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Deixa el cotxe i agafa la bici: és fàcil
L’Ajuntament impulsa un projecte de Xarxa de Bicicletes de 18 quilòmetres
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Parets del Vallès s’ha adherit a la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura. Al voltant del Dia
Mundial sense cotxes, instaurat el 22 de setem-
bre, les administracions mostren la seva sensibi-
lització envers la millora de la mobilitat. Deu mu-
nicipis del Vallès Oriental, entre els quals es troba
Parets, s’han sumat a la campanya presentada
sota el lema: Deixar el cotxe és cada cop més fà-
cil. Però no es tracta només de sensibilitzar els
ciutadans per potenciar un canvi d’hàbits sinó
d’emprendre accions que entre tots permetin fer un
pas endavant en aquesta millora per al conjunt de

la població. Amb aquesta voluntat, l’Ajuntament de
Parets ha donat a conèixer una de les grans apos-
tes: el projecte Xarxa de Bicicletes. Arran d’un
estudi exhaustiu de les necessitats de mobilitat
obligada i de lleure s’han establert diversos itine-
raris que connecten el municipi, a través de carrils
bici, carrils integrats i altres de caire segregat, que
permetran desplaçar-se per Parets amb aquest
mitjà de transport alternatiu. El traçat total d’aques-
ta xarxa és de gairebé 18 quilòmetres i contempla
la seva implantació en el nucli urbà, polígons indus-
trials i camins rurals.  (Pàg.3)

Parets s’ha adherit a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, enguany sota el lema Deixar el cotxe és cada cop més fàcil
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Horaris de visita del consistoriHoraris de visita del consistori
ALCALDIA

Joan Seguer i Tomàs
Dilluns i dissabte a convenir

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I
ECONÒMICS

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

Seguretat Ciutadana
Josep Castells i Espinasa
Dimar ts tarda a convenir

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS

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

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

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

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

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

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

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

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

REGIDORS SENSE DELEGACIÓ

Rosa Martí Conill

Josep Anton Morguí Castelló

Lluís Cucurella Monreal

Joan Martorell Mompart

Anna de Agustín de Oro

Domingo Cepas Muñoz

Paulí Rigol Vallejo

Horari a convenir

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

Horari

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

C. del Tenes
Tel. 93 573 14 54

Bus Urbà Deixalleria
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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 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

Que tristeza o que vergüenza
Esta noche al volver del trabajo, me encontré a mi hijo
triste y llorando por que hoy lo han descartado del equipo
de fútbol separándolo de sus amigos, y no entiende el por
qué –es la tercera vez que le pasa–. Entendiendo su en-
fado le propongo que ya hablaremos “con quien sea” para
ver si tiene solución; una vez se va calmando, y con mejor
criterio de quien ha provocado la situación, dice que
seguirá y si no le gusta lo dejará; le proponemos cambiar
de deporte... pero a él le gusta el fútbol. Aquí viene mi
tristeza de ver a mi hijo con la infelicidad que esta
viviendo, y la vergüenza de que estas situaciones pasan
con excesiva frecuencia en nuestras entidades deportivas
–y que sufrimos las familias cuando los llevamos para
mejorar su educación e inculcarles buenos hábitos... y que
se diviertan–. Si pudiera me gustaría pedir que existiera
más organización y dignidad en las entidades deportivas;
que existiera control por parte de las autoridades públicas
sobre el uso de sus instalaciones y subvenciones
económicas. La verdad, también he pensado como algunos
de ustedes, que es una buena manera de que se vaya
acostumbrando de que así es de dura la vida, y que la
incompetencia o los intereses o la desidia o la falta de
profesionalidad... siempre la pagan los mismos los débiles
y los indefensos. Pero entiéndanlo, como todos, yo quiero
que sea feliz por que soy su padre y él... es un niño.
Pablo Pastor Bovio

La memòria
Últimament, es parla de la memòria històrica potser més
que temps enrere, és important recordar les persones i
els esdeveniments passats. Quan s’és jove no s’hi pen-
sa tant en el passat, es pensa molt més en el futur i és
normal, ja que en tenen molt per endavant. Per contrar,
quan ja es té una edat, es recorda de com eren les perso-
nes i les coses de quan érem més joves, com ens divertí-
em, com es treballava, com es vivia, i no tant sols això,
també recordem les coses que formaven part de la vida
de cada dia, per exemple, actualment qui recorda el llums
de carbur o els d’oli, o els brasers, les màquines de ba-
tre o de segar, els telers, les llançadores, és la gent gran.
Actualment cada cop hi ha menys comunicació entre ge-
neracions, alguns cops quan s’expliquen coses viscudes
en els temps passats es diu “no t’enrotllis” o “ara som
en altres temps i això no m’interessa”; però quan s’arri-
ba a l’edat de recordar, ja no es té cap referència de les
persones o les coses. Per això crec que a Parets hi ha una
manca d’un lloc on guardar la memòria o els records de
les persones i les coses dels nostres avantpassats i tam-
bé de les actuals, per què no. Parets era un poble total-
ment agrícola, segur que alguns estris que s’utilitzaven
a pagès es troben en algun racó i que a la llarga es llen-
çaran o es vendran per sis rals; el mateix passa amb els
de la indústria, bitlles, llançadores, setrills, o els de casa,
estalvis, fogons de petroli, el molinet de cafè o la cotilla
de la mestressa.
Jo tinc algunes coses, si no són antigues són velles i en-
cara que no siguin de molt valor, però quan les miro em
vénen a la memòria les persones i els temps en que ho

Temps de bolets
A començaments de tardor, qui més qui menys, es deleix
per trobar-se amb la natura i anhela d’omplir el cistell de
bolets i opta per anar al lloc més propici per trobar-ne. En
aquest sentit, segons l’espècie, el bolet apareix en indrets
determinats. Val a dir que el rovelló (Lactarius sanguífluus)
i el seu parent pinetell (Lactarius deliciosuus) solen créi-
xer a sota la vegetació resinosa i en un terreny un xic col-
gat de fullaraca i molsa. Aquests excel·lents bolets, per
poder-se reproduir, és del tot necessari que tinguin a vora
seu un pi, motiu pel qual no se’n troben fora de les pine-
des. En canvi, n’hi ha d’altres com ara el rossinyol, l’ou
de reig i fins i tot el carlet que creixen entre roures, alzi-
nes i faigs. Per altra banda, per motius de mutacions i
canvis mor fològics, s’han trobat rovellons a redós d’alzi-
nes i roures. Perquè esclatin els bolets, les condicions cli-
màtiques han de ser del tot favorables: vents calmats, boira
baixa, temperatura i humitat suau. Si anem a collir-ne al
començament de la temporada pujarem a l’alta o mitjana
muntanya. En canvi, si ho deixem per més endavant, la plu-
ja, el fred i la humitat donen peu al procés de podridura i
al corresponent cúmul de cucs. Per tant, serà qüestió d’en-
caminar-nos pels indrets més assolellats ( baixa muntanya
). El bon boletaire és aquell que deixa el bosc més net de
com l’ha trobat, que no fa foc, ni fuma; en collir-los és res-
pectuós i no malmet el miceli del fong (aparell reproductor
del bolet) perquè li fa un tall a ras de terra amb ganivet o
navalla; que coneix molt bé quins són els menjables o bé
els tòxics i per damunt de tot és sabedor de la mortal fari-
nera borda (Amanita phalloide); i que, quan els té triats,
té cura de posar-los en el cistell de vímet i de tornada a
casa, per no perdre’s, no treu l’ull dels camins.
Josep Bernal

Humor Paretà
Per uns trajos imaginaris: Can Sastret
Per l’estalvi: Ca l’Avar
Per contrari de lleig: Can Maco
Per la calor: el carrer del Sol
Per la claror de la nit: el carrer de la Lluna
Per estanc: Cal Llauner
Per escorxador: el barri de les Oques
Per un espai més ample: l’Eixample
Per una vila menuda: Can Vileta
Per un ocell: Can Pàjaro
Per un “perfum especial”: La mongeta paretana
Sense la Julieta: Can Romeu
Per menjar amb flors: El Jardí
Per menjar amb cura: La Salut
Per recordar Venècia: el Tenes
Per un breu viatge: el Bus
La propietat de Can Pardalero: La Sagrada Família de Parets
Antoni Bertran Alegrí

fèiem servir. No em fa res cedir-les, en cas que es fes un
centre o museu, per tal que les pugui veure la gent. Tam-
bé convido el veïnat que si hi està interessat ho faci sa-
ber. I si féssim una agrupació pro museu?
R.T. Planas

Diumenge 1
-Al matí, al Pavelló Municipal
d’Esports, sortida popular
del CEP.
-De 10 a 20 h, al Sot d’en
Barriques, Fira del Comerç
amb estands, actuacions,
sorteigs de vals de compra,
correfocs i motius relacio-
nats amb el tren.
-A les 18.30, al Teatre Can
Rajoler, representació de
l’obra Hop!era.
Dimarts 3
-A les 18 h, a la Biblioteca
Can Rajoler, hora del conte a
càrrec de Joan de Boer.
Divendres 6
-A les 18 h, a la Biblioteca
Can Butjosa, hora del conte.

