007. Creixent,
tots junts, amb els infants és el nom
de l’activitat adreçada a estudiants i
professionals d’educació infantil a
famílies o a qualsevol tipus de profes-
sionals que treballin amb infants.
Enguany l’Escola d’Estiu, es dividirà
en cinc eixos relacionats amb els
sentits, el joc o la conducta quotidia-
na en el desenvolupament dels in-
fants, entre d’altres. Totes les matè-
ries aniran a càrrec d’experts en ca-
dascun dels àmbits.
L’activitat està limitada a 30 places i
té un cost de 50 euros.

Bases per al concurs
Josep Escobar de còmic
El 3 de setembre començarà el perí-
ode de presentació d’obres per a la
9a edició del Premi Josep Escobar
de Còmic que convoquen conjunta-
ment els ajuntaments de Granollers
i Parets del Vallès.
Aquest guardó té com a finalitat
estimular a les noves promeses en
la creació de còmics amb guions es-
crits en llengua catalana, així com
retre homenatge al dibuixant i nino-
taire, Josep Escobar. El premi està di-
vidit en dues categories, de 12 a 15
anys, i a partir de 16 anys.
També s’ha previst un premi especi-
al per al foment de la pau, que
s’atorgararà a l’obra que millor po-
tenciï la pau, la solidaritat, la coope-
ració o la difusió dels drets humans.
Les obres poden presentar-se fins al
28 de setembre al Casal de Cultura
Can Butjosa, de Parets del Vallès, i
al GRA, Servei d’Informació Juvenil,
de Granollers. El veredicte es farà
públic el divendres 23 de novembre
de 2007, a les 20.00 h, a la sala
d’actes de la biblioteca de Roca
Umbert de Granollers.

sentat, podem trobar tota mena d’es-
tils, des del Trash metal o el punk
més contundent fins a la rumba, pas-
sant pel Reggae, el Crossover, el
Rock mestís el Folk o les noves ten-
dències en música de fussió.
La procedència és, igualment, molt
variada. Grups vinguts del Pont de
Vilomara, d’Igualada, del Vendrell o
de Vic, es trobaran amb músics de
Santa Perpètua, Granollers, Rubí o
Terrassa, entre d’altres. Pel que fa a
Parets, concursaran cinc formacions
del nostre municipi.Un DVD interactiu

i un concert en directe
els premis d’enguany
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El Club Futbol Parets acomiada la temporada aquest
diumenge amb el desplaçament al camp del Montcada

A la imatge, d’esquerra a dreta, José Ramon Chinchilla, Jordi Sans Ponseti i Xavi Font

Jordi Seguer

El primer equip del Club de Futbol Pa-
rets disputa aquest diumenge (18 h) al
camp del Montcada el darrer partit de
la lliga de Preferent Territorial grup 1.
L’equip de Cuni, novè amb 44 punts,
té assegurada la permanència després
de l’empat obtingut el 13 de maig al
camp del Taradell (1-1). L’enfrontament
és de tràmit ja que tots dos conjunts
no s’hi juguen res. Si el CFP està sal-
vat del descens, el Montcada s’ha des-
penjat de la lluita per pujar de catego-
ria. En la darrera jornada els paretans
van perdre a casa (1-4) davant del
Guixols. El partit va servir de comiat per
a tres jugadors que pengen les botes
aquesta temporada després de dèca-
des jugant al CF Parets.

Chinchilla, Font i Ponseti no continu-
aran la propera temporada
José Ramon Chinchilla, Xavi Font i Jordi
Sans Ponseti van disputar aquest diu-
menge el darrer partit oficial davant
l’afició abans de la seva retirada. Tots
tres tenien molt meditada aquesta de-
cisió que ha coincidit amb el final de la
primera temporada del CFP a Prefe-
rent.
Chinchilla, de 32 anys, ha jugat durant
17 anys al primer equip del Parets. Va
debutar amb només 15 i ha estat titu-
lar indiscutible durant aquest període.
El central del CFP ha optat “per una
retirada a temps” i ha volgut agrair a
tota la junta i l’afició el suport que li ha

