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Exemplar gratuït

Ampliació del recorregut i més freqüència de pas.
Aquestes són les dues grans millores que repre-
senta la posada en marxa del segon vehicle de bus
urbà a Parets, que es complementen amb l’incre-
ment de parades amb marquesina i plataformes
d’accessibilitat per a persones amb dificultat de
mobilitat. Des d’aquest dilluns, 26 de març, Parets
disposa d’un nou vehicle de bus que dóna respos-
ta a la demanda ciutadana i que respon al Pla de
millora del transport urbà programat amb la volun-
tat de promoure el transport públic i una mobilitat
més sostenible.

Dilluns mateix, es va fer el viatge inaugural i la pre-
sentació del nou vehicle.  Amb la dotació del nou
bus, s’ha dissenyat un nou recorregut que permet
l’accés amb transport públic al nou barri de Cal
Jardiner, a la zona del Raval i al centre educatiu
Nostra Senyora de Montserrat. Així mateix, s’asso-
leix una altra de les prioritats, aconseguir  més fre-
qüència de pas, que des de dilluns és de 15 mi-
nuts. Actualment, la mitjana de viatges anuals del
bus urbà de Parets és de 80.000. Amb l’entrada
en funcionament del nou vehicle s’espera doblar
la xifra. (Pàg.3)

El bus urbà, ara cada 15 minuts
El segon vehicle de bus urbà de Parets funciona des de dilluns passat
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El nou vehicle de bus urbà accedeix a altres zones de Parets com Cal Jardiner i el Raval
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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 30 minuts

Horari

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

C. del Tenes
Tel. 93 573 14 54

Bus Urbà Deixalleria
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LINIA OBERTA

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

M’ha sobtat molt llegir en diversos mitjans de comuni-
cació que hi ha municipis on certes persones utilitzen
o aprofiten “presumptament” el seu càrrec i el seu
temps per cobrir d’insults de manera anònima els re-
presentants escollits democràticament pel poble (i en
això no hi cap mena de presumpció). De ben segur que
a molts ciutadans no ens agraden les persones que
són al capdavant dels ajuntaments, del Govern central
o d’altra mena d’institucions, però com que la majo-
ria tenim dos dits de front, no ens dediquem a enviar-
los notes de crítica d’aquesta manera rabiosa i covar-
da; els que tenim un parell de nassos diem el que hem
de dir a la cara, o fent servir les eines democràtiques
(i respectuoses) que tenim a l’abast com ara les elec-
cions, on expressem la nostra opinió dipositant el vot
a l’urna. Una altra cosa és que això tingui o no el re-
sultat esperat, en tot cas és la manera educada de fer-
ho. Suposo que això cou molt, perquè en definitiva així
es demostra que el poble no vol segons a qui com a
representants o, si més no, no la majoria. També, m’he
fixat que els espais reservats als grups municipals dels
butlletins d’algunes poblacions mai, i subratllo mai,
s’utilitzen per donar compte dels propis errors; ara,
això sí, veig com s’aboquen crítiques indiscriminades
i poc constructives sobre les actuacions dels qui go-
vernen. L’altre dia, parlant d’això amb una amiga, ens
preguntàvem, si l’oposició té la solució a tots els pro-
blemes, per què no la diuen? Per què es limiten a ti-
rar per terra tot el que es fa des d’un equip de govern?
Que publiquin les solucions i, si són viables i cohe-
rents, el poble demanarà que es duguin a terme. Que
fàcil és dir que “cal parar el creixement urbà”. Perdo-
nin, però quan els joves vulguin un pis a la seva po-
blació, que els dirà?, que cal fer més pisos? I quan les
persones sense feina s’adrecin al candidat a l’alcal-
dia de torn per demanar feina, els explicarà que la seva
política ha estat la d’aturar la construcció de noves fà-
briques i serveis que donarien de menjar els seus fills?
Ho sento, però em fa vomitar aquesta política de “dir
a tothom el que vol escoltar”.
En fi, error s’escriu sense h, però tant de bo hi hagués
en les nostres institucions una oposició que afegís
aquesta lletra a la seva política: h d’humilitat, d’honor,
d’harmonia, d’honradesa, d’humanitat, d’honestedat,
d’horitzó, d’hospitalitat i, de pas, la traguessin del seu
discurs sovint ple d’hipocresia, d’histèria, d’humiliació
i d’hostilitat, en comptes de fer de la seva homilia una
hipèrbole per intentar hipnotitzar amb la seva hipocre-
sia hipostàtica, i hipotecar el nostre futur gens hialí.
I.Garcia

Participa en la Coral Art i Unió
Voldríem que la nostra entitat creixés en nombre de
cantaires i formar una coral més competent per tal
d’oferir concerts més ben qualificats i amb audicions
més importants. Per aconseguir aquesta fita ens falta

Error s’escriu sense h. gent com tu. Gent que tingui ganes de participar amb
concerts corals tant aquí com en altres poblacions i al-
hora passar una bona estona en els assatjs. Només heu
de tenir ganes de cantar i venir a assajar els dilluns, a
Ca’n Oms de 8 a 10 del vespre, tothom hi pot partici-
par, tingui i no tingui formació musical. L’edat no importa
ja que tothom es bo per cantar. Esperem que us deci-
diu a venir.
Us esperem! Veureu com es gaudeix quan es canta als
concerts.
Societat Coral Art i Unió

“ART I UNIÓ”: PASQUA FLORIDA
Loors a uns càntics sense venciment,

primícia de jorn de Pasqua Florida,
veus enlaire, esclat propici i valent,
pregó de cançó com d’aura sentida.

PARETS festiu, d’accent que es respira,
enlairant-se amunt els seus cants,

brolls de festeig, com abraçada que sospira,
reflectint cimall als seus habitants.

Enguany i encara és matís d’alegria,
melòdica nota que es va enlairant,

enguany i encara abundor d’harmonia,
de cant planer que va avançant.

Veus enlaire, missatgera cantadissa,
recolzada, reflectida en nostra ment
com troballa alegre, bellugadissa,

estança que acompanya com ona complaent.

Repics fent niu a nostra memòria,
complicitat en nostre pensament,

guspires sens queixa de nostra història,
sospirs d’un passat amb goig d’un present.

Cants alegres com brises remoroses,
com de virtut, com cimall radiant,
com frescals poncellines oloroses,
asserenor i guiatge del seu cant.

Massa coral que a doll dia a dia
doneu fe de vostra aposta de claror

amb cant inequívoc que no es desvia
d’un terreny, d’una estela de serenor.

Vola, corista, amb ala propícia,
amb aquest sentir ja mai fugaç,
veus enlaire, falaguera delícia,

constant regal que et dóna abraçada

Josep Malla i José

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

Dilluns 1 abril
-A les 18.30 h, al Teatre Can
Rajoler, representació de l’obra
Gorda.
Dimarts 3 abril
-A les 18.30 h, a la Biblioteca
Can Rajoler, hora del conte:
contes d’Andersen, a càrrec de
Carme Brugarola.
Dimarts 10 abril
-De 10 a 13 h i de 15 a 20 h, a
la Biblioteca Can Butjosa, tastet
de contes amb motiu del 24è
aniversari de la Biblioteca.
Divendres 13 abril
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
Dissabte 14 abril
-Al Pavelló Municipal d’Esports,
Trobada de gent gran.

Dissabte 14 abril
-A les 21 h, a la plaça de la
Vila, cantada de caramelles. -
A les 22.30 h, al Casal de
Cultura Can Butjosa, Quina nit!:
sopar amb barquetes i
representació de l’espectacle
Hot Burrito, a càrrec de la Cia.
Pez en raya, dins del cicle Cafè
Teatre.
Diumenge 15 abril
-a les 12 h, al CEIP Lluís Piquer,
inauguració popular de
l’ampliació i reforma de
l’escola.
-A les 18 h, al Teatre Can
Rajoler, representació de
l’espectacle infantil Els tres
porquets, a càrrec de la Cia.
L’Estaquirot, amb motiu del
13è aniversari de Rialles.

Dimarts 17 abril
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, hora del conte.
Dimecres 18 abril
-A les 18 h, al CAP Parets, xerrada
sobre adopcions.
Dijous 19 abril
-A les 18,45 h, al Casal d’Avis Ca
n’Oms, recital poètic a càrrec del
Niu d’Art.
Divendres 20 abril
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte a càrrec
de Sònia Dobón.
-A la sala d’exposicions del Centre
Cultural Can Rajoler, obertura de
l’exposició Mauthausen. Crònica
gràfica d’un camp de concen-
tració, cedida pel Museu d’Història
de Catalunya i Amical de
Mauthausen.

FE D’ERRADES:
En l’edició núm.41 del butlletí municipal Parets
al dia, es va publicar erròniament el titular de
l’article Línia Oberta escrit per Josep Bernal. El
títol correcte era “El pollancre de la COREFO”.
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

Promoure el transport públic i una mo-
bilitat més sostenible és un dels eixos
prioritaris de l’Ajuntament de Parets en
el marc del Pla de millora del transport
urbà. En els darrers anys està impul-
sant millores importants per tal de sa-
tisfer la demanda ciutadana i oferir un
servei de qualitat.

