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La Festa de les Entitats suma anys. Aquest 2007
ja en farà set. Per a alguns, un esdeveniment amb
set anys pot ser sinònim de curta trajectòria, però
en aquest cas, la gran implicació de tots els parti-
cipants i l’excel·lent acceptació ciutadana han
estat factors clau per poder dir que la Festa de les
Entitats de Parets és una de les celebracions de
més reconeixement de la nostra vila i que està
plenament consolidada.
Sovint es diu que el Sot d’en Barriques, emplaça-
ment que acull aquesta celebració, es converteix
durant un dia en un aparador del teixit associatiu

de Parets, un gran espai a l’aire lliure que permet
donar a conèixer de primera mà tot el moviment i
les activitats vinculats a aquest àmbit de l’associ-
acionisme. Enguany seran 45 les entitats represen-
tades a la Festa; algunes, fins i tot, són d’incorpo-
ració recent en el panorama associatiu. Diumenge,
22 d’abril, des de les 11 del matí fins a les 9 del
vespre,  les entitats de Parets seran novament les
protagonistes, amb més d’una vintena d’activitats
paral·leles i tallers que acabaran d’arrodonir un
programa ple de propostes culturals, lúdiques i fes-
tives.  (Pàg.3)

La gran festa del món associatiu
45 entitats de Parets participen, diumenge, en la setena edició de la Festa de les Entitats

SUMARI

Primera victòria de la
temporada del ciclista

paretà Joaquim
Rodríguez

(Pàg.12)

Cloenda del 75è
aniversari de la

proclamació de la
Segona República

(Pàg.9)

Les obres de millora
de Can Roura

s’inauguraran a inicis
del mes de maig

(Pàg.5)

Aquest diumenge, 22 d’abril, el Sot d’en Barriques torna a acollir una nova edició de la Festa de les Entitats
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Horaris de visita del consistoriHoraris de visita del consistori
ALCALDIA

Joan Seguer i Tomàs
Dilluns i dissabte a convenir

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I
ECONÒMICS

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

Seguretat Ciutadana
Josep Castells i Espinasa
Dimar ts tarda a convenir

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS

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

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

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

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

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

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

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

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

REGIDORS SENSE DELEGACIÓ

Rosa Martí Conill

Josep Anton Morguí Castelló

Lluís Cucurella Monreal

Joan Martorell Mompart

Anna de Agustín de Oro

Domingo Cepas Muñoz

Paulí Rigol Vallejo

Horari a convenir

De dilluns a dissabte
de 8 a 13.30
i de 14.30 a 20 h
Parades: plaça de la Vila,
CAP, Casal Sant Jordi, Es-
tació, passeig de Ronda,
piscina Can Butjosa, Medi-
terrani, Pau Casals, l’Es-
corxador, Policia Local,
Mn. Jaume Urgell, Ca
n’Oms, La Cuna i col·legi
Ntra. Sra. de Montserrat.
Freqüència de 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

Parets al dia
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LINIA OBERTA

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

Ja han passat els Reis
Aquest any, la cavalcada de Reis a l’Eixample ha estat trista i fosca. Ja fa molts anys que l’Agrupament Es-
colta Sant Jaume, amb la seva ànima, Joan Ferré Rovira, al capdavant, la va iniciar. Aquesta diada a la plaça
de Marcer estava plena d’il·lusions, somnis i esforç dels escoltes, les famílies i altres col·laboracions perso-
nals.
Ja fa anys que la cavalcada arriba a aquesta plaça de l’Eixample. Potser no és luxosa, però amb els tractors
decorats, plens de caramels i capses de regals, i amb els pastorets al damunt repartint aquests dolços, fa
somiar als més petits. Algunes persones del nucli antic van protestar perquè arribava allà massa tard, però
mai no van ser capaços d’organitzar una cavalcada de Reis.
El senyor alcalde aquest any s’ha penjat totes les medalles, però li faltava la més grossa: haver pres l’única
festa nascuda a l’Eixample i que durant tants anys ha sobreviscut amb molts sacrificis. “Molt malament,
senyors de l’Ajuntament, molt malament”. Aquesta cavalcada ha estat tan fugaç que molts ni van veure que
passava. A sobre ens van deixar sense policia que regulés el trànsit mentre les famílies i els infants feien
cua al voltant de la plaça. Es veu que els nens de l’Eixample no compten.
Núria Nogué Solé
Parets, 10-04-2007

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

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

-A les 16.30 h, a la plaça de la
Vila, concurs de pastissos.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 18 h, a la plaça de la Vila,
animació infantil a càrrec d’Encara
farem salat, amb l’espectacle La
volta al món.
Dijous 26 abril
-A partir de les 19 h, cloenda del
75è aniversari de la Segona
República, amb la descoberta de
la placa dels alcaldes i regidors
afusellats al Camp de la Bota i
morts a l’exili, la inauguració de la
rehabilitació del refugi antiaeri i la
presentació del llibre Segona
República, Guerra Civil i primer
franquisme a Parets del Vallès, de
M. Àngels Massaguer.
Divendres 27 abril
-De 16 a 20 h, a la plaça de la Vila,
donació de sang.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler,
representació del conte musical

L’esquirol desagraït, a càrrec dels
alumnes d’iniciació musical de
l’Escola Municipal de Música.
-A les 19 h, a l’Escola de la Natura,
projecció del documental Una
verdad incómoda.
-A les 23 h, al Casal de Cultura
Can Butjosa, concert a càrrec
dels grups De Cara a la Pared i
Innombrables.
Dissabte 28 abril
-De 10 a 13 h i de 17 a 20 h, al
Club Sant Jordi Parets Eixample,
donació de sang.
-A la Piscina Can Butjosa, festa del
20è aniversari i exposició
commemorativa.
Diumenge 29 abril
-A les 18.30 h, al Teatre Can
Rajoler, representació de la
sarsuela Cançó d’amor i de guerra,
a càrrec de la Cia. lírica Ciutat
Comtal
Dilluns 30 abril
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, tertúlia: espai de lectures
per a dones.

EDITORIAL

Divendres 20 abril
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 20 h, a l’Escola Municipal
de Música, presentació del Centre
d’Estudis Parietes a càrrec de
l’historiador Albert Manent.
-Al Centre Cultural Can Rajoler,
obertura de l’exposició
Mauthausen. Crònica gràfica d’un
camp de concentració.
Dissabte 21 abril
-A les 10.30 h, des de Can Serra,
passejada amb bicicleta.
-D’11.30 a 13 h, al Pavelló
d’Esports, MercaCEP.
Diumenge 22 abril
-D’11 a 21 h, al Sot d’en
Barriques, Festa de les Entitats.
Dilluns 23 abril
-A partir de les 10 h, a la plaça de
la Vila, parades de llibres i flors,
i emissió en directe de RAP 107.
-De 10 a 17, a la plaça de la Vila,
taller Un mosaic de llibres, 10
anys llegint amb la Biblioteca Can
Rajoler.

Parets al dia, informació o propaganda?

Sota el títol, Parets al dia, informació o propaganda?, en la passada edició els grups municipals NOPP i CiU
presentaven un escrit conjunt i consensuat manifestant que aquest instrument de comunicació municipal s’uti-
litza de manera injusta, antidemocràtica i  partidista.  ERC es va desmarcar del missatge global, si bé també
titllar Parets al dia de “màquina propagandística preelectoral” “que no deixa de cantar les glòries del govern
municipal, ja siguin reals o inventades”.

L’equip que dia a dia, amb molt d’esforç i il·lusió, treballem per fer possible aquest butlletí volem donar-hi
resposta:

-Un butlletí municipal és un instrument de comunicació que edita l’administració i que té per objecte informar
els ciutadans de la gestió que fa l’Ajuntament. No obstant això, Parets al dia va néixer, ara fa dos anys, amb
la voluntat d’arribar més enllà i oferir també informació d’interès general per prestar un major servei als ciuta-
dans.

-Parets al dia, no és en cap cas, un periòdic independent, sinó un butlletí d’informació municipal i ciutadana.
Si fos independent i privat, per exemple, no hi tindrien cabuda els articles de grups municipals que, segons la
llei reguladora d’aquests butlletins, estem obligats a publicar.
I ja que parlem d’aquesta secció, potser caldria comentar també la perseverança de l’equip de redacció, que
cada quinze dies, ha de recordar, una i altra vegada, a alguns dels grups esmentats anteriorment que lliurin la
seva feina a temps, el seu article d’opinió. Així i tot, algunes vegades ni tan sols arriben a temps de ser pu-
blicats.

-Altrament, esmentar que si, com diuen NOPP i CiU, “s’ha de tractar la informació periodística sobre l’actua-
litat de Parets”, no els ha estranyat que la portada del núm.42 fos l’ampliació del servei de bus urbà –d’inte-
rès per a la població- en comptes de les portades d’altres diaris independents, com ara que l’equip de govern
va presentar una demanda judicial a Rosa Martí com a autora d’anònims?

-A ERC concretament, voldríem dir-los que per sobre de tot som professionals, i d’inventat no hi ha res.

Finalment algú s’excusa dient que no és un missatge que anés en contra dels qui fem la feina, que és simple-
ment “El joc de la política”... No sempre el fi justifica els mitjans.
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

Més d’una quarantena de propostes entre activitats i tallers
es desenvoluparan durant tota la jornada al Sot d’en Barri-
ques i a l’entorn. Com a novetats, cal destacar el Karaoke
Popular, que organitza la Comissió de Festes, i la segona edi-
ció de l’activitat Fes riure! Aquesta darrera és una proposta
de la Taula d’Entitats de Parets del Vallès.

