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Les ciutats, grans o petites, disposen d’incompta-
bles possibilitats educadores. Arran d’aquest plan-
tejament, el 1990, a Barcelona es va formular el
concepte de ciutat educadora, centrat en la idea
de l’educació com un repte global del conjunt de
la població i no només associat a la docència. Des
d’aleshores diverses poblacions s’han anat su-
mant als projectes educatius de ciutat amb la pre-
tensió d’arribar a un horitzó en què es creï un en-
torn enriquidor i participatiu de la ciutadania per a
la constant la millora dels municipis.
Ja fa molts anys que a Parets es treballa amb

aquesta voluntat si bé ara es planteja impulsar el
projecte educatiu de ciutat com un instrument que
abasti tots els àmbits i que interrelacioni totes les
parts implicades, en definitiva tota la població.
Fa alguns mesos que es va endegar aquesta tas-
ca, amb l’inici del Projecte Educatiu de Parets, PEP,
que es va presentar el passat 3 de novembre a Can
Butjosa.
Ara comença un nou repte, un procés de construc-
ció de ciutat educadora amb la implicació de la
ciutadania, ja sigui a títol personal, a través d’en-
titats i associacions o altres col·lectius. (Pàg.3)

L’educació, un compromís de tots
El Projecte Educatiu de Parets, el PEP, pretén construir una ciutat educadora

A partir de l’acte de presentació, celebrat divendres passat, comença el procés de participació ciutadana en el PEP

SUMARI

El CF parets presenta
els equips de
futbol base

(Pàg.9)

Comença la 1a fase
de les obres del
Parc Fluvial (Pàg.5)

Nova edició de la
campanya Prou
d’Hòsties (Pàg.7)

El 53,37% de
l’electorat de Parets
diposita el seu vot a

les urnes (Pàg.4)
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SERVEIS

Horaris de visita del consistoriHoraris de visita del consistori
ALCALDIA

Joan Seguer i Tomàs
Dilluns i dissabte a convenir

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I
ECONÒMICS

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

Seguretat Ciutadana
Josep Castells i Espinasa
Dimar ts tarda a convenir

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS

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

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

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

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

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

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

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

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

REGIDORS SENSE DELEGACIÓ

Rosa Martí Conill

Josep Anton Morguí Castelló

Lluís Cucurella Monreal

Joan Martorell Mompart

Anna de Agustín de Oro

Domingo Cepas Muñoz

Paulí Rigol Vallejo

Horari a convenir

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

Horari

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

C. del Tenes
Tel. 93 573 14 54

Bus Urbà Deixalleria
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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
Taxi Javier Gené
600 639 664
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

El desmai de Ca n’Oms
Les jornades d’avis d’enguany compartíem amb el
Niu d’art de Parets. I em complau escoltar la poesia
que es recita al jardí de Ca n’Oms. I envoltat de di-
vertiment, observava com el vent, afalagava les fu-
lles i branques d’un fràgil desmai. Tal vegada en aca-
bar el recital, cercaré tot una llista d’aquest esvelt ar-
bre. Gènere: Sàlix, antic nom llatí. Consta d’unes 300
espècies. Família: Salicàcies. Nom popular català:
desmai. Nom popular castellà: Sauce lloron. Origen
geogràfic: Xina. Hàbit de creixement: fulla caduca.
Flors unisexuals, amb aspecte d’espiga. Les feme-
lles són de color verd i de color groc els mascles.
Totes dues floreixen a principi de primavera. Fruits:
càpsula de 2 cm, blanc groguenc. Època de fructifi-
cació: maig – juny. Molts d’aquests arbres estan
escampats per Europa, Àfrica i Àsia. En pocs anys,
solen tenir alçades considerables: 8 - 12 m. El des-
mai no creix en llibertat: és un arbre de jardineria. Des
de fa uns quants segles, és un híbrid propi de la Xina.
Arbre típic de ribera. Accepten molt bé els terrenys
humits. Això no vol dir que sigui indispensable tenir-
los sadollats d’aigua. De la mateixa família és, el
Sàlix fràgilis, la vimetera. L’explotació del vímet i el
desmesurat ús en la cistelleria ha convertit aquest
arbre en arbust. Dins el món de les plantes hi ha un
munt de curiositats: un amic farmacèutic em digué
que en els teixits del vímet, hi ha l’àcid – acetilsalicí-
lic, component emprat en l’aspirina. De tota manera,
em queda el dubte de la certesa, ja que en els llibres
no he trobat referència de tal opinió.
Josep Bernal

L’Eixample de Parets

S’eixampla tant i tant en tots els bons sentits
que dia vindrà, que amb tanta grandària,

haurà de fer un dejuni amb fondària
si no vol perdre les parets i els vestits.

Està prou cofoia de dia i de nits
de tenir, amb el tren, la via diària
que a vegades és prou temerària

la seva puntualitat, que porta neguits.

Els dilluns fan un mercat a l’aire lliure
i tenen l’Hotel de la Salut

per poder gaudir de ben sa, el seu viure.

Hi ha el temple de Sant Jaume ben crescut,
torretes que hi posen plorar i riure
i un piscina pel banyista mai brut.

Antoni Bertran

Divendres 10
-A les 21 h, al casal Ca n’Oms,
xerrada “L’Orient Mitjà, tan prò-
xim?” a càrrec del periodista
Joan Roure.
Dissabte 11
-A les 22.30 h, al Teatre Can
Butjosa, representació de l’es-
pectacle Toda una vida a càrrec
de la companyia Som3de3,
dins del cicle Cafè Teatre.
Diumenge 12
-A les 8 h, al Patronat Pau Vila,
sortida de la Caminada popular
per Gallecs.
-A les 14 h, al restaurant La Sa-
lut, dinar de germanor i ball
amenitzat per l’orquestra
Dékaros, amb motiu del 26è
aniversari de la Penya Blanc-
Blava Parets-Lliçà.
-A les 18 h, al Teatre Can Rajo-
ler, representació de l’especta-
cle infantil L’inventor d’il·-
lusions.

Dilluns 13
-A les 20.30 h, a la Biblioteca Can
Butjosa,  xerrada "Les emocions,
creixem amb els llibres" a càrrec
de Miquel Àngel Alabart  i de Mer-
cè Palay.
Dimarts 14
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, hora del conte a càrrec de
Carme Brugarola.
Dijous 16
-A les 18.45 h, al Casal Ca n’Oms,
recital poètic del Niu d’Art.
Divendres 17
-A les 17 h, a l’Escola de la Natu-
ra, presentació del llibre Puc sem-
brar rovellons al meu jardí, d’Enric
Gràcia.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, Posar límits a l’educació,
a càrrec de Neus Calleja.
-A les 20 h, al Teatre Can Butjosa,
teatre “Gèneres” espectacle-debat

contra la violència de gènere.
Dissabte 18
-A les 22.30 h, al Pavelló d’Es-
ports, concert “Els joves diem no
a la violència” amb els grups
Jarrok, Disturb Band, Speakers,
Visceral, Elitista Principal, Innom-
brables i Slim Bay Seals.
Diumenge 19
-A les 18.30 h, al Teatre Can Ra-
joler, concert de jazz de New
Orleans a càrrec de New Orleans
Blue Stompers.
Dijous 23
-A les 9 h, al Teatre Can Rajoler,
10a Jornada EcoVallès 2006: In-
dústria i Medi Ambient. Gestió
ambiental i nous vectors de conta-
minació.
-A les 15 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, club de lectura per a
adults, tertúlia La meva família i
altres animals, de Gerald Durrell.

Homenatge a la Taranda
Voldria fer un homenatge a totes aquelles persones
amb alguna minusvalidesa, que avui malauradament
ja no són entre nosaltres. Si avui hi fossin , tindrien
més probabilitats de tenir millor vida, tant elles com
les seves famílies, que hagueren de treballar i cuidar-
los, cosa molt feixuga i trista, i encara més perquè
alguns ignorantment en feien burla (eren altres
temps). Jo, en honor a tots ells, en aquest diari del
nostre poble, us en vull recordar una. Que encertada
és la frase “una imatge val més que mil paraules”.

Et digueren la Taranda
Quan Rosa era el teu nom

Eres un xic rústega...
Però, molt gran tenies el cor...!

Tes mans sempres obertes
eren dos tresors.

De taverna en taverna
Ofegaves els teus amors

Molts et feien burla...
Però, eres més gran que tots

De boca pastosa...
No sortia mai un no.

