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Parets educa, dins i fora de l’escola
Prop de 140 persones han participat a la I Jornada del Projecte Educatiu de Parets

La I Jornada del Projecte Educatiu de Parets es va celebrar el passat 9 de març al CEIP Lluís Piquer
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L’educació com a eix fonamental per viure i con-
viure. L’educació com a base per assolir una ciu-
tat més cívica, més culta i més compromesa. La
ciutat entesa com un espai educatiu i tots els seus
habitants com a transmisors de valors i actituds.
Aquesta és la filosofia que inspira els projectes
educatius de ciutat. A Parets, aquesta iniciativa es
coneix com a PEP, el Projecte Educatiu de Parets.
El PEP és un instrument educatiu basat en la par-
ticipació ciutadana, en la planificació estratègica
i en la corresponsabilitat social amb l’educació en
tots els seus àmbits. El ciutadans actuen com a

agents educatius i plantegen col·lectivament quins
són els grans reptes de l’educació a la ciutat.
S’estableix d’aquesta manera una xarxa educati-
va ciutadana que va molt més enllà de l’àmbit
escolar i que treballen per a desenvolupament de
projectes i accions educatives.La primera jornada
de treball del PEP, celebrada divendres 9 de març,
ha estat un èxit. Prop de 140 persones hi han par-
ticipat activament. En el marc de la jornada es va
donar a conèixer la diagnosi educativa de Parets,
es va presentar el grup impulsor i es va iniciar el
debat de les futures línies de treball.(Pàg.3)
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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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Serveis de l’entitat Parets del Vallès contra el Càncer

L’entitat Parets del Vallès contra el Càncer – Funda-
ció Oncovallès estem treballant i incorporant nous ser-
veis de suport adreçats als malalts i les malaltes de
càncer i també als seus familiars.

Des del començament del mes de febrer, hem posat
a disposició dels malalts i els familiars el servei
d’una psicooncòloga que proporciona atenció perso-
nalitzada, cada dimarts a la tarda, de 16h a  20h a
la nostra seu, emplaçada a l’edifici COREFO, a l’avin-
guda de Catalunya, número 74 de Parets del Vallès.

D’altra banda, a  partir del proper 1 d’abril iniciarem
un taller de “Creixement personal amb fang” que es
desenvoluparà a la nostra seu.

Un altra de les voluntats de l’associació és la prope-
ra incorporació d’una nutricionista per tal de poder
oferir dietes personalitzades a cada malalt.

Per sol·licitar informació sobre els nostres serveis
podeu contactar a través dels telèfons 93 573 92 02
o 626 75 34 58, o bé adreçar-vos a la seu de l’enti-
tat, a l’edifici COREFO, els dimarts de 16h a 20h.

Parets del Vallès contra el Càncer
Fundació Oncovallès

L’Alzina surera de l’Escola de la Natura de Parets

Amb l’afany de trobar arbres singulars a la Vila de
Parets, pareu esment al frondós pollancre de la
COREFO. Arbre de ràpida creixença, gruixut, de bona
soca; de capçada allargada mirant cap al cel.
Es desfulla amb els primers freds i deixa el vial re-
plè de fulles seques.
Nom científic:  populus nigra Italica.
Família: de les salicàcies.
Escorça: grisa negrenca, marcadament clivellada.
Floració: al començament de la primavera.
Les llavors van proveïdes d’un plomall sedós
que el vent fa voladís i escampa per totes bandes.
Nom català: pollancre.
Sinònims: clop, poll, pollanc, xop
Nom castellà: chopo, lombardo.
El miro i prenc  interès de saber els anys que ha com-
plert. I vaig a buscar informació al senyor Frederic
Martínez Soler, president de la COREFO, que ens  fa
sabedors dels annals de l’assenyalat pollancre.
Ens comenta que, l’any 1950, la Diputació de

Barcelona   el recompensà amb un complex d’arbres
i plantes de jardí per oferir-los entre els seus socis.
Si més no, el pollancre en si, no el volgué ningú, i
quedà solat en el viver. I, com a fita d’orientació, al
tendral arbre li varen donar l’emplaçament on avui
encara  viu des de  fa mig segle.
Plagues dels pollancres: la prematura caiguda de
les fulles, la provoca un fong anomenat Venturia
populina.
A títol de curiositat: si mai ve al cas, podem dir que
la magnitud del nostre pollancre forma part de  la
llista de notabilitat. La fusta del pollancre es fa ser-
vir com a pasta de paper i, també, per manufacturar
escuradents.

Josep Bernal

Enyor de cloenda

L’ha apaivagat el fred del mes de febrer,
però s’ha perdut el tradicional caliu

d’un bar que sempre havia sigut el niu
per a l’obrer febril o per al pagès feiner.

Les portes han quedat tancades del tot
i els cors dels clients, d’un bategar prou viu,

han passat a palpitar pel trist motiu
de sentir-se, com abandonats, al carrer.

Potser mai més no serà com ho fou fins ara,
o potser amb millor iniciativa:

ningú no ho sap amb seguretat, encara.

El soci vell està a l’expectativa:
ell vol que la reforma faci de mare
i, per pare, el BAR COOPERATIVA

Antoni Bertran

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

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

Divendres 16 març
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A la tarda, a la sala
d’exposicions de Can Rajoler,
xerrada còctel “Com ser una
súper mossa i no morir en
l’intent” a càrrec de Núria Alba
Quintero.
Dissabte 17 març
-A les 10 h, al Casal Can
Butjosa, taller de risoteràpia.
Diumenge 18 març
-A les 18.30 h, al Teatre Can
Rajoler, espectacle La banda
sonora de la immigració, a
càrrec de la cia. Immigrasons.
Dimarts 20 març
-A les 18.30 h, a la Biblioteca
Can Rajoler, hora del conte.
Dimecres 21 març
-A les 12 h, al Club Sant Jordi,
signatura del conveni entre
l’Ajuntament de Parets i la
Fundació Viure i conviure.

-A les 17 h, al Club Sant Jordi,
concert d’havaneres a càrrec de
La bella Lola.
Dijous 22 març
-A les 21.30 h, a l’Escola de
Música, projecció de l’audiovisual
Chimborazo.
Divendres 23 març
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
Dissabte 24 març
-A les 17 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, trobada de contacontes
a càrrec dels alumens del CEBEI
i de contacontes d’arreu.
-A les 19.30 h, al Teatre Can
Butjosa, representació de l’obra
La pareja ideal a càrrec d’Impacta
Teatre.
-A les 21.30 h, al restaurant La
Salut, sopar de dones i ball
amenitzat pel dj Mikel Abarca.
Diumenge 25 març
-A les 12 h, al camp de rugbi,
quadrangular trofeu Miquel Grau.-

A les 14 h, al restaurant La Salut,
dinar d’aniversari de la Penya
Blanc-Blava Parets-Lliçà i ball amb
l’Orquestra Maravella.
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler,
La fabulosa ciència del Dr. Grau i
les bessones Grimm a càrrec de
la Cia. Tábata Teatre i Teatre de
la Sargantana.
Dimecres 28 març
-A les 19 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, conversa amb l’escriptora
Gemma Lienas.
-A les 19.30 h, al Centre Cutural
Can Rajoler, inauguració de
l’exposició Parlem-nos i a la
conferència Com deixar de ser un
estranger a càrrec de l’escriptor
Matthew Tree. L’exposició es
podrà visitar del 28 de març al 18
d’abril.
Divendres 30 març
-A les 10 h, a la plaça de la Vila,
festa de la cloenda Educació
viària en civisme.
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

Un projecte educatiu de ciutat és un
compromís ciutadà i institucional amb
l’educació, un instrument que permet
participar al conjunt de la ciutadania en
la definició de les polítiques educatives
locals i que ha de contribuir en la cons-
trucció del model de vila. I aquests són,
exactament, els fonaments del Projec-
te Educatiu de Parets (PEP).

