
al dia
Butlletí d’informació municipal i ciutadana de Parets del Vallès

21 de juliol de 2006

Núm.29

Exemplar gratuït

Només queda una setmana per gaudir de l’esdeveni-
ment més esperat de l’any: la Festa Major d’estiu, que
aquest any torna plena d’humor, color i màgia, atape-
ïda de sorpreses i farcida d’espectacles. Un menú que
no ens podem perdre. És, com sempre, una festa per
a tothom, pensada perquè grans i petits gaudeixin de
l’ampli programa d’activitats que s’han preparat. Un
dels plats forts d’enguany és la celebració del 10è
aniversari de la Colla de gegants, bestiari i grallers de
Parets i de la llegenda de La Pedra del diable: histò-
ria de l’Elisenda i en Marcel. Novetats com la prime-
ra baixada de carretons i tradicions com els concerts,

Festa Major, viu-la a pas de gegant
Més de setanta actes per a tots els públics tindran lloc durant els quatre dies de Festa Major

La Colla de Gegants, bestiari i grallers de Parets i la Festa de la Pedra del Diable, celebren enguany el seu 10è aniversari
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les sardanes o la Mostra Gastronòmica, conviuran
durant aquests quatre dies per tal de fer-los inoblida-
bles. Però també serà una festa cívica, sostenible i
respectuosa amb el medi ambient, amb gots
reciclables i vaixella compostable. El parc de La Linera
i la plaça de la Vila seran escenaris de luxe per als
millors concerts, al Pavelló d’Esports tindran lloc tota
mena d’activitats infantils, i esportives i els carrers
de Parets acolliran a tothom que s’hi vulgui acostar.
Veniu, mireu, toqueu, escolteu, tasteu i ensumeu la
festa. Aboqueu tots els vostres sentits i doneu la ben-
vinguda a la Festa Major de Parets. (Pàg.3-7)
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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)
93 562 37 41
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

Relació home i natura
Voler i poder escriure un missatge com l’ecologia ve-
getal no resulta gens fàcil. L’home és sabedor que
l’ecologia és la ciència que tracta dels organismes
sobre la terra, tot un hàbitat d’equilibri entre el natu-
ral i el biològic. L’enfocament d’aquest principi tam-
bé es podria anomenar comprendre la natura, esti-
mar-la o bé descobrir-la, digui’s com es vulgui. Ente-
nem i valorem tot l’esforç dels ecologistes, biòlegs,
polítics i també de l’administració; però tots els co-
neixements no són del tot suficients, molt sovint es
veu el poc respecte i maltractament que es fa a la
natura. Creiem, que la forma d’entendre el món ve-
getal no és del tot correcte: cal observar la sapièn-
cia de les plantes, elles no malgasten gens ni mica,
ben al contrari, estalvien i reciclen tota l’energia dis-
ponible, a més a més, són servidores de l’aliment de
tots nosaltres i el més rellevant, regeneren l’atmos-
fera, vital respir per als éssers vius. Tanta generosi-
tat fa pensar que l’home s’hauria de cultivar a ell
mateix, viure i conviure amb la comunitat vegetativa.
Dit d’altra manera, fer una cultura de relació home –
natura. Malgrat tot, a nivells escolars primaris i en
programes de televisió s’està ensenyant projectes
específics de ciències naturals. La qüestió del sopor
a la natura és del tot seriós: cal que tots plegats
defensem el poc que ens resta (Oriol de Bolós) i si
és possible fer-ne un bon ús, no un mal ús com diu
el llibre blanc de la natura. No fos cas, que havent
posat en perill el planeta, les noves generacions ha-
guessin d’avergonyir-se davant del nostre desfer.
Josep Bernal

El benestar
Les persones cada vegada vivim més anys. Això, que
representa una gran sort, pot esdevenir una proble-
màtica si al mateix temps no ens ve acompanyat
d’unes condicions físiques i psíquiques que siguin
òptimes, i si no tenim a l’abast uns serveis que ens
permetin disposar d’aquelles atencions assistencials
i sanitàries que reclami l’estat físic propi de l’edat,
així com la situació social familiar. La situació que
s’està generant és tan important, que sols ens en
sortirem si som capaços d’unir esforços i si prenem
la decisió de prioritzar la dotació de mitjans i de ser-
veis per tal d’aconseguir que pugem arribar a la ve-
llesa de la forma més saludable, confortable i digna
possible. És per això que hem de contemplar  la pro-
blemàtica de la Gent Gran no tan sols amb el raona-
ment, si no fins i tot amb el cor. Es tracta de ser so-
lidaris amb aquells que ara són grans, al temps que
cal ser prudents i previsors de cara al futur. Un futur
en què, més aviat o més tard, tothom hi ha d’arribar.
Els orientals diuen que un camí mot llarg comença
donant una passa endavant. Dons bé, a Parets hem
donat una passa més amb el compromís de construir

una Residència integral per a la Gent Gran, que dispo-
sarà de llarga estada, mitja estada i centre de dia. L’ob-
jectiu, és aconseguir ampliar els serveis sanitaris amb
un centre de recuperació, més habitatges socials més
atenció a la gent gran, places en centres de dia i resi-
dències... És a dir, a millorar el benestar dels ciutadans
en general i molt fonamentalment d’aquells que més ho
necessiten.
Miquel Molina

A Parets: immunitat per robatoris silenciosos
A la vida, no tot és negatiu, de vegades les molèsties i
“l’incivisme” també poden donar un toc positiu. Al sec-
tor de l’eixample de Parets, concretament a l’Avinguda
d’Espanya tenim un veí (gran exemple de civisme i ciu-
tadà exemplar), que té un gos boxer d’uns 50 quilos de
pes, i que és passa les nits bordant sense parar, està
tancat entre mig d’un aparell d’aire condicionat i el grup
depurador de la piscina. El pobre animal no para de
cridar i demanar ajut, però el seu propietari no li fa “ni
cas”; no ens passa el mateix als veïns, que no podem
descansar i estem tots malament del nervis i patint per
l’animal, que a  arribat a cridar des de les 5 fins a les
14 h seguides sense  rebre cap tipus d’atenció i esti-
rat al sol amb temperatures a prop dels quaranta graus.
Posat en coneixement de l’Ajuntament i la Policia Mu-
nicipal, i malgrat les seves gestions, el Sr. Veí no en fa
ni cas, passa olímpicament, i tot continua igual: els
veïns sense dormir i amb atac d’histèria, el gos patint
i l’amo i la seva família “tan tranquils”. Jo li aconsella-
ria a aquest Sr. que per uns dies intercanviés els pa-
pers amb el seu gos. ELL TANCAT AL SOL ENTRE LES
MAQUINES I EL GOS DINTRE LA CASA AMB L’AIRE
CONDICIONAT. La part positiva (encara que desgracia-
dament inhumana), és que el veïnat al passar les nits
en vetlla, reduïm les possibilitats d’un robatori silenci-
ós a les nostres llars.
Ramon Massip

Humor paretà
Un any, per la Festa Major, a l’envelat, a la sessió de
la tarda, el popular Lliteres va desafiar un pallasso del
circ. A la nit, amb l’envelat ple de gom a gom i quan
estava ja tot preparat pel combat de boxa, el pallasso
va donar un bon escarment a l’esmentat Lliteres, do-
nant-li una pallissa fenomenal. Va ser la  riota de tot el
públic. Una altra vegada i també per la Festa Major, en
un partit de futbol en què el Barça provava un jugador
canari, un tal Herrera, i abans de la competició, uns
periodistes i un fotògraf, en veure el camp tancat amb
canyes digueren: “Mireu nois, sembla un galliner”. El
bon Jaume Carreras, que hi era present, contestà: “Sí
senyors. I vostès són els primers homes de ploma que
hi entren!”. Els periodistes van quedar ben retratats.
Antoni Bertran

AVANÇ AGENDA ACTIVITATS SETEMBRE
Diumenge 10 setembre
-A les 18 h, al teatre Can Rajoler, representació
de l’espectacle Ambulants a càrrec del grup
Clownx.
Organització: Rialles Parets
Dilluns 11 setembre
-A les 12 h, a la plaça dels Països Catalans, ofre-
na floral de l’Ajuntament i de les associacions lo-
cals davant el monument a l’Onze de Setembre.
Organització: Ajuntament de Parets del Vallès

-A les 12 h, a la plaça dels Països Catalans
Audició de sardanes a càrrec de la Cobla
Rosaleda.
Organització: Ajuntament de Parets del Vallès
-A les 19 h, a la plaça de la Vila
Festiu Caixa Manresa presenta TEATRE MÒBIL
amb l’espectacle Colossal.
En acabar xocolatada i coca oferta per la pastis-
seria Joan Bonet.
Organització: Comissió de Festes de Parets

PROGRAMACIó INFANTIL FESTA MAJOR 2006
Divendres 28 juliol
-A les 19 h, al parc Can Berenguer, berenar d’ini-
ci de festa.
-A les 19.30 h, des del parc Can Berenguer fins
a la plaça de la Vila, cercavila amenitzada per la
Banda oficial de l’eix del mal.
Dissabte 29 juliol
-A les 18 h, a l’aparcament del Pavelló d’Esports,
festa de l’escuma amenitzada per La Companyia.

Diumenge 30 juliol
-A les 19 h, a la plaça de la Vila, festa infantil de
Rialles amb el grup Xip Xap.
Dilluns 31 juliol
-A les 18.30 h, al Parc La Linera, Linera Parc amb
les activitats Catacrac i Un tip de tubs.
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

4 dies i més de 70 activitats...
Tot a punt per a la Festa Major de Parets 2006

Comencem la festa! I la millor manera de fer-ho és seguir el re-
corregut de la cercavila i la música de La Banda oficial de l’eix
del mal fins arribar a la plaça de la Vila on l’Eulàlia, la Rosalia i
la Maria, les campanes de l’Església de Sant Esteve, acompa-
nyades dels morters i la tronada de la colla Diables Parets, es
preparen per repicar i anunciar l’inici de la més gran de les nos-
tres festes.

Heu vist els carrers? llums,
fanals, i tota mena d’ele-
ments que han sortit de la
creativitat i la imaginació
dels nostres veïns i veïnes.
Un dels ingredients bàsics
per passar-ho bé és la músi-
ca, i podrem escoltar-ne de la
millor a les 11 del vespre a
Ca n’Oms amb Acid Rain, un
grup de Trash Metal amb in-
fluències de grups forans, i
Evermind, el rock de Nirvana
en estat pur.

Atents al balcó perquè, d’un moment a l’altre, sortiran els per-
sonatges encarregats enguany de fer el pregó que obre oficial-
ment la Festa Major de Parets. Aprofitant que la Festa de la Pe-
dra del Diable i la colla de Gegants fan deu anys... qui millor que
el Marcel i l’Elisenda per donar el tret de sortida? Junts ens ex-
plicaran totes les activitats i emocions que podrem viure durant
quatre dies.

Comença a fer-se fosc i és hora d’obrir l’immens teló.
La Nit del Teatre al Carrer omple Parets. Mim, clown, circ, mà-
gia, humor i moltes, moltes sorpreses. Tot el que calgui per gaudir
d’un teatre proper, participatiu i de qualitat a l’abast de tothom.