No mirares mai enrere
Si et criticaven o no

fores una font oberta
pel caminant perdut

fores una samaritana
pel caminant desvalgut
Et digueren la Taranda

Quan Rosa era el teu nom
Avui ja reposes per sempre

I quasi oblidada de tots

Quima Guasch
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

El Projecte Educatiu de Parets recollirà els eixos
per a una millor interper a una millor interper a una millor interrelació entre educació i ciutat

El Ple de l’Ajuntament va acordar  el
mes de juliol endegar el Projecte Edu-
catiu de Ciutat de Parets, mitjançant un
acord de col·laboració amb l’Àrea d’Edu-
cació de la Diputació de Barcelona.
Aleshores es posava fil a l’agulla amb
la voluntat de desenvolupar aquesta
iniciativa.
L’objectiu principal, és treballar en la
proposta d’accions i projectes de futur
per fer de Parets una ciutat educadora.
Per tal d’arribar a aquest punt, cal co-
nèixer la realitat del municipi en tots els
àmbits. Aquest és el moment actual en
el qual es troba el projecte.

S’ha endegat un procés de diagnosi del
municipi i, per extreure’n el resultat, és
indispensable la participació i la impli-
cació ciutadana. Fruit d’aquesta fase di-
agnòstica sorgiran les directrius que cal
emprendre per fer de Parets un espai
educatiu compartit. Totes les àrees de

l’Ajuntament han impulsat programes,
projectes i activitats vinculats directa-
ment o indirectament amb l’educació,
així el Projecte Educatiu de Parets es
presenta com un eix vertebrador de to-
tes aquestes iniciatives, amb la finali-
tat d’obrir un debat públic sobre els va-
lors que han de presidir les línies edu-
catives generals de tots els agents edu-
cadors del municipi i fer-les realitat amb
accions concretes.

Implicació de la ciutadania
Aquest procés requereix la participació
ciutadana. S’organitzaran reunions de
treball i es distribuiran enquestes ciu-
tadanes per saber què n’opina la gent
de Parets. Es podran emplenar a través
del web pep.parets.org i als equipa-
ments municipals.
Un cop recollides les dades se celebra-
rà una Jornada de Treball amb ciuta-
dans i ciutadanes amb la finalitat
d’aprofundir en els temes i definir les
accions i projectes que cal emprendre.
Serà aleshores quan es posarà en
marxa el Projecte Educatiu de Parets.

Catalunya ha estat el marc privilegi-
at del moviment de les Ciutats Edu-
cadores a Espanya. Des dels anys
90, amb el primer Congrés Interna-
cional de Ciutats Educadores, s’ha
anat conformant un ampli moviment
municipalista que busca en les polí-
tiques educatives els elements que
permetin integrar millor educació i
ciutat, en una dinàmica de millora de
la qualitat de vida i de la capacitat
d’inclusió urbana.

A partir d’aquí, ciutat i educació ini-
cien un diàleg fructífer, un diàleg
bidireccional que ha anat enriquint-
se i agafant gruix al llarg d’aquests
anys. Simultàniament, els Projectes
Educatius de Ciutat s’han anat con-
vertint en aquests darrers anys en
instruments per concretar les acci-
ons sorgides del debat i la reflexió
dela comunitat, i portar-les a la pràc-
tica. Els projectes educatius, doncs,
es plantegen com una forma col·-
lectiva d’acompanyar l’escola i la res-
ta d’agents educatius en una tasca
central pel futur de les nostres ciu-
tats i la seva cohesió interna.S’ha iniciat un procés de

diagnosi de Parets per
conèixer on i en què cal incidir

Transmetre valors i actituds és el màxim objectiu del Projecte Educatiu de Parets

L’escola no és l’àmbit exclusiu de
l’educació i tota sola no pot donar
resposta als grans reptes educa-
tius que planteja una societat tan
complexa com la nostra. Cal,
doncs, complementar la seva acció
amb la dels altres agents educa-
tius de la vila. Perquè entenem
l’educació com el desenvolupa-
ment integral de la persona i la ciu-
tat com l’espai de convivència per
portar-lo a terme. El Projecte Edu-
catiu de Parets (PEP) ens perme-
trà conèixer quina és actualment la
nostra realitat en aquest àmbit,
quines són les nostres potenciali-
tats i els nostres reptes, i plante-
jar a partir d’aquí les prioritats i els
objectius que ha de tenir Parets en
matèria educativa. Hem de situar,
doncs, l’educació en l’espai central
del debat ciutadà, perquè ha de ser
un compromís de tothom, una res-
ponsabilitat compartida. Tenim la
voluntat d’unificar i consensuar cri-
teris per al model de poble que vo-
lem, a través d’un projecte basat
en la participació, l’anàlisi i el de-
bat. L’Ajuntament ja fa temps que
treballa en aquest sentit: som
membres de la Xarxa internacional
de ciutats educadores des de l’any
2000 i assumim aquest compro-
mís amb l’educació com a adminis-
tració local. Ara, mitjançant el PEP,
tenim una nova eina per traslladar
un conjunt de valors educatius a la
família i implicar-la en els proces-
sos d’aprenentatge i de transmis-
sió de valors. Per això us demanem
la vostra col·laboració i intervenció
activa en tot el procés. Teniu l’opor-
tunitat de fer sentir la vostra veu i
proposar camins per aconseguir un
un model de ciutat educadora,
cohesionada i participativa.
En definitiva, per fer de Parets un
lloc encara millor per viure-hi i con-
viure-hi junts.

Ciutats educadores
arreu de Catalunya

Els projectes educatius
permeten avançar en la

cohesió social

El Projecte Educatiu juga un
paper indispensable  en el
procés de l’educació en el

municipi, sempre amb la partici-
pació i implicació ciutadana.

El concepte de projecte
 educatiu, no es refereix només
a l’escola. El terme educació

s’aplica a una xarxa que
relaciona tot el teixit ciutadà.

Tothom hi té cabuda i pot
expressar les seves inquietuds
o propostes per a la millora de

l’entorn més proper, en
 qualsevol àmbit.
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Parets registra un participació del 53,37% a les eleccions
autonòmiques i el PSC destaca com la força més votada
Les eleccions al Parlament de
Catalunya, celebrades el passat 1 de
novembre, s’han esdevingut sense in-
cidències a Parets. Un total de 12.475
paretans van ser convocats a les urnes,
dels quals 6.658 van exercir el seu dret
a vot, un 53,37%.
La participació ha estat més baixa que
en els darrers comicis autonòmics,
l’abstenció s’ha situat en un 46,63%.
L’any 2003, gairebé el 60% de l’elec-
torat va dipositar el seu vot. Del total
de vots emesos, 6.658, 131 han es-
tat en blanc i 19 nuls.

Resultats a Parets
A Parets, la força més votada ha estat
el Partit dels Socialistes de Catalunya-
Ciutadans pel Canvi, amb un total de
2.103 vots, el 31,68%, seguida de
Convergencia i Unió, amb 1.856 vots
que es tradueix en el 27,96%. Esquer-
ra Republicana de Catalunya, amb 826
vots, i Iniciativa per Catalunya Verds-
Esquerra Unida i Alternativa, amb 715,
se situen en tercer i quart lloc.
La cinquena formació en nombre de
vots ha estat el Par tit Popular, amb
715, i finalment, Ciutadans-Partit de la

Resultats a Parets del Vallès

Ciutadania, ha obtingut el 2.67% amb
177 vots.

Reedició del pacte tripartit
Les negociacions, un cop celebrats els
comicis autonòmics i coneguts els re-
sultats, han estat ràpides. Dilluns pas-
sat, 6 de novembre, es donava a conèi-
xer una nova entesa entre les tres for-
macions d’esquerres i es feia pública
la decisió del PSC, ERC i ICV-EA de re-
editar el pacte tripartit. Aquest pacte

concedeix la presidència de la Genera-
litat de Catalunya al candidat socialis-
ta José Montilla, i la vicepresidència a
Josep Lluís Carod Rovira.
El Parlament de Catalunya queda con-
figurat pels 37 diputats del PSC-CpC,
21 d’ERC i 12 d’ICV-EA. CiU té una
representació de 48 escons i el Partit
Popular comptarà amb 14 diputats a
l’hemicicle. S’incorpora, amb tres dipu-
tats, la nova formació C’s, Ciutadans-
Partit de la Ciutadania.