Un total de 9 jugadors del Club de
Rugbi Parets-FC BCN van participar
el 12 i 13 de maig al Campionat
d’Espanya de rugbi base que es va
celebrar a Valladolit. En categoria
benjamí van prendre-hi part: Miquel
Alvárez, Eduard Guerrero, Jordi Ribó
i Ramon Aparicio (a la foto) que van
ser els 12ns i 4arts a la Copa de
Plata. Prèviament el benjamí de rug-
bi del Barça va quedar 3r al Campio-
nat de Catalunya de Reus disputat el
6 de maig. A l’Estatal cal destacar la
participació també en categoria
prebenjamí d’Ivan Berenguer, Dani
Martínez i Pau Burrull (6ns a la Copa
d’Or), en aleví Arnau Solé (3r Copa
de bronze) i en infantil: Josep
Barragán (3r Copa de bronze). Du-
rant aquest cap de setmana els ju-
gadors de l’escola de rugbi del Pa-
rets-FC Barcelona participaran en
una Trobada Internacional que es
farà a la localitat de Grenade
(França).

eeeeel pll pll pll pll plaaaaannnnntttttererererer

Miquel Alvárez, Eduard Guerrero, Jordi
Ribó i Ramon Aparicio
CLUB RUGBI PARETS

donat durant tants anys.
Xavi Font, de 31 anys, ha jugat des de
ben petit a les categories inferiors del
CF Parets. Ha viscut moments de tot
tipus tot i que el més dolç va ser la
consecució la temporada passada de
l’ascens històric a Preferent. Font ha
recordat també el bon paper dut a ter-
me en les categories inferiors al cos-
tat de Chinchilla.
De la seva banda, el porter Ponseti,
de 28 anys, ha decidit retirar-se per
motius professionals. Aquesta tempo-
rada ha tingut pocs minuts a l’equip
gràcies a la bona actuació del porter
titular Oriol de la Salud. Format a les

categories inferiors Jordi Sans ha es-
tat dels pocs porters del primer equip
del CFP que han sortit de la casa:
“vaig assumir aquesta funció des de
la categoria cadet i em vaig guanyar
un lloc al primer equip després de la
retirada de Visi”.
D’altra banda, aquest dissabte el Pa-
rets B rep l’Atlètic Vallès (16 h) en el
partit de tornada de la promoció d’as-
cens a 2a Territorial. Els paretans van
empatar a l’anada (3-3) amb gols de
Ferran Pericas, Manolo i Jordi Farré.
L’equip de Lluís A. Andrés té a l’abast
l’ascens.
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Dissabte se celebra la cloenda de la
temporada dels Jocs esportius escolars

L’Handbol Parets se situa en zona d’ascens

Els dos pavellons d’esports acolliran aquest dissabte al matí la cloenda dels jocs

Uns 300 joves de Parets i de les Escoles Esportives de Sant
Fost i Montmeló han participat en les jornades

L’equip sènior entrenat per Josep
Manel Herrero rep aquest dissabte
(19.00 h) La Salle Bonanova, líder del
playoff d’ascens a Lliga Catalana.
L’HP ocupa el quart lloc de la fase
amb 10 punts després de la victòria
obtinguda a casa davant del
Santpedor (28-25). Ivan Peralta (7) i
Jordi Palet (6) van ser els màxims
golejadors de l’equip. Fins ara els
paretans ha guanyat els dos partits
en pista pròpia i ha perdut amb la

Salle Bonanova (23-22) i El Vendrell (32-24). L’HP depèn d’ell mateix per as-
segurar una de les 4 primeres places del playoff. A la classificació, el Poble
Nou és 2n amb 12 punts i el Vendrell, 3r amb 11.

