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Exemplar gratuït

L’11 de juny de 2006 ha estat una data clau per a un
dels projectes més rellevants que s’ha de desenvolu-
par a Parets en l’àmbit de serveis: la residència i cen-
tre de dia per a la gent gran. Durant aquesta legisla-
tura, l’Ajuntament ha treballat en ferm en la projecció
d’aquest equipament, llargament reivindicat i molt
necessari al municipi, que a més ha tingut el recol-
zament d’un col·lectiu de persones que van recollir
signatures per impulsar el projecte. Després dels pri-
mers esbossos i el disseny més acurat de les instal·-
lacions, ja s’ha fet el primer pas endavant en la cons-
trucció. L’11 de juny es va procedir a la col·locació de

la primera pedra, un acte simbòlic que posa els fona-
ments del futur equipament. La consellera de Benes-
tar i Família, Carme Figueras; l’alcalde, Joan Seguer,
i els representants dels tres casals d’avis de Parets
van protagonitzar l’acte. Figueras va adoptar el com-
promís de signar un conveni per concertar places de
residència i centre dia. Així mateix, estudiaran la pos-
sibilitat d’aportar ajuts per construir-la. El proper mes
d’octubre començaran les obres i finalitzaran l’octu-
bre de 2008. L’equipament, que serà de titularitat mu-
nicipal, disposarà de 82 places de residència i 40 de
centre de dia. (Pàg.3)

Pas endavant amb la Residència
L’11 de juny es va col·locar la primera pedra de la residència i centre de dia per a la gent gran

La consellera de Benestar i Família de la Generalitat, Carme Figueras, va presidir l’acte de col·locació de la primera pedra
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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
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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

L’Estatut
Parlar de l’estatut, sembla ser, un tema tabú, ja que
ens fa recordar temps d’amargor i, per això i quelcom
més, no és gens atractiu, si bé, necessari.
Aquest estatut és un text jurídic, és a dir, un “paper”
en el qual es dirà quina serà la relació de Catalunya
amb l’Estat espanyol, la seva definició com a territori i
competències de govern polític. El mateix succeeix amb
el territori basc i potser, una mica més suau, el navar-
rès, si bé, aquest últim no ha creat tant de soroll, per-
què ja en temps de la dictadura posseïa un “Estatut” i
hi tenen més experiència. No crec que l’estatut satis-
faci per igual a tothom, per a uns sempre serà una
concessió de feblesa del govern central i, per a altres,
tan sols representarà una mena de “contracte de llo-
guer” d’un territori d’Espanya als catalans, per ocupar-
lo i viure-hi. De fet, els catalans a Madrid han explicat
la seva “història” i els han pogut dir que, al segle XIII,
estaven constituïts com a nació i que més tard es va-
ren annexionar a la Corona d’Aragó, per més tard, an-
nexionar-se a la Corona de Castella i formar Espanya.
Però a Madrid, sembla ser que han dit, que no “vinguin
amb històries”, que la Història ja l’explicaran ells i di-
ran qui són els bons i els dolents. Per concretar, no
diran que les tres guerres carlines contra l’Estat espa-
nyol, on bascos i catalans anaven plegats, foren per
reivindicar les seves institucions de govern, sinó que
eren partides de trabucaires, lladres, reaccionaris, gent
de mal viure i clericals, que tan sols s’aixecaren con-
tra la reina Isabel II per un problema successori, ja que
eren uns “masclistes” i volien un rei que es deia
Carles, perquè eren defensors de la llei sàlica. Més
cinisme i estupidesa, caldria inventar-ne! Hom té la
impressió que per més constitució, estatut i altres lleis
que es puguin aprovar segueixen governant Cánovas i
Sagasta, en definitiva, l’alternança en el poder, però
amb més diners i de forma més tecnificada. És a dir,
governa la dreta i hi ha feina. Es retallen les prestaci-
ons socials, el Govern s’omple de diners i la classe tre-
balladora s’enfada. Entra l’esquerra, la dreta es retreu,
es distribueixen els guanys acumulats, s’acaben els
diners, ve la crisi de feina, els treballadors es queixen.
Torna a governar la dreta i la sínia tornarà a donar la
volta. Ja sé que el socialisme és un bon gestor econò-
mic del capital. Hi ha qui creu que un país amb massa
lleis és un país que no va bé, perquè vol dir que ningú
hi creu, ja que la llei té la funció de sotmetre la con-
ducta de la societat a un “manament”. I de fet, és així.
Catalunya, després de tants anys, no se sap què és i
s’ha de fer un Estatut per dir què és i què deixarà de
ser. Seria bo que l’estatut fos l’expressió històrica
d’èsser dels catalans, perquè si és la “voluntat del
legislador”, pot canviar un dia i convertir aquest “text
jurídic” en deixalla. No ho dic jo, ho deia Hans Kelsen.
Potser tenen raó els que diuen que el millor Estatut és
l’estatut no escrit, aquell que s’inscriu en els cors dels
homes (sembla, fins i tot, poètic!), però això seria na-
tural, és a dir, que el procés de la història no s’hagués
tallat i Catalunya o comunitats històriques haguessin
pogut continuar amb el seu tarannà de país autòcton.

Però no ha estat així i la cosa es vol corregir, si bé tot
això ja ha creat molts prejudicis i ja se sap, costa més
trencar un prejudici que no pas un àtom. Això, crec que
ho deia un tal Einstein (un noi, molt intel·ligent) i de pre-
judicis anticatalans, doncs, n’hi ha a dojo. En conec un
de simpàtic que diu que anant dos catalans pel país basc
troben un indicador que diu: “Gaztei”. I diuen: “Ei!, tu,
marxem!, que no hem vingut a gastar”. És evident que
els polítics del nostre país, no són per tirar coets, més
aviat la mediocritat domina. Hi ha polítics molt visiona-
ris, però potser ens caldria tenir-ne amb visió històrica i
que s’adonin que Catalunya no és un conjunt de con-
ceptes i preceptes elaborats per un prestigiós bufet d’allò
que s’anomena “il·lustres juristes”, sinó més aviat això
tan repetit d’una història, una llengua i unes instituci-
ons de govern autòctones que conformen un país sin-
gular, amb identitat pròpia (ja només cal, posar-hi
música).De fet, i amb independència de l’estatut,
Catalunya, com a ens natural, crec que està amenaça-
da per diferents fenòmens sociològics i econòmics, que
més enllà del que és estrictament jurídic, poden fer-li
pensar de constituir-se en un museu.
Carles M. Isern

Humor paretà
Parietes (Parets), només ha tornat a servir després de mil
cent anys.
Sant Esteve de Parets... o de Breda?
Sant Jaume de Parets, propietat de l’Eixample?
Parets... ja és «carrer de Barcelona», però sense metro.
Parets del Vallès... per tant, no és dels paretans, sinó pro-
pietat de la comarca d’aquest nom?
Parets té «familiars» a l’Empordà: Parets de Baix i Parets
de Dalt.
Parets... vitals per construir cases.
Parets, París, Londres, trilogia exagerada?
Parets és causant que Granollers i Mollet «no es puguin
veure» per culpa de tenir parets al bell mig.
Parets, plural de Pere però mal escrit.
Parets i els seus «paretons», «paretenses», «paretans»,
«paretencs», etc.
Parets ja només té dos cavalls... els del seu escut!
Parets, com a edifici més alt, té una xemeneia... a la Linera.
Parets, vila feinera... encara que tingui el pont de la Man-
dra.
Parets tenia la torre del director... tèxtil i ara hi ha un di-
rector... musical.
Parets, en castellà, es diria Paredes del Valle?
Parets tenia el «Robinson» i ara té l’Eixample.
Parets es comunica pel vial de ferro (el tren), per una em-
presa de Caldes i pel soroll del circuit.
Parets té la font de la Creu... i és una creu quan no raja.
Parets i la mongeta, el cànem, la ridolta, les gitanes, la Pedra
del Diable, l’alcalde de Barcelona, etc.
Antoni Bertran Alegrí

Divendres 23 juny
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 21.30 h, al voltant del Pa-
velló Municipal d’Esports, Nit de
bruixes, amb botifarrada, crema-
da de la foguera i ball.

Dilluns 26 juny
-A les 18.30 h, a la Biblioteca
Can Butjosa, lliurament dels pre-
mis del Concurs de punts de lli-
bre Sant Jordi 2005.

Dimecres 28 juny
-Al Centre Cultural Can Rajoler,
exposició de treballs dels alum-
nes dels cursos i tallers de Can
Butjosa. Es podrà visitar fins al
23 de juliol

Dijous 29 juny
A les 20 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, ter túlia nocturna amb
Teresa Pous.

