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Comerç de qualitat i proximitat a Parets
Gairebé 6.000 persones es van citar a la cinquena Fira del Comerç
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El teixit comercial de Parets, caracteritzat per la
qualitat i la proximitat al client, ha protagonitzat
una de les activitats ja consolidades de la progra-
mació anual del municipi: la Fira del Comerç.
Aquest 2006, l’esdeveniment ha arribat a la cin-
quena edició.  El Sot d’en Barriques es converteix
en un gran aparador, on es pot comprovar l’àmplia
oferta de productes i serveis que ofereix el sector
comercial del municipi. Més que un espai de ven-
da, la Fira del Comerç, és un lloc de trobada en el
qual es presenten novetats, una exposició sobre
noves tendències i un indret on es combinen el

comerç, la cultura, les tradicions i el lleure. La im-
plicació de les entitats és un dels trets caracterís-
tics i que rep molt bona acollida tant per part dels
visitants com de l’organització. Enguany, a més, la
cinquena Fira del Comerç ha volgut retre homenat-
ge a una efemèride: el 120è aniversari de l’arriba-
da del tren a Parets. L’ambientació, a càrrec de la
colla Mil·lènium i el suport de l’Ajuntament amb la
dotació d’un trenet i l’exposició de vagons de trens
de RENFE, han complementat una fira que ha as-
solit gran èxit, palesat gràcies a la nombrosa par-
ticipació: gairebé 6.000 visitants. (Pàg.3)

El Sot d’en Barriques ha acollit un any més la Fira del Comerç, enguany ambientada amb l’arribada del tren a Parets
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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

Publicació de l’Ajuntament de Parets del Vallès
Edita: Ajuntament de Parets del Vallès

Coordina: Regidoria de Comunicació

Redacció: Mercè Alcayna, Rosa Díaz, Carles Font,

Pilar Pereira, Alícia Pozo, Jordi Seguer, Joan Vila i Pepi Volart

Fotografia: Enric Bartel

Maquetació i disseny: Mercè Alcayna, Heribert Gallardo i Pilar Pereira

Tiratge: 7000 exemplars

Impressió: Creacions Gràfiques Canigó, SL

D.L. B- 21822/2005

Exemplar gratuït. Imprès en paper 100% ecològic

Parets al dia es pot veure a Internet, al web www.parets.org,
en format PDF

Telèfons d’interès
Ajuntament
93 573 88 88
Ajuntament. Serveis Personals
93 573 98 00
Ajuntament. Servei de Premsa
93 573 88 88
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 Alberto Álvarez
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

En referencia al escrito hecho por el padre Pablo
Pastor Bovio en la revista nº 31 de Parets al dia. Sólo
decirle que apoyo firmemente su postura en relación
a su hijo, nuestros hijos, los niños. En esta sociedad
consumista y competitiva, lo que menos se trabaja
en las entidades deportivas es la autoestima. Al con-
trario se cataloga “eres bueno, eres malo” y se esti-
mula en muchos ámbitos que incluso entre
compañeros exista esa competencia (y no te lo
pierdas, a menudo entre los padres). Si, si, yo
también pienso en la dureza de la vida, pero si
quisiéramos más a los niños (quererles!! no dejarles
hacer lo que ellos quieran) fomentaríamos la
convivencia, la tolerancia, la autoestima y de esta ma-
nera sabrían enfrentarse mejor a la dureza de la vida.
Para mi la base del deporte es esa y, sobretodo, si
hablamos de niños. El deporte no es sino una disci-
plina física, mental y de convivencia.
Yolanda Gimeno Oliva

Espai de dones 2007
L’espai de dones és un espai que es va crear l’any
2003 amb l’objectiu de crear un lloc de trobada on
la lectura i la dona fos la protagonista. Les conduc-
tores de l’espai som la Myriam Rodríguez, l’auxiliar
de biblioteca i la Rosa Ferrer, psicòloga que
periòdicament, durant tot el curs escolar ens reunim
al voltant d’una sèrie de lectures escollides, que lle-
gim i compartim. El nostre interès és acostar la lec-
tura a les dones del nostre poble  (mares, àvies...) i
que puguin trobar un moment per elles en la seva vida
de cada dia i gaudeixin del plaer de viure infinat d’his-
tòries, de vides i compartir-ho amb altres dones.
Aquest proper curs les dates de trobada seran: 30
d’octubre, 27 de novembre- Presentació del llibre La
Cançó dels Deportats a càrrec de l’autora (Teresa
Pous), 15 de gener, 5 de març, 30 d’abril i comiat el
4 de juny. L’horari és de 6 a 8 de la tarda. Les lectu-
res que tenim previstes per a la primera sessió són:
Memòries d’Idhun –la Resistència- de Laura Gallego,
Vredaman de Unai Elorriaga, Parelles de tres de Martí
Rosselló, Las cenizas de Angela de Franck McCourt
i Emperatriz de Shan Sa. Animeu-vos i veniu!
Biblioteca infanti i juvenil Can Butjosa

Amb Déu siau,
estimada àvia Maria,

àvia de tot nostre poble
éreu menuda però eixerida.

Vinguéreu de Barcelona,
junt amb vostra família,
a Parets us instal·làreu
fent-ne  el  vostre poble,

per tot, el que us restà de vida
cent cinc anys assolíreu.

Quantes anècdotes per contar,
i quants fets per recordar.

Estimàreu Catalunya
com s’estima una mare

fou vostra pàtria estimada,
si d’ella es malparlava

amb coratge la defensàreu.
La portàveu dins del cor

com la rosa més fermada.
Us trobarem a faltar

Benvolguda àvia Maria
descanseu doncs en pau
que bé us ho mereixeu.

Quima Guasch

Adéu a l’àvia Maria Bellver
Ja ens ha deixat l’àvia Maria Bellver, cent cinc anys
tenia!. Era l’àvia més gran del nostre poble de Parets,
molts potser no la coneixien. En complir els cent
anys, l’Ajuntament li va fer un homenatge a Can Ra-
joler. El nostre batlle, en nom de tot el consistori, li
va lliurar una placa i un ram de flors i es va fer un petit
refrigeri. Ella era molt xamosa i agraïda, any rere any,
des de l’Ajuntament se li enviava un ram i ella i unes

quantes veïnes celebraven el seu aniversari. Ella amb
eufòria els deia: “Mira quin ram m’ha enviat en Joan!”.
Però, és prou clar, que tot té una fi en aquesta vida.
Doncs, tot just començà la tardor, ella caigué com una
fulla més, però és que cent-cinc anys quasi no donen
per més, encara que la seva ment, quasi fins al final
estava força clara. Molts ja hi firmaríem de tenir la
ment tant desperta i amb la mateixa il·lusió i alegria
amb què ella vivia. És clar, que per damunt de tot, fou
estimada i respectada. Quants avis ho voldrien això!
Descanseu en pau àvia Maria. Mercès per haver es-
tat una ciutadana més del nostre poble de Parets.

Divendres 13
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, hora del conte a càrrec
de Joan de Boer.

Dissabte 14
-A les 21 h, a l’església de Sant
Esteve, concert  a càrrec del duet
d’arpa format per Laura Boschetti
i Sílvia Rifà i la mezzosoprano As-
sumpta Cumí.
-A les 21 h, al Teatre Can Butjosa,
balls de saló a càrrec de Dancing
Group.

Diumenge 15
-A les 12 h, a la plaça de la Vila,
audició de sardanes a càrrec de
la cobla Ciutat de Manresa.
-A les 18.30 h, al Teatre Can Ra-
joler, concer t Les òperes de
Mozart a càrrec de l’Orquestra de
l’Acadèmia del Liceu.

Dimarts 17
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, hora del conte a càrrec de
Carme Brugarola.
Dimecres 18
-A les 19 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, Les dues cares de la llu-
na, a càrrec d’Aixa Miró.
Divendres 20
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 19.30 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, inauguració del nou curs
CEBEI amb lliçó magistral a càr-
rec de Rosa Regàs, directora de
la Biblioteca Nacional d’Espanya.
Dissabte 21
-A les 10 h, a plaça d’Espanya,
inauguració de les pistes d’skate,
amb decoració de les pistes amb
grafits, exhibició d’skaters i dj+
speaker en viu.

