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“Parets i les seves escoles esdevindran referència i
model per als centres docents que s’han de construir
a Catalunya”. Amb aquestes paraules, el conseller
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Ernest
Maragall, es referia als equipaments educatius del nos-
tre municipi en el decurs de la inauguració institucional
de l’ampliació del CEIP Lluís Piquer, celebrada el passat
22 de febrer.El conseller va  iniciar la seva visita a l’Ajun-
tament, on es va reunir amb l’alcalde Joan Seguer i al-
tres representants del consistori, i va signar el Llibre
d’Honor Municipal. Posteriorment es va emprendre la
visita a les noves instal·lacions del centre escolar, que
amb la segona fase d’ampliació ha guanyat 1500 me-

tres quadrats destinats a nous espais. L’ampliació i
millora del CEIP Lluís Piquer, amb la incorporació de tots
els equipaments, el converteixen en un centre educa-
tiu que disposa de totes les instal·lacions i serveis ne-
cessaris per al desenvolupament integral de l’activitat
del centre.El conseller Maragall també va aprofitar la
seva estada per visitar els terrenys on s’ha iniciat la
construcció del CEIP Parets, al sector Central. Les con-
verses sobre les necessitats educatives a Parets va
donar un nou fruit. El director dels Serveis Territorials
d’Educació de Barcelona Comarques, Camil Fortuny, va
garantir l’inici del procés d’ampliació del CEIP Pompeu
Fabra. (Pàg.3)

El conseller Maragall visita Parets
Ernest Maragall, conseller d’Educació, inaugura l’ampliació del CEIP Lluís Piquer

El conseller i representants de l’Ajuntament durant la visita al solar del sector Central on s’està construïnt el CEIP Parets
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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
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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

De les anades i vingudes a l’Escola de la Natura;
sempre em crida l’atenció l’alzina surera que és al
jardí. La miro de dalt a baix i romanc bocabadat.
Tant és així que em va venir de grat saber els anys
que compleix l’assenyalat arbre.
Vaig consultar amb en Ferran Lozano, capdavanter
de l’esmentada escola.
Després d’esbrinar-ho ens digué que tenia una
edat estimada de 70 – 80 anys.
També escau de fer esmentde la recent
remodelació
de l’avinguda de l’Estació on es plantà una alzina
surera de quatre soques.
Es recomana fer-hi una ullada.
Nom científic: Quercus Suber
Nom llatí per a totes les alzines: Suber = suro.
Nom castellà: alcornoque.
Espècie endèmica de la conca Mediterrània.
Família de les fagàcies, de fulla perenne.
Flors masculines: agrupades penjants.
Flors femenines: solitàries groguenques.
Època de floració: abril- maig.
Fruits: gla petit, marró clar.
Època de fructificació:desembre.

A títol de curiositat: Al Quercus Suber,
cada  vegada que se li retalla l’escorça, cal espe-
rar entre 8 i 10 anys perquè torni a  reproduir una
nova capa de suro. Als Països Catalans, la indús-
tria surera esdevingué ja en estadi menestral, la
primera del món.
En el cascall de dessota  l’escorça es troba la subs-
tància del Taní, emprada en adoberia de pells.
El 1681 l’elaboració del xampany, (avui se’n diu
cava, nom català) afavorí la indústria tapera del
Baix Empordà, la Garrotxa, la Selva i el nord del Ma-
resme.

Josep Bernal

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

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 2 març
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 23 h, al Casal de Cultura Can
Butjosa, concert a càrrec dels
grups locals El último grito i  Elitista
principal.
Dissabte 3 març
-A les 8.30 h, al Pavelló d’Esports,
Campionat de Barcelona de pati-
natge.
Diumenge 4 març
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajo-
ler, representació de l’obra de te-
atre Fatma.
Dilluns 5 març
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, tertúlia espai de lectura
per a dones a càrrec de Rosa Fer-
rer i Myriam Rodríguez.
Dimarts 6 març
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, hora del conte, a càrrec de

Carme Brugarola.
Dimecres 7 març
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, taller per a pares i fills:
tast de ritme i moviment amb Carla
Móra.
Dijous 8 març
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, exposició de contes i lec-
tures compartides i hora del con-
te: descobreix la dona, amb motiu
del Dia internacional de la dona.
Divendres 9 març
-A les 18.30 h, al CEIP Lluís Piquer,
I Jornada del Projecte Educatiu
Parets.
Dissabte 10 març
-A les 10 h, taller de risoteràpia
adreçat a les dones del municipi.
-A les 22.30 h, al Teatre Can
Butjosa, Cabaret O’varios, a càrrec
de la cia. Merche Ochoa, dins del
cicle Cafè Teatre.

Diumenge 11 març
-A les 8.30 h, al Pavelló d’Esports,
campionat d’Interclubs.
-A les 10 h, al camp de rugbi, Memo-
rial Jaume Rocabert.
-A les 10.30 h, a Can Jornet, sorti-
da de la passejada per Gallecs co-
mentada pels voluntaris ambientals
i presentació dels nous plafons in-
formatius i del mobiliari urbà.
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler,
espectacle de titelles gegants La Via
Làctia a càrrec de la Cia. El cau de
l’unicorn.
Dijous 15 març
-A les 15 h, a la Biblioteca Can Ra-
joler, Club de lectura per adults, ter-
túlia al voltant de la lectura Rebels,
ni putes ni submises de l’escriptora
Gemma Lienas.
-A les 18.45 h, al Casal Ca n’Oms,
recital poètic del Niu d’Art.

SERVEIS

AGRAIMENTS¨

Catorze anys, Niu d’Art

Com bell repic de festa,
com aroma de floresta,
nostre NIU D’ART creix,
respir i franca alegria,

lloc en què el vers ens unia,
concepte? El que es mereix.

Clam a rima bellugadissa,
com ocell fent cantadissa,
és poesia que complau,

vers genuí que vola,
com airosa fumarola,

encanteri que ens atrau.

Espurneig de hora bona,
grumolls de fe que ens dóna

eufòric himne triomfant,
penjoll, avui extraordinari,
avui festeig poètic i anuari

i llaç que ens va agermanant.

Loor a la pensa que enceta
l’espai expressiu del poeta,
ressó d’harmònics viaranys,
afalac batec a aquest camí
que ens endinsa fins aquí.

Preuat blasó! Són catorze anys.

Com bri verd de l’argelaga,
com el degoteig que afalaga

el poeta de rim juganer.

Sent que el seu cor palpita,
mirant-se la rima escrita
que tan bonica la fa ser

Josep Malla i José

Diumenge va tenir lloc, a la Plaça de la Vila, la pri-
mera edició de la Festa de les Cultures emmarca-
da dins el segon eix de la Campanya Parets creix en
Civisme. Malauradament i degut a l’amenaça de plu-
ja, les activitats es van haber d’interrompre al mig-
dia. Des del departament de Civisme, volem agraïr
la comprensió, el suport i l’especial interés que van
mostrar les entitats i particulars que van participar
a la festa: Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume,
Amics de Materi, Amics de San Francisco del Norte,

Associació de persones immigrants de Misshirah,
Associació de Teatre a Parets, Colla de castellers
de Mollet, Diables Parets, Gitanes Parets, i a les per-
sones que de manera individual i desinteressada
van participar: Abdul Anzyeb, Aminata, Gustau Erill,
Maila, Mercè Puigdelliura i Pedro Torrecillas i el grup
de Tait-xi. El nostre agraïment de manera especial
al Col·lectiu Pro-Ateneu per la cessió del dia, l’es-
pai i els materials necessaris per al cinefòrum.
A tots gràcies
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

El febrer de 2003 s’inaugurava la prime-
ra fase d’ampliació del CEIP Lluís Pi-
quer. Quatre anys més tard, la segona
fase ja està finalitzada i l’escola més
antiga de Parets, amb gairebé 80 anys
d’història, esdevé un referent com a
equipament educatiu que disposa de
tots els serveis.