Divendres 30 juny
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 18 h, a l’Escola Municipal
de Música, cloenda de la campa-
nya Parets creix en civisme.
-A les 19.30 h, a Can Jornet, xer-
rada de presentació de la 2a
edició del curs de jardineria me-
diterrània 2006.
-A les 21.30 h, al Pavelló Muni-
cipal d’Esports, Nit de l’Esport.

Dissabte 1 juliol
-Sortida popular del Centre Ex-
cursionista Parets: escalada a
Tamariu.

-A les 19 h, al Casal de Cultura
Can Butjosa, AMFIRAP 06, amb
dj’s, exhibicions de grafits, exhi-
bicions de break dance i con-
certs de RAP.

Dilluns 3 juliol
-A les 17 h, al Parc La Linera,
obertura del Biblioparc, fins a
les 20 h.
-Del 3 al 7 de juliol, de 17 a 20
h, a la Biblioteca Can Butjosa,
Escola d’estiu per a mestres i
famílies.

Dimarts 4 juliol
-A les 18 h, al Parc La Linera,
espectacle de titelles Tres
d’Andersen a càrrec de Galiot
Teatre de Titelles, dins del
Biblioparc 2006.
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

Col·locada la primera pedra de la residència
i centre de dia per a la gent gran
La futura residència i centre de dia per a la gent gran de
Parets és un dels projectes més importants d’aquesta
legislatura i també la inversió més destacada del pres-
supost municipal d’aquest 2006, amb més de dos mili-
ons d’euros. El compte enrere per veure executades les

La col·locació de la primera pedra de la
residència i centre de dia per a la gent
gran marca el compte enrere en l’exe-
cució d’un dels projectes més impor-
tants que es desenvoluparan a Parets
a mig termini. El passat 11 de juny va
tenir lloc aquest acte simbòlic i alhora
emotiu, presidit per la consellera
Carme Figueras, l’alcalde de Parets,
Joan Seguer, i els representants dels
casals d’avis, Jordi Bordonau, Enric
Clement i Consuelo Soria, que van ser
els encarregats de la col·locació.

El cilindre dipositat contenia una còpia
de l’acta de col·locació, un programa

Els representants dels tres casals d’avis, l’alcalde i la consellera, dipositant la pedra

La Generalitat es
compromet a finançar
part de les places

de presentació del projecte de la resi-
dència, el butlletí municipal Parets al
dia del 9 de juny, El Periodico de
Catalunya, les monedes commemora-
tives dels 1.100 anys de Parets, un joc
de monedes d’euro de curs legal, un
programa de la Jornada Els nostres avis
i un rellotge de sorra com a símbol del
temps.

Dos anys d’execució
L’execució de l’obra començarà el pro-
per mes d’octubre i es perllongarà du-
rant dos anys. L’equipament oferirà 82
places de residència i 40 de centre de
dia, amb prioritat per a la gent gran de
Parets. L’equipament s’ubicarà en un
espai de Can Serra, a l’avinguda de la
Pedra del Diable.

obres de l’equipament ja ha començat amb un acte sim-
bòlic: la col·locació de la primera pedra. La consellera de
Benestar i Família, Carme Figueras, va presidir l’acte i va
adoptar compromisos per al finançament de places i l’es-
tudi d’atorgar més ajuts en l’execució del projecte.

“La Generalitat de Catalunya està
intensificant esforços en l’àmbit de
Benestar i és en aquest sentit que
avui adoptem un compromís. Els
propers mesos signarem un conve-
ni amb l’Ajuntament de Parets per
finançar part de les places
d’aquesta residència i centre de
dia per al 2008-2009. Amb aques-
ta col·laboració intentarem garan-
tir el seu futur estable”.
Amb aquestes paraules, la conse-
llera de Benestar i Família, Carme
Figueras, adoptava el compromís de
prestar ajuts en el finançament de
les places. Així mateix, en declara-
cions als mitjans de comunicació,
la consellera va manifestar que la
Generalitat estudiarà la possibilitat
d’atorgar més ajuts econòmics per
a l’execució del projecte d’obra,
d’elevat cost econòmic.

En el decurs dels parlaments, la
consellera va aplaudir la iniciativa de
l’Ajuntament de Parets amb la cons-
trucció d’aquest equipament i va
destacar la qualitat del projecte dis-
senyat per Manel Ruisánchez.

Les obres de construcció de la
residència i centre de dia
començaran a l’octubre

La Generalitat estudiarà la
possibilitat de finançar part

del projecte execetiu

Coincidint amb la cloenda de les
jornades Els nostres avis, hem po-
sat la primera pedra de la residèn-
cia i centre de dia per a la gent gran,
un acte simbòlic que ens ha fet
molta il·lusió perquè representa
l’escenificació d’un compromís i, al
mateix temps, suposa el comença-
ment d’una obra tan desitjada i es-
perada per tots els sectors de la
població.
Després de la redacció del projecte
i la cerca d’ajuts, hem fet ara un nou
pas endavant per aconseguir l’ob-
jectiu proposat, que és  un dels ei-
xos estratègics d’aquest mandat
municipal i un dels grans projectes
de transformació de la vila, basada
en la millora constant del municipi i
el benestar ciutadà.
Perquè Parets creix en serveis i cal
invertir adequadament els recursos
de tothom. Per això, tindrem una
residència funcional i confor table
que garantirà una atenció individu-
alitzada i d’alta qualitat, juntament
amb un centre de dia que esdevin-
drà un gran espai de convivència per
als nostres avis i àvies.
L’obra, que s’iniciarà a l’octubre,
s’integrarà per fectament a l’espai
de Can Serra i seguirà uns criteris
de sostenibilitat i d’accessibilitat
per a tothom.
Ens satisfà especialment el compro-
mís que ha assolit la consellera de
Benestar i Família, Carme Figueras,
d’estudiar la participació de la Ge-
neralitat en el finançament de l’obra
i d’una part de les places. La ma-
teixa consellera i els representants
dels tres casals d’avis del municipi
han col·laborat a posar la primera
pedra de l’equipament, que serà
una realitat tangible en un termini
de dos anys.
És l’aposta que fem per un equipa-
ment de titularitat municipal, amb
prioritat d’accés per als veïns de
Parets. Perquè volem cuidar la nos-
tra vila i la nostra gent.
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Residència i centre de dia per a la gent gran
La residència i centre de dia
per a la gent gran està disse-
nyada sota un concepte de
servei integral amb l’objectiu
de prestar un entorn substitu-
tiu de la llar, adequat a les
necessitats d’assistència,
amb plans personalitzats per
a cada usuari i que vetlli per
mantenir el màxim grau d’au-
tonomia personal i social. La
gent gran de Parets hi tindrà
prioritat d’accés.
La gestió de l’equipament
serà pública. En aquest sen-
tit, l’Ajuntament de Parets va
signar un acord de col·-
laboració amb la Fundació
Hospital Asil de Granollers,
pel qual faran conjuntament
el seguiment del projecte i
establiran el model de gestió
més adient.

L’equipament disposarà de 82 places de residència, amb 20 ha-
bitacions individuals, 31 de dobles, i 40 places de centre de dia.
Les instal·lacions estan dissenyades en una única planta amb
grans patis amb vistes a Can Serra, si bé disposa d’un edifici amb
dues plantes en el qual s’ubicaran les oficines d’administració i
gerència. Una plaça farà d’entrada a l’equipament i l’edifici tindrà
les cobertes amb jardí per integrar-lo dins el paisatge verd de Can
Serra.

El disseny de les instal·lacions respon a tres conceptes bàsics:
modern, sostenible i accessible. Aquests elements predominen en
el conjunt estructural de l’edifici. Incorpora també sistemes de
reducció del consum d’energia, de l’aigua potable i d’aprofitament
d’aigües pluvials. També utilitzarà energies renovables.

L’accés principal de la residència estarà ubicat a l’avinguda de la
Pedra del Diable. L’equipament s’emplaçarà en un espai de Can
Serra. L’edifici disposarà de zona de residència i de centre de dia
així com d’espais comuns per a tots dos serveis. S’han tingut en
compte les limitacions de mobilitat amb itineraris adaptats.
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Èxit de participació a les jornades Els nostres avis
La 17a edició de les jornades Els nostres avis ha registrat nombro-
sa participació. Durant més d’una setmana s’ha dut a terme una
àmplia programació lúdica, cultural, social i festiva en el marc
d’aquest esdeveniment ja consolidat com a punt de trobada i convi-
vència entre la gent gran.