45 entitats participen aquest any
a la setena Festa de les Entitatsa la setena Festa de les Entitatsa la setena Festa de les Entitats

FESTA DE LES ENTITATS:
Diumenge, 22 d’abril,

d’11 a 21 hores,
al Sot d’en Barriques

Som a les portes d’una nova Festa
de les Entitats, un dels esdeveni-
ments més esperats i participatius
de l’any en què les associacions
tenen un marc perfecte per establir
noves relacions i traslladar als as-
sistents l’empenta del teixit social
de Parets. Després de l’èxit d’edici-
ons anteriors, enguany s’han poten-
ciat tots els aspectes, alhora que
s’han incorporat diverses novetats,
molta il·lusió i esperem que força
encert. Us suggereixo que us apro-
peu al Sot d’en Barriques per com-
partir una festa on s’exhibeix el po-
tencial social de Parets, la diversi-
tat associativa i cultural del poble,
aquesta trama ciutadana tan rica i
plural que ajuda a vertebrar la nos-
tra vila, li dóna personalitat, i la fa
més convivencial i dinàmica. A la fira
d’enguany trobareu l’edició actualit-
zada de la guia  que hem elaborat
per donar-vos a conèixer les associ-
acions de la vila, les seves finalitats
i actuacions principals i el conjunt
de recursos que ofereixen a tota la
ciutadania. Per això, si encara no
esteu associats, us convido a ajun-
tar-vos amb els col·lectius amb els
quals us identifiqueu millor perquè
pugueu contribuir activament en al-
gun projecte i cobrir una quota de
compromís amb el poble. Precisa-
ment, vull subratllar l’interès i l’es-
forç de totes les persones que tre-
ballen des de les associacions a la
recerca de l’interès comú sense cap
ànim de lucre. La seva tasca, digna
de reconeixement, permet impulsar
accions de tipus cultural, social i cí-
vic que enfor teixen el nostre teixit
associatiu. Sens dubte, les nostres
entitats viuen un procés de desen-
volupament constant i les animo a
continuar treballant per a mantenir
el seu dinamisme i la seva implica-
ció amb la vida del poble. Així, les
entitats i tot Parets ens assegurarem
un bon futur.

La tradicional arrossada popular, amb el lema “Ajuda’ns a
reduir, reutilitzar i reciclar”, serà servida en vaixella biodegra-
dable i compostable.
Els tiquets tenen un preu de 5 euros i ja es poden adquirir
anticipadament al Centre Cultural Can Rajoler i al Casal de
Cultura Can Butjosa.

Parets del Vallès celebra el proper diumenge, 22 d’abril, la setena edició de la Festa de les Entitats. La mostra, que s’em-
plaçarà al Sot d’en Barriques, es perllongarà durant tot el dia, des de les 11 del matí fins a les 9 del vespre.
La Festa de les Entitats, organitzada per l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament i la Taula d’Entitats, pretén donar a
conèixer l’ampli ventall d’associacions del municipi.

La Guia d’Entitats 2007 recull el teixit associatiu de Parets
Amb motiu de la celebració, s’ha editat la Guia d’Entitats 2007, una publicació que recull el teixit associatiu de Parets amb
les dades més significatives de les entitats de la població i que es podrà recollir gratuïtament durant la Festa. Enguany, com
a novetat,cal destacar que es presentarà la nova revista jove Comuni-K! Així mateix, cal dir que enguany hi haurà represen-
tades 45 entitats de Parets, dues de les quals són d’incorporació recent en l’àmbit associatiu de Parets: el Centre d’Estu-
dis Locals Parietes i MotoClub 08150 Parets del Vallès.

S’ha editat la
Guia d’Entitats 2007,
que es podrà recollir

durant la jornada

Més de quaranta propostes,
entre activitats i tallers,

s’oferiran durant la
7a edició de la festa
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Parets, premiat amb la millor
iniciativa local per l’estalvi d’aigua

L’Ajuntament de Parets ha estat guar-
donat per la Diputació de Barcelona
amb el Premi a la Millor iniciativa local
per l’estalvi d’aigua 2006. Joan
Seguer, alcalde de Parets, i Josep
Maria Tarrés, regidor de Medi Ambient,
van recollir el guardó en el decurs de
l’acte celebrat el passat 28 de març al
Parc Tecnològic del Vallès.

Sensibilització ciutadana
El programa d’estalvi d’aigua ha con-
sistit en el foment d’accions per
conscienciar la població de la necessi-
tat de reduir el consum d’aquest bé
escàs. Algunes de les  accions desen-
volupades han estat la instal·lació de

L’Àrea d’Espor ts de l’Ajuntament
de Parets ha adquirit per mitjà
d’una subvenció de la Diputació de
Barcelona, dues estructures que
possibilitaran realitzar exercicis a
l’aire lliure en la zona del Bosc de
taules.

Una trentena d’exercicis
Està previst que s’instal·lin
properament a la zona d’arbres del
carrer de Victor Català i al costat
de les futures pistes de petanca.
Amb aquests aparells, de fusta
tractada i acer inoxidable,  es po-
dran   realizar una trentena d’exer-
cicis d’escalfament, de condicio-
nament físic i estiraments. Cadas-
cun dels aparells disposarà de
panells informatius dels exercicis
que es poden realitzar. Amb
aquesta iniciativa es pretén poder
gaudir de l’emblemàtic espai del
Bosc de Taules alhora que es
practica espor t.

tecnologies estalviadores d’aigua, el
reaprofitament d’aigües per al reg i
l’educació ambiental. La campanya de
sensibilització ha estat reforçada amb
material específic com ara un calenda-
ri amb consells sobre l’estalvi d’aigua
domèstic i el Joc de l’Aigua, adreçat a
escolars. El programa d’estalvi d’aigua
continua duent-se a terme, i paral·-
lelament a la presentació del Joc de
l’Aigua als escolars, també s’està do-
nant a conèixer a la població en gene-
ral. Durant el mercat setmanal, dime-
cres passat es va instal·lar una carpa
per informar la ciutadania i és previst
que dilluns vinent, es faci al mercat de
l’Eixample, a Can Berenguer.

El Bosc de Taules,
comptarà amb un
circuit esportiu

Es presenta el Joc de
l’Aigua de Parets
En el marc de la campanya Estalviem
aigua, pel bé de tots! l’Ajuntament de
Parets del Vallès, a través de l’Escola
de la Natura i la regidoria de Medi Am-
bient i Sostenibilitat, ha presentat el
Joc de l’aigua de Parets del  Vallès, un
material didàctic que pretén donar a co-
nèixer als alumnes els principis de la
cultura de l’aigua i la necessitat de fer-
ne un ús responsable.

Un joc per a tota la família
El joc, està pensat per a la diversió de
tots els membres de la família i es con-
verteix en un bon instrument que aju-
da a conèixer una mica més el que
s’amaga darrere de l’aixeta que utilit-
zem cada dia.
Poden participar fins a 3 jugadors que
llançaran, per torns, el dau que durà la
seva fitxa per tot el municipi, des del
cel i fins arribar a la desembocadura
del riu Besòs, tot sumant i restant litres
d’aigua. El joc va acompanyat de les
corresponents instruccions i de fitxes
temàtiques amb preguntes que ens
ajuden a resoldre els dubtes bàsics
sobre el procés de l’aigua.

Joan Seguer, Josep Maria Tarrés i la diputada, Imma Moraleda
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L’actuació de millora de Can Roura
s’inaugurarà a l’inici del mes de maig
La instal·lació d’un ascensor per suprimir les barreres arquitectòniques

i el condicionament del mur han estat dues de les actuacions

 LUCIO GAT
Regidor

d’Urbanisme

Les obres emmarcades en el Pla de
millora de Can Roura, que van
començar ara fa sis mesos, estan a
punt de finalitzar. L’actuació ha consistit
en la instal·lació d’un ascensor d’accés
de l’estació de RENFE a l’avinguda
d’Espanya (que suprimeix les barreres
arquitectòniques), el condicionament
del mur a tocar de les escales que
accedeixen al barri i la urbanització del
primer tram de l’avinguda d’Espanya,
entre d’altres.
La inversió d’aquesta obra ha estat de
400.000 euros i ha comprès també
altres millores i la dotació de nous
espais públics. En destaquen la
urbanització de la placeta del carrer
d’Anselm Clavé, el soterrament de

contenidors, la millora de l’enllumenat
del carrer de Josep Molins, el
reasfaltatge del passeig de Ronda, la
millora de l’accessibilitat de la
intersecció entre els carrers de Sant
Joan i d’Anselm Clavé i la reconstrucció
de les voreres de l’avinguda d’Espanya.

Així mateix s’ha procedit al canvi
d’arbrat de tota la zona, a la creació
d’una nova placeta entre els carrers de
Sant Sebastià i de Sant Joan, d’una
plaça al carrer de la Sardana i d’una
altra al carrer de Sant Miquel i a la
vianalització del tram de l’av d’Espanya.

Una major personalitat per a Can Roura

Visita d’obres a la
residència per a la gent
gran de Parets

És just reconèixer que la rehabilitació del barri de Can Roura ha
arribat més tard del que tots hauríem desitjat. Diverses modifi-
cacions del projecte inicial i els estudis efectuats per poder deci-
dir quina era la millor solució tècnica i la més pràctica a l’hora de
salvar el desnivell entre l’avinguda d’Espanya i l’estació del fer-
rocarril han estat un dels motius principals. Però el cert és que
això ara comença a ser una realitat. Definitivament solucionem
el problema de les “embarassoses” escales i que algunes per-
sones no podien pujar, amb la instal·lació d’un ascensor, però
també endrecem els carrers de la part de dalt: més llum, millor
mobiliari urbà i un nou tractament de l’asfalt... En definitiva, do-
nem una major i millor personalitat a un barri on el seu veïnat,
amb una actitud pacient però sempre reivindicativa, ha demanat
millores justament que des de l’equip de govern sempre hem
compartit.

El Club Sant Jordi, gestionat des
del passat mes de març per l’Ajun-
tament de Parets del Vallès,  va en-
degar el passat dilluns dia 16,  un
nou servei de menjador social. El
servei es presta de dilluns a diven-
dres a les 13 hores, està adreçat
a gent gran del municipi que, per li-
mitacions físiques o per mancan-
ces socials, es troben en la neces-
sitat de dependre d’un ajut extern
en els àpats.

Els usuaris hauran de demostrar la
seva incapacitat mitjançant el cor-
responent informe dels Serveis
Socials municipals. Hauran d’abo-
nar únicament una part de la quo-
ta i l’Ajuntament de Parets es farà
càrrec de la resta de l’import. En-
tre els menús, es pot escollir entre
estàndard o dietètic L’objectiu
d’aquesta iniciativa també  és fo-
mentar i promoure les relacions
entre persones grans que pateixen
solitud,  i potenciar la seva integra-
ció en d’altres tipus d’activitats cul-
turals, educatives i socials i, alho-
ra, prestar ajut a aquells que no
són autosuficients en la seva vida
quotidiana.

El Club Sant Jordi ofereix
un nou servei de menjador
per a gent gran

L’actuació respon al Pla de Millora del barri de Can Roura

La ONCE toca a Parets: 30
cupons del número 16.917
El sorteig de l’ONCE corresponent
a l’11 d’abril va portar la sort a Pa-
rets del Vallès.
El número 16.917, que va resultar
premiat amb una dotació econòmi-
ca de 35.000 euros, es va vendre,
en part, al nostre municipi. En total
van ser 30 cupons, distribuïts a tra-
vés de la cantina de l’estació de
RENFE de l’Eixample.