L’1 de novembre, dia de Tots Sants, es van celebrar les eleccions al Parlament

PSC-CpC

CiU

ERC

PP

ICV-EUiA

C’s

PSC-CpC

CiU

ERC

PP

ICV-EUiA

Eleccions al Parlament 2006

Eleccions al Parlament 2003

2.103

1.856

826

715

663

177

2.685

2.054

1.090

758

556

Vots            %

Vots            %

31,68

27,96

12,44

10,77

9,99

2,67

36,81

28,16

14,94

10,39

7,62

6.658 paretans exerceixen
el seu dret a vot en les eleccions

al Parlament de Catalunya

Eleccions al Parlament de Catalunya
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Què en pensa del resultat de les eleccions al Parlament de Catalunya i de la reedició del pacte tripartit?

VOX POPULI

No he anat a votar, perquè no
m’han convençut. No em sen-
to identificat amb cap partit i
crec que haurien d’incidir més
en temes com l’habitage per
a joves. Els resultats no es-
tan del tot malament, però
s’haurien d’intar evitar errors
comesos en el passat.

Marc
Aragües
28 anys

Pompeyo
Chiva

69 anys

No entenc gaire de política.
Trobo que hi ha massa preo-
cupació per temes d’immigra-
ció i els que som d’aquí pa-
tim les conseqüències. El que
cal, es que es compleixin les
promeses electorals. És im-
portant que els ciutadans ve-
iem resultats.

Encarna
Ballestero

42 anys

La sensació que he tingut
sobre els resultats és que els
acords es prenen amb
antel·lació, nosaltres només
ratifiquem aquest acords a les
urnes.  No sé si l’anterior go-
vern va funcionar massa bé,
potser s’ha de donar una opor-
tunitat al partit més votat.

Núria
Pérez

39 anys

Antonio
Ruiz

40 anys

Comença la primera fase de les obres
d’urbanització del Parc Fluvial
La construcció de les futures pistes de petanca i un ampli aparcament

són algunes de les actuacions centrals d’aquesta primera fase

SERGI
MINGOTE

Regidor
d’Eixos

Estratégics

La Junta de Govern, en la sessió ce-
lebrada el passat 5 d’octubre, va
aprovar l’expedient de contractació
del concurs de l’execució de les
obres d’urbanització del carrer Font
de Sant Jordi.
L’obra inclou l’asfaltat en color per al
pas restringit als veïns, la instal·lació
de mobiliari urbà i una nova xarxa
d’enllumenat. També s’ha previst
l’ampliació i adeqüació de les vore-
res i la col·locació de la nova senya-
lització vial.

RAP 107celebra el
seu 26è aniversari

Penso que en política, sovint
es prioritzen els atacs i es
perden una mica de vista els
objectius. Caldria que centres-
sin les seves preocupacions i
esforços en avançar en temes
socials sobretot en els que
afecten a la gent gran que
sovint quedem al marge.

Considero que els resultats
han estat bons. Encara que ha
estat una campanya feta en
poc temps. Penso que l’opció
de govern pot funcionar donat
que el ventall d’opinions i
punts de vista és més ampli.
Crec que pot ser bo tenir un
govern plural.

Durant aquest mes de novembre,  s’ha
començat el tancament del recinte fi-
ral, les futures pistes de petanca i
l’aparcament situats al Camp de les
Peces. El projecte d’urbanització i mi-
llora d’aquesta unitat d’actuació, con-
templada dins la primera fase de les
obres d’urbanització del Parc Fluvial, es
desenvoluparà sobre sol qualificat com
equipament comunitari. Les obres
s’han adjudicat a l’empresa Barnasfalt
amb un pressupost per a l’execució de
638.510 euros.

El projecte contempla un aparcament
amb una capacitat de fins a 186 turis-
mes que es situarà a l’accés de llevant

del Barri Antic i que donarà cobertura
als usuaris del Parc Fluvial, de les
instal·lacions esportives del camp de
futbol i de les futures pistes de petanca.
També està previst adequar un ampli
espai que permetrà la instal·lació d’en-
velats, circs o entarimats per a esdeve-
niments extraordinaris com la Festa
Major, o concerts i activitats a l’aire lliu-
re.

Un nou espai per al lleure
Els treballs inclouen l’ampliació de la
vorera del carrer Víctor Català i l’habili-
tació d’un carril per a la circulació de
bicicletes així com una zona ajardinada
per a vianants. El projecte global en què
s’emmarca aquesta actuació, permetrà
recuperar l’espai del Parc Fluvial com a
zona de lleure i convivència.

Parets, una vila amb espais per al lleure i la convivència

El nostre municipi creix i evoluciona amb força i és cada cop més
important el paper que juguen els espais lliures com a llocs per
a la convivència. El nostre compromís com a equip de govern és
el de fomentar i posar a l’abast de tothom aquestes espais. Un
dels eixos fonamentals en què s’han d’establir les bases d’un
municipi amb el que tothom s’identifiqui, ha de passar per dis-
posar de zones comunes on poder gaudir del temps lliure alhora
que establir relacions amb els qui ens envolten.
Amb aquesta intenció treballem dia a dia per dotar el nostre po-
ble de més jardins, de nous equipaments esportius, de moder-
nes escoles, de zones habilitades per a l’aparcament, de carrils
per a la circulació de bicicletes, de zones de lleure i molts altres
projectes per  tal de fer de Parets un poble per a tothom, un es-
pai per a la convivència.

El projecte inclou un ampli
aparcament per als usuaris dels

equipaments esportius

El passat dijous 2 de novembre, l’Es-
cola de la Natura va encetar el curs de
voluntariat mediambiental. Dins les
xerrades i activitats, es va dur a terme
una exposició per part d’un dels capo-
rals de la Policia Local de Parets, a la
que va assistir més d’una vintena de
voluntaris i que sota el títol L’ús públic
de l’espai, explicava l’ús respectuós de
l’espai  i, alhora, els orientava sobre la
forma adreçar-se i actuar davant els di-
versos comportaments que afecten de
forma negativa la seva conservació. La
xerrada va donar especial importància
a les pautes de comportament per al
respecte i manteniment del medi en ge-
neral. Un cop finalitzada l’explicació,
els assistents van poder plantejar els
seus dubtes i preguntes a l’agent.
El curs també preveu un col·loqui so-
bre la prevenció d’incendis, control
dels boscos, camps i camins, que
tindra lloc aquest dissabte i que anirà
a càrrec dels membres de Protecció
Civil de Parets.

El curs de voluntariat ambiental, s’im-
parteix a les instal·lacions de l’Esco-
la de la Natura i Can Jornet i està adre-
çat a persones majors de 18 anys.
L’objectiu és el de comptar amb volun-
taris que, degudament format, puguin
fer tasques de control de l’estat de
l’espai, abocaments, comunicació
d’emergències, tasques d’informació
als usuaris i participació en les dife-
rents activitats es realitzen tant des del
Consorci de Gallecs com des de l’Es-
cola de la Natura. Enguany, s’han
matriculat divuit persones al curs i ja
està prevista una nova edició que s’im-
partirà durant el mes de febrer del pro-
per any.

BrBrBreuseuseus
Aprovat l’expedient de
contractació del Carrer
Font de Sant Jordi

S’inicien els treballs
previs per a la instal·lació
de l’ascensor a Can Roura
Aquesta setmana han començat els
treballs previs per a la instal·lació del
nou ascensor al barri de Can Roura,
per tal de suprimir les barreres arqui-
tectòniques i facilitar l’accés en
aquest tram de gran desnivell.
L’inici de les obres afectarà a les
façanes dels habitatges que queden
davant de l’estació de RENFE sense
que provoquin molèsties als veïns.
En aquesta primera actuació, està
prevista la renovació i desviament de
les línies elèctriques per tal de poder
començar amb els treballs de instal·-
lació de l’ascensor que es preveu
amb capacitat per a 10 persones i
que farà un recorregut de 7 metres,
desembarcant en una pasarel·la que
permeti accedir a una nova plaça
pública. Aquesta actuació, s’emmar-
ca dins el projecte del Pla de Millora
de Can Roura que millorarà la imat-
ge i l’entorn d’un dels barris més
antics de Parets.

