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Després de gairebé tres mesos de vacances, els es-
colars ja han reprès la tasca estudiantil. Dimarts
passat, 12 de setembre, va començar el nou curs
2006-2007, un inici escolar marcat per les fortes plu-
ges. A Parets, enguany, són prop de 2700 els alum-
nes que cursen estudis als set centres educatius d’in-
fantil, primària i secundària de la població i a les cinc
escoles bressol, tres de les quals són de titularitat
municipal. El nou curs escolar ha vingut marcat per
diferents esdeveniments. Una de les novetats és l’en-
trada en vigor de la sisena hora lectiva als centres de
caràcter públic per equiparar el nombre d’hores de do-

cència que reben els alumnes tant a escoles públi-
ques com privades. En el cas concret de Parets, el
curs escolar també presenta novetats específiques.
En primer lloc, l’entrada en funcionament del nou CEIP
Parets, amb una línia de P3 i una de P4, que de for-
ma provisional està emplaçat al carrer de Montserrat
Roig. Les obres d’ampliació i millora dels CEIP Lluís
Piquer i Pau Vila també esdevenen un dels fets dife-
renciadors respecte anys anteriors. Cal destacar així
mateix que l’oferta de l’IES Parets s’ha ampliat amb
un nou cicle formatiu de grau superior en Administra-
ció i Finances.  (Pàg.3)

Prop de 2700 escolars inicien el nou curs
Entra en funcionament el nou CEIP Parets amb una línia de P3 i una de P4

El 12 de setembre es va reprendre l’activitat escolar amb l’inici del nou curs 2006-2007

SUMARI

Nova edició de la Diada
de la Bicicleta,

 el 24 de setembre
(Pàg.9)

Més d’una trentena
d’entitats se sumen

a la Diada (Pàg.4)

El paretà Joan Clos,
nou ministre

d’Indústria (Pàg.12)
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SERVEIS

Horaris de visita del consistoriHoraris de visita del consistori
ALCALDIA

Joan Seguer i Tomàs
Dilluns i dissabte a convenir

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I
ECONÒMICS

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

Seguretat Ciutadana
Josep Castells i Espinasa
Dimar ts tarda a convenir

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS

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

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

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

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

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

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

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

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

REGIDORS SENSE DELEGACIÓ

Rosa Martí Conill

Josep Anton Morguí Castelló

Lluís Cucurella Monreal

Joan Martorell Mompart

Anna de Agustín de Oro

Domingo Cepas Muñoz

Paulí Rigol Vallejo

Horari a convenir

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

Horari

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

C. del Tenes
Tel. 93 573 14 54

Bus Urbà Deixalleria

Parets al dia
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Telèfons d’interès
Ajuntament
93 573 88 88
Ajuntament. Serveis Personals
93 573 98 00
Ajuntament. Servei de Premsa
93 573 88 90
Policia Local
93 562 14 04
RAP 107. Ràdio Parets
93 573 81 81
Servei d'Esports
93 562 52 06
Ca n'Oms. Casal dels Avis
93 562 14 02
Can Butjosa. Casal de Cultura
93 562 35 53
Can Butjosa. Biblioteca
93 562 23 53
Can Butjosa. Piscina
93 562 06 02
Can Rajoler. Teatre
93 573 98 00
Can Rajoler. Biblioteca
93 573 98 01
Equipament ASOVEEN
93 573 14 29
Escola de la Natura
93 562 17 94
Escola Bressol El Cirerer
93 562 51 75
Escola Bressol El Petit Cirerer
93 562 20 05
Escola Bressol La Cuna
93 562 49 54
Escola Municipal de Música
93 562 40 02
Oficina de Català
93 573 98 00

Oficina de Recaptació
93 562 33 09
Patronat Pau Vila
93 562 12 03
CEIP Lluís Piquer
93 562 16 03
CEIP Pompeu Fabra
93 562 06 16
Col. M. de D. de Montserrat
93 562 03 56
Acadèmia Comercial de Parets
93 562 16 24
IES Parets
93 562 32 03
CAP Parets
93 562 16 89
Jutjat de Pau
93 573 03 04
ASEPEYO Parets
93 573 09 52
Taxis Cooperativa Transradio
93 593 74 01
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

El bosc de taules mai ha estat erm
En l’últim Parets al Dia sortia en l’apartat Retalls uns
comentaris sobre el Bosc de les Taules. Es deia que
abans del bosc aquest espai  éren terres ermes i ar-
bres. Gran error, aquest espai mai ha sigut de terres
ermes, ni tenia arbres més enllà d’algun en els pe-
tits marges. Des de sempre ha sigut un regadiu de
la plana del Tenes del bo i millor del Vallès on s’hi
collien fines mongetes paretanes i del ganxet i des
de sempre ha estat conreat, mai ha estat erm.
Crec que s’ha de puntualitzar perquè la història es
construeix contrastant dades i aquesta no s’ajusta
a la realitat.
Aquest espai que ara és el Bosc de Taules es cor-
respon a part de la cessió de verd del polígon Lle-
vant Industrial i per evitar perills i tentacions de  can-
vis de qualificació urbanística com ha passat en el
cas de Can Volart es va decidir en el seu dia, crec
encertadament fer la transformació en bosc. Aques-
ta és part de la petita història del Bosc de les Tau-
les.

Rosa Martí i Conill

Concert d’homenatge a Josep Sunyol i Garriga
La Comissió de la Dignitat, amb el suport del Depar-
tament de Presidència de la Generalitat de Catalunya,
la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes,
Òmnium Cultural, Amics de Josep Sunyol, Revista el
Temps, Fòrum de la Memòria del País Valencià i l’ad-
hesió del Futbol Club Barcelona, ha organitzat un
concert d’homenage a Joseph Sunyol i Garriga, pre-
sident del FC Barcelona afusellat a Guadarrama fa
70 anys.
L’acte tindrà lloc aquest diumenge, 17 de desembre,
a les 19h, a l’Església de Santa Maria del Pi de
Barcelona.
L’Or feó de l’Empordà, el Cor de Cambra de
l’Empordà, l’Orquestra de l’Empordà i la Coral de
Nens del Col·legi de Sant Pau de Figueres interpre-
taran el Réquiem de Fauré.
La comissió de la Dignitat convida a tothom d’aquest
concert d’homenatge. L’entrada és lliure.

Ramon Massip
Membre de la Comissió de la Dignitat

Divendres 15 setembre
-A les 12 h, a la Biblioteca
Can Butjosa, hora del conte.
Diumenge 17 setembre
-A les 11 del matí, a la plaça
de la Vila, emissió en direc-
te de l’espai Rap a la carta
amb sortejos, actuacions en
directe i playbacks, amb mo-
tiu del 26è aniversari de RAP
107 Ràdio Parets.
-A les 14 h, a la plaça de la
Vila, arrossada amb motiu
del 26è aniversari de RAP
107 (Cal retirar prèviament
el tiquet als estudis de RAP
107).
Dijous 21 setembre
-A les 18.45 h, al Casal Ca
n’Oms, recital poètic del Niu
d’Art.

Divendres 22 setembre
-A les 18 h, a la Biblioteca
Can Butjosa, hora del conte.
-A les 19 h, a l’Escola de
Música, presentació del pro-
jecte Xarxa de bicicletes
Dissabte 23 setembre
-A les 17 h, al Pavelló Muni-
cipal d’Esports, presentació
dels actes commemoratius
del 75è aniversari del CB
Parets.
Diumenge 24 setembre
-A les 10 h, davant del Pave-
lló d’Esports, sortida de la
XIII Diada de la Bicicleta.
-A les 11 h, davant del Pave-
lló d’Esports, gimcana d’ha-
bilitat amb bicicleta i exposi-
ció del projecte Xarxa de Bi-
cicletes.

Dijous 28 setembre
-a les 15 h, a la Biblioteca
Can Rajoler, tertúlia al vol-
tant de la lectura El perfum,
de Patrick Süskind.

