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Exemplar gratuït

El migcampista del CF Parets, Quim Solanich, la
jugadora de l’equip cadet femení A del Bàsquet
Parets, Tamara del Rivero, i el primer equip del CF
Parets han estat els premiats de la Nit de l’esport
2006 celebrada el 30 de juny al Pavelló d’esports.
Solanich, conegut com el Salvador, ha estat un
dels jugadors més destacats i un dels artífexs de
l’ascens del CF Parets a la categoria de Preferent.
Format a les categories inferiors del club del nos-
tre municipi ha estat -entre d’altres- al RCE Espa-
nyol, Granollers, Sant Cugat, Vic i Cardedeu. Tot i
pujar de categoria ha anunciat que penja de nou

les botes tal com va fer a final de la temporada
2003-04. Continuarà seguint l’equip a la nova ca-
tegoria però ho farà des de la distància.
Malgrat tenir edat infantil Tamara del Rivero ha for-
mat part de la plantilla del cadet femení del Bàs-
quet Parets que ha quedat en tercer lloc al Campi-
onat de Catalunya B-1 i ha estat membre del grup
de tecnificació de la Federació Catalana de Bàs-
quet. La jove jugadora del BP no va poder assistir
a la Nit de l’esport ja que va participar durant tota
la setmana en un Campus que organitzava el Ros
Casares de València.(Pàg.3)

Nit de l’Esport 2006 a Parets
Quim Solanich, Tamara del Rivero i el CF Parets, els millors de la temporada

A la fotografia, Quim Solanich, la mare de Tamara del Rivero i José Miguel Astasio, tècnic del 1r equip del Club de Futbol Parets

SUMARI

Lectures a la fresca al
Parc La Linera (Pàg.8)

Es reparen més de
3000 m2 de voreres
en el 1r semestre de

2006 (Pàg.5)

300 persones
s’impliquen a la

campanya Parets creix
en civisme  (Pàg.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

Divendres 7 juliol
-A les 12 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 22 h, al Casal de Cultura
Can Butjosa, Chill out sota la llum
dels estels, a càrrec de “Form
Maker” amb la col·laboració de
Zuell Dj’s i Dj Check One. Espec-
tacle aeri a càrrec de “Fura”.
-A les 22.30 h, al Parc Can
Berenguer, cinema a la fresca
amb la projecció de la pel·lícula
Novia por contrato.
Dissabte 8 juliol
-A les 22.30 h, al Parc Can
Berenguer, botifarrada i ball po-
pular a càrrec de l’orquestra
Setson, amb motiu de la presen-
tació de la Festa Major d’estiu.
Diumenge 9 juliol
--A la piscina Can Butjosa, cam-
panya Mulla’t per l’esclerosi
múltiple.

Dimarts 11 juliol
-A les 18 h, al Parc La Linera, On
són els Galipandria! recull de
contes a càrrec de la Cia.
L’Escarbat, dins del Biblioparc.
Dijous 13 juliol
-A les 22 h, a Can Jornet, sessió
d’astronomia, amb planetari,
observació amb telescopi, expo-
sició sobre la sortida de l’home
al’espai i taller d’astronomia.
Divendres 14 juliol
-A les 12 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 22 h, a la plaça de la Vila,
ball amb l’orquestra Rosaleda,
amb motiu de la festa de la Co-
operativa.
-A les 22.30 h, a la plaça del
Mirador de Gallecs, cinema a la
fresca amb la projecció de la
pel·lícula Plan oculto.

Diumenge 16 juliol
-De 10 a 20 h, a la plaça de la
Vila, festa popular amb fira de
rebaixes, exposició dels trofeus
aconseguits pel RCD Espanyol
en l’última temporada, arrossa-
da i actuació del grup Dèkaros (a
les 14 h a la sala Cooperativa) i
espectacle de playback a càrrec
del grup La il·lusió no té edat (18
h).

Dimarts 18 juliol
-A les 18 h, al Parc La Linera,
Vine a la festa, danses i cançons
a càrrec de Noè Rivas, dins del
Biblioparc.

Dijous 20 juliol
-A les 18.45 h, al Casal d’avis Ca
n’Oms, recital poètic del Niu
d’Art.

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

Nuestro Félix Rodríguez de la Fuente
Si algo conservan los pueblos, es el contacto y
cercanía con sus gentes. Vecino de Parets del
Vallés, José M. Larroya Martín, es el segundo de
cuatro hermanos, protector y conservador de la
naturaleza, explorador de campos, ríos y sus
riberas, es conocido por algunos como el Félix
Rodríguez de la Fuente del pueblo o escurçó, para
otros. Su amor por el entorno y los animales le fue
inculcado siendo niño por su abuelo materno Julián,
amante del campo y la naturaleza quien le enseñó
a conocer las plantas del entorno, muchas de ellas
medicinales, el sonido de los animales la silueta
en el aire y el canto de los pájaros, por lo que no
era de extrañar encontrarlo, con algún animalito que
cuidar y llevar a casa, búhos, lagartos, serpientes,
amigos de compañía con los que sorprendía y más
de un susto ocasionaba a su madre. Recuerdos de
infancia de zorros, tejones, ardillas, pájaros e
insectos muchos desaparecidos ya de nuestro
hábitat debido a los cambios medioambientales y
al abuso urbanístico, José Mª me explica que no se
puede hablar de según qué, por que a según quién
no le interesa, y que, el problema viene ocasionado
por ir privándolos de espacios naturales y acaban
invadiendo e integrándose en el mundo urbano por
lo que no es de extrañar, encontrar erizos,
serpientes o mustélidos en nuestros jardines pues
van quedando pocos reductos y se tienen que adap-
tar a nuevos. Tanto en la Torre de Malla, como en
el río Tenes tenemos una biodiversidad muy
importante que se tiene que conservar para que
prevalezca y no desaparezca en un futuro, desde
jabalíes, serpientes, lagartos ocelados, galápagos
leprosos, sapos, rapaces y mustélidos entre otros,

Juliol, l’amo del sol
Pel juliol poca pluja per més que vulla. Quan plou
acostuma a fer-ho de valent i, aleshores fa força
mal... Trons de juliol, trenca el dol. Al camp, als in-
drets més enlairats, encara continua la sega, però a
la terra baixa, les garbes quan es feien, ja eren a l’era
i calia batre-les.
Temps de puces. Per aquestes dates, els pastors
que eren a la muntanya, es trobaven amb el proble-
ma de les puces, ja que és el moment de l’any que
n’hi ha més. Pel juliol puces i polls.
Era de creença popular estesa que durant la canícu-
la, es podia obtenir el do natural de saviesa. Per
obtenir-la, només cal fer el següent: Dejunar durant
tres dies abans de la primera lluna nova canicular.
El primer dia d’aquesta lluna nova, a trenc d’alba i
de cara al sol, cal recitar set vegades i agenollat, set
oracions curtes. Cal fer-ho des de l’exterior d’una
ermita solitària de la muntanya sense que ningú et
vegi ni sàpiga el que estàs fent. Si ho pots arribar a
complir, et veuràs posseït i il·luminat per una gran
saviesa natural.
Jaume Anfruns i Palau

incluso en sus incursiones diarias José Mª ha podido
divisar dentro de nuestra comarca al visón
americano, especie introducida no autóctona,
increíble pero cierto. Esta afición es compartida por
dos amigos con el mismo espíritu conservador, Dani
Moreno, que siendo niño tuvo la iniciativa, junto con
unos amigos de formar la Escuela de la Natura hoy
constituida dirige Sr. Fernando y Gema mujer valiente
que al igual que José Mª y Dani no dudan capturar
para su estudio serpientes de gran tamaño y vuelta
a su hábitat para posterior seguimiento apoyados
siempre por  veterinarios, son un grupo
independiente, que colaboran en casos puntuales
con la Escola de la Natura con la que comparten
información y documentación gráfica de la fauna
autóctona de nuestro pueblo colaborando ésta con
material para su estudio y de un lugar en sus
instalaciones adecuado para control y recuperación
de especies. Sus ilusiones las tienen puestas en
hacer una exposición fotográfica de la fauna
autóctona del pueblo y darla a conocer al ciudadano
y a las escuelas con las que ya han tenido
experiencias muy positivas.
Manoli Carreras