La cloenda de les jornades ha marcat enguany la novetat. La col·-
locació de la primera pedra de la residència i centre de dia per a la
gent gran ha estat un dels punts àlgids de la celebració, que va fi-
nalitzar amb el tradicional dinar al Pavelló Municipal d’Esports, amb
l’assistència de prop de 500 persones.
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El projecte de gestió municipal de residus de l’Ajun-
tament de Parets del Vallès ha estat guardonat amb
el premi Escoba de Plata, un certamen que enguany
ha arribat a  la desena edició i que convoca Ategrus
(Asociación Técnica para la gestión de residuos, aseo
urbano y medio ambiente). El certamen està adreçat
a administracions i empreses amb projectes vinculats
a la formació i a campanyes de conscienciació am-
biental i distingeix les actuacions i treballs realitzats
amb la finalitat de millorar o defensar la gestió dels
residus i la neteja i que alhora potencien la qualitat
de vida i la sostenibilitat.

Presència a la Feria TEM-TECMA de Madrid
El lliurament de premis va tenir lloc el passat 15 de
juny, en el marc de la Feria TEM-TECMA 2006 cele-
brada al Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid. A l’acte

El passat 15 de juny, en el marc de la conferèn-
cia PRECEDES celebrada en el recinte de la Fira
de Madrid, es va lliurar al nostre municipi el guardó
de l’Escoba de Plata, en la 10a edició del con-
curs, que enguany fa vint anys que es va instituir.
Aquest guardó, que es concedeix en base al tre-
ball continuat de les millores realitzades en la
neteja urbana i del tractament de residus, consi-
dera totes les accions realitzades amb la finali-
tat de millorar aquests dos aspectes de la ges-
tió municipal.
Hi poden accedir municipis, entitats supra-muni-
cipals i empreses especialitzades, que natural-
ment competeixen en diferents categories. A
més, les corporacions estan classificades se-
gons el nombre d’habitants.
En el nostre cas, i després d’un any de prepara-
ció, optàvem per primer cop a un guardó d’aques-
ta naturalesa, en la categoria A, és a dir de mu-
nicipis o altres entitats territorials, de menys de
20.000 habitants.
Aquesta Escoba de Plata ens esperona a conti-
nuar millorant, amb la finalitat d’endegar un pro-
cés que millori de forma important un factor tan
fonamental per a la qualitat del nostre poble com
la neteja i el correcte tractament dels residus.
Enguany s’hi presentaven 150 municipis de tot
l’Estat, dels quals 50 han estat inclosos en el
procés en les diferents categories.
Es un mèrit de tots que Parets del Vallès hagi
estat l’únic i primer municipi del Vallès Oriental
que obtingui aquesta distinció d’àmbit estatal,
concedida per una organització del prestigi
d’ATEGRUS.

JOSEP LLACUNA
Regidor de Serveis

Generals

L’Ajuntament de Parets rep el premi Escoba de
Plata pel projecte municipal de gestió de residus

Un primer esglaó
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L’alcalde de
Parets, Joan
Seguer, i el
regidor Josep
Llacuna,
moments
després de
recollir el
premi

hi van assistir l’alcalde, Joan Seguer, el regidor Josep
Llacuna i el tècnic de serveis municipals, Joan Carles
Millet.
Així mateix, l’Ajuntament de Parets va participar a la
fira, amb la dotació d’un estand en què es va mos-
trar el treball dut a terme per l’administració local en
matèria de neteja urbana i gestió de residus.

Aposta per la millora ambiental
En els darrers anys, l’Ajuntament de Parets, amb el
suport del Consorci per a la Gestió de Residus, ha
fet una forta aposta per la millora ambiental en la
gestió de residus. En aquesta tasca s’ha assolit pal·
liar els efectes d’un entorn industrial de gran abast i
de l’increment de residus generat per l’augment de
població, sempre treballant amb el compromís de la
sostenibilitat i potenciant el reciclatge.
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Què en pensa dels resultats del referèndum sobre l’Estatut? I del percentatge de participació?

VOX POPULI

Bé, crec que ha estat bé que
sortís el sí. Ens beneficia a
molts nivells, en seguretat
social, en les exportacions i
potenciació dels productes de
Catalunya... La participació
ha estat suficient si pensem
en com estan les coses ara
per ara.

Carme
Morales
41 anys

Pedro
Lao

16 anys

Molt bé. Pot ser ens afectarà
només a trets generals, en
els temes de serveis i de cul-
tura i identitat catalanes. El
resultat ha estat una mica
pobre. Ens hauríem d’implicar
molt més en això que ens
afecta tan directament.

Roser
Putelles
69 anys

En part està bé. Pot ser hau-
ríem d’haver esperat una
mica i negociar per aconse-
guir més coses tot i què, de
moment, això ja representa
un pas endavant. Hi ha hagut
poca participació però és per
que la gent està per altres
coses.

Francisco
Cuesta
77 anys

Francisca
Cortés
58 anys

El resultat és bo per
Catalunya, tot i que penso que
no ens afectarà massa en el
dia a dia. A mig termini, segu-
rament, suposarà un progrés
més evident i, sobretot, ajuda-
rà a donar a conèixer la nos-
tra terra.

Regular. El millor hagués es-
tat lluitar una mica més per
aconseguir més coses. Si fa
o no fa, estarem quasi igual.
La participació ha estat poca
perquè tot plegat no s’ha ex-
plicat prou bé, tot i que hi ha
qui  no hi ha anat com a càs-
tig als polítics.

El 77,26% dels vots emesos a
Parets diuen Sí al nou Estatut

La participació al Referèndum de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya ha estat del 45,94% a Parets

La consulta ciutadana Deixa emprem-
ta. Participa-hi continua oberta fins al
30 de juny. Aquest procés té com a fi-
nalitat recollir les inquietuds ciutada-
nes i els suggeriments en matèria de
participació. A partir de les dades re-
collides tant per part d’entitats com de
particulars es procedirà a l’elaboració
del Reglament de Participació Ciuta-
dana de Parets del Vallès. Aquest do-
cument establirà les qüestions subjec-
tes a convocar processos participatius
així com els canals i mecanismes que
caldrà utilitzar en les consultes.

Aposta per la participació
La campanya Deixa empremta. Parti-
cipa-hi ha obert un debat sobre quins
han de ser els canals d’informació que
ha de fer servir l’Ajuntament per infor-
mar de la seva activitat i els seus pro-
jectes, de quina manera els veïns i les
entitats poden fer arribar les propostes
al consistori i en quins casos l’Ajunta-
ment ha de consultar els veïns, veïnes
i associacions, abans d’aprovar un
programa o acció municipal.
Les opinions dels paretans i paretanes
es recullen a través de butlletes de
participació que es troben a tots els
equipaments municipals i que es po-
den dipositar a les bústies instal·lades
a tal efecte, però també s’hi pot parti-
cipar a través del web de l’Ajuntament.
La guia de debat i el qüestionari es pot
consultar a través de www.parets.org
o www.parets.cat i formalitzar la trame-
sa per prendre part del procés. La re-
copilació de dades es farà fins al 30
de juny i després es redactarà una me-
mòria amb tota la informació recollida,
que servirà per redactar el document
definitiu, que definirà els canals i els
mecanismes de diàleg entre l’Ajunta-
ment i la ciutadania.

El 30 de juny
finalitza la consulta
Deixa empremta.
Participa-hi

Breus
Conveni entre  el club
COREFO i l’Ajuntament
per fer ús de la piscina
L’Ajuntament de Parets i el club
COREFO, entitat amb més de 50
anys d’història, signaran la setma-
na vinent un conveni pel qual els so-
cis de la Piscina Municipal Can
Butjosa empadronats a Parets po-
dran usar la piscina descoberta del
club privat. Mitjançant aquest acord,
els socis de la piscina Can Butjosa
podran accedir de forma gratuïta a
les instal·lacions de la COREFO du-
rant la temporada d’estiu, des de l’1
de juliol fins a l’11 de setembre.
Actualment les instal·lacions muni-
cipals de Can Butjosa compten
amb un miler d’abonats, dels quals
100 ja han sol·licitat el carnet per
poder accedir a la piscina descober-
ta. L’acord adoptat limita l’afora-
ment a 200 persones. En cadascun
dels torns hi haurà un socorrista,
cost que assumirà l’Ajuntament, i
s’estableix que els menors de 14
anys hi han d’entrar acompanyats
d’un adult.

El Sí ha decantat la balança a Parets.
El 77,26% dels vots emesos en el
Referèndum del passat 18 de juny han
estat favorables al nou text de l’Esta-
tut d’Autonomia de Catalunya. Al NO,
li han donat suport el 18,5% i el 4,23%
dels par ticipants de la consulta han
optat pel vot en blanc.
En el conjunt del Vallès Oriental, Pa-
rets, juntament amb la Roca, Lliçà de
Vall i la Garriga han estat les poblaci-
ons que més suport han donat al SÍ,
Parets del Vallès, amb el 77,26%, su-
pera el percentatge del SÍ a la comar-
ca, fixat en un 75,90%.