Divendres 29 setembre
-A les 18 h, a la Biblioteca
Can Butjosa, hora del conte.

Tot el mes
-A la Biblioteca Can Rajoler,
Club de Superlectors.
-Al Centre Cultural Can Rajo-
ler, exposició La Festa de la
Pedra del Diable i 10è aniver-
sari de la Colla de Gegants,
Bestiari i Grallers de Parets.

Contrastar abans d’opinar
En resposta a la carta publicada per la sra. Rosa
Martí en aquest mateix espai, i en la que es qüesti-
ona l’article sobre els terrenys del Bosc de Taules,
que es va publicar en aquest butlletí i del qual sóc
autora, m’agradaria puntualitzar unes quantes coses.
Parets, com totes les poblacions, ha sofert múltiples
canvis arran de l’evolució natural del paisatge i a cau-
sa de l’humanització i els fenòmens naturals que han
transformat l’entorn.
No podem afirmar, com fa al seu escrit que “des de
sempre aquests terrenys han sigut un regadiu”, ja
que totes les terres, situades o no al Vallès, foren
ermes –necessàriament– abans d’esdevenir terres
de cultiu, per això l’article no especifica en cap mo-
ment el nombre d’anys a que es fa referència.
En quant al que diu l’article quan es refereix a l’afir-
mació de que existien “arbres” cal recordar que, en
èpoques anteriors, la riquesa forestal del Vallès era
elevada i predominaven les alzines i els roures i tota
la plana proveïa a Barcelona de llenya i carbó. És fàcil,
aleshores, pensar que en algun indret “a un dels
marges del riu Tenes”, tal com diu l’article, d’arbres
–més d’un, és clar– n’hi havien.
L’any 1972 , tal i com consta a l’escriptura de ces-
sió per permuta de les terres anteriorment propietat
de Dolors Juncosa que es guarda a l’arxiu de l’Ajun-
tament, part d’aquests terrenys ja es denominaven
com a “bosque y yermo”.

Entre l’any 1972 i l’any 2001, any en que es va in-
augurar el Bosc de Taules, les úniques parts de ter-
reny conreades eren petits hortets escampats que
s’explotaven de forma particular per veïns que no
n’eren els propietaris. Això prové de fonts orals i és
difícilment demostrable per mitjà de documentació,
no obstant encara en trobaríem molts ciutadans que
ho recorden –val a dir que jo mateixa ho he vist, i això
si que no és questionable-.
Per últim, la definició d’erm, segons el diccionari de
la llengua catalana, és: “lloc inhabitat. Sector del
paisatge agrari que no produeix”. En cap moment
hem parlat de terres estèrils, sinó de terres ermes,
o dit amb altres paraules, que en aquells moments
no eren productives.
Finalment, abans de qüestionar la feina i posar en
dubte la professionalitat de les persones, la convido
a consultar les escriptures dels terrenys que es cus-
todien a l’Arxiu Municipal de Parets, ja que, tal i com
diu vostè mateixa, “la història es construeix contras-
tant dades”.

Mercè Alcayna
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

L’entrada en funcionament del nou CEIP Parets i les obres
de millora d’alguns centres educatius, novetats d’enguany
2679 alumnes cursen estudis als centres educatius de
Parets del Vallès. El cicle d’educació infantil acull 385 es-
colars, el de primària 1.166 i 709 s’han matriculat a
secundària. Pel que fa a Batxillerat hi ha 101 alumnes,
70 a cicles formatius de grau mitjà i 18 a cicles forma-
tius de grau superior. L’oferta educativa de 0 a 18 anys

Aquest nou curs 2006-2007 s’inicia
amb novetats a Parets del Vallès.
D’una banda, cal destacar l’entrada en
funcionament del nou CEIP Parets, que
inicia el curs amb una línia de P3 i una
de P4 a unes instal·lacions provisionals
ubicades al carrer de  Montserrat Roig.

El nou centre d’educació infantil i primà-
ria s’ubicarà definitivament a l’Espai
Central i les obres començaran el mes
de novembre.

S’amplia l’oferta de l’IES

Ampliació dels CEIP Lluís Piquer i Pa-
tronat Municipal Pau Vila
L’ampliació dels CEIP Lluís Piquer i Pau
Vila és un dels trets diferenciadors res-
pecte d’altres cursos, així com l’entra-
da en funcionament de la sisena hora
lectiva als centres de caràcter públic.
Durant aquest estiu s’ha executat la
par t més complexa de les obres del
CEIP Patronat Municipal Pau Vila, de
caràcter estructural. La reforma ha pre-
vist en una primera fase l’ampliació i
millora del menjador escolar, l’adequa-
ció de les oficines i l’aula polivalent
annexa així com l’arranjament dels ac-
cessos, amb una nova entrada sense

Per primer cop aquest curs, l’IES
Parets imparteix un nou Cicle For-
matiu de Grau Superior en Equips i
instal·lacions electrotècniques, cen-
trat en el desenvolupament de pro-
ductes electrònics, instal·lacions
electrotècniques, sistemes de regu-
lació i control automàtics i sistemes
de telecomunicació i informàtics.
L’ofer ta complementa la fins ara
existent, dotada amb un cicle for-
matiu de grau superior en Adminis-
tració i Finances a l’IES Parets i els
cicles formatius de grau mitjà en
Gestió Administrativa i també
d’Equips i instal·lacions electrotèc-
niques, així com els estudis d’ESO
i  Batxillerat.

Prop de 2700 alumnes
inicien el nou curs
escolar a Parets

per aquest nou curs cobreix totalment la demanda de pla-
ces. Les escoles bressol de Parets també han iniciat el
curs. Més de 200 infants de 0 a 3 anys estan matricu-
lats a les tres escoles bressol municipals, La Cuna, El Ci-
rerer i el Petit Cirerer, i a les llars d’infants privades Tom
i Jerry i La Xana.

barreres arquitectòniques, i les instal·-
lacions vinculades. La segona fase
consistirà en la rehabilitació de la fa-
çana, el canvi de les finestres actuals
per fusteria d’alumini, i la instal·lació
d’un ascensor. Aquesta part de l’obra
tindrà una durada aproximada de vuit
mesos i es preveu que s’executi al
llarg del 2007. El CEIP Lluís Piquer, de
doble línia,  gaudirà des d’aquest curs
amb 1.500 nous metres quadrats
d’espai destinats a noves aules, bibli-
oteca, gimnàs, cuina, menjador,  pis-
tes esportives i un espai destinat a
l’AMPA. També s’ha procedit a la
remodelació de les aules del parvulari.

A Parets, uns 2.700 alumnes han
començat amb normalitat el nou
curs escolar tot i les fortes pluges.
La demanda de places s’ha cobert
totalment.
D’entre les novetats d’enguany, vull
destacar l’entrada en funcionament
del nou col·legi d’educació infantil i
primària, així com diferents actuaci-
ons d’ampliació i millora en matèria
d’equipaments educatius.
La bona entesa i la coordinació de
l’Ajuntament amb el depar tament
d’Educació de la Generalitat han per-
mès que el nou CEIP pugui iniciar el
curs amb una línia de parvulari en
unes instal·lacions provisionals fins
que no s’enllesteixi l’obra del centre
definitiu a l’espai central del muni-
cipi.
El retorn a les aules coincideix amb
la pràctica finalització de l’obra de
reforma i ampliació  del CEIP Lluís
Piquer, que desdoblarà les seves lí-
nies i guanyarà 1.500 m2 d’espai.
L’obra, que s’acabarà el desembre,
també permetrà dotar el col·legi
d’un gimnàs totalment equipat, de
cuina  i remodelar les aules de par-
vulari. Paral·lelament, s’han iniciat
les obres de reforma del Patronat
Pau Vila, que comptarà aviat amb un
menjador nou i una cuina pròpia, a
més de millorar els accessos de
l’escola. Són les principals inversi-
ons que por ta a terme enguany
l’Ajuntament en l’àmbit educatiu, en
què continuem dotant els centres
dels recursos i el manteniment ne-
cessari per tal que puguin desenvo-
lupar la seva important funció. Alho-
ra, vull subratllar el consens assolit
pels centres públics de Parets en
unificar l’horari lectiu per a aquest
curs en què s’estrena la sisena hora
diària de classe, una novetat que ha
de contribuir a reforçar l’aprenentat-
ge dels alumnes i augmentar el ni-
vell de qualitat de l’ensenyament.