FE
D’ERRATES

En l’edició número.27 del butlletí Parets al dia, a la pàgina 15, es va publicar errònia-
ment el càrrec de l’entrevistat, Joan Carles Baos. El càrrec que exerceix dins l’entitat
APIPD (Associació de pares per a la integració de persones amb disminució) és el de
president.
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

L’ascens del CF Parets a Preferent obté un
doble reconeixement a la Nit de l’esport
La consecució del títol de lliga de 1a Territorial grup
4art per part del primer equip del CF Parets i l’as-
cens a Preferent ha permès al bloc dirigit per José
Miguel Astasio endur-se dos reconeixements a la
Nit de l’esport del 2006. A més del guardó pel

Més de 500 persones van omplir el nou Pavelló d’esports
per escollir els millors esportistes de la temporada. L’ac-
tuació de l’escola de ball Elite Dance va amenitzar la Nit
de l’esport 2006 que va resultar tot un èxit.

José Miguel Astasio, tècnic del CF Parets, va recollir el
premi per al millor equip de la temporada 2005-06. El
bloc de Cuni ha encadenat 19 jornades sense perdre,
ha pujat a Preferent i ha debutat a la Copa Catalunya.

migcampista Quim Solanich cal destacar que el pri-
mer equip de l’entitat s’ha endut el premi al millor
equip de la temporada. L’espectacular remuntada
ha situat al Parets a la nova categoria després de
21 temporades consecutives a primera.

Durant la Nit de l’esport es va fer un reconeixement al
jugador d’handbol de Parets, Sandro Torras, que aquesta
temporada ha militat a l’Almeria de Lliga Asobal. Format
a les categories inferiors de l’HP, Torras ha estat al FC
Barcelona, Anaitasuna, Algesires, Elda i Alacant.

L’altre reconeixement de la Nit va ser el jugador de bàs-
quet amb cadira de rodes del Barça Guttman, Ricard
Hernández, que va participar a la fase prèvia de l’André
Vergauwen Cup, l’equivalent de la Lliga Europea de Bàs-
quet amb cadira de rodes que es va fer a Bèlgica.

L’última edició de la Nit de l’Esport
ha constituït, com sempre, un home-
natge a tots els esportistes de Pa-
rets que, al llarg de la temporada,
han treballat amb il·lusió, ambició i
afany, independentment dels resul-
tats obtinguts.
Tot i això, aquesta ha estat una tem-
porada molt fructífera, plena d’èxits
individuals i col·lectius. Hem supe-
rat la prova de la competició amb
una nota força alta i podem presu-
mir de molts campions i d’ascensos
històrics de categoria en diferents
modalitats. Aquesta extraordinària
collita d’èxits es deu en bona part al
treball que porten a terme des de fa
molt temps les entitats, a les quals
donem el suport necessari des de
les institucions.
Per això, enguany ha estat molt difí-
cil distingir els millors esportistes.
D’entre els 77 candidats proposats
pels clubs, el jurat ha reconegut
especialment els mèrits esportius
de Tamara del Rivero, Joaquim
Solanich i el primer equip del CF
Parets. Són els principals triomfa-
dors de la festa, a qui vull donar l’en-
horabona, de la mateixa manera que
felicito tots els nominats i l’àmplia
família esportiva local.
Tots han estat protagonistes i testi-
monis d’una festa que també es re-
cordarà per la distinció a esportistes
paretans d’alt nivell, com Sandro
Torras i Ricardo Hernández, l’espec-
tacular actuació d’Elite Dance i la
perfecta organització de l’acte.
Si l’esport és un símptoma de bona
salut social, Parets està en uns ín-
dexs força positius, per la creixent
pràctica esportiva i pels bons resul-
tats que s’aconsegueixen darrera-
ment. Estem molt feliços i orgullo-
sos d’aquests èxits que ens ator-
guen un elevat grau d’autoestima i
confiança per afrontar la pròxima
temporada encara amb més il·lusió.

3
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Carla Menes
prebenj. femení
Club Atletisme

Parets

Arnau Suñer
prebenj. masculí

Ass. Ciclista
Parets

Alba Martínez
benjamí femení
Club Atletisme

Parets

Marc García
benjamí masculí

Tennis Taula
Parets

Marta Carreras
aleví femení

Club Patí
Parets

Jaume Jiménez
aleví masculí
Club Natació

Parets

Maria Gorina
infantil femení
Club Bàsquet

Parets

Fabio Pagès
infantil masculí
Club Natació

Parets

Tamara del
Rivero

cadet femení
Bàsquet Parets

Edgar Serra
cadet masculí
Club Handbol

Parets

Sandra Carreras
juvenil femení
Club Natació

Parets

Marcos Alonso
juvenil masculí
Club Bàsquet

Parets

José Fernández
júnior masculí
Club Handbol

Parets

Marina Agis
sènior femení

Centre Excursio-
nista Parets

Quim Solanich
Sènior masculí

Club Futbol
Parets

Josep Fradera
veterà masculí

Paretana
d’escacs
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Aquest anys s’està desenvolupant un pla de millora de les voreres i el soterrament de contenidors. Què en pensa d’aquesta acció?

VOX POPULI

Les voreres estan força mala-
ment i es necessària aques-
ta acció. Cal una actuació
contundent per millorar la
zona i és bàsic soterrar els
contenidors. L’Eixample, està
molt més adeqüat que el Bar-
ri Antic i s’hauria d’igualar.

Carme
Navas

44 anys

Emiliano
Peña

73 anys

Ampliar les voreres i disposar
de més espais per als via-
nants és totalment necessa-
ri. En alguns llocs no es pot
passar amb el cotxet. Cal bus-
car alternatives als carrers
estrets i potser caldria fer un
pas ample per accedir del
barri Antic a l’Eixample.

Laura
Gómez

 32 anys

Crec que és molt necessari.
Una altra de les prioritats ur-
gents hauria de ser soterrar
els contenidors i eixamplar
les voreres a les zones co-
mercials. D’aquesta manera
s’aconseguirà revitalitzar el
sector i dotar el poble de més
espai per als vianants.

Paquita
Palacios
 46 anys

Salvador
Ramon

 81 anys

Durant el primer semestre de 2006 s’han
reparat més de 3000 m2 de voreres
La reparació de voreres i el soterrament de contenidors són els

eixos prioritaris de Serveis Urbans i Via Pública

Breus
Pla de soterrament de
contenidors
L’Ajuntament ha elaborat una pla de
soterrament de contenidors que pre-
veu fer-se de manera progressiva.
Diferents llocs del municipi ja dispo-
sen de contenidors soterrats de
brossa i també se n’han instal·lat de
recollida selectiva. Les actuacions
més immediates previstes en
aquest àmbit són als carrers de
Ponent, on ja s’està treballant, al
Camp de les Peces i als carrer del
Sol, de Barcelona i del  Raval.
Aquests canvis en els contenidors
representaran una millora a la zona,
tant pel que fa a espai com per evi-
tar males olors.

Engega una prova pilot
per recollir els excre-
ments de la via pública

Ho trobo molt bé. El fet de
soterrar els contenidors és el
millor que es pot fer perquè
les condicions higièniques
són millors i no desprenen
olors. Tot el que siguin millo-
res per al poble sempre són
bones accions, la neteja, l’ar-
ranjament de voreres...