140 participants a la jornada
Recentment s’ha celebrat la I Jornada
del PEP,  que ha tingut gran èxit de par-
ticipació. Unes 140 persones han pres
part en la  jornada, en què es va presen-
tar la diagnosi del municipi, un docu-
ment que recull els mapes
sociodemogràfic, escolar, de recursos
educatius i de visions urbanes i educa-
tives que s’ha elaborat en la primera
fase del projecte. A partir de la diagno-
si s’han pogut detectar les fortaleses i
les debilitats del municipi, un mapa de
visions que s’ha confeccionat arran

Grups de treball, el passat 9 de març, debatent prioritats d’actuació del PEP

Compromís ciutadà i implicació màxima
en el Pren el Pren el Projecte Educatiu de Parojecte Educatiu de Parojecte Educatiu de Parets (PEP)

Al voltant de 140 persones
participen a la I Jornada del

PEP

L’educació esdevé un factor clau per
al progrés de les ciutats, i és quel-
com que va molt més enllà del marc
escolar. Tots els espais, els recursos
i els equipaments contribueixen a
l’educació permanent de la ciutada-
nia i, per tant, tot el municipi es cons-
titueix com a espai educatiu.
Impulsar i potenciar la construcció
de Parets com a ciutat educadora és
el màxim propòsit del PEP, el Projec-
te Educatiu de Parets. Aquesta inici-
ativa, impulsada per l’Ajuntament de
Parets del Vallès, neix amb la ferma
voluntat de transformar l’educació
en un element estratègic per al des-
envolupament i el progrés de la nos-
tra vila, un instrument que ens per-
meti avançar en la cohesió social i
la competitivitat econòmica.
Des del començament del mes de
setembre estem treballant per posar
en marxa el PEP. Durant la primera
fase hem pogut fer una diagnosi de
la nostra vila a partir d’un acurat
estudi sociodemogràfic, de recursos
educatius i que ha sabut percebre la
visió que tenen els paretans i les
paretanes en l’àmbit de l’educació.
El Projecte Educatiu de Parets ha de
definir quines són les prioritats edu-
catives del municipi i identificar quins
principis, quines metodologies i
quins programes han de guiar l’acció
educativa. Tot això ha de ser fruit de
la participació ciutadana, perquè
som tota la comunitat local els qui
hem de poder definir, consen-
suadament, les necessitats de la
nostra vila i plantejar-ne les possi-
bles solucions.
Parets és un poble viu, inquiet i im-
plicat amb el seu entorn. Aquest ta-
rannà ha quedat palès, un cop més,
en la I Jornada de Treball del Projec-
te Educatiu de Parets, una vila com-
promesa amb els principis humanís-
tics, socials, ecològics i democràtics,
i que vetlla perquè totes les seves
activitats, els seus espais i els seus
recursos esdevinguin elements edu-
catius.

La I Jornada de treball del
Projecte Educatiu es va celebrar
el 9 de març al CEIP Lluís Piquer

S’obren les inscripcions per
a les properes taules de

treball

Es presenta el grup impulsor
del PEP, format per represen-

tants de tots els àmbits

A partir d’ara, en el marc del Projec-
te Educatiu de Parets s’inicien tau-
les de debat sobre sis  àmbits dife-
rents. Aquestes taules de debat són
una eina fonamental per establir i
concretar les accions que s’hauran
de desenvolupar. La par ticipació
està oberta a tota la ciutadania.
Les inscripcions es poden fer, fins
al 10 d’abril, en el  web municipal:
www. parets.org, www.parets.cat o
http://pep.parets.org/
També es poden formalitzar les ins-
cripcions en el Servei d’Educació de
l’Ajuntament de Parets.

Aprenentatge i coneixement
(Educació permanent, relació esco-
la-empresa, programes educatius
específics)
Cultura i Art
(patrimoni, història, festes, llengua)
Ciutadania activa
(participació, associacionisme, es-
ports, entitats)
Família
(relació família-escola, AMPA, activi-
tats extraescolars, formació per a la
família)
Convivència
(civisme, valors, interculturalitat, co-
hesió social, diversitat, immigració)
Entorn sostenible
(espai urbà, territori, sostenibilitat,
planificació urbanística, mobilitat)

Taules de treball

Àmbits de treball

d’entrevistes a ciutadans i represen-
tants polítics, enquestes, tallers de par-
ticipació, qüestionaris a entitats, equips
directius dels centres d’ensenyament  i
docents dels centres. A partir d’aques-
tes dades es plantegen accions per a
la millora de Parets i es marquen priori-
tats.

Presentació del grup impulsor
La jornada de treball va servir també per
donar a conèixer el grup impulsor del
Projecte Educatiu de Parets, format per
una desena de persones que represen-
ten els més diversos àmbits i segments
de població. L’anomenat grup impulsor
es constitueix com a coordinador i
dinamitzador de les accions que caldrà
emprendre per a la millora de l’educa-
ció a Parets.
En el decurs de la jornada ja es van
establir diferents grups de treball que
van debatre sobre la priorització d’algu-
nes de les accions que caldrà desenvo-
lupar en un futur, ja sigui a curt, mitjà o
llarg termini. Els resultats de la
priorització es donaran a conèixer
properament.
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Arranjament i ampliació de voreres a diversos carrers de Parets

Una de les obres que ja es duu a terme al municipi,
és la de l’ampliació de voreres d’accés al polígon
Llevant Industrial. L’actuació implica la millora de les
esmentades voreres que esdevénen la connexió en-
tre les zones verdes annexes al Bosc de taules i al
parc del Llac amb el nucli urbà, en concret la via del
pont sobre el riu Tenes.

Més amplitud en l’accés a les zones verdes
Amb les obres, el nombre de carrils habilitats per al
trànsit passarà a ser dels quatre que existeixen en
l’actualitat a només tres. Aquest fet permetrà dotar
de més espai per als vianants alhora que millorarà
els accessos peatonals als espais verds i als serveis
que ofereix el polígon. En breu també es preveu la pa-
vimentació de l’aglomerat asfàltic de tota l’avinguda.

Ampliacióde voreres d’accés
Avinguda de Francesc Macià
Finalització obres: abril de 2007

Arranjament i ampliació de voreres
Av. de Catalunya amb Av. de la Pedra del Diable
Finalització obres: maig de 2007

Pavimentació i millora de l’aparcament i serveis
Av. de Catalunya entre Berenguer i Dos de Maig
Finalització obres: abril de 2007

Actualment, s’està actuant en aquest tram de l’Av. de
Catalunya entre l’Av. de la Pedra del Diable i el Cen-
tre d’Assistència Primaria (CAP), per tal de millorar
la seva urbanització i els serveis ja existents com  la
parada d’autobús i els contenidors en superfície. Tam-
bé es procedirà a la substitució parcial i reforma del
clavegueram general.

Millora i ordenació dels serveis
Per tal de dotar de més espai les zones dedicades
al pas dels vianants, s’ampliaran les voreres exis-
tents. Aprofitant la intervenció inicial, està prevista
una millora de la semaforització així com la creació
d’una zona de càrrega i descàrrega per als vehicles
de mercaderies i l’ampliació del nombre de places
d’aparcament al costat del CAP i de l’antiga BENDIX.

L’objecte d’aquesta obra en que s’arranja la vorera
oest de l’Av. Catralunya, és el de donar més ampli-
tud per al pas de les persones i, alhora adaptar-la a
l’amplada de tram d’aquest carrer que ja s’ha ampli-
at en altres fases anteriors. Darrerament, també s’ha
incorporat a l’actuació, el tancament i la nova cober-
tura del pas soterrat de vianants.

Bancs i espais de descans per als vianants
En aquest cas, l’obra incorpora la instal·lació de
bancs i cadires i el reforçament de l’enllumenat pú-
blic i, com en d’altres zones, la reordenació de la
semaforització existent. Els arranjaments es duran a
terme per part de l’empresa Barnasfalt i la previsió
per a la seva finalització és, aproximadament a mit-
jans del proper mes d’abril.

L’àrea de Serveis Urbans està desenvolupant algunes actuacions de millora al carrers de Parets, amb l’ampliació i arranjament de vore-
res, així com la instal·lació de contenidors soterrats. Actualment es treballa a les avingudes de Catalunya i de Francesc Macià.
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UGT i Ajuntament signen un conveni
per a la creació d’habitatge protegit.
El Pla de millora del transport urbà preveu la incorporació d’un nou bus
que permetrà una major freqüència de pas i l’ampliació del recorregut

 LUCIO GAT
Regidor

d’Urbanisme i
Habitatge

L’Ajuntament de Parets i el sindicat
UGT han corroborat el seu compromís
amb la promoció d’habitatges prote-
gits. L’alcalde de Parets, Joan Seguer,
en representació del consistori, i Josep
Maria Álvarez, secretari general d’UGT,
en representació de la Unió General de
Treballadors de Catalunya, han subscrit
un conveni de col·laboració per a la pro-
moció d’habitatges en règim de protec-
ció oficial a Parets del Vallès.

UGT desenvolupa una promoció
El conveni té per objecte contribuir a la
millora de la política d’habitatge del
municipi de Parets del Vallès, mitjan-
çant la promoció d’habitatges amb pro-
tecció oficial de règim general, desti-
nats al règim de propietat, per a resi-

dents al municipi i amb criteris de
sostenibilitat, al nou sector de Can
Fradera.
Seixanta dels habitatges públics que es
construiran al sector de Can Fradera,
inclosos en el Pla d’Habitatge Assequi-
ble 2007, seran executats per la coope-
rativa Llar Catalònia i Qualitat Habitat-
ge Social. Josep Maria Álvarez, secre-
tari general d’UGT, va manifestar que
“aquesta promoció és un gra de sorra
i com a sindicat volem que les adminis-
tracions s’impliquin a fons en polítiques
d’habitatge protegit com és el cas de
l’Ajuntament de Parets”.
Aquesta promoció començarà a
construir-se el proper mes de setembre
i la durada de les obres serà de dos
anys.