Ha arribat el moment de jeure a la gespa del parc La Linera i des-
cansar una estona. Ja està, ja ens hem recuperat i podem ballar
sense parar amb el concert d’Hotel Cochambre, des d’un quart
de tres de la matinada i fins que el cos aguanti.

divendres,
28 juliol

Cercavila

divendres,
28 juliol

Pregó
Gegant

divendres,
28 juliol

Nit de teatre
al carrer

divendres,
28 juliol

Hotel
Cochambre

del 28 al 31
de juliol

Festa Major
2006

No hem d’esperar més. Arriba la
Festa Major, un moment diferent i
entranyable de l’any en què el poble
es vesteix de gala i té l’oportunitat
de mostrar el millor d’ell mateix. Ar-
riben quatre dies excepcionals d’es-
tiu en què, com sempre, predomina-
rà l’alegria i la sana diversió. Per
tant, us convido a gaudir amb entu-
siasme d’una festa popular i de qua-
litat com la nostra.
Enguany commemorem el desè ani-
versari de la colla de Gegants, que
protagonitzarà el pregó, i de la Fes-
ta de la Pedra del Diable, un esde-
veniment singular del qual ens sen-
tim molt orgullosos per la participa-
ció ciutadana que genera, per la
seva espectacularitat escènica i per
la projecció que té a la nostra comar-
ca i més enllà. De fet, és un valor
patrimonial que proposem com a
festa d’interès nacional.
Aprofito l’avinentesa per expressar
el meu agraïment a totes les colles
i persones que hi intervenen així
com a tot el veïnat que guarneix el
seu carrer i col·labora en aquest
esdeveniment. Fa deu anys vam re-
cuperar aquesta tradició per sumar-
la a una oferta festiva que intenta
respondre a les inquietuds culturals
i d’oci de tothom. Perquè realment
aquesta és la festa de tots, sense
excepció. I, per això mateix, en
aquesta edició introduïm la novetat
de la baixada de carretons, una pro-
posta original i divertida que estimu-
la encara més la participació de la
gent.
A més, enguany promovem l’am-
bientalització de la Festa Major, per
aconseguir una gestió més sosteni-
ble dels residus i fomentar un con-
sum responsable. En aquest sentit,
es faran servir gots reutilitzables i
vaixella compostable, i disposarem
de contenidors per fer una correcta
recollida selectiva.
Per una Festa Major gegant, cívica i
sostenible.
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festa major 2006
Quatre dies plens de festa
Esteu preparats? Ja és aquí la Fes-
ta Major! Un any de feina, d’espe-
ra, de nervis, però tot arriba i ja ho
podem celebrar. Només queda una
setmana, així que poseu-vos la sa-
marreta i prepareu l’equipatge que
estem a punt de sortir.
Divendres, 28 de juliol
La millor manera de començar una
festa és amb un bon berenar i si
va acompanyat de bona música,
que més es pot demanar? Ens tro-
barem al parc de Can Berenguer i
seguirem el tren fins a la plaça de
la Vila on ens esperen impacients
el Marcel i l’Elisenda que ens con-
vidaran a participar a la celebració.
Quatre dies i quatre nits per viure
amb intensitat. Quan comenci a fer-
se fosc les portes del gran teatre
que és Parets s’obriran de bat a bat
per rebre els artistes de la Nit del
Teatre al Carrer. Un any més la mà-
gia, l’humor i el misteri tornaran a
omplir els carrers de la nostra vila.
Ni penseu d’anar a dormir. Encara
ens queda molta festa. Acid Rain,
Evermind i Hotel Cochambre... Que
no pari la música!
Dissabte, 29 de juliol
Dissabte és un dia ple d’activitats.
Ens despertarem amb l’Albada del
Gall i ja no pararem fins a la mati-
nada. No ens perdrem la festa de
l’escuma, ni la festa de la Pedra
del Diable, ni la mostra gastronò-
mica... Buf, tenim de tot! I, sobre-
tot, no oblidem els concerts, a la
plaça de la Vila i a La Linera.

Són dos quarts de set del matí... Pareu l’orella! quiquiriquic, qui-
quiriquic. Desperteu si és que encara dormiu perquè arriba el gall i
tot el seu seguici i us animaran a passejar pels carrers del poble i
a participar a la festa. També les autoritats matinaran i junt amb
els representants dels carrers del barri Antic aniran fins a Can Ser-
ra on tindran lloc els tradicionals parlaments de benvinguda.

La Festa Major està pensada per a tothom i té un ampli ventall
d’activitats adreçades als més menuts de la família. Una de les
més esperades és la festa de l’escuma, amenitzada per La Com-
panyia, i que enguany es trasllada al Pavelló d’Esports. També
podran gaudir del Linera Parc, la passejada de gegants i moltes
hores de festa.

10 anys de Gegants, 10 anys de la Llegenda de la Pedra del Diable

És l’hora de ballar amb els Smoking Stones, un grup amb el qual
l’èxit està garantit. El seu repertori fa un recorregut pels grans
èxits dels Rolling Stones i els qui han escoltat el seu directe han
quedat impressionats. No perdeu l’ocasió de gaudir del concert.

Hi ha coses que només passen a Parets, una de les quals és la
Festa de la Pedra del Diable. Aquesta representació és un fet únic
que s’ha constituït com un dels puntals de la Festa Major i que
enguany celebra deu anys de la primera posada en escena.

dissabte,
29 juliol

Festa de
l’Escuma

dissabte,
29 juliol

La Pedra
del Diable

dissabte,
29 juliol

Albada
del Gall

dissabte,
29 juliol

Smoking
Stones

VOX POPULI
Què en pensa de la Festa Major d’estiu? Quins actes són els que més li agraden?

M’agrada molt la Festa Major
i el que més, la fira, el
correfoc i el Llucifer. També
m’agrada perquè vaig a dor-
mir més tard. M’ho passo
molt bé. Aquest any no puc
estar perquè m’en vaig de
vacances fora i em fa molta
pena.

David
del Rivero

8 anys

Dolors
Navarro
39 anys

Crec que està força bé. El que
més m’agrada són els con-
certs del parc La Linera. Nor-
malment veia uns actecs de-
terminats però ara, amb un fill
petit, tindrè l’opor tunitat de
viure-la d’una forma diferent i
veure altres coses. En gene-
ral és molt completa.

Eva
Palomero

33 anys

Està molt bé. Hi ha diversitat
festiva i, alhora, és molt cul-
tural. Jo hi vaig a molts actes
i els meus fills estan vincu-
lats amb la colla de Diables.
Una de les coses que més
ens agrada a tots és el cine-
ma a la fresca i que totes les
activitats siguin gratis.

Andrés
Rosado
35 anys

Alba
Fernández

10 anys

Crec que és la millor del
Vallès amb diferència. Em
sento orgullosa de la nostra
Festa Major. M’encanta que
sigui a l’aire lliure, gratuïta i
que hagi activitats per a tota
la família. És molt intensa.
Sempre he participat activa-
ment i l’he viscut amb il·lusió.

És molt divertida i m’ho pas-
so molt, molt bé. M’agraden
moltes coses: la fira, les atrac-
cions, els focs, els correfocs,
la festa de l’escuma i la Lle-
genda de la Pedra del Diable.
Jo sóc de la Colla de diables
i el que més m’agrada és sor-
tir amb ells.

VVVVVesesesesesttttteeeeeixixixixix-----ttttte de de de de de Fe Fe Fe Fe Fesesesesestttttaaaaa FFFFFes ees ees ees ees el gl gl gl gl glololololop i tp i tp i tp i tp i tooooorrrrrnnnnna ea ea ea ea el got.l got.l got.l got.l got....... o no!. o no!. o no!. o no!. o no!
Que és una Festa Major sense la
indumentaria que la identifica?
Ja podeu adquirir la samarreta amb la
imatge de la Festa Major a un preu de
4 euros.
Es poden comprar al Centre Cultural
Can Rajoler de 9 a 13 o, a les tardes,
al carrer Major n. 1 de 18.30 a 20.30h
i fins el dijous 27. Els més petits de la
casa també podran dur la samarreta;
tenim des de la talla 2 i fins a la XXL.
Però, si arriba el dia de la festa i enca-
ra no la teniu... no patiu. També esta-
ran a la venda durant els quatre dies de
Festa Major, al parc La Linera, al bar de
la Comissió de Festes.
Apa, correu, que s’esgoten!

Enguany, la Festa Major pretén ser molt
més sostenible i respectuosa amb el
media ambiet. Per això, la vaixella que
es farà servir per a la Mostra Gastronò-
mica, serà totalment ecològica i
compostable.
També els gots estan pensats per ser
reutilitzats i reciclables.  Sota l’eslògan
“fes el glop i torna el got... o no” els
bars de la Comissió de Festes i de Di-
ables Parets situats al parc La Linera,
posaran a disposició de tothom, gots
de color  taronja i verd que es podran
fer servir  durant tota la festa i que, po-
dreu tornar -si voleu- per recuperar el
dipòsit d’1 euro que pagareu només
amb la primera consumició.
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Diumenge al matí, després de passejar amb l’Elisenda, el Marcel
i la Colla de Gegants pels carrers de l’Eixample, tot ballant al so
de les gralles i els tabals, ens podrem acostar fins al parc La Linera
on tindrà lloc el Concert Vermut, l’esdeveniment més esperat pels
amants del jazz.

Ens espera un diumenge ple d’activitats. No ens podem perdre
el lliurament de premis a les millors pintures i fotografies ni el
ball de gegants que tanca la cercavila matinal. Després anirem
de festa amb els més menuts i tots plegats cap al carrer de Sant
Antoni, on riurem de valent amb la primera baixada de carretons.

festa major 2006
A mig camí de la festa
Hem arribat al punt central i no en
tenim prou. En volem més: més
música, més ar t, més foc, més
festa!. Doncs no us preocupeu que
encara en queda molta per gaudir.
Diumenge, 30 de juliol
Ens aixecarem del llit d’un salt, us
ho assegurem i és que vindrà la xa-
ranga a despertar-nos. Apa,
amunt, que ja s’ha fet de dia! I el
matí és el millor moment per repar-
tir premis: a les millors pintures i
instantànies amb els concursos de
Pintura Ràpida i Fotografia.
Per fer gana, res millor que passe-
jar amb els nostres gegants pels
carrers de l’Eixample i després cap
a La Linera a fer el vermut, que
ens ho hem guanyat! Els Lisboa
Zentral Cafè s’encarregaran de
transportar-nos als més variats
paisatges del món, de Buenos Ai-
res a París, de Brodway a Sevilla.
Tot un luxe a ritme de jazz.
I què faran els més petits? No pa-
tiu perquè estaran ballant i pas-
sant-s’ho d’allò més bé amb els
Xip Xap, a la plaça de la Vila. A la
tarda ens acostarem al carrer de
Sant Antoni on la Colla de Gitanes
de Parets ha organitzat un espec-
tacle d’allò més divertit: la prime-
ra baixada de carretons. Amb la
fresca, també podrem ballar sarda-
nes amb la Cobla Genisenca i, a
l’hora de sopar, no caldrà parar
taula, ho podrem fer a la Mostra
gastronòmica. I amb l’estòmac ple
ja podrem seguir fins a la matinada.

1000 rialles, 4 concerts i 24 hores de diversió: ja és diumenge!