Una escola de referència
L’actuació ha consistit en la unió de
l’edifici antic i el nou, l’eliminació de
barreres arquitectòniques, l’ampliació
de serveis per consolidar una segona
línia completa, amb un menjador i cui-
na pròpia, un gimnàs que també com-
pleix funcions de sala polivalent, vesti-
dors i lavabos adaptats, tres aules no-

Ernest Maragall, Joan Seguer i Rosa Ripoll, durant la visita a les instal·lacions

ves de cicle superior i tres més per im-
partir matèries com música, plàstica i
audivisuals. Així mateix s’han dotat dos
nous espais de tutoria, s’han remodelat
les aules de cicle infantil i s’ha habili-
tat una aula específica per a
psicomotricitat. La pista poliesportiva,
amb tres espais per a la pràctica d’es-
port, és també una de les noves incor-
poracions a l’equipament.
En el decurs de l’obra s’han dut a ter-
me algunes modificacions sobre el pro-
jecte inicial, com ara la millora dels ac-
cessos a les aules de cicle infantil. Els
terminis d’execució s’han desenvolupat
segons la planificació prevista. Actual-
ment, al CEIP Lluís Piquer és de dues
línies i hi estudien 385 alumnes.

Ernest Maragall:
“Hem pogut comprovar la qualitat, el
rigor i la professionalitat amb què
estan fetes aquestes obres. És la
millor escola que ens podríem ima-
ginar.”

“La línia és assemblar-nos a Parets
i fer totes les escoles que el país
necessita tan bé com aquesta. El
CEIP Lluís Piquer té l’avantatge ad-
dicional que és una escola que ve de
lluny, de 80 anys, que ha sigut capaç
d’anar-se fent nova. El més impor-
tant és que hi hagi els mestres que
el país necessita, ben formats, amb
motivació i ganes d’educar els nos-
tres fills i filles i així es podrà afegir
l’altre gran objectiu del departa-
ment: que cada cop més nens i ne-
nes acabin amb èxit els estudis, que
puguin seguir altres camins
formacionals i que cada cop un per-
centatge més elevat es matriculi a
estudis no obligatoris.”

Joan Seguer:
“L’ampliació del CEIP Lluís Piquer
dóna resposta a un llarg procés
d’una obra desitjada i reivindicada.
Aquesta realitat ha estat possible
gràcies al treball conjunt amb el de-
partament d’Educació de la Genera-
litat mitjançant els convenis signats
i sobre tot, per la gran implicació
dels pares i mares i tota la comuni-
tat educativa.“

El conseller d’Educació, Ernest Maragall,
inaugura l’ampliació del CEIP Lluís Piquerinaugura l’ampliació del CEIP Lluís Piquerinaugura l’ampliació del CEIP Lluís Piquer

El CEIP Lluís Piquer guanya
1500 nous metres quadrats
d’espai amb la segona fase

d’ampliació

Properament se signarà un
conveni per ampliar el CEIP
Pompeu Fabra, emplaçat

a l’Eixample

Maragall visita els terrenys
on s’ha iniciat la

construcció del CEIP Parets,
al sector Central

La recent visita a Parets del conseller
d’Educació, Ernest Maragall,  ens ha
permès veure la culminació d’una obra
llargament desitjada i reivindicada: l’am-
pliació i millora de l’escola Lluís Piquer,
unes noves instal·lacions que tindrem
l’oportunitat de comprovar mitjançant
una jornada de portes obertes, el pròxim
18 de març.
Aquesta obra ha estat el centre de la
nostra atenció, dedicació i esforç durant
força temps i ara tenim la gran satisfac-
ció de comprovar que ja és una ferma
realitat. El febrer de 2003 vam inaugu-
rar la primera fase de l’ampliació i qua-
tre anys després completem aquesta
obra tan necessària per a Parets.
Vull agrair el treball del departament
d’Educació de la Generalitat, amb qui hi
ha hagut una bona entesa i col·laboració
per concloure l’ampliació, i felicitar l’au-
tor del projecte, l’arquitecte Andreu
Bosch, pel disseny i la qualitat de les
noves instal·lacions, que harmonitzen
perfectament amb la part antiga de l’es-
cola. Però principalment, vull fer un re-
coneixement a tota la comunitat educa-
tiva de l’escola -pares, mares i profes-
sors- que durant el llarg d’aquests anys
han dedicat el seu esforç, treball i lluita
per aconseguir aquest equipament edu-
catiu. Consolidem així la doble línia d’in-
fantil i primària i guanyem 1.500 m2

nous de superfície que doten el Lluís Pi-
quer de les instal·lacions i serveis ne-
cessaris per al desenvolupament integral
de les activitats del centre. Esdevé una
escola modèlica a nivell d’infrastructura
i, amb aquest bon continent, tenim el rep-
te d’omplir-lo de bons continguts educa-
tius per demostrar que es pot oferir una
educació d’alt nivell en una escola públi-
ca de qualitat.
Parlem de l’escola més antiga del poble,
amb 79 anys d’història, que comença a
viure una nova etapa gràcies a aquesta
ampliació, fonamental per al col·legi i
per al municipi. Gaudim-ne.

Els parlaments
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Parets disposarà d’un Centre Obert
destinat a l’atenció de joves i infants

La constitució del nou equipament és fruit d’un acord de col·laboració
entre l’Ajuntament de Parets i la Parròquia de Sant Esteve

ANA
FERNÁNDEZ

Regidora
de Serveis

Socials

L’Ajuntament de Parets i la Parròquia
de Sant Esteve van signar, el passat 21
de febrer, un conveni de col·laboració
per a la constitució d’un Centre Obert
a Parets del Vallès. L’alcalde, Joan
Seguer, i mossèn Pere Farriol, van pre-
sidit l’acte. A partir del conveni, la Par-
ròquia cedeix l’ús d’unes instal·lacions
ubicades al Centre Parroquial, i l’Ajun-
tament es fa càrrec del seu condiciona-
ment per a l’habilitació d’un Centre
Obert destinat a l’atenció d’infants.

Entrada en funcionament al març
El nou servei, que estarà destinat a
l’atenció d’infants i joves d’entre 3 i 12
anys, entrarà en funcionament durant el
proper mes de març. Les instal·lacions

seran de caràcter provisional, durant un
període de dos anys, i posteriorment es
dotarà un espai estable per a la pres-
tació del servei.

Potenciar hàbits i valors socials
El Centre obert es planteja com un equi-
pament diürn, que funcionarà els di-
lluns, dimecres i dijous de les 4 de la
tarda a les 8 del vespre, en el qual es
potenciarà una sèrie d’hàbits i valors
socials, a més de compensar possibles
deficiències socioeducatives. L’educa-
ció integral dels infants i dels joves, afa-
vorir les habilitats socials, potenciar
l’autonomia, la solidaritat, la sociabili-
tat i el treball en equip són alguns dels
objectius del nou servei.

Polítiques d’igualtat

Amb motiu del Dia Internacional de la
Dona, que se celebra el 8 de març,
l’Ajuntament de Parets, a través de la
regidoria de Serveis Socials, torna a
programar Març de Dones, una acció
que es desenvoluparà durant tot el mes
de març  i que inclou gairebé una dot-
zena d’activitats destinades a l’elimi-
nació de la discriminació vers les do-
nes i la seva integració en el procés
del seu desenvolupament social.
Representacions teatrals, xerrades,
tertúlies literàries, el tradicional Sopar
de dones i la lectura del manifest La
participació de les Dones, un principi
de desenvolupament democràtic, són
el gra de sorra que es vol aportar des
de Parets en la lluita per a la igualtat
de la dona. Les activitats es van inici-
ar l’1 de març, amb l’obertura de l’ex-
posició fotogràfica La Dona i Déu
d’Anna Boyé a la Sala d’Exposicions
de Can Rajoler, que es podrà visitar fins
el proper 25 de març.

Comença “Març de
dones”, una crida a
la igualtat de gènere

La Festa de les Cultures
aplega persones i
entitats vingudes d’arreu

D’aquí a uns dies entrarà en funcionament el Centre Obert de Pa-
rets, un servei que es crea amb la voluntat de desenvolupar una
tasca educativa per a joves i infants d’entre 3 i 12 anys. El servei
es prestarà fora de l’horari escolar i un dels seus objectius és es-
timular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la per-
sonalitat.
Durant alguns mesos, diferents professionals han realitzat un treball
conjunt per tal de poder dotar el nostre municipi d’aquest servei,
una de les fites plantejades per l’equip de govern en matèria de
Serveis Socials. Ara, aquest mes de març, i gràcies al conveni que
l’Ajuntament ha signat amb la Parròquia de Sant Esteve, obtenim
el fruit d’aquest treball: la seva posada en funcionament. Aquest
nou servei donarà cobertura a una part molt important de la nostra
població, joves i infants, i permetrà potenciar alguns hàbits i valors
i alhora compensar possibles mancances socials i educatives. El
Centre Obert de Parets significa un nou pas endavant en les nostres
polítiques d’igualtat, d’integració i de potenciació de valors socials.