El 12 de setembre van començar les classes. Entrada al CEIP Lluís Piquer.
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Parets celebra la
Setmana de la
Mobilitat sostenible
Deixar el cotxe és cada cop més fàcil,
sota aquest eslògan es presenta en-
guany la Setmana de la Mobilitat Sos-
tenible i Segura a Parets del Vallès.
Del 22 al 29 de setembre Parets inci-
dirà especialment en qüestions relaci-
onades amb la mobilitat i amb l’ús del
transport públic i alternatives al vehicle
privat.

Projecte Xarxa de bicicletes
Amb aquest motiu s’han establert al-
gunes activitats. En primer lloc, el 22
de setembre, a les 19 hores, a l’Esco-
la Municipal de Música, es farà la pre-
sentació del projecte Xarxa de bicicle-
tes que impulsarà l’Ajuntament de Pa-
rets. Així mateix, el 24 de setembre se
celebrarà la Diada de la Bicicleta, que
enguany s’avança alguns dies al calen-
dari per tal de fer-la coincidir amb la
Setmana de la Mobilitat. En el marc de
la diada, tindrà lloc una gimcana d’ha-
bilitat amb servei de préstec de bicicle-
tes. Totes les accions estan emmarca-
des en l’Agenda 21 local, que vetlla per
la millora mediambiental del municipi.

Flors, senyera i Els Segadors per celebrar la Diada

La nombrosa participació d’entitats a
la tradicional ofrena floral amb motiu de
la Diada Nacional de Catalunya ha es-
tat el fet més destacable la celebració
de l’11 de setembre a Parets del
Vallès.
El teixit associatiu, amb una trentena
d’entitats representades, partits polí-
tics i l’Ajuntament de Parets com a ins-
titució han protagonitzat la commemo-
ració, juntament amb la interpretació
de l’himne de Catalunya, Els Segadors
i també la sardana, Parets, vila mil·-
lenària.
La senyera ha lluït al màstil de la pla-
ça de la Vila durant la jornada i els ac-
tes més emotius s’han desenvolupat
a la plaça dels Països Catalans, on

l’any 2004 es va inaugurar el monu-
ment a l’Onze de Setembre.

Monòlit que simbolitza la senyera
Envoltat d’oliveres, el monument a l’On-
ze de Setembre, obra de l’escultor
Carles Vives, exerceix de nucli de la ce-
lebració.  L’escultura, fa gairebé 3 to-
nes de pes i té aparença de monòlit.
Aquesta peça, feta de ferro colat, té un
marcat caràcter simbòlic, amb la inter-
pretació de la senyera a partir d’uns
blocs de metall col·locats irregularment
sobre el terra, que volen representar la
idea d’un trencament polític al 1714 i
una recuperació posterior per ressaltar
els valors d’unitat, esforç, fermesa i te-
nacitat del poble català.

L’Ajuntament de Parets, diferents formacions polítiques i una trentena d’entitats del municipi
participen de la tradicional ofrena floral al monument a l’Onze de Setembre

Ofrena conjunta dels tres Casals
d’avis de Parets

Comissió de Festes i Associacions de
comerciants, entitats representades



15 de setembre de 2006 5
ACTUALITAT

Què li sembla l’entrada en vigor de la 6a hora? Què suposa l’inici escolar per a les famílies?

VOX POPULI

Penso que amb l’horari que hi
havia ja era suficient, tot i que
sempre serà bo pels alum-
nes. Potser una hora més és
una mica excessiu, jo no  tre-
ballo fora de casa i no tinc
problema d’horari. L’inici es-
colar és, sobretot, una gran
despesa per a les famílies.

M. Luisa
Ferrer

42 anys

Natàlia
Farrés

36 anys

Crec que està molt bé. Per als
pares suposa poder recollir
els nens amb uns horaris
més flexilbles i per als alum-
nes una hora lectiva més. El
benefici dependrà de com
s’apliqui aquesta hora. L’inici
del curs és bo tant per a famí-
lies com per als alumnes.

Andrés
Caballero

34 anys

Més hores lectives suposa
una millor preparació, per tant
és positiu. Tots hi sor tirem
guanyant. El començament
de l’escola suposa molts ner-
vis i una despesa important.
Caldrien més ajuts o, fins i
tot, que els llibres i materials
fosin gratuïts.

José
Priego

40 anys

Vanessa
Santolaria

32 anys

La Generalitat atorga la llicència definitiva
de freqüència a l’emissora RAP 107

Els tràmits per assolir la concessió de la freqüència definitiva
s’han vist demorats per les interferències amb GRAMA Ràdio

SERGI
MINGOTE
Regidor de

Comunicació

L’emissora municipal de Parets, RAP
107, celebra a partir de diumenge 17
de setembre tot un seguit d’activitats
commemoratives del seu 26è aniver-
sari.
Des de les 11 del matí i fins les 2 de
la tarda s'emetrà en directe des d'un
estand situat a la Plaça de la Vila el
magazine Rap a la carta presentat per
Miquel Pérez. L'espai inclourà actuaci-
ons musicals, humor, poesia, entrevis-
tes, concursos, cuina i algunes sorpre-
ses. Enguany també es comptarà amb
l’actuació del grup de playbacks La
ilusió no té edat que tindrà força
protagonisme en aquesta celebració.
A les dues de la tarda tindrà lloc l’ar-
rossada popular que per primer cop or-
ganitza l'emissora i que es servirà a la
sala d’actes de la Cooperativa, prèvia
compra del tiquet.

RAP 107celebra el
seu 26è aniversari

Nova programació
d’espectacles als
teatres de Parets
Ja s’ha posat en marxa la nova
temporada d’espectacles als te-
atres de Parets, que començarà
el proper 1 d’octubre i finalitzarà
l’1 de gener de 2007, i inclou
més d’una desena de propostes.
Els espectacles del darrer trimes-
tre de l’any s’iniciarà amb un dels
plats for ts d’enguany, l’obra
Hop!era de Toni Albà i Jordi Purtí,
el proper 1 d’octubre al Teatre
Can Rajoler.
Durant aquests tres mesos s’han
programat representacions de
diferents disciplines teatrals que
integren des del drama social i
quotidià fins a la comèdia àcida
així com altres registres.

També s’han programat, entre
d’altres, l’espectacle Hostal “Las
Cuñadas” dins la programació
del Cafè teatre, Mondomono de
la companyia Vol Ras, les actua-
cions de la New Orleans Blue
Stompers, l’Orquestra de l’Aca-
dèmia del Gran Teatre del Liceu
que interpretaran Les òperes de
Mozart, i de la companyia de te-
atre local Som i Serem, que en
aquesta ocasió posaran a esce-
na l’obra Quan acaba la ficció.
Pel que fa als més petits, l’entitat
Rialles serà l’encarregada de les
actuacions adreçades al públic in-
fantil que es duran a terme el
segon i el quart diumenge de
cada mes.

Ho trobo molt bé. Tothom surt
beneficiat, els pares disposen
d’una mica més de temps i
els nens i nenes tindran una
hora més de classe, que sem-
pre està bé. Crec que les va-
cances dels nens es fan una
mica llargues pels pares. Tres
mesos són molt de temps.

A mi encara no m’afecta
perque aquest curs no li toca,
però quan ho hagi de fer pen-
so que anirà molt bé. Més
hores a l’escola impliquen te-
nir una millor preparació. Quan
els  fills comencen l’escola
els pares descansem una
mica més. Això està molt bé.