Policia i Protecció
Civil col·laboren en
el curs de voluntariat
mediambiental

Els comportaments de respecte
 i manteniment centren

els eixos del curs
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Parets prepara una nova edició
de la campanya Prou d’Hòsties

La campanya pretén sensibilitzar la població contra la
violència de genere i la discriminació vers les dones

Enguany se celebra la 6a edició de la
campanya contra la violència de gène-
re, que sota el títol Prou d’hòsties,
pretén sensibilitzar la població envers
la violència domèstica i la discrimina-
ció vers les dones en totes les seves
formes i manifestacions. La primera
campanya es va fer l’any 2001 i s’ha
instaurat com una de les accions prin-
cipals del treball comunitari dutes a
terme per l’Àrea de Serveis Socials.
Les propostes per aquest any inclo-
uen cursos, tallers, activitats lúdiques
adreçades a tota la població i altres
de formació per a professionals, inte-
grants d’associacions i centres d’en-
senyament del municipi.
La campanya s’iniciarà el 13 de no-
vembre amb el taller Educació afecti-
va i violència impartit per l’associació

CAFE TEATRE

El proper dissabte 11 de novembre,
a les 22.30 h i dins els espectacles
del Cafè Teatre, es presenta l’obra
Toda una Vida amb les actrius i
contacontes
Mon Mas,
M e r c h e
Ochoa i
C a r m e n
González.
L’obra és
un recorre-
gut pel tren
de la vida,
una esta-
ció de par-
tida: la in-
f a n t e s a ,
una parada
obligada i plena d’hormones rebels:
l’adolescència. Mileurista i de bon
veure: la joventut i, finalment, el
nostre tren agafa una velocitat des-
mesurada, una recerca desespera-
da: busques pis, busques emoci-
ons, busques feina... Una vida de
conte i un conte per a cada època
de la vida.

Oficina de Catala

Oficina de Català
de Parets del Vallès

Centre Cultural Can Rajoler
Travessera, 1

Tel. 93 573 98 00

parets@cpnl.cat

Els topònims parlen (I)

`

Cada dia fem servir noms de lloc en les
nostres converses i ho fem sense pre-
guntar-nos l’origen ni el significat. No
som conscients que els noms propis de
lloc (que anomenem topònims) ens des-
criuen l’entorn i ens en conten la his-
tòria. S’han forjat al llarg de segles de
relació amb el territori i els seus habi-
tants, i retraten la geografia local d’una
manera extraordinàriament gràfica i
suggeridora.
De fet, els noms de lloc ens poden par-
lar de colors, de muntanyes, de valls i
planes, de l’aigua, de la vegetació, de
les persones, de les eines i feines, de
cases i viles, de poders i privilegis, de
religions i creences, etc. Sense anar
més lluny si ens situem en la nostra
comarca, el Vallès Oriental, veiem que
està documentat des del s IX com a
(REGIONE) VALLENSE derivat de ‘vall’ (de fet
es tracta d’un conjunt de valls situats
entre dues serralades).

Molts noms de població fan referència
a edificacions diverses que sovint en
foren el nucli originari. N’és un exem-
ple clar el Masnou, (del llatí MANSIONE,
‘mansió’). D’altres de més dubtosos
com Pardines (potser del llatí PARIETINAS,
‘de parets’) o Parets del Vallès (proba-
blement té relació amb ruïnes antigues).
També n’hi ha molts que provenen d’an-
tropònims (noms propis de persona),
medievals (Centelles, al S IX Sentelias),
llatins (Lliçà d’amunt i Lliçà de Vall, de
LICIUS) àrabs (Calaf, de Calaph) o germà-
nics (Guimerà, de Wimara).
Podeu trobar més informació sobre la
toponímia a http://www.gencat.net/
toponimia/.

El Cafè Teatre presenta
 Toda una vida, a Can Butjosa

Save the Children. També es podrà
veure l’espectacle-debat Gèneres, que
tindrà lloc al teatre Can Butjosa, el 17
de novembre, i que anirà a càrrec de
Xavi Demelo i Marcelo Arnal. El mun-
tatge és una barreja de música, con-
tes, poesia i un final participatiu.

Cinema i música dins les activitats
Així mateix s’ha previst la projecció de
la pel·lícula Agua de la directora índia
Deepa Mehta i un concert que sota el
lema “Els joves diem no a la violència”
s’oferirà al pavelló d’Esports, el 18 de
novembre, i en el qual intervindran els
grups Jarrok, Disturb Band, Speakers,
Visceral, Elitista Principal, Slim Bay
Seals o Innombrables i amb projecci-
ons audiovisuals i grafits a càrrec
d’Eterno.

TEATRE

El teatre Can Rajoler viatjarà als car-
rers de Nova Orleans a ritme de jazz
el proper 19 de novembre, a les
18.30h, de la mà de la New Orleans
B l u e
Stompers i
el seu artis-
ta convidat.
Aquest grup,
es va donar
a conèixer a
Ba r ce l ona
l’any 1995
com a grup
d’animació
de les nits
de jazz de
l’Hivernacle.
Des d’ales-
hores, ha actuat amb èxit a nombro-
sos clubs i festivals de jazz de
Catalunya i d’arreu d’Espanya, inclo-
sos aquells de més prestigi com el de
Vitòria i el de Sant Sebastià.
L’any 1998, cinc dels membres de la
formació, van guanyar el primer premi
del Concurs Internacional de Jazz New
Orleans de Saint Raphael (França).

La New Orleans Blue Stompers al
Teatre Can rajoler

Un viatge ple de veus és una exposi-
ció sobre cultures d’arreu del món vis-
tes a través de llibres d’escriptors vi-
atgers amb l’objectiu de promoure la
difusió de la lectura i afavorir la cohe-
sió social, que itinerarà durant un any
per 100 biblioteques i estarà disponi-
ble virtualment a les  biblioteques pú-
bliques de Catalunya. La mostra par-
teix de superar el concepte tradicional
d’exposició, en el qual l’espectador és
un receptor d’informació passiu, poten-
ciant el plaer de la lectura a través
d’una dinàmica participativa i interac-
tiva. Consta de dues parts: la primera
és audiovisual i presencial ocupant un
espai físic a la biblioteca que l’acull,
en aquest cas Can Rajoler; la segona
és de tipus virtual i s’hi accedeix a tra-
vés d’una web amb accions interacti-
ves que es complementen amb activi-
tats organitzades a la biblioteca. La
mostra es podrà veure a la biblioteca
Can Rajoler del 9 de novembre al 2 de
desembre.

Com a novetat, des de la passada
edició del Cafè Teatre, podem gaudir
del sopar a base de barquetes, amb
més d’una desena d’especialitats

–els famo-
sos mon-
t a d i t o s –
ofert per la
Comiss ió
de Festes.
D u r a n t
l’obra la Co-
missió ofe-
reix servei
de bar i ca-
feteria i, un
cop finalit-
zat l’espec-
tacle, els

membres d’aquesta entitat, ens pro-
posen allargar la nit amb una sessió
de música i ball per a tothom que
vulgui quedar-se a prendre una copa.
Les entrades es poden adquirir al
tel·entrada al preu de 9 euros o, una
hora abans a la taquilla del teatre. Pel
sopar es poden fer reserves de grups
trucant al telèfon 935739800.

Un viatge ple de veus a la
biblioteca Can Rajoler

BrBrBreuseuseus

Xerrada a la biblioteca
Can Butjosa

Posteriorment, han enregistrat el Cd
The musical story of Louis
Armstrong.
L’espontaneïtat i l’autenticitat amb

què toquen el
seu repertori,
el converteixen
en un dels mi-
llors grups au-
tòctons de l’es-
til de New
Orleans més
genuí. Dins el
seu espectacle
inclouen blues,
esp i r i t ua l s ,
marxes i te-
mes diversos
de jazz.

Les entrades es poden adquirir al
tel·entrada o, a la taquilla del teatre
una hora abans del començament
de l’espectacle.

Diumenge, 19 de novembre
a les 18.30 h
al Teatre Can Rajoler

Dilluns 13 de novembre a les 20.30 h,
tindrà lloc a la biblioteca Infantil i Ju-
venil Can butjosa, la xerrada Les emo-
cions; creixem amb els llibres. L’expo-
sició del tema anirà a càrrec de Miquel
Àngel Alabart, psicopedagog, terapeu-
ta i editor de la revista Viure en famí-
lia i de Mercè Palay Escardó, conta-
contes i especialista en Literatura In-
fantil i Juvenil. La xerrada versarà so-
bre com s’eduquen les emocions,
com es desperten o per què ens ser-
veixen.

`
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El sènior de l’Handbol Parets, líder de la 1a Catalana B

El jugador de l’equip cadet A de
l’Handbol Parets Luis Macarro és un
dels jugadors del planter amb més
projecció. Aquest jove nascut el 1992
va formar part la temporada passa-
da de l’equip infantil de l’HP que es
va classificar per la fase final del Cam-
pionat de Catalunya. També va jugar
molts partits amb l’equip cadet i va
participar tant a les semifinals com
a la final de la Copa Federació que el
Parets va guanyar al Sant Ot.
Luis Macarro destaca  per ser un ju-
gador físicament fort, potent, molt tre-
ballador i un gran defensor. Demos-
tra tenir molta capacitat de sacrifici i
no té por en cap de les seves funci-
ons. El jugador de categoria cadet
està molt ben integrat a l’equip qe
aquesta temporada dirigeix al Nivell B
de Lliga Catalana, Xavi Canalejas. En
4 jornades l’equip ha sumat 5 punts
(2 victòries, 1 empat i 1 derrota). Dis-
sabte passat l’HP va guanyar el
Vallag per 32 a 27.