Què en pensa de les noves promocions d’habitatge públic que es faran a Parets? Li sembla bé que hi hagi opció de venda i de lloguer ?

VOX POPULI

Crec que han tardat molt a
oferir habitatge públic, em
sembla molt bé que sigui ja la
segona promoció. Jo penso in-
tentar-ho. Que també n’hi hagi
de lloguer ens ajudarà els qui
no podem optar a una hipote-
ca.

Gemma
Martin
23 anys

Susana
Garcia

31 anys

Penso que la promoció es
quedarà curta, perquè hi ha
més gent jove que vol optar-hi
i molts no podran pagar
aquests diners. Els de venda
encara que siguin assequibles
continuen sent cars. Molts vol-
dran els de lloguer.

José
Rico

58 anys

És molt raonable que ofereixin
habitatge públic, perquè el
preu de l’habitatge és molt
abusiu. Jo ja sóc a la llista, vaig
ser a la presentació a Can Ra-
joler. Per a qui prefereixi lloguer
el preu està molt ajustat.

Jordi
Puigdelliura

23 anys

Beatriz
González

65 anys

Crec que per a la gent jove és
una oferta molt bona, ja que
molts no poden optar a un
habitatge de compra al preu de
mercat. Que també n’hi hagi
de lloguer ho fa una mica més
accessible.

És un servei més que s’ofereix
als joves, perquè es puguin
independitzar abans. Ho trobo
molt bé, tot i que penso que
són poques. Qui no pugui arri-
bar a comprar també podrà
llogar a un preu baix. Esperem
que no siguin els últims.

El passat diumenge es va celebrar,
a la Plaça de la Vila, la Festa de les
cultures, emmarcada dins el  segon
eix de la campanya “Parets creix en
civisme”, que va tenir com a objec-
tiu apropar als ciutadans i ciutada-
nes de Parets als hàbits i costums
de les persones nouvingudes que
conviuen entre nosaltres i que ja for-
men part de la nostra societat.
Durant el matí, es van poder veure
diferents mostres d’artesania i ta-
llers que donàven a conèixer la rea-
litat cultural de molts països, així
com una mostra de les nostres tra-
dicions més arrelades. Particulars
implicats en la campanya, associa-
cions i entitats ens van fer partíceps
de la festa i vam poder ser espec-
tadors de demostracions de capoei-
ra, dansa del ventre, castellers o
jocs d’arreu del món així com tastar
menjars del Marroc, Àfrica o Nicara-
gua. L’amenaça de pluja va fer inter-
rompre les activitats de la tarda tot
i que sí es va projectar a la Sala de
la Cooperativa l’audio-visual sobre la
tradició de diables i la pel·lícula Las
car tas d’Alou amb la participació
d’Abdul Anzyeb que va narrar la seva
experiència en arribar al nostre país
ara fa disset anys.

Dins aquest mateix eix i amb la in-
tenció de donar a conèixer els ser-
veis que ofereix el nostre municipi,
s’han programat visites als dife-
rents equipaments municipals en
les que han participat, entre d’al-
tres, els alumnes de l’aula d’acolli-
da de l’IES Parets provinents de pa-
ïsos com Xile, Romania o Brasil i
d’indrets de l’Estat espanyol com
Saragossa o Huelva.

Alumnes de l’aula d’acollida
de l’IES van visitar les

instal·lacions municipals

L’Ajuntament de Parets a través de la
regidoria de Serveis Socials i en col·-
laboració amb la Policial local, l’àrea
d’Educació i l’àrea de Salut, treballa
des de fa mesos en l’elaboració d’un
protocol que establirà les actuacions i
línies que s’han de dur a terme en re-
lació a la intervenció en els conflictes
amb els infants.  Dins les activitats
previstes en la línea del  treball amb
menors, el proper 2 de març, s’ha or-
ganitzat la jornada que sota el títol Con-
tamina’t!! donarà a conèixer als dife-
rents professionals del Vallès Oriental,
les accions que s’han dut a terme al
nostre municipi en relació als infants i
en la que intervindran, entre d’altres,
Jorge Barudy,  psiquiatre especialitzat
en la infància i adolescència en situa-
ció de risc i un dels fundadors del cen-
tre mèdic i psicosocial Exil, especialit-
zat en tractar víctimes de  la tortura. Du-
rant la jornada, Liliana Orjuela de l’Or-
ganització Save the Children valorarà el
taller realitzat el passat any Afectivitat
i violència, un projecte pilot de treball
amb mares i pares amb competències
parentals mínimes.

Parets celebra una
Jornada d’experiències
de xarxa entorn a  la
infància
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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

CUSTOMER SERVICES
ATENCIÓ CLIENTS

PROGRAMADOR  CONTROL
NUMÈRIC

 AUXILIAR
ADMINISTRATIU

Llocs de treball: 1.
Contracte: Indefinit
Horari: Jornada intensiva tarda de
14.00 a 22.00 h.
Tasques: Supor t administratiu
empresa de transports.
Requisits: Experiència en lloc si-
milar i formació administrativa.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Temporal + indefinit.
Horari: Jornada completa partida
de 9.00 a 14.00 i de 15. a 18.00
h.
Tasques: Suport a l’equip tècnic
comercial, atenció clients, co-
mandes etc.
Requisits: Formació administra-
tiva i experiencia en un departa-
ment comercial.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Temporal amb
opcions d’indefinit.
Horari: Jornada completa partida
de  8.00 a 13.00 i de 15.00 a
18.00 h.
Tasques: Control numèric de torn
(taller de mecanitzat).
Requisits: Experiència.

Llocs de treball: 1
Contracte: Contracte de forma-
ció.
Horari: Jornada completa partida
de 8.30 a 13.00 i de 14.00 a
18.00 h.
Tasques: Instal·lació i manteni-
ment d’armaris elèctrics.
Requisits: Imprescindible gradu-
at escolar i motivació per apren-
dre l’ofici.

NETEJADORAMOSSO DE
MAGATZEM

Llocs de treball: 3.
Contracte: Temporal + indefinit.
Horari: Jornada completa partida
de 8.30 a 13.30 i de 15.30 a
19.00 h.
Tasques: Ubicació de mercaderi-
es al magatzem i preparació de
comandes.
Requisits: Valorable tenir el car-
net de carretoner.

Llocs de treball: 1.
Contracte: 1 any amb opcions
de continuïtat.
Horari: Jornada intensiva tarda de
14.00 a 22.00 h.
Tasques: Confecció d’estoretes
elèctriques.
Requisits: Experiència de maqui-
nista tèxtil.

Llocs de treball: 3.
Contracte:  Temporal + indefinit
Horari: Jornada parcial matí de
6.00 a 11.00 h.
Tasques: Neteja de despatxos i
vestuaris.
Requisits: Imprescindible vehi-
cle.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Indefinit
Horari: Jornada completa partida
de 8.15 a 13.30 i de 14.30 a
17.30 h.
Tasques: Atenció a clients d’al-
tres països.
Requisits: Imprescindible forma-
ció i experiència administrativa.
Bon nivell d’anglès i francès.

COSIDORA

AUX.ADMINISTRATIVA
COMERCIAL

APRENENT
ELECTRICISTA

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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I Jornada del Projecte
Educatiu de Parets

Es presenta a Can Rajoler el Pla
d’Habitatge Assequible per al 2007

El passat 19 de febrer va tenir lloc, al
teatre Can Rajoler, la presentació de la
nova oferta d’habitatge assequible a
Parets prevista per a l’any 2007. Du-
rant l’acte, es  va donar a conèixer la
tipologia de les vivendes que, per pri-
mera vegada, inclouran 15 pisos en
règim de lloguer, a més dels 64 de pro-
pietat.