La Comissió de Govern de Política Ins-
titucional de la Generalitat ha acordat
la concessió definitiva de la freqüència
107.2 Mhz per a la prestació del ser-
vei de radiodifusió a l’emissora muni-
cipal RAP 107. La concessió ha estat
aprovada en els acords del Govern
Català del passat 29 d’agost.

Interferències amb GRAMA Ràdio
El consistori ja havia obtingut l’adjudi-
cació provisional d’emissora de FM
municipal a la freqüència 107.3 el  fe-
brer de 1993. El desembre de 1999 va
superar favorablement la inspecció de
la Secretaria General de Telecomu-
nicaciones del Ministerio de Fomento,
ratificada l’octubre del 2002 pel
Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Fi-
nalment, aquest 2006, RAP107 ha ob-

tingut el dictamen favorable de viabili-
tat tècnica per part de la Generalitat. El
retard en la concessió definitiva ha es-
tat motivat pels dos canvis de freqüèn-
cia que ha hagut de tramitar el consis-
tori. A causa de les interferències pro-
vocades per Grama Ràdio (107.4), ini-
ciades el març del 2003, RAP 107 es
va traslladar provisionalment al 107.2
FM. Després de denunciar el cas al
Govern Català i al Ministeri d’Indústria,
aquest últim va concedir el febrer del
2005 a l’Ajuntament de Parets el dial
90.7 FM per resoldre les interferències.
L’emissora va optar aleshores per con-
tinuar emetent al 107.2 i comprovar la
viabilitat tècnica de la nova freqüència.
Els estudis realitzats van desaconsellar
el trasllat al 90.7 per la presència molt
pròxima al dial de M-80 i COM Ràdio.

RAP 107, definitivament al 107.2

Tot just aquest mes s’acompleixen 26 anys de l’emissora de ràdio mu-
nicipal de Parets del Vallès. I ho fem amb una inmillorable notícia: la
concessió definitiva de la freqüència 107.2 per poder continuar emetent
a través d’aquest dial. Hem lluitat durant molt de temps per aconseguir-
ho, un treball intern que ha requerit un llarg procés de negociació i tra-
mitacions amb els governs de la Generalitat i de l’Estat. Finalment, el
passat 29 d’agost, la Comissió de Govern de Política Institucional de la
Generalitat va atorgar la llicència definitiva. Mantenim la freqüència i
mantenim les ganes de treballar per la comunicació, per fer arribar a
través de les ones tot allò que succeeix a Parets, tot allò que ens afec-
ta, perquè la informació és una eina imprescindible per al nostre creixe-
ment i millora. Dèia en començar que celebrem el 26è aniversari amb
una molt bona notícia, però també amb actes al carrer. Són aquest diu-
menge. Tots hi sou convidats!

Vol Ras amb l’obra
Mondomono, seran

uns convidats d’excepció Ja s’ha constituït el Consorci Teledigital
Mollet, l’ens responsable de gestionar
el nou canal de Televisió Digital Terres-
tre (TDT) que en futur donarà cobri-
ment a diversos municipis del Baix
Vallès.
L’acte de constitució va tenir lloc el 13
de setembre, a l’Ajuntament de Mollet
i va comptar amb la presència dels
alcaldes i altres representants polítics
de tots els consistoris que en formen
part: Mollet, Parets, Montornès, Mont-
meló, Martorelles, La Llagosta, Sant
Fost de Campsentelles, Vallromanes i
Vilanova del Vallès.
Des de l’inici del procés, Parets del
Vallès ha mostrat interès per la Televi-
sió Digital Terrestre. La recent consti-
tució del Consorci Teledigital Mollet
significa un pas endavant en el nou
projecte de comunicació amb la volun-
tat de continuar treballant en el seu
desenvolupament.

Constituït el Consorci
Teledigital Mollet
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festa major 2006 TTastet de Festa Major i per qui en vulgui més... al webastet de Festa Major i per qui en vulgui més... al web

festa major 2006
Acomiadàvem el mes de juliol amb una nodri-
da oferta cultural, lúdica i festiva, amb la Fes-
ta Major d’Estiu 2006, un esdeveniment  que
es planteja des del civisme, el respecte i la
bona convivència. La celebració ens ha dei-
xat moltes imatges: el 10è aniversari de la
Colla de Gegants, els correfocs de Diables Pa-
rets i Bruixes i Dimonis, la novedosa i ben aco-
llida Baixada de Carretons, les engrescado-
res propostes de la Nit de teatre al carrer,
sardanes, festa de l’escuma, concerts,
balls... Bona mostra del què ha estat la Fes-
ta Major d’estiu d’enguany queda recollida a
la pàgina web municipal : www.parets.org/
www.parets.cat
Al Parets al dia us fem un tastet del què va
estar, però podeu gaudir-ne molt més amb el
Foto àlbum de Festa Major del web. Però hi
ha més, aquest any estrenem secció i alguns
dels millors moments del què va esdevenir la
celebració també queden recollits en format
audiovisual: el videoclip.
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El CF Parets s’estrena aquest diumenge a Preferent

L’equip del Wursi va ser el guanyador
de les 22es 24 hores de futbol sala
de Parets disputades el cap de setma-
na previ al de la Festa Major. La final
es va decidir als penalts després que
Tuper i Wursi empatessin a tres gols.
Per segona vegada consecutiva Wursi
s’ha endut el torneig organitzat per la
secció local de CDC. El Tuper va por-
tar la iniciativa i va dominar per 3-1
amb 2 gols de Pedrito i Javi Ro-
dríguez. A la represa, el Wursi va for-
çar la pròrroga amb un penalt a dar-
rera hora. Els autors dels gols van ser
Miqui, Salva i Carrillo. A la tanda de
penalts Wursi va aprofitar els dos llan-
çaments (gols de Miqui i Jordi) men-
tre que Pedrito i Albert van errar els
dos penalts del Tuper. La final de con-
solació també es va decidir per
penalts, el 3r lloc va ser per Penya
Andalusista-Cris-Segura i 4t el Pista
Team.
El sènior A del FSP començarà la lli-
ga a Territorial grup 2 el 30 de setem-
bre a casa davant del CE Mataró.
L’equip de José Maqueda jugarà
abans partits amistosos contra el
Bigues i el CN Caldes de Montbui.

El primer equip del Club de Futbol Pa-
rets jugarà aquest diumenge al camp
del Vilassar de Dalt (17 h) en la prime-
ra jornada de la lliga de Preferent Terri-
torial grup 1. Serà la primera vegada
que el conjunt dirigit per José Miguel
Astasio jugui a la nova categoria des-
prés de l’ascens de la temporada pas-
sada. L’estrena del CFP coincidirà amb
el primer partit oficial que el Vilassar
jugarà al nou camp de gespa artificial.
El partit el transmetrà en directe l’emis-
sora municipal RAP 107 (FM 107.2).
Abans del debut a la lliga els paretans
han disputat fins a 7 partits amistosos
durant la pretemporada.

Una sola derrota
L’únic partit que el CFP ha perdut du-
rant la pretemporada ha estat al camp
del Vilanova de 2a Territorial (2-1). En
la resta de compromisos cal destacar
els triomfs contra la PB Anguera (0-2),
Horta (1-2), Centelles (0-4) i els empats
amb Castellar (1-1) i Premià de Dalt (2-
2). El davanter Raül Paredes, incorpo-
rat del Júpiter, s’ha convertit en un dels
màxims golejadors de l’equip.

Victòria al Trofeu Josep Seguer
Coincidint amb l’11 de setembre, el CF
Parets va vèncer a la tanda de penalts
l’EC Granollers -de 1a Catalana- en el
Trofeu Josep Seguer. El bloc entrenat
per Cuni dominava al descans per 3 a
0 amb gols de Raül Paredes, Jaume
Busquets i en pròpia porta de l’ECG
després d’una centrada de Roger Oriac.