L’ascensor d’accés a l’Estació
de RENFE suprimeix les

barreres arquitectòniques

Què li sembla la Festa de les Entitats? Hi participa activament? Creu que hi ha prou associacionisme a Parets?

VOX POPULI

Kiki
Rodríguez

40 anys

Dolores
Romero
52 anys

Juliana
Marmol
70 anys

Pedro
Jiménez
57 anys

M’agrada molt aquesta festa; jo hi
participo amb l’escola Élite
Dance. Crec que és maco per re-
lacionar-se amb la gent del poble
i conèixer totes les activitats que
es fan a Parets. De mica en mica
hi ha més associacionisme i això
és molt bo per donar a conèixer les
associacions i que el ciutadà pu-
gui triar el que li agradi més.

Està molt bé aquesta fira; això fa
moure el poble. M’agrada veure
tots els estands, hi ha molta di-
versitat d’activitats durant tot el
dia. Jo no sabia que es feien tan-
tes coses a Parets fins a la pri-
mera vegada que vaig anar a la
Fira.

A mi m’agrada molt. Jo sóc de
l’ASOVEEN i diumenge exposa-
rem els treballs manuals que fem
allà. M’agrada molt l’arrossada
popular que es fa al migdia i pas-
sar una estoneta distrets. És una
festa que cada cop es fa més
gran. Crec que sí que hi ha mol-
tes associacions a Parets, però
potser no totes són conegudes.

Cada any es reuneix molta gent
per veure què ofereixen les enti-
tats. A mi m’agrada molt, sobre-
tot les activitats i les actuacions
que es fan a l’escenari. Trobo
molt bé que cada cop hi hagi més
associacions perquè  és molt di-
fícil mantenir-les i així sempre
se’n creen de noves.

Jo hi vaig cada any, m’agraden els
tallers que  preparen. La gent
d’algunes associacions fan
estands molt bonics; hi posen
moltes ganes i es nota. M’agra-
da perquè hi fan actes per a to-
tes les edats, des d’infants a gent
gran i això és molt encertat. Crec
que hi hauria d’haver més asso-
ciacions fetes per al jovent.

José
Manuel

Pérez
73 anys

El servei de menjador social va
ser inaugurat el passat 16

d’abril amb els primers dinars

Neix el Centre d’estudis
Locals Parietes
Aquest divendres a les 20.30 h, a la
sala d’actes de l’Escola Municipal de
Música, tindrà lloc l’acte de
presentació del Centre d’Estudis
Locals Parietes, que presideix Joan
Volar t i que té per objectiu la
investigació i la difusió del patrimoni
històric de la nostra població. La
presentació comptarà amb un convidat
d’excepció, l’historiador i autor de
diversos artícles i publicacions, Albert
Manet.

Primer exemplar de Parietes
Com a regal d’inauguració, els
assistents rebran, gratuïtament,
l’exemplar número «0» del butlletí
Parietes. Aquesta publicació consta de
28 pàgines i és un treball de recerca
local en l’àmbit de la geologia, la
botànica i inclou ar ticles sobre la
història dels nostres orígens, els
camins ramaders, la història del nostre
passat industrial, la Cooperativa «La
Confianza», la mina de can Berenguer,
l’arribada del ferrocarril a Parets, un
estudi sobre les pintures d’Alfredo
Virgili, l’entrevista a un personatge
local i un l’espai literari.  La publicació
ha estat il·lustrada amb fotografies
inèdites de caràcter històric.

El proper divendres dia 27 d’abril a les
13 h, s’ha programat una visita d’obres
a la Residència i Centre de Dia per a
la gent gran, que s’està executant a
l’avinguda de la Pedra del Diable.
Representants de l’Ajuntament de
Parets i dels tres casals d’avis,
l’Asoveen, el Club Sant Jordi i el Casal
de Ca n’Oms, faran un recorregut per
les obres que s’han portat a terme fins
el dia d’avui. Les visites es faran de
manera periòdica per fer  un seguiment
del desenvolupament de l’obra.
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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

AUX.ADMINISTRATIVA
RECEPCIONISTA

AUX. MANTENIMENT
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

 TELEFONISTA
RECEPCIONISTA

Llocs de treball: 1.
Contracte: Indefinit
Horari: Jornada parcial matí  (de 9 a
14 h)
Tasques: Atenció telefònica i aten-
ció clients.
Requisits: Valorable formació i expe-
riència administrativa.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Indefinit.
Horari: Jornada completa (horari
taller)
Tasques: Detectar i fer el diagnòstic
de les incidències mecàniques (mo-
tor, electricitat i electrònica)
Requisits: Formació en mecànica i
experiència.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Temporal amb opcions
de continuïtat.
Horari: Jornada completa (tardes
de dimarts a divendres i dissabtes
tot el dia).
Tasques: Manteniment a nivell
bàsic (paleta, electricitat) i neteja.
Requisits: Valorable coneixements
bàsics de manteniment.

Llocs de treball: 3.
Contracte: Suplència i campanya
d’estiu.
Horari: Jornada intensiva rotativa
(matí-tarda).
Tasques: Subministrar carbu-
rants als clients.
Requisits: Persona responsable.

OPERARIA
NETEJA

MOSSO MAGATZEM
CARRETONER

Llocs de treball: 3.
Contracte: Temporal + indefinit.
Horari: Jornada intensiva rotativa
(matí-tarda).
Tasques: Càrrega i descàrrega i pre-
paració de comandes.
Requisits: Valorable carnet de
carretoner.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Temporal amb opcions
de continuïtat.
Horari: Dm. dx, dj i dv tardes (3h) i
dissabtes de 8 a 17 h.
Tasques: Suport a la cuina, atenció
als clients i neteja del local.
Requisits: Valorable experiència en
restauració.

Llocs de treball: 2.
Contracte:  Temporal amb opcions
de continuïtat.
Horari: Jornada parcial matí  (de 10
a 14 h).
Tasques: Neteja d’oficines i espais
comuns.
Requisits: Experiència en neteja.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Indefinit
Horari: Jornada completa partida
(de 8 a 13.30 i de 15 a 17.30 h)
Tasques: Recepció clients, aten-
ció telefònica i suport administra-
tiu general.
Requisits: Imprescindible vehi-
cle. Nocions d’anglès. Valorable
formació i experiència.

AUX. CUINA
ATENCIÓ PÚBLIC

MECÀNIC DE COTXES

EXPENEDOR
BENZINA

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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Els contenidors soterrats del Camp de les Peces, en funcionament

PROPERA INSTAL·LACIÓ DE CONTENIDORS
SOTERRATS:

-C. PRAT DE LA RIBA DAVANT DEL PARC DE CAN
BERENGUER
-PLAÇA TRUETA
-C. MEDITERRANI, PL. MIRADOR DE GALLECS
-C. MEDITERRANI (entre c. St. Joan i St. Miquel)
-C. PEDRAFORCA (davant del Parc de Cal Jardiner)
-C. LA MOLA/C.SANT JOAN

En el procés participatiu en el pressupost municipal “Amb els diners, tu hi comptes” els ciutadans van
proposar les inversions que desenvoluparien amb la dotació de 300.000 euros. El soterrament de conteni-
dors i la millora de l’enllumenat públic van ser les dues propostes més votades pels ciutadans de Parets.

Soterrament de contenidors i millora de l’enllumenat
Es destinen 225.000 euros al soterrament de contenidors a tot el municipi, una acció que ja s’havia iniciat
en el decurs d’aquesta legislatura, i 75.000 euros a la millora de l’enllumenat de l’Eixample com una de
les propostes de barri.
Una de les actuacions que ja s’ha executat és el soterrament de contenidors al Camp de les Peces, al Barri
Antic, i ja estan en funcionament. Recentment s’han instal·lat contenidors de recollida selectiva -paper, vi-
dre i envasos-, de matèria orgànica i de rebuig. Actualment s’estan instal·lant entre l’avinguda de Catalunya
i l’avinguda de la Pedra del Diable i se n’han programat a altres indrets del municipi com ara als carrers de
Prat de la Riba, Mediterrani, Pedraforca, La Mola i la plaça del Mirador de Gallecs.
Pel que fa a la proposta de millora de l’enllumenat s’està treballant en l’elaboració d’un pla que començarà
a executar-se properament.

RAQUEL GARCIA
Regidora de Participació Ciutadana

Durant aquest 2007 els serveis tècnics de l’ajun-
tament portaran a terme les gestions oportunes
per soterrar un seguit de bateries de contenidors
en el municipi. Aquesta decisió, com tots i to-
tes recordareu, ha estat fruit dels desigs d’aque-
lles persones que vàreu participar en la sego-
na edició del procés participatiu en el pressu-
post municipal Amb els diners tu hi comptes.
Des de l’Ajuntament volem convidar a tota la
ciutadania a continuar participant en aquest ti-
pus de processos, ja que la vostra implicació en
les decisions que afecten a l’espai públic és ne-
cessària per fer avançar i millorar un municipi del
que tots i totes en formem part. Les opinions i
les necessitats no acostumen a ser les matei-
xes per a homes que per a dones, per a la gent
gran que per a la gent jove, atès que cadascun
de nosaltres fa un ús concret de l’espai i dels
equipaments públics. És per això que creiem tan
important la participació conjunta de tots i to-
tes, ja que per desenvolupar noves accions vo-
lem partir del pensament de tothom.
Gràcies a totes les persones que heu pres part
en els diferents projectes participatius que hem
encetat, i desitgem que en les properes edici-
ons siguem encara molts més.