L’ampliació del servei de bus als dis-
sabtes, la dotació d’un primer vehicle
amb més capacitat (per a 60 places),
la instal·lació de més parades, l’ampli-
ació del recorregut i les bonificacions
per a persones amb discapacitat són
algunes de les accions que s’han em-
près. Ara ha entrat en funcionament un
segon vehicle amb capacitat per a 33
places i una cadira de rodes. En algu-
nes de les parades, com ara les de la
plaça de la Vila, l’estació de RENFE i
l’avinguda de la Pedra del Diable, el bus
urbà passa cada 15 minuts i en totes
s’amplia la franja horària, tant al matí
com al vespre. Properament, es preveu

que el servei de bus urbà sigui gratuït
per a les persones jubilades.

Nou recorregut i accés a noves zones
L’entrada en funcionament del nou ve-
hicle comporta un major cobriment de
tram urbà, amb l’ampliació del recorre-
gut del bus fins al nou barri de Cal Jar-
diner, la zona del Raval i l’accés al l’es-
cola Nostra Senyora de Montserrat. La
dotació d’una segona línia de bus urbà
permet alhora reforçar el servei en ho-
raris específics, com ara a l’entrada i
sortida de les escoles i més freqüèn-
cia de pas, que passaria dels 35 mi-
nuts actuals als 15.
L’ampliació del servei es complemen-
ta amb altres millores. S’incrementa el
nombre de parades amb marquesina,
s’incorporen vuit plataformes d’acces-
sibilitat per a persones amb dificultat
de mobilitat i s’estableix un pla de se-
nyalització prioritària amb semàfors per
al transport públic. El desdoblament de
carrils per facilitar la velocitat comerci-
al del bus contribueix a millorar la fre-
qüència de pas. El nombre d’usuaris
està situat ara en 80.000 viatges.

Entra en funcionament la segona línia
de bus urbà, amb nou rde bus urbà, amb nou rde bus urbà, amb nou recorregut

Amb el nou vehicle, la
freqüència es redueix

de 35 a 15 minuts

Accés amb bus a Cal Jardiner,
al Raval i a l’escola Nostra

Senyora de Montserrat

Més autobusos. Més freqüència de
pas. Més recorregut. Més i millor
transport urbà. Aquesta és la nostra
aposta dins d’un Pla de millora del
transpor t públic per consolidar un
servei que ha tingut un gran incre-
ment de passatgers en els darrers
anys ha demostrat disposar de parà-
metres de qualitat suficients perquè
els usuaris n’estiguin satisfets.
Ara hem fet novament un esforç eco-
nòmic impor tant per al foment i la
priorització del transport públic amb
la finalitat de millorar la mobilitat ur-
bana. La iniciativa prové tant d’una
aposta política com de la resposta al
fet objectiu del creixement de la de-
manda. Com se sap, Parets ha estat
una població pionera en la implanta-
ció del servei sense estar obligats
per llei.
El punt de partida va ser el 1997 i,
des d’aleshores, hem seguit un itine-
rari en sentit ascendent, tant en nom-
bre de passatgers com de millores.
En aquest sentit, no hem fet parades
sinó que hem avançat amb cons-
tants renovacions i millores que han
incrementat la qualitat del servei:
l’adaptació del vehicle a les perso-
nes amb mobilitat reduïda, la conne-
xió amb els polígons industrials, la
dotació d’un autobús de més capa-
citat, l’ampliació d’horaris al dissabte
o la prestació del servei a l’agost, en
la línia d’adaptar-lo sempre a les ne-
cessitats ciutadanes. Ara cobrim un
altre tram amb una millora significa-
tiva que suposa un benefici per a
tothom: la incorporació d’un segon
vehicle que permet escurçar la fre-
qüència de pas, ampliar les franges
horàries i arribar a altres barris del
municipi. També estem treballant per
poder oferir, properament, la gratuï-
tat del servei a les persones jubila-
des. Continuarem, doncs, fomentant
la xarxa de transport públic col·lectiu
perquè volem que sigui competitiu,
eficient, còmode i ràpid. Perquè és
essencial per a la sostenibilitat i la
cohesió social.

El 26 de març es va fer la presentació i viatge inaugural amb el nou vehicle de bus urbà

Properament, el bus
serà gratuït per a

les persones jubilades
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L’Ajuntament gestionarà el Club Sant
Jordi com a casal per a la gent gran

El passat 21 de març es va signar, a
les dependències del Club Sant Jordi,
un conveni de col·laboració entre l’Ajun-
tament de Parets, la Fundació Viure i
Conviure i la Caixa d’Estalvis de
Catalunya. L’acte va estar presidit per
l’alcalde de Parets, Joan Seguer, Mi-
quel Perdiguer i Andrés, director de
l’Obra Social de la Caixa d’Estalvis de
Catalunya, i Josep Solans i Domínguez,
director-gerent de la Fundació Viure i
Conviure. El conveni, amb termini ini-
cial de quatre anys, és de caràcter re-
novable i estableix una cessió d’ús del
local a l’Ajuntament de Parets per tal
que s’hi instal·li un casal amb serveis
d’atenció a les persones grans i es faci

Demà, 31 de març, a les 10h,  al
Teatre Can Rajoler, s’iniciarà el
sor teig de les promocions d’habi-
tatge protegit emmarcades en el
Pla d’habitatge assequible 2007.
La llista amb les dades correspo-
nents a les persones admeses al
sor teig, es va publicar el 27 de
març, i es pot consultar a la pàgi-
na web de l’Ajuntament i als tau-
lers d’anuncis de les oficines
d’atenció al ciutadà. A més, als in-
teressats se’ls ha fet arribar una
car ta indicant-los el número del
sor teig al qual poden optar.
Es faran quatre sorteigs: en primer
lloc el corresponent a pisos de llo-
guer, seguit dels habitatges per a
joves, els habitatges per a perso-
nes amb discapacitat i, finalment,
els promocionats per a famílies i
parelles.

Més de tres-centes sol·licituds
De les tres-centes quaranta-set
sol·licituds rebudes, un total de
tres-centes trenta nou han estat
admeses a tràmit i tindran opció a
concurs.
Concretament el 100% de les ins-
tàncies rebudes en el cas l’oferta
de pisos de persones amb discapa-
citat han estat admeses, el 98% en
els cas de pisos per a joves, un 99%
pel que fa als pisos adreçats a fa-
mílies i el 95% per als habitatges
protegits de lloguer.

càrrec de la seva gestió.
La Fundació Viure i Conviure col·-
laborarà amb l’Ajuntament mitjançant
activitats de suport adreçades a les
persones grans usuàries d’aquest equi-
pament.

Permanència per als socis
El conveni també preveu la permanèn-
cia dels socis del Clubs Sant Jordi amb
les mateixes consideracions que teni-
en abans de la signatura d’aquest
acord i estableix que podran continuar
accedint a l’equipament i participar de
les activitats, a més de gaudir dels
descomptes i beneficis  que la  Funda-
ció estableixi.

Sorteig de les noves
promocions d’HPO

La Fundació Oncovallès
i l’Ajuntament de Parets
promouen el voluntariat
La Fundació Oncovallès – Parets del
Vallès contra el Càncer i l’Ajunta-
ment de Parets han signat un con-
veni de col·laboració amb la volun-
tat d’impulsar programes de
voluntariat social al municipi. La sig-
natura de l’acord estableix un marc
de treball conjunt a partir del qual
l’Ajuntament de Parets participarà
en els programes d’atenció psico-
social al malalt oncològic i a la seva
família i la Fundació Oncovallès
desenvoluparà els programes i
s’encarregarà de la formació del
voluntariat.
La Fundació Oncovallès - Parets
contra el Càncer és una entitat que
desenvolupa diferents activitats per
a pacients oncològics i les seves
famílies. La tasca d’orientació i in-
formació sobre recursos de la xar-
xa social que els poden beneficiar
i el suport emocional amb atenció
personalitzada són alguns dels ser-
veis que presta. L’entitat té seu a
l’edifici COREFO i ofereix servei tots
els dimarts de 16 a 20h.

Moment de la signatura del conveni, el passat 21 de març, al Club Sant Jordi
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Tot el que estigui relacionat amb
l’educació sempre és interes-
sant. Que hi hagi taules de de-
bat em sembla molt bé, per po-
der opinar. Anar tots a una pot
ser molt beneficiós. Quant a les
accions penso que depèn molt
de la necessitat de cada família,
però tots els temes relacionats
amb l’educació són importants.

És molt interessant i penso que
hi participa força gent. Vaig anar
a la primera que es va fer. És
molt important fer participar a tot
el poble en l’educació. Si la col·-
laboració i el que diu la gent ser-
veixen perquè es posi en pràcti-
ca, llavors sí que s’hi pot gua-
nyar. L’apartat d’educació i l’oci
dels joves és molt necessari.

És molt positiu tractar profunda-
ment l’educació, que la gent digui
la seva, que ens deixin opinar i es
posin en pràctica els resultats.
Això pot fer guanyar molt en edu-
cació i en qualitat de poble. Tota
acció relacionada amb l’educació
és interessant. Destacaria el ci-
visme; precisament ara m’han atu-
rat els nens de les escoles.

Plantada d’arbres a Can Serra amb
motiu del Dia Mundial de l’arbre

Durant la diada gent de totes les edats van col·laborar en la
plantació de més de cent cinquants arbres i arbustos

 JOSEP M.
TARRÉS
Regidor de

Sostenibilitat i
Medi Ambient

En commemoració del Dia mundial de
l’Arbre, el passat diumenge 25 de
març, va tenir lloc una plantada d’ar-
bres amb l’objectiu de crear un espai
verd urbà a la zona de titularitat muni-
cipal del camí de Can Serra.