L’equip entrenat per José Miguel Astasio visita el nou camp de gespa artificial de Vilassar de dalt després
d’endur-se dilluns el Trofeu Josep Seguer davant de l’EC Granollers

L’exjugador internacional del Barça, Josep Seguer, va fer el servei d’honor del partit contra l’ECG

Els granollerins van aconseguir l’empat
a 3 en els darrers 10 minuts aprofitant
la relaxació dels locals. A la tanda de
penalts el Parets va encertar 7 dels 9
llançaments, el darrer el va transformar
Jaume Busquets. Aquest ha estat l’úl-
tim partit de la pretemporada del CFP
abans de debutar diumenge a Prefe-
rent. Els paretans no jugaran a casa
fins el 24 de setembre contra el
Bellavista Milan.
La plantilla del CFP de la propera tem-
porada la formen 22 jugadors tot i que
un, Jordi Caballé, estarà lesionat du-
rant la primera volta. Entre els fitxatges
destaca el defensa Xavi Alba (Carde-

deu), els mitjos Victor Silvestre
(Barceloneta), José Manuel Sánchez
(Ripollet), Siscu Castelló (Pomar) i Miqui
Pujadas (Llerona). També s’ha incorpo-
rat l’exdavanter del Júpiter, Raül Pare-
des. Del Parets B han pujat al primer
equip el defensa Santi Rodríguez i el
mig José De la Cruz que ja van jugar a
les ordres de Cuni la temporada passa-
da. Continuen de l’equip anterior: els
porters Oriol i Ponseti, els defenses Xavi
Font, Jaume Busquets, Fran Guiu i José
Ramon Chinchilla, els mitjos Javier So-
rroche, Roger Oriac, Jordi Caballé, Juan
Carlos Sánchez, i els davanters, José M.
Bernal, Agustín Latre i Pedro Carreño.

Wursi campió de les 22es
24 hores de Futbol Sala

ESPORTS
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L’AC Parets organitza el proper 24 de
setembre la 13a Diada de la Bicicleta

Uns seixanta corredors a l’Open infantil de BTT

Unes 600 persones van participar l’any passat de la Diada de la bicicleta

El Bàsquet Parets inicia
la lliga de 2a Catalana

La passejada popular en bici s’avança enguany set dies per fer-
la coincidir amb la Setmana de la Mobilitat

El BM Barberà que milita a Lliga Ca-
talana ha estat el guanyador de la 8a
edició del Trofeu Josep Ribas  orga-
nitzat del 7 a l’11 de setembre pel
Club Handbol Parets. El torneig ha
coincidit amb el 52è aniversari de la
fundació de l’entitat. En la final els del
Vallès Occidental van derrotar per
cinc gols al sènior A de l’HP. El 3r lloc
ha estat pel Sabadell, de Lliga Cata-
lana, el 4art pel Polinyà, de 1a, 5è
l’Esplugues B, de 1a Catalana, i 6è
el sènior B de l’HP de 3a Catalana.
Abans d’arribar a la final els paretans
van derrotar l’Esplugues B i el
Sabadell en partits ben jugats per
part del bloc de Josep Manel Herrero.
Després d’organitzar el trofeu l’HP
participarà aquest cap de setmana
en un torneig a Barberà que es juga-
rà en sistema de lligueta. Els partits
seran amb el club amfitrió (divendres
20.15h), dissabte contra el Sant Fost
i diumenge amb el Sant Quirze, tots
de categoria superior.

La lliga arrenca l’1 d’octubre
El primer partit de la nova competició
de 1a Catalana on jugarà l’HP serà
el primer cap de setmana d’octubre
a la pista del Garbí de Palafrugell. El
debut a casa serà el dia 7 en derbi
contra el Cardedeu.

La 3a edició de l’Open infan-
til de BTT de Parets -organit-
zat per ACP- va comptar el
passat 23 de juliol amb la
participació de 56 corredors
sumant totes les categories.
La prova que no va puntuar pel
Campionat del Vallès es va
desenvolupar al circuit de la
zona esportiva. Els resultats
dels corredors locals van ser:

En categoria minibenjamí, Gerard Palmer, va ser 5è, en prebenjamí, Sergi
Germán, 5è, en benjamí masculí, David Hurtado, 7è. En categoria aleví, Daniel
Martí Navarro va ser 2n, Jaume Martí Conill 5è i Ivan Pérez va quedar 7è clas-
sificat. En infantils Juan Torres, va ser el 7è.

El sènior masculí A del BP visita
la pista del Sant Quirze del Vallès
(diumenge, 16.30h) en la prime-
ra jornada de la lliga de 2a Cata-
lana Grup 1 de bàsquet. Per als
paretans arriba l’hora de la veritat
després del doble ascens obtin-
gut aquesta temporada. L’entre-
nador Toni Martín ha disposat de
poc temps per preparar la planti-
lla que formaran 11 jugadors. Les
altes confirmades són l’aler José
Cano, el base Jordi Pavón i el pi-
vot David López. A més tres juga-
dors del sènior B de Territorial
podrien tenir minuts a l’equip A:
Sergi Maestro, Antonio Barreiro i
Sergi Bisbe. El primer partit casa
del BP serà el 23 de setembre
contra el Tremp.

El BP guanya el seu propi torneig
L’equip dirigit per Martín va vèn-
cer en la final del torneig de
pretemporada jugat al nou Pave-
lló el cap de setmana passat. El
BP va derrotar per 86-77 el
Valldemia (Mataró) també de 2a
Catalana. En  semifinals dels
paretans van superar el Lliçà
d’Amunt de 3a per 43-37 en un
par tit de tan sols 12 minuts de
durada. El 3r lloc va ser pel Lliçà
i el 4art pel Teia de Segona.
En categoria femenina el sènior A
del BP -entrenat per Enric Núñez-
va acabar 3r del torneig després
de perdre contra el Martinenc (31-
23) i de vèncer el Lliçà d’Amunt
(61-29). Les paretanes debutaran
a la lliga de 3a el 23 de setembre
a la pista del Torelló B. El primer
partit a casa serà l’1 d’octubre i
podria coincidir amb la presenta-
ció dels 24 equips que ha federat
el club presidit per Dídac Cayuela.

El BM Barberà, campió
del 8è Trofeu Josep Ribas
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Dissabte 16 i Diumenge 17 Setembre

FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
Vilassar Dalt-CF Parets (Diumenge, 17 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)

BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 1:
Sant Quirze del Vallès-B.Parets A (Diumenge, 16.30 h)

FUTBOL SALA AMISTÓS SÈNIOR A
FS Parets Wursi-Bigues (Dissabte, 17.30 h)

Dissabte 23 i Diumenge 24 Setembre

FUTBOL PREFERENT TERRITORIAL Grup 1:
CF Parets-Bellavista Milán (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)

BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A 2a CATALANA Grup 1:
B.Parets A-CB Tremp (Lleida) (Dissabte, 19 h)
Previàment a les 17 h es farà la presentació al Pavelló
de les activitats dels 75 anys del Bàsquet Parets.

3a FEM. A Grup 5: Torelló B-B.Parets A
(Dissabte, 17.45 h)
CICLISME: Diada de la Bicicleta (Diumenge 24, 10 h)
sor tida des del Pavelló d’esports

Obertes les inscripcions
de les escoles esportives

Cinc components d’AC Parets fan la Ruta de la Plata
Un grup de cinc persones que
pertanyen a l’Associació Ciclis-
ta Parets van dur a terme du-
rant l’agost la coneguda Ruta
de la Plata. Es tracta de Ramon
Espasa, Jordi Mar tínez, Ana
Nadal, Pere Pujol i Lali Vidal
que van completar el recorre-
gut de 801 kms entre Mèrida i
Santiago de Compostela en 11
etapes. La ruta constava d’eta-
pes diàries d’uns 80 kms de
mitjana amb bicicletes de mun-
tanya passant per zones rurals
molt delimitades. Per l’estiu

vinent hi ha en projecte la realització dels cims del Tour. A la fotografia, tots cinc a l’arri-
bada a la catedral de Santiago.