Amb els

dinersdinersdinersdiners,
tu hi comptescomptescomptescomptescomptes
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LLISTAT ADJUDICACIÓ 54 HABITATGES EN PROPIETAT PER A FAMÍLIES

1 95 MONICA ORTEGA ROMERO
2 23 ENRIQUE CASTRO FERNANDEZ
3 9 ROGER BELLO RUIZ
4 63 SANDRA LOPEZ ALVAREZ
5 70 TANIA MARFIL NOGUE
6 88 MANUEL MOYA ALONSO
7 127 JOAN VILARDEBÓ MIRO
8 6 DEMETRIA AMBITE GONZALEZ
9 84 TOMAS MENDIETA PICAZO
10 42 DAVID GALIANO ROBLES
11 59 MARTA HERVÁS MENDEZ
12 90 OSCAR NAVAS CABALLERO
13 45 YOLANDA GARCIA UREÑA
14 24 JOSE CHACÉ GARCIA
15 74 VICTOR MARTIN IBARRA
16 123 JOSE MANUEL TEJEDOR PUSO
17 104 NORMA PRAT BUBÉ
18 52 KEVIN GRIMA FERNANDEZ

19 124 GERMAN TISCAR MOLINA
20 58 JOAQUIM HERNAN SANCHEZ
21 98 MARIO PARRA DOLZ
22 81 DISRAELI MATEO ROCHA
23 5 MIGUEL ANGEL ALVAREZ ESCABIA
24 61 MANUEL LARROYA MESAS
25 69 M.GLORIA MADRID PIÑERO
26 112 AARON RUBIO REYES
27 22 MERLIN CASTILLO MARTINEZ
28 119 M. ANGELES SERRANO SALVADOR
29 85 FLAMINIO MENESES DIAZ
30 97 ANA MARIA PALOMO DÍAZ
31 21 ALBERTO CARRASCO GOMEZ
32 17 ISABEL CANTOS GUASCH
33 115 XAVI SANCHEZ FERNANDEZ
34 29 NOEMI CUESTA JABONERO
35 94 ERIC ORIACH VILLANUEVA
36 19 IRIAN CARNERO FUENTES

37 111 PEDRO ROMERO CEBALLOS
38 122 MONTSERRAT TALARN CLAPE
39 107 EVA RIBERA DOMENECH
40 39 LAURA FULLA OTERO
41 48 SILVIA GOMEZ SABATER
42 91 CRISTINA NOGUERAS RINCON
43 31 ESTHER DE MANUEL GALLACH
44 28 JUAN RAMON CLEMENTE CLEMENTE
45 120 NURIA SEVILLA ORTEGA
46 11 BERNARDO BERNAL TORNEL
47 105 JORDI PUIGDELLIURA GALERA
48 41 M. DOLORES GALERA GALERA
49 64 MARIA DEL CARMEN LOPEZ PARERA
50 12 GEMMA BLANCHAR CUTILLAS
51 55 M.CARMEN GUELDOS ROBUSTILLO
52 106 ALBERT RAMOS SERRA
53 2 MERITXELL AGUILERA PINEDA
54 109 FERNANDO ROBUSTILLO MOLINA

Núm.
Sorteig

Núm.
Part.

Nom i cognoms sol·licitants Núm.
Sorteig

Núm.
Part.

Nom i cognoms sol·licitants Núm.
Sorteig

Núm.
Part.

Nom i cognoms sol·licitants

LLISTAT ADJUDICACIÓ 15 HABITATGES DE LLOGUER

1 78 AMPARO MORALES MESAS
2 35 MARIA FERNANDEZ ALAMEDA
3 117 NURIA VILA MORENO
4 65 JOAN LLORET MAS
5 52 ANTONIO GRANADO NAVARRO
6 1 FCO. JAVIER AGEA SIMON
7 33 MOHAMED EL HATIMI
8 61 MAMMAR LAKHAL
9 89 LUCIA PAREJO LOPEZ
10 27 JUDIT DALMAU MILLA
11 104 ISABEL SANCHEZ SANCHEZ
12 43 JORDI GARCIA GARCIA
13 18 ALBERTO CASTAÑEDA TISCAR
14 85 M.DOLORES ORTIZ BRIANTES
15 88 CARLOS PAREDES BAJO

Núm.
Sorteig

Núm.
Participació

Nom i  cognoms sol·licitants

LLISTAT ADJUDICACIÓ 2 HABITATGES PER A DISCAPACITATS
Nom i  cognoms sol·licitants

RAMON  NADAL MOYA
MARIA    RUIZ PUIGDOMENECH

LLISTAT ADJUDICACIÓ 8 HABITATGES PER A JOVES

1 22 NURIA FARRÉ PLANTADA
2 86 ELISABET TORRAS XALMA
3 77 VICTOR SANCHEZ GUIXARO
4 27 ESTEFANIA GARCIA BARRANCO
5 20 LLIBERTAT ESCALÉ CAMPOS
6 5 MARTA BARRIOS SOLER
7 48 ROSA MARIA MARTINEZ CAMERO
8 45 ESTHER MANZANO GOMEZ

Núm.
Sorteig

Núm.
Participació

Nom i  cognoms sol·licitants

LLISTAT D’ADJUDICACIÓ DE LES PROMOCIONS D’HABITATGE ASSEQUIBLE 2007. SORTEIG EFECTUAT EL 31 DE MARÇ DE 2007.

S’adjudiquen 79 habitatges de protecció oficial
inclosos en el Pla d’habitatge assequible 2007

En el decurs d’aquest any s’iniciarà l’execució d’obres de les noves promocions d’habitatge protegit,
que s’ubicaran a Can Fradera, l’Espai Central i al carrer de Prat de la Riba

El 79 habitatges de protecció oficial
inclosos en el Pla d’Habitatge
Assequible 2007 de Parets del Vallès
van ser sortejats el passat 31 de març
al Teatre Can Rajoler.
En el decurs del matí es van efectuar
tres sorteigs, d’acord amb les diferents
promocions: els 54 habitatges per a

famílies i parelles monoparentals, els
8 habitatges per a joves i els 15 de
lloguer que s’estan construïnt a l’Espai
Central.  Els 2 habitatges per a
discapacitats van ser adjudicats
directament perquè només dues
sol·licituds presentades reunien els
requisits.

De les 337 sol·licituds admeses al
sorteig, 128 optaven als 54 habitatges
per a famílies, 87 als 8 habitages per
a joves menors de 35 anys, 120 als 15
habitatges de lloguer i 2 als habitatges
adreçats a persones amb discapacitat.

Habitatge de lloguer, la novetat
Els habitatges de lloguer han estat els
més demandats tenint en compte la
proporció de l’oferta.
Aquesta era la primera vegada que a
Parets s’oferien habitatges de
protecció oficial en règim de lloguer, i
amb opció de compra en un període de
deu anys.

Els habitatges en règim de
propietat estaran acabats el

març de 2009 i els de lloguer,
el març de 2008

La construcció de tots els habitatges
sortejats s’iniciarà durant aquest 2007
i els pisos’ubicaran a Can Fradera, a
l’Espai Central i al carrer de Prat de la
Riba.

ACTUALITAT
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Recordar i homenatjar les persones
que van ser víctimes de la guerra i de
la posterior repressió. Explicar la histò-
ria dels paretans i les paretanes que
van patir els horrors dels conflictes.
Amb aquesta voluntat neix el llibre
Segona República, Guerra Civil i fran-
quisme a Parets del Vallès que es pre-
sentarà el dijous 26 d’abril, a les 20 h,
al Teatre Can Rajoler.
Aquest llibre és producte d’una acura-
da recopilació de dades portada a ter-
me per la historiadora M. Àngels
Massaguer amb la col·laboració dels
veïns i les veines que guarden records
d’aquella època. Massaguer és mem-
bre del Centre d’Estudis Molletans i ha
col·laborat en l’elaboració de diferents
projectes i estudis. També ha partici-
pat en l’elaboració de materials per a

Crònica sobre Mauthausen

Es presenta el llibre de la historiadora
M. Àngels Massaguer

El catedràtic Pere Gabriel Sirvent
oferirà una conferència a Can Rajoler

El proper 20 d’abril s’inaugura, a la
sala d’exposicions del centre cultural
can Rajoler, l’exposició Crònica
gràfica d’un camp de concentració.
L’Exposició consta de 80 fotografies
sobre Mauthausen, algunes de les
quals es van utilitzar com a testimoni
contra els nazis en els judicis de
Nuremberg l’any 1946.

Els camps de concentració nazis
L’objectiu d’aquesta mostra és
donar a conèixer al món els camps
de concentració nazis en què van
viure els republicans espanyols
exiliats després de la guerra. Amb
aquests documents es desvetlla un
dels episodis de barbàrie i horror
més punyents i impressionants de
la història contemporània mundial,
del qual van ser víctimes milions de
persones d’arreu d’Europa, entre les
quals més de deu mil republicans
catalans i espanyols.

Fins al 13 de maig
Les fotografies exposades van ser
fetes entre els anys 1940 i 1945
pels responsa-bles SS del Servei
d’Informació d’aquest camp i per
Francesc Boix, un dels republicans
catalans deportats, i formen part del
fons dipositat al Museu d’Història de
Catalunya per l’Associació Amical de
Mauthausen. L’exposició es podrà
visitar fins al 13 de maig.

Cloenda del 75è aniversari de la Segona República

l’exposició El Camp de la Bota, de
Francesc Abad.
Dins el mateix acte, també s’oferirà la
conferència del catedràtic d’història
contemporània Pere Gabriel Sirvent,
autor de diversos estudis i nombrosos
treballs sobre la història del moviment
obrer a Espanya i el republicanisme
federal català en el segle XIX.La recu-
peració de la memòria històrica és un
deute que la societat i els qui la for-
mem, tenim amb les persones que ens
han precedit i que van donar la seva
vida per defensar les lliber tats i els
drets de què ara gaudim.

26 d’abril, actes de cloenda
Amb aquesta voluntat, durant el mes
d’abril, tindran lloc els actes de
cloenda del 75è aniversari de la

Centenars de paretans inauguren les obres d’ampliació del CEIP Lluís Piquer

Grans i petits s’ho van passar d’allò
més bé, el passat diumenge, durant
la inauguració popular de les obres
d’ampliació del CEIP Lluís Piquer.
L’acte va comptar amb la presencia
de la il·lustradora Pilarín Bayés que
va posar la nota de color  a l’esdeve-
niment.
L’alcalde, Joan Seguer, acompanyat
pel regidor d’Educació, el president

de l’AMPA , i la directora i alumnes de
l’escola, van descobrir la placa com-
memorativa de la inauguració. A la sala
d’actes s’hi va poder veure una projec-
ció d’imatges d’activitats del centre i de
l’AMPA i una exposició de fotografies
relatives al condicionament final de la
zona de l’aparcament, i dels voltants
del centre, dins el projecte global del
Parc Fluvial.

proclamació de la Segona República
espanyola i el 70è aniversari de la
Guerra Civil. Dijous, 26 d’abril, a les
19.00 h, tindrà lloc, a l’Ajuntament, la
descober ta de la placa escultòrica,
realitzada per Carles Vives, per
homenatjar els alcaldes i els regidors
del consistori de Parets afusellats al
camp de la Bota entre el 1939 i 1941.
El text inclou un poema de Lambert
Botey.

Rehabilitació del refugi antiaeri
Posteriorment, a l’avinguda de Cata-
lunya s’inaugurarà la rehabilitació del
refugi antiaeri construït l’any 1938 da-
vant les antigues escoles nacionals.
Aquest refugi era una gran sala circu-
lar amb volta que disposava de tres en-
trades amb un passadís cadascuna.