Compromís, credibilitat i justícia

Abans de l’inici del període de
preinscripció i matriculació per al pro-
per curs escolar 2007-2008, els cen-
tres educatius de Parets ofereixen jor-
nades de portes obertes. Van comen-
çar, ahir, 15 de març a l’IES Parets i
finalitzaran el 17 d’abril. El calendari és
el següent:
IES Parets del Vallès, ESO
15 de març 18.00 h
ACESCO,
19 de març 17.30 h
Col·legi Nostra Senyora
de Montserrat,
22 de març 17.30 h
CEIP Pompeu Fabra,
23 de març 17.30 h
CEIP Municipal Patronat Pau Vila,
26 de març 17.30 h
CEIP Lluís Piquer,
29 de març 17.30 h
IES Parets del Vallès,
Batxillerat i cicles formatius
17 d’abril 18.00 h
En el moment del tancament d’aquest
butlletí, encara s’estava pendent del
decret del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya que estableix el
períodes de preinscripció i el procés de
matriculació per al proper curs.

Portes obertes a les
escoles de Parets

Un bon dia, en aquesta mateixa secció i coincidint amb l’adjudicació
dels 27 habitatges de protecció oficial de Cal Jardiner, (avui ja a les
mans d’aquells que, justificant la seva situació econòmica i social la
sort els va somriure), vaig dir que la il·lusió tenia motius evidents per
continuar entre nosaltres. L’oferta de 79 habitatges més, proposada
recentment a la població de Parets, justifica no tan sols aquelles pa-
raules, sinó el rigor i la responsabilitat d’aquest equip de govern sobre
el compliment dels seus compromisos, que no apel·la a la ironia, com
ha fet algun grup de l’oposició curiosament per amagar les seves con-
servadores reticències, incomprensibles  mentides i impertinents de-
magògies, sobre les polítiques locals de l’habitatge assequible.
Cal avançar! I per això jo simplement vull compartir, com vaig fer en
l’ocasió anterior, la il·lusió d’aquells qui properament optaran per aquests
79 habitatges com a conseqüència d’aplicar compromís, credibilitat i
justícia social.

Què li sembla que s’impulsi a Parets un Projecte Educatiu de Ciutat?

VOX POPULI

Jo formo part del PEP i el trobo
molt necessari. Crec que és una
iniciativa molt bona, sembla que
la gent s’implica més que en
d’altres propostes del poble. Es
pot guanyar molt en l’educació
Potser incidiria en els joves i els
temes d’educació sexual, les dro-
gues o l’educació alimentària,
per dir alguns exemples.

Eva
Marcos
44 anys

Ana. M.
Fuster

56 anys

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.

Pedro
Pérez

47 anys

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.

Ana
Comelles

36 anys

M. Àngel
López

32 anys

Em sembla una iniciativa molt
bona, perquè tothom té dret a
opinar en l’educació. Els avis,
per exemple, són molt impor-
tants: sóc àvia i penso que con-
tribueixo molt en l’educació de la
meva néta. Incidiria en l’educa-
ció a casa, perquè avui en dia es
delega molt a l’escola i la base
penso que ha d’estar a la llar.

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.

Més de 230 persones van assistir diu-
menge passat, 11 de març, a la Pas-
sejada per Gallecs emmarcada dins les
activitats de lleure i esport “Gallecs
imprescindible” i coorganitzada pel
Consorci de l’Espai Rural de Gallecs,
l’Escola de la Natura de Parets i el Grup
de Voluntaris Ambientals.
En el decurs de la trobada, es va fer la
presentació de la quinzena de volunta-
ris ambientals que han pres part en el
curs de voluntariat ambiental impartit a
l’Escola de la Natura i que van fer una
visita guiada i comentada per diferents
indrets del paratge natural.

Èxit de participació a la
passejada per Gallecs

BrBrBreuseuseus

El termini de presentació de sol·-
licituds per accedir als 79 habitat-
ges de protecció oficial que es pro-
jecten a Can Fradera, a l’Espai
Central i al carrer Prat de la Riba fi-
nalitza el proper dimarts, 20 de
març. Per a informació i establi-
ment de cita per a l’atenció perso-
nalitzada cal trucar al telèfon 902
789 700, de dilluns a divendres,
de 9 a 19 hores. Tota la informa-
ció i documentació referent al Pla
d’Habitatge Assequible es pot con-
sultar en el web de l’Ajuntament de
Parets.
Els sorteigs per determinar els ad-
judicataris es farà el dissabte, 31
de març. Es faran quatre sorteigs
d’acord amb la tipologia escollida.
En el primer s’adjudicaran els dos
habitatges per a disca-pacitats. En
el segon, els vuit habitatges d’una
habitació emplaçats a Can Fradera
i el carrer Prat de la Riba, adreçats
a menors de 35 anys. El tercer sor-
teig adjudicarà 54 habitatges de
dues i tres habitacions per a famí-
lies o parelles, i per últim, el quart
sorteig, adjudicarà els quinze habi-
tatges de lloguer.

Termini de sol·licituds per
als pisos d’HPO

Contacte d’emergència
als telèfons mòbils
L’Associació de Voluntaris de Pro-
tecció Civil de Parets del Vallès
s’adhereix a una iniciativa sorgida
de l’ANAV (Asociación Nacional de
Agrupacions de Voluntarios de
Protección Civil).
Segons l’ANAV, en molts dels acci-
dents produïts en carretera i en al-
tres emergències, els ferits porten
telèfon mòbil. Sovint, però, desco-
neixen a quin número adreçar-se
per contactar amb els familiars. Ar-
ran d’aquesta situació, plantegen
la incorporació d’un número de con-
tacte per a casos d’urgència, que
estigui associat a les sigles inter-
nacionals ICE (in case of
emergency). Amb aquesta acció
s’intenta agilitzar la tasca dels ser-
veis d’emergència i alhora poder
contactar de manera més ràpida
amb els familiars.
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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

CONTROL PROCESSOS
QUÍMICS

AJUDANT CUINA
INDUSTRIAL

 RECEPCIONISTA
TELEFONISTA AMB IDIOMES

Llocs de treball: 1.
Contracte: Indefinit
Horari: Jornada completa (horaris
a determinar)
Tasques: Supor t administratiu
bàsic, atenció clients i centraleta
telefònica.
Requisits: Imprescindible francès
i anglès. Valorable altres idiomes.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Temporal + indefinit.
Horari: Jornada parcial flexible (5
h diàries aprox.)
Tasques: Portar la comptabilitat
d’una empresa distribuïdora de
llaminadures.
Requisits: Formació i experiència
en comptabilitat.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Temporal amb
opcions d’indefinit.
Horari: Jornada intensiva tarda
(15.00 a 23.00 h)
Tasques: Suport a la secció de
cuina en la preparació de produc-
tes precuinats.
Requisits: Preferible experiència
en cuina.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Indefinit
Horari: Jornada completa partida
de 8.30 a 13.30 i de 15.00 a
18.00 h.
Tasques: Les habituals d’una ofi-
cina tècnica.
Requisits: Formació professional
i experiència en aquest àmbit.

NETEJADORA
HOTEL

OPERARI
FÀBRICA

Llocs de treball: 1.
Contracte: Temporal + indefinit.
Horari: Jornada completa partida
de 9.00 a 13.30 i de 15.30 a
19.00 h.
Tasques: Operari empresa de re-
paració de vidres de vehicles.
Requisits: Formació a càrrec de
l’empresa. Bona predisposició a
aprendre un ofici.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Temporal
Horari: Jornada parcial (32 h). Tar-
des (dl, dm i dx) i tots els caps de
setmana (dissabtes tarda i diu-
menge al matí).
Tasques: Atenció al públic i ta-
ques de manteniment i neteja.
Requisits: Disponibilitat absolu-
ta, informàtica a nivell usuari, ni-
vell bàsic de català, experiència.

Llocs de treball: 2.
Contracte:  Temporal amb
opcions de continuïtat.
Horari: Jornada completa per
determinar segons les necessi-
tats de l’hotel.
Tasques: Neteja d’habitacions i
espais comuns.
Requisits: Imprescindible vehi-
cle.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Relleu
Horari: Jornada completa partida
Tasques: Anàlisis químiques bàsi-
ques, gestió de residus i control
de qualitat.
Requisits: Imprescindible forma-
ció en química (enginyeria tècni-
ca professional). Valorable forma-
ció complementària en residus i
qualitat. Anglès.

CONSERGE INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES

ADMINISTRATIU/VA
COMPTABLE

DELINEANT

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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Gràcies i, si us plau, no ho torni a fer.
Frases com aquestes són les que, du-
rant aquest mes de març, els alumnes
de 4t curs de primària de les escoles de
Parets estan dedicant als conductors i
conductores que, d’una manera o d’una
altre, infringeixen les normes de circu-
lació.

Els primer en sortir al carrer han estat
els alumnes del Pompeu Fabra que,
amb el llenguatge propi de la seva edat,
explicaven als vianats els objectius de
la campanya: Volem poder passar pels

Vostè ja sap que no es pot aparcar aquí?

Prop de 200 alumnes de 4t
curs de primària ensenyen
els conductors a respectar

les normes de circulació

passos de vianants sense que hi hagi
cotxes pel mig, i no volem cotxes apar-
cats a les voreres perquè llavors no po-
dem passar.