Des del 12 de setembre resten ober-
tes les inscripcions per participar a les
activitats de les escoles esportives
municipals. El preu per a tot el curs és
de 14,50 euros i el període d’activitat
va d’octubre a maig del 2007. A més
dels entrenaments setmanals els jo-
ves nascuts entre el 1996 i 2001 po-
dran competir en els Jocs Esportius
els dissabtes. Les sessions es faran
al Pau Vila, Can Butjosa i el Pavelló
entre les 17 i 18.15 hores.

Parets celebrarà el proper diumenge 24
de setembre la 13a edició de la Diada
de la bicicleta. L’activitat que organit-
za l’Associació Ciclista Parets s’avan-
ça aquest any set dies en el calendari
per fer-la coincidir amb la Setmana de
la Mobilitat.

Inscripcions, a partir de dilluns
A partir de dilluns 18 de setembre
s’obriran les inscripcions per participar
a la passejada. El preu serà de 5
euros, import que inclourà l’avitua-
llament líquid, entrepà i samarreta. El
recorregut de la Diada no canvia res-
pecte l’any passat, hi haurà dos recor-
reguts: un per l’interior dels carrers del

municipi -mes urbà- i un altre que pas-
sarà pels camins del voltant de Parets
amb bicicleta de muntanya com Can
Vila, bosc de la Torre de Malla, Can
Riera o el Barri Cerdanet. En els dos
casos la sortida serà a les 10 del matí
des del Pavelló d’esports, en arribar a
la Piscina Can Butjosa hi haurà l’avitu-
allament líquid i s’oferiran les dues op-
cions de recorregut. Per participar a
l’activitat és obligatori l’ús de casc. Amb
el tiquet d’inscripció hi haurà un sorteig
que es farà al Pavelló en acabar el re-
corregut. En l’edició anterior, celebrada
el primer diumenge d’octubre, van par-
ticipar unes 600 persones, una xifra
molt semblant a la d’anys anteriors.
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D’on neix la decisió de dedicar-se a la
política local?
D’això ja fa 12 anys. Jordi Turull, ales-
hores regidor i cap de llista, em va ve-
nir a buscar per formar part de la can-
didatura de Convergència i Unió. Jo ja
tenia inquietuds, ganes de fer coses
per al poble. Em va semblar una pro-
posta interessant i vaig acceptar-la. En
aquells moments era simpatitzant de
la formació i vaig passar a formar part
de la llista, en un primer moment com
a número 5, i vaig exercir de presiden-
ta del comitè local. Les dues darreres
legislatures he ocupat el número 2 de
la candidatura de CiU a Parets, exercint
de regidora del grup municipal.
Quina valoració en fa d’aquesta trajec-
tòria? Què li ha aportat la política?
M’ha aportat moltes coses. M’ha en-
riquit molt i penso que moltes perso-
nes haurien de passar per aquesta ex-
periència, viure durant un temps la
política des de dins perquè la visió és
molt diferent respecte la percepció que
es té des de l’exterior. Personalment
m’ha permès entendre moltes coses,
comprendre millor algunes decisions.
Fer política és complicat i de vegades
s’han de prendre decisions que no
t’agraden, que tu personalment no fa-
ries, però que com a partit i com a re-
presentants d’una part de l’electorat
s’han de fer.
Com a polític te n’adones que no no-
més s’ha d’acontentar un sector de la
població, s’ha de treballar per al bé del
conjunt. Totes les decisions que es
prenguin han de vetllar pel benestar del
conjunt de la població i  això resulta
molt complicat perquè de vegades be-
neficiar algú pot significar perjudicar un
altre.
I quina aportació n’ha fet vostè?
Crec que la tasca més important d’un
polític és escoltar la gent i intentar tras-
lladar les demandes des de la meva
modesta posició. De vegades s’acon-
segueixen coses, de vegades no.

Anna de Agustín, regidora del grup municipal de CiU:  “La tasca més important d’un polític és saber escoltar”

És agraïda la política local?
No. No és gens agraïda la política lo-
cal. Hi dediques moltes hores i de ve-
gades no obtens cap fruit del temps
que hi has dedicat, però et queda la
satisfacció d’haver-ho intentat, d’haver
treballat perquè la gent del nostre po-
ble visqui millor.
Resulta complicat combinar-ho amb
la feina. Requereix molta dedicació?
Per mi no, tinc la sort de gaudir d’un
horari força privilegiat i és combinable.
Sempre hi ha excepcions, alguns plens
que acaben molt tard. Hi ha tempora-
des que sí que s’hi dediquen moltes
hores, depèn de la feina que hi ha dins
el partit, si s’han de preparar coses.
Com treballa Convergència i Unió per
al municipi de Parets? Quina és la me-
todologia de treball?
Ens reunim el comitè local quinze-
nalment o cada setmana, depèn sem-
pre de les qüestions que hi ha sobre
la taula. Fem una anàlisi de la situació
del municipi, intentem detectar quins
problemes poden esdevenir-se a la po-
blació, preparem els plens, intentem in-
formar els ciutadans d’algunes de les
actuacions.
La gent s’implica a nivell de partit?
Costa molt que la gent s’impliqui. Pun-
tualment no, en qüestions concretes
és més senzill, però que puguin col·-
laborar d’una manera més periòdica és
complicat. Combinar la vida personal i
professional amb la política també és
difícil.
En breu, entrem en etapa electoral.
L’1 de novembre, eleccions autonòmi-
ques i el maig, municipals.
Com es viuen aquests processos en
l’àmbit local? Ja hi estan treballant?

“Nosaltres, com a oposició,
som més moderats”

Anna de Agustín és regidora del
grup municipal de Convergèn-
cia i Unió. Fa vuit anys que exer-
ceix aquest càrrec a l’Ajunta-
ment de Parets si bé la seva
dedicació a la política es remun-
ta alguns anys més enllà. Va
néixer a Barcelona fa 45 anys i
viu a Parets, al barri Antic, ja en
fa més de divuit.

En aquests períodes s’hi dedica molt
de temps, la major part del teu temps
lliure es destina a això, per donar-te a
conèixer i per donar a conèixer el pro-
jecte que tens com a grup i com a par-
tit. A més també es recullen les opini-
ons de la gent propera. El programa no
es fa només amb els membres del par-
tit, intentem captar les necessitats de
la gent del poble, abans d’elaborar el
programa. Ara ja comencem a treba-
llar-hi, ja estem recollint les inquietuds
de la gent.
Quin paper creu que estan jugant els
grups municipals a l’oposició a l’Ajun-
tament de Parets?
Crec que s’està fent una bona tasca en
general. Aquesta legislatura ha estat
dura, amb certa crispació fins i tot,
però s’està desenvolupant un control
de l’acció de govern molt més gran que
legislatures anteriors. El control està bé
fins a cert punt. No s’ha d’entorpir la
millora del poble i si és un bon projec-
te i beneficiós per al poble hi donem el
nostre suport. Tot i això penso que es
podria millorar la tasca de l’oposició,
aportant més idees per millorar tots els
projectes que es facin des de l’equip
de govern.
Sempre es fa crítica constructiva?
La majoria de les vegades és crítica
constructiva. Hi ha algunes ocasions
que no és que es faci crítica per críti-
ca, però sí que és cert que hi ha dos
blocs clarament enfrontats i nosaltres
sempre ens hi trobem una mica al mig.
No és la nostra guerra. Per cap de les
dues bandes no crec que es vulgui fer
una crítica gratuïta, però de vegades a
causa del clima que hi ha, d’aquesta
crispació, les coses se’n van una mica
de les mans. Nosaltres,com a oposició,
som més moderats.
Tenim clar que sempre ens posiciona-
rem defensant el nostre projecte i el
que més s’acosta a les nostres idees.
Quin balanç fa de l’acció de govern en
la darrera legislatura?
Hi ha molts projectes sobre la taula.
Alguns són molt bons, altres no són els
nostres. Falta assolir més projectes,
crec que falten diners destinats a inver-
sions. És una política de creixement
bona, però caldria equiparar-ho amb
serveis. Després sempre se soluciona.
Penso que caldria fer més previsió da-
vant les necessitats que tindrà la po-
blació motivada per aquest creixement.
Hi ha grans projectes iniciats, i la Re-
sidència. Què en pensa?