Pel sopar no cal amoïnar-se! Soparem a la Mostra gastronòmica
on podrem gaudir del bo i millor de la nostra cuina. Però encara
no estem tips de festa. Tots cap al carrer de la Fàbrica a veure el
correfoc dels diablets fins que es faci l’hora d’escoltar la bona
música dels Verdcel, el grup guanyador de l’Amfi Rock d’enguany.

Si el que volem és un bon espectacle, doncs cap a la plaça de
la Vila on tindrà lloc la sensacional actuació de l’última vedet
d’El Molino, la Merche Mar. Però no estarà sola, l’acompanyen
en Dani Pérez, Juan y Miguel i Yunque. Música, màgia, humor...
Un veritable còctel de sensacions i diversió.

Dilluns és l’últim dia però no per això menys ple d’activitats. Pe-
tits i grans podran gaudir de l’espai de joc Linera Parc amb més
d’una vintena de jocs en format gran. Quan us canseu de jugar
poseu-vos les millors gales perquè arriba el concert més esperat
de l’any amb l’Orquestra Maravella.

Els habitants més petits de l’infern surten al carrer per ser apa-
drinats pels veterans diables cremadors de la Colla. Amb tots
ells ens acostarem, en un emocionant passeig infernal, fins al
castell de focs per acabar amb una gran intensitat de foc llum i
color que omplirà sencer el cel de Parets.

Compte enrere: falten 365 dies per a la propera FESTA MAJOR

Bé, ja ho hem vist pràcticament tot: jocs, música, bona cuina, foc,
escuma... I què us sembla una bona pel·lícula al parc La Linera?
Doncs anem-hi! Seieu, que l’espectacle és a punt de començar.
No feu soroll i apagueu els mòbils que a la pantalla gegant ja surten
els títols.

Ara sí que arribem al final, i ho fem amb el ball de l’Orquestra
Maravella que com ja és habitual, tancarà la festa. Però, per a
tots aquells que encara tinguin ganes de moure l’esquelet, us
hem preparat una sessió de música a tota marxa amb el Dj paretà
Mikel Abarca. Au, a ballar sense parar!

festa major 2006
Això s’acaba...
Sembla que no pugui ser però
s’acaba la festa i ens hem d’aco-
miadar, això sí, no pensem marxar
sense fer xivarri. Que tothom sàpi-
ga que encara estem de festa!
Dilluns, 31 de juliol
Després de tantes emocions i una
bona migdiada, acompanyarem els
més petits fins al Linera Parc, un
espai de jocs i creació per a nens
i nenes de 0 a 100 anys. Ja a la
tarda, ens guarnirem amb les mi-
llors gales per escoltar l’Orquestra
Maravella, un dels concerts més
simbòlics i significatius de la nos-
tra Festa Major. I el que no ens po-
dem perdre és el bateig dels nous
diables i la passejada infernal, Di-
ables Parets i les colles convida-
des ens enlluernaran amb exhibi-
cions de foc i figures pirotècniques,
però no oblideu protegir-vos com
cal i seguir els consells del proto-
col pel correfoc. Llum, foc i trons
amb Bruixes i Dimonis, els Diables
Parets i el castell de focs. Sembla
que arribem al final i ho farem amb
molta gresca: cinema a la fresca al
parc La Linera, el ball de l’Orques-
tra Maravella i el Dj paretà Mikel
Abarca. Què us ha semblat? Segur
que no ens deixem res oi? Doncs
apa, ja ho sabeu, convideu els
amics, la família, els companys de
la feina, perquè a la Festa Major de
Parets tothom hi té cabuda.

GAUDIU DE LA FESTA MAJOR I
FINS L’ANY VINENT!!!

diumenge
30 juliol

Rialles a
la plaça

dissabte i
dumenge

Sopar a la
Mostra

diumenge
30 juliol

Verdcel, en
concert

dilluns,
31 juliol

Ball
d’espurnes

dilluns,
31 juliol

La
Maravella

dilluns,
31 juliol

Esclat de
llum

dilluns,
31 juliol

Tanquem
la festa

FESTA  MAJOR
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“La Festa Major de Parets és especial, és diferent. Hi ha mil coses a fer”

Falten pocs dies per a l’esdeveniment
festiu més esperat de l’any. Ja esteu
preparats?
Elisenda: Mai no s’està del tot
preparat, cada any hi ha novetats,
sorpreses i cada cop hi ha més gent al
nostre voltant. Estic nerviosa, he de
guarnir el carrer, no m’acaben de sortir
els passos de ball i m’apreten les
sabates. Per cer t, que en Marcel
encara no m’ha convidat al ball de la
Maravella… espero no haver d’anar
amb el Llucifer, que sempre que m’hi
acosto em crema el vestit.
Marcel, tu que vens de Barcelona,
com vius la Festa Major de Parets?
Marcel: És diferent a totes les altres
festes majors. La de Parets és
especial. Ara estic hores i hores al
gabinet d’arquitectura enllestint tota la
feina acumulada per poder obrir la
festa el 28 de juliol. Cada any em
passa el mateix, però per sort sempre
arribo a temps, just quan comença el

Elisenda, Marcel i Llucifer
Gegants de Parets

toc de campanes. L’Elisenda no em
perdonaria que fes tard.
Llucifer… Què ens prepareu per
aquest any?
Llucifer: Farem trontollar els carrers de
Parets. No se salvarà ni una ànima.
Hem esmolat les forques i sortirem de
les tenebres carregats de munició. La
Pedra ja està bullint, el Bitru ja ha pujat
al cavall i la Bèstia treu foc pels
queixals. Tanqueu portes i finestres…
us espera un infern.
Ja heu vist el programa de Festa
Major? Què ens recomaneu?
Elisenda:  Sí, hi ha mil coses a fer:
mirar aparadors, seguir la xaranga…
Porto un any esperant aquests quatre
dies de gresca. A més, aquest any
venen orquestres noves com els
Smoking Stones, l’Hotel Cochambre,
els Verdcel … no donarem l’abast a
tant ballar. Ara, que a mi m’encanten
les sardanes i, sobretot, la mostra
gastronòmica. És tot tan bo!!!

Marcel: Diumenge no em perdré la
baixada de carretons. La Colla de Ball
de Gitanes ha tingut una gran idea.
N’he dissenyat un que us quedareu
bocabadats. És tota una obra
d’enginyeria. Aviam si guanyo i
m’enduc el premi. El concert vermut és
un altre dels actes que més
m’agrada… però sempre vaig amb
molta son. Les nits de Festa Major són
molt intenses.
Llucifer: Quan es fa fosc, tot m’agrada.
Els concerts, la nit de teatre al carrer...
però, sobretot, els correfocs dels

Són els paretans de més alçada. El Marcel, l’Elisenda i el Llucifer tenen una
perspectiva de Parets semblant a la dels ocells. Fa deu que anys que passe-
gen i ballen pels nostres carrers i places, explicant la seva història a tots
els vilatans. Estan inmersos en una lluita eterna, lligats a una llegenda que
ens parla del bé i el mal, de l’amor, l’odi i la força de voluntat. Els acompa-
nyen altres curiosos habitants com el Bitru, el Gall, la Pedra del Diable o la
Bèstia... tots ells són els protagonistes de la Llegenda de la Pedra del Dia-
ble, un espectacle que només es viu a Parets.

10 anys fent ballar els gegants

Diables Parets i Bruixes i Dimonis.
Enguany batejarem nous diablets,
cada cop en som més. I amb tanta
calor, necessitarem refrescar-nos. Els
de la Comissió de Festes ja
s’encarragueran de tenir a punt les
begudes en els nous gots reciclats.
Ah, per cert, que no se’ns oblidi. De
part de tots tres:

BONA FESTA MAJOR

Amb la mirada al passat, als orígens, se celebra en-
guany el desè aniversari de la Colla de Gegants. Per
a l’ocasió es recupera el primer ball, La polca d’Ours
en què geganters, veïns i gegants ballaven plegats.
Tothom hi és convidat. Els més de seixanta membres
de la colla es donaran cita als carrers de Parets i també
hi han estat convidats tots aquells que en un moment
o altre hi han estat vinculats. Parets, tant l’Eixample
com el barri Antic, fan seguici a les cercaviles i acom-
panyen els balls i les actuacions de Gegants. Ara al
juliol, abans de Festa Major, assagen a diari i la resta
de l’any es troben cada dijous. Són una gran família,
tothom hi té cabuda… el component més petit té un
mes d’edat i 68 anys el més gran. Cadascú hi juga un
paper important, una tasca específica.

Vestits, coreografies i música pròpia
L’acurada indumentària de geganters és un dels trets
diferenciadors de la colla així com les músiques i co-
reografies pròpies, creades especialment per als Ge-
gants i bestiari de Parets. Però hi ha d’altres peculia-

10 anys construint una història, 10 anys arrelant tradicions, 10 anys fent ballar els Gegants al
so de gralles i tabals. El temps no passa en va, i deu anys han llaurat un camí ple d’anècdotes,
d’assajos, de balls, de vestits, de places… La Colla de Gegants celebra enguany 10 anys.

ritats, per exemple, que és una de les poques colles
que en cada actuació munten i desmuten els Gegants
o que el cabell que llueixen és natural. Les anècdo-
tes en aquests deu anys arrenquen el somriure... un
dia es van deixar les faldilles, i un altre li van posar
del revés les mans. També han establert una nova tra-
dició: el ball del porró. Té ball i música pròpia. Men-
tre dura la cançó no pot baixar el porró i, a més, la mú-
sica i el porró han d’acabar a l’hora.

Fira de teatre de Tàrrega
El Marcel i l’Elisenda han voltat per molts indrets de
la geografia catalana i també per ciutats com
Valladolid i Caravaca. També han sortit de Parets el
Bitru i el Gall. Qui mai no surt és el Llucifer, qui el vulgui
veure ha de venir a Parets. I curiosament, en una oca-
sió, van ocupar un espai de la premsa anglesa… allà
hi sortia la foto dels Gegants de Parets. La gran fita
és portar la Festa de la Pedra del Diable, un especta-
cle únic en què els Gegants són els protagonistes, a
la Fira de teatre de Tàrrega.

GGGGGeeeeegggggaaaaannnnnttttts i bess i bess i bess i bess i bestttttiaiaiaiaiarrrrriiiii
ELISENDA
10 anys

Alçada: 3,80m
Pes: 54 kg

Autor: Manel
Casserres

MARCEL
10 anys

Alçada: 3,80m
Pes: 57 kg

Autor: Manel
Casserres

LLUCIFER
10 anys

Alçada: 3,95m
Pes: 65 kg

Autor: Manel
Casserres

GALL
1997

BITRU
1998

Autor: Jaume Paris

FESTA  MAJOR
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Com us prepareu per la Festa Major de Parets? Amb què ens sorprendreu?

VOX POPULI

El gall
Cantaire matiner encarregat de desfer
el pacte.

La Bèstia
Drac infernal i company d’en Llucifer.

El Bitru
El missatger d’en Llucifer.