La temporada dels Jocs Esportius
Escolars a Parets arriba al seu final
aquest dissabte 26 de maig amb l’ac-
te de cloenda que tindrà lloc durant tot
al matí als dos pavellons d’esports.
A les 10 h hi haurà marató de partits
de bàsquet, handbol i futbol sala de ca-
tegoria benjamí i prebenjamí. A les 11
es jugaran partits de bàsquet i futbol
sala pels escolars minibenjamins. A
les 12,15 h s’iniciarà la desfilada dels
participants i a continuació es farà el
lliurament de trofeus als equips que
han pres part.
La participació als Jocs escolars ha
estat d’uns 300 joves, 180 correspo-
nen a les Escoles Esportives Munici-

El CEP celebra dissabte la
4a Marxa Parets-Montserrat
El Centre Excursionista Parets orga-
nitza aquest dissabte la 4a Marxa
Parets i Montserrat. La sortida està
prevista per demà a les 5 del matí
des de la Plaça de la Vila i el recor-
regut és de 55 kms. La caminada
passarà majoritàriament per camins
de muntanya tot i que també traves-
sarà municipis i organitzacions. La
tornada es farà en autocar. La parti-
cipació es limita a 125 persones.

La patinadora paretana que pertany
al Cerdanyola HC, Sara Castillo, s’ha
classificat per la final del Campionat
de Catalunya cadet de patinatge que
tindrà lloc el 9 i 10 de juny a la Bor-
deta (Lleida). Castillo va quedar 4a
en lliure, 6a en figures obligatòries i
5a en combinada en el Campionat de
Barcelona celebrat el cap de setma-
na passat a Cerdanyola del Vallès.

L’Handbol Parets organitzarà de l’1
al 3 de juny la fase final de la Prime-
ra Catalana cadet masculina. El di-
vendres 1 es jugaran els quarts de
final, dissabte 2 les semifinals i diu-
menge 3, es disputarà la final i el
partit per decidir la 3a i 4a posició.
A la fase final participaran un total de
8 equips que hauran superat
prèviament els vuitens de final.
L’equip cadet A de l’HP ha de supe-
rar el CA Sabadell per participar a la
fase final de la propera setmana.

BrBrBreuseuseus BrBrBreuseuseus
Finals escolars de pista a
l’aire lliure

Sara Castillo es classifica
per la final catalana

Parets acull la fase final
cadet d’handbol de 1a

El Club d’Atletisme Parets ha obtin-
gut tres victòries en les finals de pis-
ta a l’aire lliure dels Jocs Esportius
Escolars. Rocio Guerrero, infantil fe-
mení, ha quedat 1a en 3.000 m lli-
sos, Alba Quirós (a la fotografia), ale-
ví, va ser 1a en 80 m llisos, i Laura
Menes, 1a en 3.000 m aleví. A més,
Quirós va obtenir un 3r lloc en 1.000
m llisos. La victòria de Rocio
Guerrero l’ha classificat per la final
federada del Campionat de
Catalunya de pista que es farà el 16
de juny a El Prat del Llobregat.

pals de Parets (Can Butjosa, Pau Vila
i Pavelló). En les jornades dels jocs
també han participat l’Escola Esporti-
va MD Montserrat, l’EEM Montmeló i
EEM de Sant Fost.
Enguany s’han fet jornades d’esports
col.lectius (futbol sala, bàsquet i hand-
bol) tant per la categoria benjamí (8 i 9
anys) com prebenjamí (6 i 7 anys). Pel
que fa a la categoria minibenjamí (5
anys) s’han fet dues trobades de jocs
relacionats amb l’esport.
A més el passat 5 de maig es va cele-
brar una nova edició del cros escolar
amb 250 participants i una jornada de
piscina recreativa -el 19 de maig- per les
categories benjamí i prebenjamí.

Jornada classificatòria a
la Piscina Can Butjosa
El proper dissabte 2 de juny la Pisci-
na Can Butjosa acull la darrera jorna-
da classificatòria pel Campionat de
Catalunya d’estiu de fons i estils.
Participaran els nedadors del CN
Parets nascuts el 1995 i 96 en cate-
goria femenina i el 1994 i 95 en
masculina.
Dos nedadors del CNP, Víctor Masip
i Fabio Pagès tenen moltes possibi-
litats d’obtenir mínima per l’Estatal.

Es presenta la final de la Lliga Catalana
de bàsquet amb cadira de rodes
Dins dels actes dels 75 anys de bàsquet a
Parets el proper dissabte 2 de juny (18.30
hores) tindrà lloc al nou Pavelló d’esports
la final de la Lliga Catalana de bàsquet amb
cadira de rodes entre el FC Barcelona i el
Joventut de Badalona. Aquest serà el primer
partit oficial que el jugador paretà del Barça
Guttman, Ricard Hernández, disputarà da-
vant de la seva afició.