-A les 11 h, al Casal de Cultura
Can Butjosa, seminari sobre El fi-
nançament de les associacions.
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler,
Festival de la Poesia.
Diumenge 22
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler,
espectacle infantil La fiesta del
emperador a càrrec de Karromato.
-A les 18 h, al Casal de Cultura
Can Butjosa, discoteca jove dins
del 26è aniversari de RAP 107.
Dilluns 23
-Al Centre Cultural Can Rajoler,
exposició Lluís Companys i la seva
època. Es pot visitar fins al 31
d’octubre.
Dijous 26
-A les 19 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, Mirar la TV en família a
càrrec de Patricia Gabancho, dins
del cicle Educar en família.
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

Gairebé 6.000 persones visiten la
5a Fira del Comerç de Parets

La promoció i revitalització del comerç local i de proximitat és el principal motiu de la Fira del Comerç, una cita
anual que té com a escenari el Sot d’en Barriques i que es complementa amb un ampli ventall d’activitats lúdi-
ques i culturals. Les dues assoaciacions de comerciants de Parets, del barri Antic i de l’Eixample, treballen con-
juntament amb l’organització de l’esdeveniment, amb el suport d’entitats i del consistori.

Un any més, la Fira del Comerç ha
ocupat el Sot d’en Barriques per
mostrar l’ofer ta comercial i de
serveis de Parets en un ambient
festiu i de punt de trobada de la
ciutadania.
La trentena d’expositors, l’impor-
tant nombre de visitants i la
satisfacció expressada pels
organitzadors són l’evidència que
aquest esdeveniment és absoluta-
ment necessari per conèixer la
diversa i important activitat
econòmica existent a la nostra vila.
La iniciativa va néixer amb la
voluntat de dinamitzar el teixit
comercial i s’ha consolidat ple-
nament al cap de cinc edicions. La
fira permet que els botiguers donin
a conèixer directament a l’usuari
els seus productes i compta amb
l’acompanyament lúdic necessari
per tal que tota la família pugui
gaudir de moltes activitats
paral·leles. Enguany, per comme-
morar el 120è aniversari de
l’arribada del tren a Parets, hem
pogut veure una vella locomotora i
les rèpliques de dos vagons, a més
de disposar d’un trenet per als
desplaçaments i d’admirar la
decoració temàtica sobre el
ferrocarril que ha portat a terme la
colla Mil·lenium.
Precisament, vull agrair la
col·laboració de l’empresa Tous i
de RENFE Rodalia en aquesta
commemoració i felicitar a tothom
que ha participat en la fira.
Tot i que en aquesta edició no vaig
poder participar de l’esdeveniment,
puc corroborar que la Fira del
Comerç és una excepcional mostra
del teixit comercial de la nostra
localitat. El petit i mitjà comerç
dóna vida a la trama urbana de la
nostra vila i enfor teix nombrosos
aspectes socials, perquè és qui
atorga vitalitat a una comunitat i
ajuda a cohesionar-la.

Una trentena d’expositors, activitats complementàries com ara desfilades, inflables, dansa, l’ambientació a càrrec
de la Colla Mil·lènium al voltant de l’arribada del tren a Parets ara fa 120 anys, la instal·lació de vagons de RENFE
a escala real i un trenet per accedir a la Fira. Tot aquests ingredients han protagonitzat la 5a Fira del Comerç a
Parets. Les presidentes de les dues associacions de comerciants, Dolors Esteve i Graciela Morelli, n’han fet una
valoració molt satisfactòria. El web www.parets.org o www.parets.cat ofereix un recull fotogràfic més complet,
l’àlbum de fotos de la Fira.
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MANGO, una de les firmes de moda
amb major projecció internacional,
té previst inaugurar el seu nou cen-
tre logístic, ubicat a Parets, a finals
d’aquest any. El centre, amb més
de 22.000 m2 de superfície, s’ubi-
carà al polígon industrial Can Volart,
en unes naus que es van adquirir
amb l’objectiu d’augmentar i d’ab-
sorbir la capacitat de distribució i
creixement que la marca ha projec-
tat dins els mercats exteriors. El
centre logístic emmagatzemarà el
77% del total de peces de roba que
aquesta marca comercialitza en els
cinc continents i distribuirà una mit-
jana de 60.000 peces per hora.

Una inversió de 22 milions d’euros
La construcció de les noves
instal·lacions, les quals es conver-
tiran en una de les centrals logís-
tiques tecnològicament més avan-
çades del món, ha suposat una
inversió de més de 22 milions
d’euros. La cadena MANGO va tan-
car l’exercici 2005 amb una factu-
ració de 1.144 milions d’euros,
xifra que va representar un incre-
ment del 5,4% respecte de l’any
anterior. L’Ajuntament ha donat
supor t a la implantació d’aquest
nou centre que suposarà la crea-
ció de nous llocs de treball al
municipi, alhora que impulsarà el
desenvolupament econòmic de la
zona i de la seva implicació en la
vida social de Parets.

Tot a punt per inaugurar les pistes
d’Skate de la plaça d’Espanya

El nou parc de patinatge de la plaça
d’Espanya s’inaugurarà el proper 21
d’octubre, a partir de les 10 hores. En
el marc de l’acte inaugural s’ha previst
la decoració del nou complex amb gra-
fits i una exhibició de patinadors.

ALOMAR SL. és l’empresa que ha des-
envolupat el projecte juntament amb els
serveis municipals, fet a partir dels sug-
geriments dels joves de Parets. Hi ha
col·laborat estretament el paretà Ivan
Fernàndez, enginyer tècnic i patinador

professional. Les noves pistes han su-
posat un cost de 30.000 euros i dispo-
sen d’elements específics com ara un
flat bank, un handrail box, una pràmide,
un quarter pipe, un grind rail large, ollie

box i un rètol amb recomanacions per
a la bona pràctica d’aquest esport.

Procés de participació ciutadana
La dotació d’aquesta instal·lació va ser
una de les propostes més votades pels
ciutadans en el procés participatiu del
pressupost municipal per al 2006, Amb

els diners, tu hi comptes. Parets dispo-
sa d’una altra instal·lació d’aquestes
característiques, a tocar del Cementiri
Municipal.

La remodelació de les pistes d’skate va sorgir del procés de participació al pressupost

MANGO inaugurarà el
nou centre logístic a
finals de 2007En el marc d’una visita als terrenys que

han d’acollir el futur hospital de Mollet,
diumenge passat, es va procedir a la
constitució del Consell Territorial de
Salut del Baix Vallès. L’acte va comp-
tar amb l’assistència del president de
la Generalitat, Pascual Maragall, la
consellera de Sanitat, Marina Geli, la
consellera d’Interior i exalcaldessa de
Mollet, Montserrat Tura, i la delegada
del Govern de la Generalitat a
Barcelona, Carme San Miguel, així
com representants polítics dels sis
municipis que formen part del consell
territorial.

Millora del CAP Parets
El Consell Territorial de Salut té com a
finalitat treballar conjuntament en la
planificació, ordenació, avaluació i co-
ordinació dels centres, serveis i esta-
bliments de protecció de la salut i
d’atenció sanitària  que es desenvolu-
pin dins del seu àmbit territorial. Durant
les primeres reunions mantingudes, el
consistori paretà va sol·licitar la millo-
ra del Centre d’Assistència Primària.
Diumenge, la consellera Marina Geli va
adoptar el compromís d’ampliar-lo.
L’any 2007 es durà a terme el projecte.

Constituït el Consell
Territorial de Salut

El 21 d’octubre s’inauguraran
les noves instal·lacions, amb

activitats diverses
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Què en pensa de que s’instal·lin caixes niu al municipi per fomentar la nidificació d’espècies autòctones?

VOX POPULI

Em sembla bé, però crec que
hi han coses molt més impor-
tants. Existeixen problemes
molt més greus i cal abocar
els recursos en això. Cal efi-
càcia en allò que fa més fal-
ta. Però la iniciativa dels nius
no està gens malament.

Bernardo
Bernat
52 anys

Maria
Torner

54 anys

Està bé però no crec que ser-
veixi per gaire. El problema
principal són les garses, es
mengen els ous i maten les
cries d’altres espècies. Com
a iniciativa em sembla correc-
te però si no es controlen els
predadors no avançarem mas-
sa en la seva conservació.

Benjamin
Moreno
57 anys

Tot el que sigui millorar l’en-
torn i beneficiar els animals
ho trobo molt bé, a mi m’agra-
den moltíssim. Tan de bo tor-
nessin  les espècies que per-
tanyen al  municipi, això ens
faria sentir més a prop de la
natura i viure-la com en d’al-
tres temps.