Està molt bé i potser caldria
ampliar-ho als parcs i zones
verdes.  Eixamplar les voreres
en alguns indrets de Parets
permetria guanyar més espai
per als vianants, però en al-
guns casos aquest planeja-
ment urbanístic és difícil de
fer.

Durant tot el mes de juliol s’està
duent a terme una experiència pilot
de neteja viària per tal de netejar els
excrements d’animals de la via pú-
blica. L’acció va iniciar-se el 30 de
juny. Un equip dotat amb una
moticicleta i eines per a la neteja
recorren per tot el municipi per tal
d’extreure les deposicions dels ani-
mals, ja sigui dels carrers o places
i parcs. D’aquesta manera l’acció
és més ràpida i efectiva. Així mateix,
l’Ajuntament posa a disposició dels
propietaris d’animals bosses de re-
collida d’excrements per tal d’afavo-
rir que els mateixos preopietaris els
recullin.

La reparació de voreres és una de les
accions prioritàries de la regidoria de
Serveis Urbans i Via Pública. En els
primers sis mesos d’aquest 2006 ja
s’han reparat 3.256 metres quadrats
de voreres en diferents indrets del
municipi, equivalents a 1.600 metres
lineals.

Resposta al procés de participació
Algunes de les actuacions empreses
donen resposta al procés de participa-
ció ciutadana Amb els diners, tu hi
comptes, vinculat al Pressupost Muni-

cipal 2006, i d’altres s’han desenvolu-
pat en el marc del projecte de millora del
paviment de les voreres per a aquest
any. La forta densitat d’arbrat viari i la
invasió de voreres pels camions de gran
tonatge són algunes de les causes que
motiven el deteriorament del paviment.

Actuacions pendents
Algunes de les actuacions que s’han
emprès, al marge de l’arranjament de
les voreres, han tingut en compte la re-
ordenació de l’arbrat i la instal·lació de
nous escocells. Encara resten actuaci-
ons pendents i altres que s’estan des-
envolupant actualment, com ara l’avin-
guda de Lluís Companys.

Carrer  m2
Vapor 180
Joan Miró   30
Travessera   20
M.Pere Batlle 180
C.Verdaguer 250
Girona 200
Llibertat 105
Bailen   21
Galende   70
Dos de maig 260
Casanovas 450
Alfons XIII 700
Passeig Ronda 550
Sant Joan-A.Clavé   90
Valldoncellas   30
Montemolins 120

VORERES REPARADES 2006

Invertir en la millora de voreres
va ser la proposta sorgida del

procés de participació ciutadana
al pressupost municipal

PROPERES ACTUACIONS PREVISTES

La millora de les voreres i el
reasfaltament de la calçada ha

estat una de les actuacions
desenvolupades recentment al

Passeig de Ronda

-Carrer de Sant Antoni
-Carrer de Sant Jaume
-Av.Pedra del Diable
-Carrer de Sant Miquel
-Av. Catalunya
-Carrer de Miquel Servet
-Carrer de Lepant
-Carrer de la Llibertat
-Carrer de la Salut
-Carrer de Butjosa
-Carrer de Balmes
-Carrer de Sant Jaume
-Carrer de Bailén
-Av. d’Espanya
-Carrer Berenguer

-Carrer de Monistrol
-Carrer de la Mina
-Carrer de Pere Castells
-Carrer de Consell de Cent
-Carrer de Sant Sebastià
-Carrer de Sant Joan
-Carrer Independència
-Carrer d’Alfons XIII
-Av. de l’Estació
-Carrer de Valldonzella
-Carrer de Montserrat
-Carrer d’Àngel Guimerà
-Carrer de la Font de Sant
Jordi

Al carrer de Ponent s’estan ampliant les voreres i soterrant els contenidors

SERGI MINGOTE
Regidor de Serveis
Urbans i Via Pública

El carrer, el nostre principal objectiu

Durant el passat exercici, l’equip de govern
va impulsar una novedosa i interessant
iniciativa, que naixia de la regidoria de
Participació Ciutadana i que donava la pos-
sibilitat a tots els ciutadans de la nostra
vila  a suggerir i decidir a quines inversi-
ons s’havien de destinar 250.000 euros
del pressupost municipal. Per unanimitat
es va prioritzar la millora de les voreres.
Ara toca  passar comptes, i veure si hem
fet bé els deures! Donant resposta a aques-
ta petició, ja hem renovat més de 3000m2
de voreres, primer en els trams més dete-
riorats i tot seguit la resta. S’ha treballat
per a què aquesta millora es visualitzés en
la globalitat del municipi i l’import destinat
a hores d’ara és de gairebé 400.000
euros. Aquesta era la nostra obligació, i el
nostre compromís! Ara anirem a per nota
amb un segon pla de millora de voreres que
hem iniciat aquest juliol. Es complementa
amb altres accions emmarcades a la regi-
doria d’Eixos Estratègics com ara un pro-
jecte de restauració, reposició i reordena-
ció dels escocells amb una dotació de més
de 20.000 euros. També hem endegat una
important actuació amb el soterrament de
contenidors. Actualment s’està finalitzant
l’actuació al carrer de Ponent, i posterior-
ment es soterraran els contenidors del
carrer de Cantallops a la zona del Raval,
el del carrer de Barcelona al barri Antic i
els de l’avinguda de Catalunya a l’alçada
de l’av. de la Pedra del diable. Aquestes
són només algunes de les actuacions que
s’estan portant a terme en referència a la
millora dels espais públics. Però sobre la
taula tenim moltes d’altres. Si el vostre
principal objectiu és millorar el carrer, tam-
bé ha de ser el nostre.
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ACTUALITAT

Parets creix en civisme deixa les portes
obertes a noves accions en aquest àmbit

Quatre eixos d’actuació, quatre mesos d’accions al carrer i
300 persones implicades fan de la campanya un èxit

Durant quatre mesos s’ha viscut inten-
sament la campanya Parets creix en
civisme. Escolars, entitats, comerços
i particulars s’han sumat a aquesta
iniciativa que tenia per objecte millorar
la bona convivència a partir del canvi
d’algunes conductes. La cloenda de la
campanya es va fer el passat 30 de
juny. En el decurs de l’acte, l’alcalde
Joan Seguer va manifestar que “Parets
és una vila amb alt nivell de civisme,
però hem volgut incidir en aquest
àmbit per millorar i créixer amb bons
hàbits i potenciar actituds que  ens
beneficien a tots”.
L’ús responsable dels vehicles, la ti-
nença responsable d’animals de com-
panyia, la recollida selectiva de residus
i la conservació del mobiliari urbà han
estat els quatre eixos englobats en la

campanya. Segons el regidor de Ser-
veis Urbans, Sergi Mingote “podem
parlar d’èxit, de satisfacció, de bons
resultats i d’implicació, tot de termes
que s’expressen en positiu. Aquesta
campanya, en la seva primera edició,
ha superat les expectatives”.
La participació ha estat un dels ele-
ments més destacables. Raquel
Garcia, regidora de Participació Ciuta-
dana feia una reflexió en aquest sen-
tit: “ha estat un èxit, la participació de
gairebé 300 persones és una xifra
molt elevada i, a més, hi han, pres
part gent d’edats molt diverses i, a
més, hi ha, de diferents col·lectius”.
Ja es planteja donar continuïtat a
aquesta experiència per continuar crei-
xent en civisme i potenciar accions que
millorin el benestar dels paretans.

La Generalitat de Catalunya, a través
del Pla d’Equipaments Culturals
2005-2007del departament de Cul-
tura, ha concedit una subvenció de
22.500 euros a l’Ajuntament de Pa-
rets del Vallès per a l’adquisició
d’equipament tècnic per al Teatre
Can Rajoler.
La subvenció va ser sol·licitada pel
consistori amb la finalitat de fer la
reposició i actualització de part de
l’equipament tècnic com ara taules
de control de so i de llum, baffles,
projector de vídeo, monitor, focus i
micròfons.

