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“T’ajudem a tenir casa teva...” Sota aquest lema es
presenta el Pla d’habitatge assequible de Parets del
Vallès 2007, una de les accions prioritàries de l’Ajun-
tament en matèria urbanística que té per objecte ga-
rantir l’accés dels ciutadans a habitatges a preus més
reduïts.
Durant aquest 2007 s’iniciarà l’execució d’obres de
tres noves promocions en règim de protecció oficial,
als sectors de Can Fradera, a la zona Central i al car-
rer de Prat de la Riba. En aquesta nova fase de cons-
trucció d’habitatges protegits se’n posaran 79 a dis-
posició de diferents segments de la població, tant en

règim de venda com de lloguer. Un dels trets
destacables de les noves promocions és la diversitat
de tipologia dels habitatges, que poden tenir una su-
perfície compresa entre 54 i 86 metres quadrats. En
funció d’aquesta tipologia s’ha definit l’accés a l’ha-
bitatge, ja sigui per a joves, parelles, famílies o per-
sones amb alguna discapacitat.
Can Fradera és l’indret que es dotarà d’un major nom-
bre d’habitatges, tots per a adquirir en propietat. En
el cas de la promoció de la zona Central, la quinzena
d’habitatges que se sortejaran seran en règim de llo-
guer amb possibilitat de compra.(Pàg.3)

Sorteig de 79 habitatges protegits
El Pla d’habitatge assequible 2007 planifica la construcció de noves promocions

Demà, 17 de febrer, es farà l’acte simbòlic de lliurament de claus dels 27 habitatges de protecció oficial de Cal Jardiner
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SERVEIS

Horaris de visita del consistoriHoraris de visita del consistori
ALCALDIA

Joan Seguer i Tomàs
Dilluns i dissabte a convenir

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I
ECONÒMICS

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

Seguretat Ciutadana
Josep Castells i Espinasa
Dimar ts tarda a convenir

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS

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

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

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

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

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

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

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

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

REGIDORS SENSE DELEGACIÓ

Rosa Martí Conill

Josep Anton Morguí Castelló

Lluís Cucurella Monreal

Joan Martorell Mompart

Anna de Agustín de Oro

Domingo Cepas Muñoz

Paulí Rigol Vallejo

Horari a convenir

De dilluns a dissabte
de 8 a 13.30
i de 14.30 a 20 h
Parades: plaça de la Vila,
CAP, Casal Sant Jordi, Es-
tació, passeig de Ronda,
piscina Can Butjosa, Medi-
terrani, Pau Casals, l’Es-
corxador, Policia Local,
Mn. Jaume Urgell, Ca
n’Oms, La Cuna i col·legi
Ntra. Sra. de Montserrat.
Freqüència de 30 minuts

Horari

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

C. del Tenes
Tel. 93 573 14 54

Bus Urbà Deixalleria

Parets al dia
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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
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

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

La singular olivera, que el Niu D’art plantà l’any 2004
al passeig de Joan Miró de Parets del Vallès, és un
arbre del gènere Olea, nom antic d’origen grec.

Espècie: Europaea, d’Europa.
Nom comú: Olivera, Ullastre.

Nom castellà. Olivo Acebuche.

Família de les Oleàcies.

Origen geogràfic: Regió Mediterrània.

Com a curiositat:

L’edat estimada de la nostra olivera: és possible que
tingui  150 – 200 anys.
Història i origen de l’olivera:

La cultura de l’olivera ve de molt antic i, per tant, re-
sulta molt difícil precisar el lloc exacte on es va culti-
var per primera vegada. Caldria buscar-ne els orígens
en la majoria de  cultures del Pròxim Orient.
Els grecs i els fenicis van difondreaquest cultiu a la
península Ibèrica.
Els Romans van convertir aquesta planta en un sím-
bol  de pau i fertilitat.  El tronc és tortuós i gruixut,
mentre que la capçada és ampla i despentinada.
No és d’estranyar que l’olivera pugui complir els mil
anys de vida. Pel  seu  gran efecte ornamental, és un
dels preferits com a arbre de jardí.
Les fulles són oposades, lanceolades de fins a uns 8
cm de longitud. Són blanquinoses pel revés, i la densa
pubescència, que les cobreix, té  com a objectiu
protegir-la del fred a l’hivern i de la calor a l’estiu.
Flors poc vistoses, de color blanc, d’una  forta fragàn-
cia. De l’olivera, emprem el seu valuós fruit,  les oli-
ves,  que són  molt bones menjades adobades.
Gràcies al baix contingut de colesterol en l’oli d’oliva,
se’n recomana l’ús alimentari. També les clofolles i
restes de pinyols premsats  s’aprofiten per adobar els
camps de conreus. Així mateix, la  fusta de l’olivera,
compacta i homogènia, és molt apreciada en ebenis-
teria i en l’art de l’escultura.

Josep Bernal

La centenària olivera del Parc de la LineraAvui Carnaval
Avui senyal de festa, que comporta
un matís alegre i onades d’emocions,
somriure joliu, darrere cada porta,
brots de llorer coronant il·lusions.

Avui festa expansiva, culminant,
de selecte goig, d’elogi i plenitud,
dia festiu, triscador, radiant,
receptari d’un broll de contingut.

Carnaval, festa gràcil, en teoria,
d’artificis, d’antuvi concentrats,
tropell d’escampadissa i alegria,
assolint-ne festejos arrelats.

So de tenores flabiols i gralles,
clams propicis com amb descuit,
com heures enfilant-se, com rialles,
com serenes guspires de nou fruit.

Eufòria propícia on avui es crien,
perfils àvids , com clams colpidors,
disseny expansiu que no estalvia
un ressorgiment, propòsit a vol airós.

Transparent goig com de rondalla,
al·legòrica ullada, a l’encaix d’un cant,
petjada de festa amb nova rialla
i placidesa nostra, sempre flotant.

Concepte com d’altres festes mateixes,
com juganers retocs de timbals,
devessalls d’alegrois, lluny les queixes,
i manteniment d’uns ànims alts.

Avui tot alegria, tot és bullici,
suau esguard d’un to bellugadís
és volada honesta a un sensat caprici,
és plàcid galop d’un batec precís

Elogis càlids, avui afalac merescut,
al festeig que nodrint-se s’afina
estímul d’encanteri a esplai i virtut
genuïns moviments, esclat que il·lumina.

Benvinguda siguis, corranda en bona hora,
amb la imatge afable, providencial,
seguint cascadeig de dinàmica millora,
amb pas de brindis, al nostre Carnaval

Josep Malla i José

Divendres 16 febrer
-A les 16 h, al Casal Ca N’Oms,
festa de carnestoltes per als
avis: berenar, concurs de dis-
fresses i ball.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte especi-
al: contes disfressats.
Dissabte 17 febrer
-A les 17 h, a Can Berenguer,
sortida de la cercavila de Car-
nestoltes, amenitzada per la
Xaranga Chupi, fins al pavelló,
on hi haurà ball i concurs de dis-
fresses.
-A les 22.30 h, al Casal de Cul-
tura Can Butjosa, concert dels
grups Desobediència, Visceral i
A Sako Pako.
Diumenge 18 febrer
-A les 17.30 h, a la sala Coope-
rativa, projecció del documental
“El tren de la memòria” i xerra-
da a càrrec de Julia Moya,
Enrique Pérez, Elisa Pacheco i

Liduvina Huguet, dins del cicle de
cine fòrum dedicat a  la convivèn-
cia entre cultures.
-A les 18.30 h, al Teatre Can Ra-
joler, concert Dukkun a càrrec de
La Banda del Surdo.
Dimarts 20 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, hora del conte a càrrec
d’Alícia Molina.
-A les 19 h, a l’auditori de l’Esco-
la de Música, 7a festa dels instru-
mentistes.
Dijous 22 febrer
-a les 15.15 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, taller de jocs de falda, a
càrrec de Regina Dobón i Mercè
Palay.
Divendres 23 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte. Organit-
zació: Biblioteca Can Butjosa
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Rajoler. Cloenda del club de
superlectors, conversa amb l’es-

criptor de llibres infantils, Salvador
Comelles.
-A les 23 h, al Casal de Cultura
Can Butjosa, Artphonic session a
càrrec de Form Maker i Züell Dj’s,
amb l’actuació del grup The city’s
last noise.
Dissabte 24 febrer
-A les 17 h, a l’equipament muni-
cipal Asoveen, festa de carnestol-
tes: disfresses i ball.
Diumenge 25 febrer
-De 10 a 18 h, a la plaça de la
Vila, Festa de les Cultures, amb
tallers, gastronomia i artesania de
diferents cultures.
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler,
teatre infantil: La bella dorment a
càrrec de la Cia. Dreams teatre.
-A les 18.30 h, a la sala Coope-
rativa, projecció del documental
“Las cartas de Alou” i xerrada a
càrrec d’Abdul Amzyeb, dins del
cicle de cine fòrum dedicat a  la
convivència entre cultures.
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

El Pla d’habitatge assequible 2007 de
Parets del Vallès ha programat la cons-
trucció de 79 habitatges de protecció
oficial a Can Fradera, la zona Central i
el carrer de Prat de la Riba.