Júlia
Venegas

55 anys

M. del Mar
Naranjo
29 anys

L’Escola de la Natura de Parets ha
posat en marxa un programa de cursos
extraescolars per a nens i nens d’en-
tre 8 i 10 anys. Aquesta oferta educa-
tiva esdevé una opció diferent per que
els infants aprofitin el temps alhora
que s’acosten al món de la natura i els
aspectes actuals del medi ambient. El
programa establert està pensat per tal
que els alumnes, de forma amena i
divertida, aprenguin a millorar el nos-
tre entorn i a conèixer i respectar la
natura i es durà a terme mitjançant
classes pràctiques, jocs, tallers,
audivisuals i sor tides conduïdes per
professional que garanteixen l’aspec-
te educatiu i l’execució del programa
previst. El curs s’impartirà a les instal·-
lacions de l’Escola de la Natura, a Can
Jornet i a diferents indrets de la Torre
Malla i el riu Tenes. La presentació del
programa i l’inici dels cursos tindrà lloc
el divendres, 3 de novembre, a les
17.30 h a l’Escola de la Natura, prè-
via inscripció i reserva de la matrícula
corresponent.

Curs de voluntariat ambiental
Durant els últims anys, l’espai rural de
Gallecs ha evolucionat considerable-
ment i la vegetació i la fauna han so-
fert una evident millora. La recupera-
ció d’espècies ornitològiques, la crea-
ció de nous hàbitats d’interès natural
així com una bona gestió  dels boscos
i espais agrícoles han revalorat aquest
indret com a espai d’oci vinculat a la
natura. El futur de Gallecs passa per
seguir treballant en la millora i conser-
vació del seu entorn natural i, en
aquest sentit, l’Escola de la Natura de
Parets en coordinació amb el Consor-
ci de l’Espai Rural de Gallecs ha pro-
posat la creació d’un curs de
voluntariat ambiental adreçat a perso-
nes sensibilitzades amb el medi am-
bient. Aquest curs és obert a dones i
homes majors de 18 anys comprome-
ses amb qüestions mediambientals i
que, de forma desinteressada, es
vulguin involucrar de manera activa en
la conservació de l’entorn natural de
Gallecs. El curs s’impartirà de mane-
ra gratuïta i l’assistència donarà dret
a l’obtenció d’un diploma.
La reserva de places és fins al 26 d’oc-
tubre i els cursos s’iniciaran el dijous
2 de novembre.

Nous cursos i activitats
extraescolars a
l’Escola de la Natura

Està molt bé. Recuperar la
fauna autòctona ajuda a recu-
perar també la identitat dels
pobles, alhora que millora l’en-
torn i ens fa sentir més inte-
grats amb la natura i en el
món rural que havíem tingut
temps enrera.

Per als ocells em sembla bé,
tot i que jo els tinc pànic.
L’únic que espero és que es
controli per tal que, a la llarga,
no hagi superpoblació, això
tampoc seria bo. Suposo que
amb més ocells hi hauria
menys insectes i recuperarí-
em una mica l’entorn natural.

El projecte Un sostre, un niu vetlla per la
reproducció d’espècies autòctones

S’instal·len caixes niu a diferents equipaments
municipals i espais públics de Parets

JOSEP M.
TARRÉS
Regidor de

Medi
Ambient

Una delegació de
Parets visita Nicaragua
Una delegació de Parets, encapça-
lada per l’alcalde, Joan Seguer, ha
visitat recentment algunes poblaci-
ons de Nicaragua i el municipi ager-
manat, San Francisco del Norte, per
fer un seguiment dels projectes
amb què col·labora la nostra locali-
tat i la comarca. Durant l’estada
han mantigut converses amb Daniel
Or tega, candidat sandinista a la
presidència del govern de Nicaragua
i s’han plantejat nous projectes
solidaris. Membres de l’entitat local
Associació Solidària amb San
Francisco formaven part de la dele-
gació.

Sota el lema Un sostre, un niu, la regi-
doria de Medi Ambient de l’Ajuntament
de Parets i l’empresa Gestions i estu-
dis ambientals Dalmau-Sanmartí Gea
365 SL. han posat en marxa una ac-
ció conjunta que vetlla per la conserva-
ció del medi i la reproducció de les es-
pècies d’ocells i petits rapinyaires que
es troben en perill dins la nostra pobla-
ció. La presentació del projecte va te-
nir lloc el 6 d’octubre, coincidint amb
el Dia Mundial dels Ocells i consisteix
en la instal·lació d’estructures artifici-
als o caixes niu, que poden ser utilit-
zades per aquelles espècies que escu-
llen forats als arbres o cavitats a les
roques per construir el seu niu i tenir

cura de les cries.
Aquests nius artificials s’han col·locat
a diferents equipaments municipals
com ara l’Escola de Música, Can Jornet
o la Marineta, i en espais públics –Parc
La Linera– per tal de potenciar la nidifi-
cació amb la voluntat de recuperar la
fauna pròpia de casa nostra.

Observació a Gallecs
Dins la mateixa campanya, diumenge
passat, es va dur a terme una activitat
d’observació i anellament d’ocells a
l’espai natural de Gallecs.
La trentena d’assistents hi van poder
veure mussols i falcons entre d’altres
espècies.

Tenir cura de l’entorn és compromís de tots

BrBrBreuseuseus

Properes activitats de
Parets contra el càncer
Amb motiu de la Setmana mundial
contra el càncer, l’Associació Parets
contra el càncer, ha organitzat un
seguit d’activitats que es duran a ter-
me entre els dies 16 i 21 d’aquest
mes. Dilluns 16, es desplaçaran
fins al mercat de l’eixample per do-
nar informació a totes les persones
interessades en formar part de l’en-
titat o ampliar coneixements sobre
aquesta patologia. El mateix
succeirà el 18 d’octubre al Camp de
les Peces i al carrer Aragó. Pel que
fa al dia 21, està previst organitzar
una postulació a diferents indrets de
la població amb la intenció de recap-
tar fons per lluitar contra aquesta
malaltia. Les activitats continuaran,
més endavant, amb el sopar anual
i una tòmbola de joguines.

D’un temps ençà, sembla que estem molt més sensibilitzats pel
que fa al nostre entorn i a la natura. Ens adonem del valor real
que suposa la conservació del medi, la resolució dels problemes
ambientals i la protecció i recuperació de les espècies autòcto-
nes. La davallada de llocs ideals per la reproducció i nidificació,
i els inevitables canvis que suposa el creixement en la fesomia
dels municipis, han fet disminuir el nombre d’ocells i petits rapi-
nyaires abans tan habituals als nostres camps i el nostre paisat-
ge. Per això, la regidoria de Medi Ambient en una acció conjunta
amb l’empresa Gestions i estudis ambientals Dalmau-Sanmartí
Gea 365 S.L. hem posat en marxa el projecte Un sostre, un niu
que dotarà als ocells de llocs per anidar i tenir cura de les cries.
Pensem que cal mantenir un equilibri i vetllar per la qualitat del
nostre entorn i volem apostar per la recuperació de les espècies
de casa nostra, perquè el respecte a la natura i el seu conjunt
biològic és un compromís de tots i ens ajuda a refermar la nos-
tra identitat com a poble.

Observació i anellament durant l’activitat desenvolupada a l’espai de Gallecs
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Es presenta el documental
El llegat de la paraula

La filmació recull els testimonis de ciutadans de Parets que van patir
les conseqüències de la guerra civil i la postguerra

El llegat de la paraula és el títol del
documental que es presentarà el 29
d’octubre, a les 12h, al teatre Can Ra-
joler dins els actes que l’Ajuntament ha
previst celebrar durant aquest any al
voltant de la recuperació de la memò-
ria històrica i de l’aniversari de la pro-
clamació de la Segona República. La
producció audiovisual El llegat de la pa-
raula és un documental d’uns trenta mi-
nuts de durada que ha estat elaborat
des dels serveis de Comunicació i Ar-
xiu Municipal i que recull testimonis de
ciutadans de Parets sobre la Repúbli-
ca, la Guerra Civil i la postguerra.

Exposició sobre Lluís Companys
El Centre Cultural Can Rajoler acollirà
també a partir del proper dia 23, l’ex-
posició Companys i la seva època.