Divendres 6
-A les 18 h, a l’Escola de
Música, presentació del pro-
jecte Un sostre, un niu, con-
sistent en la col·locació de
caixes niu als equipaments
municipals, projecció d’un
audiovisual i exposició de di-
ferents models de caixes
niu.

Dissabte 7
-A les 21 h , al Teatre Can
Butjosa, sopar de barquetes.
A les 22.30 h, representació
de l’obra Hostal Las
Cuñadas a càrrec de
Tangorditos dins del cicle de
Cafè Teatre a Parets. A les
24 h, música i ball.

Diumenge 8
-A les 9 h, des de la masia de
Can Jornet, sortida ornitolò-
gica i d’anellament d’ocells a
l’espai natural de Gallecs.
-A les 14.30 h, al Pavelló d’Es-
ports, festa del 26è aniver-
sari de la Penya Blaugrana
Parets, amb dinar de germa-
nor i ball amenitzat per l’or-
questra Amarcord.
-A les 18 h, al Teatre Can
Rajoler, espectacle infantil Il
mondo a càrrec de la Cia.
Industrial Teatrera.

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

Cada vegada som més conscients
que ens hem de moure de millor ma-
nera per accedir al treball, els béns
i els serveis que ens calen. Des de
l’Ajuntament hem d’aplanar el camí
per posar-ho més fàcil, és a dir,
conscienciar i introduir en la ciuta-
dania valors de sostenibilitat, alho-
ra que emprenem les iniciatives ne-
cessàries per millorar l’esquema ge-
neral de mobilitat.
Ara hem impulsat el projecte Xarxa
de bicicletes, que s’implantarà gra-
dualment, per unir diferents zones
del municipi mitjançant uns itinera-
ris d’oci i altres rutes de mobilitat
obligada que permetran enllaçar els
centres escolars i els polígons indus-
trials, entre d’altres punts estratè-
gics. Aquest projecte l’hem presen-
tat en el marc de la Setmana de la
mobilitat sostenible i segura, dins de
la qual també s’ha inaugurat un nou
tram de carril bici i s’ha portat a ter-
me una altra edició de la Diada de
la Bicicleta. Perquè apostem ferma-
ment per l’ús racional del vehicle
particular, la priorització del trans-
port públic i el foment dels despla-
çaments a peu i en bicicleta dins del
terme, que són més saludables, ens
fan estalviar recursos energètics i
ens ajuden a conèixer millor el nos-
tre patrimoni natural i urbanístic.
També mantenim el projecte Com-
partir cotxe i desenvolupem campa-
nyes cíviques de sensibilització i
programes d’educació viària adre-
çats a les escoles del municipi. A
més, està prevista la millora de l’ac-
cessibilitat als carrers i l’ampliació
del bus urbà per complementar la
tasca que es fa per a una mobilitat
menys agressiva per a l’entorn i per
a la ciutadania, més tranquil·la, efi-
cient, equitativa i respectuosa amb
el medi. Perquè som una vila com-
promesa amb la mobilitat sostenible
i segura.

La Xarxa de Bicicletes proposa  18 quilòmetres
de traçat per a l’ús d’aquest mitjà de transport
Parets és un municipi pioner en mobilitat. L’administra-
ció ha fet apostes ambicioses per promoure l’ús de trans-
ports alternatius al vehicle privat, un compromís que
s’acompleix i que situa el municipi com a referent.
La dotació del bus urbà, l’ampliació del servei, de la fre-
qüència de pas i de la capacitat dels vehicles va ser un
primer pas. Però destaca especialment la implantació del

Xarxa d’itineraris

jor demanda, donant prioritat a aquells
usos destinats a l’esbarjo. S’ha disse-
nyat una connexió entre el Barri Antic i
l’Eixample, amb accés a l’estació de
tren i amb els camins rurals de l’espai
de Gallecs. Les rutes de mobilitat obli-
gada connectaran amb els centres edu-
catius i els polígons industrials.

Si bé els itineraris detallen la connexió
dels diferents indrets del municipi, la
xarxa s’ha adaptar a la tipologia dels
carrers posant èmfasi en la seguretat
dels usuaris.
D’aquesta manera s’estableixen diver-
ses tipologies de carrils bici, ja siguin
integrats, amb zones de velocitat redu-
ïda i de prioritat per a vianants, o segre-
gats, com a   carril-bici, pista bici, vo-
rera-bici i via verda. En total es projec-
ten gairebé 18 quilòmetres de traçat.

L’empresa DOYMO, juntament amb
els serveis tècnics de l’Ajuntament,
ha elaborat un minuciós treball que
dissenya tres itineraris per a desen-
volupar una xarxa de bicicletes que
abasti tant la mobilitat obligada com
la de lleure. El projecte va ser pre-
sentat divendres passat a l’Escola
Municipal de Música i exposat du-
rant la Diada de la Bici per tal de
donar-lo a conèixer a la ciutadania.
S’estableixen tres prioritats. Les
dues primeres són de caràcter resi-
dencial i d’oci, que enllaçen el Bar-
ri Antic amb l’Eixample. El tercer iti-
nerari prioritari és de mobilitat obli-
gada i estableix connexions amb els
centres educatius i els polígons in-
dustrials.
El projecte Xarxa de Bicicletes és
una proposta oberta als suggeri-
ments de la ciutadania. El seu des-
envolupament es farà de forma pro-
gressiva amb la premisa d’avançar
cap a una mobilitat sostenible i una
millor qualitat de vida.

Parets aposta per
la bicicleta com a

transport alternatiu

Polibus, un servei de bus urbà que connecta els polígons
industrials de Parets, Montmeló i Montornès i que enlla-
ça amb les estacions de tren per dissuadir l’ús del cotxe
privat.
Ara es fa una nova aposta, la creació d’una Xarxa de Bi-
cicletes que permeti desplaçar-se pel municipi de mane-
ra sostenible i segura.

Carril bici estrenat recentment a l’Avinguda de la Pedra del Diable

Fomentar l’ús de la bicicleta com a
mitjà de transport alternatiu, pacificar
el trànsit i construir una vila en què el
vianant guanyi espai són alguns dels
objectius d’un ambiciosa aposta: la
Xarxa Bicicleta a Parets del Vallès.
Aquest projecte contribuirà a la
revitalització i dinamització de tot el
municipi. Les particularitats de Parets
són idònies per una xarxa d’aquestes
característiques: la seva extensió, de
8.98 km2, fa que les distàncies no si-
guin excessivament llargues.

Mobilitat obligada i de lleure
Un estudi ha permès detectar totes les
necessitats i prioritzar-les. Es contem-
pla  tant la mobilitat d’oci com la mobi-
litat obligada i estableix fases d’actua-
ció i execució. El calendari encara no
està definit amb exactitud si bé es pre-
veu que en els propers dos anys podria
estar enllestida la primera de les fases.
Els itineraris uneixen aquelles zones
del municipi que es considera de ma-
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Tornem a iniciar el procés de partici-
pació ciutadana Amb els diners, tu hi
comptes, procés que ofereix l’oportu-
nitat a tots els ciutadans i les ciuta-
danes de Parets d’expressar les se-
ves opinions i suggeriments respecte
quines inversions han de ser porta-
des a terme durant l’any 2007.
L’any passat varen participar 144 per-
sones, una xifra prou elevada donat
que era el primer cop que es realitza-
va aquest procés a Parets, i la propos-
ta guanyadora, Millora de les voreres
del municipi i supressió de les barre-
res arquitectòniques, s’ha portat a
terme al 100% durant l’exercici
2006, invertint en aquesta tasca els
250.000€ del pressupost municipal
que oferia el procés i amb un resul-
tat de 4000 metres quadrats de vo-
reres reparades. Però no només s’ha
realitzat aquesta proposta, sinó que
de les 9 més votades al procés, s’han
realitzat pràcticament totes.
Aquest any, repetim experiència, tor-
nem a iniciar Amb els diners, tu hi
comptes, però amb un pressupost de
300.000€, per tal d’arribar a més
propostes. Volem que Parets sigui el
poble que tots i totes desitgem, volem
escoltar les vostres propostes i portar-
les a terme, i per fer-ho necessitem,
un altre cop, la implicació de tots els
paretans i les paretanes. La vostra
participació és clau per avançar en la
millora de Parets, ja ho saps, Amb els
diners, tu hi comptes.