Presentació del Pla d’Habitatge
Els detalls de les noves promocions es
donaran a conèixer el proper dilluns, 19
de febrer, a les 19h, al Teatre Can Ra-
joler, en l’acte de presentació del Pla.
A partir del dia següent, 20 de febrer, i
durant un mes, es podran presentar les
sol·licituds per accedir als habitatges.
Alguns dels requeriments per poder
optar als habitatges assequibles són

Can Fradera és un dels espais destinats a la construcció d’habitatges de protecció

ser major d’edat, figurar inscrit al padró
d’habitants de Parets amb una antigui-
tat de cinc anys, no ser titular ni gaudir
d’un altre habitatges, no disposar de
béns que estiguin subjectes a la decla-
ració del patrimoni de l’exercici 2004,
i en cas de ser ciutadans no comunita-
ris han de presentar el permís de resi-
dència indefinida.

Pisos d’HPO a Cal Jardiner
Dissabte, 17 de febrer, tindrà lloc un
acte simbòlic de lliurament de claus
dels 27 habitatges de protecció oficial
de Cal Jardiner, la darrera promoció
d’habitatge públic executada a Parets.

-Informació i establiment de cita per
a l’atenció personalitzada al telèfon
902 789 700, de dilluns a divendres
de 9 a 19h.

-L’atenció personalitzada i el lliura-
ment de sol·licituds mitjançant cita
prèvia, es farà a les oficines de
l’Àrea de Territori a l’avinguda de la
Pedra del Diable, núm. 7, telèfon
902 789 700.

-També es pot obtenir un dossier in-
formatiu sobre la convocatòria a:

.Oficina d’atenció Ciutadana de
l’Ajuntament.
.Oficina d’atenció Ciutadana de la
Corefo (Eixample)
.Casal de Cultura de Can Butjosa.

-Trobareu tota la informació i docu-
mentació al web de l’Ajuntament de
Parets del Vallès, www.parets.org.
En cas de no disposar d’ordinador
connectat a internet, es pot dispo-
sar d’aquest recurs a les bibliote-
ques municipals de Can Butjosa i
Can Rajoler, al casal d’Avis de Ca
n’Oms i al casal Juvenil de Can
Butjosa.

-La informació referent al Pla pel dret
de l’habitatge de la Generalitat de
Catalunya, amb la normativa detalla-
da i els models de sol·licitud d’aju-
des per a l’adquisició, està disponi-
ble al web del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generali-
tat de Catalunya www.gencat.cat i
al telèfon d’informació de la Gene-
ralitat 012.

Presentació Pla habitatge assequible 2007:
Dilluns, 19 de febrer, 19 hores,Teatre Can Rajoler
Termini per a la presentació de sol·licituds:
Del 20 de febrer al 20 de març de 2007
Valoració d’admissions de sol·licituds i publicació de llista d’admesos:
26 de març de 2007
Presentació de reclamacions:
Fins al 29 de març de 2007
Sorteig i lliurament de la llista ordenada de compradors dels habitatges:
Dissabte, 31 de març de 2007,Pavelló Municipal d’Esports

El Pla d’habitatge assequible 2007 de Parets
programa tres noves promocions d’habitatge protegit

La presentació del Pla
d’habitatge assequible 2007
tindrà lloc el proper dilluns,
19 de febrer, a les 19 hores,

al Teatre Can Rajoler

Les sol·licituds per accedir
als habitatges es podran
presentar des del 20 de

febrer fins al 20 de març de
2007

Les promocions inclouen79
habitatges adreçats a joves,
famílies, parelles i persones
amb discapacitats en règim

de compra i lloguer

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Demà celebrarem l’acte simbòlic de
lliurament de les claus dels 27 ha-
bitatges de protecció oficial (HPO)
de Cal Jardiner que es van sortejar
el novembre de 2005 i dilluns vinent
presentarem l’oferta de 79 habitat-
ges prevista per a aquest any.
Són actuacions incloses dins del Pla
d’habitatge assequible (PHA), un
dels eixos estratègics que ens hem
fixat en aquest mandat per millorar
el nivell de benestar de la ciutada-
nia i atendre les necessitats dels
col·lectius més afectats per la ten-
dència alcista del mercat immobili-
ari. L’oferta d’enguany preveu pisos
de propietat i de lloguer destinats
bàsicament a parelles i famílies
monoparentals amb recursos redu-
ïts i per a joves menors de 35 anys.
Amb aquestes primeres actuacions
del PHA haurem ajudat a més d’un
centenar de famílies de Parets que,
per la seva condició econòmica i
social, no poden accedir al mercat
lliure del sector immobiliari. L’objec-
tiu principal d’aquesta política és
facilitar que els joves s’independit-
zin i puguin aconseguir, a un preu
assumible, un habitatge digne i ben
construït, ja que el futur d’un poble
es fonamenta, en bona part, en les
il·lusions i els projectes dels més
joves, i des del govern local volem
ajudar-los a aplanar el camí.
Com és habitual, en el decurs de tot
el procés de selecció i d’adjudicació
dels habitatges, hi haurà una aten-
ció personalitzada a les oficines mu-
nicipals, on es facilitarà la màxima
informació a les persones interessa-
des per garantir la transparència del
procés que durà al sorteig dels pi-
sos.
Amb aquesta ofer ta, l’Ajuntament
continua una política activa en la
promoció d’habitatges a preus asse-
quibles i en la dinamització del mer-
cat de lloguer. L’esforç és important
i necessari perquè l’habitatge és un
dret i un element imprescindible per
assolir una millor cohesió social.
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T’ajudem a tenir casa teva...
54 habitatges de propietat de 2 i 3

habitacions a CAN FRADERA

·23 habitatges de 3 habitacions de
86,35 m2. a 68,65 m2

·34 habitatges de 2 habitacions de
73,35 m2 a 55 m2

FINALITZACIÓ OBRES: MARÇ 2009

FAMÍLIES I PARELLES

8 habitatges de propietat d’1 habitació a
CAN FRADERA i  C/PRAT DE LA RIBA

·3 habitatges d’1 habitació de 54,85 m2 a
53,45 m2

·5 habitatges d’1 habitació i, d’uns 50 m2,
amb aparcament i traster

FINALITZACIÓ OBRES: MARÇ 2009

JOVES (Menors de 35 anys)

PERSONES AMB DISCAPACITATS

2 habitatges de propietat a CAN FRADERA

·Un habitatge de 2 habitacions
·Un habitatge de 3 habitacions

FINALITZACIÓ OBRES: MARÇ 2009

·15 habitatges de LLOGUER de
2 habitacions de 61 a 68 m2 al

SECTOR CENTRAL

FINALITZACIÓ OBRES: MARÇ 2008

LLOGUER (Accés a majors de 18 anys)

-Cal ser parella amb fills/filles o sense, o ser família
monoparental amb fill o filla menor de 25 anys i tenir-
ne la custòdia.
-Els ingressos familiars no han de ser inferiors al 5%
del preu de venda i de com a màxim, fins a 4,5 vega-
des l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múl-
tiples), segons la taula editada per la Direcció Gene-
ral d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

-Ser menor de 35 anys en la data de la preinscripció.
-Els ingressos familiars no han de ser inferiors al 5%
del preu de venda ni superiors a 4,5 vegades l’IPREM
(Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples), segons
la taula editada per la Direcció General d’Habitatge de
la Generalitat de Catalunya. Els sol·licitants que opten
com a unitat familiar d’una persona, no poden superar
uns ingressos de 3,5 vegades l’IPREM.

-Cal ser parella amb fills/filles o sense, o ser família
monoparental amb fill o filla menor de 25 anys i tenir-
ne la custòdia.
-Els ingressos familiars no han de ser inferiors al 5%
del preu de venda i de com a màxim, fins a 4,5 vega-
des l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múl-
tiples), segons la taula editada per la Direcció Gene-
ral d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Els sol·-
licitants que opten als habitatges d’1 habitació, com
a unitat familiar d’una persona, no poden tenir uns in-
gressos superiors a 3,5 vegades l’IPREM.

-Els ingressos familiars per a unitats familiars de 2 o
més persones, han de ser igual o inferior a 4,5 vega-
des l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múlti-
ples) i per a unitats familiars d’una persona a 3,5 ve-
gades, segons la taula editada per la Direcció General

d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
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M’interessa el fet que es fa-
cin aquest tipus de revistes.
M’agradaria que parlés de
música Rap i que hi sortissin
també ofertes de treball per a
la gent més jove. També que
informés de tot el que es fa al
poble i que té relació amb
nosaltres.

Al març entrarà en funcionament
un segon vehicle de bus urbà
El Pla de millora del transport urbà preveu la incorporació d’un nou bus
que permetrà una major freqüència de pas i l’ampliació del recorregut

JOSEP
LLACUNA

Regidor
de Serveis
Generals

Parets tindrà un segon vehicle de bus
urbà el proper mes de març. Així ho
preveu el el Pla de millora del transport
urbà programat per l’Ajuntament de
Parets amb la voluntat de promoure el
transport públic i, alhora, que una
mobilitat més sostenible.