LITERATURA

L’escriptora i periodista Asha Miró,
autora dels llibres La filla de Ganges
i Les dues cares de la lluna, assisti-
rà el proper di-
mecres 18 d’oc-
tubre, a les 19h,
a la biblioteca
Can Rajoler en
el marc del cicle
Educar en famí-
lia que es des-
envoluparà du-
rant aquesta tar-
dor. L’Asha rela-
tarà, la seva ex-
periència vital
respecte l’adop-
ció i respondrà a
les preguntes
del públic. Asha Miró va néixer a l’Ín-
dia l’any 1967 i a l’edat de 6 anys va
ser adoptada per una família catala-
na. A Barcelona va estudiar magisteri
i piano. Va començar la seva relació
amb els mitjans de comunicació ara
fa uns anys com a presentadora del
programa de televisió Ad TV. També
ha presentat un nombre important

d’actes culturals i és la protagonis-
ta d’una nova sèrie d’animació infan-
til. Als 27 anys va tornar al seu país

i aquesta expe-
riència la va im-
pulsar a escriu-
re el llibre La fi-
lla del Ganges.
Més endavant,
en el seu nou lli-
bre Les dues
cares de la llu-
na, relata la tro-
bada amb la
seva família de
l’Índia. Ha treba-
llat en el depar-
tament de co-
municació del

Fòrum Universal de les Cultures i
col·labora activament amb diverses
ONGs. Dins el projecte Educar en fa-
mília també està prevista una expo-
sició de llibres i documents recolzats
per un cicle de conferències en les
que es comptarà amb la presència
de professionals de l’educació i per-
sonatges famosos.

Oficina de Catala

Oficina de Català
de Parets del Vallès

Centre Cultural Can Rajoler
Travessera, 1

Tel. 93 573 98 00

parets@cpnl.cat

Realitzem-nos usant
moderadament realitzar

`

Des de fa temps en molts escrits d’ori-
gen divers s’ha popularitzat l’abús del
verb realitzar.  Però això no és exclusiu
de la llengua catalana. El 26 d’abril
d’enguany, El Periódico va publicar una
entrevista a Alber to Gómez Font,
lingüista de la Fundación del Español
Urgente de l’agència Efe, en la qual
deia, parlant de la llengua castellana,
que hi havia una certa deixadesa en el
coneixement de la llengua i que els mit-
jans de comunicació, model de llengua
actual, pecaven d’”utilitzar paraules
amb significats que no tenen. No dir les
coses amb propietat. Caure en les mo-
des que imposa un locutor.” I cita entre
d’altres “l’abús del verb realizar “. Deia
que “ara res se lleva a cabo, se efectúa,
se ejecuta, se emprende... Tot es rea-
litza.” Atribueix aquesta deixadesa a la
ignorància perquè “mai s’ha de donar
per acabat l’aprenentatge de la llen-
gua”.

Exactament el mateix podem dir de la
llengua catalana i no necessàriament
parlant dels mitjans de comunicació. Ara
res es fa, s’executa, es du a terme o es
desenvolupa. Però encara és pitjor. A ve-
gades s’usa realitzar substituint verbs
amb els quals no té cap relació de sig-
nificat. Podem trobar escrits on es rea-
litzen colònies de vacances durant l’es-
tiu, cursos, esports i llibres, en lloc d’or-
ganitzar colònies, impartir cursos, prac-
ticar esports o escriure llibres. Inten-
tem, doncs, usar aquest verb amb el
sentit que li correspon i evitem-ne l’abús
usant sinònims.

Asha Miró visitarà la
biblioteca Can Rajoler

1882-1940. Aquesta mostra itinerant
és un recull de fotografies que es van
obtenir des dels diferents centres i ins-
tituts de parla catalana i es va comple-
tar amb algunes fotos procedents d’ar-
xius particulars.
Les fotografies s’han recollit en vuit pla-
fons ordenats per temàtiques que in-
tenten mostrar diversos aspectes de la
vida del primer terç del segle XX: la re-
ligió, la política, els canvis en l’estruc-
tura productiva del país, l’educació o en
l’entramat associatiu, entre d’altres. Les
imatges són el reflex popular d’una èpo-
ca que s’ha acotat d’acord amb la vida
de Lluís Companys. L’exposició ha gau-
dit de l’ajut de la Comissió Institucional
Lluís Companys, de diversos centres i
instituts d’estudis, d’arxius i de particu-
lars que s’han dedicat a fer la recerca.

CELEBRACIO

Enguany es celebra el 60 aniversari
de la benedicció del temple de Sant
Esteve de Parets. El 3 de novembre
del 1946 es va beneir el nou temple
de Sant Esteve, construït sobre l’an-
tiga església
cremada al
c o m e n ç a -
ment de la
Guerra Civil.
L’amo de la
i n d ú s t r i a
Linera,  va fi-
nançar la
construcció i
va contractar
l’arquitecte
Francesc Fol-
guera, que
havia fet la
reforma del monestir de Montserrat;
l’escultor Frederic Marès, que va res-
taurar les tombes reials del mones-
tir de Poblet, i el pintor Josep Obiols.
El resultat va ser una església d’es-
til neoromànic llombard, que va con-
servar el vell absis medieval. El nou
temple no es va consagrar fins al 4

de maig de 1947. Per tal de comme-
morar l’esdeveniment, l’Ajuntament
i la Parròquia de Sant Esteve de Pa-
rets han preparat tot un seguit d’ac-
tes que es duran a terme durant

aquest cap de
setmana i que
començaran
dissabte 14, a
les 21 h, a
l ’ e s g l é s i a ,
amb un con-
cert de música
clàssica que
anirà a càrrec
del duet d’arpa
format per Lau-
ra Boschetti i
Silvia Rifà i la
mezzosoprano

Assumpta Cuní. El diumenge 22, a
les 10.30h del matí, el rector de la
parròquia Mossèn Pere Farriol, ofici-
arà una missa commemorativa del
60è aniversari de la benedicció i, a
les 12 h, a la plaça de la Vila hi haurà
una audició de sardanes a càrrec de
la cobla Ciutat de Manresa.

60è aniversari de la benedicció
del temple de Sant Esteve

,

Obertura acadèmica del
nou curs del CEBEI a
càrrec de Rosa Regàs
La Biblioteca Infantil i Juvenil Can
Butjosa ha endegat la 4a convoca-
tòria per a l’obtenció del Certificat
d’Especialització en Biblioteques
Escolars i Infantils (CEBEI) que
s’atorga conjuntament amb la Uni-
versitat de Vic.

Es presenta el nou curs
L’acte de presentació del curs tin-
drà lloc el divendres 20 d’octubre a
les 19 h, a la Biblioteca Infantil i Ju-
venil Can Butjosa. L’obertura i pre-
sentació anirà a càrrec de Mercè
Escardó, directora de la biblioteca i
posteriorment intervindran l’alcalde
de Parets, Joan Seguer, la directo-
ra de la Biblioteca Nacional d’Espa-
nya, Rosa Regàs, que oferirà la xer-
rada La lectura, eina de vida i la rec-
tora de la Universitat de Vic, As-
sumpta Fargas. L’acte es clourà
amb el lliurament del graduat als
alumnes que han finalitzat de forma
satisfactòria el CEBEI de la passada
edició i amb un conte. El CEBEI és
un curs d’especialització que pro-
porciona formació en gestió de bibli-
oteques escolars i s’imparteix en
col·laboració amb les Facultats de
Ciències Humanes, Traducció i Do-
cumentació i la d’Educació de la
Universitat de Vic. El certificat és
d’especial interès, tant pels profes-
sionals docents que volen adherir-
se al nou impuls que està donant el
Departament d’Educació a les bibli-
oteques escolars, com pels bibliote-
caris dedicats als infants.