5.697 electors van a les urnes
Durant tota la jornada, dels 12.401

electors censats a Parets, 5.697 van
exercir el seu dret a vot. Això suposa una
participació del 45,94%. El percentatge
de participació ha estat superior al de
la consulta del 20 febrer de 2005 so-
bre la Constitució Europea, que va ser
d’un 37,97%.

El cens electoral ha variat poc des de
les eleccions europees de 2004 i el
referèndum de la Constitució Europea
de l’any passat. Parets ha estat dividit
en dos districtes, amb 5 col·legis elec-
torals i 22 meses. Enguany, s’ha habi-
litat un nou col·legi, al Patronat Pau Vila.

LES DADES

Electors censats:   12.401
Vots emesos:    5.697
Participació:           45,94%

Vots vàlids: 5.669

Si: 4.380 (77,26%)

No: 1.049 (18,5%)

Vots en blanc: 240

(4,23%)

Vots nuls: 28 (0,49%)

El 45,94% de l’electorat ha participat del Referèndum a Parets

Parets és un dels municipis de
la comarca que més ha
recolzat el nou Estatut

Places vacants a
l’escola bressol La Xana
Un cop finalitzat el procés de matri-
culació de les escoles bressol, l’es-
cola privada La Xana encara dispo-
sa de places vacants de llar d’in-
fants per al proper curs escolar
2006-07.
La Xana va començar la seva activi-
tat el curs passat. A partir del se-
tembre, iniciaran el curs en unes
noves instal·lacions, a tocar del Sot
d’en Barriques. L’escola bressol La
Xana, gestionada per una coopera-
tiva educativa, és  el segon centre
educatiu privat d’aquestes caracte-
rístiques que hi ha a Parets i que
complementa l’oferta municipal.
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L’Ajuntament inicia la
revisió de l’inventari
d’activitats econòmi-
ques de Parets
L’Ajuntament de Parets ha iniciat
aquesta setmana la revisió de l’inven-
tari d’activitats econòmiques que es
desenvolupen al municipi, una tasca
que durà a terme l’empresa Assesso-
rament i gestió ambiental i de la qua-
litat SL.
Des d’aquest mes fins a finals de se-
tembre es farà l’inventariat de totes
les activitats econòmiques de Parets
en tots els àmbits: industrial, agríco-
la i ramader, comercial, recreatiu, del
sector de les telecomunicacions i
gestió de residus.
La tasca consistirà en una exploració
del territori. És un treball de camp
que permetrà revisar l’inventari actual
i actualitzar-lo. S’examinaran diver-
sos aspectes, com ara la ubicació, la
super fície que ocupen, la raó social,
el tipus d’activitat que duen a terme,
les característiques més destacables
de cadascuna i alhora s’establiran
les coordenades internacionals UTM.
A partir de l’inventari d’activitats eco-
nòmiques es farà una base de da-
des, tenint en compte la legislació
vigent i els seus annexos, que perme-
tran conèixer exactament les dates
de renovació de llicències de cadas-
cuna de les activitats.
El treball d’inventariat estarà total-
ment finalitzat a inicis del mes d’oc-
tubre.

Fogueres i petards a la nit més curta de l’any

Ha arribat Sant Joan i ja podem veure
les piles de fustes que indiquen els
espais on estan ubicades les fogueres
d’enguany. Tots aquells que vulgueu
gaudir d’aquesta nit màgica a la vora
del foc, us podeu acostar al Sot d’en
Barriques, al carrer de Víctor Català al
costat del camp de futbol, al carrer Sant
Antoni amb Sant Valerià, al carrer Inde-
pendència amb La Mola i a la plaça
Gaudi i veureu com s’alcen les flames
per sobre dels vostres caps.

Revetlla amb Bruixes i Dimonis
Pel que fa a les revetlles, al Pavelló
Municipal d’Esports se celebrarà una

festa organitzada per l’entitat Bruixes
i Dimonis a la que hi trobareu botifar-
res, música i l’encesa d’una foguera.
Els qui no hagin comprat encara els pe-
tards, ho poden fer a les casetes de
venda de material pirotècnic situades
a l’avinguda Catalunya i als carrers
Tenes, Aragó, Sant Antoni i Berenguer.
Per aquesta nit ja s’han establert me-
sures preventives de manera conjunta
entre la Policia Local i Protecció Civil
per evitar possibles incidents però el
més important és fer un ús correcte i
responsable del foc i del material piro-
tècnic i seguir les instruccions dona-
des pels cossos de seguretat.

Per una revetlla segura

ARTICLES PIROTÈCNICS
− Cal comprar els articles de pirotèc-
nia homologats i només als punts de
venda autoritzats.
− No es poden llençar petards con-
tra algú altre ja que poden provocar
cremades i altres lesions.
− No s’han d’introduïr petards dins
de totxanes, ampolles o altres ele-
ments que, en explotar, provoquin
metralla.
− No es poden llançar cohets o altres
artefactes a prop d’un bosc per tal
de no provocar un incendi.
− Tanqueu les portes i les finestres
quan hi hagi focs d’artifici al carrer
i no deixeu roba a l’exterior.

FOGUERES
− Les fogueres s’hauran de fer a
més de 15 metres de les façanes i
dels cotxes i mai sota les línies
electriques o de telèfon.
− No s’han d’encendre les fogueres
amb benzina ni amb cap altre produc-
te inflamable.
− Els carrers que tinguin autorització
per encendre fogueres, preveuran un
espai suficient per al pas dels vehi-
cles d’emergències.
− No es poden llençar papers ni teixits
a les fogueres perque el vent els pot
enlairar i provocar un incendi.
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Escriptors de grafits de Parets i de la comarca i joves skaters
participen de l’últim eix de la campanya Parets creix en civisme

Grafits i skates, protagonistes de la festa Expressa’t amb civisme

Prop de cinquanta joves van acudir a la
festa organitzada el passat diumenge,
11 de juny, que sota el lema Expressa’t
amb civisme, organitzaven conjunta-
ment les regidories de Joventut i Ser-
veis Generals de l’Ajuntament. Quatre
ar tistes del grafit i un bon grapat
d’skaters entre els quals hi havia els
grups M.S.K i VALKIRIA, van fer de-
mostracions del seu art a ritme de hip
hop. FAQ DA SISTAM, en companyia
d’alguns joves aficionats  de la pobla-
ció, van ser els encarregats de donar
una nova imatge, molt més colorista,
a les pistes d’skate del Parc del Ce-
mentiri.

Quart eix de la campanya cívica
Aquesta festa s’emmarcava dins la

campanya Parets creix en civisme en-
degada en el mes de març amb la in-
tenció de fomentar els comportaments
respectuosos entre la població. Durant
aquest mes de juny, l’eix principal està
basat a evitar les pintades en zones no
permeses i en la conservació del mo-
biliari urbà.

La Biblioteca Infantil i Juvenil Can
Butjosa ha programat una Escola
d’Estiu que tindrà lloc del 3 al 7 de
juliol de 2006, en horari de tarda, de
17 a 20h.  Els adults tenim cura de
la petita infància és el nom de l’acti-
vitat adreçada a professionals de
l’educació infantil o altres professio-
nals que treballen amb infants, a
estudiants i famílies.
La primera edició d’aquesta Escola
d’Estiu es convoca com a resultat del
treball d’apropar la lectura als més
petits en la Bebeteca i amb la finali-
tat de crear un espai de creixement
sobre aspectes relacionats amb la
cura dels infants i l’educació en la
petita infància. És així com l’Escola
d’Estiu pretén acostar posicions,
obrir espais de diàleg i de reflexió
tant entre professionals com entre
membres de la família.
L’Escola d’Estiu, a càrrec de profes-
sionals de diversos àmbits, es divi-
deix en quatre aspectes: el movi-
ment, la veu, la salut i les relacions
familiars. L’activitat està limitada a
50 places i té un cost de 50 euros.
Les inscripcions es poden formalit-
zar a la Biblioteca Infantil i Juvenil
Can Butjosa.

Imatge de la Festa Major 2006

Els joves de Parets s’impliquen i
participen en la campanya
Parets creix en civisme

El paretà Jaime Castillo, dissenyador
gràfic de professió, ha estat el guanya-
dor del Concurs de disseny de la imat-
ge de la Festa Major de Parets 2006.
El veredicte del jurat es va donar a co-
nèixer dimecres passat, en el marc de
la presentació de la imatge que en-
guany vestirà la Festa Major d’Estiu.