La llegenda
Després de la guerra de successió
i el trist vestigi que deixà al seu pas,
el paretans i paretanes van decidir
contractar un arquitecte per
reconstruir l’església cremada per
l’exèrcit francès.
El jove Marcel va arribar a Parets
amb la il·lusió de començar el nou
projecte quan va conèixer la pubilla
de Can Serra, la bonica Elisenda.
L’amor entre els joves va créixer a
mesura que les obres de l’església
s’enllestien. Però, a punt d’arribar a
la fi de la reconstrucció, al Marcel li
va mancar la pedra per tancar la vol-
ta de la nau  del temple. Tot passe-
jant va trobar un estrany noble, el
baró d’Emsiba i Serbenet, que li va
proposar lliurar-li la peculiar pedra
però, una vegada complert l’encàr-
rec, el dia que havia determinat,
abans que el gall cantés tres vega-
des, li donaria a canvi la seva ànima.
Que poc s’imaginava en Marcel qui
era aquell que deia ser un baró!
El dia acordat, el malèfic personat-
ge es va presentar amb la pedra tot
reclamant el seu preu. Però
l’Elisenda, assabentada pel seu pro-
mès del negoci fet, va tenir una idea
per entretenir el Llucifer,  que era en
realitat qui havia ideat el pla per en-
dur-se l’ànima del jove. Va ballar una
dolça i encisadora melodia que va
fer-li perdre la noció del temps. I vet
aquí que el gall va canta tres vega-
des! Així el pacte es va trencar dei-
xant l’amo de les tenebres ben bo-
cabadat. Els dos nois van acabar
junts, feliços i satisfets d’enviar en
Llucifer i el seu seguici infernal de
tornada al forat d’on havien sortit. La
pedra, no pugueren endur-se-la i
encara la podem veure a l’avinguda
que duu el seu nom.

La idea original de la llegenda de La pe-
dra del diable  va nèixer ara fa deu anys
de la mà d’en Jaume Paris i la Cristi-
na Martín que, amb una bona dosi
d’enginy, van crear la base per a una
història que ha arrelat amb força al cor
de tots els paretans i paretanes.
El projecte va ser ben acollit per l’Ajun-
tament  que hi va veure en l’oportuni-
tat de reforçar la identitat de la Vila i
dotar-la alhora de nous elements fes-
tius, lúdics i culturals com són els de
tradició gegantera.

Va ser aleshores que es va decidir crear
l’entorn adequat per posar els nous ciu-
tadans en escena: una història que
els donés una identitat pròpia, però
que també estigués imbuïda dels ele-
ments identificadors del nostre muni-
cipi. Amb tots aquests elements va ser
com la Mercè Alcayna va crear La pe-
dra del diable de Parets del Vallès. His-
tòria de l’Elisenda i en Marcel.
Un cop definida la forma -i fins i tot el
caràcter- dels personatges, i amb un
esbós del que serien els gegants, el
projecte es va lliurar a l’escultor de
Solsona Manel Casserres i Boix, cons-
tructor d’altres famosos gegants com
el Gegant del Pi de Barcelona.
Casserres va treballar amb elements
com la fibra de vidre, el cartró o la re-
sina de polièster per crear l’Elisenda,
en Marcel i el Llucifer. Val a dir que tots
els motlles realitzats al taller d’escul-
tura d’en Manel Caserres són models
originals a motlle perdut. Un cop pre-
sentats en societat, encara quadava
una par t molt important per fer: la
música.

Sons i música lligats a una llegenda
En Jordi Azagra va ser el creador de  les
primeres melodies com “Ball de festa”
que serien les danses pròpies de la re-
presentació de l’obra i que hi han que-
dat lligades a ella. Finalment, els com-
ponents de la Colla de Gegants i Bes-
tiari de Parets del Vallès, van ser els
encarregats de buscar les persones
que haurien de posar les veus als per-
sonatges.
Durant aquests deu anys han estat
molts els responsables de prestar les
seves veus: membres de la colla, gent
il·lustre de Parets, membres de l’Asso-
ciació de teatre a Parets, o del grup de
teatre Som i Serem, així com coneguts
actors i actrius de l’escenari català.
La direcció artística es va iniciar uns
anys després de la seva creació amb
la intervenció de Frederic Roda, un co-
negut director teatral que va passar el
testimoni a la seva germana, la
Meritxell Roda, que des d’aleshores és
la responsable de l’escenificació de
l’obra.
L’any 2003, elconegut escriptor Miquel

Desclot va crear els diàlegs, basant-se
en la llegenda, i va incorporar nous per-
sonatges a l’obra.

Una festa aferrada al foc
Els components de Diables Parets han
estat un altre dels elements imprescin-
dibles de la festa i han participat acti-
vament introduïnt-hi novetats que l’han
feta diferent any rere any, alhora que han
aportat elements que l’han enriquit fins
a esdevenir un espectacle majestuós.
Ells han posat en escena altres prota-
gonistes de la història com la diables-
sa, el Bitru, eternament sobre el seu ca-
vall, o la gàbia amb la qual es despla-
ça un diable al so de la percussió més
aterridora.
Sense totes aquestes persones i enti-
tats, que d’una manera totalment altru-
ïsta, han treballat i hi han abocat temps
i il·lusions, la Festa de la Pedra del Di-
able no hauria estat possible.
Ara, tot plegat pertany ja a les nostres
vides, a la nostra història i, no podria ser
d’una altra manera, a la nostra Festa
Major.

La Pedra del Diable
Element sortit de l’abisme indispensa-
ble per acabar l’obra.

Festa i tradició
per a una vila gegantera

Gegants, Diables i bestiari de Parets protagonistes
d’un espectacle únic: la Festa de la Pedra del Diable

Sóc el més matiner. Em llevo molt
d’hora i visc gairebé totes les ac-
tivitats que es programen de dia...
Ara, a la nit no em busqueu, que
sóc a dormir. Això sí, mai no falto
a la Festa de la Pedra del Diable.
Allà, la veu cantant la porto jo.
M’agrada sobretot la canalla,
sempre s’hi acosta, em miren en-
curiosits, i fins i tot algun m’acaro-
na...
Per cert, que a la colla de Gegants
busquem gent. Què hi dieu? Us
apuntareu, oi?

Com a bon missatger que sóc,
vinc a anunciar-vos que el dia 28
comença la Festa Major de Parets.
Com, que ja ho sabieu? Qui us ho
ha dit? Aquí l’únic que porta els
missatges oficials sóc jo. Pregun-
teu-li, si no em creieu, al Llucifer...
Doncs bé, des de l’infern, us faig
saber que durant quatre dies Pa-
rets serà un esclat de festa.
Aviseu a tothom de part  meva, a
partir d’ara sou els meus aju-
dants. Que tothom sàpiga que
Parets està de FESTA!!!

Quina calor! Sort que aviat em
pujaran al carretó i sortiré a pren-
dre la fresca a la plaça de la Vila.
Em passo tot l’any esperant
aquest dia, i és que el camí des de
l’infern fins a arribar a Parets és
llarg i feixuc.
Els diables tornaran a empenye’m
amunt i avall pels carrers de la
vila. Algú us ha dit ja que aquest
any la meva festa, la de la Pedra
del Diable, fa 10 anys?
Estic tan nerviosa...
Bé, ens veiem ben aviat.

Estic treient foc pels queixals! Por-
tem molt de temps preparant-nos
per la Festa Major. Aquest any, el
Marcel i l’Elisenda no es salvaran.
Ja ho veureu. Això sí, per compro-
var-ho heu de venir puntuals a la
Festa de la Pedra del Diable. Ben
poc s’esperen com anirà aquest
any!
Si voleu ser éssers diabòlics i in-
fernals i fer-me costat, parleu amb
els meus ajudants.
Necessitem diables i diablets per
fer cremar Parets!

FESTA  MAJOR
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Un nou consorci de Gallecs vetllarà
per la preservació de l’espai rural

L’Ajuntament de Parets aprova per unanimitat els estatuts
 i la constitució del nou consorci de Gallecs

Breus
Es duplica la recollida de
paper i cartró als comerços
L’Ajuntament de Parets va acordar
el desembre de 2005 iniciar la re-
collida de paper i car tró d’origen
comercial amb un triple objectiu:
donar un millor servei i suport al
sector del comerç, potenciar la re-
collida selectiva i destinar els con-
tenidors de paper i cartró instal·lats
al carrer  per a ús de particulars i
evitar així el desbordament a causa
de l’ús comercial.
El Consorci de Residus del Vallès
Oriental, que gestiona també la re-
collida selectiva de residus, és
l’ens que desenvolupa aquesta tas-
ca. Ja s’han donat a conèixer les
dades corresponents al primer se-
mestre de 2006, unes xifres que
dupliquen el nombre de quilograms
de paper i cartró recollit respecte al
de finals de l’any 2005.
El desembre de 2005 es van reco-
llir 3.940 kg i el juny de 2006, la
xifra es va incrementar fins a 8.660
quilograms.

Protecció Civil incrementa
les hores de servei
Protecció Civil de Parets ha realitzat
un 4.989 hores de servei durant els
primers sis mesos del 2006. En
aquest mig any s’han efectuat el
mateix nombre de serveis que du-
rant tot l’any 2005. Des del gener
fins al juny s’han cobert incidències
a la via pública, incendis, vigilància
forestal i assistència sanitària, a
més de sortides amb caràcter pre-
ventiu.
El servei Protecció Civil, que funcio-
na a través de voluntariat, ha estat
dotat recentment d’una nova seu es-
table emplaçada al carrer de Tenor
Viñas. Aquest fet i l’adquisició ara fa
un any d’un nou vehicle pick up equi-
pat amb moto bomba són alguns
dels factors que han contribuït al
notable increment d’hores de servei
de l’equip de Protecció Civil.

Parets ja ha aprovat els estatuts del
futur Consorci del Parc de l’Espai d’in-
terès natural de Gallecs, un ens que
estarà format pels set municipis amb
territori a Gallecs i que té per objecte
gestionar i desenvolupar les 774 hec-
tàrees protegides d’aquest espai rural.
Amb l’aprovació del Pla director Urba-
nístic de Gallecs, l’abril de 2005, ja es
va establir la necessitat de constituir
un nou consorci, amb participació de
tots els municipis amb terrenys a l’es-
pai juntament amb la Generalitat de
Catalunya i altres institucions.
El Consorci rebrà el sòl protegit en rè-
gim de cessió i el gestionarà per ga-
rantir-hi la continuïtat de les activitats
agrícoles, la preservació del paisatge
i l’ús com a espai de lleure dels ciuta-

dans. Parets compta amb 69 hectàre-
es de les 774 totals. La participació al
consorci és proporcional al número de
hectàrees. Així, Parets, tindrà un repre-
sentant al consell i un més a l’òrgan
executiu.

Desaparició de l’actual Consorci
Els ajuntaments de Mollet i Parets fa
anys que van constituir l’actual Consor-
ci de l’Espai Rural de Gallecs, que ha
permès treballar en favor de la protec-
ció de l’espai. Ara, amb la constitució
del nou ens, es farà un pla de traspàs.
En aquest sentit cal dir que ambdós
ajuntaments són partidaris de mantenir
els treballadors que fins ara desenvo-
lupen aquesta tasca així com les
infraestructures existents.

LUCIO GAT
Regidor d’Urbanisme

La creació d’un nou Consorci per
a la conservació de l’espai rural de
Gallecs, en el qual s’incorpora ara
la Generalitat de Catalunya i la res-
ta de municipis de l’àmbit inscrit en
el Pla Director, és la culminació
d’allò que altres, ja fa uns quants
anys, vàrem començar.