13 d’octubre de 20068
ESPORTS

FFFFFeeeeem am am am am atltltltltleeeeetttttiiiiismsmsmsmsmeeeee

MARTA MARTÍN
Atleta paretana de l’AA Catalunya

Jordi Seguer

Com has començat la nova temporada?
Vaig iniciar la preparació a final d’agost
ja que he hagut de recuperar-me d’una
lesió al tendó d’aquil·les. Continuo al
Catalunya per cinquena temporada per-
què m’hi trobo molt a gust. He canviat
d’entrenador al viure de nou a Parets i
ara el meu tècnic és l’Esteban Jiménez,
de Montornès.
Quins reptes et planteges?
Per ara seguiré preparant el millor pos-
sible la meva especialitat que són els
800 m tot i que algun dia m’agradaria
donar el salt als 1.500 m. Abans de la
temporada de pista a l’aire lliure,
aquest any ens centrarem molt en les
proves de cros.
Després de residir al CAR Sant Cugat
i al CAEP Sòria tornes a casa?
He estat sis anys becada, quatre a Sant
Cugat i dos a Sòria i en l’actualitat con-
tinuo amb una beca de serveis al CAR.
Estic molt il·lusionada de tornar a casa
i de poder entrenar-me aquí. Vull obli-
dar la temporada passada quan no vaig
poder competir en pista a l’aire lliure a
causa de la lesió.
Com veus la competició espanyola?
Crec que tinc condicions per classificar-
me de nou per la final espanyola de
800 absoluta. La meva millor posició va
ser fa quatre anys un cinquè lloc a
Salamanca. Encara que no pugui entre-
nar-me tant per qüestions de feina vull
intentar-ho.

L’atleta paretana Marta Martín formarà part
per cinquena temporada consecutiva de
l’equip de competició de l’Agrupació Atlèti-
ca Catalunya. Martín, de 25 anys, resideix
des de fa uns mesos de nou a Parets des-
prés d’haver estat 4 anys becada al CAR
Sant Cugat i altres 2 al CAEP de Sòria. Du-
rant la seva estada a Castella Lleó ha com-
pletat els seus estudis de Magisteri en l’es-
pecialitat d’Educació Física. Ara mateix Mar-
ta Martín dóna classes a l’ACESCO i és
membre del cos tècnic del Club Atletisme
Montornès. La jove atleta va començar a
practicar l’atletisme als 12 anys, tot just
quan s’estava gestant el CA Parets. Més
tard va córrer per la JA Sabadell, Integra 2
fins fitxar pel Catalunya. Des de les catego-
ries inferiors ha fet podi en la majoria de
finals on ha par ticipat. Els resultats més
destacats van ser la medalla d’or en la fi-
nal espanyola de pista en 800 m de cate-
goria juvenil. Va repetir l’or a la final esta-
tal promesa de pista coberta en 800 m i l’ar-
gent al Campionat d’Espanya absolut  4X4
amb l’AA Catalunya.

Ja fa dues temporades que Marc
Garcia Brunat és jugador del Tennis
Taula Parets. Va començar a practi-
car aquest esport als 9 anys com a
aficionat i l’any passat es va federar
per disputar la lliga de 3a Provincial
i agafar ritme a la competició. La
seva actuació més brillant va ser al
Circuit Horitzó de categoria benjamí,
una competició organitzada per la Fe-
deració Catalana, on va quedar en 3r
lloc. Gràcies a aquest paper va ser
seleccionat per assistir a un campus
de detecció de talents que es va fer
al Centre de Tecnificació de Calella
durant una setmana. També va que-
dar en 1r lloc de la seva categoria al
36è Open de Nadal de TT a Vic.
Aquesta temporada Marc Garcia
juga a l’equip del TTP de 2a Provin-
cial. Abans de debutar a la lliga va
ser 5è al 2n Open aleví de Cassà de
la Selva i el 7è de l’Open de Calella.
Totes dues proves eren puntuables
dins del ranquing de la Federació.

eeeeel pll pll pll pll plaaaaannnnntttttererererer

MARC GARCIA, 11 anys
Club Tennis Taula Parets

“Algun dia m’agradaria entrenar a casa meva”

Enguany seràs també entrenadora del
Club Atletisme Montornès?
Aquest any començo la meva etapa
com a entrenadora. M’hagués agradat
fer-ho a Parets però m’he decantat per
les instal·lacions que hi ha a
Montornès i pel fet que el meu tècnic
és d’allà. Algun dia m’agradaria entre-
nar a casa meva  i estic oberta a par-
lar-ne amb qui sigui.
Quines possibilitats tens de tornar a

ser internacional?
He participat en tres ocasions en troba-
des internacionals amb la selecció es-
panyola. Quan era júnior vaig anar a
Itàlia i França i com a promesa a
Liverpool on vaig ser quarta. Si treballo
bé crec que puc tornar a ser internacio-
nal tot i que serà molt dur aconseguir la
marca.
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El Bàsquet Parets presenta els
equips de la nova temporada

Primera victòria de l’Handbol Parets a la lliga

A la fotografia, els jugadors i els tècnics responsables de l’escola de bàsquet

El primer equip del CF Parets visi-
ta aquest diumenge el camp muni-
cipal Germans Gonzalvo de Mollet
per disputar la 5a jornada de Terri-
torial Preferent grup 1. El conjunt
entrenat per José Miguel Astasio
ha perdut els dos darrers par tits
de la lliga al camp del San Cristóbal
(1-0) i a casa contra el Canovelles
(1-2). Un penalt rigurós va perme-
tre als visitants endur-se els tres
punts. Carreño va avançar al primer
temps al CFP però 30 segons des-
prés el Canovelles va empatar.
Bricio va transformar el penalt en el
m. 65 aconseguint l’1-2 final.

El club presidit per Dídac Cayuela compta amb 25 equips fede-
rats a més de l’escola de bàsquet base i el grup de veterans

El sènior masculí de l’HP suma 2 punts
després de les dues primeres jornades
de la lliga de 1a Catalana Grup B. L’equip
d’Herrero ha perdut a la pista del Garbí
(26-25) mentre que dissabte va sumar el
primer triomf a casa contra el Cardedeu
(33-26). El derbi no va tenir color i els
paretans ja dominaven al descans per 16
a 7. Jordi Alpuente amb 10 gols, Siscu i
Jordi Palet amb 6 van ser els màxims
golejadors de l’equip. Aquest cap de set-
mana l’Handbol Parets visita la pista del
Molins de Rei. Calella i Poble Nou són els
líders de la lliga amb 4 punts seguits per
Safa Gavà i les Franqueses amb 3.
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Dissabte 14 i Diumenge 15 Octubre
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
Mollet UE-CF Parets (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 1:
Llinars-B.Parets A (Dissabte, 18.45 h)
3a FEM. A Grup 5: B.Parets A-BIM (Dissabte, 19 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2:
FS Parets Wursi-La Union B (Dissabte, 17.30 h)
HANDBOL 1A CATALANA Grup B:
Molins de Rei-Handbol Parets
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3: CN Mataró-TT Parets
(Diumenge, 11 h)

Dissabte 21  i Diumenge 22 Octubre
FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CF Parets-Atlètic Gironella (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 1:
B.Parets A-Salle Manresa (Dissabte, 19 h)
3a FEM. A Grup 5: B.Parets A-Rubí (Diumenge, 12.15h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2:
Gironella-FS Parets (Dissabte, 19 h)
HANDBOL 1a CATALANA Grup B:
H.Parets-Poble Nou (Dissabte, 19 h)
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3:
TT Parets-Promocentro Múrcia (Diumenge, 11 h)

Parets acull el Campionat de Catalunya aleví de patinatge
.

El Bàsquet Parets va presentar el
passat 1 d’octubre tots els equips de
la nova temporada 2006-07. L’acte
va servir per omplir de gom a gom el
nou Pavelló d’espor ts i era una de
les primeres activitats de la celebra-
ció dels 75 anys de bàsquet a Pa-
rets.

25 equips i més de 250 jugadors
Enguany el club presidit per Dídac
Cayuela ha ampliat fins a 25 la xifra
d’equips federats a més de l’escola
i de l’equip de veterans. El BP comp-
ta en categoria masculina amb dos
equips sèniors  (a 2a Catalana i Ter-
ritorial),  dos júniors, un cadet, dos

infantils, un preinfantil, tres minis i
dos preminis. En categoria femenina
continuen els dos sèniors (a 3 “A” i
al Campionat de Catalunya “B”), un
júnior, dos cadets, dos infantils,  un
preinfantil, dos minis i dos preminis.
L’escola del BP la formen uns 36 ju-
gadors d’entre 6 i 7 anys. Toni Martín
-tècnic del sènior masculí A- i Dídac
Cayuela -president- són els responsa-
bles dels dos grups de l’escola tot i
que compten amb la col.laboració de
Monica Molina, Lorena Arnaldos i
Noelia Gómez. El creixement del club
que ja supera els 250 jugadors està
supeditat a la manca d’espai per
poder entrenar-se.