Més habitatges d’HPO a Can Fradera
Les fases de construcció es desenvo-
luparan al sectors Central i de Can
Fradera que acollirà en un futur, una
nova promoció d’habitatge assequible
i protegit  amb la construcció de 140
noves vivendes. La promoció d’en-
guany comprèn habitatges d’1, 2 i 3
dormitoris i els preus s’estipulen en

En el marc de l’elaboració del PEP, el
Projecte Educatiu de Parets, s’ha orga-
nitzat una jornada de treball en què es
presentaran els resultats de la diagno-
si educativa del municipi i es priorit-
zaran les línies estratègiques per a l’ac-
ció educativa de Parets. La jornada es
desenvoluparà el proper divendres, 9
de març, a les 18.30 hores, al CEIP
Lluís Piquer. En el decurs de la sessió
de treball es donaran a conèixer també
el grup impulsor i les accions que a
partir d’ara es podran dur a terme per
por tar a la pràctica aquest projecte
educatiu adreçat al conjunt de la pobla-
ció. Per tal de facilitar l’assistència de
pares i mares, s’ofereix un servei de
guarderia gratuït.

El Projecte Educatiu de Parets, que
està comptant amb una elevada parti-
cipació ciutadana, té com a finalitat fer
de Parets un espai educatiu global i
convertir a tots els ciutadans en agents
educadors.  El PEP ha de ser la defini-
ció de les línies polítiques i les accions
prioritàries del poble pel que fa a l’edu-
cació, entenent que tot el poble educa
i és susceptible de rebre educació.

Es lliuren les claus
dels 27 habitatges
de Cal Jardiner
Els propietaris dels 27 habitatges pro-
tegits de Cal Jadiner ja tenen claus en
mà. El passat 17 de febrer es va cele-
brar l’acte simbòlic de lliurament de
claus, poc després d’un any que s’efec-
tués el sorteig públic entre els 144
aspirants a accedir-hi.
L’acte de lliurament de claus va estar
presidit per l’alcalde, Joan Seguer, i
posteriorment es va fer una visita a l’in-
terior dels pisos.

Pisos de 70 a 80 m2
Els habitatges estan ubicats entre
l’avinguda de la Pedra del Diable i l
l’avinguda d’Espanya, al barri de Cal
Jardiner. Tenen un superfície útil d’en-
tre 72 i 79’85m2, un plaça d’aparca-
ment i un traster de 8m2 al soterrani.
Aquesta és una de les promocions
d’habitatge públic que ja ha estat exe-
cutada, si bé ara s’inicia un nou procés
de construcció de vivenda  protegida,
amb 79 nous habitatges que s’empla-
çaran a Can Fradera, el sector Central
i el carrer de Prat de la Riba.

funció de la superfície i segons la llei
per a l’habitatge protegit de la Genera-
litat de Catalunya. Per tal de facil·litar
els tràmits necessàris per a l’adquisi-
ció, l’Ajuntament ha elaborat uns expe-
dients informatius que inclouen el plec
de condicions per accedir-hi i altres
dades vinculades a la protecció oficial
i posa a disposició del públic el telèfon
d’informació i atenció personalitzada
902 787 700.
La gestió de les promocions es durà a
terme per part de l’empresa municipal
Habita Parets, creada amb la voluntat
de promoure l’habitatge públic així com
d’administrar el patrimoni urbanistic
municipal. Les sol·licituds es podran
lliurar fins al 20 de març a l’Àrea de
Territori, a l’Av. Pedra del Diable.

La jornada se celebrarà
el 9 de març, a les 18.30h,

al CEIP Lluís Piquer
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Les millors disfresses,
premiades al

Carnaval 2007

Estatua, 2n premi categoria infantil individual Llana, 3r premi categoria infantil individual MC Parets, 2n premi categoria infantil comparses

Tràfic,1r premi categoria individual adults Mas alla de las estrellas,1r premi categoria comparses adults

El bosc encantat, 3r premi categoria comparses adults

La Bella y la Bestia, 2n premi categoria comparses adults

L’alt nivell i la originalitat de les disfres-
ses  va dificultar la decisió del jurat què
va valorar i atorgar els premis durant la
desfilada dels més de 250 participants al
concurs del Carnestoltes d’enguany. Des
de l’inici de la rua, i fins a l’arribada al Pa-
velló Municipal d’Esports, es va poder
gaudir de la qualitat, el treball i l’esforç re-
alitzats per entitats i particulars. El cine-
ma, els personatges de dibuixos animats
o les disfresses d’època més tradicio-
nals, van recórrer la pasarel·la mostrant
coreografies i representacions acurades.
Pel que fa al premi especial “Parets creix
en civisme” va ser declarat desert per de-
cisió del jurat.

Muscle, 1r premi categoria individual infantil Mary Poppins, 1r premi categoria comparses infantils

Hello Kitty, 2n premi categoria individual adults

Parella d’Epoca, 3r premi categoria individual adults

CARNAVAL 2007
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Bruixes, follets, fades, àngels, dimonis, llops, pirates herois del còmic, homes de l’espai, pallassos... tots es  van donar cita per ce-
lebrar el carnestoltes de Parets d’enguany. La pluja no va poder amb els ànims dels assistents i vam poder veure com, pels nostres
carrers, desfilaven éssers màgics i personatges de ficció a ritme de xaranga. Centenars de persones es van aplegar al pavelló d’es-
ports per aplaudir amb força l’esclat de simpatia i imaginació del que van fer gala els participants al concurs de disfresses en les
seves diferents categories.
La simpatia, el bon humor i la tendresa van anar de la mà tot fent gala de les ganes de gresca i diversió que van demostrar petits i
adults durant la jornada. D’entre els participants les més admirades les trobàvem en El bosc encantat amb una carrosa que simula-
va un paisatge sortit d’una faula, o uns homes acabats d’arribar de més enllà de les estrelles amb els seus aparells voladors i veri-
tables alienígens. També es van poder veure les disfresses més tradicionals amb màscares venecianes o els vestits de països llu-
nyans.
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Doble desplaçament del primer equip del Club de
Futbol Parets a la lliga de Preferent Territorial

A la imatge, Xavi Font (a l’esquerra) i Javier Sorroche, en un dels darrers partits del CF Parets

Jordi Seguer

El Club de Futbol Parets jugarà els dos
propers partits de la lliga de Preferent
grup 1 fora de casa.
L’equip dirigit per José Miguel Astasio
visita aquest diumenge 4 de març
(16.30 h) el camp de l’Atlètic Gironella
i el dia 11 anirà a l’Escala. Després de
22 jornades, els paretans es mante-
nen a la zona còmoda del grup amb 28
punts però acumulen 8 jornades sen-
se sumar la victòria. Des que ha co-
mençat el 2007 el CFP ha obtingut 4
empats davant Taradell (1-1), Bellavista
Milán (0-0), Canovelles (1-1) i Mollet (1-
1), i 4 derrotes amb Guixols (2-1),
Montcada (0-3), Vilassar de Dalt (1-2)
i San Cristóbal (0-1).

Empat injust contra el Mollet UE
El derbi disputat diumenge a casa da-
vant del Mollet Unió Esportiva  va cloure
amb un empat injust ja que el Parets
va ser molt superior al rival.
Victor Silvestre, en el minut 67, va
marcar l’1-0, però en temps de des-
compte, Xavi Carrillo, en rematada de
cap, va aconseguir igualar el marcador.
Durant tot el segon temps el Club de
Futbol Parets va disposar d’ocasions
molt clares per sentenciar en jugades
de Sorroche, Santi Rodríguez i Victor.

Incidents al final del derbi
La nota negativa del partit de diumen-
ge va ser la batalla campal amb agres-
sions entre jugadors dels dos equips

Les patinadores del Parets Marta
Carreras, Esther Castillo i Miriam
Carreras van participar el passat 10
de febrer al Campionat de Debu-
tants celebrat a Tona (Osona). Mar-
ta Carreras -en categoria cadet- va
quedar l’11a, Esther Castillo va ser
la 4a i Miriam Carreras (juvenils) va
ser la 15a classificada. Marta
Carreras patina des de fa 6 anys i
després de prendre part a la com-
petició de debutants ha accedit a la
categoria cadet. Els propers 19 i 20
de maig anirà al Campionat de
Barcelona que es farà a
Cerdanyola. Aquesta és la segona
temporada d’Esther Castillo al Patí
Parets. Va començar a patinar a
l’edat de 5 anys i després de parti-
cipar a la prova de Debutants ha
passat a la categoria B juvenil. A úl-
tim, Miriam Carreras, nascuda el
1991, fa 6 anys que patina al Pa-
rets. Igual que Castillo ha accedit a
la categoria B juvenil.

quan l’àrbitre ja es trobava als vesti-
dors. El més mal parat va ser el capi-
tà del Club de Futbol Parets, Xavi Font,
que va quedar inconscient i va ser tras-
lladat amb ambulància del Servei
d’Emergències Mèdiques a l’Hospital
de Granollers.
Font va ser donat d’alta a última hora
de la tarda de diumenge després de
ser sotmès a una exploració.
Els entrenadors de Parets i Mollet UE
igual que les juntes directives van con-
demnar els fets esdevinguts al camp
municipal Josep Seguer.