És del tot just reconèixer l’empeny
i el coratge que els governs locals
(socialistes) de Mollet i Parets van
tenir llavors per constituir una en-
titat capaç de vetllar per la conser-
vació i protecció de Gallecs i evitar
l’especulació urbanística i algunes
pretensions malintencionades. És
just reconèixer-ho, encara més si
tenim en compte que històrica-
ment als diferents governs autonò-
mics de CiU  mai no els va interes-
sar el tema i, conseqüentment, mai
ens van ajudar.

Avui això ho podem celebrar gràci-
es a la sensibilitat d’un govern
d’esquerres, que des de la Gene-
ralitat de Catalunya, ha sabut en-
tendre el municipalisme i les se-
ves necessitats.

Benvinguts a Gallecs!

Remodelació de l’edifici de
Can Caliu, al barri Antic
El mes de setembre s’iniciaran les
obres de rehabilitació de can Caliu,
l’edifici situat al carrer Major, que es
convertirà en un futur en oficines
municipals. La remodelació de la
coberta, a càrrec de l’Ajuntament,
estarà executada abans de finalitzar
el 2006. La remodelació de l’interi-
or del local l’assumeix la Diputació
de Barcelona i començaran a inicis
de 2007. Es preveu que la primave-
ra de l’any vinent ja es podrà fer ús
de l’equipament, on també
s’ubicarà l’Organisme de Gestió Tri-
butària de la Diputació de Barcelona.

El reglament de Participació Ciutadana
de Parets s’elaborarà després de l’estiu

Una vintena d’entitats i 162 persones a títol individual participen del
procés participatiu Deixa Empremta. Participa-hi.

Deixa empremta. Participa-hi. és el
lema del procés participatiu que s’ha
obert a la ciutadania amb la finalitat
d’elaborar el futur Reglament de Parti-
cipació ciutadana de Parets del Vallès.
Ja ha finalitzat el període d’aportaci-
ons, que s’ha tancat amb la participa-
ció d’una vintena d’entitats i les propos-
tes de 162 persones a títol individual.
Per franges d’edat, el col·lectiu entre
36 i 45 anys ha estat el que més ha
respost a les enquestes, amb un 24%
del total de la participació.
Amb les dades recollides, després de
l’estiu, es procedirà a l’elaboració del

Reglament de Participació. El document
establirà el conjunt de normes per regu-
lar els drets de la ciutadania i els deu-
res del consistori a l’hora de concretar
i definir els projectes del municipi i de-
finirà els canals a seguir en cada cas.
El Reglament pretén millorar la transpa-
rència de l’administració i fomentar la
participació veïnal en els afers públics
alhora que fomentar la qualitat dels pro-
jectes municipals, tenint en compte les
propostes i necessitats dels seus habi-
tants. Les dades resultants del procés
i totes les aportacions realitzades es
poden consultar al web municipal.

Breus
Conveni per a l’aprofitament
de les aigües privades de la
finca de Can Volart
L’Ajuntament de Parets, Germans
Volart Comunitat de Béns i Cassa
Aigües i Depuració SL, van signar
el 17 de juliol de 2006, un conveni
referent a l’aprofitament de les ai-
gües privades situades a la zona de
can Pepet i que actualment submi-
nistra a les indústries del Polígon
de Can Volart.
L’acord estableix la transmissió a
l’Ajuntament de Parets dels pous
així com de les instal·lacions i les
xarxes de subministrament de què
disposen actualment Germans
Volar t Comunitat de Béns. Per la
seva part, el consistori en cedirà
l’ús per a l’aprofitament i explota-
ció a Cassa Aigües i Depuració, SL.
El preu de la transmissió de la pro-
pietat a l’Ajuntament és de
480.000 euros, cost que assumi-
rà Cassa Aigües i Depuració SL, en
pagaments fraccionats fins al
2013. Es calcula que els tres pous
de la finca de Can Volart ofereixen
un volum d’aigua anual de prop de
400.000 metres cúbics, una part
important dels quals ja els havia
adquirit la concessionària municipal
del servei d’aigües per al subminis-
trament a la població.

Benvinguts a Gallecs!

ACTUALITAT
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Obres de remodelació al CEIP
Patronat municipal Pau Vila

Durant el període d’estiu s’avançarà en les obres de remodelació,
ampliació i millora d’alguns centres educatius de Parets

Des de fa unes setmanes s’està duent
a terme la primera fase de les obres de
reforma del CEIP Patronat municipal
Pau Vila que consisteix en l’ampliació
i millora del menjador escolar, i l’arran-
jament dels accessos, amb una nova
entrada sense barreres arquitectòni-
ques. L’empresa Instem les està exe-
cutant per un pressupost d’1.012.000
euros.

Obres en dues fases
Si bé la part de més  envergadura es
desenvoluparà els mesos d’estiu, les
obres continuaran el mes de setembre,
un cop iniciat el curs escolar, i es du-

ran a terme de dues en dues classes
per tal d’alterar el mínim possible el
funcionament habitual del centre.La
segona fase, consistirà en la rehabili-
tació de la façana i el canvi de les fi-
nestres actuals per fusteria d’alumini.
Aquesta part de l’obra tindrà una du-
rada aproximada de vuit mesos i es
preveu que estiguiacabat la primavera
de 2007.

Ampliació del CEIP Lluís Piquer
Pel que fa al CEIP Lluís Piquer, les
obres se centren en les zones del par-
vulari i el pati i es preveu que finalitzin
el desembre de 2006.

Parets aprova la constitució d’un
consorci de salut al Baix Vallès
El novembre de 2005 es feia el pri-
mer pas en aquest projecte per a la
millora del sistema sanitari del Parets
i el conjunt del Baix Vallès, amb la
signatura d’un conveni entre la Con-
selleria de la Salut de la Generalitat,
el Servei Català de la Salut, el Con-
sell Comarcal i l’Ajuntament de Pa-
rets. S’establien les bases per a la
creació del Consorci Govern Territori-
al de Salut del Baix Vallès que té com
a finalitat treballar conjuntament en
la planificació, ordenació, avaluació i
coordinació dels centres, serveis i
establiments de protecció de la salut
i d’atenció sanitària, sociosanitària i
de rehabilitació que es desenvolupen
dins d’aquest àmbit territorial. A tra-
vés del Consorci els ajuntaments po-

den aportar i suggerir les actuacions
i millores a emprendre segons les ne-
cessitats detectades als municipis i
garantir una prestació sanitària més
efectiva.
L’aprovació dels estatuts i la consti-
tució del Consorci, un dels punts del
darrer ple, va fer-se amb els vots a
favor del PSC, ICV, CiU i ERC, i en
contra del NOPP.

Nou servei d’urgències mèdiques
A inicis de juliol ha entrat en funcio-
nament a la comarca el SEM, Servei
d’Urgències Mèdiques, que dota
Parets amb una ambulància durant
12 hores al dia, de 9 a 21 hores i que
complementa el servei amb més am-
bulàncies medicalitzades.

Obres de remodelació al centre educatiu Patronat Municipal Pau Vila
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L’Ajuntament de Parets impulsa
el Projecte Educatiu de Ciutat

El PEC és una iniciativa que pretén transmetre valors i actituds
educadores en tots els àmbits ciutadans

L’educació no s’ha d’associar només a
l’escola. Aquesta és la base del Projec-
te Educatiu de Ciutat (PEC), una inicia-
tiva nascuda de la Diputació de
Barcelona que s’està desenvolupant a
diversos municipis i a la qual s’hi suma
a partir d’ara Parets del Vallès. El pro-
jecte prové de la idea de “ciutat educa-
dora” que consisteix a convertir la vila
en un espai educatiu complementari i
paral·lel al paper central que juga l’es-
cola.

Transmetre valors i actituds és el mà-
xim objectiu d’aquesta proposta. El Pro-
jecte Educatiu de Parets del Vallès
s’impulsa des de l’Ajuntament i ha de

Oficina de Catala

Oficina de Català
de Parets del Vallès

Centre Cultural Can Rajoler
Travessera, 1

Tel. 93 573 98 00

parets@cpnl.cat

Bons propòsits
`

Som a finals de juliol i per a alguns
les vacances són a punt d’acabar i
per a altres a punt de començar.
Això sí, encara ens queda la Festa
Major. Sigui com sigui pel setembre
ens tornarem a retrobar tots plegats,
segurament més descansats i amb
aires ben renovats. Serà com si
comencéssim un nou any. És cert
que no ho celebrarem amb cava ni
farem una gran festa, però segur
que molts intentarem planificar l’any
que ens queda per davant o bé ens
farem el propòsit de fer allò que te-
níem pendent de fa temps: fer es-
port, apuntar-nos en algun curs per
millorar la nostra formació...
Si una de les coses que teniu pen-
dent és apuntar-vos a un curs de
català, esteu de sort perquè una de
les ofertes formatives per a adults
més àmplies de Parets és l’apre-
nentatge de la llengua catalana. Hi
ha dos organismes que se n’encar-
reguen: l’Escola d’Adults i aquesta
oficina. L’Escola d’Adults, que diri-
geix les seves classes sobretot a
persones que no l’entenen i impar-
teix cursos de matí i tarda, matricu-
larà del 4 al 8 de setembre. L’Ofici-
na de Català, que s’adreça tant a
persones que no l’entenen i el volen
a prendre a parlar, com a persones
que el volen aprendre a escriure i
imparteix cursos de tarda i vespre,
matricularà del 12 al 22 de setem-
bre.
El setembre, doncs, serà el moment
idoni perquè us hi apunteu.

ser sobretot un projecte de ciutat, que
es construeixi amb la implicació de tots
els ciutadans.
Ja s’hi ha començat a treballar. Des
d’aquest mes de juliol i fins al febrer es
farà un Diagnòstic Educatiu de Parets.
S’organitzaran reunions de treball i es
distribuiran enquestes ciutadanes per
saber què n’opina la gent de Parets. La
informació que s’obtingui es comple-
mentarà amb el recull i anàlisi de dades
sobre els centres escolars i les entitats
i serveis de caire educatiu de Parets.
Quan el diagnòstic estigui fet, se cele-
brarà una Jornada de Treball amb ciu-
tadans i ciutadanes amb la finalitat
d’aprofundir en els temes i definir les
accions i projectes que cal emprendre
i,  aleshores, es posarà en marxa el
Projecte Educatiu de Parets.

El projecte educatiu de ciutat
cerca la implicació de tota la

població en els diversos àmbits

ANTONIO TORÍO
Regidor de Cultura i

Educació

Per una vila educadora

L’Ajuntament de Parets del Vallès
s’ha caracteritzat des de fa molts
anys per la seva sensibilitat i la seva
atenció envers l’educació. Malgrat
que la legislació espanyola no con-
cedeix als municipis competències
directes en matèria de gestió del sis-
tema educatiu, l’Ajuntament gestio-
na tres escoles bressol municipals,
una Escola de Música i un Centre
d’Educació Infantil i Primària a més
de col·laborar activament amb l’Es-
cola d’Adults, així com ho fa amb
tota la resta de centres educatius i
culturals del poble. Fruit d’aquesta
llarga i rica història, i amb el desig
de continuar sempre anant una mica
més enllà, l’Ajuntament de Parets
del Vallès, juntament amb les insti-
tucions i les entitats més rellevants
del poble, així  com també amb to-
tes les persones interessades en
l’educació i els valors, vol impulsar
l’elaboració del Projecte educatiu de
ciutat, seguint el model i metodolo-
gia d’altres municipis que ja han
obtingut excel·lents resultats.
El coneixement és un valor transver-
sal que hem d’aplicar amb una visió
estratègica a tots els àmbits de la
vida.
El Projecte educatiu de ciutat ha de
ser la definició de les línies polítiques
i les accions prioritàries del poble pel
que fa a l’educació, entenent que tot
el poble educa i és susceptible de
rebre educació.