Tercera sortida del
Bàsquet Parets a la lliga
El sènior masculí A del BP jugarà
aquest diumenge (18.45h) a la pis-
ta de l’Ull Blau Llinars el tercer par-
tit consecutiu fora de casa a la lliga
de 2a Catalana Grup 1. El bloc de
Toni Martín buscarà la segona victò-
ria després d’haver perdut 2 dels 3
partits disputats. Diumenge passat
el BP va caure a Manlleu (86-75)
davant d’un dels favorits per l’as-
cens. L’equip encara té pendent el
partit suspès a 11 segons del des-
cans a la pista de l’Olesa C.
D’altra banda, el sènior femení A del
BP acumula 2 victòries i 1 derrota a
la lliga de 3 “A”. Dissabte passat les
paretanes van guanyar a la pista del
Mollet B (21-56) i anteriorment al
Lliçà d’Amunt a casa (42-37).

El Pavelló municipal d’espor ts de
Parets va acollir el cap de setmana
del 30 de setembre i 1 d’octubre la
final catalana de patinatge de cate-
goria aleví. En l’apartat de figures
obligatòries femení la 1a classifica-
da va ser Julia Vallejo del CP
Lloriana (Barcelona), 2a Nuria
Montull del CP Esplugues
(Barcelona), totes dues apareixen a
la fotografia. En el programa lliure
femení, 1r lloc per Marta Zorrilla del
Club Patí Bordeta (Lleida), 2a posi-
ció per Ariadna Ginesta del CP
Tordera (Barcelona) i 3a Julia

Figueroa del Ripollet (Barcelona). A la competició individual masculí programa lliure, el campió
de Catalunya va ser Daniel Cardiel Avila del Llista Blava de Lleida. La parella guanyadora de la
final va ser formada per Pau Forés i Irene Espuny de l’Escola Ampostina (Tarragona).

26è aniversari de la
Penya Blau Grana
Més de 300 persones van assistir el
passat diumenge al dinar del 26è
aniversari de la Penya Blau Grana
Parets celebrat al Pavelló d’esports.
L’acte va comptar amb la participa-
ció entre d’altres de l’exjugador del
FC Barcelona Julio Alberto, del direc-
tiu Manel Soldevila i del responsable
de les penyes del club.
Totes les persones que van prendre
part al dinar es van poder fotografiar
amb els trofeus de la Lliga i de la
Champions League de la temporada
2005-06.
La Penya que presideix Llorenç Plan-
tada té previst organitzar el diumen-
ge 12 de novembre la Caminada Po-
pular conjunta amb l’Agrupament Es-
colta i Guia Sant Jaume.

BrBrBreuseuseus

El TT Parets cau a casa
contra el Dama d’Elx
El Tennis Taula Parets va perdre diu-
menge (1-4) davant del Dama d’Elx
en el debut a la 1a Estatal grup 3.
L’únic punt de l’equip el va aconse-
guir Xavi Villoro mentre que Miquel
Molina i Juan Ortega no van puntuar.
Aquest diumenge el TTP jugarà a
Mataró (11h) mentre que en la 3a jor-
nada rebrà el Promocentro Múrcia el
22 d’octubre. L’equip del TTP a la
Superdivisió d’honor Catalana també
va perdre en el seu debut a Premià
de Mar (4-3). Els punts van ser per
Jordi Rivera, Juanma Ortega i en l’en-
frontament de dobles.

Primer partit del Rugbi
Parets a la lliga de 2a
El Club de Rugbi Parets rebrà diumen-
ge (11.30 h) al camp de rugbi de la
zona esportiva el CR Tarragona en la
1a jornada de la lliga de 2a Catalana.
Els paretans han aconseguit l’ascens
de categoria després de la renúncia
del Santboi “C” i del Geieg Torroella
Montgrí. En el segon partit el CRP
jugarà al camp del Sant Cugat el 21
d’octubre. L’equip compta amb nou
tècnic i una plantilla amb més de 30
jugadors.

BrBrBreuseuseus
Derbi Mollet UE-CF Parets
a la lliga de Preferent

Doble victòria del Futbol
Sala Parets a Territorial
El sènior A del FSP Wursi ha gua-
nyat els 2 primers par tits de la lli-
ga de Territorial grup 2: Mataró (4-
3) i Riudellots de la Selva (1-7).
L’equip entrenat per José Maqueda
va patir per assegurar el triomf con-
tra els maresmencs tot i tenir un 4-
1 favorable. A Riudellots, el FS Pa-
rets va escapar-se amb un 0-6 fa-
vorable i en tot moment va ser su-
perior. Els gols van ser marcats 3
per Cerrillo, 1 per Oriol, Ivan, Alber-
to i Cesar. Dissabte (17.30h) el
FSP rebrà la Union de Sta Coloma.
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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 l’alternativa:
la millor opció

Participació
ciutadana i

voreres

Volem escoltar!

No és gens estrany que amb el procés de
participació ciutadana iniciat l’any passat,
encara que fos molt incipient, les perso-
nes que hi van par ticipar opinessin que
una de les principals preocupacions de
tots, eren i són les voreres. I això, per
què? La resposta és fàcil, l’espai públic
en el nostre poble està molt i molt degra-
dat, fruit d’una política de l’equip de go-
vern d’abandonar-ne el manteniment. Un
poble és com una casa, si cada any no des-
tines uns quants diners al manteniment,
la casa se t’acaba ensorrant. A Parets des
de fa anys no es dediquen diners a la
millora dels carrers del poble. Per anar bé,

La gent d’Iniciativa sempre hem conside-
rat que la veritable democràcia és aque-
lla en la que la ciutadania participa acti-
vament en la presa de decisions. Volem
governar amb la gent, comptant amb tot-
hom, escoltant. Ens vam comprometre a
fer possible els pressupostos participa-
tius a l’Ajuntament i com ja hem dit en
alguna altra ocasió, si formem par t de
l’equip de govern és per que entre d’altres
coses, aquest compromís també va ser as-
sumit pel conjunt del govern local de coa-
lició.
A aquestes alçades del mandat podem dir
que s’han fet passes importants per im-

Som a les portes de l’inici de la campanya
electoral per a les eleccions al Parlament
de Catalunya. Eleccions que com tots sa-
beu, han estat anticipades per la
incompetencia i manca de lideratge del
PSC-PSOE en la figura del seu president,
la prepotència d’ERC en la figura del se-
nyor Carod Rovira i en la figura testimoni-
al d’Iniciativa.
Després de tres anys el tripartit liderat pel
PSC-PSOE ha fet el paper de la trista figu-
ra i ha deixat Catalunya amb el cul en l’ai-
re: no ha estat capaç de governar, s’ha
desprestigiat la figura del president de la
Generalitat i ha deixat Catalunya i a tots

Durant aquests dies potser hauríem de do-
nar la benvinguda als nous veïns que amb
il·lusió comencen a instal·lar-se als seus
nous habitatges a l’Espai Central i a altres
indrets de Parets. Les raons per les quals
han triat aquest municipi segurament han
estat molt diverses i per suposat cal pensar
que cadascú en deu haver fet la seva valo-
ració. Però potser no està de més informar-
les que han apostat per un municipi dinà-
mic, amable i  tranquil. Un municipi que ha
crescut amb un més que acceptable equi-
libri, que ha sabut combinar el seu potencial
econòmic i la seva situació privilegiada en el
mapa, amb la capacitat de reinvertir i trans-

formar en serveis allò que el seu mateix
estatus li ha proporcionat, un municipi que
consolida, cada vegada més, la seva identi-
tat a través d’un important teixit associatiu
i que ha sabut preservar el medi natural,
amb una sensibilitat especial vers les gene-
racions futures. Estem segurs que els nou-
vinguts no se’n penediran perquè han apos-
tat per un Parets acollidor que ha de servir
per viure-hi i gaudir-hi.
Però potser els nouvinguts també han de
saber que una opció política del nostre po-
ble, no adscrita en el marc dels partits tra-
dicionals de Catalunya, conservadora d’es-
perit i de dubtosa definició ideològica, ha

qüestionat, com sol fer amb tot, per motius
demagògics i de poc sentit comú, l’ocupació
dels habitatges per part dels propietaris re-
cents. A aquest indefinit partit li molesta tot
el que soni a nou, primer van ser els edifi-
cis (aquests i els altres de més enllà) fent
al·lusió a l’alçada i ara sembla ser que els
molesta que comencin a ocupar-se.
Ai que patirem!