Fitxatge del carriler Isaac
El CF Parets ha incorporat aquesta set-
mana el carriler Isaac fins fa poc juga-
dor del primer equip del CE Lliçà
d’Amunt de 1a Territorial.
Amb el seu fitxatge l’entrenador José
Miguel Astasio vol augmentar la xifra de
jugadors disponibles ja que la plantilla
continua molt afectada per lesions. Així
contra el Mollet no van poder jugar
Berni, Agustín -dos dels davanters- Fran
Guiu. A més Pedro Carreño arrossega
molèsties des de fa jornades.

eeeeel pll pll pll pll plaaaaannnnntttttererererer

Marta Carreras, Esther
Castillo i Miriam Carreras
CLUB PATINATGE PARETS
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El nedador Jaume Jiménez obté tres
medalles al Campionat de Catalunya

Luque guanya 5 medalles a la final catalana

Jaume Jiménez s’ha estrenat aquesta temporada amb el seu nou club, el CN Sabadell

L’esportista d’onze anys guanya les finals de 100 metres
 braça i 200 m lliures, i queda tercer en 200 estils.

El nedador paralímpic de Parets,
Miquel Luque, ha participat amb
molt d’èxit a la darrera edició del
Campionat de Catalunya d’hivern
que s’ha fet a Sant Feliu de
Llobregat. Luque que competia pel
CN Sant Rafael ha estat primer en
les modalitats de 100 m esquena,
50 esquena, 50 papallona i al re-
lleu de 4X100 estils mentre que
ha obtingut un 2n lloc en 50 m lliu-
res. El Campionat de Catalunya ha

estat la primera competició on participa Luque després de proclamar-se el de-
sembre passat campió del Món a Durban. Els propers 17 i 18 de març Miquel
Luque prendrà part al Campionat d’Espanya que es farà a Plasència (Càceres).
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Dissabte 3 i Diumenge 4 Març
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
Atlètic Gironella-CF Parets(Diumenge, 16.30 h)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 1:
La Salle Manresa-B.Parets A (Dissabte, 17.30 h)
3a FEM. A Grup 5: Rubí-B.Parets A (Dissabte, 17.30 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2:
FS Parets Wursi-FS Gironella (Dissabte, 17.30 h)
HANDBOL 1a CATALANA Grup B:
SAFA Gavà-Handbol Parets
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3:
Vilafranca-TT Parets (Dissabte, 18 h)
PATINATGE: Campionat de Barcelona sènior (Dissabte al matí
i Diumenge tot el dia)

Dissabte 10 i Diumenge 11 Març
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
L’Escala-CF Parets (Diumenge, 16.30 h)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 1:
Bàsquet Llívia-B.Parets A (Dissabte, 18 h)
3a FEM. A Grup 5: B.Parets-Salle Comtal (Dissabte 19 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2:
Pradenc-FS Parets Wursi(Dissabte, 19 h)
HANDBOL 1a CATALANA Grup B:
H. Parets-Canovelles (Dissabte, 19 h)
RUGBI: Memorial Jaume Rocabert (Diumenge, 10 h)
PATINATGE: Competició Interclubs (Diumenge)
JOCS ESCOLARS: jornada prebenjamí futbol sala (Dissabte a
partir de les 10 h)

El nedador paretà Jaume Jiménez, que
pertany al CN Sabadell, ha obtingut
tres medalles, dues d’or i una de bron-
ze, en la final del Campionat de
Catalunya d’hivern del grup 2 disputa-
da a Granollers del 16 al 18 de febrer.
Jiménez va quedar primer a la prova de
100 m braça del 1995 amb un temps
d’1.21.26 i li va treure un avantatge de
2 segons a Jaume Rodríguez, 2n clas-
sificat del CN Sabadell.
Jaume Jiménez també s’ha proclamat
campió de Catalunya en la prova dels
200 m lliures amb una marca de
2.22.33. La tercera medalla del jove
nedador -format al CN Parets- va ser en
la final catalana de 200 m estils amb

Campionat de Barcelona
sènior de patinatge
El Pavelló d’Esports de Parets acull
aquest dissabte al matí i durant tot
el diumenge el Campionat de
Barcelona de patinatge ar tístic de
categoria sènior. El Club Patí Parets
estarà representat per la patinadora
Marta Soto mentre que l’entrenador
del club Carles Gasset és dubte a
causa d’una lesió. Durant aquest any
també es celebrarà a Parets el Cam-
pionat d’Espanya júnior.

La patinadora paretana que pertany
al Cerdanyola HC, Sara Castillo, va
rebre dissabte un reconeixement en
el marc de la Gala de Campions 2006
celebrada a Lloret per la Federació
Catalana de patinatge. Castillo va
quedar 2a al Campionat de Catalunya
Infantil 2006. Durant el mateix cap de
setmana la patinadora de categoria
cadet va quedar 3a en lliure i 1a en
figures obligatòries del 1r Trofeu In-
ternacional Ciutat de Cerdanyola.

L’equip format per Miquel Molina,
Agustí Martín i Juan Ortega visita la
pista del Vilafranca del Penedès (dis-
sabte 18 h) en la 15a jornada de 1a
Estatal grup 3. El TTP, vuitè, amb 4
victòries i 11 derrotes, necessita el
triomf per distanciar-se de la zona de
descens. El Vilafranca és el cuer
amb només 2 victòries, a la primera
volta el TTP va perdre a casa.

BrBrBreuseuseus BrBrBreuseuseus

Els atletes paretans de categoria
sènior Ivan Limia i Marta Martín van
participar diumenge al Campionat
d’Espanya de cros de clubs que es
va fer a Jerez de la Frontera. Limia
que pertany al Montornès va quedar
el 110è al cros llarg mentre que Mar-
ta Martín (AA Catalunya) va ser la
49a en cros curt. El Montornès va
quedar el 33è per equips i el
Catalunya va ser el 10è classificat.

Aleví A del Club Futbol Paretsl el el el el eqqqqquuuuuiiiiippppp´
L’equip aleví A del CF Parets
s’ha situat segon a la lliga de 1a
divisió grup 10 després de la
19a jornada. El conjunt dirigit
per Cristóbal Alcoba ha guanyat
els tres darrers enfrontaments
davant Martorelles (6-1), Lliçà
d’Amunt (2-0) i al camp de l’EF
Montcada (1-5). La plantilla de
l’aleví A del CFP la formen uns
16 jugadors, la majoria de segon
any. Després de 19 jornades
l’equip ha obtingut 46 punts
amb un total de 15 victòries, 1
empat i 3 derrotes. El líder de la
lliga és l’EC Granollers i per dar-
rera s’hi troben Cardedeu,

Palautordera i PB Sant Celoni. L’objectiu de l’aleví A del CFP serà acabar entre els dos primers i
si pot ser disputar la fase d’ascens a Preferent tal com va fer en temporades anteriors.

L’Handbol Parets visita la
pista del SAFA Gavà
El sènior de l’HP juga aquest dissab-
te a la pista del SAFA Gavà en la 20a
jornada de 1a Catalana B. El bloc
d’Herrero ha de guanyar per no des-
penjar-se de la lluita per l’ascens. Els
paretans fa 3 jornades que no obte-
nen la victòria i només han sumat 1
dels darrers 6 punts. Les baixes a la
primera línia de l’equip han influït en
les derrotes patides amb Calella (31-
21), Poble Nou (25-22) i en l’empat
contra el Sant Esteve de Palautordera
(25-25).

Torna la lliga de Territorial
per al sènior A del FSP
Després del descans de la passa-
da setmana el sènior A del FSP rep
aquest dissabte (17.30 h) el
Gironella. El par tit enfrontarà al 3r
de la lliga -FS Parets- amb 36 punts
contra el quar t que té 3 punts
menys. L’equip dirigit per José
Maqueda ha punxat en les dues
darreres jornades davant el
Riudellots (4-4) i a la pista de La
Union B (7-0). El FSP necessita el
triomf per separar-se del Gironella.