Estem molt contents que es dugui a
terme. Si bé no és el projecte que no-
saltres defensàvem i malgrat que no
estiguem d’acord amb el projecte ar-
quitectònic ni amb la ubicació, mai no
hi posarem cap obstacle perquè pen-
sem que és beneficiós per a la pobla-
ció. A Parets cal una residència per a
la gent gran i un centre de dia. En una
altra ubicació hagués estat més ràpid,
penso que el projecte de Can Serra
està condemnat a la lentitud.
I pel que fa al Pla d’habitatge prote-
git?
Estem encantats que es facin plans
d’habitatge com aquests, hi hauria
d’haver més actuacions com aquestes.
És molt necessari per als joves per tal
que puguin emancipar-se. Estem
d’acord en potenciar la protecció ofici-
al i pensem que hi hauria d’haver més
iniciatives d’aquest caire.
Quins són els objectius prioritaris de
Convergència i Unió?
A més de la residència i l’habitatge
protegit que esmentava abans, consi-
dero que caldria millorar els serveis,
millorar carrers, la xarxa de clavegue-
ram, l’accés del barri de Can Roura;
millorar sobretot l’àmbit sanitari ja que,
malgrat que s’hi està a sobre, cal vet-
llar per una millor atenció; el Parc flu-
vial com a zona de passeig; i el més
important, potenciar el sector comerci-
al, que es creï l’hàbit de comprar a
Parets i revitalitzar aquest sector eco-
nòmic.
Quina visió té de Parets?
És un poble tranquil, amb una bona
convivència, amb força seguretat, un
poble que creix sostingudament, un
poble jove, amb molts nens. Es viu bé
a Parets.
Com  li agradaria que fos el Parets del
futur?
Un Parets semblant al d’ara. Un Parets
que ha crescut, on es continuï vivint
amb tranquil·litat ion els seus habitants
es respectin entre ells, amb més equi-
paments i més serveis, però bàsica-
ment un poble tranquil per viure-hi.

“ Combinar la vida personal i
professional amb la política és

difícil”
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Es poden consultar aquestes i altres ofertes a la pàgina web de l’Ajuntament www.parets.org

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

BORSA DE TREBALL

Llocs de treball: 1.
Contracte: Temporal (4
mesos).
Horari: Dilluns a divendres de
7 a 14 i de 15 a 17 h.
Tasques: Responsable
comptable d’empresa
de distribució.
Requisits: Imprescindible for-
mació i experiència en comp-
tabilitat.

Llocs de treball: 1.
Contracte: 4 mesos amb
opcions de continuïtat.
Horari: En funció de l’ocu-
pació de l’hotel.
Tasques: Neteja d’habitaci-
ons i espais comuns.
Requisits: Experiència en
tasques de neteja.

Llocs de treball: 4.
Contracte: Vinculat a
l’obra.
Horari: Jornada partida de
dilluns a divendres.
Tasques: Les pròpies de la
professió.
Requisits: Valorable
experiència prèvia en el
sector.

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
COMPTABLE

L’11 de setembre

Ara fa uns dies vam poder ser testimonis de com,
novament, els partits polítics, les entitats i
aquells particulars que ho han desitjat, han ho-
menatjat els fets esdevinguts durant la tràgica
jornada de l’11 de setembre de 1714.
Valgui com a apunt històric: aquell dia, la ciutat
de Barcelona va negociar la seva rendició desprès
de ser víctima de les tropes d’assalt que enfron-
taven Catalunya i la resta de països de la corona
d’Aragó amb Castella. Amb els anys, la Diada, va
esdevenir una festa nacional d’afirmació de la
identitat catalana. Durant la dictadura, la seva
celebració va ser prohibida i molts catalans com-
memoraven aquest dia en la intimitat de les se-
ves llars. A Parets, l’any 2004 i coincidint amb el
seu milcentenari, s’inaugurava el monument a
l’11 de setembre, una obra de l’escultor Carles
Vives. Fins aleshores, i durant els últims anys,
algunes formacions polítiques realitzaven, de
forma particular, una ofrena floral que es diposi-
tava en un dels costats del mur de l’església de
Sant Esteve de Parets.
El monument, fet de ferro colat, és una peça de
marcat caràcter simbòlic, amb la interpretació de
la senyera a partir d’uns blocs de metall col·locats
irregularment sobre el terra, que volen represen-
tar la idea d’un trencament polític i una recupe-
ració posterior per ressaltar els valors d’unitat,
esforç, fermesa i tenacitat del poble català.
Segons va declara el seu autor, rep la custòdia i
l’ombra de les oliveres, per facilitar la sensació
d’intimitat i religiositat d’una peça d’homenatge
i record de la Diada. Al peu del monument hi fi-
guren uns versos de Miquel Martí i Pol, que per-
tanyen al poema Ara mateix.

SERVEI DE NETEJA
HOTEL

PEÓ DE LA
CONSTRUCCIÓ

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

Si en Francisco, en lloc de tenir la seva nòvia a França l’any 1959,
l’hagués tingut a l’Anglaterra de Blair, no hauria pogut portar l’after
shave a l’equipatge de mà. Expliquem-ho.
En el present document, us mostrem la compareixença que fa el veí
Francisco, de 21 anys, tot manifestant que pretén traslladar-se a
Toulouse per tal de visitar la seva nòvia Nicole, després de compro-
metre’s –i de jurar pel seu honor– a tornar a Espanya amb prou temps
per ingressar a files. Recordem que, en aquells anys, no fer el servei
militar obligatori era motiu de presó per deserció. (N’hi ha que no ho
creureu, però a aquest document l’acompanyava l’autorització del pare
de Francisco perquè pogués sortir del país.) Les compareixences

servien per autoritzar viatges, per fer constar la pèrdua de documents personals, o per donar coneixement
que s’havia trobat un gos perdut. El valor d’aquestes compareixences raïa en el fet que es feia davant de l’al-
calde, que actuava com a personificació de la fe pública. Ara, però, vivim en una Europa sense fronteres i ens
podem desplaçar sense problemes pertot arreu. Bé, pertot, pertot, no. I si no, que els ho diguin als que han
viatjat aquest estiu a Londres o Nova York.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Indefinit.
Horari: Jornada completa
partida de 8 a 14 i de 15 a
17 h.
Tasques: Les correspo-
nents a un laboratori de
pròtesis dentals.
Requisits: Formació
Professional.

PROTÈSIC/A
DENTAL

Quin balanç fa de la darrera edició del projecte?
La valoració és molt satisfactòria.  A la nostra zona
hem acollit 22 nens de diferents edats, cinc dels
quals els han acollit famílies de Parets. Dues ja
havien provat l’experiència en estius anteriors i tres
famílies ho han fet per primera vegada.
Quines activitats fan els nens durant l’estada?
Tots passen revisions mèdiques. És una de les pri-
meres coses que es preparen en el moment que
arriben per comprovar-ne l’estat de salut i veure si
necessiten algun tipus de tractament o posar-los
ulleres.  En algunes poblacions, com Parets, parti-
cipen en les activitats que es fan als casals d’estiu
i també es dóna un marge de lliber tat a la família
acollidora perquè programi allò que consideri mes
opor tú per a l’infant que conviu amb ells. Alguns
ajuntaments ens preparen una recepció institucio-
nal. La  valoració és molt satisfactòria i tant de bo
que molt aviat es pogués parlar d’intercanvi d’infants
entre el Sàhara i Catalunya perquè voldria dir que
definitivament aquesta zona d’Àfrica és indepen-
dent.
Calen moltes gestions burocràtiques per organitzar
les colònies d’estiu per als nens del Sàhara?
Els infants arriben a finals del mes de juny i retor-
nen a casa a finals d’ agost.  Per gestionar les es-
tades hem de negociar obligatòriament amb els re-
presentants del Front Polissari a Catalunya.