A quines inversions destinaries 300.000 euros?

L’any passat, per primera vegada a
Parets, es va iniciar la campanya Amb
els diners, tu hi comptes, un procés de
participació ciutadana en el marc dels
pressupostos municipals. La resposta
del procés de participació va servir per
detectar les necessitats manifestades
pels veïns i les seves prioritats. La
millora del paviment de les voreres i la
supressió de barreres arquitectòni-
ques va ser la proposta més votada .
D’ençà que es va tancar el procés, el
consistori ha treballat per donar res-
posta a aquestes demandes ciutada-
nes procedint a la millora de les vore-
res, els escocells, amb la dotació d’un
nou sistema per a la recollida dels ex-
crements i també s’han construit les

pistes d’skate de la plaça d’Espanya.

Amb els diners, tu hi comptes
Ara s’obre de nou el procés. Fins al 2
de novembre es poden lliurar les but-
lletes de participació individuals als di-
ferents equipaments municipals o a tra-
vés del web, a l’espai Parets creix en
participació. Les butlletes es podran
trobar al proper butlletí Parets al dia i
també als edificis municipals.
Les propostes presentades seran ob-
jecte d’estudi i debat a les assemble-
es ciutadanes. Les més votades, per
un import màxim de 300.000 euros,
s’inclouran com a actuacions a desen-
volupar dins el pressupost municipal
per al 2007.

L’Ajuntament de Parets torna a obrir el procés de participació
Amb els diners, tu hi comptes

RAQUEL GARCIA
Regidora de

Participació Ciutadana

Butlletes de participació
Pots recollir i emplenar la

teva butlleta de participació
i dipositar-la a les bústies
instal·lades als diferents
equipaments municipals.

La data màxima de
lliurament és el

2 de novembre de 2006.
També pots omplir el formu-
lari a través del web munici-
pal, a l’espai Parets creix en

participació.

24 d’octubre,
7 i 28 novembre
Casal Can Butjosa

25 d’octubre,
8 i 29 de novembre
CEIP Patronat Pau Vila

26 d’octubre,
9 i 30 de novembre
Casal d’avis Ca n’Oms

Assemblees de debat

A

B

C

Totes les convocatòries són a
les 20 hores
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Què en pensa de la creació d’una xarxa d’itineraris per anar en bicicleta a Parets? En faria ús?

VOX POPULI

Em sembla molt bé, crec que,
sobretot, l’utilitzarà la gent
jove, com una distracció
més. Per altra banda fer es-
port sempre va bé i ens hem
de moure més. Estem massa
acostumats a agafar el cotxe
per anar a tot arreu i això no
convé.

Noelia
Padilla
31 anys

Joan
Jordà

53 anys

Jo no tinc bici però crec que
és una gran idea fer carrils per
poder disfrutar-ne. Penso que
s’utilitzarà molt perquè cada
cop hi ha més gent en fa ús.
També és bo per reduïr la con-
taminació, tenim l’aire molt
brut i tot el que sigui ajudar a
millorar-lo està bé.

Carmen
López

60 anys

Jo agafo la bici sovint i crec
que s’han de fer més coses
per conscienciar les persones
de la conveniència d’usar
transports alternatius. El
transport públic és també un
bon mitjà per desplaçar-se, a
més a Parets funciona molt
bé. S’ha d’informar més.

Ramón
García

30 anys

Eva
Hidalgo
29 anys

El Reglament de participació ciutada-
na s’ha aprovat inicialment, per unani-
mitat, en el  darrer Ple ordinari. L’ela-
boració d’aquest reglament es va ini-
ciar amb un procés de participació ciu-
tadana que sota el lema Deixa em-
premta. Participa-hi va comptar amb la
implicació i participació d’una vintena
d’entitats i les propostes de 162 per-
sones a títol individual. Amb les dades
recollides juntament amb l’anàlisi de
les característiques del municipi, s’ha
elaborat aquest document que pretén
establir un conjunt de normes per re-
gular els drets de la ciutadania i els
deures del consistori a l’hora de con-
cretar i definir els projectes del muni-
cipi i definir els canals que cal seguir
en cada cas.

Tres eixos fonamentals
La proposta, que recull en un sol do-
cument els drets dels ciutadans del
municipi, els mecanismes mitjançant
els quals conèixer la gestió municipal
i els processos per expressar les opi-
nions i propostes, està basada en tres
eixos. En primer lloc, una política acti-
va de consultes a la ciutadania i a les
organitzacions de forma prèvia al des-
envolupament de projectes d’especial
rellevància. En segon terme estableix
la participació en els aspectes de ca-
ràcter periòdic i/o ordinari, amb l’esta-
bliment de processos i mecanismes
específics i per últim, el suport conti-
nuat i permanent a les associacions,
i l’establiment de consells de treball
amb aquestes.
El reglament té per objecte impulsar i
regular les formes, els mitjans i els
procediments d’informació i participa-
ció de les persones i entitats en la
gestió municipal, per tal de que l’admi-
nistració sigui propera i per tant acces-
sible, garantir els drets de tothom da-
vant l’administració municipal i pro-
moure’n, alhora, la seva modernització
permanent.

S’aprova inicialment el
Reglament de participació
ciutadana de Parets

Està molt bé. Manquen més
carrils bici i fer-ne és una
bona iniciativa. Crec que s’uti-
litzarà molt i cal fomentar l’ús
de transports alternatius. Ens
hem tornat massa còmodes i
ja depenem del cotxe per fer-
ho tot. És una bona idea i cal
tirar-la endavant.

És molt positiu, sobretot per
als nens, així podran agafar
les bicicletes sense perill.
També és un mitjà molt més
saludable i ajudarà a reduïr la
contaminació. Em sembla
que arreu hi hauria d’haver
més carrils bici per poder-la
utilitzar còmodament.

Les persones amb discapacitat tindran
bonificacions en el preu del transport urbà
Aquesta iniciativa es va iniciar fa anys amb les persones majors

de 65 anys i ara s’amplia a persones amb discapacitat

JOSEP
LLACUNA
Regidor de

Serveis
Generals

Dades d’avaluació de
la gestió municipal
La Diputació de Barcelona ha realit-
zat un estudi que avalua la gestió
municipal a Parets del Vallès. Les
dades que es desprenen del docu-
ment estan basades en enquestes
ciutadanes sobre temàtiques diver-
ses com ara la visió de la ciutat, la
gestió de l’Ajuntament, la participa-
ció en la vida ciutadana, la immigra-
ció o els hàbits informatius i de
comunicació. Segons els resultats,
gairebé el 60% opina que el muni-
cipi ha millorat en els darrers dos
anys. Algunes de les inquietuds
provenen dels joves sobre qüesti-
ons d’habitatge i el segment de
població de major edat considera
que cal potenciar el sector comerci-
al i sanitari. A l’hora de posar nota
sobre la gestió de l’Ajuntament, el
10% puntua amb un 9 i un 10, el
50% atorga entre 7 i un 8, el 25%
puntua entre 5 i 6 i 7,5% suspèn
aquesta gestió.

En el marc de les polítiques socials,
l’Ajuntament de Parets fa un nou pas
endavant. Des de fa anys, les perso-
nes majors de 65 anys gaudeixen de
bonificacions en el cost de la targeta
del bus urbà. Ara aquesta iniciativa
s’amplia i es fa extensiva a les perso-
nes amb minusvalia que tinguin un grau
igual o superior al 33%.

El cost de la targeta de 10 viatges  del
bus urbà de Parets és de 4,70 euros.

Amb la bonificació, l’adquisició de la
targeta suposarà un cost de 3 euros.