Multes simbòliques
Però, sens dubte, el que més els agra
da és lliurar la multa simbòlica als con-
ductors, això sí, acompanyada d’un re-
gal per a què no s’enfadin. Si durant
aquests dies els preguntem què volen
ser quan siguin grans, la majoria d’ells
ens contestaran sense pensar-ho, vull
ser policia! M’agrada veure la gent que
fa coses mal fetes i poder explicar com
s’han de comportar, per què Parets és
de tots oi?. Tots els nens i nenes, en

general, estan demostrant un compor-
tament exemplar i esdevénen els mi-
llors agents cívics que una població
pugui desitjar.

Participació activa
La segona setmana del mes de març
va ser el torn dels alumnes de CEIP Llu-
ís Piquer. Els nens i nens es van posar
la samarreta que els identifica com a
agents cívics i amb un bloc de multes i
un bolígraf com a única arma, van sor-
tir al carrer a ensenyar, segons les se-
ves pròpies paraules, com cal fer les
coses. Els alumnes d’ACESCO, també
van demostrar que, participant activa-
ment  i ajudant a la detecció de compor-
taments incívics, dels que habitualment
no som massa conscients, arribem a
resultats positius.
Així, les persones que caminen pels
carrers del nostre poble i veuen tota una
filera de nens vestits de verd amb el
logotip del civisme s’apressuren a as-
senyalar-los dient, mireu, els agents cí-
vics de Parets.

Els escolars detecten
comportaments incívics i avisen
sobre els seus possibles perills
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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

Veniu a veure l’exposició
Parlem-nos!

`

La sala d’exposicions de Can Rajoler
ens proposa una mostra de frases i
fotografies on els protagonistes són
quaranta-un alumnes dels Cursos de
Català per a Adults arribats a Cata-
lunya des de diversos països del món.
Frases i imatges ens comuniquen els
sentiments provocats per la incertesa
d’haver-se d’adaptar a un món desco-
negut, a una nova gent, a una nova
llengua, però també ens ensenyen els
guanys assolits i la tranquil·litat d’ha-
ver-se establert i de sentir-se com un
membre més de la nostra comunitat.
Aquests protagonistes viuen ara a di-
ferents pobles de la comarca del
Vallès Oriental, i tres són precisament
paretans: l’Steven James (dels Estats
Units), l’Agnieska Krazk (de Polònia) i
la Gaële Bielken (de França). Un fotò-
graf de molt alt nivell, en Jordi Ribó,
ens regala aquestes fotografies tan
entranyables, i un escriptor molt apre-
ciat a casa nostra, en Matthew Tree,
donarà la benvinguda a l’exposició in-
augurant-la el dia 28 de març amb la
conferència que ell mateix oferirà:
“Com deixar de ser un estranger”. No
cal dir que hi està tothom convidat.
Amb aquesta mostra tindreu ocasió de
conèixer tot un reguitzell de llengües
del món que es parlen a la nostra co-
marca: bielorús, polonès, finès, fran-
cès, àrab, quítxua, búlgar, khasonke,
susu i moltes més. L’exposició també
ens convida a fer una reflexió sobre la
manera d’aconseguir que els nouvin-
guts se sentin ben acollits pels qui ja
vivim aquí i s’animin a aprendre la
nostra llengua.

Immigrasons, amb La banda sonora
de la immigració actua a Can Rajoler

Durant el concert es projectarà un audiovisual
protagonitzat per immigrants que aporten el seu testimoni

Immigrasons és un projecte transversal
d’intercanvi artístic i cooperació inter-
nacional entre l’Argentina i Catalunya,
que busca aprofundir en les relacions
socials i culturals de tots dos països.
L’espectacle que es presenta posa veu
i música a les històries comunes de
persones a les quals la vida els ha obli-
gat a viure en un país que no és el seu.

Testimonis d’emigrants
El repertori s’ha articulat a partir d’un
treball previ de documentació realizat
sobre la base de testimonis d’emi-
grants. La música forma part d’un ba-
gatge personal però també social que
acompaya les nostres vides. El resul-
tat és un grapat de cançons populars
que defineix l’espectacle a partir de la
memòria present de les experiències
viscudes, amb melodies que evoquen

des dels sons més tradicionals a la
poesia de l’exili, i passa per Serrat,
Spinetta o Fito Páez, reversionades per
músics joves.

Ernesto Snajer, direcció musical i gui-
tarra; Raúl Fernández direcció musical,
guitarra i veu; Giovanni Di Domenico
teclats i acordeó; Guido Martínez, al
baix; Mariano Cantero percusió; Oriol
Roca bateria, i Silvia Pérez Cruz veu, in-
terpretaran les cançons sota la direc-
ció de Manel Montañés i l’argentí
Rodolfo García.
Les entrades es poden adquirir al
telentrada o, una hora abans de l’es-
pectacle, a la taquilla del teatre.

Escriptors a Parets

Dos escriptors de renom visitaran,
durant aquest mes de març, diferents
instal·lacions de la nostra població.
El proper dia 28 ho farà l’escriptora
Gemma Lienas que, dins el cicle de
lectures per a adults, ens oferirà una
xerrada al voltant del seu llibre Re-
bels, ni putes ni submises, una
novel·la que esdevé un atac directe i
argumentat adreçat a una societat
masclista i patriarcal que està a l’or-
dre del dia i que, amb intel·ligència,
ens empeny a rebel·lar-nos contra les
jerarquies que consideren irrebatibles
els seus criteris pel simple fet de ser
exposats per homes.
Gemma Lienas va néixer a Barcelona
l’any 1951 i és filla d’un català i una

Matthew Tree i Gemma Lienas, visiten Parets

BrBrBreuseuseus
Trobada de contacontes a
la Biblioteca Can Butjosa
El proper 24 de març, de 5 a 7 de la
tarda, tindrà lloc a la Biblioteca Infan-
til i Juvenil Can Butjosa, una trobada
de contacontes, aquells éssers mig
màgics, que amb una veu dolça ens
expliquen històries de països llu-
nyans i que, amb el poder de la pa-
raula, ens traslladen a èpoques llu-
nyanes o que han d’arribar.  Contes
de totes les mides per a totes les
oïdes a càrrec dels alumnes del
CEBEI i contacontes d’aquí i d‘allà.

Alumnes del CEIP Lluís
Piquer a l’Ajuntament
Alumnes de tercer curs de primària
del CEIP Municipal Lluís Piquer, van
visitar la passada setmana les de-
pendències de l’Ajuntament per tal
de conèixer els departaments i la tas-
ca que es desenvolupa des del con-
sistori. En el decurs de la visita, se’ls
va explicar la composició de l’Ajunta-
ment, amb els diferents grups muni-
cipals i com es desenvolupa una
sessió plenària a més dels treballs
que es duen a terme des de les di-
ferents àrees de gestió. Després,
els joves alumnes van protagonitzar
un ple simbòlic i van formular pregun-
tes sobre qüestions relacionades
amb la població. Aquesta és una de
les tasques que, des de l’Àrea d’Edu-
cació, s’impulsa per tal de donar a
conèixer als més petits el funciona-
ment de l’Administració i la labor que
es duu a terme des de les oficines
de gestió municipal.

L’exposició El placer de
leer a Can Butjosa
El placer de leer és l’última aventu-
ra que, en format d’exposició, ens
proposa la biblioteca Infantil i Juve-
nil Can Butjosa. Està formada per
una selecció de fotografies escolli-
des durant el certamen convocat per
la biblioteca Torrente Ballester de
Salamanca i, els llibres en són els
protagonistes. L’exposició es podrà
visitar entre els dies 5 i 28 de març
i serà l’única ocasió en què es podrà
veure a Catalunya.

Músics d’arreu conformen la
Companyia Immigrasons

francesa. És la més gran de quatre
germanes, fet  que l’endinsa de ple en
un món i un entorn dominat per les do-
nes. Durant la seva trajectòria l’escrip-
tora ha guanyat, entre d’altres, premis
tan rellevants com el Ramon Muntaner
de Girona per 2 CV, l’Andròmina de Va-
lència l’any 1987 per Vol nocturn i el
premi Ramon Llull de les lletres cata-
lanes per El final del joc, a més de ser
finalista, l’any 1990, del Premi Nacio-
nal de Literatura Infantil i Juvenil amb
l’obra Així és la vida, Carlota i obtenir
una menció d’honor de la UNESCO el
2003 per El diario violeta de Carlota.

Un català nascut a Londres
Matthew Tree va néixer a Londres l’any
1958 i viu a la ciutat comptal des del
1984 quan va començar a escriure i
publicar les seves obres.
Ell serà el convidat d’honor i qui inau-
gurarà, el dia 28 de març, l’exposició
Parlem-nos que organitza l’Ajuntament
de Parets  conjuntament amb el Cen-
tre de Normalització Lingüística del
Vallès Oriental  i que es podrà visitar,
fins al 18 d’abril a la sala d’exposici-
ons Can Rajoler. Matthew Tree va ser

guanyador del Premi Octubre de Nar-
rativa i forma part activa del Col·lectiu
Germans Miranda a més de col·-
laborar habitualment en revistes i dia-
ris i de par ticipar en programes de
ràdio i de la televisió autonòmica com
ara La cosa nostra, que el va donar a
conèixer al gran públic. L’escriptor ens
oferirà la conferència “Com deixar de
ser un estranger.”