“Tant de bo es pogués parlar d’ intercanvi d’infants entre el Sàhara i Catalunya.
Voldria dir que definitivament aquesta zona d’Àfrica és independent”

Pepi Volart

FFFFFeeeeem som som som som solililililidddddaaaaarrrrritititititaaaaattttt

Maria Dolors Soriano
Acció Solidària amb el Sàhara

Cinc famílies de Parets han participat aquest es-
tiu al projecte solidari d’acolliment d’infants
sahrauís  en el marc de la iniciativa des de fa gai-
rebé deu anys al Vallès Oriental de l’Associació
Amics del poble sahrauí, que a la zona de Parets,
Mollet, Sant Fost i Sta. Eulàlia de Ronçana ha pas-
sat a anomenar-se Acció Solidària amb el Sàhara.
Maria Dolors Soriano es la responsable del col·-
lectiu i coordinadora de les estades dels infants en
aquestes poblacions.

Quins records s’enduen els nens i quins records els
queden a les famílies acollidores després de dos
mesos de convivència?
Són moltes  sensacions boniques tant per als nens
com per a les famílies. Quan arriben aquí els nens
estan molt  encuriosits per l’entorn i qualsevol cosa
els crida l’atenció. Els preparem àlbums de fotos de
la seva estada aquí, s’emporten alguns aliments que
després comparteixen amb els seus germans que s’
han quedat al país.  A les famílies acollidores ens
queda un record entranyable. És un goig veure com
gaudeixen i s’ho passen bé amb experiències noves,
visites a llocs d’interès i les bones estones que junts
hem compartit.
A més de les colònies quines altres activitats orga-
nitza l’entitat durant l‘any?
L’activitat és constant de gener a desembre. Ara fa-
rem loteria de nadal, organitzem festes solidàries i
una altra de les iniciatives importants és la campa-
nya de recollida d’aliments i de material d’higiene
que després enviem cap als campaments del Sàhara
que també anem a visitar durant l’any.
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Per primera vegada a la història un paretà ha estat nomenat ministre de l’Estat espa-
nyol. Es tracta del fins ara alcalde de Barcelona, Joan Clos i Matheu, que substitueix
José Montilla al capdavant del ministeri d’Indústria. Clos, que havia desenvolupat la
seva carrera política a l’Ajuntament de Barcelona des de 1979 quan va encarregar-se
del Serveis Sanitaris, va accedir a l’alcaldia el 1997 substituint l’actual president de
la Generalitat, Pasqual Maragall.

Carles Font

Joan Clos, casat i pare de dos fills, va
néixer a Parets el 1949. Va estudiar en un
col·legi salesià de la capital catalana i es
va llicenciar en medicina a la UAB. Va co-
mençar desenvolupant la professió de
metge anestesista tot i que després es va
especialitzar en epidemiologia, medicina
comunitària i la gestió de recursos sani-
taris, branca que va estudiar a Edimburg
(Escòcia). Durant la transició política, va
treballar al Centre d’Anàlisi i Programes
Sanitaris (CAPS) amb el col·lectiu de met-
ges que defensaven la transformació po-
lítica del país com a instrument de recu-
peració de la dignitat.

Llarga trajectòria política
Clos va entrar a l’Ajuntament de Barcelona
el 1979 i es va integrar en el govern mu-
nicipal com a director dels Serveis Sani-
taris. El 1993 va ser elegit regidor del
consistori barceloní pel PSC, sent respon-
sable de l’Àrea de Salut Pública. Abans a
l’any 1987 va ser nomenat regidor del dis-
tricte de Ciutat Vella. Va conduir la rege-
neració del cor històric de Barcelona, se-
guint un projecte global que relligava inter-
venció urbanística, impuls econòmic i so-
cial i potenciació dels equipaments, tant
de serveis com culturals, amb l’objectiu
d’obrir el districte a la ciutat i millorar la

Joan Clos
Ministre d’Indústria, Comerç i Turisme

qualitat de vida del veïnat.
El 1997 va accedir a l’alcaldia de
Barcelona, i va revalidar el càrrec en dues
ocasions més. El paretà Joan Clos, que
aquest setembre feia nou anys que era al-
calde de Barcelona, ja havia sonat com a
ministre amb anterioritat, però per encar-
regar-se de la cartera de Sanitat. Ara ocu-
pa la d’Indústria, Comerç i Turisme. Clos
haurà de fer front a la difícil situació crea-
da en el sector elèctric, en el qual la com-
panyia Endesa ha estat objecte de les OPAs
de Gas Natural i Eon, i al conflicte que ha
enfrontat el Govern espanyol amb les au-
toritats de Brussel·les. El Ministeri que es
trobarà Clos va ser recuperat pel govern
presidit per José Luis Rodríguez Zapatero
amb l’objectiu d’atendre les demandes
dels agents socials i del teixit empresari-
al, que reclamaven un impuls en matèria
de productivitat i compe-titivitat. Es trac-
ta d’un macroministeri amb competències
també en els àmbits de les telecomunica-
cions, l’audiovi-sual, l’energia o la socie-
tat de la informació.

El seu pas per Parets
El nou ministre d’Indústria va visitar Parets
en la cloenda de la commemoració del 50è
aniversari de l’escola Na. Senyora de
Montserrat i va ser pregoner de la Festa

Major de Parets l’any 2004 coincidint amb
el Milcentenari i el Fòrum 2004, en el qual
va recordar la seva infància al municipi
molt vinculada al singular edifici de la Torre
d’en Malla. Un dels seus germans, l’arqui-
tecte Jaume Clos, ha comentat que l’exal-
calde de Barcelona “és un home de reptes”
i el veu molt capaç de desenvolupar aquest
càrrec. Segons l’alcalde de Parets, Joan
Seguer, el fet que Joan Clos hagi estat
nomenat ministre d’Indústria, Comerç i
Turisme, “serà un vincle molt important
per al poble de Parets, perquè es consi-
derat un municipi industrial”. Joan Seguer
espera que el nou ministre d’Indústria
pugui visitar Parets properament.

Ultima hora ...´

Eleccions al Parlament
Des del 14 fins el 21 de setembre
d’enguany, a l’Oficina d’Atenció Ciu-
tadana de l’Ajuntament, situada al
carrer Major, 2-4, estaran exposades
al públic les llistes del Cens Electo-
ral per a les properes Eleccions Au-
tonòmiques al Parlament de
Catalunya 2006. Totes les persones
majors d’edat podran comprovar si
hi estan inscrites i formalitzar, si és
necessari, la corresponent reclama-
ció. La reclamació haurà de fer-se
personalment amb la presentació
del DNI, el passaport o el permís de
conduir. Les persones no inscrites al
cens no podran exercir el dret a vot.

75 anys del Club Bàsquet Parets
Coincidint amb les jornades Els nos-
tres avis, el proper 11 de juny, tin-
drà lloc la col·locació de la primera
pedra de la residència i centre de dia
per a la gent gran de Parets. L’acte
es farà a l’avinguda de la Pedra del
Diable, espai on estarà ubicat el fu-
tur equipament municipal.

Les fortes pluges registren a
Parets 110 litres per m2
Les fortes pluges de dimarts i dime-
cres han tingut incidència també al
municipi de Parets. Les màximes
recollides han estat de 110 litres per
metre quadrat. La intensitat de la
pluja ha causat algunes incidències
amb les que s’hi va treballar amb im-
mediatesa. El consistori continua la
tasca per prevenir possibles proble-
mes futurs en cas de pluges torren-
cials com les dels darrers dies.