Adquisició de les targetes
Les targetes multiviatge es poden ad-
quirir als tres casals d’avis -Ca n’Oms,
Asoveen i Club Sant Jordi- a l’OAC de
l’Ajuntament, al Casal Can Butjosa i al
Centre Cultural Can Rajoler.
Per tal de ser beneficiaris de la bonifi-
cació cal presentar un cer tificat de
l’ICASS de la Generalitat de Catalunya
que certifiqui el grau de minusvalia igual
o superior al 33%, així com el document
nacional d’identitat del sol·licitant.
Les targetes s’emetran amb caràcter
nominal.

Vetllar per la mobilitat

Les targetes seran nominals i
caldrà certificar un grau

de minusvalia igual
o superior al 33%

BrBrBreuseuseus

Un sostre, un niu
Un sostre, un niu dóna nom a un
nou projecte que vetlla per la conser-
vació del medi i la reproducció de
les espècies d’ocells que es troben
a Parets. Es tracta d’una acció con-
junta entre l’Ajuntament de Parets
i l’empresa Gestions i estudis am-
bientals Dalmau-Sanmartí que con-
sisteix en la instal·lació de caixes
niu a diferents equipaments muni-
cipals i espais públics per potenci-
ar el seu aniuament i la conserva-
ció del seu hàbitat. L’Escola de
Música, Can Jornet i el Parc La
Linera són alguns dels indrets on
s’instal·laran els diferents models
de caixes niu. La presentació del
projecte tindrà lloc el proper 6 d’oc-
tubre, Dia mundial dels ocells a les
18 hores, a l’Escola Municipal de
Música.

Aquests dies celebrem la Setmana de la mobilitat sostenible. La
necessitat d’una nova i millor mobilitat urbana és una de les qües-
tions en què la ciutadania demana alternatives. Millorar els nos-
tres serveis públics, facilitar-ne l’accés i fomentar-ne l’ús han
estat eixos fonamentals en la política de l’equip de govern local.
Ara, volem refermar aquest compromís amb ajuts per a l’obten-
ció de targes de transport de bus urbà a les persones del muni-
cipi amb discapacitat, equiparant els costos i facilitats dels quals,
des de fa un temps, gaudeixen els nostres avis.
La sensibilització cap aquests col·lectius ens obliga a actuar i a
prendre les mesures necessàries per tal de facilitar-ne la mobili-
tat. Les targes multiviatges gaudiran  de descomptes i podran
ser adquirides a diferents indrets del municipi per totes aquelles
persones a les que se’ls hagi reconegut oficialment el grau de
discapacitat que marca la llei. Des de l’equip de govern, també
estem treballant fermament per desenvolupar un sistema que
faciliti l’adquisició i compra d’aquestes targes amb la clara in-
tenció de facilitar a tothom l’ús del nostre transport públic.
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5a Fira del Comerç:
un aparador a cel obert

Un trenet gratuït connectarà durant tota la jornada el Sot
d’en Barriques amb la resta del municipi

Nova cita amb la Fira del Comerç, el
proper 1 d’octubre. Aquesta iniciativa,
a la qual l’Àrea de comerç de l’Ajunta-
ment dóna suport, neix amb la volun-
tat de potenciar i reactivar el teixit co-
mercial així com de donar a conèixer
l’oferta comercial i de qualitat de Pa-
rets. Enguany, i coincidint amb el 120è
aniversari de l’arribada del tren a Pa-
rets, la Fira aprofita l’espai per celebrar
l’efemèride. En aquesta 5a edició es
podrà veure una vella locomotora de
l’antic tren de Montserrat datada del
1923, un vagó restaurant de Talgo i un
vagó de 1a classe de viatgers, en ma-
queta a tamany real. La colla

El passat diumenge 17 de setembre,
van tenir lloc part dels actes de com-
memoració del 26è aniversari de
l’emisora municipal RAP 107.
Des de les 11 del matí i fins el migdia,
el nombrós públic que es va donar cita
a la plaça de la Vila va poder gaudir de
l’emoció de la ràdio en directe amb
l’espai RAP a la carta. El programa pre-
sentat per Miquel Pérez va comptar
amb sortejos, música, humor, truca-
des dels oïdors i l’actuació del grup de
play back La il·lusió no té edat.  A la
part final de l’espai va participar l’alcal-
de Joan Seguer com a cuiner convidat
d’excepció.
Durant l’arrossada popular que es va
oferir per l’aniversari i que va aplegar
unes cent vint persones, va tenir lloc un
emotiu d’acte de reconeixement als
col·laboradors més veterans de
l’emisora, Jaume Anfruns, Miquel
Pérez, Joan Folch i Joan Martí, per la
gran labor realitzada durant la seva tra-
jectòria a l’emissora. De les activitats
de l’aniversari cal destacar que el pro-
per diumenge 22 d’octubre tindrà lloc
al Casal Can Butjosa, a les 18 hores,
una discoteca per al públic jove amb
entrada gratuïta.

Els col·laboradors,
protagonistes del 26è
aniversari de RAP 107

TEATRE

Can Rajoler arrenca aquest trimestre
de la nova temporada de teatre amb
l’obra Hop!era, una comèdia “musi-
cada” dirigida
per Toni Albà i
Jordi Purtí. El
muntatge es va
estrenar el 1996
i es va mostrar
al festival
d’Avignon on va
ser premiat com
a espectacle re-
velació. Posteri-
orment, va obte-
nir la nominació
dels premis
Moliere’98 en la
categoria de mi-
llor espectacle
d ’esque t xos .
Hop!era és un delirant apropament al
món de l’òpera, un espectacle que
descobrirà, tant als amants de l’òpe-
ra com a aquells que no ho són, un
món apassionant des de la perspec-
tiva de l’humor i el teatre de gest. És
una tragicomèdia que, d’una forma

brillant, creua i barreja sense por el
mim, el drama, la comèdia i ho ama-
neix amb la fragilitat dolça i encisa-

dora de l’òpera.
Des del Nessun
Dorma, o l’Aida
de Verdi, fins a
West Side
Story, passant
per il Trovatore o
Samson et
Dalila, aques-
tes i d’altres
obres mestres
seran el fil con-
ductor de les si-
tuacions còmi-
ques en què ac-
tors i cantants
r e p r e s e n t e n
t r e t z e

esquetxos plens d’hilaritat. Per dur
a terme aquest repte, Hop!era comp-
ta amb un repartiment de set can-
tants d’òpera que actuen com a co-
mediants o, dit d’una altra manera,
comediants que canten com a can-
tants d’òpera.

Oficina de Catala

Oficina de Català
de Parets del Vallès

Centre Cultural Can Rajoler
Travessera, 1

Tel. 93 573 98 00

parets@cpnl.cat

Cayucos i pasteres
`

Des de fa algun temps els mitjans
de comunicació han popularitzat
aquests mots. Si primer va aparèi-
xer la paraula pastera per anome-
nar les barques d’immigrants que
travessen l’estret, últimament sen-
tim la paraula cayuco per anomenar
les que arriben a canàries.

Cayuco és una paraula recollida en
el Diccionario de la lengua
española de la Real Academia
Española com a tipus d’embarca-
ció índia d’una peça, més petita
que la canoa, amb el fons pla i
sense quilla, i sembla que és la
forma utilitzada en espanyol a les
illes Canàries i a Guinea Equatori-
al per a designar una embarcació
més gran, generalment dedicada a
la pesca, que s’està utilitzant per
a sortir de les costes africanes i
intentar arribar a territori de jurisdic-
ció europea.
Si no es vol fer servir aquesta de-
nominació en espanyol, les formes
generals més adequades en cata-
là són embarcació o barca. També,
amb un sentit ampli del terme, es
pot utilitzar el mot pastera, forma
ja molt difosa a través dels mitjans
de comunicació, que s’ha genera-
litzat fins a significar qualsevol
embarcació petita on s’embarquen
els immigrants que pretenen arribar
a les costes europees de manera
irregular.

Hop!era de Toni Albà i Jordi Putí,
al Teatre Can Rajoler

Mil·lènium ambientarà l’espai amb
l’elaboració d’una decoració temàtica.

Música, ball, i focs per amanir la fira
La Fira, organitzada per les dues asso-
ciacions del comerciants, obrirà les
seves portes a les 10.45h, i encabirà
mé d’una trentena d’expositors. En el
marc de l’esdeveniment, els organitza-
dors han preparat activitats paral·leles
que inclouen el sorteig de vals de com-
pra, desfilades de gossos, i les actua-
cions de La il·lusió no té edat, i dels
alumnes d’ Elite Dance, entre d’altres.
Els actes clouran a les 20 h amb un
correfoc ofert per Bruixes i Dimonis.