La final s’ha presentat aquest darrer di-
marts a Can Rajoler en un acte on van assistir a més d’Hernández, l’alcalde de Parets, Joan
Seguer, el president del CB Parets, Dídac Cayuela, i el coordinador de la Federació Catalana de
bàsquet amb cadira de rodes, Jaume Vilella (tots quatre a la fotografia).

Més de 300 jugadors al Campionat
escolar de bàsquet 3X3
L’equip cadet mas-
culí de l’escola Nos-
tra Senyora de
Montserrat ha estat
el guanyador del
Campionat Escolar
de bàsquet 3X3 cele-
brat diumenge pas-
sat durant tot al matí
tant al Pavelló d’es-
ports com a la pista
esportiva del CEIP Lluís Piquer. Gràcies a aquest triomf s’ha clas-
sificat per la final catalana en les properes setmanes. El centre
va participar amb 4 equips al campionat de categoria premini,
mini, infantil i cadet.
A l’escolar de 3X3 -que promou la Federació Espanyola- van pren-
dre-hi part 76 escoles i més de 300 jugadors de la província de
Barcelona.

Jaume Jiménez seleccionat
a l’equip català de natació
El nedador paretà Jaume Jiménez va
guanyar amb la selecció catalana el
Campionat Interterritorial aleví cele-
brat a la piscina M-86 de Madrid els
passats 12 i 13 de maig. Catalunya
va vèncer en categoria masculina i fe-
menina i es va imposar en 56 proves.
Jiménez, nascut el 1995, va quedar
2n a la prova de 100 m braça, 2n en
200 braça -on va baixar la seva mar-
ca- i a més va contribuir a les victòri-
es de Catalunya als relleus de 4X50
estils i 4X100 estils. El nedador que
pertany al CN Sabadell ha participat
aquest cap de setmana al Trofeu Jo-
ves Promeses que s’ha disputat a la
piscina de l’Helios (Saragossa).
Jiménez ha obtingut 3 medalles d’ar-
gent: 100 braça, 200 estils i 4X50
estils, i una d’or en 10X50.
D’altra banda, el nedador paralímpic
de Parets, Miquel Luque, participa
aquest cap de setmana a l’Open in-
ternacional de Berlín (Alemanya).
Com a membre de l’equip paralímpic
espanyol de natació nedarà les pro-
ves de 50 m braça, 100 m braça, 50
m papallona i els 150 m estils.

El 2 de juny, FC Barcelona i Joventut
de Badalona, s’enfronten al pavelló

d’esports de Parets
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BORSA DE TREBALL

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

ENGINYER
TÈCNIC

MANIPULADOR/A DE
METACRILAT

 TELEGESTOR/A

Llocs de treball: 10.
Contracte: temporal més indefinit
Horari: mitja jornada (9.30 a 13.00
h. o de 16.00 a 20.00 h.)
Tasques: atenció clients i suport
administratiu en  empresa submi-
nistradora de vidres per a vehicles.
Requisits: es valorarà experiència
en  aquest àmbit. Imprescindible
vehicle.

Llocs de treball: 1.
Contracte: temporal amb opcions
de continuïtat.
Horari: jornada partida  (8.30 a
13.30 h. i de 15.00 a 18.00 h.)
Tasques: suport administratiu al
departament de RRHH i al depar-
tament comptable.
Requisits: formació professional,
nivell avançat d’ofimàtica i es valo-
rarà experiència.

Llocs de treball: 1
Contracte: temporal més indefinit
Horari: jornada parcial (8.00 a
13.00 h.)
Tasques: confecció de peces de
metacrilat (tasca manual).
Requisits: interès per tasques ar-
tesanes. Habilitat manual. Preocu-
pació per tenir cura de detalls.
Formació a càrrec de l’empresa.

Llocs de treball: 1.
Contracte: temporal més indefinit
Horari: jornada completa partida
(8.00 a 13.00 h. i de 15.00 a
17.00 h.)
Tasques: responsable del departa-
ment tècnic i comercial en empre-
sa de caldederia i inoxidables.
Requisits: enginyeria tècnica in-
dustrial.