Les noves pistes d’skate de la plaça
d’Espanya s’estrenen aquest estiu

Ja s’han enderrocat les antigues pistes i s’està treballant
per fer un nou complex per a la pràctica de l’skate

Aquest estiu la plaça d’Espanya gaudi-
rà de noves instal·lacions per a la pràc-
tica de l’skate. La setmana passada es
va iniciar l’enderroc de les antigues
pistes i s’està treballant en el nou com-
plex. ALOMAR SL. és l’empresa que
està desenvolupant el projecte, fet a
partir dels suggeriments dels joves de
Parets. Hi ha col·laborat estretament
el paretà Ivan Fernàndez, enginyer tèc-
nic i skater professional. Les noves

Casament a ritme de Country
El passat dissabte va tenir lloc, als
jardins del Casal de Ca n’Oms, un
curiós casament, la primera cerimò-
nia motard celebrada al nostre mu-
nicipi. El David i la Lourdes, amb-
dós de Parets, van decicir prometre’s
amor etern envoltats per una vintena
de  “màquines” entre les quals es
podien veure diversos models de
Harley davidson, Triumph o Honda.
Els nuvis van prendre la decisió de
casar-se tot seguint la filosofia
“motard” que regeix les seves vides.
El jove David, pertany des de fa un
temps al grup Stop and Go,amb seu
a Granollers, creat fa un parell

d’anys per una colla d’amics amb
passió per les motos.

La núvia va arribar a Ca n’Oms
ataviada amb un vestit de tall tradi-
cional, a “lloms” d’una Harley Trike
Rewako i música Country. El nuvi no
va abandonar l’estil rebel que carac-
teritza els amants de les Harley i es
va enfundar uns pantalons de cuïro
negre substituïnt la corbata per cin-
ta del coll amb l’emblema de l’estat
de Texas.

Vestit de núvia, pantalons de
cuiro, marxa nupcial... i Country

pistes tenen un cost de 30.000 euros
i disposaran d’elements específics
com ara un flat bank, un handrail box,
una pràmide, un quarter pipe, un grind
rail large, ollie box i un rètol amb reco-
manacions per a la bona pràctica
d’aquest esport.
La dotació d’aquest nou complex va ser
una de les propostes més votades pels
ciutadans en el procés participatiu del
pressupost municipal per al 2006.

La Lourdes i
el David
protagonitzen
el primer
casament
“motero” a
Parets
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SANDRO TORRAS
Nou jugador d’handbol de l’Aranda de Duero

Quin balanç fas de la darrera tempo-
rada a l’Almeria?
Ha estat bastant positiva, l’equip es va
formar amb l’objectiu de mantenir la
categoria però els resultats han estat
millors dels esperats. Vam participar a
la Copa del Rei i hem tingut opcions
fins al final de classificar-nos per a les
competicions europees.
I ara un nou projecte a Aranda de
Duero?
He acceptat una oferta per dues tem-
porades a l’Aranda de Duero a la Divi-
sió d’Honor B. La directiva d’aquest
club ha fet una aposta important per
pujar a ASOBAL. Ara mateix hi ha molts
jugadors de la màxima categoria que
estan jugant a la segona divisió ja que
et permet continuar dedicant-te a
l’handbol com a jugador professional.
De la teva trajectòria com a jugador
professional quina etapa destacaries?
Els millors records els tinc de la meva
estada fa dos anys a l’Algecires a la
Divisió d’Honor B. Vam lluitar durant
tota la temporada i finalment vam
aconseguir l’ascens a la Lliga Asobal.
Va ser una bona recompensa. Tampoc
no vull desmerèixer l’etapa a Almeria.
Com vas donar el salt a l’handbol pro-
fessional?
Quan jugava al juvenil de l’HP i tenia de
tècnic el Josep Manel Herrero a Lliga

El jugador d’handbol de Parets, Sandro
Torras, militarà la propera temporada a
l’Aranda del Duero de la Divisió d’Honor
B. Amb 27 anys ha acceptat una
interessant oferta per dos anys amb
l’equip burgalès que s’ha plantejat el
repte de pujar a la màxima categoria.
Torras, format a les categories inferiors
de l’Handbol Parets, va jugar al nostre
municipi fins a la categoria juvenil. Més
tard va fitxar pel FC Barcelona i des
d’aleshores ha jugat a la Lliga Asobal i
la DIvisió d’Honor B amb clubs de prestigi
com l’Anaitasuna, Elda, Alacant, San
Antonio de Pamplona i l’Algecires.
Aquesta darrera temporada l’ha
desenvolupat a Almeria, ha assoli una
11a posició a la Lliga Asobal i disputat
la Copa del Rei. Sandro Torras, que juga
en la posició de central-lateral, vol
aprofitar la seva experiència per
contribuir a l’ascens de categoria tal com
va viure anteriorment a Algecires. El
passat 30 de juny l’esportista paretà va
rebre un merescut reconeixement a la
seva trajectòria durant la celebració de la
7a Nit de l’Esport de Parets.

Catalana em va fitxar el FC Barcelona.
Jo era juvenil de primer any i no m’es-
perava fitxar pel Barça. Sent júnior vaig
arribar a jugar amb l’equip sènior de
Valero Rivera.
Quins records tens de la teva etapa
a Parets?
De la meva etapa de formació tant a
l’escola esportiva del NS Montserrat

com a l’HP guardo bons records i enca-
ra conservo les amistats. Reconec que
vaig tenir una mica més de sort que els
meus companys. El nivell que hi ha al
club Handbol Parets és molt elevat ja
que es treballa molt bé des de fa molt
de temps.

“El nivell que hi ha al Club Handbol Parets és molt elevat”

L’Associació Ciclista Parets orga-
nitzarà el proper diumenge 23 de
juliol a partir de les 10 h, al circuit
de la zona esportiva el 3r Open
infantil de BTT. La prova és oberta
a les categories mini (nascuts els
anys 2000 i 2001), prebenjamí
(1998-99), benjamí (1996-97), aleví
(1994-95) i infantil (masculí
nascuts el 1992-93 i femení 1991,
92 i 93). Les inscripcions es faran
el mateix diumenge a partir de les
9 del matí al preu de 3 euros, més
1 euro per a la llicència en cas que
els corredors no en tinguin. Entre
els requisits per participar-hi hi ha
el de disposar de casc i de
l’autorització dels pares. Hi haurà
trofeu per als tres primers
classificats de cada categoria i
també per als primers locals. Es
sortejarà una bicicleta entre tots els
participants.  L’equip d’AC Parets
Ravet Bike serà representat a la
prova amb Arnau Suñé en la
categoria prebenjamí i amb Oriol
Ruiz, en aleví que es troba entre els
cinc primers de la classificació de
l’Open del Vallès.

Jordi Seguer

Aquest diumenge 3r
Open Infantil de BTT

ESPORTS



21 de juliol de 2006
ESPORTS

13

El Bàsquet Parets jugarà la propera
temporada a Segona Catalana
L’equip que començarà els entrenaments el 22 d’agost confirma

la incorporació de l’aler José Cano de 198 cms

L’equip sènior masculí A del Bàsquet
Parets jugarà la propera temporada a
2a Catalana, dues categories superi-
ors a la Territorial, després d’adquirir la
plaça d’un equip que ha renunciat als
seus drets esportius. Setmanes enre-
re la Federació va oferir al BP la possi-
bilitat de pujar a 1a o 2a Catalana. El
club presidit per Dídac Cayuela va op-
tar per acceptar l’ascens a 2a i deixar
la plaça lliure que havien d’ocupar a 3a.
Durant aquesta temporada els
paretans havien pujat de Territorial a
Tercera després d’una excel·lent trajec-
tòria amb 32 victòries en 34 partits.
Ara el BP es planteja el repte de refor-
çar la plantilla amb un jugador nou per
a cada posició per no passar proble-
mes en la nova categoria.

El sènior masculí A del Bàsquet Parets tornarà a jugar a 2a Catalana 10 anys després

eeeeeqqqqquuuuuiiiiippppp

    ESTACIO DE SERVEI PALAU

El nedador paretà Jaume
Jiménez obté tres meda-
lles a la final catalana
El nedador del CN Parets Jaume
Jiménez ha aconseguit tres meda-
lles, una d’or i dues d’argent, en la
final del Campionat de Catalunya
d’estiu del grup 2 disputada el cap
de setmana passat a la piscina del
CN Terrassa. Jiménez ha estat el
guanyador de la final dels 400 m lliu-
res amb un temps de 5.11.70. El
jove nedador es va situar davant a
partir dels 200 metres i va acabar
traient 27 centèsimes al segon clas-
sificat. En les finals de 100 braça i
200 estils el nedador nascut el
1995 ha quedat en segon lloc. En
100 braça va fer un temps de
1.25.85 i en 200 estils, 2.46.25.
Durant la temporada Jaume Jiménez
del CNP ha obtingut 5 medalles (2
d’or a la temporada d’hivern en 100
braça i 200 estils) i les tres assoli-
des a la final d’estiu. De la partici-
pació de nedadors del Parets a la
competició cal destacar el 5è lloc
d’Ylenia Alarcos (1994) en 800 lliu-
res. La mateixa nedadora va ser 6a
en 400 lliures i 9a en 200 lliures.
Carla Gimeno (1994) va quedar 10a
en 200 estils, 12a en 200 braça,
15a en 100 braça i 20a en 100 pa-
pallona.

Miquel Luque a la final
espanyola de Madrid
El nedador paralímic paretà es des-
plaça aquest cap de setmana a la
capital de l’Estat per participar a la
final espanyola d’estiu que es fa a
Madrid. Luque nedarà les proves de
50 braça, esquena, papallona i 150
estils. El passat dissabte el nedador
va obtenir tres medalles d’or al Cam-
pionat de Catalunya que es va fer a
la Piscina Sant Jordi (Barcelona) en
les proves de 50 braça, 100 esque-
na i 150 estils.

El primer equip del Club de Futbol Parets
jugarà al camp del Vilassar de Dalt en la
primera jornada de la lliga de Preferent grup
1 el proper 17 de setembre. El conjunt diri-
git per Cuni iniciarà els entrenaments de
pretemporada el 16 d’agost per tal de pre-
parar la nova temporada l’objectiu de la
qual serà la permanència. El primer partit
a casa serà el 24 de setembre contra el
Bellavista Milán. En la 4a jornada el CFP
rebrà el Canovelles (8 octubre) i en la 5a (15
octubre) visitarà el municipal Germans
Gonzalvo de Mollet. En la darrera jornada de
la lliga, el 27 de maig del 2007, els
paretans aniran al camp del Montcada.