EXPOSICIO

Dijous es va inaugurar, al Museu
Joan Abelló de Mollet, l’exposició El
camp de la Bota, un treball de l’artis-
ta plàstic Francesc Abad sobre les
persones que van morir afusellades
en aquest indret de Barcelona. L’ex-
posició consti-
tueix una col·-
laboració entre
l ’A juntament
de Parets i
l ’A juntament
de Mollet que,
amb el suport
d’altres institu-
cions, han po-
sat a disposi-
ció de l’artista
d o c u m e n t s
que s’exposa-
ran en dos espais: un a la planta bai-
xa del museu amb material documen-
tal i gràfic, i un altre a la planta del
soterrani amb la reproducció d’imat-
ges enregistrades de familiars de les
víctimes de Parets i Mollet en un
espai destacat, i imatges de testi-
monis d’altres poblacions en un es-
pai secundari. El projecte consta

d’uns cent cinquanta documents –fo-
tografies i textos– entre els quals es
poden veure documents que inte-
gren els sumaris de consells de
guerra, documents d’arxiu i fotogra-
fies. S’exposen també, entre d’al-

tres, documen-
tació relativa
als que foren
alcaldes de
l’Ajuntament
de l’època:
Joan Brunat
Escona, Ama-
deu Pagès
Xartó i Antoni
Arimon Farrés i
a Amadeu Ra-
mon Briquets i
Esteve Seguer

Forés, ambdós regidors afusellats
pel règim.
L’exposició s’emmarca dins els ac-
tes que se celebren durant aquest
any al voltant de la recuperació de la
memòria històrica i dels aniversaris
de la II República i l’inici de la guer-
ra civil i es podrà visitar fins al 19 de
novembre.

S’inaugura a Mollet l’exposició
El Camp de la Bota

Breus

Durant tota la jornada, un trenet farà un recorregut pel municipi. La sortida serà del
Sot d’en Barriques i recorrerà l’avinguda de Catalunya, la plaça de Josep Marcer, el
carrer de Sant Antoni i l’avinguda de Lluís Companys. Farà parada a les marquesines
del bus urbà i al davant de la Policia Local.

,
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Més de 300 persones a la 13a Diada de la Bicicleta

El ciclista paretà Joaquim Rodríguez
Oliver va contribuir el passat diumen-
ge a la consecució d’una nova meda-
lla, la de bronze, de la selecció espa-
nyola al Mundial en ruta de ciclisme
disputat a Salzburg (Àustria). En el
seu debut a la prova Rodríguez -que
pertany a l’equip Caisse d’Epargne-
va quedar el 72è a 1 minut i 53 se-
gons dels guanyadors de la prova en
línia de 265,8 kms.
El murcià Alejandro Valverde es va
endur la medalla de bronze després
que en les edicions del 2003 i 2005
havia obtingut l’argent. L’italià Paolo
Bettini i l’alemany Erik Zabel van ocu-
par el dos primers llocs de la prova que
va acabar en sprint. Al Mundial,
Joaquim Rodríguez no va actuar de
gregari de Valverde tal com havia fet
a la darrera Vuelta a Espanya. Samuel
Sánchez va facilitar l’escapada final
de Valverde que va ser superat per
Bettini i Zabel. Després de participar
al Mundial i de quedar 17è a la Vuelta
a  Rodríguez encara li resten 4 curses
més, dues de la Copa del Món a Zuric
i la Llombardia, l’Escalada a Montjuïc
i la Clàssica del Piamonte.

Tot i l’amenaça del mal temps l’Associació Ciclista va organitzar diumenge pas-
sat la 13a Diada de la Bicicleta. L’activitat que enguany ha coincidit amb la Set-
mana de la Mobilitat va comptar amb la participació de més de 300 persones, la
meitat de l’edició de l’any passat. La pluja que va caure durant tot el cap de set-
mana i fins diumenge al matí va reduir la presència de ciclistes.

Dos recorreguts, circuit urbà i itinerari per bicicletes de muntanya
Els organitzadors van iniciar el recorregut des del Pavelló municipal d’esports i
durant l’itinerari es van anar afegint grups de persones que no havien retirat el
tiquet pensant que l’activitat s’ajornava per la climatologia adversa. A causa del
mal temps els participants només van tenir l’opció de fer el recorregut de torna-
da en asfalt ja que els camins de la zona de Can Vila i la Torre de Malla estaven
molt enfangats. En acabar la Diada es va fer el sorteig d’una bicicleta entre tots
els participants.

Joaquim Rodríguez debuta
al Campionat del Món

Enguany, la celebració de la Diada de la Bicicleta s’ha avançat en el calendari per fer-la
coincidir amb la Setmana de la mobilitat sostenible i segura

Tret de sortida a la Diada

Gimcana per a la mobilitat sostenible

Avituallament a mig camí
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El Club de Bàsquet Parets presenta
la programació del 75è aniversari

Primera victòria del sènior masculí A del BP

A la fotografia, Maite Navarro, l’alcalde Joan Seguer, Enric Piquet i Dídac Cayuela

Doble victòria del Club de
Futbol Parets a Preferent
L’estrena del primer equip del CFP
a la nova categoria de Preferent no
podia ser millor. En dues jornades
el bloc entrenat per José Miguel
Astasio ha guanyat al camp del
Vilassar de Dalt (2-3) i el derbi a casa
contra el Bellavista Milan de Les
Franqueses (1-0). Aquest diumenge
el CFP visitarà el camp del CP San
Cristóbal de Terrassa. Els egarencs
comparteixen el lideratge provisional
de la lliga de Preferent Grup 1 amb
6 punts juntament amb Parets, Vic i
Montcada.
Al camp del Vilassar el CFP va fer
una exhibició de bon joc i a poc del
descans ja dominava per 0-3 amb
gols d’Agustín Latre (2, un de penalt)
i un altre de Pedro Carreño.
El derbi contra el Bellavista es va
resoldre gràcies a l’encert del mig
Javier Sorroche que va transformar
un lliure directe en el m.65. Els
paretans van jugar amb 10 homes
des del minut 18 de la primera part.
Del calendari immediat de partits
destaquen dos derbis comarcals: 8
d’octubre CFP-Canovelles, i 15 oc-
tubre Mollet UE-CF Parets.

Aquest diumenge 1 d’octubre tindrà lloc al nou Pavelló
d’esports, a les 17h, la presentació de tots els equips del club

L’equip sènior masculí A del Bàsquet Pa-
rets visita aquest dissabte la pista de
l’Olesa C en la 3a jornada de la lliga de 2a
Catalana Grup 1. Els paretans acumulen
una victòria (91-68 contra el Tremp) i una
derrota (a Sant Quirze 77-64) després de
dos partits. Contra els lleidatans el BP es
va mostrar molt superior amb un màxim
avantatge de 31 punts. José Cano (18) i
Jordi Pavón (17) van ser els màxims ano-
tadors. Menys sort va tenir diumenge en
el seu debut el sènior femení A del BP a
la lliga de 3 “A”. L’equip que prepara En-
ric Núñez va perdre 53-43 a la pista del
Torelló B després d’un mal tercer quart.

Campionat de Catalunya
aleví de patinatge
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Dissabte 30 Setembre i Diumenge 1 Octubre

FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
San Cristóbal (Terrassa)-CF Parets (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 1:
Olesa “C”-B.Parets A (Dissabte, 19 h)
3a FEM. A Grup 5: B.Parets A-Lliçà d’Amunt
(Diumenge, 18.30 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2:
FS Parets Wursi-CE Mataró (Dissabte, 17.30 h)
HANDBOL 1A CATALANA Grup B:
Garbí (Palafrugell)-Handbol Parets
PATINATGE: Final catalana aleví (dissabte i diumenge)

Dissabte 7 i Diumenge 8 Octubre

FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CF Parets-UE Canovelles (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 1:
B.Parets A-Manlleu
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2: Riudellots de la
Selva-FS Parets (Dissabte, 19 h)
HANDBOL 1a CATALANA Grup B: H.Parets-Cardedeu
(Dissabte, 19 h)
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3: TT Parets-Dama Elx
(Diumenge, 11 h)

Segon Memorial Francesc Clos d’handbol
L’Handbol Parets va organitzar el passat dis-
sabte 23 de setembre el 2n Torneig Memorial
Francesc Clos, en record del directiu del club.
L’edició d’enguany va consistir en al disputa de
dos amistosos dels equips cadet i juvenil de
l’HP contra la FBM Granollers. Entre els famili-
ars que van assistir al torneig cal destacar la
presència del nou ministre d’Indústria, Comerç
i Turisme del Govern central, el paretà Joan
Clos. Tant cadet A com juvenil de l’HP jugaran
aquesta temporada al Nivell B de la Lliga Cata-
lana. En la 1a jornada el juvenil (8 octubre) ju-
garà a la pista del Pardinyes mentre que el
cadet anirà a Sant Llorenç (15 octubre). El club
presidit per Joan Volart tindrà aquesta tempo-
rada 12 equips, dos d’ells en conveni amb el
CEIP Patronat municipal Pau Vila.