L’Handbol Parets té l’oportunitat de
situar-se lider en solitari de la lliga de
1a Catalana B si supera aquest dissab-
te (19h) el SAFA Gavà, amb qui com-
parteix el primer lloc amb 10 punts.
El bloc que prepara Josep Manel
Herrero travessa un gran moment de
joc després de guanyar clarament els
dos darrrers enfrontaments contra
Calella (32-22) i amb Sant Esteve de
Palautordera (23-33).

Un derbi amb domini paretà
L’HP  va resoldre de forma clara el
partit disputat dissabte a Sant Esteve
de Palautordera. Al descans els
paretans dominaven per 12-17 i al se-
gon temps van ampliar les diferències,
15-27 en el m.45, 19-31 en el 55 i fi-
nalment 23-33. Jordi Palet amb 7 gols
i Siscu Espona amb 5 van ser els mà-
xims anotadors de l’Handbol Parets.
L’equip d’Herrero ha millorat molt des-
prés de perdre en la primera jornada a
la pista del Garbí, des d’aleshores
s’han encadenat 5 victòries consecu-
tives. El rival d’aquest dissabte, el
SAFA Gavà, acaba de pujar des de 3a
però està invicte, amb 4 victòries i 2
empats. La retirada el sènior B de l’HP
que havia de jugar a 3a ha permès
ampliar la xifra de jugadors del primer
equip d’entitat.

Reconeixement a l’equip cadet
L’equip cadet de l’Handbol Parets serà

L’equip entrenat per Josep Manel Herrero pot situar-se primer en solitari si guanya aquest
dissabte a casa (19 h) el SAFA Gavà que es manté invicte després de sis jornades

A la imatge, plantilla del sènior de l’Handbol Parets de 1a Catalana de la temporada 2006-07

LUIS MACARRO FERNANDEZ
Club Handbol Parets

eeeeel pll pll pll pll plaaaaannnnntttttererererer

premiat aquest divendres 10 de no-
vembre en el marc de la 20a de la
Festa de l’Handbol català que tindrà
lloc al Parc Espor tiu Guiera de
Cerdanyola del Vallès.
El reconeixement arriba mesos des-
prés que l’equip es proclamés campió
de la Copa Federació disputada el juny
passat a la Llagosta contra el Sant Ot
de la Seu d’Urgell.
El president del club, Joan Volar t, i
l’entrenador actual del cadet A i coor-
dinador, Xavier Canalejas, assistiran a
la festa prevista per aquest divendres,
10 de novembre.

L’HP compta amb 10 equips
Aquesta temporada l’Handbol Parets
ha creat un total de 10 equips. A més
del sènior A de 1a Catalana tenen tam-
bé dos equips benjamins (l’equip B1
del Pau Vila l’entrena Xavi Volart, i el B2
José Fernández), dos alevins (A1 dirigit
per Luis Canalejas i l’A2 amb Antonio
Amigo), un infantil entrenat per Carles
Palet, dos cadets (l’A dirigit per Xavi
Canalejas, el B per Axel Serra), un ju-
venil que entrena Edgar Redón i l’equip
de màsters. D’aquests equips, dos, el
cadet A i el juvenil participen al Nivell
B de la Lliga Catalana.
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El Club Futbol Parets presenta aquest
diumenge els equips de futbol base

El sènior masculí del
BP rep el Balaguer

El FS Parets recupera el lideratge a Territorial

El primer equip del CF Parets ha guanyat els tres últims partits de la lliga

L’equip de competició del CAP va
par ticipar diumenge passat al pri-
mer cros de la nova temporada que
es va celebrar a Calldetenes (Oso-
na). Entre els resultats més desta-
cats hi ha el 5è lloc de Rocio
Guerrero en categoria cadet, en in-
fantil: Alba Martínez 6a, Ingrid Bo-
canegra 7a, Iris Quirós 10a i Ainoa
Arganda 10a. A la categoria aleví:
Alba Quirós 6a i Laura Menes 7a,
en benjamí masculí: Mohamed El
Guerrejd 2n i Roger Subirón 5è.
El Club Atletisme Parets prendrà
part el dissabte 18 de novembre en
el cros de Canovelles, primera cur-
sa de la lliga comarcal.

El sènior masculí A del Bàsquet
Parets rebrà aquest dissabte (19 h)
el Balaguer en la 9a jornada de 2a
Catalana grup 1. L’equip que prepa-
ra Toni Martín es troba a la zona
comòde amb 4 victòries i 3 derrotes.
En els dos últims partits els
paretans han perdut a casa davant
del Llívia (69-84) amb un mal arbi-
tratge i han guanyat a la pista del
Sant Fruitós de Bages (73-78).
El rival de demà, Balaguer, és ter-
cer a la lliga amb 5 victòries i ve de
derrotar al Llinars per 80-67.
D’altra banda, el sènior femení A
del Parets comparteix el segon lloc
de la 3a “A” grup 5 amb cinc victò-
ries juntament amb el Vic, Sarrià B,
Rubí i Torelló. L’equip entrenat per
Enric Núñez va guanyar dissabte el
Sentmenat (66-44) en un partit ben
controlat des del principi. Sarai (14)
i Irene (10) van ser les màximes
anotadores.

El primer equip de Preferent grup 1 rebrà la UE Vic (17h), amb
qui comparteix el quart lloc amb 15 punts

L’equip dirigit per José Maqueda
comparteix el primer lloc de la Ter-
ritorial grup 2 després de 6 jorna-
des. El triomf assolit a  la pista del
Masnou Interdinamic (4-5) i la com-
binació d’altres resultats ha situat
al FSP de nou al primer lloc amb 13
punts empatat amb Gironella, Pre-
mià i PB Palau. Els paretans van re-
muntar dissabte un partit que per-
dien al descans per 3-0. Sergio,
Peli, Ivan i Joel (2) van marcar els

gols del FSP. La reacció es va produir a menys de 2 minuts del final i després
de les expulsions d’Alberto i Rafa. Aquest dissabte, a les 17.30 h, el FS Pa-
rets rebrà el Finques Vives Caldes d’Estrac que ha baixat de 1a Estatal B.
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Dissabte 11 i Diumenge 12 Novembre
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CF Parets-UE Vic (Diumenge, 17 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 1:
B.Parets A-Balaguer (Dissabte, 19 h)
3a FEM. A Grup 5: Llavaneres-B.Parets A (Diu. 19.30h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2:
FS Parets Wursi-Caldes d’Estrac (Dissabte, 17.30 h)
HANDBOL 1a CATALANA Grup B:
Handbol Parets-SAFA Gavà (Dissabte, 19 h)
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3:
Falcons Sabadell-TT Parets(Dissabte, 16.30 h)
RUGBI 2a CATALANA: CR Parets-Vic  (Dissabte, 17 h)

Dissabte 18 i Diumenge 19 Novembre
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CE Sant Celoni-CF Parets (Diumenge, 16.30 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 1:
Montcada B-B.Parets A (Dissabte, 19 h)
3a FEM. A Grup 5: B.Parets-Sarrià B (Diumenge, 12 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2:
Sporting 77 Prat-FS Parets (Dissabte, 19 h)
HANDBOL 1a CATALANA Grup B: Canovelles-H. Parets
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3:
Barcino-TT Parets(Dissabte, 17 h)
RUGBI 2a CATALANA: Gòtics B-CR Parets

El Club de Rugbi Parets rep aquest dissabte el Vic Crancs
.

El camp municipal Josep Seguer aco-
llirà aquest diumenge 12 de novem-
bre a par tir de les 16.15 hores la
presentació dels equips de les cate-
gories inferiors del Club de Futbol
Parets. En total el club presidit per
Xavi Call ha creat aquesta tempora-
da 18 equips més l’escola de forma-
ció. El CFP compta amb més de 300
jugadors distribuïts en dos equips ju-
venils, dos cadets, dos infantils, tres
alevins, dos benjamins, cinc
prebenjamins, un amateur a 3a Ter-
ritorial i un primer equip a Preferent
Territorial. En acabar la presentació,
a les 17 hores, es disputarà el par-
tit de la 9a jornada de la lliga de Pre-

Aquest dissabte es disputa la quar-
ta jornada de la lliga de 2a Catala-
na de rugbi amb par tit a casa del
CR Parets (17 h) davant de l’Atlètic
Vic Crancs. Fins ara els paretans
han perdut els tres primers compro-
misos, a casa davant del Tarragona
(3-29) i en les sortides amb el Sant
Cugat B (51-0) i al camp de l’Alella
(27-12). En aquest darrer partit el
CRP va encaixar molt aviat una mar-
ca però l’equip va tenir opcions de
victòria fins al final. Davant l’Alella
el Parets va aconseguir les primeres
marques de la nova temporada.