Més freqüència de pas
L’entrada en funcionament del nou
vehicle comportarà un major cobriment
de tram urbà, amb una ampliació del
recorregut del bus fins al nou barri de
Cal Jardiner, la zona del Raval i l’accés
al l’escola Nostra Senyora de
Montserrat. D’altra banda, la dotació
d’una segona línia de bus urbà perme-
trà reforçar el servei en horaris espe-
cífics, com ara a l’entrada i sortida a

les escoles i una major freqüència de
pas, que passaria dels 35 minuts actu-
als a 20 minuts.

Millores complementàries
L’ampliació del servei de bus urbà es
complementa amb altres millores. En
aquest sentit, s’incrementa el nombre
de parades amb marquesina, s’incorpo-
ren vuit plataformes d’accessibilitat per
a persones amb dificultat de mobilitat i
s’estableix un pla de semaforització
prioritària per al transpor t públic. El
desdoblament de carrils per facilitar la
velocitat comercial del bus contribuirà a
la millora en la freqüència de pas. Amb
totes aquestes millores s’espera doblar
el nombre d’usuaris, situat ara en
80.000 viatges anuals.

Promoure la mobilitat amb transport públic

L’Agrupació de Municipis amb Trans-
port Urbà (AMTU), de la qual en forma
part Parets del Vallès, s’ha reunit amb
responsables del Ministeri de Foment
i de Rodalies Renfe per expressar-los
la necessitat de millora de les línies de
Rodalies Renfe.
En el transcurs de la reunió, represen-
tants de l’AMTU han estat informats
sobre el balanç del Pla d’actuacions
urgents (PAU) que el Ministeri de Fo-
ment va començar a aplicar el novem-
bre passat. Algunes de les dades que
es desprenen d’aquest balanç són la
reducció de la mitjana d’incidències,
en un 15%, i la disminució del retard
dels trens.
Durant l’any 2007, en el marc d’aquest
Pla es treballarà en tres eixos con-
crets: l’augment de la capacitat dels
trens, la millora de les infraestructures
ferroviàries i el reforç de la informació
als usuaris del servei.

Desdoblament de la línia R3
El desdoblament de la línia R3 de Ro-
dalies des de Montcada fins a Vic –un
tram de gairebé 60 quilòmetres- com-
portarà una millora del servei ferrovia-
ri al municipi de Parets, sobretot pel
que fa a l’augment de la freqüència de
pas i a la millora de les connexions.
Segons els estudis realitzats, amb el
desdoblament de la línia es pot asso-
lir una freqüència de pas de 15 minuts.
Així mateix, l’Ajuntament de Parets re-
ivindica una millora de l’estació de
Renfe del municipi que ha de tenir en
compte actuacions diverses com el co-
briment de les vies, deixar a la super-
fície només l’estació i proporcionar una
major seguretat d’accés a les anda-
nes.
En el marc del projecte de nova esta-
ció, també es preveu l’habilitació d’un
aparcament i la millora de la seguretat
en el trànsit rodat a l’entorn de l’esta-
ció ferroviària.

L’AMTU demana
millores del servei
de Rodalies RenfeEs duplica la recollida de

paper i cartró comercial

Des de la posada en marxa del servei de bus urbà al nostre municipi, l’any
1999, l’Ajuntament de Parets ha apostat de forma continuada i decidida
pel transport públic, a més de sumar-se a les reclamacions de la millora i
desdoblament de rodalies de RENFE.
Amb la premissa de fomentar el servei de transport públic i la seva conse-
qüent millora en la qualitat de vida hem elaborat un Pla de millora del trans-
port urbà que properament entrarà en funcionament. La dotació d’un se-
gon vehicle de bus urbà i la millora dels serveis i parades permetrà donar
als paretans un millor servei de transport en el nostre municipi.
La mitjana d’ús del transport públic a la comarca és tan sols del 5%, se-
gons una enquesta de l’Associació de municipis amb transport urbà (AMTU)
del 2006 . És un índex baix que cal incrementar amb la intensificació dels
serveis. És la nostra voluntat posar tots els mitjans que calgui per tal que
l’ús del transport públic a Parets sigui més còmode i eficaç per als usua-
ris. Les millores del servei i la conscienciació ciutadana de la necessitat d’uti-
litzar un transport més net i sostenible són la clau per incrementar aquest
percentatge.

Què li sembla que entri en funcionament un segon vehicle del bus urbà? Pensa que es fa prou ús del transport públic?

VOX POPULI

No ho sabia perquè fa poc que
visc a Parets, però em sembla
molt bé. A mi personalment
em va molt bé per anar a veu-
re la meva filla. Jo sí que el
faig servir i n’estic contenta.

Rosario
Alba

53 anys

M. Dolores
Montes
44 anys

No ho sabia ,crec que per als
avis està molt bé. Jo no el faig
servir mai em desplaço amb
cotxe particular, però per Pa-
rets vaig caminant.

Juan A.
de la
Torre

34 anys

Em sembla molt bé, perquè
fins ara amb només un vehicle
havíem d’esperar molta estona
i m’agradaria que funcionés
més el cap de setmana. Crec
que qui més el fa servir és la
gent gran.

Maria
Aldana
74 anys

José
Requena

64 anys

Crec que feia temps que es
necessitava. Entre Parets i l’Ei-
xample hi ha molta distància i
tarda molt a arribar. L’utilitza
més la gent gran i els joves que
no tenen vehicle propi. Jo per-
sonalment el trobo massa car
pel servei que dóna.

Sí que ho sabia i em sembla
molt bé per a la gent que el fa
servir i que potser tenen algun
problema de mobilitat. Jo vaig
a tot arreu caminant, però pot-
ser algun dia el necessitaré.

La recollida de paper i car tró co-
mercial a Parets s’ha duplicat res-
pecte a l’any 2005. El Consorci de
Residus del Vallès Oriental ha do-
nat a conèixer les dades de l’exer-
cici 2006, que mostren un impor-
tant increment de volum respecte
de l’any anterior. El desembre de
2006 es van recollir 8.020 kg,
mentre que el desembre de 2005,
la dada es va fixar en 3.940 kg.
Els mesos en què s’ha produït un
major volum de recollida han estat
setembre (8.760 kg) i octubre
(9.360 kg.). Aquest servei es va
instaurar a finals de 2005 amb els
objectius de donar un millor servei
i suport al sector del comerç, po-
tenciar la recollida selectiva i des-
tinar els contenidors de paper i
cartró instal·lats al carrer a ús de
particulars i evitar-ne el desborda-
ment a causa de l’ús comercial.

BrBrBreuseuseus

El Servei Local d’Ocupació ha edi-
tat una nova guia per a la recerca
de feina. La guia està concebuda
com un instrument àgil i pràctic que
es pot utilitzar com a material de
suport a l’orientació professional o
com una guia d’autoajuda. Així
mateix, a través de la guia s’esta-
bleix una interacció entre els usu-
aris del servei i els tècnics d’ocu-
pació que permetrà fer un segui-
ment personalitzat del procés de
recerca de cadascun dels usuaris.
En aquesta guia l’usuari pot trobar,
entre d’altres, un espai informatiu
on es relacionen adreces i llocs
web, les vies d’accés al mercat
laboral, orientació sobre els pro-
cessos de selecció, estructures
d’una entrevista o consells per a la
gestió del temps. L’Ajuntament,
des de l’SLOP, segueix impulsant
tot un seguit d’accions per trobar
solucions eficaces al problema de
l’atur, accions que van des dels
cursos de formació i l’assessora-
ment individualitzat a les polítiques
actives d’ocupació.

L’SLOP edita una guia
per a la recerca de feina
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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

MESTRA EDUCACIÓ
INFANTIL

MOSSO MAGATZEM
ATENCIÓ CLIENTS

 ADMINISTRATIU/VA SUPORT
OPERATIU

Llocs de treball: 1.
Contracte: 6 mesos + indefinit
Horari: Jornada completa partida
de 9.00 a 13.30 i de 15. a 18.00
hores.
Tasques: Gestió de flota, teleco-
municacions i infraestructures.
Requisits: Experiència en lloc
similar i formació administrativa.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Indefinit.
Horari: Jornada completa partida
de 8.30 a 13.30 i de 15. a 18.00
hores.
Tasques: Reparació i manteni-
ment de maquinaria per a pastis-
series, restaurants, etc.
Requisits: Experiència en servei
tècnic. Valorable formació en
electromecànica, electricitat, etc.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Indefinit
Horari: Rotacions setmanals, de
7.00 a 15.00 i de 13.15 a 20.00
hores.
Tasques: Preparació de coman-
des i lliurar el material directa-
ment als clients.
Requisits: Experiència tracte
amb clients.

Llocs de treball: 1
Contracte: Indefinit
Horari: Jornada parcial tarda, de
dimarts a dissabte de 15.00 a
20.00 hores.
Tasques: Les pròpies de la profes-
sió.
Requisits: Imprescindible forma-
ció en aquest àmbit.