El Bàsquet Parets va presentar dissab-
te passat la programació d’activitats
que ha preparat per commemorar el
75è aniversari de la pràctica d’aquest
esport al municipi. L’acte va comptar
amb l’assistència de l’alcalde de Pa-
rets, Joan Seguer, el regidor d’esports
de l’Ajuntament, Josep M. Guzmán i del
president de la Federació Catalana de
Bàsquet, Enric Piquet. Fins l’octubre
del 2007 el BP celebrarà l’efemèride
amb activitats tan variades que van des
de l’organització de tornejos, exposició
de fotografies, clínics per als entrena-
dors del club, finals del Campionat de
Catalunya, partits de bàsquet amb ca-

dira de rodes o un sopar de germanor
amb antics jugadors, directius i alguns
dels fundadors.

Presentació dels equips
Aquest diumenge a les 17 h es farà al
nou Pavelló la presentació dels equips del
BP. El club presidit per Dídac Cayuela
compta amb 24 equips federats a més
de l’escola i de l’equip de veterans. En
acabar, a les 18.30 h, es jugarà el partit
de lliga de 3 “A” femenina entre el Parets
i el Lliçà d’Amunt. A més, ja s’ha confir-
mat que del 8 al 10 de desembre es farà
el “Vila de Parets” amb la participació de
32 equips de tot l’Estat.

El Club Patí Parets organitza durant
tot el cap de setmana el Campionat
de Catalunya aleví al Pavelló d’es-
ports. Un total de 23 patinadors/es
de les 4 províncies catalanes pren-
dran part en la competició que es
disputarà durant tot el dissabte
(disc cur t) i el matí de diumenge
(disc llarg). L’any 2004 el Club Patí
va organitzar la final espanyola de
patinatge en categoria júnior. La clo-
enda del Campionat de Catalunya i
l’entrega de trofeus serà diumenge
al migdia.

Comencen les lligues de
futbol sala i handbol
Els equips sènior A de l’Handbol i
FS Parets comencen la temporada
aquest cap de setmana. En handbol
l’equip entrenat de nou per Josep
Manel Herrero (a la foto) visita dis-
sabte la pista del Garbí de
Palafrugell. La plantilla de l’HP
manté la base de la temporada
passada amb la baixa d’Isidre
Martorell i la incorporació -des del
sènior B- de José Fernández i Juan
P. Aguilera. L’objectiu de la prime-
ra fase a 1a Catalana Grup B serà
classificar-se de nou pel play of f
d’ascens a Lliga Catalana.

El FS Parets rep el Mataró
El sènior A del FS Parets rebrà
aquest dissabte (17.30h) el Mataró
en la 1a jornada de Territorial grup
2. Els paretans volen pujar a 1a B
i per això s’han reforçat amb els fit-
xatges de Joel (Sta Perpètua),
Pedrito (La Garriga) i Rafa
Rodríguez (Vall del Tenes). La bai-
xa de Lacueva -que ha fitxat per la
UE Lourdes de futbol- ha estat l’úni-
ca a l’equip de José Maqueda.

El TT Parets comença la
lliga de 1a el 8 d’octubre
El primer equip del TT Parets rebrà
el Dama d’Elx en la 1a jornada de
1a Estatal Grup 3 el proper diumen-
ge 8 d’octubre. Els paretans hauran
d’enfrontar-se durant la temporada
a 3 rivals del País Valencià: Elx, IES
Riba-Roja i TM Alacant, i un de
Múrcia, el Promocentro. La plantilla
serà formada de nou pels jugadors
Miquel Molina, Agustí Martín i Xavi
Villoro. L’objectiu de la temporada
serà mantenir la categoria per tercer
any consecutiu.

Breus
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Grup Municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya

paretsvalles@esquerra.org

Grup Municipal  del
Partit Popular de Catalunya

Grup Municipal de Convergència i Unió

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

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

parets@iniciativa.cat

Grup Municipal del
Partit dels  Socialistes de Catalunya

Protecció Civil =
Seguretat
Ciutadana

Per tapar
vergonyes, cartells

com més grossos
millor

En bici,
 ara sí

Últimament en el nostre poble com que
d’obra pública pràcticament no se’n fa, les
necessitats creixen de forma galopant i els
diners públics es dispersen entre lloguers,
festes, viatges i manteniment mínim dels
edificis existents per poder obrir la porta,
l’equip de govern ha decidit que posar car-
tells, i ben grossos, és més barat que com-
plir els compromisos electorals i donar
serveis a la població.
Varen prometre una residència d’avis, de
moment,  passats quatre anys més del ma-
teix equip de govern que els quatre ante-
riors, ens hem de conformar amb un car-
tell, això sí, ben gros.

Un any més el nostre Ajuntament s’ha
adherit activament a la celebració de la
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Se-
gura. Des de la Regidoria de Medi Ambi-
ent i Sostenibilitat que portem ICV-EA, cre-
iem fermament en la necessitat d’avançar
cap a un altre model de mobilitat, però
entenem que no n’hi ha prou amb fer cam-
panyes de sensibilització sinó que el que
calen són mesures concretes que afavo-
reixin la utilització de modalitats de trans-
port alternatives al cotxe. I això és el que
fem des del govern de Parets, treballant
transversalment amb altres àrees: campa-
nyes cíviques, educació vial a les escoles,

Ja fa  alguns dies que algú fa córrer arreu
del municipi una campanya de desprestigi
del cos de Protecció Civil. Darrerament
hem sentit comentaris poc edificants i fora
de to sobre l’honestedat i l’altruisme d’un
grup de ciutadans que vetllen per la segu-
retat ciutadana complementant la tasca de
la policia municipal. Any rere any aquest
grup de gent treballa sense afany de lucre
per ajudar a tothom qui ho necessiti: col·-
laboren en l’organització d’actes de les
entitats, apagant petits focs, ordenant el
trànsit, fent tasques de prevenció en el
medi rural i un activitats pensades per aju-
dar, per sumar i mai per restar. No ente-
nem com algú o alguns intenten  sacsejar

Mobilitat sostenible, aquest terme ha es-
tat en voga tota la setmana. Però què vol
dir? Mobilitat sostenible significa actuar per
reduir la contaminació i el soroll, potenci-
ar el transport públic, establir connexions
que permetin desplaçar-se sense la neces-
sitat d’utilitzar el vehicle privat. Qui s’ha
d’encarregar de vetllar per tal que es por-
ti a terme? És un compromís que han d’as-
sumir conjuntament ciutadans i administra-
cions perquè en definitiva és un benefici
per al conjunt de la població. Per al PSC és
un compromís ferm amb el benestar i amb
el progrés respectuós amb el nostre entorn.
A Parets, hem apostat clarament per asso-

lir aquesta fita. Hem desenvolupat actua-
cions pioneres, hem arriscat sempre per
aconseguir un entorn de més qualitat per
als paretans i paretanes. L’any 1997 vam
fer una aposta decidida amb la creació del
bus urbà a Parets, tot i que la llei no n’es-
tablís l’obligatorietat a poblacions amb
menys de 50.000 habitants. En aquests
anys s’ha anat millorant el servei, amb
major freqüència de pas, l’adaptació per a
persones amb mobilitat reduïda i la recent
dotació d’un bus amb més capacitat. El juny
de 2005 despuntàvem amb un projecte de
mobilitat encara més ambiciós: el polibus.
Un servei de bus que connecta els polígons

industrials de Parets, Montmeló i Montor-
nès i les estacions ferroviàries, per oferir
als treballadors la possibilitat de desplaçar-
se al seu lloc de treball amb transport pú-
blic. Dia a dia s’incrementa el nombre
d’usuaris, una resposta que ens omple de
satisfacció. I ara fem una nova aposta: la
creació d’una xarxa de bicicletes. Caminem
cap a un horitzó que ens dibuixa un entorn
més saludable, menys contaminat i de més
qualitat. És un compromís, una voluntat, un
dret i un deure pel qual val la pena lluitar.