Espais per gaudir i viure
Aquesta iniciativa ha estat organitzada
conjuntament per l’Escola de la Natu-
ra, l’Àrea de Medi Ambient i el depar-
tament de Serveis Municipals de
l’Ajuntament de Parets del Vallès. Du-
rant més de dues hores les prop de 160
persones, en la seva major part famí-
lies acompanyades d’infants, van plan-
tar més de 150 arbres i arbustos de di-
ferents espècies com ara roures, alzi-

nes o pins i van comptar amb la parti-
cipació del grup de Voluntariat Ambien-
tal de Gallecs, creat recentment.

Els organitzadors van posar a l’abast
dels participants totes les eïnes neces-
sàries per a la plantada i els van instar
a cuidar-se’n en cas de sequera,
malatia o d’altres succesos que puguin
perjudicar els arbres. Un cop finalitzat
l’acte, el assistents van gaudir d’un es-
morzar conjunt i se’ls va obsequiar amb
una planta aromàtica. Aquesta acció
preveu tenir continuïtat en diferents in-
drets del municipi.

Preservar Can Serra, és un compromís

El Consorci de l’Espai Rural ha presen-
tat  les actuacions que s’han fet a
Gallecs amb la instal·lació de nou mo-
biliari  i els nous panells informatius,
que tenen com a objectiu crear noves
àrees de descans per als visitants.
L’any 2006, la Fundació Territori i Pai-
satge i el Consorci van signar un con-
veni de col·laboració per tal de senya-
litzar les entrades a Gallecs des de
Parets i Mollet del Vallès amb panells
informatius i la instal·lació de mobili-
ari divers. Per la seva part, l’Ajunta-
ment de Parets, amb el suport de
l’Acca i del Consorci del Besòs, han
treballat en l’arranjament de la llera de
la Riera Seca, des de la Torre d’en Ma-
lla fins al nou pont de Can Jornet.

Millores al terme de Parets
Entre el nou mobiliari instal·lat a la
zona de Parets destaca el pont de Can
Jornet, la passera de la Torre d’en
Malla, l’arranjament i la hidrosembra
a la llera, des de la Torre d’en Malla
fins al nou pont de Can Jornet, un punt
d’informació a la Riera Seca, bancs i
una nova àrea de descans a la porta
de Parets, propera al barri de Lourdes.

Nou mobiliari i panells
informatius a Gallecs

El més rellevant de la plantació d’arbres a Can Serra del pas-
sat diumenge va ser l’alta par ticipació ciutadana i el fet que
aquest acte va servir per refermar la voluntat de protegir aquest
espai tant emblemàtic, el futur del qual ha d’anar lligat a la
continuïtat dels valors agrícoles que fins ara ha tingut.
Volem que aquest patrimoni col·lectiu esdevingui progressiva-
ment de titularitat municipal, per assegurar així que les noves
generacions en puguin continuar gaudint.
Can Serra és el gran pulmó del centre de Parets, corredor
natural cap a Gallecs, par t imprescindible de la nostra identi-
tat i pel seu gran valor paisatgístic, un dels entorns més bo-
nics que tenim per passejar.

Hem fet un pas endavant!

Què li sembla la programació de RAP 107? Com s’informa sobre l’actualitat de Parets?

VOX POPULI

M’agrada perquè és molt com-
pleta i variada. Normalment
l’escolto al matí; m’agraden
molt els programes que parlen
d’activitats culturals. Escoltar
Ràdio Parets és la manera
més ràpida d’estar informada
del que succeeix al poble. Tam-
bé llegeixo el Parets al dia.

Rosalia
Pérez

51 anys

Montserrat
Balada
73 anys

Jo passo moltes hores al Ca-
sal d’avis de Sant Jordi i allà
està sempre posada; m’agra-
da la música que posen.
A mi m’agrada quan parlen de
temes relacionats amb el po-
ble. També llegeixo els diaris
de la comarca.

Elias
Gómez
70 anys

Intento escoltar-la quan puc;
m’agraden els programes que
fan. Quasi sempre l’escolto a
la tarda; normalment escolto
les notícies i els esports.
M’agrada llegir tota la premsa
que surt a la comarca.

Jordi
Castillo
37 anys

 Àngel
Mirete

77 anys

Jo trobo la programació que es
fa molt bona i variada.
M’agraden tots els programes,
però el que potser escolto més
és el del diumenge. A més
d’escoltar la ràdio, també
m’agrada llegir la premsa co-
marcal.

Crec que es fan programes
molt bons i d’interès. Sobretot
m’agraden  els programes
d’entrevistes, debats, col·-
loquis; són els que més escol-
to. Sempre l’escolto al matí.
Jo no compro diaris; els llegei-
xo al Casal i els que donen
gratuïts.

La campanya de sensibilització
acústica, celebrada durant tota la
setmana passada, ha arribat a es-
colars, ciutadans i conductors.
Amb la voluntat de sensibilitzar so-
bre la necessitat de reduir la conta-
minació acústica i contribuir a una
convivència més respectuosa s’ha
incidit en l’àmbit escolar, amb els
alumnes de 5è i 6è de primària. Així
mateix, també hi ha hagut presèn-
cia als mercats municipals de l’Ei-
xample i el barri Antic i s’han dut a
terme controls sonors a moticicle-
tes i ciclomotors per part de la Poli-
cia Local. En total s’han efectuat 38
controls, dels quals cinc han supe-
rat els nivells permesos per llei. En
aquests casos, els agents de poli-
cia han interposat una denúncia als
conductors i aixequen acta per tal
que passin la ITV. En el cas que, en
un termini de 15 dies, hagin pres
mesures correctores, la denúncia
és retirada. Els controls s’han efec-
tuat als carrers amb més afluència
de trànsit, com ara a l’av. d’Espa-
nya, a diferents trams de l’av. de
Catalunya i al passeig de Ronda.

Parets impulsa una
campanya municipal de
sensibilització acústica

Prop de 160 persones van participar, diumenge, a la plantada d’arbres a Can Serra

L’objectiu de l’activitat és
crear un petit parc urbà a

l’espai de Can Serra

Mor l’exregidor de
Parets, Josep Rosich
Dilluns, 19 de març, es van celebrar,
a l’església de Sant Jaume, els fune-
rals per Josep Rosich i Marco que va
ser regidor de l’Ajuntament entre els
anys 1971 i 1979. Rosich, nascut a
Barcelona el 1935, es va incorporar a
l’administració municipal com inte-
grant de la Comissió d’Hisenda durant
el mandat de l’alcalde Eduard Sisa
Masachs. De la seva trajectòria profes-
sional destaca que va ser director de
recursos humans de l’empresa d’auto-
moció Bendix. Josep Rosich era pare
de l’actual president de la secció local
d’Esquerra Republicana de Catalunya
a Parets, Miquel Rosich.

La Policia Local ofereix una
xerrada  a l’IES Parets
En el marc de la campanya Parets
creix en civisme, la Policia Local ha
ofert una xerrada al alumnes de 1r
de Batxillerat de l’IES Parets, centra-
da en qüestions com l’excés de ve-
locitat, la conducció sota els efectes
de l’alcohol i la necessitat de dur el
casc. El caporal Jordi Galera, va fer
una exposició sobre casos especí-
fics i que va requerir la interacció
dels alumnes. Alhora va respondre
les preguntes formulades pels jo-
ves. El funcionament dels ràdars o
el temps que dura l’efecte de l’alco-
hol van ser algunes de les qüestions.
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Es poden consultar aquestes i altres ofertes a la pàgina web de l’Ajuntament www.parets.org o  www.parets.cat

ADMINISTRATIU/VA
PRODUCCIÓ

OPERARI
METAL·LÚRGIC

 ADMINISTRATIU/VA
EXPORTACIÓ

Llocs de treball: 1.
Contracte: Indefinit
Horari: Jornada completa partida
(de 8 a 13 i de 15 a 18 h)
Tasques: Supor t administratiu,
atenció a clients internacionals i
gestió de comandes.
Requisits: Formació i experiència
administrativa. Imprescindible fran-
cès i anglès.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Indefinit.
Horari: Jornada completa tarda (de
15 a 23 h)
Tasques: Manteniment d’una cade-
na de producció del sector alimen-
tari.
Requisits: Formació mecànica,
electrònica i experiència en mante-
niment industrial.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Temporal amb opcions
d’indefinit.
Horari: Jornada completa partida
(de 8 a 13 i de 15 a 18 h)
Tasques: Producció i verificació de
peces amb màquines automàti-
ques.
Requisits: Experiència en l’àmbit
metal·lúrgic.

Llocs de treball: 3.
Contracte: Temporal amb opci-
ons d’indefinit.
Horari: Jornada completa
partida.
Tasques: Preparació de coman-
des i càrrega i descàrrega.
Requisits: Experiència en aquest
àmbit. Valorable carnet de
carretoner.

CONSERGE
D’EMPRESA

SOLDADOR FIL
CONTINU

Llocs de treball: 1.
Contracte: Temporal + indefinit.
Horari: Jornada rotativa (matí-tarda)
Tasques: Soldar expositor amb fil
continu.
Requisits: Es requereix experiència
en soldadura.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Suplència de llarga du-
rada.
Horari: Variable (torns de matí i tarda).
Tasques: Control, neteja i manteni-
ment de depuradora industrial de
Parets.
Requisits: Persona responsable i
acostumada a realitzar treballs fí-
sics.

Llocs de treball: 1.
Contracte:  Temporal amb opcions
de continuïtat.
Horari: Jornada intensiva tarda (de
14 a 22 h).
Tasques: Control d’accessos a
l’empresa.
Requisits: Disponibilitat per treba-
llar algun cap de setmana en torns
de 12 h.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Indefinit
Horari: Jornada completa partida
(de 8 a 13 i de 15 a 18 h)
Tasques: Control i planificació de
la producció diària.
Requisits: Imprescindible experi-
ència i formació administrativa.
Carnet de carretó elevador.