Els nouvinguts
han de saber...

cada any s’han de posar sobre la taula
suficients diners per arranjar dos o tres
carrers, això fa molts anys que no es fa i
es nota. Aquest any, s’han arrencat i tor-
nat a fer unes quantes voreres, està bé,
però nosaltres ens preguntem si no seria
millor prevenir i tenir una brigada munici-
pal amb més personal per tapar els forats
i les escletxes quan comencen. Tots po-
dem comprovar com un forat en una vore-
ra, si no es tapa es va fent gros i deterio-
ra tota la vorera, el mateix passa quan per
les escletxes que s’obren entre la vorera
i la vorada hi comencen a créixer les her-
bes que acaben aixecant tots els panots.

Sempre és millor i més econòmic prevenir
en lloc d’arrancar-ho i fer-ho tot nou. El
carrer de Lluís Companys, que aquest any
s’ha arranjat i semblava que la millora era
total, no té vorera al costat de Can Serra
i els veïns, especialment que baixen des
del barri Cerdanet, no poden continuar, han
de canviar de vorera i el mateix passa a
les persones que van o tornen del cemen-
tiri. Per altra banda, sembla un aparador
de diversos models de fanals. Nosaltres
lamentem que sigui una obra inacabada.

els catalans en una situació agredolça.
Tanmateix, cal destacar en tot aquest poti-
poti la solidesa i fermesa de CiU, que tot
hi ser a l’oposició, ha fet possible que avui
tinguem un nou Estatut de Catalunya. Si
analitzem els diferents partits podem dir
que en aquests tres anys el PSC ha fet el
paper de la trista figura; llepant el cul i les
vores a ZP plantejant propostes descafeï-
nades i de baix perfil per no complicar el
seu actiu electoral al senyor. Zapatero.
ERC,  la clau inexistent , no ha donat la
talla i sobre tot la seva deshonestedat
combinant el seguidisme i l’obediència al
PSC-PSOE amb tocs de radicalitat ha dei-

xat en evidència el president de la Gene-
ralitat i ha provocat una crisi rere l’altra
fins al punt de fer-los fora del govern des-
prés del darrer afer amb el posicionament
sobre l’Estatut. Per acabar ,Iniciativa ha fet
un paper de presència  irrellevant, però
d’una gran dignitat. Tot aquest còctel ha
portat a tenir eleccions anticipades. CiU
ha assumit des d’un primer moment un
paper decisiu i hem demostrat que podem
governar Catalunya amb l’Artur Mas com
a president.

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.

pulsar la participació i que han reeixit. La
Taula d’Entitats és un instrument consoli-
dat i és a punt d’aprovar-se el Reglament
de Par ticipació Ciutadana. L’any passat
vam sotmetre a la consideració dels veïns
i veïnes la priorització de les inversions de
l’Ajuntament, i es va triar la millora de les
voreres i la supressió de les barreres ar-
quitectòniques. Com no podia ser d’altra
manera, aquestes prioritats van ser assu-
mides pel govern i ho hem estat executant
durant aquest exercici. I també una part
del pressupost d’inversions va ser decidi-
da directament per la ciutadania i per això
s’han construït per exemple, les pistes

d’skate de la plaça d’Espanya.
Ara que ha arribat el moment d’aprovar els
pressupostos pel 2007, tornem a donar la
paraula a la gent i fins el 2 de novembre
es poden lliurar les butlletes de participa-
ció individual.
Demanem a tothom que sense pors ni
complexos, hi digui la seva. És un dret!
Des d’ICV-EA, volem escoltar!

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

Grup Municipal de Convergència i Unió
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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: Indefinit.
Horari: De dilluns a divendres
de 8 a 13 i de 15 a 18 h.
Tasques: Atenció clients,
càlcul de pressupostos i ac-
tualització bases de dades.
Requisits: Imprescindible for-
mació i experiència en gestió
comercial.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Indefinit.
Horari: Torn partit a convenir.
Tasques: Marcar les pautes
per complir la normativa
vigent en riscos laborals i
medi ambient (sector
químic).
Requisits: Formació superior
en prevenció de riscos
laborals.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Temporal +
indefinit.
Horari: Jornada partida
completa de 9 a 13.30 i de
15 a 20 h.
Tasques: Les pròpies
d’oficiala de perruqueria.
Requisits: Imprescindible
formació i experiència en
aquest àmbit.

La bibliografia i la documentació utilitzades per a l’elaboració d’aquest
article es poden consultar a les biblioteques municipals i a l’Arxiu
municipal de Parets.

Mercè Alcayna

ADMINISTRATIU/VA
COMERCIAL

Fires, mercats i comerços
La història dels mercats és pràcticament paral·-
lela a la història dels humans. Els nostres avant-
passats ja establien espais d’intercanvi d’objec-
tes i aliments on trobar allò que necessitaven i
desfer-se dels productes dels quals tenien exce-
dents o els sobraven: eren les botigues de la pre-
història. O sigui, que l’afany de consumir neix amb
la necessitat dels homes de tenir, primer els que
els fa falta i, posteriorment, d’envoltar-se de co-
moditats i guarniments. A Parets, com a gairebé
tots els pobles, existien les fires on tenia lloc la
venda d’animals, de gra, de mongetes
paretanes... en fi, de tot! També teníem un bon
grapat d’artesans que, des de les seves llars o
petits locals, abastaven la població d’eines i uten-
silis necessaris per a la vida diària. El ferrer, el
fuster, el terrissaire... tots treballaven i canviaven
el seus estris per menjar, per diners o per altres
objectes que els calien: naixien els comerços del
municipi! Per exemple, a la contribució industrial
de l’any 1857, érem 190 ciutadans i teníem 30
comerços entre els quals es podien trobar un
«boticario», un metge cirurgià, dos constructors
de carros, una botiga de betes i fils i sis venedors
d’aiguardents i licors –en això hem variat més
aviat poc, seguim tenint més venedors d’aiguar-
dents i licors que metges–. L’any 1905, la quan-
titat d’habitants havia pujat considerablement:
1.254. En aquells dies ja comptàvem amb 51
botigues i trobem una carboneria, una
«cacharrería», un «alpargatero» i diverses boti-
gues de comestibles, entre d’altres. Ara, l’any
2006, tenim un nombre important de botigues i
comerços, es munten fires per donar-les a conèi-
xer i podem trobar pràcticament de tot: des de
les perruqueries de luxe per a animals o els mo-
derns spas, fins a les joieries més sofisticades.
En això hem guanyat molt i el progrés, en aquest
cas, s’ha posat de la nostra banda.

TÈCNIC EN PREVENCIÓ
DE RISCOS

PERRUQUERA

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

Una de les sèries documentals més importants d’un municipi és el padró d’habitants. Per aquesta raó –i perquè
és una de les que més m’agraden a mi–, en parlarem en dos números... o tres.

El padró municipal de 1855 ens revela que en aquell any hi havia a
Parets 941 habitants, dels quals «923 almas» i «196 vecinos» (!!!).
És interessant fullejar padrons de diverses èpoques per múltiples
raons. Ens permet observar els moviments demogràfics; podem ana-
litzar com han anat canviant les ocupacions; comprovarem l’augment
de l’escolarització i els orígens de les successives onades migratòri-
es. Ens servirà, en fi, per dibuixar un panorama molt aproximat de la
nostra història i de la nostra gent. Una usuària de fora de Parets, d’edat
avançada, està buscant les seves arrels en el nostre poble. Lamen-
tablement, amb les dades que ens ha aportat, no acabem de trobar
la pista de la seva mare a la qual va perdre de molt petita. No obs-

tant, seguirem rastrejant tots els documents que ens permetin localitzar-la. Per ara, el padró municipal d’ha-
bitants no ho ha aconseguit, però a l’Arxiu Municipal n’hi ha molts altres. Però, per avui, ja n’hi ha prou, dei-
xem que les almas descansin. D’aquí a dues setmanes, més.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Temporal +
Indefinit.
Horari: Partit de 8 a 14 i
de 15 a 17 h.
Tasques: Les correspo-
nents a unprocés de
producció de detergents.
Requisits: FP o CFGS (No
és imprescindible experièn-
cia prèvia).