El Teatre Can Rajoler es va inaugu-
rar el gener de 1997 i té un afora-
ment de 379 localitats.
Durant tot l’any s’hi desenvolupen ac-
tivitats diverses, entre les quals des-
taquen la programació estable pro-
fessional de teatre, música i dansa,
espectacles de teatre adreçats al
públic infantil programats per l’enti-
tat Rialles Parets i activitats per a les
escoles, entre d’altres.

Feia poc que la guerra havia acabat,
tots els morts ja eren a l’altra ban-
da de la llacuna Estígia. Aquil·les tor-
nava a ensenyar a Patrocle; Hector,
Paris i Príam tornaven a ser amb els
seus súbdits, però ara morts.
La normalitat ja havia tornat a les
poques vides que encara quedaven
en aquella bella ciutat, que en el seu
temps havia estat “Troia, la ciutat
de les invencibles muralles”.
Però la gent no confiava en ningú,
tothom es pensava que tots eren
guerrers grecs que encara volien
més fortuna, que encara no en te-
nien prou amb el mal que havien fet
i que en volien fer més.
Ningú no es respectava, la gent feia
pintades a les parets que recorda-
ven escenes tristes de la guerra, els
sacerdots no oferien sacrificis als
Déus, ningú no col·laborava per tor-
nar a aixecar la derrotada ciutat...
Aquella ciutat que anava en camí de
la desgràcia i que no tenia rei.

Però, mentre tot això passava, els
Déus des de l’Olimp estaven fent les
paus. Atena i Hera van acceptar que
Afrodita fos la més bonica, Apol·lo i
Posidó van tornar a ser amics... Un
bon dia, en un banquet que estaven
fent, Zeus es va adonar de la mala
vida que duien els mortals. En aquell
moment va aturar la gran festa i va
anunciar la forta i impactant notícia:

- Els troians estan passant uns mals
temps, segon a segon les seves vi-
des empitjoren.

Τροιανσ εσταν πασσαντ μαλσ τεμπσ,
σεγον α σεγον λεσ σεϖεσ ϖιδεσ ϖαν
εμπιτϕοραντ.

Els Déus van quedar parats. Com
podia ser que no se n’haguessin
adonat abans? Potser perquè esta-
ven tots molt units i contents? Pot-
ser perquè no hi havia ningú fent
guàrdia? Potser perquè...

Assabentats de la notícia, els Déus
es van posar a buscar una solució.
A Apol·lo, preocupat per la ciutat
que havia defensat i per la qual ha-
via lluitat, se li va acudir una idea ge-
nial: baixar tots al món dels humans
i fer-los veure que allò no era bo per
a ningú, que allò no els portaria en-
lloc.
Ara calia trobar les paraules ade-
quades i Zeus va anomenar aquella
tasca amb el nom de Civisme.
Un dia van baixar al món dels mor-
tals i els van ajudar a reconstruir la
seva ciutat, els van posar un rei... A
la fi aquella ciutat funcionava bé.
Encara es conserva la paraula que
va donar nom a la reconstrucció de
“Troia, la ciutat de les invencibles
muralles” i que ara ajudarà que Pa-

L’Ajuntament de Parets
rep una subvenció del Pla
d’Equipaments Culturals
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Civisme, una paraula baixada de l’Olimp
Autora: Elisenda Zafon Ripoll

Redacció guanyadora del I Concurs
de redacció Parets creix en civisme

L’Elisenda Zafon Ripoll ha estat la
guanyadora del I Concurs de redac-
ció Parets creix en civisme. Té 12
anys i tot just ha finalitzat 6è de pri-
mària al CEIP Lluís Piquer. Li agrada
el ball i el practica en una acadèmia
de dansa. També li agrada escriure,
diu que “és divertit”.
Civisme, una paraulta baixada de
l’Olimp és el primer treball que pre-
senta a concurs, i que li ha fet me-
reixedora del premi. L’originalitat i  la
bona ploma han estat determinants
per assolir el guardó. “M’agrada la
mitologia grega i em va venir  al cap
relacionar-la amb el civisme”, asse-
nyala Zafon. Per a ella, “el civisme
és, entre altres coses, respectar-se
els uns altres, cuidar el medi ambi-
ent, tractar millor el mobiliari urbà,
no fer guixades i procurar no embru-
tar els carrers”.

´

El servei d’autobús que ofereix l’em-
presa Sagalés en el trajecte Mollet-
Parets-Lliçà de Vall-Granollers, així com
en sentit invers, s’amplia a partir del
proper dilluns 10 de juliol.
El nombre de viatges s’incrementa tant
els dies feiners com els caps de set-
mana. A partir del 10 de juliol, de di-
lluns a dijous hi haurà 10 viatges nous
i s’amplia amb 4 més els divendres.
Els dissabtes i diumenges s’incorpo-
ren quatre nous viatges.
En el cas de Parets, l’ampliació del
servei suposa la incorporació dels se-
güents horaris amb parada de bus:

S’amplia el servei
d’autobús de Sagalés

La subvenció es destinarà a
l’actualització i millora del materi-

al tècnic de l’equipament

Mollet-Parets(Estació RENFE)-Pa-
rets-Lliçà de Vall-Granollers
Parets (Estació RENFE):
De dilluns a dijous: 7.30 / 8.55 /
10.30 /14.40 /15.35
Divendres: 7.30 / 8.55 / 10.30 /
14.40 /15.35 / 19.40 / 21.40
Dissabte i diumenge: 19.40 / 21.40
Parets
De dilluns a dijous: 7.33 / 9.00 /
10.35 /14.45 /15.40
Divendres: 7.33 / 9.00 / 10.35 /
14.45 /15.40/ 19.50 / 21.50
Dissabte i diumenge: 19.43 / 21.43
Granollers-Llicà de Vall-Parets-Pa-
rets (Estació RENFE)-Mollet
Parets
De dilluns a dijous: 7.03 / 8.20 /
10.05 /15.05 /20.00
Divendres: 7.03 / 8.20 / 10.05 /
12.50/ 14.05/ 15.05 /20.00
Dissabte i diumenge: 6.48 / 8.33
Parets (Estació RENFE):
De dilluns a dijous: 7.07 / 8.25 /
10.10 /15.10 /20.05
Divendres: 7.07 / 8.25 / 10.10 /
12.55 /14.05 /15.10 /20.05
Dissabte i diumenge: 6.50 / 8.35
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Lectures d’estiu al Parc La Linera

El Concurs de punts de llibre de Sant
Jordi organitzat per les biblioteques de
Parets ja té guanyadors: Alex Baños,
de 6 anys, en la categoria blava, Irene
Miñano, d’11 anys, en la categoria
vermella i Antoni Bertran, en categoria
adult.

Nombrosa participació
Gairebé 400 persones han participat
en aquesta edició al concurs de punts
de llibre, que enguany va centrar-se en
una temàtica concreta: el civisme.
En el marc de la festa de lliurament de
premis, celebrada a la biblioteca Can
Butjosa, va tenir lloc una sessió de
contes a càrrec d’en Cesc Serrat.