16 propostes a concurs
De les 16 propostes presentades al cer-
tamen, el jurat ha escollit la guanyado-

Breus

ra “per la seva qualitat artística i plàs-
tica i pel seu caràcter festiu i dinàmic”.
El domini del color lila era un dels re-
quisits, com a símbol de la Colla de
Gegants de Parets, que enguany cele-
bra el seu 10è aniversari.
La imatge havia de tenir referències als
gegants i a la Festa de la Pedra del Di-
able, que també compleix 10 anys
aquest 2006.

Tot a punt per la Festa Major
La Festa Major de Parets 2006 se ce-
lebrarà enguany del 28 al 31 de juliol.
La presentació oficial de la programa-
ció i les novetats tindrà lloc el proper 8
de juliol, a les 22.30h, al Parc de Can
Berenguer, en el marc d’una festa i
botifarrada popular amb l’amenització
de l’Orquestra Setson.

Escola d’Estiu a la
Biblioteca Can Butjosa

Jaime Castillo guanya el Concurs de
la imatge de la Festa Major 2006

Les agents cíviques i encarregades de
la campanya han valorat molt satisfac-
tòriament la par ticipació i implicació
dels nens i joves, alhora que conside-
ren que ha estat un bon mitjà per fer
paleses les diferències entre l’art i les
accions vandàliques.

La campanya Parets
creix en civisme
finalitza el 30 de juny
A inicis de gener començava la campa-
nya Parets creix en civisme. Després de
dos mesos de planificació i disseny de
les accions, Parets en començava a
veure per tot arreu la seva imatge i so-
bretot la incidència dels agents cívics
al carrer. Des del març fins al juny,
s’han abordat quatre qüestions fona-
mentals: l’ús responsable dels vehi-
cles, la potenciació de la recollida se-
lectiva de residus, la tinença responsa-
ble d’animals de companyia i la conser-
vació del mobiliari urbà.

Agents cívics
Més de 300 persones s’han implicat
activament en el projecte en forma de
voluntariat. Dins de l’Ajuntament s’ha
potenciat la transversalitat entre els
diferents departaments per assolir uns
millors resultats.

Festa de cloenda
El proper divendres, 30 de juny,  a les
18 hores, tindrà lloc la festa de cloen-
da de la campanya a l’auditori de l’Es-
cola Municipal de Música. En el decurs
de l’acte es faran valoracions de la ini-
ciativa i es donaran a conèixer totes les
accions que s’han desenvolupat durant
els quatre mesos d’aplicació de la cam-
panya al carrer. D’altra banda, es lliu-
raran diplomes a tots els voluntaris que
hi han pres part fent d’agents cívics. La
seva participació ha estat fonamental
per a l’èxit de la campanya.

La Festa Expressa’t amb civisme
concentra una cinquantena de joves
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Jaime Castillo, rep el premi de mans del
regidor Antonio Torío

Two Times System tanca la programació
del 15è aniversari de l’Escola de Música
La celebració
dels quinze
anys de tra-
jectòria de
l’Escola Mu-
nicipal de
Música ha
arribat a la
seva fi. Des
del febrer
fins al juny
s’han cele-
brat activi-
tats per com-
m e m o r a r
l’aniversari i el passat 20 de juny va
tenir lloc la cloenda del programa.

Èxit d’assistència a la cloenda
Més de 180 persones es van donar cita
al concert de cloenda, protagonitzat per
l’orquestra de corda Two Times
System i per alumnes de l’Escola de
Música.

La primera part del concert va anar a
càrrec de Two Times System, orques-
tra formada per 11 músics de corda en-
tre els quals figura Heike Grafe, profes-

sora de violí
de l’Escola
de Música. A
la segona
par t es van
‘incorporar
alumnes de
l ’ e s c o l a ,
amb la inter-
pretació de
peces com
la suite El
Quijote o la
famosa Sim-
fonia de les

joguines, de Leopold Mozart, una pe-
culiar obra que combina els instru-
ments clàssics amb instruments de
joguina.

Cinc mesos de celebració
El director de l’Escola Municipal de
Música, Jordi Azagra ha manifestat
satisfacció davant la convocatòria a la
cloenda, així com a la resta d’actes
programats. “A més de familiars i
alumnes, altres persones interessa-
des i vinculades al món de la música
han assistit al concert de cloenda dels
15 anys. 180 persones és tot un èxit
i ens fa sentir molt satisfets”, ha as-
senyalat Azagra.

Alumnes de l’Escola de Música
participen del concert de cloenda

del 15è aniversari
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Els alacantins Verdcel guanyen
el Concurs Amfi Rock 2006

La qualitat musical i la varietat d’estils, fets que marquen l’edició
d’enguany del concurs musical Amfi Rock

L’amfiteatre de Can Butjosa va acollir el concert de les cinc formacions finalistes

Després d’una difícil decisió per part
del jurat, la formació Verdcel ha estat
l’escollida com a guanyadora d’aques-
ta dissetena edició de l’Amfi Rock. Els
cinc grups finalistes van actuar davant
de més d’un centenar de joves que es
van donar cita a l’amfiteatre del Casal
Can Butjosa el passat 10 de juny i que
van aplaudir les diferents intervencions.

Verdcel, barreja de ritmes
El guanyadors d’enguany són tres jo-
ves cantautors que sota el nom de
Verdcel combinen la música amb el
teatre, la cançó i les accions i què, en
directe tenen una complicitat amb el
públic treballada i fan de la proximitat
una eina per compartir estats d’ànim.
La seva música és una barreja de rit-

Oficina de Catala

Oficina de Català
de Parets del Vallès

Centre Cultural Can Rajoler
Travessera, 1

Tel. 93 573 98 00

parets@cpnl.cat

Uff! Quina calor!
`

Segons el calendari, l’estiu ha arribat
aquest dijous, però si ens fixem en la
calor ja fa força dies que el tenim aquí.
Alguns diuen que això és culpa del canvi
climàtic, mentre d’altres creuen que
científicament encara no es pot afirmar.
Mentrestant, nosaltres busquem qual-
sevol manera de refrescar-nos ja sigui
amb una mica d’orxata, granissat o al-
gun gelat. Ara bé, segons la presenta-
ció hi ha tres classes de gelats que
moltes vegades no sabem com dema-
nar o, si més no, no n’estem segurs.
El gelat de pal (en castellà, polo) agra-
da més als nens, perquè els resulta
més còmode i se’l poden menjar tot
jugant o caminant pel carrer. En canvi,
a nosaltres potser ens agrada més el
cucurutxo (o cucurull) tot i que també
podem demanar un tall de gelat, és a
dir, una porció de gelat de barra que se
serveix entre dues galetes.

Si això no ens ha refrescat prou, una
bona remullada a la piscina o a la plat-
ja ens hi ajudarà. Però què ens hi hem
d’emportar a més de la crema solar, les
ulleres de sol i les gorres? Alguns amb
una estoreta en tenen prou mentre que
d’altres necessiten el para-sol  i la
gandula (en castellà, tumbona) que són
ben enutjosos de transportar. I per als
nens, els braçals i la bombolleta i, fins
i tot, el matalàs inflable.

És clar que potser el millor és fer una
passejadeta descalços o amb les saba-
tilles per la gespa o la sorra mentre
mengem un cucurutxo que hem com-
prat al quiosquet.

mes ètnics, pop, rock i cançó d’autor i
els podrem escoltar durant la Festa
Major d’Estiu al parc La Linera.

Pel que fa al segon lloc, dotat amb un
un premi de 500 euros en equipament
musical, ha estat pels Sixteenth Solid
Spread, un grup d’indie rock procedent
de Puigcerdà que ha participat en es-
deveniments musicals tan importants
com el Garrofa Rock o el Somaproject.
Dels cinc grups participants a l’Amfi
Rock 2006, s’editarà un disc compac-
te que serà presentat pròximament.

El proper 1 de juliol se celebrarà, per
quar t any consecutiu, l’Amfi Rap
2006. La festa tindrà lloc a l’amfite-
atre del Teatre Can Butjosa i comen-
çarà a les 19h amb una exhibició de
break dance, l’elaboració d’un grafit
i música hip-hop. A les 22h  comen-
çarà el concert de rap en el que in-
tervindran les formacions Banda
Ancha, Rostro, Sucios socios i Sin
censura. També està previst un con-
curs de rap amb rima, per als afec-
cionats a aquesta disciplina musi-
cal. L’organització de l’acte anirà a
càrrec d’un grup de joves relacionats
amb el món del hip-hop, i es coordi-
narà des del Casal Can Butjosa.