TÈCNIC QUÍMIC

A banda de ser un centre de dansa privat, Elite
Dance s’implica directament en les activitats  pú-
bliques i populars...
Ens agrada molt participar en actes públics i fes-
tes populars per donar a conèixer el centre i divul-
gar les múltiples vessants de la dansa.
Com va sorgir el projecte Elite Dance?
El centre va néixer fa dos anys. Actualment hi ha
una plantilla de cinc professors i uns 280 alumnes
de diferents edats. Vàrem començar amb cent cin-
quanta el primer any, dos-cents, el segon i ja es-
tem prop dels tres-cents. El volum d’activitat va
creixent.
El perfil dels alumnes és divers. Hi ha nens que ja
comencen amb quatre o cinc anys i amb ells tre-
ballem aspectes de psicomotricitat. No hi ha edat
per ballar. Hi ha persones matriculades de fins a
cinquanta anys. Podríem dir que els nostres alum-
nes són persones que tenen ganes de passar-s’ho
bé ballant i que els agrada molt la música.
Quin concepte es té actualment del món de la

“Tractem d’enamorar i estimular els nostres alumnes
amb músiques i coreografies actuals”

Pepi Volart

FFFFFeeeeem dm dm dm dm daaaaannnnnsssssaaaaa

Quiqui Rodríguez i Quique Aranda
Ballarins i directors d’Elite Dance

Un nou concepte de dansa ha nascut a Parets. El
centre Elite Dance, ubicat prop de la plaça dels
Gegants, treballa decididament  per divulgar les
múltiples possibilitats que ofereix el món del ball
i la dansa. L’escola, de caràcter privat, ha parti-
cipat en els darrers dos anys en la majoria d’ac-
tes lúdics i festius del poble. Les seves coreogra-
fies, posades en escena pels alumnes del centre,
s’han pogut veure a les dues darreres fires d’en-
titats, a diverses edicions de la Festa del comerç,
a la Nit del teatre al carrer coincidint amb  Festa
Major i en altres actes públics. L’escola  és el
somni fet realitat d’un matrimoni format per dos
ballarins professionals. Quique Aranda i la seva
dona Quiqui Rodríguez.

dansa?
No s‘hi dediquen massa recursos, no es divulga per
televisió. Partint d’aquesta premissa, a Elite Dance
hem procurat desenvolupar un nou sistema de ball
modern. Tractem d’enamorar  i estimular els nostres
alumnes amb músiques actuals i amb coreografies
de moda, però sempre deixem una porta a oberta
que els permeti, si ells volen, optar en un futur pel
ball clàssic i contemporani. A la nostra escola hem
incorporat també classes de base tècnica, ballet,
hip-hop, ball de saló, ball espanyol i cant.
Quins són els projectes de futur del centre Elite
Dance?
Entre d’altres, crear una escola d‘arts escèniques
que sigui puntera al Vallès i a tot Catalunya. Crear
una petita companyia de dansa a Parets. A més de
classes volem centrar-nos en el disseny de coreo-
grafies i dedicar esforços a l’obra social per obrir
aquest món de la dansa a persones discapacitades.
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Johnny Shepherd & the Hurricanes, una banda de rock & roll de Parets del Vallès, va
aconseguir durant l’agost passat el primer premi en la novena edició del ‘Concurso
Rock Ciudad de Porcuna’ (Jaen). El grup paretà format per Joan Pastor (veu i guitar-
ra), Xavi Pastor (baix), Miguel Fernández (guitarra) i Joan Rovira (bateria) va passar
una primera fase amb un concert celebrat en aquest municipi de la província de Jaen
gràcies a la votació popular. A la final del concurs, el jurat va decidir donar el primer
premi als Johnny Shepherd and the Hurricanes, un grup de pur rock & roll. El cantant
i guitarrista Joan Pastor, que té com a nom artístic Johnny Shepherd, i el guitarrista
Miguel Fernández, Summer Storm, van parlar amb Parets al Dia d’aquest premi.

Carles Font

Com és que vau decidir presentar-vos
en aquest concurs?
Joan Pastor: No va ser gens premeditat.
Tenim un amic que ens busca concerts i
concursos i un d’aquests era el de Porcuna.
En principi pintava molt malament perquè
havíem de baixar dues vegades, però al final
vam decidir presentar-nos-hi. El primer cop
va ser genial perquè ens vam classificar per
votació popular i ens van rebre molt bé.
Miguel Fernández: Mai no havíem provat de
sortir de Catalunya i va ser una experiència
molt bona perquè era l’hora d’intentar-ho en
cercles més amplis. Hem crescut com a per-
sones i com a banda.
Com van anar els concerts?
JP: Es feien a l’aire lliure i hi anava molta gent
del poble de Porcuna (d’uns 7.000 habi-
tants) i a més venia gent de municipis del
voltant. Ens va sorprendre la gran afluència
d’espectadors comparat amb les actuacions
que es fan aquí. Estem molt satisfets, tenint
en compte que no coneixíem ningú i no tení-
em amics que ens votessin.
MF: El de menys va ser el premi, que van ser
mil euros –que de seguida ens els vam gas-

Johnny Shepherd
and the Hurricanes

Ultima hora ...´

Seminari sobre el finançament de
les associacions
Sota el títol El finançament de les
associacions, el proper 21 d’octu-
bre a les 11 del matí el casal de
cultura Can Butjosa impartirà un
seminari d’introducció i anàlisi als
possibles recursos de les entitats i
les seves fonts de finançament.
La xerrada estarà presidida per
Raquel Ortega de la Fundació Pere
Tarrés i va adreçada a entitats i as-
sociacions de Parets. L’assistència
és gratuïta i la durada prevista és
d’unes dues hores aproximada-
ment.

tar entre els quatre- i una placa commemo-
rativa. El millor va ser que ens ho vam pas-
sar molt bé. A més ens han ofert baixar dues
vegades més a tocar a Porcuna.
Com us definiríeu com a grup?
MF: És una banda de rock clàssic. Tenim
moltes influències rockeres i ens han compa-
rat en l’estil amb grups com M-Clan o Black
Crowes. Però tenim moltes influènces: des
de Hendrix, passant per Led Zeppelin, Guns
N’Roses,...
JP: En el meu cas venia de tocar amb altres
bandes i al desembre del 2002 vam decidir
formar Johnny Shepherd and the Hurricanes
perquè volia formar part d’una banda de
rock clàssic. Estem compromesos amb el
bon rotllo com es demostra en les lletres de
les nostres cançons. No hem volgut fer mai
lletres reivindicatives políticament o social-
ment ja que quan estàs de festa no pots es-
tar pensant amb els problemes.
D’on ve el nom del grup?
JP: La morfologia del nom recorda les forma-
cions dels 60 i 70 amb el nom del cantant i
de la banda. Vam traduir el meu nom a l’an-
glès i vam anomenar la banda Hurricanes.

“Estem compromesos amb el bon rotllo”

Ja han estat col·locades les bústi-
es a les diferents dependències mu-
nicipals per dipositar les butlletes
que recullen els suggeriments dels
ciutadans i ciutadanes per a la des-
tinació de 300.000 euros del pres-
supost municipal del 2007. Les pro-
postes es recolliran fins al proper 2
de novembre.

Anecdòticament ens han posat en algunes
tendes en la secció internacional.
Fa poc heu editat un disc?
JP: Sí. Es titula Rockomotora i es pot trobar
a les botigues de discos més importants.
L’hem produït nosaltres. Viure de la música
professionalment és molt difícil avui en dia
però ens ho passem molt bé tocant. Per sort,
tenim un local per assajar a Lliçà gràcies a un
dels fundadors dels Tenes, en Siscu
Carreras, que conserva el local i ens deixa
assajar allà. Les cançons d’aquest disc les
interpretarem aquest 27 d’octubre al pub
L’Estudi de Mollet a les 11 de la nit.

Amb els diners tu hi comptes 2007

El ministre Clos visita l’empresa
Grífols de Parets del Vallès

El ministre d’Indústria, Comerç i
Turisme, el paretà Joan Clos, acom-
panyat de l’alcalde de Parets, Joan
Seguer, va visitar dimecres passat,
11 d’octubre, l’empresa Grífols.
La visita s’emmarcava en un recor-
regut que Clos està duent a terme
per diverses empreses del sector in-
dustrial arreu del país.