OPERARI
DEPURADORA

TÈCNIC DE
MANTENIMENT

MOSSO DE
MAGATZEM

OFERTES DE LA BORSA DE TREBALL
Per poder accedir a les ofertes de la BORSA DE TREBALL, cal estar inscrit al Servei Local d’Ocupació (SLOP).
Les persones usuàries del Servei Local d’Ocupació interessades en alguna d’aquestes ofertes, cal que s’adrecin a l’SLOP els dilluns de 9 a 13 i de 16.30 a 19 h
Les persones no inscrites i que vulguin disposar dels nostres serveis cal que concertin entrevista a l’SLOP.
Es poden consultar aquestes i altres ofertes a la pàgina web de l’Ajuntament www.parets.org
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Inauguració popular
del CEIP Lluís Piquer

PEP: línies de treball prioritàries

En la I Jornada de Treball del PEP es
van dur a terme tallers participatius per
debatre la priorització d’accions que
caldrà desenvolupar en el futur. El re-
sultat d’aquest primer procés estableix
les línies de treball que es consideren
més necessàries, emmarcades en sis
àmbits de treball.

Accions en sis àmbits
Pel que fa a “Aprenentatge i coneixe-
ment”, l’educació de la salut, l’incre-
ment de mòduls formatius i la forma-
ció de formadors són les accions
prioritàries. En l’àmbit de la “Cultura i
ar t” es considera que cal mantenir i
potenciar l’oferta d’activitats culturals
i oferir més tallers, cursets i activitats
de lleure per a joves. Pel que fa

El diumenge 15 d’abril el CEIP Lluís
Piquer obre les seves portes. Aques-
ta és la data prevista per a la inau-
guració popular de l’ampliació i refor-
ma del centre educatiu més antic de
Parets, una escola que compta amb
gairebé vuitanta anys d’història.
La jornada de portes obertes perme-
trà visitar les noves instal·lacions i
gaudir dels nous espais. Aquesta
segona fase d’ampliació del centre
ha fet guanyar 1.500 metres qua-
drats nous.

Assistència de la Pilarín Bayés
Hi haurà una convidada d’excepció a
la jornada, la il·lustradora osonenca
Pilarín Bayés, que ha estat l’autora
del cartell de la inauguració. En el
decurs del matí, Pilarín Bayés delec-
tarà els assistents amb els seus tra-
ços sobre el paper.
L’acte començarà a les 12 del mig-
dia i comptarà amb diferents activi-
tats, algunes lúdiques com ara atrac-
cions per als infants, i altres de cai-
re mé solemne, com ara el descobri-
ment de la placa inaugural.

Ho pots imaginar?
Ho podem compartir
Amb l’eslògan Ho pots imaginar? Ho
podem compartir!, i donant continuïtat
a la campanya comunicativa de model
de vila endegada pel Departament de
Comunicació, aquest divendres, 30 de
març, s’obre al públic una exposició iti-
nerant que passarà per diferents equi-
paments municipals.

Exposició itinerant
La mostra consta de deu panells en
què es recullen les opinions de ciuta-
dans sobre com els hi agradaria que
fos el Parets del futur.  Famílies, gent
gran i també gent jove, homes i do-
nes... més de 25 persones han volgut
compartir amb la resta de paretans
com imaginen la vila del futur.
L’exposició estarà present alhora a
l’Ajuntament, al Centre Cultural Can
Rajoler, al Casal de Cultura Can
Butjosa, al Pavelló Municipal i a la Pis-
cina Can Butjosa. Cada setmana s’ani-
ran intercanviant els panells als dife-
rents edificis i també seran exposats
a l’estand de Comunicació a la Festa
de les Entitats. Finalment, tots deu
panells s’instal·laran al Pavelló Muni-
cipal, del 30 d’abril al 6 de maig.

a“Ciutadania activa”, es proposa po-
tenciar la vida associativa dels joves,
promoure el respecte per mitjà de l’es-
port i potenciar la participació i impli-
cació dels ciutadans. Prestar assesso-
rament als pares i les mares i incremen-
tar les relacions entre família i escola
esdevenen les accions seleccionades
dins l’apartat “Família”; i pel que fa a
“Convivència”, es prioritza la promoció
del civisme, l’educació en valors, la
formació de monitors esportius, la cre-
ació d’espais de relació i trobada i vet-
llar per la funció educativa de l’esport.
L’últim àmbit, centrat en l’”Entorn Sos-
tenible”, posa en relleu la voluntat de
propiciar zones d’oci i trobada per a
joves i el manteniment dels espais
públics i els equipaments.

Els 140 participants a la I Jornada de Treball del PEP prioritzen les
accions que caldria desenvolupar per a la millora de l’educació a Parets
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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

` Comuni-K!, la nova revista d’àmbit local creada
per als més joves es presenta el mes d’abril

La revista esdevindrà un espai on els  joves podran expressar-se i alhora
 informar-se dels temes que més els interessen

El jovent té molt a dir! Aquest és l’es-
perit amb el qual neix la nova revista
Comuni-K!, un projecte en format de
publicació electrònica creat per l’àrea
de Joventut i emmarcat alhora en el
Pla Local de Joventut, en el qual hi
col·laboren  diferents departaments
de l’Ajuntament. L’objectiu d’aquest
espai és posar a l’abast dels joves un
mitjà on pugui fluir la informació i que
es tracti de la realitat que els afecta
tal i com ells la viuen.

Continguts amb esperit i compromís
El propòsit amb el qual neix el projec-
te és, entre d’altres, el d’impulsar la
participació de joves i entitats juvenils,
potenciar la responsabilitat social, fa-
cilitar l’accés a la informació i treballar
en un ambient on es pugui desenvolu-
par la creativitat i la imaginació.
L’equip  de redacció està format per
nois i noies entre els 14 i els 29 anys
que viuen a Parets i coneixen la seva
realitat i el seu entorn.

Parets creix en civisme
Comença el quart eix de la campanya Parets creix en civisme

BrBrBreuseuseus
Planeta Jove, un nou
espai de RAP107
L’emissora municipal RAP107, en
col.laboració de l’àrea de Joventut,
oferiran un nou espai adreçat a jo-
ves per tractar temes d’interès i do-
nar resposta als neguits i inquietuds
que es presenten durant l’adoles-
cència i la joventut. Dins del progra-
ma Planeta Jove, que s’emet de di-
lluns a dijous de 16 a 18 h, s’inclou-
ran entrevistes i taules rodones.
També es treballaran aquelles qües-
tions referents a la salut,  a l’educa-
ció al treball o qualsevol altra tema
que els joves plantegin. Les entre-
vistes es faran a monitors, terapeu-
tes i professionals formats en dife-
rents àmbits com els trastorns de
l’alimentació, el consum de drogues
o l’educació sexual. Pel que fa a les
taules rodones, estaran formades
per joves de diferents centres d’edu-
cació secundària i monitors als
quals els nois i nois plantejaran pre-
guntes sobre temes prèviament es-
collits. Planeta Jove també inclou
seccions on pots proposar bromes,
dedicar cançons  i concursos on es
poden guanyar tota mena de premis.

A hores d’ara, tothom ha sentit par-
lar de la campanya Parets creix en
civisme i dels seus eixos. Durant
aquest mes d’abril tindrà lloc el
quart versat sobre mobilitat segura
i sostenible i adreçat a potenciar l’ús
responsable dels vehicles i a fo-
mentar els transports públics i alter-
natius.

Coneix Parets en bus
Conèixer la xarxa de carrils bici del
municipi o el recorregut del bus
urbà, són par t de les actuacions
preparades, en col·laboració amb la
Policia local, per als alumnes d’Eso.
El proper 17 d’abril tindrà lloc un

Aviu divendres tindrà lloc, a la Pla-
ça de la Vila, la festa de cloenda del
tercer eix de la campanya dedicat a
l’educació vial en civisme.
Els últims a mostrar als conductors
i vianants com i que cal fer per es-
devenir ciutadans i ciutadanes cívi-
ques, han estat els nens i nenes de
l’escola Mare de Déu de Montserrat
i, ahir mateix, van cloure les sorti-
des amb el CEIP Pau Vila.

Dos-cents participants
Prop dels dos-cents alumnes de 4t
curs de primària que durant aquest
mes de març han sortit al carrer en
defensa d’actitiuds que respectin
els vianants i les normes de circu-
lació celebraran, amb un esmorzar
i una festa, l’èxit de la campanya i
l’assoliment dels objectius.
La cloenda estarà amenitzada pel
grup Corrandes d’Animació que
ens divertirà amb civisme.

Un equip de redacció jove i dinàmic
La revista serà presentada el proper 22
d’abril durant la Festa de les Entitats i
inclourà seccions de música, agenda,
cinema, entrevistes, solidaritat, medi
ambient, immigració o espais oberts a
la participació ciutadana.

Els continguts, que es renovaran set-
manalment, seran decidits i
consensuats per tot l’equip, que enca-
ra resta obert als joves que vulguin for-
ma-ne part. Las duendes del parque,
Caz, aRi, San, l’Eric, la Natàlia,
l’Albert, el Santi, la Txoni o Lamine són
alguns dels membres implicats de
Comuni-K!.
Si esteu interessats en col·laborar-hi,
us en podeu informar trucant al telèfon
93 562 35 53.