El sènior masculí A del BP juga
aquest dissabte el primer de dos par-
tits fora de casa a la 2a Catalana
grup 1. El conjunt entrenat per Toni
Martín visita primer la pista de La
Salle Manresa -rival directe en la llui-
ta per la permanència- i després al
Llívia, 2n del grup. El BP és 10è de
la lliga amb 10/10, en els darrers
l’equip ha guanyat al líder Manlleu
(73-72) i ha perdut en el derbi con-
tra el Llinars (69-73) tot i dominar du-
rant 39 minuts i mig.

Desplaçament del Bàs-
quet Parets a Manresa

un tercer lloc amb un temps de
2.39.23.

Destacada progressió del nedador
No és la primera vegada que el jove
nedador obté 3 medalles en un Campi-
onat de Catalunya. L’any passat va
obtenir a la competició d’estiu una
medalla d’or en 400 m lliures i dues de
plata en 100 m braça i 200 estils.
Aquesta és la primera temporada de
Jaume Jiménez al CN Sabadell, fins a
l’any passat formava part de l’equip de
competició del Parets.
Entre els objectius que s’ha marcat hi
ha revalidar els resultats en les compe-
ticions d’estiu.

Reconeixement a la
patinadora Sara Castillo

El Tennis Taula Parets
es juga la permanència

Dos atletes de Parets a la
final espanyola de cros
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Grup Municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya

paretsvalles@esquerra.org

Grup Municipal  del
Partit Popular de Catalunya

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

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

parets@iniciativa.cat

Grup Municipal del
Partit del Socialistes de Catalunya

Festa i lleure sí;
vandalisme  no

Un nou concepte
de la Física...

93 573 83 33,
telèfon obert

L’equip de govern municipal ens sorprèn
cada cop més, expliquem-nos: una de les
més valorades promeses del programa
socialista i iniciativa per a aquest mandat,
que ara toca la seva fi, era l’edificació de
vivenda social, en especial a Can Fradera.
Segons se’ns deia al programa, que nosal-
tres tot ho creiem... 100 habitatges esta-
rien fets a les acaballes del 2006, doncs
bé, no és que la promesa municipal no
s’hagi complert, és que les lleis de la fí-
sica no acompanyen l’equip de govern
municipal.  Potser sí que les vivendes
estan fetes, el que passa és que nosal-
tres no les veiem.

Creiem que la política s’ha de fer d’una
manera participativa, escoltant les idees
i propostes de la gent, debatent i convi-
dant al debat. És per això que ara que
comença el compte enrere cap a les elec-
cions municipals del maig, volem elaborar
el nostre programa electoral comptant
amb tothom.
Hem engegat una campanya de reunions
temàtiques amb les entitats i col·lectius
del poble i amb totes aquelles persones
que a títol individual també vulguin dir-hi
la seva. Els debats que organitzem estan
oberts a la participació de qualsevol per-
sona que vulgui assistir-hi. Estem conven-

D’un temps ençà observem que en certs
llocs concrets del nostre municipi que ha-
bitualment són llocs de descans, de fer
petar la xerrada, de lleure per a infants,
de nit es transformen en espais dantes-
cos, tètrics, fins i tot vergonyosos, on els
artistes de la nit acaben vomitant tots els
dimonis que porten a dins (a part de l’ex-
cés de beguda) i es converteixen en autèn-
tics vàndals que destrossen tot el que tro-
ben; equipaments, fanals, i fins i tot plan-
tes. No hi ha compassió de res. Ha nas-
cut el vandalisme. Aquests fets han estat
denunciats pels veïns que veuen, amb re-
signació, com aquest col·lectiu actua amb
tota impunitat de la nit fins a la matinada

A ningú li passa per alt que la mobilitat de
les persones i les mercaderies és un ele-
ment cabdal per a la cohesió i el funcio-
nament del país. Aquesta mobilitat té una
for ta interrelació, en termes de causa i
efecte, amb la planificació i ocupació del
territori, el desenvolupament econòmic i
social, i la qualitat ambiental. És, per tant,
de sentit comú opinar que sense una mo-
bilitat degudament planificada no és pos-
sible el desenvolupament econòmic i so-
cial de qualsevol territori.
Els socialistes creiem que és absoluta-
ment necessari dotar Catalunya d’un mo-
del de mobilitat que garanteixi l’accessi-

bilitat a tot el seu territori per tal d’impul-
sar, de manera equilibrada, aquelles dinà-
miques que generen una major riquesa i
desenvolupament. Ara bé, tampoc ho vo-
lem a qualsevol preu. El repte consisteix
a  articular un model de mobilitat sosteni-
ble que ens permeti assolir, simultània-
ment, l’increment de la competitivitat i el
desenvolupament econòmic i social, adop-
tant com a principi la millora de la quali-
tat de vida de les persones i la màxima
garantia de respecte pel territori i el pai-
satge.
Durant aquests darrers dies s’ha generat
una certa polèmica interessada, impulsa-

da pel govern de CIU del municipi veí de
Lliça de Vall, sobre el malaurat i històric
traçat de la via interpolar, que, si és una
realitat algun dia, generaria un impacte
ambiental de considerable magnitud sobre
l’espai natural de Gallecs i sobre el pla-
nejament del nostre municipi. Des d’aquí
volem demanar als impulsors de la polè-
mica esmentats una certa sensibilitat so-
bre aquest tema i a reflexionar  amb no-
saltres si la C-155 no seria una magnífi-
ca alternativa.

Les
infraestructures
que necessitem

La coincidència espai-temps, una de les
lleis de la física, no és propicia per a
l’equip de govern i els nostres sentits,
tacte, vista, etc. no aprecien les edifica-
cions. Deu ser que a Can Fradera hi ha un
“forat negre” on ni la mateixa radiació
escapa? Els tècnics municipals haurien
d’estudiar aquest fenomen. La pregunta
és: es violen les lleis de la física o es
viola la bona fe de la gent?
Ara s’ha tornat a fer una nova proposta
d’habitatges de protecció oficial a Can
Fradera, tot fum, perquè no és que no hi
hagin els pisos encara, és que no hi ha
ni cap figura de planejament aprovada. Per

què s’enganya de nou i sobretot als joves,
per què venen eleccions? Com és possible
sortejar fum o el que és el mateix, uns
habitatges que ningú sap quan ni com es
faran.L’equip de govern, d’habitatges de
protecció oficial no n’ha fet cap, però
requalificant sòl privat gaudeix i ho fa amb
diligència, potser abans de veure un habi-
tatge de protecció oficial pública veurem
requalificat el cim de l’Everest, on sembla
que si més no hi tenim una bandera del
poble.

sense que ningú els aturi ni controli. El
més greu de tot és que aquests fets tam-
bé passen quan la festa ha estat organit-
zada pel mateix equip de govern, en con-
cret per l’Àrea de Joventut, com ha estat
el cas de la darrera festa que va esdeve-
nir vandàlica a Can Butjosa. Els veïns no
van poder descansar en tota la nit pels so-
rolls i van tenir por d’agressions com la
que va patir una veïna a qui van llençar un
objecte contundent. Van trencar quantitat
de ampolles de vidre al mig del carrer, en
fi, una autèntica porqueria. El més trist de
tot això és que tota aquesta gent va actu-
ar amb total impunitat, i va crear una to-
tal inseguretat ciutadana. On era la Poli-

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

çuts que la suma de totes les aportacions
és el que farà que el nostre programa elec-
toral respongui de veritat als interessos i
les inquietuds de les persones, que són
en definitiva les destinatàries de les nos-
tres propostes.
Ja fa molt temps que hi ha persones i
entitats que ens envien correus electrònics
per fer-nos arribar reflexions, opinions o
propostes. Però hi ha un sector de la po-
blació, més nombrós a mesura que aug-
menta l’edat, que no té la possibilitat
d’utilitzar aquest mitjà per mantenir el
contacte amb nosaltres, i que ha d’espe-
rar a trobar-nos pel carrer per comentar els

temes. Amb l’objectiu de poder facilitar i
agilitzar el contacte, ara també hem habi-
litat un telèfon.
Ens podeu trucar i el company Josep Maria
Tarrés, por taveu del grup municipal a
l’Ajuntament o alguna altra persona respon-
sable de l’organització, us atendran.
Digueu-nos què us preocupa.
Feu-nos arribar propostes.
Que tothom hi digui la seva.
Truqueu al 93 573 83 33 i quedem un dia
per parlar del que us interessi.