El Biblioparc Linera, activitat organitzada per la Biblioteca Can
Rajoler, potencia la lectura a la fresca durant el mes de juliol

Llegir a la fresca, a l’aire lliure i en un
marc incomparable com és el Parc La
Linera. Aquesta és la proposta que un
any més fa arribar la biblioteca Can
Rajoler amb el Biblioparc 2006.
Dilluns passat va donar-se el tret de
sortida i es perllongarà fins al 27 de
juliol, amb altres activitats paral·leles.
El Biblioparc és un servei, en la línia
estiuenca de bibliopiscines o
biblioplatges. La Biblioteca Can Rajo-
ler surt de les seves parets per dur la
lectura a l’espai més refrescant del
poble. Aquest projecte es va iniciar
l’estiu del 2000 amb la voluntat de fer
arribar el servei de biblioteca allà on

Oficina de Catala

Oficina de Català
de Parets del Vallès

Centre Cultural Can Rajoler
Travessera, 1

Tel. 93 573 98 00

parets@cpnl.cat

Quin nom li posem?

`

Nen o nena? Triem nosaltres, els
avis, els oncles o els padrins? Qual-
sevol nom és vàlid? Triï qui el triï, la
legislació actual permet inscriure
qualsevol nom, tret dels pejoratius,
els diminutius, els que creïn confu-
sió respecte del sexe del nadó. A
vegades, però, no sabem si es trac-
ta d’un diminutiu o d’una variant del
mateix nom.
Podem, doncs, inscriure-la amb el
nom de Mariona, Tona, Cesca, Lola,
Imma o Montse?  O hem de regis-
trar-la com a  Maria, Antònia,
Francesca, Dolors, Joana, Immacu-
lada o Montserrat? I si és un nen,
podem posar-li Pep, Jan, Boi o Toni?
O ha de ser Josep, Joan, Baldiri o
Antoni? I com li hem de dir Estel,
Estela o Estel·la?

Mitjançant internet podem accedir al
Cercador de noms (http://
www6.gencat.net/dji_cercanoms/)
del Departament de justícia de la
Generalitat de Catalunya. Inclou
més de 2.000 noms, tant del san-
toral, amb variants familiars i col·-
loquials, com noms estrangers
adaptats i noms que han estat ad-
mesos per resolució judicial arran
que se n’ha plantejat la validesa.

Es lliuren els premis del
Concurs de punts de
llibre de Sant Jordi

Dilluns va començar el Biblioparc La Linera i es perllongarà fins a finals de mes

realment es concentra la gent durant
les tardes de calor. El parc, a més, con-
centra un ampli ventall de públic i la
resposta de la gent amb aquesta acti-
vitat ha estat molt satisfactòria en les
anteriors edicions. L’horari s’adequa a
les moments de major afluència, de 17
a 20 hores.

ESPECTACLES COMPLEMENTARIS
11 de juliol, a les 18 hores
“On són els Galipandria!” de la
Cia.L’Estaquirot
18 de juliol, a les 18 hores
Vine a la Festa, a càrrec de Noè
Rivas
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Més de 300 paretans ja poden utilitzar la
piscina descoberta de la COREFO

Des del passat dissabte, 1 de juliol,
els abonats de la Piscina Municipal
Can Butjosa, empadronats a Parets ja
poden utilitzar la piscina descoberta
del club COREFO.
L’Ajuntament i la Cooperativa de
Regantes Forestales han signat un
acord que permetrà a totes aquestes
persones accedir de forma gratuïta a
les instal·lacions de COREFO fins a
l’11 de setembre. Fins ara més de 300
abonats han tramitat el carnet
identificatiu a Can Butjosa per poder
accedir a la piscina de l’Avinguda de
Catalunya. El conveni estableix que
l’Ajuntament assumirà el cost dels dos
socorristes que hi haurà a COREFO
des de les 11 del matí, i fins a les 8
del vespre, de dilluns a diumenge.

La plantilla del sènior masculí A del Bàs-
quet Parets va ser rebuda per l’alcalde de
Parets, Joan Seguer, i el regidor d’esports
de l’Ajuntament, Josep M. Guzmán, i altres
regidors de l’equip de govern, el passat 21
de juny per reconèixer la trajectòria de
l’equip que ha assolit l’ascens a 3a Cata-
lana.
A més dels jugadors a l’acte hi van assis-
tir membres de la junta directiva i l’entre-
nador Toni Martín. El Bàsquet Parets ha
guanyat 32 dels 34 partits de la tempora-
da. L’objectiu del club és consolidar l’equip
a la nova categoria mantenint el mateix
bloc de jugadors. L’única baixa confirma-
da serà la del jugador Arcadi Cano i enca-
ra resten pendents possibles incorporaci-
ons.

El primer equip del Club de Futbol Pa-
rets mantindrà la base de la plantilla la
propera temporada 2006-07 a la nova
categoria de Preferent. Els fitxatges
confirmats han estat l’interior esquer-
rà Victor (Barceloneta), el mig centre
Jose (Ripollet), el central Javi Alba
(Cardedeu) i el davanter Pol Fernández
que ja va jugar amb el CFP fins a la
temporada 2003-04. Fernández va fit-
xar posteriorment pel Mollet de Prefe-
rent i més tard va jugar amb equips de
l’illa d’Eivissa on residia fins fa poc.
Del Parets “B” de 3a Territorial pugen
al primer equip José De la Cruz i Santi
Rodríguez. La plantilla del CFP, que di-
rigirà José Miguel Astasio, la formaran
els porters Oriol de la Salud i Jordi
Sans Ponseti; la defensa, Santi
Rodríguez, Xavi Font, José R.
Chinchilla, Jaume Busquets, Ferran
Pericas, Javier Alba i Fran Guiu; el mig
camp, Jordi Caballé, Roger Oriach,
Victor, José,  De la Cruz, Juan Carlos
Sánchez i Javier Sorroche i la davante-
ra,  Agustín Latre, José M. Bernal,
Pedro Carreño i Pol Fernández.

Segona fase del Torneig de Futbol 7
Avui divendres es disputen les prime-
res eliminatòries del 3r Torneig de Fut-
bol 7 d’estiu que organitza el CF Pa-
rets. La final de la competició serà el
dimecres 12 de juliol a les 21 h al
camp municipal Josep Seguer. Hi par-
ticipen 12 equips: Pista Team, Estació
Servei Palau, Malindrus, La To
Petadin, Frankfur t 83-Los Ratas,
Desguaces Lliçà, Esteagua del grifo,
Wursitis, Can Prat, Mise in Place, M-
92 i M-Power. La final de consolació
serà el dia 12 també a les 21 h, des-
prés tindrà lloc l’entrega de trofeus als
equips. L’edició de l’any passat del
torneig la va guanyar el Pista Team que
va derrotar el Travesseres (4-3).

Alba Quirós, bronze a la final catalana de pista aleví

L’Ajuntament i la cooperativa COREFO signen un conveni per a
la utilització de la piscina de l’1 de juliol a l’11 de setembre Avui divendres és el darrer dia per

formalitzar les inscripcions per par-
ticipar a les XXII 24 hores de futbol
sala de Parets que organitza la sec-
ció local de CDC. Els 8 primers
equips classificats tenen plaça re-
servada, són: Wursi, Rei-la Pergola,
Penya Andalusista-Bar Cris, Tuper,
Melindros, Bar 83-Los Ratas, Bit
House i Tremendus. Les altres 8
places es decidiran en un sor teig
previst per al dimecres 12 de juliol.
Cada equip estarà format per 12 ju-
gadors dels quals, com a mínim 8
han de residir a Parets. El preu d’ins-
cripció és de 230 euros. L’aparella-
ment dels 16 equips en 4 grups es
farà el 19 de juliol a les 21 hores a
la seu de CDC. Les 24 hores de FS
es jugaran el 22 i 23 de juliol al Pa-
velló. En l’edició de l’any passat la
victòria va ser per al Wursi que va
derrotar a la final el Rei de la Bam-
ba-La Pergola (3-2).