ADMINISTRATIU/VA

OPERARI PLANTA
DEPURADORA

CAMBRERA MOSSO DE MAGATZEM
CARRETONER

Llocs de treball: 7.
Contracte: temporal més indefinit
Horari: jornada intensiva de matí
de dilluns a dissabte (7.00  a
14.45 h.)
Tasques: preparació de comandes
i emmagatzematge.
Requisits: carnet de carretoner a
càrrec de l’empresa. Preferible ve-
hicle.

Llocs de treball: 1.
Contracte: temporal amb opcions
de continuïtat.
Horari: jornada parcial (11.00 a
16.30 h.)
Tasques: les pròpies de la profes-
sió.
Requisits: es valorarà experiència
en aquest àmbit.

Llocs de treball: 1.
Contracte: 3 mesos més indefinit
Horari: jornada de 9.00 a 16.00 h.
Tasques: atendre a la barra, sevir
taules, reposició de neveres, etc.
Requisits: es valorarà experiència
en aquest àmbit.

Llocs de treball: 1.
Contracte: temporal amb opcions
de continuïtat.
Horari: jornada intensiva matí.
Tasques: responsable del control i
el funcionament d’una depuradora
de residus.
Requisits: interés per temes
mediambientals. Imprescindible
vehicle.

AUXILIAR DE CUINA

Servei Local d’Ocupació de Parets:  més a prop que mai

El Servei Local d’Ocupació de Parets estrena pàgina web a inicis del mes de juny. A partir d’ara, l’SLOP estarà encara més a prop dels usuaris. A
través de l’adreça http://slop.parets.org/, o bé accedint a través de la pàgina de l’Ajuntament de Parets, www.parets.org o www.parets.cat,  es po-
dran consultar les ofertes les 24 hores del dia, el models de curriculums, cartes i tota la informació necessària per a la inserció laboral.

El web incorpora tota la informació referent als serveis que es presta a les empreses, als usuaris i la possibilitat de veure la borsa de treball.

A través d’aquesta adreça web es pot consultar també la guia per a la recerca de feina, editada recentment i que està concebuda com material de
suport a l’orientació professional o com a guia d’autoajuda. En aquesta guia l’usuari pot trobar, entre d’altres, un espai informatiu on es relacionen
adreces i llocs web, les vies d’accés al mercat laboral, orientació sobre els processos de selecció, estructures d’una entrevista o consells per a la gestió del
temps.

L’Ajuntament de Parets, des de l’SLOP, segueix impulsant tot un seguit d’accions per tal de trobar solucions eficaces al problema de l’atur, accions que van
des dels cursos de formació i l’assessorament individualitzat a les polítiques actives d’ocupació, i ara, amb una major accessibilitat a través de la xarxa
d’internet.

http://slop.parets.org/
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El passat dia 08/05/07 el tema que es va tractar dins l’espai de consum a RAP 107, va ser l’habitatge de compra. Destaquem que en aquest i el proper Parets
al Dia, parlarem sobre aquest tema, per poder-vos informar el més àmpliament possible.
Una de les decisions, a nivell econòmic, més importants que duem a terme al llarg de la nostra vida, és la compra d’un habitatge. Com a tal, entenem, un pis
o una casa, nous o bé de segona mà. Per tant, la repercussió i l’abast d’aquesta decisió, requereixen prendre totes les precaucions que siguin necessàries per
dur-la a terme amb total seguretat.
És per això que volem fer esment tot seguit, d’una sèrie de consells i recomanacions a tenir en compte a l’hora d’iniciar aquest camí tant important, el de la
compra del vostre futur habitatge. Donat que són tants els punts que volem enumerar i que cal tenir en compte, que estructurarem el procés en tres moments
clau: abans de la compra, durant la compra i després de la compra.
Recomanacions a tenir en compte abans de la compra:
-Partint de les vostres condicions econòmiques, saber a quin tipus d’habitatge podeu accedir (nou, de protecció oficial, de segona mà), i realitzar un càlcul
aproximat del què disposeu, ja que és aconsellable si demaneu un préstec hipotecari, que la quota mensual no excedeixi el 35% dels ingressos familiars).
-Informació sobre les característiques de l’habitatge: superfície útil i distribució, materials i acabats, estat de les instal·lacions, estat de l’edifici, l’accessibilitat…
-Si es tracta d’un habitatge nou, podeu sol·licitar la memòria de qualitats.
-Si la Comunitat de Propietaris ja està constituïda, sol·liciteu una còpia dels estatuts.
-Per últim, voldríem destacar que totes les dades que s’esmenten en la publicitat del venedor o promotor són vinculants, i per tant, el comprador, té tot el dret
d’exigir-les.
En el proper Parets al dia us donarem recomanacions específiques sobre els habitatges de segona mà.