Festa de cloenda

taller de mobilitat organitzat per la Fun-
dació viure i Conviure i adreçat a perso-
nes de la tercera edat. El dissabte 21
d’abril els carrers de Parets seran l’es-
cenari de la pasejada popular en bicicle-
ta que es durà a terme amb la partici-
pació de l’Associació Ciclista i, el dia
22, ens veurem a la Festa de les Enti-
tats amb la ludoteca cívica.
La projecció del documental Una verdad
incòmoda d’Al Gore, és un altre de les
activitats previstes per al 27 d’abril a
l’Escola de la Natura, i en la qual inter-
vindrà un especialista que ens oferirà
una xerrada sobre el canvi climàtic. Fi-
nalment, clourem l’eix duran la fira
Ecovallès el diumenge 6 de maig.

Equip de redacció de la nova revista Comuni-K!

La nova revista es presentarà
coincidint amb la

Festa de les Entitats

Pel març verdor
i per l’abril la flor

Diuen que “pel març verdor i per
l’abril la flor”, un refrany molt prima-
veral. Enguany la verdor de la prima-
vera s’ha avançat, i les flors també!
A la darreria de març arriba el cucut.
Li agrada cantar a les fulles de l’al-
zina. El seu cant dura fins a la dar-
reria de juliol. Antigament, el cucut
era tingut per oracler; les noies li pre-
guntaven quant trigarien a casar-se,
i ell els responia fent tantes voltes
com passarien. Al Pirineu pensaven
que el cucut portava la pluja.
Del cucut diuen més coses, com ara:
“A darrer de març o primer d’abril,
canta el cucut si és viu”.
I també: “Per Setmana Santa, si el
cucut no canta, o és mort o és pres
a França.”
També acompanya la primavera la
flor de cucut (Primula veris), espècie
amb efecte sedant. Amb el seu rizo-
ma es preparen infusions per calmar
els símptomes del grip.
A l’abril encara arriben altres ocells
per passar l’estiu a les terres cata-
lanes. Diu també un refrany:

“Per l’abril
el mascarell ja és aquí,

el llengut i el teuladí
i el rossinyol de cant fi.”

Recomanacions gastronòmiques per
a aquestes dates:
Escudella de minyó, amb col, cigrons
i patata.
Cigrons amb ou dur o amb espinacs.
Tortell de Bàscara, amb fruita confita-
da.
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JESUS CERDAN
Muixer i practicant de canicross

Jordi Seguer

Què és el canicross i per què va deci-
dir practicar-lo?
El canicross és una variant del múixing
que consisteix a córrer amb un gos lli-
gat a la cintura amb un arnés o un cin-
turó. A l’Estat espanyol aquest és el
primer any que s’ha creat un calendari
específic i desvinculat del múixing per
part de l’AEM. En canvi, a altres països
com França té molta més acceptació. Jo
havia par ticipat fins ara en proves de
trineus amb gossos i vaig decidir provar
aquesta modalitat.
Quin tipus de preparació requereix
aquest esport?
Jo fins ara hi he aplicat els coneixe-
ments que tenia del múixing. Intento
que el meu gos estigui tan fort com si-
gui possible. El fet de viure a Parets em
permet no haver-me de desplaçar gai-
re per entrenar amb el meu gos en zo-
nes com la Torre de Malla.
Com han anat les competicions en les
quals ha participat?
A més de quedar segon al Campionat
d’Espanya de múixing en la categoria de
dos gossos i patinet o bici sense cade-
na, he guanyat les dues curses del ca-
lendari estatal de canicross i el Campi-
onat de Catalunya. La mala temporada
de neu aquest any ha impedit la cele-
bració de més curses.
Com es coordina amb el seu gos a les
curses?

El muixer de Parets Jesús Cerdán ha partici-
pat aquesta temporada en el Campionat d’Es-
panya de múixing en la categoria de dos gos-
sos i patinet o bicicleta sense cadena.
L’esport del múixing consisteix a participar
en curses de trineu amb gossos. Cerdán ha
quedat segon en la cursa de terra que es va
celebrar a Sòria. En anys anteriors l’esportis-
ta havia guanyat en tres ocasions el campio-
nat estatal de múixing, ha estat dos cops se-
gon classificat i tres vegades campió de
Catalunya. Des de fa poc temps Jesús Cerdán
ha decidit practicar una nova modalitat de
múixing: el canicross. Fins ara els resultats
han estat favorables ja que ha guanyat dues
curses del calendari estatal i s’ha proclamat
campió de Catalunya.
Del seu currículum en destaca també la par-
ticipació en moltes edicions de la Pirena en
els equips de Santi Campos i Josep Domingo.
El seu millor paper va ser quart a la classifi-
cació general i primer múixer espanyol. Pro-
fessionalment Jesús Cerdan imparteix des de
fa anys classes de gimnàstica al Gimnàs Pa-
rets.

El jugador de l’equip Mini “A” mas-
culí del Bàsquet Parets Jeron
Romero fa dues temporades que
juga al club del nostre municipi.
Romero ha fet una gran progressió -
a l’igual que d’altres companys- du-
rant aquest període. Destaca per ser
un jugador esquerrà amb bona mà de
mitja distància i gran visió de joc.
Jeron Romero té un joc excel·lent de
peus d’esquena a l’anella tot i que
també demostra habilitat en l’u con-
tra u. És un jugador sacrificat que té
moltes ganes d’aprendre i afrontar
nous reptes. L’equip Mini “A” mas-
culí del CB Parets l’entrena Manel
Ponce i participa en el Nivell A-2.
Després d’11 jornades és 2n del
grup 2 amb 7/3. L’últim partit el van
perdre  davant del líder -Gramenet A-
per 76-72. El proper partit serà amb
Mataró B el 14 d’abril, a més durant
la Setmana Santa participarà el Tor-
neig de Cambrils juntament amb 3
equips més del BP.

eeeeel pll pll pll pll plaaaaannnnntttttererererer

JERON ROMERO
Club Bàsquet Parets

“El futur del canicross és més esperançador que el múixing”

El canicross és un esport d’equip ja
que a l’hora de córrer t’has d’entendre
molt bé amb el teu gos. La normativa
no permet que el ca corri per darrere
meu, només pot fer-ho davant o com a
molt de costat.
És una modalitat ideal per a aquelles
persones a qui els agrada córrer per la
muntanya i que a més volen compartir
l’experiència amb el seu animal de

companyia.
Quin futur li veus al canicross?
Crec que és més esperançador que el
del múixing. El canicross té dificultats
per introduir-se però econòmicament és
més supor table ja que no necessites
tants gossos a l’hora de córrer. Malgrat
tot l’any que ve voldria seguir molt més
el calendari de múixing, més costós eco-
nòmicament.
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L’Associació Ciclista Parets inicia la
nova temporada amb més llicències

El CF Parets rep aquest diumenge el Sant Celoni

A la imatge, membres de l’Associació Ciclista Parets en una sortida

L’únic equip de la Paretana que ha
par ticipat al Campionat de
Catalunya s’ha proclamat campió
del seu grup de 2a. Després de 9
rondes la Paretana ha obtingut 7,5
punts de 9 possibles i ha jugat a
Primera. En la darrera jornada
l’equip va obtenir unes taules da-
vant del Montcada “C” (4-4). Els
jugadors que van guanyar les par-
tides van ser Josep Fradera, José
Mejía, Argemí Villanueva i Jose L.
Alcáraz. Van perdre: Carles Amat,
Pedro Contreras, José Nievas i
Carles Bataller.

Entre les activitats que el club organitzarà durant el 2007 hi ha
una prova puntuable per l’Open infantil de BTT el 10 de juny

L’equip de Cuni disputa derbi co-
marcal aquest diumenge (12 h) a
casa davant del CE Sant Celoni. Els
paretans han guanyat els dos últims
partits davant del Martinenc (2-1) i
al camp del potent UE Vic (0-1). Les
dues darreres victòries han allunyat
al CFP de la zona de perill. L’equip
és 10è amb 37 punts quan ja s’han
disputat 26 jornades de la lliga de
Preferent grup 1.  L’actuació del da-

vanter Pedro Carreño ha resultat clau en la reacció del CFP ja que ha marcat
els gols de la victòria contra Martinenc i Vic. El Sant Celoni, que dirigeix Pere
Moyano, és tercer per la cua amb 20 punts. Després de la Setmana Santa el
CFP jugarà fora de casa amb Vilassanès (14 abril) i rebrà el Sant Cugat (22 abril).

aaaa a
vvvv v aaaa a

nnnn n
tttt t m

a
m

a
m

a
m

a
m

a
txtxtxtx tx

Dissabte 31 Març i Diumenge 1 Abril
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CF Parets-CE Sant Celoni(Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 1:
B.Parets A-Montcada B (Dissabte, 19 h)
3a FEM. A Grup 5: Sarrià B-B.Parets A (Diu. 19 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2:
FS Parets Wursi-Sporting 77 (Prat) (Dissabte, 17.30 h)
HANDBOL 1A CATALANA Grup B:
Cornellà-Handbol Parets (Diumenge, 12 h)

Dissabte 14 i 15 Abril
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
Atlètic Vilassanès-CF Parets (Dissabte, 16.30 h)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 1:
Corazonistas-B.Parets A (Dissabte, 18.15 h)
3a FEM. A Grup 5:
B.Parets A-Valldemia (Mataró)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2:
FS Parets-Vall del Tenes B (Dissabte, 17.30 h)
HANDBOL 1a CATALANA Grup B:
H.Parets-Les Franqueses (Dissabte, 19 h)
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3:
TT Parets-Falcons Sabadell (Dissabte, 17 h)

L’Associació Ciclista Parets ha ampli-
at el calendari de sortides i activitats
coincidint amb l’inici de la temporada
2007. El club presidit per Josep Lluís
Mingote organitzarà de nou una prova
puntuable per l’Open infantil de BTT el
10 de juny i col.laborarà en l’organitza-
ció de la Volta al Vallès de ciclisme
cadet (16 al 24 juny). A més s’ha pre-
vist pel 21 de juliol la 2a Sortida Noc-
turna en BTT Vila de Parets i una sor-
tida especial als Gegants Alpins del 9
al 18 d’agost. El proper 30 de setem-
bre AC Parets organitzarà la Diada de
la Bicicleta i pel novembre es farà el
sopar de cloenda de la temporada que
acaba de començar.