OFICIAL DE
MANTENIMENT

OPERARI ARTS
GRÀFIQUES

Llocs de treball: 5.
Contracte: Segons necessitats
empresa.
Horari: Jornada nocturna caps
setmana.
Tasques: Control informatitzat del
procès d’empaquetat de premsa.
Requisits: Preferible estudiants
d’electrònica, mecànica o equiva-
lent.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Indefinit
Horari: Jornada completa partida
de dilluns a divendres.
Tasques: Muntatge d’estructu-
res en obres civils.
Requisits: Experiència d’oficial.

Llocs de treball: 1.
Contracte:  Temporal.
Horari: 37,5 hores setmanals
amb disponibilitat horaria total
(inclòs caps de setmana)
Tasques: Manteniment d’edificis,
instal·lacions i altres.
Requisits: Experiència mínima 5
anys, titulació FP I o similar en
electricitat.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Suplència fins juny
Horari: Jornada completa partida
de 9.00 a 13 i de 15. a 17.00
hores.
Tasques: Tutoria educació infan-
til P-3.
Requisits: Diplomada en Educa-
ció Infantil.

SOLDADOR

OPERARI SERVEI
TÈCNIC

ESTETICISTA

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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21 de febrer. Aquesta és la data en què
començaran les obres de construcció
del CEIP Parets, un nou centre d’edu-
cació infantil i primària que s’ubicarà a
l’Espai Central, a tocar del parc del
Torn, en uns terrenys cedits per l’Ajun-
tament de Parets del Vallès al departa-
ment d’Educació del Govern autonòmic.
GISA, empresa que gestiona la cons-
trucció dels equipaments públics de la
Generalitat de Catalunya, ha confirmat
recentment l’inici de les obres del futur
centre educatiu. El procés començarà
amb un acte de replanteig en què hi
haurà representants de  l’Ajuntament,

El nou CEIP Parets s’ubicarà a l’Espai Central, a prop del Parc del Torn

El CEIP Lluís Piquer
guanya 1.500 m2 amb
les obres d’ampliació

la Generalitat de Catalunya i GISA i
posteriorment s’iniciarà l’actuació urbanís-
tica.

A punt per al proper curs
El CEIP de Parets del Vallès  tindrà
capacitat per a una línia d’educació in-
fantil i primària, ampliable a dues. L’im-
port de l’actuació és de 908.960
euros. Està previst que l’obra s’execu-
ti en un termini de sis mesos i que
estigui enllestida el proper mes de ju-
liol. El centre entrarà en funcionament
el proper curs escolar 2007-2008 amb
oferta de places per a  P3, P4 i P5.

Les obres d’ampliació i millora del
CEIP Lluís Piquer ja han finalitzat.
L’actuació s’ha executat dins el ter-
mini previst inicialment i el proper
mes de març s’inauguraran les no-
ves instal·lacions.

1.500 nous metres quadrats
Amb aquesta obra, el CEIP Lluís Pi-
quer, de doble línia,  gaudeix amb
1.500 nous metres quadrats de su-
perfície destinats a noves aules, bi-
blioteca, gimnàs, cuina, menjador,
pistes esportives i un espai destinat
a l’AMPA. D’altra banda, l’actuació
també ha tingut en compte la
remodelació de les aules de parvu-
lari i una millora dels accessos.
La inversió econòmica per a la refor-
ma i ampliació de l’equipament edu-
catiu ha estat de dos milions
d’euros.
L’ampliació i millora del CEIP Lluís
Piquer, amb la incorporació de tots
els equipaments, el converteixen en
una escola referent, que disposa de
totes les instal·lacions i serveis ne-
cessaris per al desenvolupament in-
tegral de les activitats del centre.

Les obres de construcció del CEIP Parets,
a l’Espai Central, comencen el 21 de febrer

La construcció d’un nou centre educa-
tiu a Parets per tal de cobrir la deman-
da escolar ha estat una reiterada rei-
vindicació de l’Administració local. La
passada legislatura, la Generalitat va
adoptar el compromís de dotar el mu-
nicipi amb aquest nou centre. A l’espe-
ra de la construcció de l’equipament,
a inicis d’aquest curs 2006-2007, es
van habilitar unes aules provisionals,
per a una línia de P3 i P4, ocupades
anteriorment per l’escola bressol la
Xana, al carrer de Montserrat Roig,que
el curs vinent es trasllaran a la nova es-
cola, a l’Espai Central.

I Jornada del







16  de febrer de 200710
PUBLICITAT



16 de febrer de 2007
CULTURA

11

Oficina de Catala

Oficina de Català
de Parets del Vallès
Centre Cultural Can Rajoler

Travessera, 1
Tel. 93 573 98 00

parets@cpnl.cat

Anem de carnaval
`

El carnaval és la festa que s’acos-
tuma a celebrar a casa nostra entre
les truites de botifarra i les coques
de llardons del dijous gras i l’enter-
rament de la sardina del dimecres
de cendra. Aquesta festa que es
caracteritza per transgressions des-
enfrenades, per la sàtira política,
pels enfrontaments festius, per les
desfilades de comparses i rues ple-
nes de gent disfressada, per les
mascarades i per tot tipus d’altres
inversions dels papers socials, tam-
bé podem anomenar-la carnestol-
tes. Però així com tenim dos mots
per anomenar la festa, només en
tenim un per anomenar el personat-
ge principal, el carnestoltes,  ninot
de palla que durant el carnaval es
posava en finestres i balcons i es
cremava el darrer dia.
Aquesta celebració ha enriquit el
nostre vocabulari  amb alguns adjec-
tius i noms que hi estan directament
relacionats com carnavalesc o car-
nestoltesc, que usem per dir que
alguna cosa és relativa o pertany al
carnaval o carnestoltes; carnestolta-
da, que és el divertiment propi dels
dies de carnestoltes; o carnavalada
que, a més, de tenir el mateix signi-
ficat que carnestoltada, en un sen-
tit figuratiu vol dir “pallassada”,
També ens ha deixat dues frases
fetes, anar fet un carnestoltes, és
a dir, vestir de mal gust, i ser un car-
nestoltes, ser un baliga-balaga, un
poca-solta, una persona que ningú
pot prendre’s seriosament

L’Escola de música organitza la
7a Festa dels Instrumentistes

Al voltant de 120 alumnes, professors, i la Coral de mares i
pares participaran, el proper 20 de febrer, a la celebració

L’Escola Municipal de Música
celebra, el proper dimarts 20 de
febrer, la setena edició de la Festa
dels Instrumentistes, una trobada
global de músics i instruments.
L’auditori de l’escola acollirà els 120
alumnes, d’entre 8 i 15 anys, que
formen par t del conjunt de joves
instrumentistes. Les activitats
començaran a les 17.30 h, amb una
festa individual de cadascuna una de
les especialitats instrumentals que
s’oferirà a porta tancada.

A les 19.00 h tindrà lloc una audició
col·lectiva que s’obrirà al públic i en
la qual participaran tots els alumnes,

cadascun en la seva especialitat. En
el decurs de la celebració es lliuraran
els diplomes a setze alumnes del
centre que han arribat a la fi del grau
elemental i l’acte es clourà, a partir de
les 20.30h amb una actuació de la
Coral de mares i pares, creada durant
aquest any acadèmic. Aquesta és una
de les novetats del programa. La coral
interpretarà una cançó popular gallega
i l’espiritual Vull ser lliure.

Pastissos i truites musicals
Per tal d’amanir la festa, els profes-
sors han proposat l’elaboració de trui-
tes i pastissos casolans amb motius
musicals i, atesa la proximitat del Car-
nestoltes, conviden els assistents a
presentar-se disfressats per donar una
nota de color i alegria a l’esdeveni-
ment.

Rap107 augmenta
l’audiència en un 3%

Biblioteca Can Rajoler

El proper 23 de febrer, a les 6 de la
tarda,  tindrà lloc, a la Biblioteca Can
Rajoler, la cloenda del Club de
Superlectors
2007, que
enguany ar-
riba a la vui-
tena edició.
Aquesta ac-
tivitat es va
or gan i t zar
amb la in-
tenció de fo-
mentar la
lectura entre
els nens i
nenes d’en-
tre 7 i 13 anys que, prèvia inscripció,
es comprometen a llegir un mínim de
cinc llibres durant el període establert.
Un cop acabat, s’organitza una cele-
bració en la qual se’ls lliura un carnet
que els acredita com a membres del
club de superlectors i superlectores.
Aquest any, el convidat especial serà
l’autor de literatura infantil Salvador
Comelles, guanyador de premis tant
prestigiosos com el Premi Ciutat

Festa de cloenda del Club de
Superlectors amb 17 nous diplomes

Parets creix en civisme

Dins la campanya “Parets creix en
civisme” i coincidint amb el segon
eix relatiu a la convivència entre cul-
tures, s’han or-
ganitzat tot un
seguit de visi-
tes a les
instal·lacions
municipals que
s’estan duent
a terme durant
aquest mes de
febrer. Aques-
tes visites es
van iniciar el
passat 2 de fe-
brer amb 12 participants arribats de
diferents indrets de l’estat i d’altres
països com Xile, Bolívia, Brasil o Ro-
mania. Els inscrits van poder veure
en profunditat les instal·lacions del
Centre d’assistència primària, pas-
sant per les sales de visita mèdica,
els espais administratius o els ma-
gatzems. Durant aproximadament
una hora, es van donar explicacions
sobre els sistemes d’obtenció de la
targeta sanitària, vacunes reglamen-

“Parets creix en civisme” programa
visites guiades per als nouvinguts

d’Olot, Cavall For t o el Premi Lola
Anglada. Enguany s’hi han inscrit 17
participants 2 dels quals rebran el di-

ploma de
superlectors
d ’ h o n o r ,
concedit a
a q u e l l s
nens i ne-
nes que,
d u r a n t
aquests me-
sos, han lle-
git al voltant
d’uns 20 lli-
bres. Els
l e c t o r s ,

majoritàriament d’entre 7 i 8 anys,
han participat àmpliament en les tro-
bades que s’han organitzat per reco-
manar-se llibres i parlar dels  gustos
literaris de cadascú. Pel que fa a les
lectures preferides, en aquesta edició
els  més llegits han estat les aventu-
res de Tina la superbruixa, la col·-
lecció de Jerónimo Stilton i la col·-
lecció “I què?”, un recull de temes
d’interès social.