Properes activitats:

Habitatges
de

compra
(I)

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 bibliote-
ques municipals.

Ja han passat quatre anys des de les últimes elec-
cions municipals i vint-i-vuit des de les primeres
amb un sistema democràtic. Qui ho havia de dir...
I, com la democràcia, tots ens hem fet adults i hem
madurat, oi?
Diumenge, 12.673 ciutadans majors d’edat i resi-
dents a Parets podran dipositar el seu vot a les
urnes; però, què va passar l’any 1979?
Durant aquelles eleccions foren convocats 5.373
paretans i paretanes, dels quals 3.900 van exercir
el dret a vot, 10 d’ells en blanc i 30 amb papere-
tes que es consideraren nul·les. Hi havia 7 meses
electorals enfront les 22 que ens trobarem enguany,
i els predecessors dels qui el proper 27 de maig
seran presidents i vocals van rebre una compensa-
ció en concepte de «bolsas de comida» i no de «di-
etes» com passarà aquest any. En aquella ocasió,
es van presentar quatre candidatures i la victòria fou
per a l’agrupació d’electors Unió d’Esquerres de
Parets −UDEP− que havia rebut, com la resta de par-
tits, paperetes amb número «no inferior al doble y
medio del número de electores». Un cop finalitzats
els comicis, els responsables del material electo-
ral informaven a la Junta Electoral que el material
es trobava en bon estat «a excepción del asa de
precintaje de una urna que se ha despegado y que
se procurará el arreglo a base de un pegamento
adecuado». L’any 1983, les coses ja estaven una
mica més avançades. Ja s’informava dels llocs
destinats per a la publicitat electoral així com les
dates i espais habilitats per a la celebració d’actes
relacionats. També es van presentar quatre candi-
datures. El nombre d’electors censats fou de 6.224
persones, de les quals van votar 4.436, això ens
dóna un índex de participació, ni més ni menys que
d’un 71,2%. Això sí que és democràcia!
Bé, esperem que aquesta no sigui una fita
inigualable i que el proper diumenge deixem aquest
71,2% de participació en una senzilla anècdota.

La festa de la democràcia

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

Quines són les funcions que desenvolupeu?
La nostra feina està basada a salvaguardar la segu-
retat i els béns immobles dels veïns, fer tasques de
socors en catàstrofes que es puguin produir, com per
exemple aiguats, incendis, accidents. Actuem sovint
com a auxiliars de la Policia Local i també ens ocu-
pem de fer divulgació de plans d’emergència.
Com va néixer Protecció Civil a Parets?
Va començar fa vint anys arran d’uns for ts aiguats
que hi va haver. Alguns de nosaltres ja vàrem fer els
primers serveis i a partir d’aquí, amb el suport mu-
nicipal, es va anar estructurant la idea de constituir
una agrupació de protecció civil. El projecte ha anat
evolucionant fins avui.
Darrerament, el col·lectiu disposa de més recursos
per fer la seva feina...
Sí, és així. Les condicions i els recursos han anat
prosperant amb el temps i això s’ha traduït en el fet
de poder fer millor feina i més organitzada. Ara dis-
posem d’una seu de 1.000 m2 prop de Correus, que
compartim amb altres entitats i on podem guardar els
nostres vehicles i fer reunions. Disposem de dues
autocaravanes, dos vehicles: un Nissan Patrol i un