Dimecres 28, a Can Rajoler,
inauguració de l’exposició Par-
lem-nos i visita dels escriptors
Matthew Tree i Gemma Liena

L’Àrea de Serveis Socials de l’Ajun-
tament organitza, dins el mes de
març dedicat a la dona, el tradicional
sopar que tindrà lloc al restaurant La
Salut el dia 24 . El preu del sopar és
de 28 euros i inclou l’entrada a l’es-
pectacle La pareja ideal i el ball pos-
terior amenitzat pel Dj paretà Mikel
Abarca.

Març de dones i sopar al
restaurant La Salut
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CESAR MENES
President del Club Atletisme Parets

Jordi Seguer

Com va sorgir la possibilitat de ser pre-
sident del Club Atletisme Parets?
Es van produir unes circumstàncies el
setembre passat després de la marxa
de la Iolanda i vaig prendre la decisió
d’assumir la presidència per evitar la
desaparició del club. Ara bé, amb vista
als propers mesos vull incorporar cares
noves a la junta directiva; m’agradaria
que a curt termini es produís una rota-
ció en les responsabilitats.
La temporada de cros acaba de finalit-
zar, quin balanç en faria?
El Club Atletisme Parets ha obtingut
bons resultats individuals a la lliga co-
marcal i per equips ha destacat l’aleví
femení. El diumenge passat vam anar a
Andorra i la millor atleta va ser Rocio
Guerrero, tercera en categoria cadet.
Com es perfila la pista a l’aire lliure?
Ja hem començat a participar a les jor-
nades de la Lliga Catalana de Promoció
i en controls de pista. Al final d’aquest
mes participarem amb l’equip aleví fe-
mení a la prèvia del Campionat de
Catalunya de Relleus. Per preparar mi-
llor la pista entrenem a les instal·-
lacions de Mollet del Vallès.
Com veu del futur del club?
Mig any després del canvi de directiva
la situació està més encarrilada. La
junta considera que a Parets hi ha plan-
ter suficient per tenir un club d’atletis-
me estable i que sigui potent. La man-
ca d’unes pistes d’atletisme pot fer

César Menes ocupa la presidència del Club
Atletisme Parets des de principi de tempo-
rada, quan va rellevar en el càrrec l’anteri-
or presidenta Iolanda Arganda. Des d’ales-
hores, la nova junta s’ha marcat com a ob-
jectiu la supervivència del CAP i promocionar
l’entitat en tots els àmbits. Després de la
marxa d’un bon nombre d’atletes a d’altres
localitats veïnes ara mateix el Parets d’at-
letisme compta amb una vintena d’atletes
que dirigeix la nova entrenadora Estíbaliz
Puigdelliura. Entre els reptes immediats que
es planteja el CAP hi ha la convocatòria d’un
concurs per escollir el logotip del club coin-
cidint amb la Festa d’Entitats del proper 22
d’abril. El guanyador s’endurà com a premi
una dessuadora del club. A més, el CAP
col·laborarà de nou en l’organització de la
cursa popular de Parets del 6 de maig.
A més de Menes la resta de càrrecs de la
junta són: Concepción Or tigosa,
vicepresidenta; Fco Javier Quirós, secretari;
David Guerrero, tresorer i Olga Lorca, Eva
Llopart i Josefina Barrero, vocals. El club
disposa de la pàgina web www.caparets.com

Els nedadors del CN Parets Fabio
Pagès, Victor Masip i Xavi Reina
participaran del 16 al 18 de març a
la final catalana d’hivern infantil que
es farà a Olot. Fabio Pagès prendrà
part en les proves de 100 i 200 m
esquena, 100 i 200 m estils. Victor
Masip competirà en 100 i 200 pa-
pallona, 200 crol, mentre que  Xavi
Reina nedarà només els 100 m
estils.
El següent cap de setmana la neda-
dora del CNP Marta Carreras parti-
ciparà al Campionat de Catalunya
júnior en les proves de 100 i 200 m
braça. Durant la temporada d’hivern
el Club Natació ha estat representat
amb 3 nedadors a la final catalana
del grup 2 celebrada a Granollers del
16 al 18 de febrer. A la competició
van participar Laura Rivera i Aleix
Batlles nascuts el 1995, i Janira
González del 1996. Aquesta última
va ser 25a en 200 m lliures.

eeeeel pll pll pll pll plaaaaannnnntttttererererer

FABIO PAGÈS, VICTOR MASIP i
XAVI REINA

Club Natació Parets

“A Parets hi ha planter suficient per tenir un club estable”

perillar el futur del nostre club.
La nova junta ha recuperat la vella re-
ivindicació d’unes noves pistes?
Nosaltres necessitem unes pistes amb
tots els equipaments però som consci-
ents que en el seu dia es va perdre una
oportunitat i que més tard o més d’ho-
ra s’hauran de condicionar unes pistes
per poder entrenar millor. No perdem
l’esperança...

Quines són les properes activitats que
prepara el Club Atletisme Parets?
Coincidint amb la Festa d’Entitats, el 22
d’abril, farem un concurs per escollir el
logotip o l’escut del club. I el cap de
setmana del 5 i 6 de maig ens implica-
rem una mica més en el cros escolar i
en la cursa popular de Parets.
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El Club de Rugbi Parets celebra el
primer Memorial Jaume Rocabert

Canvis a la 27a Volta al Vallès de ciclisme cadet

La família de Jaume Rocabert va assistir diumenge al 1r Memorial de Rugbi

El primer equip del CF Parets rebrà
l’històric Mar tinenc (diumenge a
les 12 h) en par tit de la 25a jorna-
da de Preferent grup 1. Els juga-
dors que dirigeix Cuni acaben de
perdre al camp de l’Escala (2-1) i de
guanyar a Gironella (1-2). La trajec-
tòria irregular de l’equip fa que el
CFP continuï sense assegurar la
permanència, 10è amb 31 punts.
El Martinenc, és penúltim a la lliga
amb 15 punts i només dues victò-
ries. A la primera volta el CFP es va
imposar per 0 a 1 però a casa
l’equip no guanya des del 29 d’oc-
tubre passat.

El torneig va consistir en una trobada d’escoles de rugbi base i
amb la disputa d’un amistós entre el Barça i el Cornellà

La 27a edició de la Volta al Vallès de
ciclisme cadet canvia de dates. En-
guany, el Criterium Gran Premi Dipu-
tació de Barcelona que organitzen de
forma conjunta l’AC Parets i el CC
Montcada se celebrarà del 16 al 24
de juny. La primera etapa serà una
contra rrellotge individual (dissabte
16) a Parets. L’endemà diumenge hi
haurà la prova en línia entre Polinyà i
Polinyà. La tercera etapa serà el dis-

sabte 23 de juny entre Mollet i Mollet. En darrer lloc el diumenge 24 els corredors
sortiran i acabaran el recorregut a Montcada. L’Ajuntament de Mollet formarà part
del comitè organitzador juntament amb els consistoris de Parets, Montcada i
Polinyà. La presentació de la Volta es farà a Can Rajoler el 2 de juny.
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Dissabte 17 i 18 Març
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CF Parets-Martinenc (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 1:
B.Parets A-Sant Fruitós de Bages (Dissabte, 19 h)
3a FEM. A Grup 5: Sentmenat-B.Parets A (Diu. 19 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2:
FS Parets Wursi-Masnou Interdinamic (Dissabte, 17.30 h)
HANDBOL 1A CATALANA Grup B:
BM La Roca B-Handbol Parets (Diumenge, 12.30 h)

Dissabte 24 i 25 de Març
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
UE Vic-CF Parets (Diumenge, 16.30 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 1:
Balaguer-B.Parets A (Dissabte, 18.30 h)
3a FEM. A Grup 5:
B.Parets A-Llavaneres (Dissabte, 19 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2:
Finques Vives (Caldes Estrac)-FS Parets (Dissabte, 17 h)
HANDBOL 1a CATALANA Grup B:
H.Parets-La Garriga (Dissabte, 19 h)
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3:
Barcino-TT Parets (Dissabte, 17 h)

El camp de rugbi de la zona espor ti-
va de Parets va acollir el passat diu-
menge el 1r Torneig Memorial Jaume
Rocaber t, en record de l’exvicepresi-
dent del Club de Rugbi Parets, mort
el maig de l’any passat. El torneig va
consistir en una trobada de les esco-
les de rugbi base de categoria ben-
jamí i prebenjamí i en la disputa del
partit amistós entre el Cornellà i el FC
Barcelona. A continuació els jugadors
de l’escola de rugbi de Parets van
jugar un altre partit amb el Barça. Ara
mateix el CRP compta amb 9 jugadors
de les categories inferiors que compe-
teixen amb la fitxa federativa del FC
Barcelona.

L’únic equip de la Paretana d’escacs
que par ticipa al Campionat de
Catalunya de 2a Provincial manté
totes les possibilitats de pujar a 1a.
La Paretana rebrà diumenge el
Cerdanyola D en la 8a ronda i el dia
25 de març jugarà a la pista del
Montcada C. Després de set jorna-
des la Paretana ocupa el segon lloc,
amb 6 punts. El primer classificat és
el Montcada C amb 6,5 punts, rival
de la darrera ronda. L’únic parit que
han perdut els paretans va ser diu-
menge passat a la pista d’un refor-
çat Sabadell E per 7 a 1.