Els alumnes van poder mostrar el seu talent damunt l’escenari

Els guanyadors formaran part
de la programació de la

Festa Major d’Estiu 2006

Més de 180 alumnes de teatre de les
escoles de Parets i del Casal Cultural
Can Butjosa, van participar a la quinze-
na d’obres que es van posar a escena
al Teatre Can Rajoler durant la passa-
da setmana, amb motiu de la desena
Mostra de Teatre Joan Anfruns organit-
zada per l’Associació de Teatre a Pa-
rets (ATEP).

180 petits actors i actrius a escena
Els alumnes de teatre van poder mos-
trar el treball realitzat al llarg de l’any

Breus

durant el curs extraescolar d’expressió
dramàtica i fer gala del seu talent artís-
tic. Per celebrar el desè aniversari de
l’entitat, el dissabte, durant la festa de
cloenda, pares i alumnes acompanyats
pel grup d’animació Camafreita es van
desplaçar fins al parc La Linera on,
després del lliurament dels correspo-
nents diplomes als alumnes que arri-
baven a la fi del cicle i els premis
Joan’s a les escoles participants, es va
servir un refrigeri per a tots els assis-
tents.

Aquesta setmana ha tingut lloc la
cloenda del curs d’iniciació a la llen-
gua i la cultura àrabs, que per prime-
ra vegada s’ha fet a Parets en el marc
dels cursos i tallers del Casal de
Cultura Can Butjosa.
Entre l’abril i el juny s’han realitzat 8
sessions en què s’han abordat qües-
tions lingüístiques però també cultu-
rals i tradicionals dels països àrabs.
L’acte de clausura del curs ha con-
sistit en una mostra de la indumen-
tària marroquina i saharaui, te i pas-
tes i la projecció d’un casament típic.

L’1 de juliol se celebra una
nova edició de l’Amfi Rap

La primera edició del curs d’educa-
dor/a ambiental que des del mes de
febrer s’ha impartit a l’Escola de la
Natura ha tingut una molt bona aco-
llida amb la inscripció d’una vintena
d’alumnes d’arreu de la comarca. El
curs ha inclòs matèries vinculades a
l’educació mediambiental recursos
pedagògics, al coneixement de l’en-
torn natural al Vallès i la seva situatió
ambiental, entre d’altres. L’objectiu
de l’activitat ha estat formar a un grup
de monitors que puguin participar en
el projecte educatiu de l’Escola de la
Natura. Ahir dijous es va fer la cloen-
da del curs i es va lliurar els diplomes
als participants. L’acte es va acom-
panyar d’una exposició fotogràfica so-
bre la fauna del riu Tenes.

Deu anys de la Mostra de Teatre Joan Anfruns

Iniciació a la llengua i la
cultura àrabs a Can Butjosa

Cloenda del curs
d’educadors ambientals de
l’Escola de la Natura
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El cadet de l’Handbol Parets, campió de la Copa Federació

Des de fa 4 temporades Jordi Guirao
Muns, de 14 anys, juga amb el Club
de Bàsquet Parets. Es va formar a
l’escola esportiva de Nostra Senyora
de Montserrat per passar més tard a
l’equip mini masculí del BP que va
jugar fa dues temporades al Nivell “A”
de competició. Com a jugador mini ha
participat en dues edicions del torneig
Escobàsquet i ha estat sempre un
dels jugadors més destacats en totes
les facetes del joc.
Aquesta darrera temporada ha jugat
amb l’equip infantil del BP que ha
entrenat Dídac Cayuela. L’equip ha
quedat 3r en els campionats de Pro-
moció de Barcelona en el Nivell B-1.
Jordi Guirao, nascut el 1992, és un
dels jugadors amb més progressió i
talent del club, ha estat el líder de
l’equip en l’apartat de rebots i un dels
màxims anotadors. Entre les seves
qualitats hi ha l’esperit de superació
i la seva gran companyonia.

L’equip cadet masculí de l’Handbol
Parets es va proclamar campió de la
Copa Federació 2005-06 el passat 10
de juny en la final disputada a la Lla-
gosta. Els paretans van derrotar per 38-
34 el Sant Ot de la Seu d’Urgell.
L’equip dirigit per Edgar Redón va dis-
posar de diferències còmodes durant
tot el partit. A l’inici del segon temps
l’HP va arribar a guanyar per 11 gols.
A darrera hora el Sant Ot va escurçar
les diferències però en cap moment va
perillar el triomf. Per l’entrenador de
l’equip Edgar Redón “el triomf a la
Copa és un premi a una gran tempo-
rada. L’equip estava molt limitat al
principi amb només 9 jugadors cadets
i s’ha reforçat amb jugadors de l’equip
infantil”.

Només 9 jugadors cadets
La plantilla del cadet l’han format els
jugadors: Sergio Alonso, Isaac Valero,
José Antonio Sevilla, Lluís Capci, Toni
Iglesias, Miquel Garcia, Abel Ar tola,
Edgar Serra i Pere Tintó.
Durant la competició de la Copa i du-
rant part de la lliga també han jugat
amb l’equip cadet els jugadors infan-
tils: Oriol Fernández, Sergi Medina,
Eduard Ramos, Luis Macarro, Carles
Lancharro, Cristian Ruiz, Víctor León,
Ivan Morales i Xavi Galán.
Aquesta ha estat la tercera temporada
com a tècnic dels equips inferiors
d’Edgar Redón que a partir de setem-
bre dirigirà l’equip juvenil. A més de la

L’equip entrenat per Edgar Redón ha completat una excel·lent temporada amb el triomf
a la final de la Copa Federació cadet d’handbol contra el Sant Ot (38-34)

victòria de l’equip cadet a la Copa Fe-
deració cal destacar el bon paper de
l’infantil de l’Handbol Parets dirigit per
Xavi Canalejas que ha participat a la
fase final del Campionat de Catalunya
i s’ha quedat a un pas de la Lliga dels
Pirineus.

Final de temporada del sènior A
El primer equip de l’Handbol Parets ha
acabat cuer de la fase d’ascens a 1a
Catalana després de la derrota patida
dissabte passat a la pista del Sant
Fost (33-25). El bloc entrenat per
Josep Manel Herrero només ha sumat
un punt en tot el play off.

La plantilla del cadet de l’HP amb el trofeu de la Copa Federació guanyat el 10 de juny a La Llagosta

El Parets va començar la fase amb mal
peu, amb derrotes a casa davant del
Creu Alta Sabadell i Pardinyes. Aquests
resultats i les lesions de jugadors com
Peralta, Plaza i Jordi Palet van deixar
despenjat a l’HP des de l’inici. Els 4
equips que han assolit l’ascens a 1a
Catalana han estat: Pardinyes de
Lleida, Creu Alta Sabadell, Granollers
“C” i Sant Fost. En canvi, els 4 equips
classificats del grup A hauran de con-
tinuar a Segona.
Josep Manel Herrero ja ha anunciat que
seguirà a la banqueta del sènior A de
l’Handbol Parets la propera temporada
2006-07.

JORDI GUIRAO MUNS
Club de Bàsquet Parets
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La Nit de l’Esport de Parets desvetllarà el
nom dels millors esportistes de l’any

El Club de Bàsquet Parets
celebra el Dia del club

Finalitzen les classes de l’escola d’escacs de la Paretana

Oliver Avilés, subcampió d’Espanya júnior de BTT

Miquel Molina, Mònica Gimeno i el sènior màsculí del BP van ser els premiats a la Nit del 2005

El nou Pavelló d’Esports de Parets aco-
llirà el proper divendres, 30 de juny, a
les 21.30h, la Nit de l’Esport 2006, or-
ganitzada pel Servei d’Esports de
l’Ajuntament. La festa consistirà en un
sopar, ball, i inclourà l’elecció dels mi-
llors esportistes de Parets de la tem-
porada 2006-07.

77 esportistes nomenats
Un total de 77 esportistes de 12 clubs
diferents han estat nomenats per les
entitats. Durant l’acte s’escollirà el mi-
llor esportista de cada categoria, des
de prebenjamí i fins a veterans. Tam-
bé es donarà a conèixer quin ha estat
el millor equip de la darrera tempora-
da. En aquest apartat opten al premi:
el benjamí masculí del CAP, el sènior

El passat divendres, 2 de juny, van acabar les classes de
l’escola d’escacs de la Paretana que s’han impartit du-
rant tot el curs escolar. En la darrera sessió es van prepa-
rar enfrontaments entre tots els jugadors d’entre 6 i 12
anys que van assistir. Les classes de la Paretana s’han
anat consolidant tots els divendres a la tarda a la seu si-
tuada al Pavelló d’Esports. La idea del club, presidit per
Mario Parra, és que alguns dels jugadors que han partici-
par a l’escola participin la propera temporada a les com-
peticions federades. Durant el curs els jugadors de la
Paretana s’han enfrontat en partits contra l’Escola Les
Llisses de Lliçà de Vall i amb un altre centre de Cardedeu.
D’altra banda, la Paretana d’escacs és a punt de tancar
la temporada esportiva. El proper dissabte, 22 de juliol,
a les 18 hores, tindrà lloc a la Plaça de la Vila una nova
edició del Torneig de Festa Major. La competició constarà

de partides ràpides amb la participació oberta a tothom. A la fotografia, Mario Parra, Carles Amat, Carles Bataller, i
alguns dels jugadors de l’escola d’escacs de la Paretana el dia de la cloenda.