El Club Futbol Parets
tanca la plantilla de la
temporada 2006-07

L’atleta del CA Parets Alba Quirós ha obtin-
gut la tercera posició en la prova de 60
metres llisos del Campionat de Catalunya
de pista a l’aire lliure aleví disputada a El
Prat. Quirós també va prendre par t en la
final de llançament de pilota on va quedar
la 6a. La resta de la participació del Club
Atletisme va ser: en categoria aleví Ferran
Rodríguez, 15è en 600 m, Rocio Guerrero
va ser la 8a en la final de pista de 3.000
m infantil, Sandra Piñero va quedar 10a en
la final de 600 metres cadet i no va poder
accedir a la final dels 300 m. Laura Menes
es va retirar a la final aleví dels 2.000
metres.

L’alcalde Joan Seguer i Frederic Martínez signant el conveni

Breus

Els menors de 14 anys han d’anar-hi
acompanyats d’un adult i l’aforament
està limitat a 200  usuaris.

Subvenció per remodelar Can Butjosa
El Govern català ha concedit a
l’Ajuntament de Parets una subvenció
de 244.100 euros per finançar el 33%
del projecte de remodelació de la
Piscina de Can Butjosa. A aquesta
quantitat cal sumar-hi els 314.900
euros que el Consell Català de l’Esport
va concedir a l’Ajuntament -el febrer
passat- per finançar un camp
poliesportiu i una sala esportiva
emmarcada dins d’una actuació de més
gran abast a Can Butjosa. La Diputació
de Barcelona finançarà la redacció del
projecte de gestió del futur complex.

Durant aquest cap de setmana els
nedadors del CNP Victor Masip (93),
Fabio Pagès (92), Marta Carreras
(92) i Carles Pericas (93) participen
a la final del Campionat de
Catalunya d’estiu del Grup 3 que es
fa a Reus. Els millors situats en el
rànquing són Pagès, 7è en 200 es-
quena i 10è en 100 esquena, i
Masip, 10è en 200 papallona.
Prèviament el club ha competit a les
finals del grup 4 i 5 amb Sandra
Carreras i Janai Rodríguez, i a la fi-
nal del grup 1 amb Paula Morris,
Joana Pericas, Jordan Herrán,
Sergio Torres, Adrià  Martínez, Juan
Auñón, Andrea Pérez i David Salvador.

El Club Patí Parets partici-
pa a la final intercomarcal
Les patinadores del Parets Lorena
Segura (Certificat) i Marta Carreras
(Iniciació A) participaran aquest dis-
sabte a la final intercomarcal que es
fa a Cerdanyola. A la prèvia,
Carreras va quedar 2a en figures i
5a en lliure i Segura 3a en figures
obligatòries. Esther Castillo a la ca-
tegoria Iniciació B (a la foto) va que-
dar dissabte passat  7a a la final dis-
putada a l’Ametlla del Vallès.

Inscripcions per participar
a les 24 hores de FS

El CN Parets participa a la
final catalana del grup 3

Recepció a l’equip sènior masculí A del Bàsquet Parets
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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
info@nopparets.org

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

parets@icv.cat

Grup Municipal del
Partit dels Socialistes de Catalunya

LLeure,
molta calor
i tuf a festa

“Si yo tuviera
una escoba...

De cap a la
piscina

... Cuántas cosas barrería.” Sobretot es-
combraria les ganes de lluïment dels re-
gidors del Govern que han anat al concurs
Escoba de Plata. Les ganes han d’anar
d’acord amb la realitat del que es vol
mostrar. Diríeu que avui Parets és un po-
ble net? Hem vist al darrer Parets al dia
la foto dels regidors que van anar a
Madrid, al concurs, a dir que sí, cosa que
no s’atreveixen a dir aquí, als veïns que
veiem com la brutícia senyoreja els car-
rers. Perquè el poble cada dia està més
brut.
Però per maquillar-se i dir que Parets està
net i polit cal gastar diners amb efecte pro-

Un altre estiu calorós ja és aquí i ve de
gust d’anar a la piscina. En el programa
electoral d’ICV ja plantejàvem que Parets
en necessitava una de descoberta, però
aquest punt no es va incorporar al pacte
de govern que vam subscriure amb el PSC
i el fet és que continua mancant. No obs-
tant això, per donar resposta puntual a la
demanda existent, s’ha signat un conve-
ni amb l’entitat privada COREFO que per-
metrà a tots els socis i sòcies de la Pis-
cina Municipal de Can Butjosa que visquin
a Parets, utilitzar de forma gratuïta la pis-
cina descoberta d’aquesta entitat fins a
mitjans de setembre.

Des d’ICV vetllarem perquè es controli
l’aforament i s’extremin les mesures de
vigilància i seguretat per evitar accidents.
De fet, la piscina disposarà de dos socor-
ristes, el cost dels quals assumeix l’Ajun-
tament.
Tot el govern, també el PSC, entenem que
aquesta no és la solució i estem conven-
çuts que Parets necessita una piscina des-
coberta municipal. Estem treballant en un
projecte d’un nou complex esportiu a l’Ei-
xample, que inclou l’adequació de la pis-
ta esportiva, el condicionament d’una sala
de fitness i d’altres per a la pràctica de
diverses modalitats espor tives, i la

remodelació de la piscina de Can Butjosa,
amb la previsió d’una zona de piscina des-
coberta. Aquest projecte avui és possible
gràcies al compromís de cofinançament de
la Generalitat, que ja ha compromès una
subvenció del 33% de la despesa i que
s’afegeix a sengles subvencions del Con-
sell Català de l’Esport i la Diputació de
Barcelona. En resum, avui la piscina des-
coberta és més a prop.

Aquests dies de molta calor, poca pluja i
amb un tuf de festa, comença l’estiu per
a tots els paretans i paretanes. Les acti-
vitats de lleure omplen l’oferta d’esbarjo,
des dels petits (que ja no tenen escola)
fins als més grans amb activitats de tot
tipus, però sobretot d’esportives, tant en
casals d’esports com en la resta d’instal·-
lacions.
En el camp de futbol Josep Seguer, en els
nostres pavellons espor tius i en altres
escenaris, tots són benvinguts per practi-
car esport. Però el més maco de tot és que
aquest color  esportiu l’aporten els matei-
xos ciutadans que, entre ells, creen

En el passat Ple del mes de juny, després
d’algunes rèpliques expressades pel por-
taveu del grup socialista al grup del
NOPP,  la portaveu d’aquest últim grup, en
el marc de les seves retòriques i demagò-
giques intervencions a les quals ens té
acostumats, va dir que una vegada més
(en aquesta ocasió aprovàvem el projecte
de la residència i centre de dia per a la
gent gran) la seva explicació no havia estat
entesa. En aquest sentit hem de reconèi-
xer que l’esmentat grup de l’oposició te-
nia raó, perquè ens costa molt entendre
la utilització de banalitats i tecnicismes
gratuïts com a eines d’aquells que neguen

totes les iniciatives municipals per siste-
ma i, com en aquest cas, se’ns fa molt
difícil entendre els qui amb les seves po-
sicions neguen la possibilitat d’una millor
qualitat de vida i el futur benestar dels
avis i les àvies de Parets. Ens preocupa
que això no sigui només una discrepància
lògica de qualsevol rivalitat política. Avui
ha tocat a la residència per a la gent gran,
amb anterioritat va ser la negativa a un
projecte de par ticipació en un ens
supramunicipal per poder gaudir d’una
televisió local i demà seran els pisos de
protecció oficial que l’equip de govern so-
cialista pretén desenvolupar a la zona de

can Fradera. Aquí tampoc hi faltaran difi-
cultats. Els qui neguen per sistema hi po-
saran totes les traves que puguin i més.
Es tracta simplement d’endarrerir projec-
tes, d’apel·lar a l’immobilisme, de mante-
nir el conservadorisme fosc i de dubtosa
ideologia política... Diguem-ho clar,
aquest grup no vol pisos ni per als joves,
ni per a la gent gran, ni per als que més
ho necessiten, com tampoc volen el des-
envolupament de qualsevol iniciativa que
faci prosperar el nostre poble i sobretot la
seva gent. No ho entenem!