L’Atlètic Vic, rival d’aquest dissabte, ha perdut 2 dels 3 primers partits, i ocupa el 5è lloc de la
classificació amb 2 punts. Badalona, Sant Cugat B i Tarragona lideren la taula amb 6 punts, a
continuació Vic, Alella (2), Gòtics (1), Parets (0) i L’Hospitalet B(-1).

Sara Castillo, quarta
a la final espanyola
La patinadora paretana del CH
Cerdanyola, Sara Castillo, ha obtin-
gut el 4art lloc en la final del Campi-
onat d’Espanya infantil celebrat el
passat 28 d’octubre a Avilés
(Astúries). Castillo va prendre part
només en l’apartat de figures obliga-
tòries. Durant la temporada la patina-
dora ha estat subcampiona de
Catalunya i competit en dos trofeus
internacionals que s’han fet a Itàlia
en la modalitat lliure. El 18 de novem-
bre participarà a l’Open de BCN que
es farà a La Garriga.
D’altra banda, onze patinadores del
CP Parets van assistir al 1r Torneig
de Solsona el passat 4 de novembre.
En Iniciació A i Debutants: Marta
Carreras va ser 1a, Esther Castillo 1a
i Miriam Carreras 3a. En Iniciació C i
B. Paula Muñoz 4a, Maria López 5a,
Aitana Medina 6a, Joel Castillo 7è,
Carla Pérez 12a, Alba Borrero 12a,
Judit Medina 15a i Anna Carreras
16a classificada.

BrBrBreuseuseusBrBrBreuseuseus
Comença la temporada del
Club Atletisme Parets

El Tennis Taula Parets juga
amb  Falcons de Sabadell
El sènior A del TTP disputa els dos
pròxims partits de la lliga de 1a Es-
tatal grup 3 fora de casa.  Aquest dis-
sabte visita la pista del Falcons de
Sabadell (16.30 h) en la 5a jornada
mentre que el dia 18 jugarà contra el
Barcino. Fins ara el Tennis Taula Pa-
rets acumula 2 victòries i 2 derrotes,
abans del descans de la passada
setmana l’equip va caure a casa con-

tra el Malgrat (3-4).

Lliga Comarcal de natació
a la piscina Can Butjosa
La Piscina Can Butjosa acollirà el
dissabte 18 de novembre la 1a jorna-
da de la Lliga Comarcal de natació
destinada a les categories Infantil,
Absoluta i Júnior. Per part del Club
Natació Parets nedaran Fabio Pagès,
Xavi Reina, Sandra Carreras, Jessica
Martínez, Marta Carreras i Òscar
Rodríguez. També participaran altres
quatre clubs de natació.

ferent Territorial grup 1 entre el CF
Parets i la UE Vic. El duel enfrontarà
a dos equips que compar teixen el
quar t lloc de la taula amb 15 punts.

Tres victòries consecutives
L’equip de Cuni ha trencat la mala
trajectòria sumant tres victòries en
les darreres jornades: Gironella (2-1),
L’Escala (1-0) i Mar tinenc (0-1).
El rival d’aquest diumenge, la UE Vic,
és un dels candidats per pujar a la 1a
Catalana. Els davanters Viñet i
Puigdesens són els jugadors més
perillosos dels osonencs. Després
d’aquest partit, el 19 de novembre el
CFP jugarà al camp del Sant Celoni.
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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’Iniciativa Verds-EA
www.iniciativa.cat/parets

parets@iniciativa.cat

Grup Municipal del
Partit dels  Socialistes de Catalunya

CIU: hem guanyat
les eleccions

Calen més
especialitats

al CAP

Gràcies per la
confiança.

No defraudarem!

De tothom és coneguda la necessitat
d’ampliar i millorar l’assistència sanitària
en el nostre poble. Millora que no es re-
fereix a la qualitat del servei que presten
els professionals actuals del CAP de Pa-
rets, que no discutim ni posem en dubte,
sinó a la necessitat evident i creixent d’in-
crementar el nombre de metges, d’infer-
meres i de personal al servei de la salut
a Parets. Cada dia en el nostre poble hi
ha més pisos per tot arreu, sense que els
serveis creixin al mateix ritme. Pel que fa
al CAP, tots sabem les dificultats que hi
ha perquè ens visitin en un termini de
temps curt i si cal anar a l’especialista,

En les eleccions al Parlament de Catalunya
del passat 1 de novembre hem assolit els
objectius que ens havíem marcat. Hem
crescut en vots, presència territorial i re-
presentació institucional, les forces d’es-
querres mantenen la majoria parlamentà-
ria i s’ha produït un reequilibri a favor
d’ICV-EUiA.
L’augment de vots a nivell local ha estat
molt important, amb un increment del
28,6% respecte del 2003. Hem aconseguit
159 vots més, hem millorat els resultats
en totes les zones electorals de Parets i
som l’única força política que ha crescut
mentre tots els altres partits han baixat.

Companys, companyes, amics i amigues,
simpatitzants i sobre tot militants. Com a
màxim responsable del par tit a l’Ajunta-
ment i també com a membre del comitè
local encapçalat pel nostre president, us
vull fer arribar efusivament les gràcies per
tot el que heu treballat per fer possible els
resultats del nostre par tit en aquestes
eleccions.
Hem guanyat les eleccions a tot Catalunya
en nombre de vots i en escons!
Aquesta victòria ha estat molt treballada,
hem lluitat contra tots el elements.
Com tots sabeu hem hagut d’aguantar de
tot, aquests dies, hem estat bombardejats

L’elevada abstenció en les darreres elec-
cions al Parlament i el procés complicat
per fer un govern, ha deixat Catalunya en
una situació, si més no, difícil. L’absten-
ció mostra que hi ha una crisi de confian-
ça entre ciutadania i política i que la fati-
ga política que revela deriva del llarg iti-
nerari de negociació del nou Estatut i la
saturació d’incidents de recorregut i de
missatges i discussions essencialistes.
Ara no n’hi ha prou amb una bona política
de govern per resoldre aquest problema.
La gent reclama bona gestió, però també
hi ha una creixent demanda, d’autenticitat,
de confiança i seguretat, d’idees i posici-

ons clares. Des del PSC en prenem bona
nota i treballarem per aconseguir una for-
ta recuperació de la política de sentit, que
amb arguments sòlids, relats convincents,
par ticipació de la gent, responsabilitat,
solvència i compor taments exemplars,
estableixi nous i majors lligams de
confiança.
Amb tot, malgrat una situació políticament
molt favorable i una campanya duta a ter-
me amb uns mitjans anihiladors, (recordem
el famós DVD) la muntanya només ha pa-
rit un ratolí. CiU recupera 2 dels 10 escons
que va perdre el 2003 i perd el plebiscit
que va plantejar contra el tripartit. Els re-

sultats de Mas són minsos i la seqüència
dels vots de CiU, elecció rere elecció, no
remunta (del 46,6% de 1984 al 31,5 % de
2006). L’atac furibund al tripartit (al tàn-
dem Mas-Madí només li ha faltat dir dels
seus components el que Quevedo deia dels
catalans: “ladrones de tres manos”) ha
fracassat rotundament. Els resultats can-
ten: 70 escons per les forces del tripartit
i només 48 per a la coalició CiU.