Placa commemorativa i rehabilitació del
refugi antiaeri de la Guerra Civil

Inauguracio popular del CEIP Lluis Piquer,

Lectures amb sentiment
Alumnes del centre van llegir textos
escrits per a l’ocasió tot mostrant el
que les reestructuracions i millores
han significat per a ells. L’acte va clou-
re amb una visita a les instal·lacions i
el posterior refrigeri. Els més petits van
gaudir de valent al parc d’inflables
muntat al pati de l’escola.

Ampliació de l’escola
Amb aquesta obra, el CEIP Lluís Pi-
quer, de doble línia, gaudeix amb
1.500 nous metres quadrats de super-
fície destinats a noves aules, bibliote-
ca, gimnàs, cuina, menjador, pistes es-
portives i un espai destinat a l’AMPA.
D’altra banda, l’actuació també ha tin-
gut en compte la remodelació de les
aules de parvulari i una millora dels
accessos. La inversió econòmica per a
la reforma i ampliació de l’equipament
educatiu ha estat de dos milions
d’euros.

Els dos alumnes més petits
del centre, juntament

amb l’alcalde, Joan Seguer,
van descobrir la

placa commemorativa
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Oficina de Català
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Centre Cultural Can Rajoler

Travessera, 1
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` Per Sant Jordi: llibres, roses i
animació a la Plaça de la Vila

Alumnes de les escoles de Parets participaran en l’elaboració
d’un mosaic de llibres que es podrà veure fins a les 17 hores

Parets es prepara de nou per acollir la
més tradicional de les nostres diades.
L’esperit de Sant Jordi i el drac vençut
ocuparan de nou els carrers del muni-
cipi per acompanyar les parades de
venda de llibres i roses que, durant tot
el dia, s’exhibiran a la plaça de la Vila.

Concurs de punts de llibre
Dins els actes previstos per a la jorna-
da, podrem gaudir de les històries que
ens explicaran els joves contacontes i
els professionals de la Biblioteca infan-
til i juvenil Can Butjosa. També tindrem
el concurs de punts de llibre, que amb
el títol Parlem, ens entendrem! estarà
dedicat a la diversitat cultural. Així
mateix hi haurà el concurs de pastis-

sos, l’emissió en directe de RAP107
amb un programa especial de Sant
Jordi i el grup d’animació infantil Enca-
ra Farem Salat, que ens presentarà
l’espectacle La volta al Món.

Un mosaic de llibres
Durant tot el dia, i coincidint amb el 10è
aniversari de la biblioteca Can Rajoler,
els nens i les nenes de les escoles de
Parets participaran en l’elaboració d’un
mosaic de llibres que es podrà veure
fins a les 5 de la tarda. A més dels lli-
breters i els floristes, també hi seran
presents algunes formacions políti-
ques i parades de serveis municipals
en què es posaran a la venda les pu-
blicacions d’àmbit local.

El Centre Excursionista Parets engega
accions solidàries arreu del mónBrBrBreuseuseus

Concurs Amfi-Rock 2007

Expressar-se i fer-se escoltar, crítica
i autocrítica, entonació i ritme, ana-
litzar i treballar la veu, la síntesi,
l’anàlisi de la dicció, comunicar gau-
dint i fent gaudir... Aquests són, en-
tre d’altres, alguns dels objectius
del curs de lectures en veu alta que
la biblioteca infantil i juvenil Can
Butjosa organitza els dies 3 i 5 de
maig. Araceli Bruch, professora de
l’Institut del Teatre de Barcelona,
serà l’encarregada de desenvolupar-
ne els continguts i d’aplicar la meto-
dologia per tal que els alumnes pren-
guin consciència del poder de la
paraula mostrant les eines bàsiques
per entendre i fer-se entendre, per
veure i fer veure, per sentir i fer sen-
tir, i per desvetllar la pròpia sensibi-
litat a fi d’assolir una base que els
qualifiqui per encarar una lectura viva
i directa del gènere narratiu popular
per excel·lència: el conte.
La durada del curs serà de 10 hores,
i les inscripcions es poden formalit-
zar a la mateixa biblioteca a un preu
de 50 euros.

El passat 8 de març, Carlota Valverde,
sòcia del CEP i treballadora des de fa
un any en un dels molts camps de re-
fugiats que hi ha al Txad (Àfrica), ha
lliurat, en nom de l’entitat, samarretes
corresponents a l’última marxa popu-
lar Piolet celebrada el passat mes de
maig.
Amb aquesta acció, el Centre Excursi-
onista Parets pretén iniciar un seguit
d’accions solidàries arreu del món per
tal de dur una mica d’il·lusió a la gent
més desafavorida.

Festa de cloenda del
tercer eix de Parets
creix en civisme
El passat 30 de març es va celebrar
la festa de cloenda del 3r eix de la
campanya Parets creix en civisme,
dedicada a l’educació vial amb civis-
me. Més de 200 escolars de 4t curs
de primària dels cinc centres educa-
tius del municipi que han participat
de la campanya, van gaudir de l’es-
morzar i la festa amenitzada pel
grup Corrandes d’animació. Durant
dues hores, els nens i les nenes
van recordar, a ritme de xaranga,
l’objectiu de la campanya: fomentar
actituds cíviques i respectuoses
vers les persones i l’entorn que ens
envolta.

Dilluns vinent, 23 d’abril, la plaça de la Vila acollirà parades per celebrar Sant Jordi

Amfi Rock 2007,
convocades les bases
Ja han sortit les bases per a parti-
cipar en l’Amfi Rock 2007. La con-
vocatòria té per objectiu
promocionar les formacions
amateurs o semiprofessionals de
qualsevol estil musical contempora-
ni i, a més, promoure un concurs de
disseny de les que seran la futura
portada i la contraportada del DVD
editat per als grups guanyadors.
El conjunt guanyador tindrà la pos-
sibilitat, com a part del premi, d’ac-
tuar a l’escenari del Parc la Linera
durant la Festa Major d’Estiu d’en-
guany, a més de comptar amb l’edi-
ció conjunta del cd juntament amb
els altres quatre grups finalistes.
En el cas del concurs de disseny, el
premi consistirà en un pagament de
300 euros  i l’edició de la imatge en
la caràtula i la contraportada de to-
tes les còpies editades. Tots els
dissenys presentats a concurs es
podran veure durant el concert, el
mateix dia de la celebració de l’Amfi
Rock, que enguany serà el proper
16 de juny. Ambdós jurats estaran
formats per professionals vinculats
al món de la música, l’espectacle i
el disseny gràfic.
El termini per a la presentació de les
sol·licituds finalitzarà el 27 d’abril
per a les formacions musicals i el
4 de maig per a les propostes de
disseny. Les bases per a la partici-
pació ja estan disponibles als equi-
paments municipals i també es
poden consultar a la pàgina web.

Lectures en veu alta a la
Biblioteca Can Butjosa

Primera edició del MercaCEP
Dins les activitats programades per a
aquest any, el CEP organitza la prime-
ra edició del MercaCEP, un espai de
compravenda de materials esportius de
segona mà en què es podran adquirir
objectes i estris relacionats amb l’es-
port de muntanya, el ciclisme, l’esquí
o el trail running a preus molt competi-
tius. El MercaCEP se celebrarà el dis-
sabte 21 d’abril, de 10 a 13 h, a la seu
del Centre Excursionista, situada al
Pavelló Municipal d’Esports.

La festa de Sant Jordi s’ha convertit des
de fa uns anys en una ocasió molt opor-
tuna per recordar la llegenda del patró
de Catalunya, obsequiar les persones
estimades amb una rosa i fer revifar l’in-
terès pels llibres i la lectura.

Aquestes tres celebracions reunides en
un mateix dia endinsen, però, les seves
arrels en moments diferents. La més
recent és la Festa del Llibre, creada per
l’escriptor i editor valencià, establert a
Barcelona, Vicent Cavel Andrés l’any
1926 per homenatjar Cervantes. La pri-
mera data de celebració de la Festa del
Llibre fou la del naixement de l’autor del
Quixot, el 7 d’octubre; però a partir de
l’any 1930 quedà instaurada definitiva-
ment com a data de celebració la de la
seva mort, és a dir, el 23 d’abril.
L’obsequi de la flor té origen en la Fira
dels Enamorats, una fira de roses que
es començà a fer dins el pati del Palau
de la Generalitat durant el segle XVII. En
aquella fira, els promesos i els casats
de nou lliuraven a les seves estimades
un ram de roses.
Sant Jordi és originari de la Capadòcia,
on es creu que nasqué entre l’any 275
i el 280. Fou soldat romà, màrtir i sant
cristià. La seva veneració a Europa pe-
netrà arran de les Croades a Terra San-
ta.  A Catalunya, la noblesa feudal
l’adoptà com a patró de la milícia, però
no es convertí en patró de tota la terra
catalana fins al segle XIX, associat al
moviment politicocultural de la Renai-
xença.
Diuen que hi havia un drac a la rodalia
de Montblanc que feia estralls. Apaiva-
gaven la seva ira oferint-li cada dia una
víctima per devorar, elegida per sorteig
dins la població. Quan li tocà el torn a
la princesa, un cavaller aparegué per
occir el drac i la salvà.

Dracs, roses i llibres
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El CF Parets rep aquest
diumenge el Sant Cugat

12
ESPORTS

El primer equip del CF Parets té l’opor-
tunitat aquest diumenge d’assegurar-
se la permanència a Preferent grup 1.
El bloc que dirigeix José Miguel Astasio
rebrà el Sant Cugat Esport (a les 12 h)
en la 29a jornada de lliga. Els paretans
han perdut els dos últims partits davant
del Sant Celoni (0-2) i al camp del
Vilassanès (1-0).
El CFP es manté desè del seu grup
amb 37 punts, 5 més que el rival
d’aquest diumenge. Abans de tancar la
temporada l’equip haurà de jugar a Lla-
gostera (28/4), rebrà el Tossa (6/5),
anirà a Taradell (13/5), rebrà el Guíxols
(20/5) i tancarà la lliga al camp del
Montcada (27/5). Contra el
Vilassanès el CFP va merèixer com a
mínim l’empat però en una errada de
la defensa l’equip maresmenc va mar-
car l’únic gol del partit. Prop del final,
Quim Solanich va enviar una pilota al
pal de la porta contrària.
D’altra banda, el Parets B de 3a Terri-
torial depèn d’ell mateix per disputar la
promoció d’ascens a 2a. L’equip que
dirigeix Lluís Àngel Andrés és 3r amb
55 punts i aquest diumenge juga derbi
al camp del Lliçà de Vall B (a les 12h).