Aquest cap de setmana
24 hores de FS de Parets
La 22a edició de les 24 hores de
futbol sala de Parets s’iniciarà
aquest dissabte a les 12 h al Pave-
lló d’Esports.  A la competició que
organitza la secció local de CDC par-
ticiparan 16 equips distribuïts en 4
grups. La segona fase del torneig
començarà diumenge a les 6 del
matí i la final està prevista a les
11.30 h. Els equips par ticipants
són: Wursi, Pista Team, Melindros,
Tuper, Penya Andalusista-Cris-Segu-
ra, Los Ratas 83, Bit House, Esta-
ció Servei Palau, Tremendus, Pastis-
seria Calvo, The Wonders, Mas Oli-
ver, Mil·lennium-Graziella, Toreros-
Llevant Park, Tiquitaca i Famol
Handbol. Entre les novetats de les
24 hores d’enguany hi ha el premi a
l’equip més engrescador, també re-
brà reconeixement l’equip més es-
por tiu el millor porter i el màxim
golejador de la primera fase. En
l’edició de l’any passat la victòria se
la va endur el Wursi (3-2) davant del
Rei de la Bamba-La Pèrgola.

El CF Parets començarà
la lliga a Vilassar

L’aler José Cano, primer fitxatge
L’única incorporació confirmada per a
la propera temporada és la de l’aler de
198 cm José Cano, que ha jugat al Caja
San Fernando, CB Granollers (Lliga
EBA) i Llemotges francès. L’entrenador
de l’equip Toni Martín confia que la seva
experiència en categories superiors
serà clau. Pel que fa a les baixes dei-
xen l’equip Arcadi Cano per motius d’es-
tudis mentre que Santi Huertas passa-
rà al sènior B un cop s’hagi recuperat
de la lesió.
El BP començarà els entrenaments de
pretemporada el 22 d’agost, la lliga a
2a s’iniciarà el 17 de setembre. Els
paretans es volen consolidar en una
categoria on només han militat en una
ocasió, va ser la temporada 1995-96.

L’Estació de Servei Palau s’ha proclamat campió de la
3a edició del Torneig de Futbol 7 d’estiu que ha orga-
nitzat des del 26 de juny el CF Parets al camp munici-
pal Josep Seguer. En la final disputada el passat 12 de
juliol l’equip dirigit per Vicenç Salcedo va derrotar per 3-
2 el Frankfurt 83.

La victòria de l’Estació Servei Palau va ser molt treba-
llada ja que poc abans del final l’equip perdia per 1-2.
Dos gols molt ràpids, el darrer marcat per Jordi Núñez
els va donar la victòria en el torneig. Durant tota la com-
petició l’ES Palau ha guanyat els 7 partits disputats. El
3r lloc de la competició ha estat per Wursitis que va der-
rotar els Melindros en la final de consolació; 5è, Mise
in Place; 6è, Esteagua del grifo; 7è, Desguaces Lliçà;
8è, Pista Team 3; 9è, La To Petadin; 10è, W-Power; 11è,
Can Prat; i 12è, M-92. De cara a la propera edició del
torneig el CF Parets aspira a tenir 16 equips participants,
quatre més que aquest any.

L’Estació Servei Palau guanya el 3r Torneig de Futbol 7 d’Estiu

BREUS

Activitats esportives de la
Festa Major d’estiu
A més de les 24 hores de futbol
sala i de l’Open infantil de BTT du-
rant aquest cap de setmana les en-
titats de Parets han preparat activi-
tats esportives. Aquest dissabte es
farà a la Cooperativa (9 h) el 9è
Open de Dòmino. A la mateixa hora
a les pistes de petanca del costat
del Pavelló, 3r Torneig Mixt de
Catalunya amb equips formats per
dos homes i una dona. La Paretana
d’escacs organitzarà aquest dissab-
te (18 h), a la plaça de la Vila el 26è
Torneig de la Festa Major amb par-
tides ràpides, individuals i per
equips. El dissabte 29 de juliol (9 h)
el TT Parets repeteix l’organització
del Torneig del Vallès obert als clubs
de tennis taula de les dues comar-
ques. S’espera la participació d’uns
40 jugadors. El mateix dissabte el
Club Patinatge organitzarà, a la tar-
da, un trofeu de Festa Major.

BREUS

Inserció laboral de
socorristes aquàtics
Al voltant del 80% dels participants
del  curs de Socorrisme aquàtic im-
partit a la piscina Can Butjosa entre
l’abril i el juny estan exercint aques-
ta tasca de manera professional. En
total van prendre part 23 alumnes,
11 dels quals són de Parets. El curs
es va organitzar des dels serveis
d’Esports i Ocupació de l’Ajunta-
ment de Parets i el mateix consistori
ha contractat dos dels socorristes
per prestar el servei a la piscina
descoberta de la COREFO durant els
mesos d’estiu.
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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

Els 10 Eixos
estratègics

A la tardor,
síndic o síndica

municipal
a Parets

Arriba
la Festa Major

ecològica

El nostre grup ha presentat una proposta
de resolució en el sentit que es creï la fi-
gura del síndic municipal de greuges o
defensor del ciutadà. La seva missió fo-
namental és la d’actuar de pont de diàleg
entre els ciutadans i l’Administració local.
És una figura de proximitat per evitar pos-
sibles vulneracions dels drets dels ciuta-
dans per part de l‘Administració. Permet
als ciutadans exposar els seus greuges i
defensar els seus drets i així millorar al-
guns possibles aspectes negatius del fun-
cionament de l’Administració. Per exem-
ple, el Síndic de Greuges de Catalunya,
recentment, ha recomanat a l’Ajuntament
determinades millores en els comptes mu-

Com cada final de juliol arriba l’hora de
gaudir de la manifestació cultural i lúdica
més important del nostre poble, la més
popular i la més participativa. La Festa
Major s’ha convertit en un dels principals
elements vertebradors de la nostra identi-
tat. Ofereix l’oportunitat de compartir el
carrer, fer-la petar i passar-ho bé participant
en les variades activitats programades. Hi
ha espectacle i entreteniment, però també
és una eina per afavorir la cohesió social,
impulsar el diàleg i estimular  la innovació.
Atesa la nostra responsabilitat al front de
la regidoria de Medi Ambient i
Sostenibilitat, volem destacar l’esforç d’en-
guany per aconseguir que la festa sigui

Ciutadans.. coneixeu el nou pla estratègic
de l’actual equip de govern?
Mireu.... hi havia una vegada un equip de
govern que no havia fet els deures durant
una gran part del curs que havia començat
el juny del 2003 i que havia de finalitzar el
maig-juny del 2007. En condicions normals,
si féssim el símil d’una escola, l’equip
estaria suspès amb un “no progressa ade-
quadament” i amb una situació molt com-
promesa davant la ciutadania que actua de
tutor i que demana explicacions lògiques i
convincents per la pèrdua de temps i diners.
Amb tot aquest enrenou,  l’equip de govern
demana una nova oportunitat per tornar-se

Situar i definir Parets del Vallès entre els
municipis de la comarca del Vallès Orien-
tal que més activitat cultural genera alho-
ra que desenvolupa, no és només el reco-
neixement a una societat que participa
activament i a l’impuls del govern munici-
pal, sinó que és el just reconeixement a les
nombroses entitats ciutadanes del nostre
poble que dediquen amb vocació, il·lusió i
entusiasme tots els seus esforços perquè
això sigui una realitat. Els socialistes de
Parets hem situat la cultura en el marc dels
principis rectors que han orientat històrica-
ment les nostres polítiques en l’exercici de
les nostres competències i possibilitats.

Des de la Regidoria de Cultura hem fomen-
tat i fomentem, com a base de la nostra
acció de govern, la creativitat artística, la
conservació i la difusió del patrimoni cul-
tural, i l’accés popular als béns i als ser-
veis culturals. Les nostres polítiques de
subvenció a les entitats culturals, entre
altres, i un ampli programa anual d’activi-
tats populars tant al carrer com a l’interi-
or dels centres destinats a aquestes fina-
litats (Can Rajoler, Can Butjosa, Escola de
Música, Biblioteques, etc...) avalen aques-
ta acció del govern local que posa com a
objectiu la interrelació i cohesió de la gent
per potenciar-ne el caràcter identitari.

Aquests dies, com cada any, tornarà a ar-
ribar un dels millors referents culturals de
la comarca. Un exemple d’organització,
dinamisme i participació ciutadana de la
cultura popular. Ens arriba la gran festa de
Parets, la Festa Major, amb activitats per
a tots els gustos, sensibilitats i edats, una
festa de la qual ens hem de sentir orgullo-
sos.
Bona Festa Major!

La cultura
de Parets:

Un bon referent

nicipals. Semblant incidència podria tenir
el síndic municipal en altres aspectes, ja
sigui en la concessió de subvencions,
accés a places escolars, accés a determi-
nades informacions, superar la lentitud de
l’Administració, millorar determinats trà-
mits, vetllar perquè es resolgui en temps
i forma, en definitiva buscar el diàleg. El
síndic no és un jutge, per tant no dicta
sentències ni imposa sancions ni suspèn
actuacions administratives, el que pot fer
és advertir, recomanar, recordar o sugge-
rir el que estimi convenient a l’Administra-
ció i al ciutadà. També pot assessorar i
orientar. La seva actuació és gratuïta per
a tothom, és una figura de proximitat i aju-

da a fer que l’Administració sigui més efi-
caç. Volem que es creï aquesta figura, que
es doti pressupostàriament i que es faci-
litin mitjans suficients per complir els
seus objectius. Volem que l’equip de go-
vern no apliqui al síndic el mateix criteri
que ha aplicat a tots els grups municipals
de l’oposició de manca de mitjans, avui en-
cara no disposem de cap espai en cap de-
pendència municipal.
Que tingueu un bon estiu, bones vacances,
bona Festa Major i per molts anys a
l’Elisenda i el Marcel que fan anys.

a presentar a una segona convocatòria per
intentar aprovar l’examen, tot  presentant
un nou pla anomenat “Eixos estratègics”
que coordinarà el senyor Sergi Mingote amb
la responsabilitat de controlar/vigilar per-
sonalment tots el projectes pendents i dei-
xar-los acabats abans de les eleccions
municipals del 2007. Entre d’altres, el vell
projecte del conjunt del final de l’avinguda
d’Espanya amb el famós ascensor del Barri
de Can Roura que es podria començar a
l’octubre de 2006 i acabar-se al voltant del
març de 2007. També podem parlar d’un
altre clàssic, l’obra que ha de permetre  la
urbanització  de l’entorn de la Marineta, és

a dir, accessos i aparcaments.
N’hi ha moltes més, però no tinc més es-
pai per anomenar-les.
Ciutadans, l’actual equip de govern ha sus-
pès per no haver fet els deures tot i tenir
majoria absoluta en el consistori. Seguint
amb el símil, han suspès fent l’examen
amb els apunts sobre la taula.

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

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

Fa uns dies ICV va fer públic que les rela-
cions amb Esquerra a Parets quedaven
sota mínims. La raó és que en plena cam-
panya havíem participat en un debat sobre
l’estatut en el que ells no havien estat
convidats i això no reflectia la pluralitat
política. Demencial. Però atès que el comu-
nicat va sortir en algun mitjà de comunica-
ció cal fer alguna puntualització.
En primer lloc, l’acte el va organitzar el
Col.lectiu Pro Ateneu i ells van decidir lliu-
rement a qui convidaven i quin tipus d’ac-
te volien. Només faltaria que els hagues-
sin de dir a qui han de convidar. En aquest
cas no es tractava d’un debat entre partits,

sinó entre les dues posicions que hi ha-
via davant el referèndum.
En segon lloc, Esquerra no hi va participar
ni va ser convidada, atès que la invitació
va ser feta a la JERC, que tot i ser les
Joventuts d’Esquerra, té personalitat prò-
pia i autonomia d’acció. Potser si alguns
dels que es queixen tinguessin una orga-
nització de joves amb el dinamisme i la
potència de la JERC ho entendrien.
Finalment, és força curiós el sentit moral
del PSC, que no ha dubtat ha participar en
un debat sobre el referèndum, en una de
les televisions públiques que manipulen,
on els únics participants eren els i CiU, és

a dir dues forces que demanaven el sí.
Això sí que és pluralisme.
En qualsevol cas, les relacions amb ICV
estan sota mínims perquè com que es
comporta com un simple apèndix del PSC,
quan cal tractar qualsevol tema ja el par-
lem amb el PSC.