La patinadora Marta
Soto, segona al
Campionat Provincial
La patinadora del Parets Marta Soto
va quedar segona en el programa lliu-
re del Campionat de Barcelona sèni-
or celebrat al nostre municipi.
Les campiones provincials van ser
Mònica Gimeno (CP Tona) en lliure i
Alba Pérez (CN Terrassa) en escola.
En la categoria masculina el guanya-
dor va ser Manel Pérez del Tona.
Marta Soto (CP Parets) participarà a
la final catalana sènior que es farà a
l’Ametlla els dies 14 i 15 d’abril.

BrBrBreuseuseus

27è aniversari de la
Penya Blanc Blava
El president del Consell d’Administra-
ció del RCE Espanyol assistirà el pro-
per diumenge 25 de març al dinar del
27è Aniversari de la Penya Blanc Bla-
va Parets-Lliçà, que tindrà lloc al Res-
taurant la Salut a les 14 h.
El dinar serà amenitzat per l’Orques-
tra Internacional Maravella.

Ricard Hernández a la
Copa del Rei de bàsquet
El jugador de bàsquet amb cadira de
rodes de Parets, Ricard Hernández,
participarà el cap de setmana del 24
de març a la Copa del Rei que es dis-
putarà a Badajoz.  Hernández, que per-
tany al Barça Gutman, s’enfrontarà en
la primera eliminatòria al Vigo. La tem-
porada passada l’equip blau grana va
quedar eliminat davant del conjunt ga-
llec per 3 punts  també a la Copa.
L’objectiu del Barça és classificar-se
també per la competició europea de
la propera temporada.

BrBrBreuseuseus
El CF Parets rep aquest
diumenge el Martinenc

FS i Bàsquet Parets juguen
aquest dissabte a casa
El sènior A del FSP Wursi rep el
Masnou Interdinàmic (dissabte a
les 17.30 h) a la lliga de Territorial
grup 2. Els paretans són tercers
amb 42 punts, quatre més que el
4t classificat, el Ràpid de Santa Co-
loma. L’equip de Maqueda va gua-
nyar dissabte a la pista del Pradenc
(1-3) amb gols de Pitu, Peli i Rafa.
El sènior masculí A del Bàsquet
Parets, amb la moral molt alta, re-
brà aquest dissabte (19 h) el Sant
Fruitós a la 2a Catalana. Tots dos
equips es troben empatats amb 11
victòries, el BP acaba de vèncer a la
pista del Llívia (66-69) amb 29 punts
i set triples del jugador José Cano.

L’equip sènior femení A del Bàsquet Parets
es manté entre els quatre primers de la lliga
de 3a Catalana A després de la 21a jornada.
El conjunt, dirigit per Enric Núñez ha guanyat
els cinc últims partits davant el Lliçà
d’Amunt, el Mollet B, el BIM, el Rubí i davant
la Salle Comtal. Els darrers marcadors han
situat el BP amb 16/5 i amb moltes opcions
de lluitar per l’ascens a 2a Catalana. Durant
la darrera setmana les paretanes han guanyat
dos partits: dimecres van superar el Mollet
B en un partit pendent (75-24) i dissabte
contra la Salle Comtal (54-37). Les marcado-
res contra l’equip barceloní van ser: Sara (5),
Sarai (2), Judith (10), Mari (15), Alba (3), Vi-

oleta (4), Montse (2), Marta (3), Irene (5) i Nayara (2). Aquest diumenge el BP jugarà a la pista del
Sentmenat (a les 19 h). El líder de la lliga és el Sarrià amb 19/2, seguit del Parets amb 16/5, el
Torelló amb 17/2 i el Sta Perpètua 16/4.

Jaume Rocabert va ser, al llarg de la
seva etapa de vicepresident del CRP
el principal responsable de l’escola
de rugbi. Durant el memorial es va fer
el lliurament de tres plaques de recor-
datori, que van ser lliurades per l’Ajun-
tament de Parets, pel Club de Rugbi del
nostre municipi i per la secció de rugbi
del FC Barcelona. Un dels objectius de
l’escola de rugbi de Parets és poder
crear equips propis de competició.
L’acord de col.laboració amb el Barça
permet als jugadors paretans disputar
partits o prendre part en les trobades
d’escoles. El planter del CRP s’entre-
na els dimarts i els dijous a Parets i els
dissabtes a Barcelona.

La paretana Marta Soto

l el el el el eqqqqquuuuuiiiiippppp
,

Sénior femení A Bàsquet Parets

La Paretana amb opcions
de pujar a Primera
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Esportista, polític...Quan algú pronun-
cia el nom de Sergi Mingote tendim a
associar-lo a dues imatges. Es pot dir
que tenen elements en comú?
La política i la muntanya tenen molts
elements en comú:  l’esforç, la cons-
tància, el sacrifici i l’esperit de supera-
ció. Fer política municipal és tan com-
plicat i, alhora, tan agraït, com pujar a
l’Everest. Fer un paral·lelisme entre la
muntanya i la política resulta senzill.
Per exemple, el traçat dels grans pro-
jectes municipals -igual que el de les
grans expedicions- és una feina
d’equip, consensuada i que sempre
vetlla per assolir la fita amb garanties.
L’aclimatació és fonamental, consis-
teix a trepitjar el terreny i no perdre de
vista el cim. Mirat des de baix tot pren
una dimensió molt gran, fins i tot pot
espantar, però si les passes són fer-
mes el resultat està garantit.
Potser la diferència entre muntanya i
política és que en aquesta darrera els
cims són constants i els expediciona-
ris som tots, no sols l’equip de govern,
sinó tot el poble de Parets.
El meu vincle amb la muntanya és tan
fort com el meu vincle amb Parets.
Quins són els seus inicis en el món de
la política?
Encara no havia complert els 20 anys
quan vaig començar a fer tasques sin-
dicals a través de la Unió General de
Treballadors amb la voluntat de lluitar
per la defensa dels drets dels treballa-
dors. Això em va portar a exercir el
càrrec de secretari comarcal de políti-
ca municipal de la UGT i, per tant, a co-
nèixer més de prop les administracions

Sergi Mingote, regidor del grup municipal del PSC:  “Fer política municipal és tan complicat, i alhora, tan agraït com pujar a l’Everest”

públiques.
En quin moment decideix deixar enrere
les tasques sindicals i emprendre
camí en la política local?
Tenint en compte que sempre he optat
per ideologies d’esquerres i progressis-
tes, que defensen les persones i vet-
llen pel seu benestar, no vaig dubtar a
formar part del projecte socialista. El
PSC reuneix tots els valors que per a
mi són imprescindibles com a força
política i vaig incorporar-me a la candi-
datura l’any 1999, en què vaig tancar
la llista. El 2003 em van proposar tre-
ballar molt més activament i, des
d’aleshores, exerceixo el càrrec de re-
gidor del grup municipal socialista.
No hi ha res més gratificant que treba-
llar treballar pel teu poble.
Què li ha aportat aquesta dedicació a
la política local?
Satisfacció, aprenentatge, compromís,
un coneixement més proper de la rea-
litat del meu poble i de la seva gent...
Són moltes les coses que aporta el
món de la política local. És una tasca
molt sacrificada, que requereix molta
dedicació però que també t’ofereix un
resultat molt gratificant. És una expe-
riència totalment recomanable.
A hores d’ara, ja s’acosta als 4 anys
de govern a l’Ajuntament de Parets,
formant part del grup municipal del
PSC. Quin balanç fa d’aquesta legis-
latura?
Nosaltres hem treballat pel poble amb
molt d’esforç i entusiasme, amb il·-
lusió i amb la voluntat de millorar en
benestar, en serveis, en equipaments,
en cultura, en civisme, en l’atenció a les
persones... El balanç no ens pertoca
fer-lo a nosaltres, sinó al poble. Són

“Mai no s’hauria d’utilitzar la
desacreditació, la mentida i la

demagògia com a estil de fer política.”