El ciclista paretà de l’equip Caisse
d’Épargne, Joaquim Rodríguez Oliver,
ha obtingut la seva primera victòria de
la temporada aquest darrer diumenge
a la 53a Clàssica de Primavera
d’Amorebieta (Biscaia).
La prova que constava de 171 kms i
6 ports puntuables va tancar la setma-
na ciclista basca ja que fins dissabte
es va celebrar la Volta al País Basc.
Rodríguez es va mantenir en el grup
capdavanter de la Clàssica a partir de
la darrera ascensió, la de l’Alt de
Muniketas, on fins a quatre corredors
del seu equip van protagonitzar un in-
tens atac. A només quatre quilòmetres
del final, el cap de files del seu equip,
Alejandro Valverde, va donar el cop
definitiu però Purito Rodríguez va ob-
tenir la primera posició amb el mateix

Aquest diumenge s’obren les inscrip-
cions per participar a la Cursa Popu-
lar d’Atletisme de Parets que orga-
nitza el Servei d’Esports de l’Ajun-
tament amb el suport del Club Atle-
tisme Parets.
La prova està prevista pel diumenge
6 de maig amb sortida a les 10 del
matí des del Pavelló d’Esports. En-
guany la cursa -que constarà de 10
kms- és oberta a les categories que
van des dels cadets, nascuts el
1991 i 92 fins als veterans. El dia
abans de la cursa, dissabte 5 de
maig, es farà el cros escolar on po-
dran participar atletes majors de 4
anys i fins a la categoria infantil.
Les inscripcions es poden formalit-
zar al Pavelló d’Esports i a la Pisci-
na Can Butjosa de 9 a 13 h i de 15
a 21 h, de dilluns a divendres, i de
9 a 13 h, els dissabtes. El preu serà
de 6 euros anticipada i 10 euros el
mateix dia de la cursa. L’organitza-
ció obsequiarà a tots els partici-
pants amb un entrepà i una beguda,
una samarreta i un lot de productes
d’empreses col·laboradores.

El ciclista Joaquim Rodríguez guanya la
53a Clàssica de Primavera d’Amorebieta

temps que Valverde, que en va aconse-
guir la segona posició. Per darrere van
quedar l’italià Matteo Bono del Lampre
(a 8 segons), David López del Caisse
d’Épargne i Francisco Mancebo del
RELAX.
Joaquim Rodríguez buscava des de
feia setmanes la seva primera victòria
de la temporada. Ho va intentar a la Pa-
rís-Niça, al Gran Premi Indurain i a la
Volta al País Basc. En aquesta prova el
ciclista paretà va quedar 9è de la gene-
ral a 3.21’’del guanyador Juan José
Cobo del Saunier.
L’any passat Rodríguez va ser tercer a
la Clàssica de Primavera i el 2005 quart
classificat. En les properes setmanes
el ciclista paretà participarà a d’altres
clàssiques del calendari com ara la
Lieja-Bastoña-Lieja o la Flecha Valona.

Obertura d’inscripcions
per a la Cursa Popular
d’Atletisme de Parets
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Parets acull la final del Campionat de
Catalunya de bàsquet júnior Preferent

Final del Campionat de Catalunya de relleus

La celebració de la final obliga al sènior masculí del BP a jugar diumenge a les 10.30 h

Des d’avui divendres i fins diumenge es decidirà quina és la
representació catalana al Campionat d’Espanya

L’equip aleví femení del Club Atletis-
me Parets va participar el passat dis-
sabte a la final del Campionat de
Catalunya de relleus disputada a Cas-
tellar.
Les atletes Ingrid Andrés, Iris Quirós,
Ainhoa Arganda i Alba Martínez van
quedar  en 10a posició a la prova de
4X60 metres. El mateix equip però
sense Ainhoa Arganda va ser 7è en
3X600 metres. A la fotografia, l’equip
amb l’entrenadora Estibaliz

Puigdelliura. Coincidint amb la Festa de les entitats el CAP ha organitzat un
taller de dibuix per escollir el logotip del club.
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Dissabte 21 i Diumenge 22 Abril

FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CF Parets-Sant Cugat Esport (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 1:
B.Parets A-Akasvayu Vic “B” (Diumenge, 10.30 h)
3a FEM. A Grup 5: Vic-B.Parets A(Dissabte, 19.30 h)
FINAL A 4 JUNIOR MASCULÍ PREFERENT BÀSQUET:
20, 21 i 22 abril al nou Pavelló d’esports
Especial a RAP 107 diumenge 22 a partir de les 17 h
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2:
Bonaire (Terrassa)-FS Parets Wursi (Dissabte, 18.15 h)
HANDBOL 1a CATALANA Grup B:
Súria-Handbol Parets (Dissabte, 19 h)
JOCS ESCOLARS: 13a jornada Dissabte 21 d’abril, a les
9.30 h partits d’handbol categoria benjamí. I a les 11 h
jornada recreativa minibenjamí.

Dissabte 28 i Diumenge 29 Abril

FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
Llagostera-CF Parets(Dissabte, 17 h)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 1:
Santpedor-B.Parets A(Dissabte, 17.30 h)
3a FEM. A Grup 5: B.Parets-Imma “C” (Dissabte 19 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2:
FS Parets Wursi-PB Palau Solità (Dissabte, 17.30 h)

El nou Pavelló d’esports de Parets serà
l’escenari des d’avui divendres i fins
diumenge de la final a 4 del Campio-
nat de Catalunya de bàsquet de cate-
goria júnior masculí Preferent. A la
competició participaran els equips del
Winter thur FC Barcelona, CB
L’Hospitalet, Joventut de Badalona i
Sant Josep de Badalona.
Els quatre equips han estat els pri-
mers clasificats de la tercera fase jú-
nior Preferent. El Barça surt com a fa-
vorit ja que ha guanyat 9 dels 10 par-
tits disputats i ha quedat en primer lloc.
El sistema de competició serà de
lligueta de tots contra tots i el primer
quedarà campió de Catalunya.

El TT Parets continuarà a
Primera divisió Estatal
L’equip sènior A del Tennis Taula
Parets s’ha assegurat la permanèn-
cia a 1a Estatal després de guanyar
el darrer partit de la lliga davant del
Falcons de Sabadell (4-3). Els punts
els van obtenir Agustí Martín (2),
Juan Ortega (1) i en l’enfrontament
de dobles. Durant la competició el
TTP ha sumat 6 victòries (4 fora de
casa) i 12 derrotes. L’equip ha elu-
dit del descens, perden la categoria
Vilafranca i Dama d’Elx amb 4 partits
guanyats i 14 perduts.

Onze patinadores del Club Patí Parets
van participar el cap de setmana
passat a la segona fase dels Jocs
escolars. Els resultats van ser, en
categoria benjamí: Cristina Sierra
12a, Laura Navarro 15a, Lorena
Albarran 27a, Mar Ucher 29a i Alba
Martínez 30a. En categoria
prebenjamí: Ylenia Pavón 4a, Marina
Torrents 5a, Xenia Martínez 7a, Mar-
ta Astasio 10a, Andrea Muñoz 14a i
Gemma Martínez 19a. Aquest diu-
menge 22 d’abril la patinadora del
Parets Marta Carreras prendrà part
en la preselecció del Campionat de
BCN cadet. De les 62 patinadores
participants es classificaran 36.
També hi competirà la patinadora
paretana del HC Cerdanyola Sara
Castillo.

Més de 400 persones de 8 lo-
calitats diferents van prendre
part el passat dissabte al matí
a la Trobada d’activitat física
per a la gent gran organitzada
pel Servei d’Esports de l’Ajun-
tament de Parets.
La trobada que es celebra cada
dos anys va consistir en la re-
alització d’activitats tan varia-
des com l’aerobic, batuca, taixí
i danses.
A més de Parets a la trobada
va par ticipar gent gran de
Canovelles, Caldes de
Montbui, Lliçà de Vall, La Gar-

riga, Granollers, Martorelles i Montmeló. L’alcalde de Parets, Joan Seguer, i els regidors Josep
M. Guzmán i Ana Fernández van assistir a l’acte de cloenda de la trobada.

BrBrBreuseuseus BrBrBreuseuseus

El biker Oliver Avilés a la Copa
del Món de BTT
El biker de Parets de l’equip TAU
CERAMICA SPIUK, Oliver Avilés, es
desplaça avui divendres cap a
Bèlgica per participar durant aquest
cap de setmana a una de les proves
de la Copa del Món de BTT. Avilés
competirà a la categoria sub-21 amb
el seu nou equip. El jove corredor va
quedar el passat diumenge 2n de la
cursa puntuable per la Copa Catala-
na a Montjuïc (Barcelona) i anterior-
ment -l’1 d’abril- va ser el 3r de la
categoria sub 23 de l’Open d’Espa-
nya a Sant Gregori (Girona).

Jornada de la Lliga de Clubs
de natació, aquest dissabte
L’equip de competició del CN Parets
pren part aquest dissabte a la 6a
jornada de la Lliga de clubs del grup
0 i 1 que es fa a la piscina del CN
Badia. En 50 lliures nedarà Raül
Torres, en 200 lliures: Sandra
Ramirez, Irene Jurado, Arnau Batlles
i Sergi Martínez. A la prova de 400
lliures participaran David Salvador,
Gerard Angulo, Claudia Jorquera i
Andrea Vielsa.

Trobada d’activitat física per la gent granGent gran

El nedador Jaume Jiménez
seleccionat per Catalunya
El nedador paretà Jaume Jiménez
ha estat seleccionat per formar
par t de l’equip català que partici-
parà del 10 al 13 de maig al 6è
Campionat Inter territorial del grup
2 que es farà a la piscina M-86 de
Madrid, de 25 metres i amb crono-
metratge electrònic.
La selecció catalana la formen 24
nedadors/es que prendran part en
les modalitats d’estils, fons, papa-
llona, esquena, braça i lliures.
Jiménez que per tany al CN
Sabadell nedarà el dissabte 12 de
maig a la tarda els 100 braça i el
diumenge 13 al matí els 200 bra-
ça. A més el cap de setmana del
19 i 20 de maig participarà en una
competició de promeses a la pis-
cina de l’Helios de Saragossa.

L’Handbol Parets acaba la
primera fase de la lliga
El sènior de l’HP manté remotes
possibilitats de disputar la fase d’as-
cens a Lliga Catalana. Aquest cap de
setmana l’equip d’Herrero tanca la
primera fase de 1a Catalana B amb
el desplaçament a Súria. Si l’equip
paretà vol classificar-se per al playoff
necessita guanyar i esperar que La
Roca B empati o perdi a casa davant
el Canovelles. Tant Súria com
Canovelles ja han baixat cap a 2a
Catalana i no s’hi juguen res. Els
mals resultats de l’HP en el darrer
tram de la competició han restat
moltes possibilitats a l’equip de ju-
gar la fase d’ascens. A manca d’una
sola jornada l’HP és 5è amb 31 punts.