El CF Parets, eliminat a la
Copa Catalunya

La festa anual de l’esport local escollirà els millors esportistes
masculí i femení, i el millor equip de la temporada 2006-07

El Bàsquet Parets va organitzar el
passat dissabte una nova edició de
la Diada del club, activitat que posa
el punt final a la temporada. Durant
el matí el protagonisme va corres-
pondre a les escoles de bàsquet
base amb el Memorial Jonathan
Garcia. Al migdia es va fer l’habitu-
al arrossada i a la tarda partits d’ex-
hibició a càrrec de jugadors del club,
entrenadors, pares i mares.

El sènior masculí A acaba la fase
L’equip entrenat per Toni Martín
s’ha assegurat l’ascens a 3a Cata-
lana després de guanyar les semi-
finals de la fase davant de la Grame-
net B. La Federació Catalana de
Bàsquet va suspendre la final con-
tra el Sitges ja que no afectava el
nombre d’ascensos a la categoria
superior. L’Ajuntament va rebre
aquest dimecres la plantilla i el cos
tècnic.

El CN Parets ha iniciat el procés de
renovació de la junta directiva des-
prés de la dimissió presentada du-
rant el mes de maig per Santi Rovi-
ra, que ocupava el càrrec des del
setembre del 2004.
La passada setmana la directiva
encapçalada per la vicepresidenta
Asunción Bejarano va convocar una
reunió amb els pares dels nedadors
per discutir el futur del club.

7 nedadors a la final catalana
En l’àmbit de competicions aquest
proper cap de setmana el Club Na-
tació estarà representat amb 7 ne-
dadors a la final del Campionat de
Catalunya del grup 1 que es farà a
la Piscina Sant Jordi. Hi seran:
Jordan Herrán, Sergio Torres, Adrià
Martínez, Juan Auñón i Andrea
Pérez (1996) i Joana Pericas i David
Salvador (1997).
A més el CNP participarà a partir
del 30 de juny a la final catalana de
natació del Grup 4. La nedadora
Sandra Carreras disposa de mar-
ques mínimes en les modalitats de
50 i 100 m papallona. Janai
Rodríguez té moltes possibilitats de
participar a la final.

A del FSP, el preinfantil femení del BP,
el cadet masculí de l’HP, el sènior del
Club de Rugbi, el primer equip del CFP,
l’equip de cicloturisme de l’ACP, l’equip
de la Lliga Catalana Absoluta de tennis
taula, l’equip de natació del Grup 3 i
l’equip del CEP de marxes de resistèn-
cia. L’any passat els premiats van ser:
el palista Miquel Molina, la patinadora
Mònica Gimeno i el sènior masculí A
del Bàsquet Parets. Durant la Nit de
l’Esport es reconeixeran alguns dels
esportistes més rellevants de Parets
que competeixen fora del municipi. Han
estat convidats a l’acte el nedador Mi-
quel Luque, els ciclistes Joaquim
Rodríguez i Oliver Avilés, el jugador de
bàsquet Ricard Hernández i el jugador
d’handbol Sandro Torras.

El ciclista tot terreny de Parets Oliver Avi-
lés ha quedat segon al Campionat d’Es-
panya de BTT disputat el passat 18 de
juny a Bilbao. Avilés va mantenir un frec
a frec amb el català David Lozano que va
aconseguir el primer lloc amb 3 segons
d’avantatge.
En la jornada inaugural la selecció cata-
lana va quedar subcampiona en la mo-
dalitat de relleus per darrera d’Andalusia.
Oliver Avilés era un dels components de
l’equip català. El ciclista de categoria jú-
nior participarà aquest diumenge, 25 de
juny, a la cursa de Mallorca puntuable per
l’Open d’Espanya de BTT.

eseseseses cccccaaaaacscscscscs

El primer equip del Club de Futbol
Parets ha tancat la temporada des-
prés de ser eliminat en la 2a ron-
da de la Copa Catalunya disputada
l’11 de juny al camp municipal
Josep Seguer davant el CE Europa
(0-2). El conjunt gracienc va aprofi-
tar dues de les tres ocasions crea-
des, el 0-1 el va marcar Peque en
el m. 31 mentre que Villanueva en
el 81 va sentenciar un partit que
fins aquell moment estava molt
obert. L’entrenador José Miguel
Astasio va fer jugar com a titular
Santi Rodríguez i al segon temps a
José De la Cruz del filial. Tots dos
formaran part de la plantilla 2006-
07 del CFP a Preferent.

Chinchilla continuarà a l’equip
José Ramon Chinchilla seguirà una
temporada més al primer equip i
debutarà a Preferent. El carismàtic
jugador local -amb 16 anys a la Pri-
mera Territorial- ha acceptat conti-
nuar un any més. En canvi, penja-
rà de nou les botes el migcampista
Quim Solanich. El CFP vol tenir tan-
cada la plantilla de la propera tem-
porada a final de juny. Es preveu la
incorporació d’entre 3 i 4 nous ju-
gadors. D’altra banda, el CF Parets
ja coneix els rivals que tindrà la pro-
pera temporada a la lliga de Prefe-
rent grup 1:  Badalona, Bellavista
Milán (les Franqueses), Canove-
lles, Atlètic Gironella, Guíxols, L’Es-
cala, Llagostera, Mollet UE,
Montcada, Parets, Sant Cristòfol
de Terrassa, Sant Celoni, Sant
Cugat, Taradell, Tossa, Vic, Atlètic
Vilassanès i Vilassar de Dalt. La
lliga començarà el 17 de setembre
i el calendari es coneixerà a princi-
pis de juliol.

Breus

Dimiteix el president del
Club Natació Parets
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GRUPS MUNICIPALS

És la tercera legislatura que exerceix
el càrrec de regidor pel PSC a l’Ajun-
tament de Parets. D’on neix la volun-
tat de dedicar-se a la política local?
És un fet que mai m’havia plantejat
fins que un dia vaig tenir contactes de
l’àmbit polític i no vaig descartar la
possibilitat de poder formar-ne part.
Abans mai no m’havia proposat fer car-
rera política.
L’estima envers el meu poble i la pos-
sibilitat d’aportar el propi granet de
sorra per millorar-lo és el fet que em va
motivar a emprendre aquest camí dins
el camp de la política local.
En les primeres legislatures vaig tenir
dedicació exclusiva durant aproximada-
ment 7 anys al capdavant de regidori-
es com Urbanisme, Esports, Serveis
Generals i Hisenda. Ara compagino la
tasca política amb la feina.
Han passat més d’11 anys des que va
començar. Quina valoració fa d’aquest
període?
Tant personalment com en el vessant
polític, aquesta trajectòria m’ha apor-
tat molta experiència. La implicació en
l’àmbit de la política local comporta
que visquis més de prop les situacions,
col·labores i participes en moltes acti-
vitats i hi ha un contacte molt directe
amb els ciutadans. Aquesta relació
amb la ciutadania i la participació ac-
tiva et permet adonar-te més fàcilment
de les inquietuds i necessitats del mu-
nicipi. Lluitar per trobar solucions et
curteix molt.
Quina de totes les carteres que ha por-
tat durant aquests anys li ha donat

Josep Castells, regidor del grup municipal del PSC:     “L‘estima envers el meu poble em va portar a fer política”

més satisfaccions?
L’àrea d’esports és especialment agra-
ïda, potser seria la que apor ta més
satisfaccions. S’estableix un fort vincle
amb les entitats, hi convius molt. A
més Parets té un teixit associatiu molt
important en general, però també en
l’àmbit de l’esport. Sóc amant dels es-
ports i sempre m’ha agradat practicar-
ne, això també hi té molt a veure, però
he de dir que en totes les àrees que he
treballat m’he sentit molt còmode.
Ara està al capdavant de la regidoria
de Seguretat Ciutadana…
És una àrea molt important, com la res-
ta, però té un pes molt rellevant per al
benestar de la ciutadania. Crec que
s’està desenvolupant una tasca molt
important i treballem sempre amb una
fita: millorar dia a dia el servei.
Quins són els objectius que es van
marcar per a aquest 2006?
Precisament aquesta voluntat de millo-
ra del servei és la que ens fa marcar
sempre els objectius immediats, a mig
i a llarg termini. La consolidació de la
plantilla n’és un. Actualment està for-
mada per 24 agents i preveiem que a
mitjan juliol s’ampliarà amb un agent
més. En aquest sentit, hem creat una
plaça d’administratiu a la recepció per-
què així l’efectiu que desenvolupava
aquesta feina pugui exercir tasques
més directament al carrer.
Com definiria Parets pel que fa a la se-
guretat?
S’està fent una tasca important en ma-
tèria de Seguretat Ciutadana i treba-
llem per a la millora constant. Si fem