El nedador Miquel Luque
estableix nou rècord
mundial el 100 m braça
El nedador paralímpic de Parets ha
obtingut 3 medalles, una d’or i
dues d’argent, en els Campionats
d’Espanya d’hivern disputats a
Plasència (Càceres). Luque va que-
dar primer en la final de 100 m bra-
ça i va establir un nou rècord mun-
dial amb un temps de 1.59.23 tot
i no tractar-se d’una prova olímpica.
Miquel Luque va fer podi en 50 m
esquena i 100 lliures amb una 2a
posició mentre que en 200 lliures
va quedar quar t classificat.

BrBrBreuseuseusBrBrBreuseuseus
La Paretana assoleix l’ascens
a Primera Provincial

El femení del BP visita la
pista del líder Sarrià B
El sènior A femení del BP juga
aquest dissabte (18 h) a la pista del
líder de la 3a “A” grup 5, el Sarrià B,
de Barcelona. L’equip dirigit per En-
ric Núñez ha guanyat els 7 últims
partits i s’ha situat provisionalment
en segon lloc amb 18/5. El Sarrià
només ha perdut 2 partits en tota la
temporada. En canvi, el sènior mas-
culí A del Bàsquet Parets rep aquest
dissabte (19 h) el Montcada B. Els
paretans tenen gairebé assegurada la
permanència amb 13 victòries i 10
derrotes.  Fins i tot l’equip de Martín
podria aspirar al playoff d’ascens si
manté la bona trajectòria. El BP juga-
rà l’11 d’abril el partit pendent a la
pista de La Salle Manresa (21 h).

Quatre nedadors del CN
Parets participen a la
final catalana d’hivern
Els nedadors Fabio Pagès, Victor
Masip i Xavier Reina han participat
al Campionat de Catalunya d’hivern
infantil celebrat a Olot. Masip va
ser el 10è en 200 papallona i 16è
en 100 papallona. Fabio Pagès va
quedar 12è en 100 esquena, 17è
en 200 esquena, 28è en 200 estils
i 30è en 100 estils. Xavier Reina va
ser el 32è en 100 estills. En cate-
goria júnior Marta Carreras  va ser
la 20a en 100 i 200 metres braça
en la final catalana de Rubí.

Aquesta temporada el Futbol Sala Pa-
rets disposa d’un equip de categoria
inferior, l’aleví que milita a la 2a Divi-
sió. L’equip està format per una plan-
tilla de 12 jugadors que majorità-
riament provenen de l’escola esporti-
va i per això han tingut problemes
d’adaptació a la lliga federada. Fins
ara l’aleví A -que entrena Jaume Puig-
ha perdut tots els partits disputats, el
darrer va ser dissabte a casa davant
de l’Olímpic la Floresta de Sant Cugat
(2-5). El FSP ha marcat 19 gols i n’ha
rebut 75.
Les properes jornades seran aquest

cap de setmana a la pista de l’Escola Pia de Sabadell i després el 14 d’abril rebrà la PB Palau. A
la fotografia, la plantilla de l’aleví A del FS Parets amb l’entrenador Jaume Puig, el delegat Rufino
Flores i el president del club Lluís Alcázar.

l el el el el eqqqqquuuuuiiiiippppp,
Aleví del Futbol Sala Parets

L’Handbol Parets, pendent
de la fase d’ascens
L’equip sènior de l’HP s’ha compli-
cat la classificació per a la fase
d’ascens a Lliga Catalana després
de perdre amb La Roca B (31-28) i
davant La Garriga (23-24). A 3 jor-
nades del final de la primera fase
el bloc d’Herrero ha de guanyar els
3 par tits i esperar resultats de la
resta de rivals. Aquest diumenge
l’HP jugarà a Cornellà (12 h), el 14
d’abril rebrà Les Franqueses i el dia
21 anirà a Súria. L’HP compar teix
el 5è lloc de la 1a Catalana B amb
el Sant Esteve Palautordera (29
punts) i està a 1 punt de La Roca
B i SAFA Gavà. D’altra banda, el
por ter de l’equip cadet de l’HP
Sergi Medina va par ticipar el pas-
sat 18 de març al primer entrena-
ment de la selecció catalana que es
va fer al Pavelló de l’OAR Gràcia.
Medina és un dels 22 jugadors que
opten a formar par t de l’equip ca-
talà que par ticiparà el gener del
2008 en el Campionat d’Espanya
de la categoria cadet.

Grups de cicloturisme i btt
L’AC Parets manté els mateixos equips
que en temporades anteriors. En btt
l’equip de Ravet Bike participa a les
curses del calendari de l’Open Provin-
cial, Copa Catalana, Open d’Espanya,
Campionats de Catalunya i en algunes
marxes de llarga distància. Enguany es
posa en marxa per primer cop un soci-
al de btt que l’any passat va tenir molt
èxit en cicloturisme amb premis a la
classificació general i muntanya. Els
dissabtes es fan sortides a través del
grup de Gimnàs Parets i els diumenges
surt tant l’equip de cicloturisme com
de btt. AC Parets ha tramitat aquesta
temporada un centenar de llicències.
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Grup Municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya

paretsvalles@esquerra.org

Grup Municipal  del
Partit Popular de Catalunya

Grup Municipal de Nova Opció per Parets
www.nopparets.org
info@nopparets.org

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

parets@iniciativa.cat

Grup Municipal del
Partit del Socialistes de Catalunya

http://parets.socialistes.org
parets@xarxapsc.net

Parets al dia,
informació o
propaganda?

Parets al dia,
informació o
propaganda?

Comença
el compte enrere!

Des de fa anys, el nostre poble, com molts
d’altres, té una publicació institucional, el
Parets al Dia, amb l’objectiu de divulgar
els esdeveniments i les notícies més im-
portants de la vida diària dels paretans i
paretanes. En cada un dels números tam-
bé es destina una pàgina perquè els dife-
rents partits polítics puguin expressar la
seva opinió sobre qualsevol tema d’inte-
rès triat lliurement. La resta de pàgines
han d’estar dedicades a la informació pe-
riodística sobre l’actualitat de Parets des
d’una òptica plural que reculli totes les
sensibilitats dels ciutadans del nostre
municipi. Aquest any 2007, el pressupost

El mandat és a punt de finalitzar i el nos-
tre grup municipal fa un balanç positiu de
la feina feta. Des de la regidoria de Medi
Ambient i Sostenibilitat hem endegat mol-
tes iniciatives, algunes de les quals s’aca-
baran de materialitzar en les properes
setmanes, com és el cas de la posada en
marxa de l’Oficina d’Informació Ambiental,
l’estació meteorològica i la instal·lació de
plaques solars al pavelló. L’obtenció del
premi de la Diputació de Barcelona a la
Millor Iniciativa Local per a l’Estalvi d’Ai-
gua, rebut aquesta mateixa setmana, avala
que s’ha treballat bé. Però a més, també
hem influït en les decisions col·lectives

Des de fa anys, el nostre poble, com molts
d’altres, té una publicació institucional, el
Parets al Dia, amb l’objectiu de divulgar
els esdeveniments i les notícies més im-
portants de la vida diària dels paretans i
paretanes. En cada un dels números tam-
bé es destina una pàgina perquè els dife-
rents partits polítics puguin expressar la
seva opinió sobre qualsevol tema d’inte-
rès triat lliurement. La resta de pàgines
han d’estar dedicades a la informació pe-
riodística sobre l’actualitat de Parets des
d’una òptica plural que reculli totes les
sensibilitats dels ciutadans del nostre
municipi. Aquest any 2007, el pressupost

Després de sotmetre a un estudi de com-
provació cal·ligràfica un seguit d’escrits
rebuts des de l’anonimat durant tota
aquesta legislatura, amb continguts ofen-
sius i gens respectuosos contra l’equip de
govern, ens resulta paradoxal comprovar
com aquest document determina que la
presumpta autora d’aquests fets és la Sra.
Rosa Martí, cap de llista del grup polític
conservador del NOPP.
Si més no, és bastant sorprenent aques-
ta altra faceta de fer política de l’esmen-
tat grup, mitjançant la seva cap de llista,
la qual, no tenint-ne prou a practicar la
mentida, la confusió entre la població i les

demagògies impertinent , ara sembla que
també es dedica a la tramesa d’anònims
ofensius i desqualificatius contra els mem-
bres de l’equip de govern, segurament
amb l’objectiu d’intentar desestabilitzar
emocionalment a les persones.
No seríem capaços d’entendre aquesta
actitud, si no fos per la suposada ambició
que té la Sra. Martí de poder arribar algun
dia a “manar” (expressió citada per ella
mateixa), sigui al preu que sigui, segura-
ment per poder satisfer els compromisos
particulars d’uns quants que un dia li van
dipositar la confiança.
Tot i així, i al contrari del que pugui sem-

blar, lamentem que el nostre municipi tin-
gui com a principal grup de l’oposició un
grup de persones que donen suport a l’am-
bició i al ressentiment de la seva cap de
llista i a una actitud sense cap precedent
en la història democràtica del nostre ajun-
tament. Quina manera de fer política!
Quina vergonya!