Sergi Mingote és regidor del grup
municipal del Partit dels Socialistes
de Catalunya. Té 36 anys i és el se-
gon regidor més jove de l’Ajunta-
ment de Parets. És nascut a Parets
i actualment viu a l’Eixample tot i
que durant uns anys va viure al bar-
ri Antic. Diplomat en Funció Geren-
cial a les Administracions Públiques
i tècnic d’Esports de l’Ajuntament
de Granollers, milita al PSC des del
2003, però des de molt jove ha es-
tat vinculat a la política, a través
del sindicat UGT, on ha exercit de
Secretari Comarcal de Política Mu-
nicipal. La seva implicació amb Pa-
rets, al marge del vessant polític,
també s’estén al món associatiu, a
través del Centre Excursionista Pa-
rets i  l’Associació Ciclista Parets.
És casat i té una filla. tots i cadascun dels paretans els qui

han de valorar la nostra feina. M’agra-
da pensar que aquest esforç ha estat
visible, perquè la nostra fita no és al-
tra que servir el poble.
Durant uns anys ha estat al capdavant
de Serveis Generals i actualment, de
l’àrea de Serveis Territorials. Justa-
ment en aquesta darrera s’engloba la
regidoria d’Eixos Estratègics. Quins
són?
Responen als grans projectes del Pla
d’Acció Municipal, tot i que qualsevol
acció que fem, per petita que sigui,
esdevé igual d’important. Quan parlem
d’eixos estratègics, ens referim per
exemple a la Residència i Centre de
Dia per a la Gent Gran, al Pla d’Habi-
tatge Assequible, a la Marineta com a
Centre de Recursos Empresarials, a la
projecció del Parc Fluvial, als nous
equipaments educatius i formatius i un
llarg etcètera.
Molta gent diu: “s’acosten eleccions,
ara hi ha pressa”
Aquest comentari és podria englobar en
el catàleg de tòpics. Sí que es fan co-
ses, moltes, però durant els 4 anys.
Durant l’inici de la  legislatura cal pla-
nificar accions, i moltes d’aquestes re-
quereixen un procés llarg per poder-se
executar. De vegades quatre anys pot
ser molt poc temps. L’equip de govern
hem treballat incansablement des del
començament i fins al final de la legis-
latura, sense afluixar mai el ritme. Tre-
ballar d’aquesta manera respon al nos-
tre tarannà, d’acomplir els nostres
compromisos.
Quina relació tenen amb els grups
municipals a l’oposició?
Tot i que sempre ens referim als grups
municipals que no formen part del
govern com a grups a l’oposició, pen-
so que el terme no sempre és encer-
tat. Som capaços d’arribar a acords
unànimes en benefici de tots, si bé al-
guns sí mereixen ser tractats com a
oposició perquè sempre, sistemàtica-
ment, i es parli del que es parli, estan
en contra.
En el cas concret de Parets, hauríem
de diferenciar entre les persones que
ostenten càrrecs polítics, sembla que
per interessos particulars, de les per-
sones que representen al poble amb
una tendència política. Al capdavant del
grup municipal del NOPP considero que
hi ha una persona que no representa
els seus electors, sinó que es mou per
propis interessos. Sí dic això no és de

manera gratuïta, tinc raons per pensar-
ho. Els seus atacs constants al nostre
grup, i fins i tot a persones que des-
envolupen la seva tasca professional
a l’Ajuntament, les desqualificacions a
la nostra feina i el despotisme del que
fa gala, l’haurien de fer replantejar-se
a qui està representant.
Mai no s’hauria d’utilitzar la desa-
creditació, la mentida i la demagògia
com a estil de fer política.
Per últim, em satisfà poder dir que
amb la resta de membres dels grups
municipals representats a l’Ajunta-
ment, hi ha una bona relació, personal
i política.
Quina és la seva visió de Parets?
Parets és una vila amb molts avantat-
ges. Gaudeix d’una bona xarxa de co-
municacions, és propera a Barcelona
i a altres grans ciutats, i a més està
situada en una vall que ens deixa tre-
pitjar verd i respirar aire pur. Això la fa
única.
Passejar per Parets és sinònim de fer
mil aturades, parlar amb la gent. Som
oberts i acollidors, creixem, però con-
servem la nostra identitat de poble. I
quan dic creixem, ho dic en positiu,
malgrat que aquesta paraula alguns
l’utilitzen sempre amb to pejoratiu.
Creixem en serveis, en educació, en
cultura, en habitatge protegit, en civis-
me i sobretot, creixem com a persones
respectuoses i tolerants. M’omple
d’orgull haver  portat Parets al sostre
del món, perquè per mi, Parets és el
meu sostre.
I, finalment, com li agradaria que fos
el Parets del futur?
Ja tenim un peu al Parets del futur. El
Parets del futur és demà i demà pas-
sat... Hem de gaudir, dia a dia, i tots
plegats, d’un Parets com el que tenim
ara però sense tancar els ulls al pro-
grés, ni als nous reptes i necessitats
que es plantegen constantment.
M’imagino d’aquí a uns anys, potser
10, 20 o 30, obrint la finestra de casa,
i veient, tal com és ara, l’espai rural de
Gallecs,  la gent parlant als carrers i
passejant pels parcs, dient orgullosos,
que viuen a Parets.

“Vaig portar Parets al sostre del món
perquè, per a mi,

Parets és el meu sostre”
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Llei de Millora de la Protecció dels Consumidors i Usuaris

Deixant de banda la formació acadèmica com a llicen-
ciada en història de l’art, d’on li ve la seva passió per
la investigació?
Ve d’enrere. No exisita material adreçat als escolars de
Parets per conèixer el poble on vivien... Amb aquest es-
perit, al principi dels anys vuitanta, juntament amb Rosa
Martí vàrem publicar un parell de llibres sobre la histò-
ria del poble i alguns itineraris per Parets. Era un ma-
terial que fins fa poc encara s’ha utilitzat als col·legis
i s’ha actualitzat amb el recull de fitxes Visc a Parets,
elaborat conjuntament amb mestres del Patronat Pau
Vila.
Assegura que els darrers cinc anys han estat molt in-
tensos i profitosos.
Ha estat un període molt engrescador en què he gaudit
treballant molt i personalment la feina m’ha enriquit i
m’ha entusiasmat. Les hores em passaven ràpides
entre documents antics, actes i recerca a l’Arxiu Histò-
ric de Parets. És un tipus d’activitat gairebé addictiva
perquè sempre penses que encara podries buscar més
i cercar més informació. Però en algun punt ens hem
d’aturar i per això les publicacions sobre temes histò-
rics són treballs oberts.
Tot just s’acaba de presentar un diccionari biogràfic

“És molt important conèixer la història del lloc on vius”

FFFFFeeeeem hm hm hm hm hiiiiissssstttttooooorrrrriaiaiaiaia

Maria Gorina

Historiadora

Apassionada per la història local i la recerca, la
veïna de Parets Maria Gorina, llicenciada en histò-
ria de l’art, ha dedicat bona part dels darrers cinc
anys a cercar la màxima informació que permeti
ampliar i conèixer molt millor l’evolució del nostre
entorn més proper. La publicació del diccionari bi-
ogràfic Alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental,
que aquest dimecres s’ha presentat públicament a
Granollers; el recull de fitxes sobre el municipi ti-
tulat Visc a Parets; el llibre Aproximació a la histò-
ria a les dones de Parets, relacionat amb les do-
nes que treballaven a la Linera, i Parets 904-2004:
Un poble, una parròquia, el llibre coordinat per
Jaume Dantí Parets 904-2004, editat amb motiu del
milcentenari, són les publicacions que, amb col·-
laboradors, porten el nom de Maria Gorina.

sobre els alcaldes de la comarca, en el que hi ha col·-
laborat. A primer cop d’ull, què li ha semblat la publi-
cació?
És un document valuós que ha sabut plasmar la trajec-
tòria dels dirigents polítics de la nostra comarca en di-
ferents etapes, algunes fins i tot, marcades per l’agita-
ció política. És interessant i, alhora, complicat el fet de
coordinar un projecte de tanta envergadura i que ha com-
portat la col·laboració de tanta gent, prop d’una setan-
tena de persones. Aquest diccionari és digne d’estar als
prestatges de casa de tots els ciutadans del Vallès Ori-
ental.
De la història local, què és el que més li crida l’atenció?
Tot és interessant, però, si hagués de triar, escolliria
l’empremta que ha deixat a la història de Parets la in-
dústria tèxtil La Linera i tot el que va ser capaç de gene-
rar. Va començar a funcionar el 1880 i va tancar el 1971,
i va fer bellugar molts sectors econòmics de la pobla-
ció, al marge dels empleats que tenia. Podríem dir que
el poble anava a remolc de la fàbrica. Molta gent del barri
Antic ha estat o ha tingut algun familiar que ha treballat
en aquesta empresa.

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

Pepi Volart

La informació necessària per a l’elaboració d’aquest article prové de  l’ar-
xiu muncipal, de les fonts proporcionades per les col·laboradores i de la
consulta de la pàgina web esmentada al peu de l’escrit.

Ara fa uns dies, s’ha presentat al Museu de
Granollers, un llibre que recull les biografies i les
dades més rellevants dels alcaldes del Vallès Ori-
ental durant el passat segle XX. És una obra molt
important pel que fa al coneixement de la vida polí-
tica dels municipis que comprèn. Llegint-lo, podem
esbrinar que, a Parets, han ocupat l’alcaldia 34 per-
sones entre les quals –valgui com a dada curiosa–
només hi ha una dona.
El primer dels alcaldes del segle XX de la nostra po-
blació fou Enric Mumbrú Padrós que exercí el càr-
rec des de 1895 fins al 1902. Tot seguit, hi ha un
ampli recull de dades de la resta d’alcaldes fins a
arribar a l’actual, Joan Seguer Tomàs, que ostenta
el càrrec des de l’any 1990 i que esdevé l’últim
alcalde del  segle XX i el primer del XXI. Dins les
biografies, trobarem moltes curiositats com ara que,
durant el mandat de Martí Mas Fau, concretament
l’any 1913, va arribar l’electricitat al municipi, que
s’inaugurà amb l’encesa de 50 bombetes durant la
Festa Major d’aquell any. També sabem que la Fes-
ta Major dura tres dies gràcies a un acord al que va
arribar l’aleshores alcalde Sebastià Pous Butjosa
amb el capellà i l’amo de la fàbrica Linera, Antoni
Feliu. En el llibre hi han participat una setantena
d’autors, però les dades corresponents a Parets són
fruit de l’estudi i l’acurada selecció de Maria Gorina,
M. Àngels Massaguer i Alícia Pozo, amb la col·-
laboració de Montserrat Salvador.
L’obra, coordinada per l’historiador Jordi Planas,
incorpora fotografies i dades biogràfiques de més
900 persones que han jugat un paper important en
la història de les seves respectives poblacions i de
la comarca. No és quelcom estàtic ja que, a través
d’una pàgina web que resta a disposició de tothom,
es poden fer aportacions per tal d’actualitzar i am-
pliar les dades. Si voleu ampliar la  informació o,
simplement tafanejar, podeu entrar al web
www.museugranollers.org/alcaldes.