Segona fase dels Jocs
Escolars de Patinatge Artístic

També es decidirà la representació ca-
talana als Campionats d’Espanya.
La final a 4 d’aquest cap de setmana
forma part de les activitats dels “75
anys de bàsquet a Parets”. Els partits
que es disputaran són:

Divendres 20 abril:
L’Hospitalet - Joventut Badalona (19 h)
Futbol Club Barcelona - Sant Josep
Badalona (21 h).
Dissabte 21 abril:
L’Hospitalet - St. Josep Badalona (16 h).
FC Barcelona-Joventut Badalona (18 h).
Diumenge 22 abril:
Joventut Badalona - Sant Josep (16 h).
FC Barcelona-L’Hospitalet (18 h).
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GRUPS MUNICIPALS

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

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

Grup Municipal del
Partit del Socialistes de Catalunya

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

L’ampliació del
CAP per fí serà

una  realitat.

“Parets creix
en blocs”

“Parets creix
en deutes”

Hem estat útils
però volem ser

decisius!

Fa uns dies des del NOPP vàrem fer dues
pancartes que deien “Parets creix en
blocs”, “Parets creix en deutes, tornem
6000 euros diaris als bancs i devem 22 mi-
lions d’euros a les entitats financeres”.
Les vàrem penjar, una, a l’avinguda de
Catalunya, cantonada Monistrol, i, l’altra,
sota el Sindicat. La nostra sorpresa fou
que van durar penjades una nit, no més de
vuit hores. Ara, sí algú les vol veure, les
té la policia local. El dia que facin una sub-
hasta dels béns mobles ens hi personarem
i intentarem recuperar-les.
L’equip de govern les va despenjar. La raó
era que no tenim permís. Visca la llibertat

En els darrers articles ja hem tingut l’opor-
tunitat de fer balanç de la tasca feta al llarg
d’aquest mandat. Per resumir-ho en una
frase, podem dir que el grup municipal
d’ICV-EA hem estat útils a la ciutadania.
Valorem positivament la nostra aportació al
conjunt del govern, que ha impulsat políti-
ques socials, de suport a l’educació, etc.
Però d’allò que ens sentim més satisfets
és de l’empenta que hem donat a les polí-
tiques de medi ambient i sostenibilitat. Ni
l’oposició més demagògica del NOPP no ho
pot negar.
Per referir-nos a un tema concret, recordem
que fins ara mai no s’havia portat a terme

Avui, com a paretans, hem d’estar orgullo-
sos perquè una proposta del nostre dipu-
tat Jordi Turull i Negre, feta al Parlament
de Catalunya, referent a ampliar i millorar
els serveis d’atenció primària al nostre
municipi, ha estat aprovada.
Hem assolit una reivindicació del munici-
pi que, com a conseqüència del creixement
“espaterrant”, tenia aquests serveis des-
bordats. Ha estat la Comissió de Salut del
Parlament qui ha aprovat per unanimitat la
proposta de resolució de CiU.
El Centre d’Atenció Primària (CAP) es va
posar en funcionament l’any 1986. Ara bé,
com a conseqüència de l’important creixe-

El nostre recorregut per la vida en ocasions
ens proporciona situacions més o menys
emocionants. Són aquelles per les quals
sempre val la pena lluitar. Són situacions
que justifiquen una actitud, una decisió,
una opció, l’esforç col·lectiu o individual
d’un treball o l’aposta per un camí deter-
minat. Aquests darrers dies, els socialis-
tes vàrem compartir la il·lusió amb totes
les persones que concorrien al sorteig per
a l’adquisició d’un habitatge assequible.
Vàrem compartir després l’alegria amb
aquells a qui la sort els va somriure amb
l’adjudicació d’un pis, i ara, sabedors que
hi haurà noves oportunitats, compartim l’es-

perança amb aquells a qui en aquesta oca-
sió la bona sort no els va acompanyar. Com-
partir amb els ciutadans de Parets senti-
ments com aquests, fruit de la nostra ges-
tió, és el que ens fa sentir orgullosos de
la nostra feina.
El que resultaria normal i coherent és que
els representants d’altres forces políti-
ques, com ara el NOPP, i potser també CiU,
amb una claríssima i estreta complicitat
amb els primers, (vegeu els articles
d’aquesta secció) participessin d’aquestes
emocions amb els ciutadans del nostre
poble. Sembla que per aquests grups no ho
és, de normal i coherent. I no ho és pel fet

d’estar a l’oposició, ja que tampoc no es-
taria justificat, sinó perquè, decididament,
per molt que insisteixin a manifestar el
contrari, no creuen en absolut en les polí-
tiques socials. Possiblement per això inten-
ten esborronar el nostre treball amb comen-
taris negatius i afirmacions tan complexes
com ells mateixos.
A 79 paretans els ha tocat l’adquisició d’un
pis assequible. Nosaltres tenim la sort de
treballar perquè sigui així.

Compartint
emocions

d’expressió.Socialistes i Iniciativa-Verds
fan seu el lema del partit popular: “la calle
es mía”, “si algú penja una pancarta que
ens agrada, benvinguda; si no, despenja-
da oficialment”.
Des de la transició mai no havia passat que
es despengessin pancartes d’un partit o
d’una entitat que dóna la cara.
Però PSC i IC Verds sí que pengen els noms
de les persones i sí que tenen “invalide-
ses” o no a les portes de Can Rajoler. És
llavors que amb la llei de protecció de da-
des ens obliguen a anar a dir-los que no fan
les coses correctes. Si us plau, despengin
la llista de sol·licitants per obtenir un nú-

mero de tanda en els pisos no existents de
protecció oficial. Si no protegeixen ni les
dades personals!

ment demogràfic que ha patit Parets, ens
trobem que els serveis bàsics han quedat
desbordats i que encara ho poden estar
més ja que les previsions són que, si con-
tinua aquest model de creixement disse-
nyat per l’equip de govern socialista, se-
gons dades de creixement facilitades per
l’Ajuntament des del Departament de Sa-
lut de la Generalitat de Catalunya, es pre-
veu que a l’any 2016 hi hagi una població
resident al municipi de 25.567 ciutadans.
Esperem que la consellera Geli sigui cons-
cient que té aquest mandat per fer reali-
tat aquesta ampliació o remodelació de
l’actual centre de salut  i que no faci com

L’article d’opinió del grup municipal del PPC no s’ha pogut publicar perquè no ha estat lliurat en el termini requerit.

una política rigorosa de control i prevenció
de la contaminació; és més, s’ha afrontat
un repte tan important com és el de la
descontaminació dels terrenys de l’antiga
Bèndix, empresa que va funcionar dels 60
als 90 i que ha deixat el subsòl i les aigües
freàtiques contaminats.  Va contaminar
mentre els ajuntaments de torn per cert
durant força anys presidits per l’actual por-
taveu del NOPP, aleshores alcaldessa del
PSC es tapaven el nas i miraven cap a un
altre costat. Avui tenim un pla de
descontaminació acordat amb l’Agència de
Residus de Catalunya  i l’Agència Catalana
de l’Aigua.

Podríem seguir citant temes en els quals
hem estat útils. Parlem clar, diem el que
pensem i fem el que diem. Però som a un
mes de les eleccions i en el proper man-
dat volem ser decisius. ICV-EUiA tenim l’ex-
periència de govern, el projecte i la il·lusió
d’un grup de persones preparades per ti-
rar endavant propostes d’esquerres i eco-
logistes de debò.

Grup Municipal de Convergència i Unió

ens té acostumats: grans anuncis i poques
realitats. Aquestes gestions il·lusionen, ja
que són realitats.
Fets, i no paraules, per un Parets que il·-
lusioni.

L’article d’opinió del grup municipal d’ERC no s’ha pogut publicar perquè no ha estat lliurat en el termini requerit.
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“Si pogués, m’agradaria encomanar les ganes de llegir”

LLLLLitititititerererereraaaaattttturururururaaaaa

Gemma Lienas

L’escriptora Gemma Lienas ha visitat recentment
la biblioteca Can Rajoler, on ha presentat els seus
treballs més recents. “Pornografia i vestits de nú-
via” i “Rebels, ni putes, ni submises”. L’autora, filla
d’un català i una francesa, ha publicat fins ara 35
llibres, la majoria dels quals han sortit al mercat
en els deu darrers anys. Gemma Lienas és llicen-
ciada en filosofia i lletres, s’ha dedicat al món de
l’ensenyament, de l’edició i actualment es dedica
a escriure i preparar nous treballs en el marc de
la ficció i no ficció per a joves i per adults.

Quina és l’essència dels seus llibres?
Els dos darrers recullen articles i cròniques d’actua-
litat amb mirada femenina i feminista. Els continguts
es basen en les diferències existents entre home i
dona i el llarg camí que queda encara per recórrer per
a què la igualtat de gèneres sigui realitat algun dia.
Tot s’explica  des d’una òptica molt irònica, una fór-
mula que considero que ajuda molt més al públic a
entendre les coses.
Els gèneres literaris que més treballa Gemma Lienas
són la ficció i no ficció per a joves i per adults...
La veritat és que no m’agrada posar etiquetes a la
literatura, però ho podríem distingir així. Quan és fic-
ció, els continguts parlen de temes relacionats amb
els conflictes personals i interpersonals i, quan és no
ficció, em centro en qüestions relacionades amb les
injustícies que pateix encara el gènere femení en
molts àmbits. De tota manera s’ha de reconèixer que
s’ha fet un camí important per pal·liar  aquestes des-
igualtats entre homes i dones però encara queda un
tram considerable per recórrer.
Mestre, editora, escriptora: una trajectòria dilatada.
Han estat etapes totes molt enriquidores. Vaig comen-
çar al món de l’ensenyament fent classe de literatu-