Grup Municipal de Convergència i Unió

cia Local per aturar tot aquest descontrol?
Els ciutadans de l’entorn es van sentir
abandonats i sense forces per fer res, a
part de la por que genera el vandalisme.
Aquest fets ja comencen a ser molt habi-
tuals. CiU ho ha denunciat per activa i per
passiva, però de moment tot continua
igual. Estem a favor de fer activitats per
a tots el col·lectius de joves però dins d’un
control i sobretot d’un gran respecte pel
ciutadà .Si no tenim mitjans busquem-los.
La seguretat ciutadana està per sobre de
tot.

Fa uns dies l’Ajuntament anunciava el
sor teig de 79 habitatges de protecció
oficial. Que aquest sor teig es faci pocs
mesos abans de les eleccions municipals
no és pas casual, però aquest fet no ens
ha d’impedir constatar algunes dades
importants.
Fins ara, i ja fa molts anys que governen,
no han fet pràcticament res pel que fa a
la política d’accés a l’habitatge. Aquesta
loteria no aconseguirà emmascarar la pas-
sivitat del nostre Ajuntament pel que fa a
aquesta qüestió.
Utilitzen l’habitatge protegit, és a dir la
necessitat de vivenda, per justificar el crei-

xement desmesurat del sector de Can
Fradera. En els darrers anys el paisatge
de Parets està poblat de grues i ciment,
seguint exemples de creixement que ens
acostin a municipis com Montcada o la Lla-
gosta. Aquest no és el nostre model. En
aquest cas, han manipulat l’oposició a
arrasar aquest espai encara fonamental-
ment agrícola, amb la promesa d’habitat-
ge protegit.
No fan una aposta clara pel lloguer. El llo-
guer a preu protegit garanteix millor el dret
a l’habitatge i és una eina de lluita con-
tra l’increment dels preus de compra. Pen-
sem que és una llàstima que un cop més

l’Ajuntament desaprofiti l’ocasió de fer
alguna cosa per lluitar contra l’especula-
ció.
No hi ha una autèntica política d’ajuda a
l’emancipació dels joves, atès que amb
prou feines s’hi destina el 10% de la pro-
moció i per accedir als generals cal fer-ho
en parella.
Són només algunes de les veritats ocultes
del xou de l’habitatge protegit a Parets.

Habitatge
protegit?
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Com valora poder disposar de l’escola totalment
desdoblada i amb més serveis?
Estem molt satisfets perquè s’ha aconseguit conso-
lidar una escola de doble línia. És molt positiu dis-
posar de nous espais que milloren les condicions
del centre com són aules i espais complementaris
per a plàstica, audiovisuals, cuina i menjador que
fins ara estaven en mòduls prefabricats. Hem gua-
nyat el gimnàs i així evitem que els alumnes s’ha-
gin de desplaçar al pavelló per fer esport. S’ha fet
l’ordenació corresponent per enllaçar els dos edifi-
cis, l’antic i el nou, i finalment tenim dues aules de
cada grup des de P-3 fins a sisè de primària.
Els pares i mares dels alumnes també han d’estar
satisfets perquè al seu dia van reivindicar activa-
ment la millora del centre docent.
Crec que els pares estan contents. És un centre des
del qual s’ha lluitat molt per aconseguir la seva mi-
llora i tothom hi ha treballat de valent. És l’escola
que els nens es mereixen i tothom n’està molt sa-
tisfet.
Rosa Ripoll fa sis anys que és directora del col·-
legi Lluís Piquer i també va exercir el càrrec de re-
gidora d’educació de l’Ajuntament de Parets des

“Educar és una tasca que hem de fer entre tots”

FFFFFeeeeem em em em em eddddduuuuucccccaaaaacccccioioioioio

Rosa Ripoll
Directora CEIP Lluís Piquer

L’escola més antiga de Parets s’ha convertit en la
més nova gràcies a les reformes que s’hi han dut
a terme en els darrers cinc anys. El centre, amb
gairebé 80 anys de trajectòria, ha guanyat 1.500
nous metres quadrats de superfície destinats a
noves aules, biblioteca, gimnàs, cuina i menjador,
instal·lacions esportives i un espai destinat a
l’AMPA del centre. S’han remodelat les aules de
parvulari, s’ha millorat l’accés i s’ha unit el que
resta d’edifici antic amb la part nova a més de
suprimir totes les barreres arquitectòniques. Rosa
Ripoll és la directora del centre.

de 1991 fins al 1999. Quina anàlisi fa de com evo-
luciona el món de l’ensenyament?
Actualment hi ha molta més ofer ta educativa i mes
accés a la informació. D’altra banda, es valora poc
la feina dels mestres i som poc escoltats. Trobo que
s’ha passat d’una educació molt autoritària a una
educació potser massa permissiva socialment. Edu-
car és una tasca que hem de fer entre tots. Cal la
col·laboració de pares, mestres i administracions.
Aquest hauria de ser el repte.
Què n’opina de temes com per exemple la tercera
hora de castellà?
Temes com la tercera hora de castellà penso que
s’haurien de deixar a mans dels col·legis mateix que
són els que saben si és necessària o no per l’entorn
on es troben situats. Cal recordar també la important
feina que s’ha fet amb la immersió lingüística en els
darrers anys.

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

Pepi Volart

La informació necessària per a l’elaboració d’aquest article prové de fons
orals i és, per tant, subjectiva. Agraïm la col·laboració de les persones
que ens han proporcionat el seu testimoni.

Aixequeu la mà aquells que, nascuts entre mitjans
dels 60 i principis dels 70 a Parets, no heu trepit-
jat, ni un sol cop, l’antiga discoteca Complex. Un,
dos, tres... Quatre gats!. Quins temps, oi? Recor-
deu els cartells? Complex y tu el mismo deseo. Per
tots aquells que hem arribat després, el Complex
ha estat una mena de record utòpic del que ens
parlen veïns i amics: que si era molt “xulo”, que si
els reservats, que si allà vaig conèixer a, que si vaig
prendre la meva primera cervesa... Que no hi havia
res més, vaja! En fi, un lloc de “noche-fiesta-fanta-
sia” que sentim profundament no haver conegut.
Que hauria donat jo per haver assegut als taburets
d’skay mentre el Pep feia la seva darrera la barra,
o per veure els lp’s de vinil incrustats al sostre i,
fins i tot, per tocar les columnes enganxifoses ple-
nes d’etiquetes propagandístiques!.
No sé si l’ambient acabava d’agradar a tothom –
sobre tot als pares dels paretans adolescents–
però, segur que aquells que no anaven a la disco-
teca si que nedaven a la piscina o, el diumenges a
la tarda veien pel·lícules a la sala de cinema o van
fer alguna de les famoses desfilades al teatre. En
tot cas, per bé o per mal, tothom coneixia el Com-
plex. Diuen que era un d’aquells llocs de referèn-
cia, de trobada amb els amics, de reunió d’éssers
alternatius... Tot va en funció de qui en parla. Su-
poso que tot els que ens recorda els bons temps
ha de ser, necessàriament, rememorat amb tendre-
sa. Ara, els terrenys de l’antic Complex formen part
d’un espai que ajuda a créixer i a madurar, un lloc
on els més petits juguen, corren i es fan forts i tam-
bé aprenen sobre les coses i sobre la vida. És pos-
sible que, en el fons, el lloc fos predestinat a aco-
llir una part tant important de la nostra vida.
Qui sap, potser algun dia, els nostres fills i nebots,
aquells que ara juguen al pati del Lluís Piquer, on
abans estava el Complex, ens parlin amb el mateix
delit d’un lloc semblant anomenat... Què sé jo.