Política
de sentit

s’ha d’anar a Mollet. Considerem que, al
més aviat possible, s’han de reduir les
esperes de qualsevol consulta mèdica i fer
que en el CAP de Parets hi hagi més es-
pecialistes i més especialitats. Incremen-
tar les especialitats es pot fer de moltes
maneres una proposta seria, per exemple,
fer visites dels especialistes a les tardes,
encara que només fos un dia a la setma-
na per a cada especialitat. Als paretans
ens toca anar per qualsevol cosa a Mollet,
amb la pèrdua de temps i molèsties que
comporten els desplaçaments. Les perso-
nes que han d’utilitzar transport públic han
de perdre tot un matí o tota una tarda, és

el cas de la majoria d’avis o mares i pa-
res amb fills de cur ta edat. L’edifici del
CAP, permet habilitar espais per fer visites
d’especialistes i, així, milloraríem molt
l’atenció a la salut. Fem-ho ja. Necessitem
un govern a l’Ajuntament que prengui de-
cisions que afavoreixin directament el ciu-
tadà i les porti a terme. Felicitem a tots
els partits que s’han presentat a les elec-
cions autonòmiques pels seus resultats i
esperem que es constitueixi el millor go-
vern per a Catalunya.

amb tota mena d’insinuacions, algunes de
les quals ratllaven l’insult, però el nostre
partit amb l’Artur Mas al capdavant i tot
l’equip ha treballat de valent per poder
mantenir les nostres conviccions amb fer-
mesa i rigor, per poder aplicar el nostre
programa electoral i demostrar a tota la
ciutadania que és un bon programa, el
millor per Catalunya.
Hem estirat el carro, però no ha estat
suficient. No podrem governar Catalunya,
però continuarem treballant per fer-ho.
Ho repeteixo.... Gràcies a tots!

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

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.

Com que CIU havia plantejat la campanya
com un plebiscit entre aquesta formació i
el tripartit, constatem el fracàs de CIU i
celebrem que s’hagi confirmat novament a
Catalunya i també a Parets que hi ha una
àmplia majoria de les esquerres, no només
aritmètica, sinó social i política. Aquests
són dies de negociacions entre PSC, ERC i
ICV-EUiA per concretar el govern d’esquer-
res, que és l’expressió majoritària en nom-
bre de diputats i diputades i que s’ha de
basar en un programa per a 4 anys que tin-
gui per objectiu fonamental que els catalans
i les catalanes visquin millor.
Des d’aquestes línies, volem felicitar els

afiliats, afiliades, amics i amigues per la
bona campanya feta. Però sobretot volem
agrair el suport electoral a les 715 perso-
nes que ens han votat  a Parets, moltes de
les quals han votat ICV-EUiA per primer cop.
Tenim una nova oportunitat i no defrauda-
rem la confiança. Ens hi comprometem.

Com no podia ser d’una altra manera vo-
lem començar amb agraïment a totes les
persones que, un cop més, han confiat en
Esquerra Republicana en aquestes elecci-
ons. Les dues darreres conteses electo-
rals, Parlament 2003 i estatals 2004 , van
suposar un gran salt per a Esquerra al
nostre poble. El resultat del dia 1 confir-
ma que, malgrat el linxament mediàtic que
ha sofert el nostre par tit i en par ticular
alguns dels nostres dirigents i el joc brut
que hi ha hagut en aquesta campanya i
precampanya, Esquerra ha consolidat un
espai central a la política catalana com a
referent de l’esquerra nacional. També a

Grup Municipal de Convergència i Unió

Parets. Aquest fet ens omple d’optimisme
per encarar el repte de les municipals.
Ara, però, s’obre un escenari on, teòrica-
ment, tot és possible. Els resultats obli-
guen a pactes. Si des de Madrid no ho
impedeixen, caldrà trobar els punts
d’acord per aconseguir el millor desplega-
ment possible de l’estatut. Ja el van reta-
llar un cop i és important que en el seu
desenvolupament no es retalli encara
més. Esquerra és l’única garantia d’un
impuls catalanista i d’esquerres a la legis-
latura.
La darrera reflexió, la volem dedicar a la
par ticipació. Ha estat molt baixa, tant a

nivell català com en el nostre poble
53,37% , sis punts per sota de les anteri-
ors, que ja era baixa. No és només un
problema dels partits. Cal entendre-ho com
un problema de la societat, i és al conjunt
de la societat a qui correspon trobar els
mecanismes per incentivar la participació.

Gràcies per la
vostra confiança
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Es poden consultar aquestes i altres ofertes a la pàgina web de l’Ajuntament www.parets.org

Per accedir a aquestes ofer tes, heu
d’estar inscrits al Servei Local d’Ocu-
pació de Parets (SLOP). Les persones
no inscrites, hauran de concer tar en-
trevista adreçant-se a l’SLOP, Ajunta-
ment de Parets del Vallès, C/Major 2-
4, Parets del Vallès. Els usuaris ja ins-
crits interessats en alguna oferta han
de presentar-se personalment a l’SLOP
els dilluns de 9 a 13.

BORSA DE TREBALL

Llocs de treball: 1.
Contracte: Temporal més
Indefinit.
Horari: Dilluns a divendres de
9 a 14 i de 15 a 18 h.
Tasques: Les habituals dels
càrrec.
Requisits: Experiència com a
secretària, formació adminis-
trativa o secretariat, bon nivell
d’anglès i ofimàtica.

Llocs de treball: 3.
Contracte: Feina esporàdica
de temporada.
Horari: Caps de setmana i
festius.
Tasques: Dinamització
d’activitats infantils per tot
Catalunya.
Requisits: Títol de monitor/a

Llocs de treball: 2.
Contracte: Temporal amb
opcions de continuïtat.
Horari: Jornada partida
completa de 7.30 a 13 i de
14 a 17 h.
Tasques: Ajudar a un oficial
de taller a fer portes i
finestres d’alumini.
Requisits: Habilitat per
manipulació i motivació per
aprendre la professió.

En aquesta edició de l’apartat “Retalls” hem  comptat amb les fonts
orals per tal de complementar l’article. La informació ha estat proporci-
onada per M. Àngels Massaguer a qui agraïm la seva col·laboració.

Mercè Alcayna

SECRETÀRIA
DE GERÈNCIA

Can Càliu
Últimament, veiem com la fesomia del nostre
poble canvia de mica en mica. Els antics edificis
es restauren, s’arranjen o es converteixen en
equipaments per donar servei al número creixent
de ciutadans i ciutadanes de Parets. Aquest és
el  cas de Can Càliu. Segur que ens hem fixat en
les recentment encetades obres de remodelació
de l’antiga façana del carrer Major que li deu el
seu nom a l’Andreu Miró Forns, el Càliu.
Antigament tota l’illa pertanyia a M. Rosa Guasch
Molins i formava part d’una sola finca. El pare de
la M. Rosa va inaugurar l’antic Cafè de Baix que,
cap a l’any 1935, es va arrendar al actuals llo-
gaters, concretament a Josep Comas.
Durant la Guerra Civil va ser incautat per la col·-
lectivitat de la Unió de Camperols de Parets  que
el va fer servir com a magatzem i, un cop acaba-
da, va tornar a mans dels propietaris. Va ubicar
un cinema, un teatre, un local de cine-fòrum i una
discoteca. Durant la transició es feien balls i es
passaven pel·lícules. Can Càliu ha format part de
la vida de molts del joves -i no tan joves- de Pa-
rets. Ara, acollirà unes oficines municipals, un lloc
que seguirà obrint les seves portes a tothom, un
espai que serà de nou una mica més nostre.

MONITORA DE
LUDOTECA MÒBIL

APRENENT DE
FUSTERIA D’ALUMINI

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

Aquests dies sentim parlar molt dels mestres i dels seus alumnes, de la manca
de respecte, de la pèrdua d’autoritat en les aules, de les agressions, no només
per part dels alumnes, sinó també per part dels seus pares... Queda ben palès
que, tots plegats –mestres, alumnes, pares, la societat en general–, hem de
treballar perquè l’educació, en tots els seus àmbits, progressi i tingui l’efecte
desitjat: formar persones.
De tota manera, si girem la vista enrere, ens adonem que l’ensenyament s’ha
democratitzat de manera remarcable en l’últim segle.
Comparem el cens escolar de 1871 amb les dades del curs actual. D’entrada,
ens sobta la diferència de percentatge de població compresa entre 0 i 15 anys:
el 1871 constituïa el 35,5% i enguany tenim un 17,8%. Però el que realment és
sorprenent és que mentre que l’índex d’escolarització d’avui en dia és del 100%
(tret de casos extraordinaris), a finals del segle XIX es reduïa a tan sols el 16%
de la població en edat escolar.  I uns números més: de la població entre 6 i 15
anys, només un 17% sabien llegir, però un 81% sabien escriure (!!!).
Les xifres de població comentades demostren que la població actual envelleix;
però, es fa més sàvia també?

Llocs de treball: 2.
Contracte: Indefinit.
Horari: Jornada completa
partida en horari comercial.
Tasques: Atenció al públic
Requisits: Capacitat
d’aprenentatge, responsa-
bilitat i habilitat social.