Els alcaldes de Parets

ARXIU MUNICIPAL
C/Travessera, 1. Parets del Vallès. Tel. 93 573 98 00
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HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h / Dilluns, de 17 a 19.30 h

Que cadascú (auto)renta la seva consciència com pot, és cosa ben sabuda, si-
gui aquest cadascú persona física o, fins i tot, governs en ple.
La imatge –pèssima, l’escassetat generalitzada obligava a escriure amb una mena
de paper de seda de baixa qualitat, quasi transparent– d’aquest document per-
tany a Auxilio Social, organització nascuda a l’empara de FET y las JONS (Falan-
ge Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista),
per atendre necessitats socials de la població.
Els seus beneficiaris eren persones sense recursos o víctimes del que avui ano-
menaríem danys col·laterals d’un conflicte bèl·lic –en aquest cas, de la Guerra
Civil–, o totes dues coses alhora. Auxilio Social s’encarregava, sobretot, de pro-
curar alimentació a la gent gran i als nens i oferir educació als més petits. Aquesta
va ser la llista de nens que van assistir al «Comedor Infantil de Auxilio Social»
durant el mes de setembre de 1941. Quina tasca més lloable!, si no fos que al-
guns d’ells ja eren orfes gràcies (!) als mateixos que ara tenien cura de la seva
panxa. Coses que passen...

El 15 de març de 1962 el president nord-americà John F. Kennedy feia una declaració davant el Congrés dels Estats Units en la qual feia
referència als quatre drets dels consumidors: el dret a la seguretat, el dret a la informació, el dret d’elecció i el dret a ser escoltat.
A partir de llavors, i arran de la força de les seves paraules, no va tardar a arribar la Carta de los Derechos y Deberes de los Consumidores.
Però no va ser fins 20 anys després, el 15 de març de 1983 que es va celebrar per primera vegada el Dia Mundial del Consumidor.
A Espanya la sensibilització pels temes relacionats amb els drets i els deures dels consumidors, ve donada per un fet molt greu ocorregut
l’any 1981. Aquell any es produïa la intoxicació alimentària més important de la història d’Espanya: la síndrome tòxica per consum d’oli de
colza,  que va provocar la mort de prop de 700 persones i més de 20.000 afectats.

D’aleshores ençà, des de tots els àmbits i les institucions implicades s’ha estat treballant  per tal de garantir els drets dels consumidors. Aquest any, la commemo-
ració d’aquest dia la fem estrenant  una nova llei aprovada el proppassat  21 de desembre de 2006,  la Llei de Millora de la Protecció dels Consumidors i Usuaris,
que esperem que contribueixi a donar solució a problemes concrets i diaris amb els quals, com a consumidors, ens hi trobem tots, i que havien provocat repetides
demandes, com per exemple:

· Igualtat de facilitats per a altes i baixes en els serveis.
· Exigència de tota la informació necessària.
· Prohibició de l’arrodoniment a l’alça.
· Augment de la protecció en la compra d’habitatges.

Un altre àmbit de d’on ens arriben tot sovint reclamacions i que afecta el nostre col·lectiu d’avis, són les compres fora d’establiment comercial, que es fan general-
ment en el decurs d’excursions o sortides. Per tal d’informar sobre aquest tema, el proper 26 de març s’oferirà   una xerrada al Casal d’Avis Sant Jordi, en què podran
participar no sols els usuaris d’aquest casal sinó totes les persones interessades. La xerrada la farà un tècnic de la Unió de Consumidors de Catalunya en col·-
laboració amb el Servei de Comerç i Atenció al Consumidor de l’Ajuntament de Parets.

`
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Continua xiulant partits?
Sí. Però ara només als partits de futbol
base. Quan es passa dels 55 anys el
més normal és que un àrbitre s’encar-
regui de cadets cap a avall. Ara podem
xiular fins als 60 anys ja que costa molt
que surtin àrbitres. És trist perquè sen-
se col·legiats no existiria cap competició.
Com va començar en el món de l’arbi-
tratge?
Sóc de Mataró i primer vaig començar
jugant al Mataró, Peña X i a la Juventus
a Tercera Regional fins als 28 anys. En
aquell moment el meu germà es va
apuntar com a col·legiat i em va dema-
nar que l’acompanyés. Ell se’n va can-
sar ràpid i jo en canvi encara continuo.
I va arribar a Parets.
Sí, l’any 1982. Abans havia viscut a
Sant Feliu de Codines però vaig decidir
venir a Parets. Pel nom de Josep Alzaga
segur que molts paretans no em conei-
xen. En canvi sí per ‘Maradona’ perquè
al descans dels partits sempre m’agra-
dava fer tocs de pilota i d’aquí que em
bategessin amb aquest nom. No em

Josep Alzaga
Àrbitre

deien Maradona per la ‘pelusa’ perquè
de cabell en tinc ben poc.
La seva és una professió molt criticada.
La gent es pensa que és molt fàcil xiu-
lar, però si un dia ho provessin se
n’adonarien del complicat que és. Un
àrbitre ha de xiular el que veu seguint
el reglament. És cert que alguns tenen
una actitud xulesca. Ja se sap que, com
tot, n’hi ha de bons, regulars i dolents.
Però per sort o desgràcia han de xiular
tots.
Segur que ha patit anècdotes?
El meu primer partit com a àrbitre va ser
al camp de la Mataronesa en  catego-
ria juvenil. Però al segon partit ja em
van donar un cop de puny. Vaig
susprendre’l momentàniament però
després vaig decidir acabar-lo. Ara això
no es faria. També recordo un partit en
un poble proper de Berga que vaig ha-
ver de sortit escortat per dos guàrdies
civils. Un altre dels incidents va ser un
cop de puny que em va clavar un juga-
dor a Sant Pere de Torelló. Tot i això
també tinc anècdotes més gratificants,

“Als més petits se’ls ha d’ensenyar els reglament i el respecte pel contrari” Ultima hora ...´
Josep Alzaga és un àrbitre de futbol de Parets del Vallès. Fa 58 anys que va
néixer a Mataró, tot i que des del 1982 viu a Parets, i continua xiulant partits
de futbol base, veterans i d’empreses. Fa uns anys va ser jutge de línia de
Segona B i ha aconseguit ser àrbitre fins a Segona Regional. Alzaga ha tingut
anècdotes de tot tipus: des d’agressions rebudes fins al bon tracte amb els
més petits. “Per a mi, el futbol és com una droga”, assegura el col·legiat.

amb entrenadors que, tot i perdre,
m’han felicitat, o quan tracto amb els
prebenjamins o benjamins que em de-
manen que els hi cordi les botes. Als
més petits se’ls ha d’ensenyar el regla-
ment i el respecte pel contrari.
Pensa continuar xiulant?
Fins que em deixin. El futbol és com
una droga per a mi. Tot i que tinc 58
anys i no puc fer l’esforç físic d’un noi
de 25, em baso més en l’experiència i
la col·locació. De moment encara em
trobo molt bé físicament i mentalment
per ser col·legiat.

Reduïm la contaminació acústica i
contribuïm a una convivència més
respectuosa i amable. Aquesta és
la premissa de la campanya de sen-
sibilització sobre emissions sonores
que durà a terme l’Escola de la Na-
tura i la regidoria de Medi Ambient i
Sostenibilitat a Parets entre els dies
19 i 25 de març.
Els escolars de 5è i 6è de primària,
de les cinc escoles del municipi, se-
ran els primers en conèixer el seu
desenvolupament, a més de gaudir
d’un espectacle d’animació on es
repartirà el llibret Els sons i sorolls
que ens envolten, editat espe-
cialment per a l’ocasió.

Accions paral·leles
La resta de la població podrà conèi-
xer les actuacions previstes adre-
çant-se a les carpes de la regidoria
de Medi Ambient i Sostenibilitat que
s’instal·laran als mercats municipals
de l’Eixample i el Barri Antic.
Paral·lelament, els agents de la Po-
licia Local, duran a terme un seguit
de controls sonors als vehicles en
diferents punts del municipi.
Les actuacions, que preveuen l’apli-
cació de diferents mesures correcto-
res, incidiran especialment en
aquells focus de contaminació acús-
tica detectats durant el procés d’ela-
boració del mapa de medicions
acústiques elaborat a Parets.

S’engega una campanya
de sensibilització acústica