No ho
entenem!

pagandístic. L’encàrrec d’un projecte per
concursar a Escoba de plata es va fer a
una empresa de disseny per impor t de
3.236 euros. I per concursar també es va
encarregar un vídeo que va costar 6.275
euros. Ens preguntem si aquest vídeo no
es podia fer amb personal de l’Ajuntament
utilitzant la càmera ultralleugera de propi-
etat municipal i que el regidor senyor
Mingote va explicar que servia per gravar
temes locals. Tampoc no sabem què ha
costat posar un estand a la fira de Madrid
on se celebrava el concurs, ni quan ha
costat l’estada de les persones que s’hi
van desplaçar.

A l’hora de gastar, per contribuir a la cam-
panya del civisme, l’equip de Govern po-
dria fer la Festa de l’Escombra a Parets
mateix. Senyors, regalin una escombra a
cada paretà, sortim tots al carrer i apa,
a escombrar, que bona falta fa!

equips diversos  i barregen gent del co-
merç i  esportistes de fàbriques,  tot per
continuar gaudint del que estimen: la fes-
ta farcida de color i suor.
Convergència Democràtica de Catalunya
com cada any, i ja són 23 edicions, mai no
hem faltat a la cita amb el color, la calor i
el tuf de festa, organitzant aquest mera-
vellós espectacle: 24 hores de Futbol Sala
a Parets del Vallès.
Equips no badeu ja ha començat el perío-
de d’inscripció; no espereu al final.
Visca l’estiu i ... visca la festa!

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

En el núm. 25 del butlletí del PSC de Pa-
rets, és a dir, d’aquesta revista que pa-
guem entre tots, van decidir dedicar el seu
ar ticle com a grup municipal a Esquerra
Republicana. Tot un honor.
La polèmica ve del nostre ar ticle en el
núm. anterior en què vam tenir la gosadia
d’efectuar una crítica política a l’actuació
de la regidora de Participació Ciutadana i
Joventut per no haver impulsat un procés
de participació en el procés d’al·legacions
al Pla d’Infraestructures Territorials de
Catalunya (PITC), que ens afecta de mane-
ra molt important.
Aquesta crítica política a la passivitat de

la regidoria ha estat molt mal encaixada i
la seva resposta ha consistit en un article
de pura i simple difamació. En el funcio-
nament del govern municipal cada grup té
el seu paper i ha de respectar unes regles.
Nosaltres som a l’oposició i hem de fer
una feina de control de l’acció de govern.
Ho hem fet i ho seguirem fent, encara que
no els agradi. Però fóra bo que entengues-
sin que a una crítica política no es respon
amb mentides, com ara afirmar que no
participem en els processos iniciats ni en
les comissions informatives, sinó amb
fets i arguments.
Finalment, dir que a l’Ajuntament de Parets

“el PSC treballa amb transparència” ens
sembla una mostra de cinisme i, malaura-
dament, això no és cap novetat.

Poc participatius
i gens

respectuosos
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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: 3 mesos amb
opció de continuïtat.
Horari: Torns rotatius de
matí, tarda i nit.
Tasques: Infermeria en salut
mental.
Requisits: Diplomatura en
infermeria.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Indefinit.
Horari: Intensiu matí de 7 a
15 h.
Tasques: Operari de
producció en empresa de
productes desinfectants.
Requisits: FP2 o CFGS.
Ofimàtica a nivell d’usuari.

Llocs de treball: 10.
Contracte: 6 mesos.
Horari: Intensiu matí de 7 a
15 h..
Tasques: Manteniment
d’instal·lacions d’enllume-
nat públic.
Requisits: Formació i
experiència en instal·-
lacions elèctriques.

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

INFERMER/A

Deu anys de llegenda
Ara fa deu anys, vaig rebre un encàrrec des del de-
partament de cultura de l’Ajuntament. Més aviat va
ser una mena de proposta que es va convertir en un
gran repte: escriure La llegenda de la pedra del dia-
ble. Vaig llegir la idea inicial i m’hi vaig posar de va-
lent. Al principi, l’Elisenda era bruna, d’ulls negres,
amb l’encant de les gents vingudes del sud, però
se’m va rebel·lar! Va voler ser pèl-roja, de pell blan-
ca i ulls clars, tota una senyoreta, pubilla de can
Serra, refinada, ferma, decidida i encisadora.... Ves
per on, em va sortir rebel! El Marcel va ser una mica
més fàcil de dominar. Ja li agradava això de ser un
noi de ciutat, un jove educat i atractiu, un home al-
hora fort i romàntic. En Llucifer... bé, com que és
l’amo de les tenebres, crec que es va escriure sol.
Va fer el que va voler! Durant tres mesos, em vaig de-
dicar a donar-los vida. L’Elisenda, en Marcel, en
Llucifer i jo vam passar moltes tardes i moltes nits
barallant-nos i discutint fins que ens vam posar
d’acord. Van ser molts cafes i moltes hores davant
dels temuts folis en blanc. Així van néixer, entre fulls
estripats i esborralls de tinta. Però encara quedava
el més difícil: calia batejar els nois. Va ser força difí-
cil. Quina responsabilitat! Amb l’ajut d’una amiga, i
desprès de consultar l’arxiu històric, ho vaig tenir clar:
es dirien Elisenda i Marcel. Avui ningú no se’ls ima-
gina amb uns noms diferents, oi? Després s’hi van
afegir el Bitru, el gall, la bèstia... I, ve-t’ho aquí, ja
han passat deu anys. Ara tots plegats formen part
de les nostres vides, de la nostra història i, com no,
de la nostra festa!

PEÓ DE PRODUCCIÓ
SECTOR QUÍMIC

ELECTRICISTA
(Oficial 3a)

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 teniu menys de 30 o 35 anys, segurament mai heu escrit una carta. Cartes ma-
nuscrites a amics, pares o familiars quan som fora o quan són ells qui marxen durant
algun temps. Cartes de reclutes a la nòvia... Contenidors de sentiments, angoixes
i il·lusions. Potser guardeu, com a molt, postals de les vacances.
Acceptant, d’entrada, que la comunicació és inherent a l’espècie humana, la cor-
respondència epistolar ha estat el mitjà secularment més utilitzat. I, tot i que en
termes estrictament arxivístics, no constituiria una sèrie documental, gairebé tots
els arxius (m’atreveixo a dir que tots) tenen, en algun lloc del seu quadre de clas-
sificació, l’entrada «correspondència». Avui us presentem una carta de l’any 1880:
el motiu, fer saber a l’Ajuntament de Parets que, tal i com aquest havia sol·licitat,
el Govern Civil ha enviat uns documents que calia examinar a l’administració d’Hi-
senda. Hem escollit aquest exemple, no pas per la transcendència del document,
sinó perquè ha conservat el sobre, petitet i cosit a la carta (les «grapes» del mo-
ment). També es doblegava el full mateix de la car ta i, en una cara, s’escrivia el
nom del destinatari i es posava el segell a sobre del lacre.
Amb el mòbil i els mails, la comunicació és més fàcil i ràpida, sí. Però, i aquella
pileta de sobres lligats amb un cordillet...

Llocs de treball: 1.
Contracte: Indefinit.
Horari: Jornada completa
amb horari partit.
Tasques: Assistència i
suport tècnic a clients.
Requisits: Formació i
experiència en el sector.