Segons un estudi d’audiència realitzat
durant el mes de gener per l’empresa
Infor tècnica, l’emissora municipal
RAP107 té una audiència habitual de
5.234 persones, un 31% de la pobla-
ció paretana, un 3% més que l’any
passat. El mateix estudi assenyala que
també s’ha incrementat el grau de
coneixement de RAP107 entre els ve-
ïns, passant del 71% de l’any anterior
al 76,1% d’enguany. Així mateix, s’ha
comprovat que l’emissora obtindria un
share -quota d’audiència de ràdio en
general de l’oferta- del 7,4%, un 1,4%
més respecte de l’any 2006.
A les poblacions de l’entorn aquest
share arribaria a un 2%. L’audiència
habitual de l’emissora dedica una mit-
jana de 29,9 minuts al dia a escoltar
RAP 107 i sembla que les dones són
les que hi dediquen més temps, en
total 35,2 minuts, mentre que els ho-
mes hi destinarien aproximadament
uns 18,9 minuts al dia.

Interès per la informació local
La franja de matí continua sent la de
major seguiment, amb el 42,5%, se-
guida de la de migdia (26,3%) i tarda
(17,5%). A la nit, el percentatge de
seguiment és d’un 11,3% i a la mati-
nada d’un 2,5%. Les notícies locals, el
magazine Rap Matí, els espais espor-
tius i el programa Rap a la carta són
per aquest ordre els espais més se-
guits per l’audiència tot i que el que
més valoren els oïdors habituals són
la selecció musical i els espais infor-
matius. Segons les enquestes realit-
zades, el nivell de credibilitat de la in-
formació que els oïdors habituals re-
ben de RAP 107 -en una escala de 0
a 10- és valorada amb un 8 de mitjana.

Una de les novetats és l’actuació
de la Coral de mares i pares,

creada aquest curs

tàries, on adreçar-se en casos d’urgèn-
cia o els drets dels pacients. La sego-
na de les visites va tenir lloc el 8 de

febrer i, en
aquesta oca-
sió, es va po-
der veure el
Centre Cultu-
ral i el Teatre
Can Rajoler
així com la bi-
blioteca.
També es van
desplaçar fins
al Casal de Ca
n’Oms on hi

va haver una xerrada sobre com funci-
onava i es van poder passejar per les
sales d’oci, l’antiga biblioteca conver-
tida en sala d’entitats  i els jardins on
se celebren els casaments. La prope-
ra visita tindrà lloc el 21 de febrer i serà
a l’edifici del’Ajuntament. Aquest segon
eix clourà el proper diumenge 25 de
febrer amb la Festa de les Cultures que
tindrà lloc a la plaça de la Vila on, du-
rant tot el dia, es podrà participar en
una mostra de cultures d’arreu.
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El sènior masculí A del Bàsquet Parets rep aquest
diumenge el líder de la lliga de Segona Catalana

Plantilla de l’equip sènior masculí A del Bàsquet Parets de la temporada 2006-07

Jordi Seguer

El sènior masculí A del Bàsquet Parets
disputa diumenge (12 hores) el segon
de tres partits consecutius en pista
pròpia. L’equip dirigit per Toni Martín
rep el Manlleu, líder de la 2a Catalana
grup 1, amb 14 victòries i 4 derrotes.
Els paretans volen donar la sorpresa de
la jornada ja que el Manlleu és un dels
favorits per assolir l’ascens a 1a.
Des de l’inici de la segona volta el BP
manté la trajectòria irregular de tota la
temporada, però, malgrat tot, es troba
8è a la classificació amb 9/9 i lluny de
la zona de perill.

Triomf davant de l’Olesa C
La victòria obtinguda dissabte a casa
davant un rival directe, l’Olesa C, ha
donat tranquil·litat al BP que havia per-
dut els dos primers partits de la sego-
na volta. Un parcial de 19-0 a l’inici del
tercer quart i un canvi de defensa van
ser claus en la consecució del novè
triomf. José Cano (20), Marc Pavón
(12), Quique Rodríguez (10) i Adrià
Pagès (10) van ser els màxims anota-
dors del sènior masculí A.
L’entrenador de l’equip va utilitzar dos
jugadors del sènior B ja que continua
tenint baixes a la plantilla del primer
equip. Després de l’enfrontament con-
tra el Manlleu, el proper 24 de febrer
el BP rebrà l’Ull Blau Llinars, un altre
dels candidats a l’ascens. El Llinars va
baixar la temporada passada de 1a
Catalana i, després de 18 jornades, ha
guanyat 11 partits i n’ha perdut 7.

Josep Rodríguez Ventosa és un dels
components de l’equip infantil del
Club Handbol Parets que dirigeix
Carles Palet. Rodríguez, infantil de
segon any, és un jugador de la pri-
mera línia que destaca per tenir vi-
sió de joc, intel·ligència, ser un bon
finalitzador, molt treballador i bon
company. Aquesta és la quarta tem-
porada de Josep Rodríguez a l’Hand-
bol Parets, s’hi va incorporar en edat
aleví procedent de La Llagosta.
La temporada passada Rodríguez va
ser un dels jugadors de l’equip
infantil de l’HP que va disputar la
fase final del Campionat de
Catalunya i va guanyar al costat dels
seus companys el torneig Reino de
Navarra. En l’actualitat l’infantil de
l’HP par ticipa a la Copa Catalana
després de no obtenir la
classificació per la fase final del
Campionat de Catalunya.

El sènior femení A continua quart
L’equip entrenat per Enric Núñez ha
superat la derrota patida a casa con-
tra el líder, elTorelló B (49-54), amb un
triomf el passat diumenge a la pista
del Lliçà d’Amunt (50-52). El sènior fe-
mení A del BP manté la quarta posi-
ció de la taula amb 12 victòries i 5
derrotes.
Les paretanes es mantenen a l’espe-
ra dels tres primers de la Tercera “A”
grup 5: Torelló i Sarrià tenen 15 victò-
ries i Santa Perpètua 14.
Aquest dissabte el BP rebrà a les 19h
el Mollet B en un derbi de màxima

rivalitat, en la següent jornada hi hau-
rà el desplaçament a la pista del penúl-
tim, el BIM de Barcelona.
El sènior femení A del Bàsquet Parets
és el segon equip de la lliga més ano-
tador per darrera del Sarrià B i el tercer
que menys punts ha encaixat.
L’entrenador Enric Núñez afirma que
“cal anar partit a partit” i “evitar més
derrotes durant la segona volta de la
lliga”.

eeeeel pll pll pll pll plaaaaannnnntttttererererer

JOSEP RODRÍGUEZ VENTOSA
Club Handbol Parets

I Jornada del
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El ciclista Oliver Avilés s’incorpora al
projecte de l’equip ECP Mountain Pro

El Pavelló acull dos clínics de bàsquet

Oliver Avilés va quedar la temporada passada segon al Campionat d’Espanya de BTT

El ciclista de 18 anys començarà la temporada participant el 4
de març a la primera cursa de l’Open d’Espanya de BTT

Dins dels actes dels “75 anys de
bàsquet a Parets” el Pavelló d’Es-
ports va acollir el passat dilluns al
vespre dues sessions de clínics
per a entrenadors de bàsquet or-
ganitzats pel Comitè Tècnic de la
Federació Catalana de Bàsquet.
Un centenar de tècnics, una tren-
tena del BP, van participar a les
sessions que van impartir Ramon
Jordana sobre “Atac contra la

zona” i al clínic de Diego Ocampo -entrenador del CB Tarragona de lliga LEB-
sobre la “Construcció del contraatac. Metodologia de l’aprenenatge”. Les xer-
rades són vàlides pel pràcticum dels cursos d’entrenador de bàsquet.
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Dissabte 17 i Diumenge 18 Febrer

FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
UE Canovelles-CF Parets(Diumenge, 16.30 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 1:
B.Parets A.Manlleu (Diumenge, 12 h)
3a FEM. A Grup 5: B.Parets A-Mollet B (Dissabte, 19 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2:
La Union B-FS Parets Wursi (Dissabte, 19.45 h)
HANDBOL 1a CATALANA Grup B:
Calella-Handbol Parets (Diumenge, 12 h)
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3:
TT Parets-Alacant (Diumenge, 11 h)
RUGBI 2a CATALANA: Badalona-CR Parets (Diu. 11.30h)

Dissabte 24 i Diumenge 25 Febrer

FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CF Parets-Mollet UE (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 1:
B.Parets A-Ull Blau Llinars(Dissabte, 19 h)
3a FEM. A Grup 5: BIM (Barcelona)-B.Parets (Dis.
18.30h)
HANDBOL 1a CATALANA Grup B:
H. Parets-Sant Esteve Palautordera (Dissabte, 19 h)

El ciclista de Parets del Vallès Oliver
Avilés ha signat un contracte per les
tres properes temporades per l’equip
ECP Mountain Pro. Avilés formarà part
d’un dels projectes més ambiciosos
de tota la història de la bicicleta tot
terreny a l’Estat espanyol.
A l’hora de confeccionar l’equip -que
es coneixerà amb el nom d’SPIUK TAU
CERÁMICA- els responsables han fet
una selecció dels millors ciclistes es-
panyols. A més d’Avilés, que correrà a
la categoria sub-23, hi haurà Martí
Gispert, Carlos Coloma i Marc Trayter
(categoria elit) i la medallista olímpica
Marga Fullana, que va obtenir el bron-
ze als Jocs de Sydney l’any 2000. De

El CF Parets visita el
camp del Canovelles
L’equip dirigit per José Miguel
Astasio disputa diumenge (16.30 h)
el primer de dos derbis comarcals al
camp del Canovelles. Els paretans
necessiten guanyar per trencar la
mala trajectòria, ja que porten 6 jor-
nades sense vèncer. El CFP es troba
a la zona còmode de la lliga amb 26
punts, però només n’ha sumat 2 des
de l’inici del 2007. Diumenge passat
el Parets va caure a casa davant del
San Cristóbal de Terrassa per 0 gols
a 1.

La Paretana comparteix el lideratge
de la lliga de 2a Provincial amb el
Montcada C i la Santcugatenca (3
punts) després de la 3a ronda. Da-
vant l’Ullastrell l’equip va obtenir la
tercera victòria gràcies als punts de
Carles Amat, Pedro Contreras, Carles
Batallé, José Nievas i a les taules
d’Argemí Villanueva.
D’altra banda, 7 jugadors de la
Paretana han participat a les 5 jorna-
des (6 rondes) de la fase comarcal.
En categoria benjamí: Simón Pérez
ha estat 9è amb 4 punts, Adrià
Cirugeda, 18è amb 3 punts i Andrea
Roig, 25a amb 2 punts.
En categoria aleví, Kevin Viniachi ha
quedat 16è amb 3 punts; Ikenna
Frank Maldú, 27è amb 2 punts;
Gerard Martínez 29è amb 2 punts i
Clàudia Amat 33a amb 1,5 punt.

El Club de Rugbi Parets fina-
litza la temporada 2006-07
aquest dissabte (17 h) al
camp del Badalona en la dar-
rera jornada de la lliga de 2a
Catalana. Els paretans visi-
ten el terreny de joc del líder
que es manté invicte amb 12
victòries en 12 jornades. El
CRP vol sorprendre el
Badalona per sumar la sego-
na victòria a la lliga. Dissab-
te passat el Parets va sumar
el primer triomf davant del
Gòtics B (35-20) en un partit
dominat pels locals que en
els primers 5 minuts ja havi-

en aconseguit 2 marques. A la classificació el CRP és penúltim amb 2 punts, la permanència de
l’equip a 2a dependrà dels resultats de categoria superior.

BrBrBreuseuseus BrBrBreuseuseus

El TT Parets se situa fora
de la zona de descens
La victòria obtinguda diumenge a la
pista del Dama Elx (1-4) ha situat al
sènior A del TTP en zona de perma-
nència de 1a Estatal. Agustí Martín
(2), Miquel Molina (1) i la victòria en
dobles van assegurar el triomf del
TTP que dissabte va perdre contra el
Promocentro Múrcia (4-2). A falta de
4 jornades pel final de la lliga el Pa-
rets depèn d’ell mateix per continu-
ar en la categoria.
Aquest diumenge (11 h) el TTP rebrà
el líder de la lliga, l’Alacant, que ha
guanyat els 12 partits disputats.

Onze atletes del CAP a la
final de cros de Reus
El Club Atletisme Parets va partici-
par diumenge a la final catalana de
cros federada de Reus amb onze
atletes. En cadet femení, Rocío
Guerrero va ser 19a; Beatriz Jurado,
la 40a, en cadet masculí; Félix
Jiménez 56è, en infantil femení;
Laura Menes, 22a i Alba Quirós,
38a, en aleví femení; Ingrid Andrés,
la 24a, Alba Martínez, 27a, Ainhoa
Arganda 37a i Iris Quirós 40a. En
benjamí masculí, Mohamed El
Guerrouj, 18è i Hug-Roger Paradis,
42è de la final catalana.
D’altra banda, en categoria sènior
el paretà Ivan Limia -que corre pel
Montornès- va ser 16è de Catalunya
i Oriol Morguí (FC Barcelona) 18è en
cadet.

Sènior del Club de Rugbi Paretsl el el el el eqqqqquuuuuiiiiippppp´

El Club Pura Vida participarà
a l’Estatal de Raids
L’entitat Pura Vida 4X4 de Parets
ha creat un equip de competició
que par ticiparà per primera vega-
da al Campionat d’Espanya de
Raids. Javier Segura, de 22 anys,
serà el pilot del vehicle Mitsubishi
mentre que el president de Pura
Vida, Rafael Priego, actuarà com a
copilot. L’equip, anomenat Pura
Vida Spor t, debutarà del 23 al 25
de març a Almeria.

Desplaçaments d’Handbol i
Futbol Sala Parets
El sènior A del FSP juga dissabte  a
la pista de la Union (Sta. Coloma) en
la 18a jornada de Territorial grup 2.
L’equip que ve d’empatar contra
Riudellots és tercer amb 36 punts, a
4 del segon. Diumenge, el sènior de
l’HP visita la pista del Calella a la lli-
ga de 1a Catalana. L’equip d’Herrero
es manté en play-off tot i perdre amb
Poble Nou.

la seva trajectòria destaca la victòria
en 2 campionats del món i en un cam-
pionat d’Europa.

Avilés debutarà el 4 de març
La primera cursa de la nova tempora-
da de BTT per Oliver Avilés, de 18
anys, serà el 4 de març a Sant Andreu
de la Barca i puntuarà per a l’Open
d’Espanya. El ciclista paretà té previst
seguir la majoria de proves de la Copa
Catalana, l’Open d’Espanya i, si és
seleccionat, del Campionat d’Europa
i Mundial.
L’any passat Oliver Avilés va quedar
segon classificat del Campionat d’Es-
panya de BTT en categoria júnior.

Tercera victòria de la
Paretana d’escacs a 2a
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De Lleida a Parets... què el va portar
a viure aquí?
Vivia a Lleida i treballava a Barcelona,
però vàrem venir a viure a Parets per
motius familiars. Parets és un poble
que està a prop de tot arreu. Va ser el
primer poble de tot l’Estat que va pro-
tagonitzar les primeres manifestacions
ecologistes que van generar un movi-
ment per aturar el creixement de mas-
sa edificació en una zona de Gallecs i
això, alhora, va generar moltes altres
maneres de viure i pensar. Era gent que
pensava que hi havia una altra mane-
ra de fer les coses, hi havia gent deci-
dida a impulsar noves opcions i això és
el que vaig trobar en arribar a Parets.
És un teixit que ha funcionat bé i que
s’ha conservat entre el veïnat. Crec que
el veïnat de Parets és molt obert, molt
agradable i fa que et sentis bé fent
coses.
Des que vaig arribar a Parets, ara fa 17
anys, vaig integrar-me en el món asso-
ciatiu, vaig conèixer alguns represen-
tants de la política local i em van sem-
blar molt accessibles com a persones
i també com a polítics. Vaig notar una
gran facilitat d’encontre entre el veïnat
i el poder polític.
Quin ha estat aquest lligam amb l’àm-
bit associatiu?
A Rialles Parets hi vaig estar gairebé
des dels inicis si bé vaig deixar-ho en
presentar-me a les eleccions munici-
pals. No vaig voler que la meva perti-
nença a cap associació tingués cap
connotació amb la política. Ara sóc
membre de Gegants. M’hi vaig integrar
posteriorment. He posat veu al Llucifer,
ara n’he posat al Marcel i sóc de la co-
lla del Bitru. De sempre, he seguit molt
de prop altres activitats que s’han dut
a terme al municipi, com ara la
Bebeteca de Can Butjosa en els seus
inicis. Crec que en aquests moments
la integració en el món associatiu és