Quina manera
de fer política!

destinat a finançar l’edició de la revista
s’ha incrementat en un 300 % respecte al
pressupost del 2006. El motiu que dona
com argument l’equip de govern es que
cal millorar la quantitat i qualitat de la in-
formació. Però el que ens trobem, és que
en els darrers números hi ha menys  in-
formació general i en canvi es dedica més
espai a la propaganda institucional i a
oferir una informació parcial en les pàgi-
nes centrals, per la qual cosa la publica-
ció esdevé una eina de propaganda parti-
dista.  No hem d’oblidar que aquesta re-
vista està finançada amb una part dels im-
postos que paguem tots els paretans, i uti-

litzar-la com a publicació institucional par-
cial és injust i poc democràtic. No compar-
tim aquesta línia d’actuació i no perquè
perjudiqui a una o altre formació política
sinó perquè perjudica tots. ja que no res-
pecta els límits del que ha de ser la infor-
mació institucional en una democràcia.
Aquest ar ticle ha estat consensuat amb
altres grups municipals per denunciar la
propaganda institucional.

destinat a finançar l’edició de la revista
s’ha incrementat en un 300 % respecte al
pressupost del 2006. El motiu que dona
com argument l’equip de govern es que cal
millorar la quantitat i qualitat de la infor-
mació. Però el que ens trobem, és que en
els darrers números hi ha menys  informa-
ció general i en canvi es dedica més es-
pai a la propaganda institucional i a oferir
una informació parcial en les pàgines cen-
trals, per la qual cosa la publicació esde-
vé una eina de propaganda partidista.  No
hem d’oblidar que aquesta revista està fi-
nançada amb una part dels impostos que
paguem tots els paretans, i utilitzar-la com

L’article d’opinió del grup municipal del PPC no s’ha pogut publicar perquè no ha estat lliurat abans del tancament d’aquest butlletí.

del govern i estem especialment satisfets
amb alguns dels reptes assolits, com ara
l’inici de les obres de la residència, el se-
gon bus urbà i la nova convocatòria de 79
habitatges d’HPO per citar algunes qües-
tions d’actualitat.
Els darrers quatre anys hem estat útils a
la ciutadania. Però ara comença el comp-
te enrere cap a les properes eleccions mu-
nicipals i volem fer un salt endavant per
ser decisius, per aconseguir que les polí-
tiques d’esquerres i ecologistes de debò
garanteixin una millor qualitat de vida per
a tothom.
Hem posat en marxa noves eines per a

incrementar el contacte amb la gent, el
telèfon 93 573 83 33 i el web del candi-
dat. Convidem a tothom que cregui en els
valors de la igualtat, l’ecologia i l’ètica a
participar amb ICV-EUiA. Poseu-vos en con-
tacte amb nosaltres personalment o amb
qualsevol dels mitjans habilitats. Volem se-
guir escoltant l’opinió de tothom.

Grup Municipal de Convergència i Unió

a publicació institucional parcial és injust
i poc democràtic. No compartim aquesta
línia d’actuació i no perquè perjudiqui a
una o altre formació política sinó perquè
perjudica tots. ja que no respecta els límits
del que ha de ser la informació institucio-
nal en una democràcia. CiU, amb aquest
escrit, vol denunciar aquest fet perquè, a
dos mesos de les eleccions municipals,
aquesta actuació en les pàgines centrals
del Parets al Dia és una manera de fer
campanya “partidista” i no dóna opció a
les altres formacions polítiques a utilitzar
aquest mitjà al qual tenim dret.

Parets va bé. Les obres per fer les clàssi-
ques inauguracions prèvies a la campanya
electoral van a bon ritme. La màquina pro-
pagandística preelectoral, entre la qual
destaca la revista municipal, la revista que
hauria de ser de tots, no deixa de cantar
les glòries del govern municipal, reals o
inventades, tant se val, tot ho fan bé.
Però no passa el mateix amb el comerç de
la nostra població, que és una altra assig-
natura que suspèn any rera any el nostre
ajuntament. Per la regidoria de comerç van
passant diferents regidors sense idees ni
propostes .
Mentre veiem com municipis propers i de

característiques similars a les nostres ja
fa temps que treballen per no perdre el seu
entramat comercial, aquí no hi ha mane-
ra. Estem tips de veure com a Parets ens
tanquen les botigues de tota la vida i no
hi ha una bona planificació de futur, ens
calen propostes decidides i valentes per
reflotar la vida comercial del nostre poble.
Cal no oblidar que el comerç actua com a
dinamitzador social i també dóna la imat-
ge a primer cop d’ull de com és el poble.
I malauradament a Parets el que més s’hi
veu són bancs, caixes i immobiliàries, que
s’hi troben com al paradís. Fet que no ens
sorprèn veient el model de creixement ur-

banístic que ens imposen.
Des d’Esquerra creiem en el nostre comerç
i no volem que aquest vaixell s’enfonsi, no
volem promeses que mai arriben a bon
port, volem un comerç dinàmic, que gene-
ri riquesa i faci poble.

Immobiliàries,
Bancs i Caixes o
Caixes, Bancs i
Immobiliàries...
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Queixes dels consumidors relacionades amb els SMS Premium
Darrerament des dels serveis d’atenció al consumidor es ve detectant l’augment de queixes relacionades amb el SMS premium, sobretot entre
la població jove, principal usuària d’aquests tipus de serveis.
En primer lloc aclarir que un SMS premium és un missatge de mòbil a un preu superior als missatges ordinaris, normalment a un número de
quatre xifres i que implica la contractació d’un servei.
Aquest servei pot ser de dos tipus: els que impliquen una sola descàrrega (una melodia o un logotip) i els que comporten la recepció i factu-
ració continuada de missatges (alertes o subscripcions).
Per tal d’evitar futurs problemes amb aquests tipus de missatges hem de fer les següents comprovacions:

• comprovar el preu real del missatge amb impostos inclosos
• comprovar si implica una quota mensual
• comprovar el nombre mínim de missatges que necessitarem per descarregar el contingut
• verificar que el nostre model de mòbil permet rebre el servei
• comprovar si l’empresa està adherida a l’AESM (Associació de Empresas de Servicios a Móviles), ja que si ho està vol dir que

s’ha adherit a un Codi de Conducta així com al Sistema Arbitral de Consum i per tant ens dona més garanties
• comprovar que l’empresa s’identifica clarament (nom, domicili, NIF, adreça postal i electrònica, web i telèfon d’atenció al client)

I tenir en compte tres recomanacions importants:
• desconfiar d’un apartat de correus
• controlar la despesa sobretot si som usuaris de targetes de prepagament
• assegurar-nos dels mecanismes per anul·lar el servei o sol·licitar la baixa

Perjudicats durant l’espoliació franquista, intervenen en el programa Valor afegit

TTTTTeeeeellllleeeeevivivivivisssssioioioioio

Ramon Masip en un moment de la retransmissió.

Valor afegit és un programa econòmic de referèn-
cia a la televisió catalana. Cada setmana proposa
reportatges singulars i àgils, que tracten a fons i
de manera rigorosa diferents temes que afecten els
ciutadans. Consumidors, treballadors, empresaris,
directius o inversors són personatges imprescin-
dibles als quals Valor afegit pretén apropar al món
de l’economia, del qual són protagonistes. Els do-
cumentals també tenen l’objectiu d’estar atents a
les noves tendències, als emprenedors i a tots
aquells qui, amb les seves idees, aconsegueixen
innovar en el món de l’economia. Valor afegit
s’emet els dimecres, a les 23.00 h, al C33 i té una
durada de 25 minuts. Durant la retransmissió del
passat 28 de febrer, Parets del Vallès també hi va
tenir molt a dir.

El passat 28 de febrer, al Canal 33 i dins el progra-
ma Valor afegit, es va emetre el documental El fran-
quisme i la repressió econòmica, en el qual va in-
tervenir el paretà Ramon Massip i Magriña en repre-
sentació de l’Associació de Perjudicats per les
Incautacions Franquistes. El reportatge, de caire
econòmic, versava sobre les mesures aplicades
durant el conflicte en aquest terreny quan els naci-
onals van fer una moneda pròpia, primer segellant
bitllets antics i després fent-ne de nous en imprem-
tes alemanyes. El Ministeri d’Hisenda franquista
havia decretat la retirada de tots els bitllets emesos
al bàndol republicà des del 18 de juliol de 1936 a
totes les ciutats i els pobles on entraven les tropes.
Segons l’historiador Josep Miquel Santacreu, amb
aquest sistema, prop de dotze mil milions de pes-
setes republicanes van quedar sense valor. Els ciu-
tadans van ser obligats a portar els bitllets al Banc
d’Espanya o a altres entitats per, teòricament, fer

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

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.