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

El  21 de desembre de 2006 es va aprovar la Llei de Millora de la Protecció dels Consumidors i Usuaris.
Aquests són alguns dels seus aspectes més rellevants:
- Igualtat de facilitats per a altes i baixes en els serveis. La nova llei estableix el dret a donar-se de baixa dels contractes subscrits amb un
prestador de serveis, amb les mateixes facilitats amb les que ens vam donar d’alta. És a dir, si per donar-nos d’alta d’un servei només hem de
trucar per telèfon i donar les nostres dades, per donar-nos de baixa només ens podran exigir el mateix sistema.
- Exigència de tota la informació necessària. La gratuïtat i el caràcter previ de la informació s’estén, en general, a tota la que necessiti un ciu-
tadà per a contractar el producte o servei que més interessi a les seves necessitats. Per exemple, els usuaris del transport aeri hauran de ser
informats des del primer moment del preu total dels bitllets, a més de prohibir el cobrament per emissions. Això suposa que s’acabarà la pràc-
tica portada a terme per algunes companyies d’anunciar preus molt baixos, que al final no són reals ja que s’hi afegeixen altres conceptes.
- Prohibició del redondeig a l’alça. La llei prohibeix el redondeig a l’alça amb caràcter general, tant en el temps utilitzat com en el preu. Per exem-
ple, pels serveis de telefonia la unitat serà el segon, mentre que pels aparcaments serà el minut.
- Augment de la protecció en la compra d’habitatges. La nova norma estableix com abusives les clàusules dels contractes o les pràctiques
comercials de compra-venda d’habitatge que penalitzin al consumidor si es nega a subrogar-se en el crèdit hipotecari del promotor, o l’obliguin a
assumir el pagament de taxes o impostos que corresponguin al venedor. Per exemple el pagament de la plus-vàlua i Impost sobre l’Increment del
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, o el pagament de la despesa de connexió dels serveis generals (aigua, gas, electricitat).
Properes activitats del Servei de Comerç i Atenció al Consumidor:
- Estand informatiu a la Festa de les Entitats del proper diumenge 22 d’abril.
- Taller al Casal d’Avis de Ca N’Oms el dia 26 d’abril a les 17 hores.
Tema: “La liberalització del sector energètic: cal canviar de companyia elèctrica? “

La imatge que il·lustra aquesta secció és obra de
l’artista local Antoni Bertran.

Bé, aquí ens teniu. Dos anyets... tot i les críti-
ques, tot i les desqualificacions a les que ens
sotmeten alguns, ja hem fet dos anys!

Aquests anys hem après –almenys jo sí que ho
he fet–moltes coses noves i curioses, coses so-
bre Parets, coses que no sabíem. Hem parlat de
gegants, de la tartana del Raio, de Can Càliu, de
les campanes de l’església, del Complex i, fins i
tot, li hem fet una carta als Reis Mags de l’Ori-
ent. Al Retalls del nostre primer aniversari, parlà-
vem de la trajectòria i les intencions d’aquest
espai. Dèiem que no preteníem donar classes
d’història i què, la nostra única pretensió, era
engrescar els lectors per esbrinar més coses
sobre la nostra vila. L’esperit continua essent el
mateix.

Aquests últims mesos ens han servit per adonar-
nos que no tothom ens odia i pensa que fem una
feina partidista i poc objectiva, també –alguns els
pot semblar sorprenent però és veritat– hi ha gent
que ens segueix, llegeix les notícies i fins i tot,
crec que ens estimem una mica.

Aprofito per donar les gràcies a totes aquestes
persones que ens ajuden a créixer, que ens fan
arribar les seves cartes per fer-nos una mica més
conscients de les realitats que ens envolten, als
que ens informen sobre els esdeveniments que
ens afecten, que ens parlen de poesia, d’arbres,
d’animals, de memòria històrica, dels avis, dels,
joves, del Nadal... Gràcies a tots, i gràcies,
especialment a la persona que il·lustra avui
aquesta secció perquè són les persones com ells,
que aboquen opinions constructives sense preten-
dre un protagonisme interessat, les que ens aju-
daran a esdevenir un mitjà de comunicació enca-
ra més global amb el que tots i totes ens sentim
identificats.

Per molts anys!

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

A aquestes alçades, ja us haureu adonat que trobo ben divertit això de fer compara-
cions de les qüestions més diverses entre el antes i el después. No parlo de certs
productes televisius infames, sinó de la vida quotidiana d’ara fa una colla d’anys.
És un entreteniment que m’engresca més que fer sudokus.
Per exemple: d’aquesta estadística de població de 1850, se’n poden fer lectures
molt sucoses. Vejam. Com bé sabem, la població actual està envellint, mentre que
la franja de joves s’ha reduït notablement, només modificada últimament pels nai-
xements de fills d’immigrants. Fa més de 150 anys, el grup de veïns que tenien fins
a 25 anys constituïa més de la meitat de la població total. Per contra, els majors de
60 només eren un esquifit 6%: el món a l’inrevés!Altres curiositats: entre 25 i 40
anys, hi havia una única dona soltera. A partir d’aquesta edat, cap altra fadrina! Ben
bé com ara... De solters d’aquesta edat, n’hi havia 25, però ignorem si eren d’or o
d’altres metalls nobles.
La diferència entre vidus i vídues, però, segueix els mateixos paràmetres: hi havia

aleshores 5 vidus per 18 vídues. Això vol dir que les dones sempre han viscut més que els homes? No tinc
ni idea, però, si més no, és certament reconfortant.

ra i llengua a secundària i després a la Universitat.
Posteriorment he estat més de deu anys dedicada a
l’edició com a directora i l’any 1998 vaig decidir cen-
trar-me només en escriure. Va coincidir amb l’estada
a Estrasburg a causa d’un trasllat de lloc de treball
del meu marit.  Els anys a l’estranger van ser molt
profitosos i de molt rendiment professional.
Amb què combina el treball d’escriure?
Doncs amb la divulgació i xerrades com la que hem
fet a Parets darrerament. Els continguts d’aquestes
activitats estan sempre connectats amb la literatura
i l’ensenyament.
Què l’inspira la celebració de la diada de Sant Jordi?
Considero que és una tradició esplèndida, però alhora
és una llàstima que la majoria de venda de llibres es
concentrin només en aquesta data. Penso que la lec-
tura és tan enriquidora que si pogués m’encantaria
encomanar les ganes de llegir. S’haurien de comprar
més llibres durant tot l’any encara que el gest del lli-
bre i la rosa per Sant Jordi és molt bonic.

Pepi Volart

Llei de
Millora de la

Protecció
dels

Consumidors
i Usuaris
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Carles Font

Quin és el tema de què vas tractar a
la xerrada de Can Rajoler?
Vaig tractar de la meva experiència com
a estranger a Catalunya, la meva arri-
bada aquí, el tracte amb els catalans,
la meva visió sobre el bilingüisme, la im-
migració... En aquest sentit, valoro molt
positivament la tasca que fan els volun-
taris lingüístics amb els immigrants que
volen aprendre català.
Com et sents a Catalunya?
Com a casa meva. Tinc claríssim que
sóc anglès, mai no seré català, però he
de dir que em sento millor a Catalunya
que no pas a Londres. He après correc-
tament el català, m’he integrat molt bé
en aquesta terra i m’agraden molt la
majoria de catalans.
Abans de venir aquí, coneixies
Catalunya?
No. De fet la gran majoria d’anglesos
desconeixen que Catalunya té la seva
pròpia cultura, llengua, costums... Als
meus amics anglesos els explico tot
això i queden bocabadats ja que no

Matthew Tree
Escriptor

sabien que a Espanya hi havia aques-
ta varietat de cultures.
I els catalans ajudem a la integració
dels immigrants?
Un part sí però hi ha molts catalans que
quan veuen una persona amb aspecte
estranger, i encara més si té la pell fos-
ca, li parlen directament en castellà,
fins i tot quan aquesta persona s’adre-
ça primer en català. Això, per mi, és una
forma quasi bé de racisme.
Moltes de les teves obres parlen
d’aquesta temàtica.
Jo no sóc exper t en cap tema en con-
cret i per tant em baso en les meves
experiències. Els meus llibres tracten
de fets que m’han passat. Em quedo
amb la frase lapidària de l’escriptor
William Burroughs: “tota la literatura és
autobiogràfica”. Fins i tot les fantasies
més desbordades provenen del cap de
l’autor i no pas de l’espai exterior.
També són llibres molt irònics?
Irònics i amb molta mala llet. També
ràbia amb segons quines coses. Reco-

“Em sento millor a Catalunya que no pas a Londres” Ultima hora ...´

L’escriptor Matthew Tree va visitar Parets del Vallès, el passat 28 de març, amb
motiu d’una conferència que va fer a la Sala d’Exposicions de Can Rajoler.
Aquesta xerrada, organitzada per l’Ajuntament i el Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística, tenia com a títol ‘Com deixar de ser un estranger’. Tree, es-
criptor anglès de 49 anys, viu a Catalunya des de fa temps. Va aprendre el català
a finals dels setanta quan es va casar amb una noia catalana que va conèixer
a Londres. Ja als anys noranta va decidir escriure llibres en català, entre ells
‘CAT. Un anglès viatja per Catalunya per veure si existeix’, que és un dels més
coneguts. Molts el coneixen per ‘Passatgers’, programa que va emetre TV3.

nec, però, que sempre he tingut molt
bon humor i en els meus llibres apareix
precisament aquesta ironia.
L’humor català té molt en comú amb
l’anglès?
Certs tipus d’humor anglès s’assem-
blen a certs tipus d’humor català. Per
exemple la ironia catalana menys blan-
ca i l’humor anglès més cínic arriben a
trobar punts de contacte.
Estàs preparant alguna obra?
Una novel·la en anglès que tracta de la
relació entre Àfrica i Anglaterra i un
assaig en català que vull publicar el
mes d’octubre.

Demà dissabte 21, dins de les acti-
vitats de la campanya Parets creix en
civisme, i en col·laboració amb l’As-
sociació Ciclista Parets. tindrà lloc
una passejada popular en bici pels
carrers i camins de la població. La
sortida serà de Can Serra i acabarà
amb un esmorzar a la plaça dels Ge-
gants. Per aquells que no disposin
de bicicleta, s’establiran dos punts
de lloguer gratuït a l’inici i a la mei-
tat del recorregut.

Passejada en bicicleta

L’Associació de Donants de Sang
del VO i el Banc de Sang i Teixits, en
col·laboració amb l’Ajuntament, ha
organitzat dos acaptes de sang. El
primer serà el 27 d’abril, de 16 a 20
hores, a la Plaça de la Vila i el se-
gon el dia 28, de 10 a 13 h i de 17
a 20.30 hores al Club Sant Jordi.

Acaptes de sang a Parets

El Jardí, restaurant recomanat
a la Guia Michelin
La prestigiosa Guia Michelin ha re-
conegut l’excel·lència i la qualitat
d’un dels establiments més antics
del municipi: el restaurant El Jardí.
Des de fa 70 anys, el Jardí esdevé
un lloc de referència a la comarca per
a trobades d’empresaris, famílies,
parelles i públic de totes les edats.
El Pere i la Carme han vist recom-
pensada la seva dedicació amb la
recomanació en aquesta guia de re-
coneguda i consagrada reputació.