DEPENDENTA DE
FARMÀCIA I ÒPTICA

El passat diumenge 29 d’octubre, es va presentar
al teatre Can Rajoler El llegat de la paraula, un do-
cumental que recull el testimoni de ciutadans i ciu-
tadanes de Parets que van viure en primera perso-
na el període de la II República, la guerra civil i la
postguerra. A l’acte, van assistir prop de dues-
centes persones entre les quals es trobaven deu
dels protagonistes que, un cop finalitzada la projec-
ció, van pujar a l’escenari per rebre de mans de l’Al-
calde, Joan Seguer, una còpia de l’audiovisual i un
ram de flors.
La idea d’elaborar El llegat de la paraula va néixer
de la necessitat de recuperar les experiències
d’aquelles persones de Parets que van viure aquest
moment de la nostra història i plasmar-les per tal
que el passat no quedi en l’oblit. Amb aquesta in-
tenció, les autores es van posar en contacte amb
diverses persones algunes de les quals van prefe-
rir no intervenir per diversos motius.
Onze d’elles, de totes les tendències polítiques,
van acceptar formar part del projecte, ells són els
veritables protagonistes: Antònia Arimon, Antoni
Bertran, Enric Forns, Tomàs Guàrdia, Quima
Guasch, Llúcia Mas, Joan Roca, Jaume Rocabert,
Josep Sàlvia, Montserrat Seguer i Alfons
Valldeoriola.
La producció va durar quatre mesos. Les filmacions

El llegat de la paraula, crònica d’un projecte

FFFFFeeeeem mm mm mm mm meeeeemomomomomorrrrria hia hia hia hia hiiiiissssstttttooooorrrrriiiiicccccaaaaa

Alguns dels protagonistes del documental

El llegat de la paraula és el nom del documental
que, des dels Serveis de Comunicació i l’Arxiu
Municipal, han elaborat Mercè Alcayna, Pilar
Pereira i Alícia Pozo. Les tres han dut a terme
aquest treball que és el resultat de l’estreta col·-
laboració entre els protagonistes i les autores,
una complicitat que es va fer palesa durant la pro-
jecció.

es van dur a terme durant el mes de juliol. Portes i
cases es van obrir a la càmera i als micròfons. Un
cop finalitzades les visites i enllestida la primera part
de la feina, es va procedir a fer la selecció dels frag-
ments que havien de configurar el documental. Es
van haver de sacrificar moltes hores de gravació,
carregades de testimonis molt valuosos que, per
qüestions de temps, no formarien part del resultat
final; no obstant, els enregistraments íntegres, es
custodiaran a l’Arxiu Municipal per ser utilitzades en
propers projectes o, simplement, com a testimonis
vius d’una època no tan llunyana.
Els mesos d’agost i setembre foren seixanta dies
ocupats en el muntatge, la selecció d’imatges i mú-
siques i la recerca de frases significatives i
esperançadores. La primera versió del documental
estava enllestida a primers d’octubre. Finalment,
després d’uns quants retocs, l’audiovisual estava
preparat per ser reproduit.  Vint-i-cinc minuts que ens
regalen els seus protagonistes i que, properament,
podreu veure al web de l’Ajuntament.

` `
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La directora de la Biblioteca Nacional, Rosa Regàs, va visitar la Biblioteca  Infantil
i Juvenil Can Butjosa de Parets del Vallès on va fer una conferència. L’escriptora ca-
talana, que va ser rebuda per l’alcalde, Joan Seguer, també va anar a l’Ajuntament,
va signar el llibre d’honor i va rebre un exemplar del llibre 904-2004 sobre el
Milcentenari de la nostra població. Regàs ha mantingut un estret contacte amb la
Biblioteca Can Butjosa i va ser un dels membres del jurat que va atorgar el Premi de
la Federació de Gremis d’Editors d’Espanya que es va concedir a aquest centre. Rosa
Regàs, nascuda a Barcelona el 1933, es va llicenciar en Filosofia i Lletres per la
Universitat de Barcelona i va fundar el 1970 l’Editorial La Gaya Ciencia i Edicions
Bausán, aquesta darrera dedicada a literatura infantil. Ha treballat com a traductora
i ha escrit diversos llibres com Memoria de Almator, Azul, Luna lunera o La canción
de Dorotea. Des del 14 de maig del 2004 és Directora de la Biblioteca Nacional i ha
guanyat diversos premis com el Planeta o el Nadal de Novel·la.

Carles Font

Coneixia la Biblioteca Can Butjosa?
Sí. Recordo que vaig ser membre del jurat
que li va donar el premi de la Federació de
Gremis d’Editors d’Espanya ara fa dos
anys. Penso que és un centre que està
realitzant una gran tasca per al públic in-
fantil i juvenil, sobretot per la seva origi-
nalitat.
Quin és el model de biblioteca que li agrada?
N’hi ha molts. Cadascuna s’ha d’organit-
zar d’acord amb la imaginació i la creati-
vitat de les persones que la dirigeixen i
tenint en compte el seu entorn. És molt
diferent, per exemple, una biblioteca que
es troba en un lloc on hi ha més immigra-
ció que un altre on el nivell econòmic és
molt alt. És cert que la biblioteca té una
base comuna: que considera a tots els
ciutadans iguals. En aquests centres hi
pot entrar tothom, sigui quina sigui la seva
raça, nivell econòmic o qualsevol altre as-
pecte.

Rosa Regàs
Directora Biblioteca Nacional

Per què és important anar a la biblioteca?
Les persones que llegeixen acaben sent
més intel·ligents que les que no ho fan.
Això és evident perquè és un exercici men-
tal molt bo. La lectura fa treballar les nos-
tres facultats, la imaginació, la fantasia,
la memòria. A més gràcies al fet de llegir,
de mica en mica som capaços de crear els
nostres criteris. Gràcies a la lectura som
més lliures.
Però molta gent no llegeix.
Llegir és una de les coses més divertides
que hi ha. És un tipus de felicitat molt di-
ferent a la que ens pot donar per exemple
la televisió. És la plenitud de la creació.
Els nens que llegeixen tenen menys proble-
mes a l’escola. No tan sols és important
fer exercici físic. També cal tenir en comp-
te l’exercici mental.
Com valora aquest temps al capdavant de
la Biblioteca Nacional?
Quan em van oferir el lloc de directora no

pensava que seria tan feixuc. És una ins-
titució que té uns objectius molt importants
com és la conservació de la memòria
d’aquest país, cercar llibres, estar pendent
de totes les obres que es publiquen, ca-
talogar-les per després posar-les a dispo-
sició del públic,... A més tenim un fons on
hi ha llibres, còmics, mapes, cartells, pel·-
lícules, música o partitures.
Està escrivint algun llibre actualment?
Sí. Estic amb una novel·la però reconec
que no hi dedico tota l’obsessió que cal-
dria. També estic elaborant un article llarg
sobre la meva estada recent a Malí per
veure com es lluita contra l’ablació de les
dones.

Ultima hora ...´

Xerrada del col·lectiu Pro-Ateneu i
el Fòrum Tenes a Ca n’Oms
Avui, 10 de novembre, a les 21h, el
Col·lectiu Pro-Ateneu i el Fòrum
Tenes, oferiran una xerrada-col·loqui
a Ca n’Oms, a càrrec del periodis-
ta i corresponsal de TV3 al Líban,
Joan Roure, que sota el títol L’Ori-
ent Mitjà, tan pròxim? parlarà de la
problemàtica en els països del Prò-
xim Orient i dels conflictes bèl·lics
que marquen la vida quotidiana dels
que hi viuen. Posteriorment, i al
preu de 3 euros, s’oferirà un sopar
fred a base de pà amb tomàquet per
als assistents.

“La lectura fa treballar les nostres facultats, la imaginació, la fantasia, la memòria...”

Enric Magoo actua a Can Rajoler
Aquest diumenge, l’entitat Rialles
ens proposa l’espectacle de màgia
L’inventor d’il·lusions, conduit pel
Professor Gargot. Serà al teatre
Can Rajoler a les 6 de la tarda. El
preu de l’entrada és de 5 euros i els
socis poden accedir gratuïtament.

El Marcel i l’Elisenda passegen amb
motiu del Dia Mundial de la diabetis
El 12 de novembre, amb motiu del
Dia Mundial contra la diabetis, la
colla de Gegants, grallers, i bestia-
ri de Parets, junt amb els nostres
gegants, en Marcel i l’Elisenda,
acompanyaran a l’Associació de di-
abètics de Catalunya en una cami-
nada reivindicativa que, per tercer
any consecutiu, organitza l’ADC de
Mollet. La sortida tindrà lloc a les
12h des de la plaça Major de Mollet.