El Complex

´

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

Ens costa molt pagar impostos, però si volem que l’Administració ens oferei-
xi serveis de qualitat, és el que toca. Les ordenances fiscals regulen cada
any tot el que hem de tributar, desembutxacar o afluixar. Però avui no paguem
pels mateixos conceptes que, posem per cas, l’any 1925, any del document
de la imatge. Voleu saber quins impostos, arbitris o taxes abonaven els nos-
tres avantpassats més propers? Us en dic alguns: per estampar el segell mu-
nicipal en escrits oficials; per cada pregó d’interès particular –«1 peseta»–;
per vigilar els conreus, si no es disposava de guarda particular; per les cons-
truccions –les taxes més elevades, lògic, oi?–; per inspecció de motors i ma-
quinària; per inspecció sanitària; pel servei d’escorxador; pel desguàs a la via
pública –cal no oblidar que no hi havia clavegueres!–; per instal·lació de para-
des; per venda ambulant –«que arriba el peix!»–; pels circulació de vehicles,
de tracció animal o mecànica, i «autos de lujo»; pel trànsit d’animals domès-
tics; per la contribució industrial, el gas i l’electricitat i els espectacles, tots
aquests d’àmbit estatal; pel consum de carns; pels lloguers; i pel consum i
la venda de begudes. Potser que donem les gràcies de viure en el 2007...

El passat dimarts es van reprendre a Ràdio Parets les xerrades de consum. M. Jesús Cayuelas, tècnica de l’Àrea de Salut Pública i Consum
de la Diputació de Barcelona,  va ser l’encarregada de parlar-nos sobre els “drets i deures dels consumidors”. En la seva intervenció va fer
una aproximació històrica del naixement i l’evolució del consum i va explicar-nos entre altres coses què és una associació de consumidors,
quines són les funcions d’una oficina d’informació o com adreçar-nos a una Junta Arbitral.

En cas que no pogueu escoltar la xerrada en directe, també la podeu trobar al web de l’Ajuntament (www.parets.org), a través de Rap 107.

Una de les qüestions que sol generar dubtes és com fer i on adreçar una queixa o una reclamació. En aquest sentit també resulta interes-
sant remarcar-ne la diferència entre ambdues:
. La queixa és un escrit fet per un consumidor per deixar constància d’uns fets. No es demana cap compensació només es fa arribar aquesta informació a l’Admi-
nistració perquè sigui traslladada a l’empresa i aquesta prengui mesures per tal de millorar el seu servei. En cas que l’Administració rebi queixes reiterades per
part de diferents consumidors pot arribar a intervenir investigant els fets amb l’objectiu de defensar els interessos generals.
. Els  fulls de reclamació/denúncia oficials han d’estar a disposició dels consumidors a tots els establiments de l’àmbit territorial de Catalunya. La seva finalitat és
facilitar que els consumidors i usuaris, puguin formular per escrit una reclamació en el mateix establiment i així deixar constància d’aquest fet, possibilitant l’acord
entre les parts i la solució del conflicte. En cas que no es pugui arribar a un acord el consumidor pot fer arribar el full a l’Administració perquè aquesta intervingui.
En el cas del nostre municipi, tant les queixes com els fulls de reclamació/denúncia es poden fer arribar a l’SCAC. Una de les funcions del Servei de Comerç i
Atenció al Consumidor és recollir les queixes i reclamacions presentades pels consumidors, i amb l’objectiu d’arribar a una solució, mediar en aquells casos on
sigui necessari. En cas que no es pugui arribar a un acord existeixen altres mecanismes com l’arbitratge i les Juntes Arbitrals.

Si desitgeu fer-nos consultes sobre aquest o altres temes relacionats amb el consum ho podeu fer a través del nostre correu electrònic (consum@parets.org) o al telèfon 93.573.88.88.

Xerrades sobre consum a RAP 107: “Drets i deures dels consumidors”
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Carles Font

Com podríem definir Dukkun?
Feia deu anys que fèiem percussió de
carrer i ara hem fet una aposta diferent.
Hem canviat el format per entrar en es-
cenaris. És un nou espectacle de sala
en format de concert que incorpora no-
vetats importants tot i que la percussió
continua sent el principal protagonista.
Tot i això hi ha molta més riquesa ins-
trumental que ens els nostres especta-
cles de carrer.
Com el valoreu de moment?
L’experiència de moment és molt posi-
tiva tot i que podem dir que encara l’es-
tem estrenant. Una hora de percussió
pot saturar moltes orelles, fins i tot als
que més els hi agrada, però segons ens
han comentat està agradant força.
La percussió és el principal referent...
Sí però hi ha alguns moments que ser-
veixen més d’acompanyament, en un
ambient molt més íntim. El so poderós
que tenim associat a les percussions

La Banda del Surdo
Percussionistes

no sempre hi és. Hi ha d’haver moments
que l’oïdor ha de recuperar-se una
mica.
Quins instruments feu servir?
Sobretot de percussió com els
“surdos”, els goliats, les caixes,… Tam-
bé incorporem altres instruments me-
nors com les taules, “djambuka”, con-
gues, un “tubòfon” que hem construït
a partir d’un tub d’obra, o també una
bateria, baix, guitarra, vibròfon,… Tro-
barem tot un expositor de percussions.
Què és el surdo, que dóna nom al vos-
tre grup?
Ve del Brasil i és el més greu i més gros
dels instruments de percussió. És una
espècie de bombo gegant. Quan vam
començar era un dels que ens agrada-
va més i d’aquí el nom de la companyia.
Pel que fa a Dukkun té referència al so
onomatopeic del “surdo”.
Quins estils interpreteu?
N’hi ha de més New Age, passant per

“Una hora de percussió pot saturar moltes orelles, però Dukkun està agradant força” Ultima hora ...´

L’Associació de Pagesos i l’Agrobo-
tiga de Gallecs organitzen la II Cal-
çotada Popular de Gallces, una fes-
ta que pretén donar a conèixer els
productes que es conreen a la zona
a través d’un dinar popular.
La calçotada tindrà lloc aquest diu-
menge, 4 de març, a les 14h, a la
verneda de Gallecs, sota la plaça de
l’Església.

El passat 18 de febrer va actuar al Teatre Can Rajoler La Banda del Surdo amb
el seu espectacle de percussió titulat ‘Dukkun’. Aquesta companyia gironina,
que està a punt de celebrar el seu desè aniversari, va presentar a Parets aquest
espectacle de sala que incorporava grans novetats respecte al que havien fet
anteriorment al carrer. La percussió va ser la principal protagonista però els
gironins també van experimentar amb diverses melodies, veus i altres instru-
ments. A ‘Dukkun’ hi ha presents estils com el funk, el rock i la fusió amb les
músiques d’arrel. A Parets vam poder comprovar el seu repertori que alterna
climes d’una gran intimitat amb la contundència de la batucada. Vam poder
parlar amb un dels seus directors, Aniol Casadevall, que juntament amb Gerard
Brugués, són els responsables d’aquest espectacle tan rítmic.

sons de música d’arrel o orientals i
moments de rock and roll i funky. Hem
sintetitzat en una hora un gran ventall
d’estils diversos.
Continueu fent espectacles de carrer?
Actualment La Banda del Surdo té tres
espectacles: Dukkun, Percussionante -
que el fem al carrer- i un altre que bar-
regem percussió al carrer i pirotècnia.
A par t de les nostres pròpies obres
hem pogut col·laborar amb grans com-
panyies com Cirque du Soleil, Comedi-
ants i Studio Festi. També tenim expe-
riència internacional amb actuacions a
França, Itàlia, Regne Unit, Alemanya i
Noruega.

El 14 de març, a les 20 h, es pre-
senta al Museu de Granollers el lli-
bre alcaldes i alcaldesses del Vallès
Oriental, un diccionari que recull les
biografies de les persones que exer-
ciren el càrrec durant el segle XX.
L’acte estarà presidit per l’alcalde de
Granollers, Josep Mayoral, el regidor
de Cultura, Francesc Sala i el coor-
dinador de l’obra, Jordi Planas Ma-
resma. Pel que fa a les dades rela-
tives a Parets, les notes bibliogràfi-
ques han estat redactades i
prorcionades per M. Àngels Massa-
guer, Maria Gorina i Alícia Pozo.

Es presenta el llibre dels alcaldes
i alcaldesses del Vallès Oriental

II Calçotada de Gallecs

L’obra Fatma a Can Rajoler
Fatma és una denúncia sobre la
desigualtat, el maltracte i la violèn-
cia que parteixen les dones d’arreu
del món. Mercè Lleixà interpreta
aquesta obra creada per M’hamed
Benguetaf que podrem veure el diu-
menge, 4 de març, a les 18.30 h,
al Teatre Can Rajoler.