Avançar cap a
una mobilitat

sostenible

En plena Festa Major també va aparèixer
un cartell on abans hi havia Can Magí i ara
hi han entravessat un espantós bloc de pi-
sos que perjudica de manera espectacular
el paisatge i directament els veïns de l’en-
torn. Els veïns tenen esquerdes en algu-
nes cases, perquè sota terra un mur pan-
talla ha tapat el curs soterrani del torrent,
per sobre els ha tapat les vistes ja que el
nou edifici té una planta més que totes les
cases de l’entorn. S’especula amb els
torrents com en els vells temps. Els veïns
han publicat una auca per expressar els
seu malestar, mentrestant  l’equip de
govern de l’Ajuntament, que diu que prac-

tica un urbanisme sostenible a tot el po-
ble, ha penjat uns cartells a tot color  in-
formant els veïns d’un nou accés al parc
de la Linera.
Els veïns del carrer d’Antoni Feliu gaudei-
xen de l’accés principal al parc de la Linera,
però l’Ajuntament preocupat com està,
sempre buscant la felicitat dels veïns, va
saber que aquests estaven buscant un
“nou accés a la Linera”, sense trobar-lo.
Ara amb la col·locació d’aquest cartell ja
saben per què es fa aquest espantós bloc
a can Magí.

aquest col·lectiu amb fets gens usuals: la
difamació. CiU ha defensat sempre la pro-
tecció civil, en  reunions  amb el regidor
de Seguretat Ciutadana i el responsable
de la Policia Local i ha demanat explicaci-
ons al nostre cos per copsar-ne la situa-
ció: vàrem parlar d’estructura, competèn-
cies, polítiques formatives, estudi d’im-
plantació i grau de satisfacció dels ciuta-
dans, mobilitat,  instal·lacions, regulació
amb la Policia Local i, sobretot, els hem
donat suport amb un únic objectiu: millo-
rar el servei i dotar-los de tot l’equipament
que necessiten per fer millor la seva tas-
ca. Avui , tot això, és una realitat indiscu-
tible. Parets es fa gran en extensió i en

nombre de ciutadans i nosaltres no tenim
clar que el nostre nombre d’agents (24 en
total) siguin suficients per atendre les nos-
tres necessitats i seguretat. Per això, que
el cos de Protecció Civil és clau. Som cons-
cients que no és un tema fàcil, però hem
de tenir molt clar que si volem créixer, si
volem ser atractius com a poble, els ciu-
tadans han de tenir la tranquil·litat que un
cos com el de Protecció Civil juntament
amb la Policia Local vetlla per la seva
seguretat. Invertir en seguretat és inver-
tir en futur. Jo estimo aquest cos i em trec
el barret davant seu. Si us plau feu tots
el mateix val la pena.

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.

millores en accessibilitat, amb guals ele-
vats i plataformes d’accés als autobusos,
instauració del servei “compartir cotxe”,
ampliació del servei de bus urbà, bus als
polígons o posada en funcionament d’al-
guns trams de carril bici. Ara acabem de
presentar el projecte de Xarxa de Bicicle-
tes, que preveu la creació de carrils bici
que permetran desplaçar-se per tot el
municipi amb bicicleta i alhora, amb segu-
retat. Podrem anar a les escoles, a qual-
sevol equipament municipal, etc., fins i tot
podrà ser una oportunitat per redescubrir
el nostre poble, el nostre patrimoni i l’en-
torn natural.Era un compromís polític que

havíem assumit i que, amb el màxim con-
sens social i ciutadà, volem aconseguir fer
realitat en breu. Com deia el lema de la
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segu-
ra d’enguany, volem que deixar el cotxe

sigui cada cop més fàcil.

L’article d’opinió del grup municipal d’ERC no s’ha pogut publicar perquè no ha estat lliurat abans del tancament d’aquest butlletí.
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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: En funció de
les vacants.
Contracte: Obra o servei.
Horari: De dilluns a diven-
dres de 12 a 15 h.
Tasques: Tenir cura dels in-
fants en l’horari de menja-
dor.
Requisits: Es valorarà el títol
de monitor de lleure.

Llocs de treball: En funció
de les vacants.
Contracte: Eventual.
Horari: 1/2 jornada matins
(20 h setmana flexibles).
Tasques: Neteja de llars
particulars i d’oficines.
Requisits: Experiència en
tasques de neteja. Es
valorarà el carnet de
conduir.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Temporal.
Horari: Completa tardes i
alguns caps de setmana
en funció de les activitats.
Tasques: Dinamització del
punt d’informació juvenil.
Requisits: Experiència en
projectes adreçats als
joves.

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

MONITORA DE
MENJADOR

Un pas, dos passos i...
agafem el cotxe!

En aquest número del Parets al dia parlem de la mo-
bilitat sostenible, de l’ús del transport públic, d’uti-
litzar mitjans de transport respectuosos amb el
medi... Us recordeu de quan s’anava caminant a tot
arreu? Parlem-ne.
Quan no existien cotxes per a tothom i els que en dis-
posaven eren uns privilegiats, a Parets, com a la
major part dels municipis, ens movíem amb temps i
paciència. Es recorrien llargues distàncies a peu o a
sobre del llom d’animals, de vegades amb pesades
càrregues i enormes paquets, tant si plovia com si
feia sol. Anar a cal forner, o a visitar els amics i pa-
rents, podia suposar una llarguíssima caminada. Les
distàncies es mesuraven en hores o per jornades sen-
ceres, però ningú no es queixava, no existien els pro-
blemes d’aparcament, ni les cues, ni els peatges, ni
ens gastàvem el sou en benzina. Els camins i carrers
sovint adquirien els noms dels llocs allà on s’adre-
çaven els viatgers: el carrer de Barcelona, el camí de
Montmeló... -a banda del caire jurídic, o històric, que
podia suposar ser «carrer de».  Anys després va arri-
bar el tren i més tard, a Parets, també va arribar la
tartana del Raio que sota el crit de «El Raio soy y
dónde me llaman voy» duia els viatgers, amb un car-
ro tirat per un cavall, des de diversos punts del mu-
nicipi fins a l’estació del tren. Quins temps!
Després es van afegir els cotxes particulars, les bi-
cicletes, els ciclomotors... i apa, tots motoritzats!
Doncs sembla que hem de tornar als vells temps.
Moure’s en transport públic, anar en bici o compar-
tir cotxe per estalviar recursos, és el que s’intenta
fomentar des de les administracions, i no ho hem de
fer per qüestions de «modes», ni tan sols per temes
de salut -que ja és prou important-, sinó perquè cal
tenir cura de l’entorn, fer-nos conscients del món on
volem viure i de l’aire que volem respirar. Volem que
els nostres fills i filles continuïn gaudint -en la me-
sura que puguem- d’un planeta verd i viu. Així que ja
ho sabeu, cal moure’s amb consciència.

NETEJA INDUSTRIAL
I DOMÈSTICA

MONITOR CASAL
DE CULTURA

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

Diuen que tot canvia... i és veritat i no és veritat. Anem a pams. Com
veieu, aquesta plantilla dels treballadors que tenia l’Ajuntament l’any
1939 demostra que la vida rural, agrària i poc industrialitzada d’aquells
moments ha donat pas a una altra basada en noves concepcions: hi
havia 3 «matarifes» per a l’escorxador i, per contra, un únic oficial de
secretaria. La segona afirmació –que no és veritat que tot canviï tant–
la constatem en el fet que, de treballadors a la «casa gran», no n’hi
tants, sobretot si tenim en compte els serveis que s’han incorporat en
els darrers temps. Només s’ha incrementat un 0,75 treballador per
cada 100 habitants. (Quina part hi deu correspondre? Un cap i dos bra-
ços? O bé les dues cames i...?) El que realment és interessant de fer

notar és que aquests dotze treballadors que apareixen en aquesta plantilla van haver de passar un procés
anomenat depuració que, un cop acabat el conflicte bèl·lic, havia de garantir al nou Ajuntament que aquelles
persones eren «addictes al règim» o, almenys, que havien mantingut una «bona conducta» en tot moment. Això
no volia dir que, necessàriament, estiguessin d’acord amb el govern que s’havia imposat per la força, però sí
que no tenien un passat marcadament roig. Perquè, tinguem-ho en compte, quedar-se sense feina també fou
una tècnica repressiva.