Josep Anton Morguí, regidor del grup municipal del NOPP:  “El veïnat de Parets és molt obert, agradable i fa que et sentis bé fent les coses”

més difícil perquè està més parcel·-
lada. Potser la vida mateixa o també el
component polític ha portat a aquesta
situació.
I d’on neix el seu vincle amb el món
de la política?
Per bé i per mal, vaig sofrir l’aprenen-
tatge polític durant el franquisme i aquí
rau per què retorno a la política amb un
grup que està format per gent indepen-
dent. Un any abans de les darreres
eleccions municipals es va crear Nova
Opció per Parets, un partit d’indepen-
dència ideològica, on tothom escolta i
és escoltat i on es decideix tot de mutu
acord. Aquesta formació va néixer amb
la visió que calia un canvi de rumb en
la política local. Ens vam reunir un any
abans de les eleccions i vam intentar
establir una manera diferent de veure
el poble.
Va ser membre impulsor d’aquesta
formació?
No en vaig ser impulsor però a les pri-
meres xerrades que es van mantenir
abans que es fundés ja hi vaig partici-
par.
Què significa per a vostè fer política
local?
Moltes vegades es parla de la política
global, que cal pensar globalment i
actuar localment. El fet d’actuar local-
ment no és el mateix que actuar perso-
nalment, sinó defensar el dret de po-
der actuar individualment en la política.
La responsabilitat de viure en el plane-
ta és de tots. Es poden fer coses indi-
vidualment però no hem d’oblidar que
actuar localment és defensar el dret a
actuar en la política de poble. Això és
bàsic en la política.

“Des de bon començament
em vaig integrar a fer

coses per Parets”

Josep Anton Morguí és regidor
del grup municipal Nova Opció
per Parets. Té 52 anys i és natu-
ral de Lleida però viu al munici-
pi, al barri de Can Berenguer, des
de fa 17 anys.
Es dedica professionalment a la
recerca científica sobre ecosis-
temes i clima i ho compagina
amb la tasca política des de fa
gairebé quatre anys.

Personalment, què li ha aportat
aquesta dedicació?
La primera paraula és malestar. Males-
tar davant la impressió que certs com-
pliments de lleis de convivència políti-
ca han quedat relegats. I després m’ha
aportat un molt més gran coneixement
de molta gent del poble amb la qual he
pogut parlar obertament del futur. Mol-
tes interaccions m’han enriquit molt.
Després d’aquestes dues sensacions
que ha manifestat, compensa continu-
ar  la dedicació al món de la política?
Compensa sempre, perquè un confia
sempre en la possibilitat de dir alguna
cosa i que certes alternatives puguin
ser aplicables.
Quin balanç fa de l’acció de govern en
aquesta legislatura?
L’acció de govern ha deixat de banda
les altres formacions polítiques que
són dins l’Ajuntament, concretament
s’ha intentat evitar la presència clara
de Nova Opció per Parets. Penso que
a qui no li cal el diàleg, l’ha d’oferir i,
això, en aquest Ajuntament, no ha suc-
ceït. Hi ha dues maneres de fer políti-
ca: a qui no li cal el diàleg l’ofereix o a
qui no li cal el diàleg mira que no n’hi
hagi. S’haurien de plantejar si més en-
davant cal unir forces per tirar endavant
coses.
Crec que l’equip de govern no té una
visió global del poble i la imatge que
tenen de Parets no coincideix ni amb
la meva ni amb la del NOPP. Per exem-
ple, es va deixar passar l’oportunitat de
tenir un barri extraordinàriament modè-
lic a l’Eixample.
Ara hi ha un tema molt candent a Pa-
rets que és la contaminació per crom
o per d’altres productes de les aigües
freàtiques, a la zona de la Bendix. Això
s’hauria d’haver cuidat. La política de
la Regidoria de Medi Ambient no encai-
xa amb la política de la Conselleria de
Medi Ambient. De vegades hi ha una
dicotomia entre el que opinen els par-
tits i les accions que es duen a terme
pels seus representants. D’altra ban-
da, penso que l’equip de govern no té
una clara concepció de Parets com a
poble i considera intrusisme qualsevol
crítica que es pugui fer.
Aquestes crítiques han estat sempre
constructives?
Des del primer moment han estat
constructives.
Pel que fa al programa tenien molts

elements de coincidència...
Vam coincidir en la llista de necessi-
tats però no en les accions que desen-
voluparíem. Els programes electorals
posen sobre la taula les necessitats
que s’han de cobrir i alguns dels as-
pectes de com tractar certes limitaci-
ons. Una de les propostes  del nostre
programa era una contenció de crèdits,
la protecció dels espais, que per a no-
saltres no són paraules sinó limitaci-
ons que s’han de compatibilitzar amb
poder tirar endavant els grans projec-
tes.
La política és plantejar-se amb limita-
cions que és pot arribar a fer?, quines
limitacions tens? i com enfrontar
aquestes limitacions. Un altre aspec-
te és plantejar-se cap a on pot créixer
un poble, quina mena de poble cal ti-
rar endavant en aquesta concepció glo-
bal de vida. L’acció local ha de ser com
més imaginativa millor per fer front tant
a qüestions naturals com socials que
es poden arribar a presentar.
Quina és la relació que tenen entre els
grups a l’oposició?
Mai no ha estat gelada tot i que ens
toca trobar-nos al carrer. Les relacions
polítiques són correctes, com a regi-
dors i com a persones, tot i que no
coincidim en la concepció de política
local.
Quina visió té de Parets i com li agra-
daria que fos el Parets del futur?
Jo encara confio molt en les relacions
personals del veïnat de Parets. Consi-
dero que s’ha hipotecat molt el futur
pel que fa a la protecció del medi en
què vivim. El desenvolupament urba-
nístic podria ser més tou, més integra-
dor amb les persones, fins i tot en els
polígons industrials, harmonitzant la
indústria i el medi.
Em preocupa bastant que el tràfec de
persones i la mobilitat escassa dins el
terme municipal generi un descens en
unes relacions socials agradables, que
els conflictes puguin arribar a un primer
terme per sobre de la bona entesa.

“A qui no li cal el diàleg,
l’ha d’oferir”
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Què és el que podrem veure en aquesta exposi-
ció  inaugurada dimecres?
Es tracta d’una cinquantena de peces que han fet
els vint alumnes del taller-escola a partir de dife-
rents tècniques que hem treballat. Hi ha objectes
decoratius, làmpades, miralls i d’altres manifesta-
cions artístiques fetes a partir de tècniques com
l’emplomat, el fusing i el Tiffany.
Es tracta de tècniques innovadores?
La més antiga de totes, sens dubte, és l’emplomat
que data del segle XII. Les tècniques del fusing i
del Tiffany són més actuals i recents encara que
barregen peces d’estil modernista amb d’altres
inspirades en conceptes més contemporanis. L’ex-
posició de Can Rajoler té per objectiu donar a co-
nèixer aquest tipus d’art i aconseguir que la gent
s’animi i s’inscrigui en els cursets que fem en el
taller.
Parlan’s de la teva trajectòria. Quan vas comen-
çar en el món artístic?
Dels 26 anys fins als 32 vaig estudiar  a l’escola
Massana de Barcelona i em vaig especialitzar en
el tema del vitrall. A partir d’aquí vaig anar compa-
ginant treballs per encàrrec amb d’altres tasques

“He dedicat força temps a la docència i ara tinc ganes de fer coses noves”

FFFFFeeeeem am am am am arrrrrttttt

Maria Puig
Artesana del vidre

Conjugar la textura, la llum, el vidre i fer autènti-
ques creacions artístiques és l’especialitat de l’ar-
tista local Maria Puig. Amb una llarga i dilatada
trajectòria com a artista i com a docent, Puig
afronta nous projectes com el recent estrenat
establiment comercial del carrer Major -que ha
obert juntament amb Roser Giravent- i una expo-
sició de peces fetes pels alumnes de la seva es-
cola–taller al Centre Cultural Can Rajoler. La mos-
tra es podrà visitar fins al proper 26 de febrer.

que van sorgir com la restauració del rosetó de l’es-
glésia de Sant Esteve, amb la qual ara continuem
en col·laboració. He dedicat força temps a la docèn-
cia i això fa que també t’aïllis una mica i ara tinc
ganes de fer coses noves. He treballat durant vuit
anys al centre d’Innovació de formació ocupacional
de la Generalitat. Altres projectes molt satisfactoris
també han estat fer la catalogació dels vitralls de la
casa de l’arquitecte modernista Manel Joaquim
Raspall, que l’Ajuntament de la Garriga ha comprat
per restaurar-la i també estic participant fent apor-
tacions en una pròxima publicació d’art que es pre-
para.
Quina acollida ha tingut el nou establiment?
Doncs, excel·lent. Pensem que ha contribuït a do-
nar una mica més de vida comercial al carrer Ma-
jor.