“La nostra feina es basa en salvaguardar la seguretat i els béns dels veïns”

FFFFFeeeeem vm vm vm vm vooooolunlunlunlunluntttttaaaaarrrrriaiaiaiaiattttt

Jaume Lesan
Coordinador del grup de voluntaris de Protecció Civil

El col·lectiu local de Protecció Civil de Parets s’ha
consolidat com un grup estable de voluntaris creat
al poble ara fa uns vint anys. Protecció Civil està sem-
pre present per contribuir a garantir la seguretat i l’or-
dre públic en actes com ara curses esportives, Fes-
ta Major, activitats populars i també per intervenir
en sinistres com ara incendis, accidents de vehicles
i fuites, entre d’altres. Els vint voluntaris que inte-
gren el col·lectiu se’ls admira per la tasca sempre
altruista i desinteressada que porten a terme, mol-
tes vegades coordinada amb la Policia Local.
Jaume Lesan és el cap dels voluntaris de protecció
civil a Parets des que es va fundar.

model Pick up equipat amb motobomba. Amb els
anys també hem millorat els equips de comunicació
que utilitzem en els nostres serveis, i estem a punt
de renovar el vestuari.
Quins projectes hi ha previstos de manera imminent
per a la formació del personal?
És imprescindible la formació dels nostres membres
perquè estiguin preparats a l’hora d’actuar. Oferirem
cursos de voluntaris, cursos sobre regulació del tràn-
sit viari, de rescats en alta muntanya i sobre la utilit-
zació dels aparells de transmissió.
Quantes hores de servei feu a l’any?
Des que va començar l’actuació de Protecció Civil a
Parets, cada any ha incrementat el nombre d’hores
de servei prestat. El darrer any han estat unes vuit
mil hores però, hem de subratllar que aquesta xifra
s’anirà estabilitzant amb els anys i la diferencia ho-
res de treball, any rera any, no serà tan agosarada.
Això és gràcies a que disposem de més recursos.

Pepi Volart

Uns quants números enrere, vam parlar de les cartes, de la correspondència
que, tot i no correspondre a cap sèrie documental estricta, abunda –i molt– en
tots els arxius. L’interès d’aquesta documentació rau en la valuosíssima infor-
mació que hi ha continguda, sovint de manera discreta i aparentment intrans-
cendent. Vam mostrar una carta que s’havia rebut a l’Ajuntament l’any 1880.
Però, què passava amb la correspondència enviada? Fins als últims decennis
del segle XX, la humanitat havia comès el sacrilegi de no haver inventat la foto-
copiadora, i malgrat el rol jugat per l’humil paper carbó, no disposem de gaire
còpies que ens expliquin què escrivien els nostres polítics. Existien –i existei-
xen–, però, els registres de sortida de documents que, de forma molt breu i re-
sumida, donaven compte de la data de sortida de la carta, el destinatari i un
petit extracte que permetia identificar-ne l’assumpte. De vegades, dues simples
línies han servit algun investigador per continuar la seva recerca.
Ara que veig la imatge del llibre..., no sé..., m’ha quedat un pèl fosca, mancada
de color. Ja em disculpareu.

Taller  “Expenedors de bitllets i altres avenços: és fàcil utilitzar-los?
Lloc : Asoveen
Dia : 29 de maig de 2007



25 de maig de 200712
LA FINESTRA

Carles Font

Com va anar el concert al Casal de Can
Butjosa?
Xavi Baró- Estem molt satisfets. Sabíem
que a Can Butjosa va molta gent a escol-
tar els grups, però al final tothom es va
animar i va ballar les nostres cançons. Ens
agradaria repetir-ho.
Sebas Blázquez- Ens agrada tocar molt per
aquí i a més ja tenim uns quants seguidors
a la comarca, com es va demostrar a Can
Butjosa.
Com definiríeu Bienvenidos al teatro?
XB- Aquest és el disc més professional que
hem fet després de les maquetes. Hem
pujat un esglaó en qualitat i a més això
ens ha permès sortir fora de la comarca a
actuar. SB- El vam gravar a Montmeló, amb
el productor Marc Maestro. En aquest disc
hem tingut col·laboracions destacades com
les de Joan Garriga (La Troba Kung Fu),
Carlos Córdoba (que ha treballat amb Ojos
de Brujo) i amb el grup de flamenc Rosa
Negra.