TÈCNIC EN
CLIMATITZACIÓ

Quina acollida va tenir l’activitat gegantera a Pa-
rets?
Molt bona. Parets ha estat sempre un poble amb
una Festa Major molt ben muntada i en un moment
determinat el nostre grup artístic va oferir la idea
d’introduir-hi aquest aspecte de tipus més tradici-
onal i va tenir una excel·lent rebuda.
Parla’ns del projecte que van idear Jaume Paris i
Cristina Martín?
Es va elaborar una idea encapçalada per unes fi-
gures de caire molt festiu, que són els gegants
Elisenda i Marcel. A l’entorn d’aquestes figures es
va confeccionar la llegenda de la pedra del diable
que és l’espectacle que es representa cada dissab-
te de Festa Major d’estiu. Es tracta d’una llegen-
da que encarna l’eterna lluita entre el bé i el mal,
en la qual s’acaba imposant el bé. Es van buscar
elements propis del poble com la Pedra del Diable
i d’altres aspectes del món de la cultura popular.
Com va ser la resposta popular que va obtenir la
proposta gegantera?
Els veïns no eren aliens a la festa i ràpidament es
va crear un moviment important de persones que
s’hi van implicar amb una predisposició excel·lent

“Els gegants han treballat de valent per fer
una festa molt paretana”

Pepi Volart

FFFFFeeeeem trm trm trm trm traaaaadddddiiiiicccccioioioioio

Jaume Paris i Cristina Martín

Aquesta Festa Major es compleix el desè aniver-
sari de la creació de les colles geganteres de
Parets amb els gegants Elisenda i Marcel al cap-
davant. La idea d’introduir dins la festa Major
aquests personatges vinculats a la cultura popu-
lar i tradicional va sorgir dels dos artistes locals
Jaume Paris i Cristina Martín. La proposta va ar-
relar ràpidament en el marc d’una festa Major molt
ben programada i d’un poble com Parets amb tra-
dició festiva i participativa a la festa de juliol.
Jaume Paris és, juntament amb Cristina Martín, un
dels fundadors del moviment geganter a Parets.

a fer diferents tasques. Tots els carrers decorats per
esperar el pas dels gegants, seguiment de la cer-
cavila, dels entremesos teatrals i del desenllaç de
l’espectacle el dissabte de Festa Major a la nit.
A més de la Festa Major els gegants actuen en
d’altres esdeveniments festius del poble ...
Es va voler crear un referent d’aquest espectacle tra-
dicional que es pogués veure reflectit a d’altres èpo-
ques de l’any com la Festa Major d’hivern. També
durant uns anys es va fer el ranxo de carnaval per
seguir la tradició. Els gegants han treballat per fer
una festa molt paretana, però també s’han
promocionat fora del poble amb visites a d’altres
municipis i, on hem anat, sempre hem estat molt
admirats per la forma de fer les coses.
Deu anys després de la seva creació, quina visió
té ara del projecte geganter?
La festa s’ha anat modificant, la societat ha canvi-
at i ha donat pas a una festa de tipus més conven-
cional. Les coses evolucionen.
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“El cartellisme i els logotips són alguns dels aspectes del disseny que sempre m’han agradat més”

El paretà Jaime Castillo va ser el guanyador del Concurs de disseny de la imat-
ge de la Festa Major de Parets del Vallès, que se celebrarà del 28 al 31 de
juliol. De les setze propostes presentades al certamen, el jurat va escollir la
de Castillo, dissenyador de professió i que treballa a Dinimprès, reconeguda
impremta del nostre poble. Jaime Castillo va néixer fa 45 anys a Toluca, una
població molt propera a Mèxic Districte Federal, encara que ja fa vint anys
que viu a Parets del Vallès. És un gran aficionat a la seva professió però també
a la música, sobretot al blues.

Carles Font
Fotografies: Joan Soto

Com és que es va presentar a aquest
concurs?
Feia temps que no em presentava a cap
concurs i finalment vaig decidir presen-
tar-m’hi. Fa uns anys també vaig parti-
cipar al concurs del logotip Can Rajoler,
poc abans que s’inaugurés aquest cen-
tre cultural però no el vaig poder gua-
nyar. També vaig presentar-me en algun
altre de la Festa Major de Parets però
aquest és el primer concurs que gua-
nyo.
En què et vas basar per fer el cartell?
Vaig mirar els personatges que aparei-
xen a la Llegenda de la Pedra del Dia-
ble, que compleix deu anys en aques-
ta edició, i vaig creure que el gall tenia
molt simbolisme i s’adaptava molt bé al
car tell. Aquest és un personatge que
tradicionalment anuncia el nou dia i era
un element molt adequat perquè sortís
a la imatge de la Festa Major d’en-
guany.
Va ser un disseny complicat?
Primer vaig intentar fer-lo de forma lineal

Jaime Castillo
Dissenyador gràfic

amb l’ordinador, però no em va agradar.
Després el vaig dibuixar d’una forma
més lliure utilitzant pinzells i vaig poder
plasmar millor la idea que tenia en
ment. Quan vaig començar a fer disseny
recordo que feia les maquetes les rea-
litzava de forma molt artesanal però re-
conec que amb la informàtica els
dissenyadors ens estalviem molt temps.
Tot i això sempre hi ha d’haver el toc
personal de cada autor.
Des de quan treballa com a
dissenyador gràfic?
Des de petit sempre m’ha agradat el di-
buix i la pintura. També m’agradava
molt la música però vaig decidir-me pel
disseny perquè és un món que té més
sortides professionals. Vaig començar
estudiant arquitectura però de seguida
em vaig adonar que no era la meva pro-
fessió i al final ho vaig deixar pel dis-
seny gràfic. El cartellisme i els logotips
són alguns dels aspectes del disseny
que sempre m’han agradat més.
Viu la Festa Major de Parets del Vallès?

Hi ha anys que sí que hi participo molt.
Sobretot m’agrada molt la nit del tea-
tre al carrer que es fa al Parc la Linera.
Altres actes que estan molt bé són els
concerts que es fan també al Parc, que
és un indret molt adequat per celebrar
aquest tipus d’esdeveniments. Tot i
venir de Mèxic, em vaig adaptar ràpida-
ment al poble i als costums d’aquí.
Estic molt a gust aquí a Parets del Vallès
perquè és un municipi on hi ha molta
tranquil.litat encara que hi ha moments
com la Festa Major en la qual la majo-
ria de gent hi participa.

Ultima hora ...´

Tot a punt per celebrar la Festa Major
El tret de sortida a les activitats de
Festa Major es fa avui divendres, 7
de juliol, amb l’inici de la programa-
ció del Cinema a la Fresca. A les
22.30h al Parc de Can Berenguer es
podrà veure la pel·lícula Novia por
Contrato.L’endemà dissabte, 8 de
juliol, es farà la presentació de la
Festa Major d’Estiu 2006 de Parets
del Vallès. Es donaran a conèixer les
novetats, totes les activitats del pro-
grama en el marc d’una festa amb
botifarrada i ball. L’emplaçament
serà també el Parc de Can
Berenguer.

L’Ajuntament gestionarà el Club Sant
Jordi de Caixa Catalunya
L’Ajuntament de Parets aprova un
conveni de col·laboració amb la Cai-
xa Catalunya i la Fundació Viure i
Conviure pel qual el consistori es
farà càrrec de la gestió d’aquest
equipament situat al carrer
Galende,1 de l’Eixample.  Mitjan-
çant aquest acord, es procedeix a
una cessió d’ús del local al consis-
tori per un termini de quatre anys i
s’anirà renovant automàticament.

Parets dóna el condol al poble valencià
L’Ajuntament de Parets del Vallès, en
sessió plenària, ha aprovat un ma-
nifest pel qual expressa el seu con-
dol al poble valencià per l’accident
ocorregut dilluns, 3 de juliol, a la
Línia 1 del Metro de València en el
qual han perdut la vida 41 persones.
El manifest es farà arribar als ajun-
taments de València i Torrent.