És ben difícil parlar d’entitats i associacions perquè
vés a saber com i quan neixen les primeres formes
d’aquesta disciplina. No obstant això, intentarem fer
un repàs sobre aquest món i els seus suposats orí-
gens. Sembla que, almenys a Catalunya, l’associa-
cionisme pren forma entre el final del segle XIX i prin-
cipis del XX.
Les primeres a destacar foren aquelles de caire re-
ligiós, seguides per les esportives i, més endavant,
les relacionades amb el treball i els treballadors. Els
seus símbols i segells han estat en moltes ocasions
identificacions emblemàtiques d’aquests grups i
moltes deuen, almenys en part, el seu èxit a la seva
imatge. Tots aquests grups i entitats, han evolucio-
nat amb la mateixa rapidesa que la societat matei-
xa i, a mesura que hi creixien noves necessitats i
mancances i, perquè no dir-ho, augmentaven les in-
quietuds i l’interès dels ciutadans per certs proble-
mes, també es desenvolupaven noves formes
d’unió. Ara podem trobar associacions de tota
mena: lúdiques, ecologistes, solidàries, esportives,
veïnals, polítiques, culturals, comercials, de col·-
leccionistes... La llista és pràcticament tan llarga
com paraules hi ha al diccionari. Tot i que, durant
un temps poc gloriós, les agrupacions i altres formes
d’associacionisme eren perjudicials per a la salut i
perseguides per ments poc lúcides, avui en dia és
un dret reconegut en la Constitució Espanyola –arti-
cle 22.
Pel que fa a Parets, tenim agrupacions, clubs, enti-
tats i associacions que han esdevingut referents per
a la vida pública del municipi. Valgui com a exem-
ple el Bàsquet Parets, que enguany celebra el seu
75è aniversari. Bé, i què ens faltava? Doncs justa-
ment el que celebrem el proper dia 22 d’abril: una
festa, concretament la seva festa, un dia dedicat a
les persones que formen part d’aquests col·lectius
que treballen per donar vida als pobles i ens inten-
ten fer còmplices de la seva tasca. Felicitats a tots
els qui en formeu part perquè esdeveniu un exem-
ple a seguir. Sens dubte, ens veiem al Sot d’en Bar-
riques durant la 7a Festa de les Entitats.

La Festa de les Entitats

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

un canvi pel qual rebien un document on es reflecti-
en les quantitats lliurades però, mai més no se’n va
saber res més d’aquells diners. Masip i la seva
mare, de 90 anys, van explicar en primera persona
les conseqüències de l’espoliació i les represàlies
a què se sotmetia els qui es negaven a lliurar els
seus béns econòmics. Arran de l’emissió del pro-
grama en el canal internacional, ciutadans de Parets
que actualment viuen a països com l’Argentina i que
estan en possessió de documents que demostren
l’espoli, s’han posat en contacte amb Ramon Masip
per afegir-se a les demandes de tots aquells qui re-
clamen allò que un dia se’ls va expropiar i  volen que
se’ls torni per ple dret. Gairebé un miler de perso-
nes en possesió dels rebuts dels bitllets que van lliu-
rar després de la guerra, s’han unit a l’associació
de perjudicats per la confiscació del govern franquis-
ta. L’entitat vol recordar que si algú romàn en aques-
ta situació i conserva els documents, es pot posar
en contacte amb Ramon Masip o amb l’associació.

Mercè Alcayna

Que la senyora Margarita volgués instal·lar, l’any 1949, una indústria dedicada a la
«tintorería y lavado de ropa usada» en el carrer Major m’ha tret un antic pes de so-
bre: m’he passat la vida sentint-me culpable per no fer cas de la meva mare que
em deia que era importantíssim aprendre a cuidar la roba –rentar-la bé, fer els sar-
gits o arreglos per mi mateixa i tenir-la ben endreçada, per si calia ensenyar l’arma-
ri, que recordem que es feia molt, això–. Ara ja em sentiré millor quan porti la cami-
sa a la bugaderia o em faci arreglar la vora dels texans.
El tema és que per instal·lar una indústria o un comerç calia –i cal encara– una lli-
cència d’activitat, com és el cas del document que us mostrem avui. Fins fa pocs
anys, n’hi havia de dues menes: les reglamentades autoritzaven la instal·lació d’aque-
lles activitats considerades «molestas, insalubres y peligrosas». Exemple: una fà-
brica de productes químics. D’altra banda, hi havia tota la resta d’activitats, les no
reglamentades. Avui en dia, la divisió de les activitats industrials i comercials és
més àmplia i complicada, atesa també la seva multiplicitat.
Per sort, el control que s’aplica a les que tenen un risc més elevat és també supe-
rior. Tornant a la meva mare, tinc entès que les modistes no acostumaven a sol·-

licitar llicència d’activitat, però ella cada estiu provava de fer-m’hi anar. Provava...

,
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Carles Font

Com es va fundar la Salut?
Els meus avis tenien un restaurant al
carrer de Comerç de Barcelona que es
deia Freser. Encara hi ha molta gent
que el recorda ja que estava molt a
prop del Born i molts anaven a comprar
al mercat i després a dinar al restau-
rant. Posteriorment van comprar una
segona residència a Parets i van deci-
dir obrir un restaurant al poble que va
ser la Salut. De fet van ser els meus
avis, el meu pare i el meu tiet, els qui
el van fundar.
Recordes els seus inicis?
Era molt petit però recordo que al vol-
tant només hi havia camps i que els car-
rers no estaven asfaltats. A l’entrada del
restaurant encara tenim un ferro que es
feia servir per treure el fang de les sa-
bates. Recordo que feia els cafès enfi-
lat en una caixa de begudes perquè no
hi arribava. Els primers anys va ser un
hotel a més es feia un ball a la terras-
sa que tenim. De fet encara alguns cli-
ents diuen que van a l’hotel a dinar,
quan vénen a la Salut.

Jordi Guixà
Restaurant La Salut de Parets

Com definiries la Salut?
És un restaurant de cuina mediterrània,
catalana i de mercat, però amb influèn-
cies diverses. És un establiment de me-
nús, carta, carn, peix, bateigs, comuni-
ons, casaments, convencions d’empre-
ses... El que sí ens caracteritza és que
tenim molta cura en la qualitat dels ali-
ments. És un restaurant familiar perquè
la meva germana Olga és la cap de cui-
na, la meva dona s’encarrega de l’ad-
ministració i jo m’encarrego de les com-
pres i del Vila Guixà. També ens ajuden
molt els nostre pares.
Com fidelitzeu els clients?
Tenim una clientela fixa des de fa molts
anys. N’hi ha que discuteixen quin és
el més antic. Puc dir que no tan sols
són clients sinó amics. Lògicament la
gent vol menjar bé quan va a un restau-
rant però el que distingeix un establi-
ment és també el tracte al client i això
ho intentem fer de la millor manera.
Hi ha alguns plats típics de la Salut?
N’hi ha molts: l’arròs caldós amb lla-
màntol, el bacallà amb cap i pota,... A

“El que distingeix un establiment és el tracte amb els clients i, això, ho intentem fer de la millor manera” Ultima hora ...´
La Salut és un dels restaurants emblemàtics de Parets del Vallès i de la nos-
tra comarca. Fundat per la família Guixà el 1961 ha continuat fins avui en dia
gràcies a la seva diversificació gastronòmica, la seva cuina selecta i elabo-
rada i el bon tracte amb el client. Ara són els néts de la família qui s’encarre-
guen d’aquest restaurant paretà i Vila Guixà, que està a Sant Pere de
Vilamajor. Jordi Guixà ens recorda els inicis de la Salut, que és al carrer de
Sant Jaume, número 78 de l’Eixample de Parets, i de l’actualitat d’aquest es-
tabliment que obre de dimarts a divendres al migdia i els caps de setmana.

casa treballem molt amb peix amb d’es-
pècies menys conegudes com ara el cor-
ball, el gall de Sant Pere, el llom de to-
nyina, la daurada salvatge,... Intentem
que el menú sigui variat, amb produc-
tes naturals i evitemt els fregits.
Vila Guixà és d’un estil diferent?
Sí, perquè està adreçat a banquets i
casaments. El món de la restauració
s’ha especialitzat molt i cada vegada
vol més intimitat en aquest tipus de ce-
lebracions. Per això vam crear, ara fa
cinc anys Vila Guixà, un restaurant que
és a lafalda del Montseny i amb un es-
pai molt gran idoni per organitzar
aquest tipus d’actes.

Les tres escoles bressol municipals
de Parets del Vallès, El Petit Cirerer,
La Cuna i el Cirerer, oferiran jornada
de portes obertes entre el 24 i el 26
d’abril segons el següent calendari:
El Cirerer: 24 d’abril, 17.30h
La Cuna, 25 d’abril, 17.30h
El Petit Cirerer, 26 d’abril, 17.30h

Portes obertes a les
escoles bressol  municipals

Més de quaranta entitats i dinou
serveis municipals, participaran a la
7a festa de les entitats que es ce-
lebrarà el diumenge 22 d’abril, d’11
a 21 h, al Sot d’en Barriques.
Aquesta festa té com objectiu donar
a conèixer el teixit associatiu del mu-
nicipi i fer participar els ciutadans en
el seu entramat.
La Taula d’Entitats ha estat la res-
ponsable de l’organització i s’ha pre-
parat un ampli ventall d’activitats
pensades per a grans i petits.

7a Festa de les Entitats

L’Ajuntament de Parets ha estat
guardonat per la Diputació de
Barcelona amb el premi a la Millor
iniciativa local per l’estalvi d’aigua
2006 per a municipis d’entre 5.000
i 50.000 habitants. L’alcalde Joan
Seguer i el regidor de Medi Ambient,
Josep Maria Tarrés, van recollir el
premi dimecres passat.

Premi al Programa
Municipal d’estalvi d’aigua