De Cara a la Pared
Formació musical

Per què aquest títol?
SB- La nostra posada en escena té molt de
teatral. Ens agrada interpretar les nostres
cançons i creiem que era el títol més ade-
quat. Entenem la música com una manera
de passar-nos-ho bé i així ho demostrem
en cada actuació.
XB- Som un grup molt teatral. No som una
banda de lletres de molt contingut social
i polític. Són petites històries del carrer,
algunes potser una mica més reivindicati-
ves i d’altres purament festives.
I pel que fa al so?
XB- Som una banda molt eclèctica ja que
els components tenim gustos diversos. Hi
ha un vessant molt rocker, un altre de rum-
ba i ritmes llatins, i una estructura de pop
perquè ens agrada que la gent participi i
balli als nostres concerts.
Fins a on voleu arribar?
SB- No ens ho hem plantejat. És clar que
ens agradaria guanyar-nos la vida actuant,
però això és molt difícil. De moment ens

“Entenem la música com una manera de passar-nos-ho bé i així ho demostrem en cada actuació” Ultima hora ...´
De Cara a la Pared és un grup de la nostra comarca que ara fa unes setma-
nes va actuar al Casal de Can Butjosa. Un dels seus components, en Xavi Baró,
viu a Parets del Valllès, mentre que la resta –en Xavi Ambròs, en Sebas
Blázquez, en Jordi Riera, l’Òscar Calls i en Jordi López–,  són de diversos po-
bles de la Vall del Tenes. A Parets van presentar el seu darrer disc: Bienvenidos
al Teatro. Com diu el títol d’aquest treball, els De Cara a la Pared són una banda
als quals els agrada fer escenificacions a les seves actuacions, sempre molt
divertides i ballables. El proper 15 de juny debuten a Madrid a la Sala Costello.
A més, van guanyar l’Amfi Rock de Parets del Vallès en l’edició de 1999. Per
això vam voler parlar amb dos dels seus components, el percussionista Xavi
Baró i el guitarrista Sebas Blázquez.

ho passem bé i a més estem podent actu-
ar a molts llocs. Vam començar la gira a
l’antiga Boite de Barcelona (ara Zacarias)
i hem actuat també a la Factoria de Terras-
sa, a Sidecar de Barcelona,... Ara anirem
a la Sala Costello de Madrid, que per a no-
saltres pot ser una experiència boníssima.
El més important és que mantenim l’espe-
rit d’amistat entre tots els components de
la banda ja que pràcticament som els
mateixos des que vam començar.

Dissabte, 9 juny,  a les 17 hores, tin-
drà lloc a la Plaça de la Vila, la tradi-
cional Trobada de Puntaires que,
enguany arriba a la desena edició.
Les inscripcions es poden fer direc-
tament al Casal de Ca n’Oms o bé
trucant al telèfon 93 562 14 02, fins
al proper 31 de maig.

X Trobada de Puntaires a la
Plaça de la Vila deParets

La companyia Acte Quatre de
Granollers representa aquest diu-
menge, 27 de maig, a les 19.30 h,
al Teatre Can Rajoler L’opereta de
les precioses de Molière.
Meritxell Roda és l’encarregada de
dirigir a 9 actors i actrius que inter-
pretaran aquesta obra centrada en la
història d’un pare que vol casar les
seves filles amb un marit  que les pu-
gui integrar en la jetset de Paris.
El preu de l’entrada és de 6 euros.

L’opereta de les precioses
aquest diumenge a Can Rajoler

Xerrada debat a Can Rajoler
S’ha de castigar?
Dimarts 29 de maig, a les 21 h, a la
sala d´exposicions de Can Rajoler,
tindrà lloc una xerrada debat sota el
títol S’ha de castigar? Com fer com-
plir la norma dels 12 als 18 anys.
Aquest acte està inclòs dins el pro-
grama desenvolupat en el  marc del
Projecte Educatiu de Parets en l’àm-
bit que tracta temes relacionats amb
la família i el municipi.