Sota
mínims

més ecològica i també contribueixi a la
minimització de residus, la recollida selec-
tiva i una gestió més sostenible. S’empra-
ran gots reutilitzables, es faran servir vai-
xelles biodegradables i s’instal·laran dife-
rents contenidors selectius per reciclar les
deixalles que en el decurs de la celebració
de les activitats, especialment en la Mos-
tra Gastronòmica, es puguin generar. Des
d’ICV, estem convençuts que, després de
la campanya de civisme, serà un nou mo-
tiu per aprofundir en un comportament no
només més cívic entre iguals, sinó també
envers el medi ambient. És una festa con-
solidada i, com dèiem ara tot just fa un any,
aquests dies és habitual presumir davant

d’amics i família de la sorprenent anima-
ció del nostre poble. Una vegada més tots
els espectacles seran gratuïts i tots els
espais oberts. Volem destacar també ex-
pressament que el pregó el faci la colla de
Gegants, que celebra el seu desè aniver-
sari. Així, doncs, aquest  2006 tindrem una
festa d’alçada i sostenible. Convidem a
tothom a gaudir-ne i demanem la col·
laboració per a utilitzar els contenidors
selectius i fer un consum responsable i
sostenible. Bona Festa Major.
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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 amb op-
cions de continuïtat.
Horari: De dill. a div de 9 a
13 i de 16 a 20 h.
Tasques: Suport administra-
tiu i atenció al públic en un
comerç de telefonia.
Requisits: Formació adminis-
trativa o comercial.

Llocs de treball: 1.
Contracte: 3 mesos més
Indefinit.
Horari: De dill. a div. de 9 a
13 i de 15 a 19 h.
Tasques: Correcció
d’imatges, maquetació i
autoedició.
Requisits: Formació en
disseny gràfic i experiència
valorable.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Vinculat al curs
escolar.
Horari: Horari escolar de 9
a 17 h.
Tasques: Tutora d’aula
d’un grup d’1 i 2 anys.
Requisits: Diplomatura en
Educació Infantil.

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
ATENCIÓ AL PÚBLIC

La Comissió de Festes
Ara fa uns 27 anys -bufa!- un grup de joves intrèpids
-perquè s’ha de ser intrèpid...- i preocupats per la
cultura -i sobretot per la festa- van decidir fer coses
diferents a les que ja eren habituals per la Festa
Major d’Estiu: neixia la primera Comissió de Festes
de Parets del Vallès. Va ser aleshores quan es van
reclamar els espais a l’aire lliure, els grups de músi-
ca alternatius i la festa viscuda en tota la seva mag-
nitud. Aquesta colla de valents se’n sortia com po-
dia amb les ajudes d’empreses, de l’Ajuntament i
amb moltes, moltes il·lusions que abocaben amb les
millors intencions amanides amb interminables ho-
res de treball. S’encarregàven de contractar, d’orga-
nitzar, de muntar, de pagar...
Sempre ha estat un grup de gent molt activa amb
constants canvis i amb un continu anar i venir de nous
membres. Joves, nens, famílies senceres... Tothom
hi té cabuda. Les coses han canviat molt des
d’aquells dies i ara trobem una comissió uniforma-
da, amb més mitjans i no menys ganes de fer-nos
passar uns dies d’autèntica gresca i diversió. En l’ac-
tualitat, La Comissió de Festes està formada per
unes quaranta persones que cobreixen tota mena
d’actes. Van fer-se càrrec de la guarderia durant les
tardes de teatre a Can Rajoler, venen samarretes
durant els dies de Festa Major, preparen entrepans...
això per no parlar de l’art que demostren servint be-
gudes! Vaja, que es pot dir que aquests nois de la
Comissió de Festes igual fregeixen un ou que plan-
xen una corbata! Feliç Festa Major

DISSENYADOR
GRÀFIC

MESTRA D’EDUCACIÓ
INFANTIL

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

En aquest número farem una excepció i no parlarem d’un document de l’Arxiu
Municipal de Parets del Vallès, tot i que sí que conservem un exemplar del que
presentem. No és pas la noblesse (ben al contrari), sinó les dates històriques
que obliguen a parlar d’uns esdeveniments que, tot i que molts de nosaltres te-
nim la fortuna de no haver viscut, sí que és innegable que ens són molt més pro-
pers del que aparentment pot semblar.
El Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya –que més tard passà a anome-
nar-se Diari– editava el dia 19 de juliol de 1936 un número extraordinari en què
el president de la República, Manuel Azaña, decretava el dia anterior el cessa-
ment d’una colla de generals de divisió (entre ells un anomenat «Francesc Franco
i Bahamonde», cap del «comanament de la Comandància Militar de Canàries»),

a més de l’anul·lació de la «declaració de l’estat de guerra a totes les places [...] on hagi estat dictada aquesta
mesura, i queden subjectes a les màximes responsabilitats penals els infractors d’aquest Decret i relleva-
des d’obediència als caps facciosos les forces militars».
Per tot el que es va esdevenir a continuació, sembla que el to emprat no fou prou contundent... És política-
ment poc correcte renegar en un butlletí municipal com aquest?

Llocs de treball: 1.
Contracte: 4 mesos
prorrogables.
Horari: Jornada completa
de 40 hores a determinar.
Tasques: Preparació de
menús diaris pels
residents d’un centre.
Requisits: Formació i
experiència en aquest
àmbit.

CUINER

Som a les portes d’una nova edició de la Festa
Major. Com es presenta i quines són les novetats
més destacades?
Es presenten quatre dies de molta feina per portar
a terme una Festa que manté una estructura sem-
blant a la d’anys anteriors. Es mantenen el parc de
La Linera i la plaça de la Vila com a principals es-
cenaris dels espectacles. Cal subratllar l’actuació
de nous grups musicals al programa d’actes. L’úni-
ca orquestra que es manté és la Maravella, que toca
el dilluns 31, i  potser l’any vinent també la canvia-
rem. La Festa es caracteritza per la qualitat dels
actes, tots gratuïts, a l’aire lliure i amb una àmplia
ofer ta per a tot tipus de públic. Durant els quatre
dies la Comissió es fa càrrec de l’explotació del
servei de bar i de la producció d’activitats no orga-
nitzades per altres entitats.
Quina és la trajectòria de la Comissió de Festes
que ha complert ja 27 anys de funcionament?
L’entitat va néixer l’any 1979 gràcies a l’impuls d’un
grup de joves que volia portar la Festa al carrer i
apropar-la als ciutadans. Des d’aleshores, quatre
grups diferents s’han fet càrrec de la Comissió co-
brint diferents etapes. Actualment està formada per
unes quaranta persones, entre petits i grans, pro-
cedents d’unes deu o dotze famílies d’àmbits dife-
rents amb la idea comú de prendre part activament
en la vida cultural de la població. Estem oberts a
la incorporació de qualsevol persona que es vulgui
afegir a l’entitat.
A part de la Festa Major, en quins altres actes és

“Partim de la idea comú de prendre part
activament en la vida cultural de la població ”

Pepi Volart

FFFFFeeeeem fesm fesm fesm fesm festttttaaaaa

Antònia Nadal
Presidenta de la Comissió de Festes

La Comissió de Festes de Parets es prepara per
treballar intensament en una nova edició de la Fes-
ta Major que és a punt de començar. Unes quaran-
ta persones de diferents àmbits formen aquest
grup que participa activament en la vida cultural i
festiva del poble i que alhora actua com a suport
del servei de cultura de l’Ajuntament de Parets.
Antònia Nadal n’és la presidenta

present la Comissió de Festes de Parets?
En tot allò que estigui relacionat amb la vida cultu-
ral del poble. Hem estat presents a la inauguració
del Bosc de taules, a diferents activitats organitza-
des per entitats del nostre poble que sol·liciten la
nostra col·laboració, entre moltes d’altres. El mes de
novembre s’inicia la feina amb les primeres reunions
per planificar les tasques de tota la temporada. Co-
mencem participant a la programació d’actes de
Nadal com la revetlla de cap d’any, la Festa Major
d‘hivern i el Carnestoltes. També som uns membres
molt actius de la Taula d’entitats. Els dies de més
efervescència són, sens dubte, els de la Festa Ma-
jor d’estiu.
Quins objectius imminents es planteja la Comissió
de Festes?
Continuar millorant constantment en el nostre treball
habitual, que a partir de la tardor es veurà incremen-
tat. La Comissió es farà càrrec de l’explotació del ser-
vei de bar de la programació del Cafè Teatre que es
fa a Can Butjosa i que tan bona acollida ha tingut.
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Si jo dic Festa Major de Parets, tu dius...

Hotel
Cochambre

Divendres 28
02.15 h

Dani
Pérez

Diumenge 30
23.00 h

La Banda
oficial de

l’eix del mal

Divendres 28
19.30 h

Fura La Loca
Histeria

Dissabte 29
03.15 h

 Verdcel

Diumenge 30
23.00 h

... Si tu dius Festa Major de Parets, mmm...
Què voleu que us digui?

Jolgorio, disbauxa, festa...
i cochambrosos a saco!

No us ho podeu perdre!!!

Feina... i sobretot Festa!
Heu de venir, els de Parets sou gent “maja”.

Us recomano l’espectacle.
No us deixeu el xandall i els mocasins,

que haureu de córrer.

Gente sin prisas, que se detiene, que mira,
escucha, comparte y disfruta. Gente que se
sienta en la hierba, al fresco, en una noche
relajada de verano. Me gusta hacerme un

hueco en las alturas, desde allí cotemplo el
Parque de la Linera y los veo allí a todos,

sentados, mirando, compartiendo y
disfrutando. Sé que en ese instante nada les

preocupa.

Per arribar a ser un “loquèric” de veritat és
indispensable moure tot el cos de baix a dalt,
gaudir de la vida i cridar als 4 vents per tot el
veïnat. No ho dubtis més, aixeca el cul de la
cadira perquè vindrem per donar-vos la  dosi

“anti-estrés” i contagiar-vos el ritme i les
bones vibracions. I queda’t amb això: Si jo dic

Festa Major de Parets...
o balles o que ruc que ets!

...jo dic que és una oportunitat de gaudir de
bona música i una bona programació,

és un bon lloc per descobrir noves propostes i
nosaltres intentarem estar a

l’alçada perquè és un gran event.
Animem a tota la gent de Parets i d’altres

pobles que vinguin.
A la Festa Major de Parets, s’hi ha d’anar!

...jo dic Eix del mal.
Tocarem i tocarem fins que quedeu

ben tips de sentir-nos.
Si voleu disfrutar, saltar, cantar i ballar,

 l’eix de mal haureu d’acompanyar.