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

Pepi Volart

-El dia 22 de gener es va inaugurar el nou Servei de Comerç i Atenció al Consumidor, l’SCAC. Un dels projectes d’aquest nou servei és infor-
mar a tots els ciutadans sobre temes de consum i portar a terme tasques formatives  per a col·lectius específics. Per tal d’assolir aquest
objectiu a més a més d’utilitzar aquest espai de forma periòdica també s’està dissenyant un calendari d’actuacions prou interessant:

• Durant els mesos d’abril, maig i juny hi ha previst portar a terme tallers als casals d’avis del municipi sobre temes com:
-La liberalització del sector energètic: cal canviar de companyia elèctrica?
-Caixers automàtics, expenedors de bitllets i altres avenços: és fàcil utilitzar-los?
-Gestionem el nostre pressupost

• S’està treballant en el disseny d’activitats formatives, que es preveuen portar a terme el segon semestre de l’any, per a col·lectius
d’empresaris, com per exemple:

-Normativa mínima
-Llei de garanties

• Un altre àmbit d’actuació serà el jovent amb els quals preveu treballar temes com:
-Influència de la publicitat en els hàbits d’alimentació: anorèxia i bulímia o
-Pírcings i tatuatges

El proper dia 20 de febrer es reprenen les xerrades a la ràdio amb el tema “Drets i deures dels consumidors” i  que com en anteriors edicions
s’emetran un dimarts al mes de 10.30 a 11h. La novetat és que s’obre la possibilitat que qualsevol ciutadà que vulgui fer una consulta sobre
el tema tractat pugui fer-la mitjançant una trucada al 93 573 88 88 o un missatge al correu consum@parets.org i el dimarts següent a la
mateixa hora es respondran les preguntes que s’hagin rebut.

La bibliografia i la documentació utilitzades per a l’elaboració d’aquest
article es poden consultar a les biblioteques municipals i a l’arxiu muni-
cipal de Parets.

llllla imaa imaa imaa imaa imatttttgggggeeeeeA Parets, guanya el Civisme

La història d’aquesta escola comença l’any 1926
quan, en un intent d’adequar un espai que acollís els
estudiants, es planteja la necessitat de crear un
centre per ubicar les aleshores anomenades
Escuelas Nacionales. Dit  i fet, el mateix any, l’Ajun-
tament procedeix a l’adquisició d’uns terrenys propi-
etat de Joan Volart Valls i encarrega el disseny de
l’obra a l’arquitecte Marià Romaní. La construcció
s’inaugurava el setembre del 1928, només dos anys
després del naixement del projecte. Però, qui va ser
en Lluís Piquer? L’any 1934, el mestre de 53 anys,
Lluís Piquer i Jové, un home més aviat tradicional i
conservador, entrava a formar part de l’equip docent
del centre. El temps transcorria amb més o  menys
normalitat fins que, el  juliol de 1936, s’informava
de l’imminent esclat de la Guerra Civil. Els esdeve-
niments es van precipitar i el 30 de juliol del mateix
any, el mestre Piquer i dos dels seus fills eren intro-
duïts en un vehicle i afusellats a prop de Can Valls.
Aquest fet va marcar profundament la gent i la prò-
pia identitat del nostre poble.
Amb el pas del temps, l’escola ha variat la seva fe-
somia i s’ha anat ampliant en funció del creixement
de la població i de les necessitats docents: bibliote-
ca, aules noves, sala d’audivisuals... Aviat s’inaugu-
rarà l’última d’aquestes reformes, just allà on abans
s’ubicaven la discoteca, cinema i piscina conegudes
com el Complex... Però, això ja és una altra història.

L’escola Lluís Piquer
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Carles Font

Per què has decidit fer aquestes xerrades
a les biblioteques catalanes?
Ve d’una cosa molt pràctica: jo no entenc
en educació, però fa onze anys que tinc
fills, concretament tres. Gràcies a ells vaig
començar a fer pràctiques d’educació i vaig
decidir fer un llibre, Criatura i companyia
perquè necessitava riure de mi mateix, de
les meves pors i de les obsessions que te-
nim molts pares a l’hora d’educar. A par-
tir d’aquí, vaig començar a fer xerrades on
em demanaven, enfocant aquesta relació
pares-fills d’una manera realista, però amb
molt sentit de l’humor.
En l’educació s’està perdent el sentit de
l’humor?
Sí. Crec que s’està deixant de banda cer-
ta espontaneïtat. Ara tenim molta informa-
ció, molts estan preocupats per aquest
tema, s’ha llegit molt sobre això, però ens
falta a vegades naturalitat. Per educar és
molt impor tant creure-t‘ho, però també
entendre què és la vida, quines necessi-
tats tenen els nostres fills,... La ironia és
molt educativa. Molts pares responen so-
vint amb un ‘no’ contundent, però a vega-

Carles Capdevila
Periodista

des un sí irònic –que vol dir que no- és
molt millor.
Els catalans tenim més sentit de l’humor?
No sé si més sentit de l’humor, però sí que
tenim una ironia que no tenen en altres
llocs, encara que només sigui un mètode
de supervivència. Els catalans rebem de
totes bandes i, per tant, hem sabut riure
de tot i també de nosaltres mateixos. La
ironia t’ajuda a digerir el que et passa
sense que puguis patir una llaga a
l’estòmac.
Com  valores l’acollida del programa ‘Al-
guna pregunta més’?
Molt bona. Ha anat creixent molt, tenint en
compte que l’espai té dotze anys de vida
i jo fa set anys que hi sóc. Hem fet un lli-
bre, un CD, versions televisives,... Ens
adonem que el que estem fent no està
seguint cap línia equivocada, sinó tot el
contrari. Ara ens trobem que moltes imat-
ges de la versió de TV3 les pengen al You
Tube i són alguns dels vídeos més vistos.
Veiem que aquesta escola de la manipu-
lació d’imatges, del ‘collage’, no està min-
vant i agrada cada vegada més a la gent.

“Els catalans rebem de totes bandes i , per tant, hem sabut riure de tot i també de nosaltres mateixos” Ultima hora ...´

Concert del Col·lectiu Pro-Ateneu, al
Casal de Can Butjosa
A jaco Paco, Desobediencia i Visceral,
aquest darrer de Parets, són els grups
que el proper divendres 17 de febrer,
a les 22.30 h actuaran al Casal de Cul-
tura de Can Butjosa. Les formacions de
Parets i els voltants estan integrades
per joves d’edats compreses entre els
18 i 22 anys. Els estils d’aquestes for-
macions són diferents vessants del
Punk-Rock.

Artphonic Sessions
El proper divendres, 23 de gener, al Ca-
sal de Cultura Can Butjosa, tindrà lloc
una sessió de Trip Hop, Groove Beats,
Electro, Liberal Music a càrrec de Zuell
DJ’S i Videoart, Loops de Llum i Color
a càrrec de Form Maker. Es tracta
d’una sessió de rock experimental amb
intenses espurnes psicodèliques.

El passat dijous 8 de febrer el periodista Carles Capdevila va ser convidat a una
xerrada a la Biblioteca Can Rajoler. Capdevila, que dirigeix i copresenta l’espai
diari d’humor ‘Alguna pregunta més’ dins del Matí de Catalunya Ràdio  (a més
de ser el responsable de la versió televisiva a TV3) va tractar el món de l’edu-
cació dels fills i va analitzar en clau irònica aquesta relació pare-fill. De fet, aquest
periodista osonenc de 41 anys és el presentador del programa ‘Eduqueu les
criatures’ de Catalunya Ràdio, que està basat en un llibre que va fer ja fa uns
anys, Criatura i companyia, guanyador del Premi Pere Quart d’Humor i Sàtira el
1999. També escriu cada setmana a El 9 Nou d’Osona i el Vallès Oriental.

Per què vas decidir fer aquest tipus d’humor?
A mi sempre m’ha agradat criticar els mit-
jans de comunicació d’una forma irònica,
posant imatges d’informatius i programes
diversos. M’agrada molt posar un tall de
l’Acebes dient que a la manifestació que
van convocar contra el diàleg amb ETA no
hi va haver insults i després posar un al-
tre tall amb els insults que hi van haver.
És com tenir proves per fer la rèplica. O
també quan el president d’un club sur t
dient que guanyaran cinc títols. Ens guar-
dem aquesta frase i al final de la tempo-
rada veiem com el president rep una mo-
cadorada que fa por. És la via més ràpida,
entenedora i amb molt sentit de l’humor
de comunicar.

El Carnestoltes arriba a Parets
Parets celebra el Carnestoltes el proper
dissabte dia 17 de febrer. La rua co-
mençarà a les 5 de la tarda al carrer de
Monistrol, i continuarà el recorregut per
l’avinguda de Catalunya, el carrer de
Lluís Companys i el carrer Major fins
arribar al Pavelló Municipal d’Esports,
on s’iniciarà la desfilada del concurs de
disfresses.
Aquest any i com a novetat, a més dels
premis a les quatre categories ja esta-
blertes, s’inclou un premi especial em-
marcat en l’eix d’aquest mes de febrer
de la campanya “Parets creix en civis-
me”. Aquest premi valorarà l’originali-
tat i la posada en escena d’aquella com-
parsa que millor representi la convivèn-
cia entre cultures a través dels motius
de les seves disfresses.