Llocs de treball: 1.
Contracte: 3 mesos més
Indefinit.
Horari: Jornada completa
partida de 8.30 a 18 h i 90
m per dinar.
Tasques: Venda de recan-
vis de maquinària d’obra i
motors.
Requisits: Bilingüe, mínim
graduat escolar, informàti-
ca i facilitat per aprendre.

RECANVISTA

Com ha començat el curs al nou CEIP Parets?
Amb tota normalitat i sense incidències. S’han
adequat les instal·lacions dels antics mòduls de La
Xana perquè les necessitats d‘infants de tres i qua-
tre anys no són les mateixes que les d‘alumnes de
llar d‘infants. Només falta la instal·lació de l’aire
condicionat i estarà tot enllestit.
Com s’han adaptat els nens al nou espai?
La veritat és que ens podem considerar uns privile-
giats, nosaltres i els nens. Tenim 22 alumnes, setze
són de P3 i sis són de P4. Normalment els dividim
en dos grups d’onze nens encara que tinguin edats
diferents, però a l’hora de fer activitats específiques
les treballem per separat. Els nens estan molt ben
atesos, treballem a ritme individual de cada nen i
des de P3 ja els ensenyem l’anglès com a llengua
estrangera.
I l’equip docent com enfoca el nou projecte?
Amb molta il·lusió i amb moltes ganes de fer coses
en aquest espai encara que no sigui el definitiu i
de disposar dels mateixos serveis que la resta de
centres docents de Parets.
I els pares com han respost?
Estem satisfetes perquè tenim la confiança de les

“Estem molt satisfets perquè tenim la confiança de les famílies”

Pepi Volart

FFFFFeeeeem em em em em eddddduuuuucccccaaaaacccccioioioioio

Àngela Castelló
Directora del CEIP Parets

Vint-i-dos nens i nenes de 3 i 4 anys han estrenat
aquest setembre el nou CEIP Parets. Es tracta de
la quarta escola de primària de caràcter públic de
Parets, ubicada provisionalment als mòduls que
ocupava el curs anterior la llar d‘infants Xana, al
carrer de Montserrat Roig, i que dóna resposta a
la demanda de places escolars que es registra al
poble a causa del creixement progressiu del nom-
bre d’habitants. Mireia Gurri, Verònica Martínez,
i Carmen González són les responsables del nou
col·legi. Àngela Castelló n’és la directora.

famílies que han matriculat els seus fills al nou CEIP
Parets. A l’hora de fer la inscripció probablement
molts pares s‘estimaven més altres opcions, però
després de comprovar-ne el bon funcionament ara
estan satisfets. Hem fet reunions amb les famílies
per explicar amb tot detall el funcionament del cen-
tre i el projecte d‘escola. Entre d’altres objectius
volem crear tota la documentació administrativa i
perfilar el projectes educatiu i curricular del centre.
Quina és la previsió pel que fa a les instal·lacions
per al nou centre docent?
Molt probablement cap al mes d’abril l’edifici esta-
rà enllestit, però ara de moment ens plantegem estar
en aquests mòduls que, encara que que provisio-
nals, tenen tots els serveis, fins i tot menjador i
servei de matiners pels que entren a les vuit del
matí. La voluntat és de disposar de tots els serveis,
com en totes les altres escoles, fins que no estigui
enllestit el nou centre que s‘ubicarà a l‘Espai Cen-
tral.

,
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Toni Albà, conegut per la seva caracterització del rei Joan Carles I, és el direc-
tor juntament amb Jordi Purtí de l’òpera Hop!era que es podrà veure aquest diu-
menge 1 d’octubre a les 18:30 a Can Rajoler. Hop!era és un divertidíssim es-
pectacle on set actors-cantants ens ensenyaran el món de l’òpera, fent riure
tant als que en són fans com als que mai han trepitjat. Es tracta d’una obra
iconoclasta en la qual els espectadors podran gaudir de peces d’òperes clàssi-
ques però des d’una perspectiva de l’humor i del teatre gestual. Hop!era es va
crear el 1995 que va anar un any després al Festival d’Avignon (França) on va
ser nominada com a espectacle revelació, i després de vuit mesos d’èxit a París
va obtenir la nominació als premis Molière’98 en la categoria de millor espec-
tacle d’sketchs. Toni Albà no apareix com a actor en aquesta obra però el seu
humor queda palès a Hop!era.

Carles Font

Com es va crear ‘Hop!era’?
Fa onze anys en Jordi Purtí i jo mateix vam
crear aquesta òpera la definiria com un
salt boig de l’avorriment al divertiment.
Als dos directors ens fascina el món de
l’òpera i considerem que és l’espectacle
més gran que s’ha fet mai damunt d’un
escenari. Però quan la vam idear vam pen-
sar en l’avorriment d’algunes òperes –per
sort avui ha canviat molt– ja que hi havia
una diferència brutal entre el que veies a
l’escenari i el que estaves escoltant. Po-
dies escoltar veus sublims però l’actuació
era avorrida. En aquest sentit, vam agafar
algunes òperes i vam decidir fer situacions
còmiques però sense desmillorar la músi-
ca.
Es una paròdia del món de l’òpera?
No. És un espectacle còmic en homenat-
ge a l’òpera. Molta gent ens ha dit com és
de diferent veure una òpera després d’ha-
ver rigut en el nostre espectacle. El millor

Toni Albà
Actor i director de teatre

Ultima hora ...´

El ministre Joan Clos, a Parets
El nou ministre d’Indústria, Comerç i
Turisme, el paretà Joan Clos va assis-
tir dissabte passat a diversos esdeve-
niments esportius del municipi. D’una
banda, a la presentació dels actes del
75è aniversari del Club Bàsquet Parets
i, de l’altra, a la segona edició del Tor-
neig Memorial Francesc Clos d’handbol,
en record a qui va ser directiu del club.
La visita del nou ministre no era de
caràcter institucional. Això sí, tot i que
fora de protocol, l’alcalde de Parets,
Joan Seguer i Joan Clos, van trobar el
moment per mantenir conversa.

és que al nostre espectacle agrada a gent
de totes les edats perquè moltes coses
que passen no se les esperen. A més de
poder gaudir de set veus d’òpera.
Hi ha diferències entre el ‘Hop!era’ que es
va estrenar el 1995 i el d’ara?
Sí. Cal pensar que quan es va estrenar els
actors que la van interpretar provenien del
teatre infantil i uns grans coreògrafs però
que no tenien res a veure amb el teatre
gestual que nosaltres proposàvem. Recor-
do que al càsting que vam fer a França hi
havia un nivell brutal i fins i tot es va pre-
sentar un nét de Charles Chaplin.
Quin repertori es podrà veure?
S’han modificat algunes peces ja que vam
tenir problemes legals amb West Side
Story. Però hi ha cançons napolitanes com
Santa Lucia, que ha popularitzat Pavarotti,
l’escena del brindis de la Traviata i que és
l´únic moment que podreu escoltar la
meva veu parlant amb alemany, millor dit

un pseudoalemany.
També hi ha peces de Norma, Il Trovatore
i altres clàssics de l’òpera.
En Toni Albà ja ha estat a Parets diver-
ses vegades?
Sí. Recordo perfectament que vaig fer el
pregó de la Festa Major caracteritzat com
el Rei Joan Carles I i també he estat en una
Nit de l’Esport interpretant el mateix per-
sonatge. De fet la imitació del Rei és la
faceta que em coneix més la gent. Sí que
m’han criticat des d’alguns sectors per la
imitació però s’ha de mantenir l’esperit de-
mocràtic i de llibertat que té un ciutadà
com jo i que diguin el que vulguin.

“Hop!era és un salt boig de l’avorriment al divertiment”

L’empresa BRICO DEPOT podria
ubicar-se a Parets
BRICO DEPOT, companyia líder europea
en el sector del bricolatge i la ferrete-
ria, podria instal·lar-se a Parets. L’Ajun-
tament ha informat favorablement de la
ubicació del magatzem si bé encara
manca el vist-i-plau de la Generalitat per
a la seva implantació al municipi. El
consistori planteja establir convenis
entre l’empresa i el Servei Local d’Ocu-
pació per tal que es produeixi la con-
tractació del major nombre possible de
persones de Parets. La planta estaria
situada prop de la carretera C-17, pro-
pera a la Plataforma de la Construcció.