“Lluitar per trobar solucions
et curteix molt”

Josep Castells va néixer a Pa-
rets del Vallès fa 49 anys. Des
de sempre ha viscut al barri
Antic.
Va emprendre carrera política fa
tres legislatures. És regidor in-
dependent del grup municipal
del Partit dels Socialistes i ha
estat al capdavant de serveis
com Urbanisme, Esports, Ser-
veis Generals i Hisenda. Actu-
alment és regidor de Seguretat
Ciutadana, una tasca que com-
bina amb seva labor professio-
nal en una empresa de logísti-
ca ubicada a Parets.

un cop d’ull a la situació general en
matèria de seguretat veiem que es pro-
dueixen molts incidents. Si ho extrapo-
lem i fem la comparació amb el nostre
municipi, podem dir que Parets és un
poble tranquil, segur.
Considero que s’està fent un bon ser-
vei. Tot és millorable. Els serveis que
s’estan produint són molts, es regis-
tren força incidències com ara acci-
dents i d’altres derivades de serveis
socials. Es fa una bona tasca.
Hi ha un treball conjunt entre Policia
Local, Mossos d’Esquadra i Protecció
Civil. Quin és el nexe d’unió entre tots
tres serveis?
Amb els Mossos d’Esquadra s’esta-
bleixen puntualment patrulles mixtes,
amb un agent de Policia Local i un del
cos de seguretat autonòmic. També in-
tervenen en algunes actuacions en què
cal la seva col·laboració.
Pel que fa a Protecció Civil he de dir que
estan desenvolupant una tasca excep-
cional, molt important, i més encara
tenint en compte que funciona a través
de voluntariat.
L’equip de govern aposta fermament
per aquest servei, complementari a la
Policia Local. L’adquisició d’un nou
vehicle Pick Up amb dipòsit d’aigua i
la dotació d’una nova seu a l’avinguda
de la Pedra del Diable són algunes de
les aportacions amb què donem su-
port a aquest servei, que certament és
molt efectiu i molt útil.
Enguany hi ha hagut intervencions
destacades de la Policia Local i fins i
tot curioses, com ara ajudar una jove
del municipi a donar a llum. Podem
parlar d’una policia de proximitat?
Sí. La Policia Local de Parets és una
policia pròxima al ciutadà. Hi ha policia
a peu, es fa una tasca destacada de
vigilància als comerços i als mercats
setmanals i, com deies, fins i tot s’ha
donat un cas en què un caporal i un
agent van ajudar a néixer un nadó. No
va ser una tasca gens fàcil, però en
aquells moments van actuar molt cor-
rectament i en consequència amb les
necessitats.
Dins de l’àmbit d’educació viària tam-
bé s’ha col·laborat estretament amb
la campanya Parets creix en civisme.
El taller de mobilitat segura d’educació
viària s’ha emmarcat aquest any en la
campanya Parets creix en civisme. Més

de 200 alumnes de les escoles de
Parets han participat activament em
aquesta iniciativa i han pogut compro-
var de prop una part de la feina que
desenvolupa la Policia Local, a més
d’aprendre a respectar les normes.
L’educació és fonamental, és la base
perquè s’estableixin hàbits i conductes
respectuoses en tots els àmbits.
En general, quin balanç fa de la feina
realitzada per l’equip de govern durant
aquesta legislatura?
S’ha fet molta feina i encara queden ac-
tuacions pendents. Crec que hem fet
passes endavant en la millora del mu-
nicipi. La col·locació de la primera pe-
dra de la residència per a la gent gran,
la construcció de pisos de protecció
oficial, com ara els 27 habitatges de
Cal Jardiner o la projecció de Can
Fradera, el canvi de voreres i arbrat, la
millora dels carrers i moltes atres ac-
cions potser menys visibles però que
aporten benestar als ciutadans. La
nostra tasca és fer que els paretans i
paretanes se sentin confortables.
Quin paper estan jugant els grups mu-
nicipals a l’oposició?
L’oposició fa la seva tasca. Alguns
grups permeten més diàleg que altres.
Crec que des de l’oposició es pot tre-
ballar molt i fer bones propostes que
es poden consensuar, però per això cal
que hi hagi bon diàleg.
Quina visió té de Parets?
Parets ha anat canviant, ha anat crei-
xent. Continuem mantenint la identitat
de poble però hem de ser conscients
que no es pot perdre el tren. El progrés
de Parets ha de venir marcat per l’equi-
libri, per la compensació amb els ser-
veis.
Com imagina el Parets del futur?
Crec que serà un poble tan tranquil com
ho és ara, no gaire més urbanitzat i que
mantindrà els seus grans avantatges:
una vila a tocar de Barcelona que res-
pira verd i on es coneix la gent.

“La relació amb la ciutadania
 i la participació activa permet
adonar-te més fàcilment de les

inquietuds i necessitats del
municipi”
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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.
Horari: Parcial de dilluns a
divendres de 9 a 14 h.
Tasques: Atenció al públic i
suport administratiu.
Requisits: Català i castellà i
bon nivell d’ofimàtica.

Llocs de treball: vàries
vacants.
Contracte: Indefinit.
Horari: Intensiu mati/tarda.
Jornada comercial.
Tasques: Les que corres-
ponguin al lloc de treball.
Requisits: Habilitat social i
disponibilitat per fer jorna-
da comercial.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Temporal més
incorporació.
Horari: Intensiu tardes de
13 a 20 h.
Tasques: Optimitzar la
producció d’arxius gràfics
digitals.
Requisits: Formació en
arts gràfiques.

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

AUXILIAR ADMTVA.
ATENCIÓ AL PÚBLIC

Sant Joan o el solstici d’estiu
Ja fa dies que ens hem tret els abrics, les bufandes
i les samarretes apelfades. Ja arriba Sant Joan i, amb
ell, el temps de socarrimar-nos a la platja, de men-
jar coca de veure els resultats de l’operació “bikini”...
I és que aquest és el dia en què, antigament, es com-
memorava el solstici d’estiu, és a dir el moment en
que el Sol es troba en el punt més alt i, per tant, el
dia amb més hores de llum i més llarg de l’any. Però
no només de sol viu l’home! També hi ha el foc! El
foc sempre ha estat vinculat a la purificació i la reno-
vació i les fogueres serveixen per desfer-se d’allò que
és vell, inservible i, diuen, ens guarda dels mals
esperits -si és que hi ha quelcom que ens pugui guar-
dar d’això- Abans, les masies i cases de pagès en-
cenien focs durant la nit de Sant Joan, una a cada
vent, per tal de protegir-la de malalties i embruixa-
ments perquè, segons la tradició, durant aquesta nit
surten les bruixes, els éssers màgics i es fan encan-
teris de tota mena. El que molts no saben és què,
de bruixes n’hi ha durant tot l’any! El dia abans de la
festa, celebrem la berbena. Sembla que aquest mot,
prové de la pràctica de recollir l’herba que duu aquest
nom i que esdevé màgica si s’agafa durant unes
hores concretes de la nit. Bé, potser tot plegat només
són supersticions però, per si de cas, us animem a
cremar tot allò que ja no feu servir, a ballar al voltant
del foc tot aprofitant que és l’únic dia que no ens
prendran per bojos, a llençar a la pila les males ide-
es i, sobretot, a gaudir de la que alguns anomenen
nit màgica.

DEPENDENTES,
CAIXERRES I

REPOSADORESES

ARTS GRÀFIQUES
(Tècnic chec and print)

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

Ja tenim Estatut! No us deixeu endur, però, per les primeres impressions. Vejam...
«A la vila de Parets, a dos d’agost de l’any mil nou-cents trenta-u», en el col·legi
electoral de les «Escoles Nacionals», i amb la mesa constituïda per Sadurní Jor-
dana (el conegut mestre Jordana), com a president, i per Joan Macià i Joan Ma-
nils, com a vocals, es procedeix a la votació dels electors dels districtes 1 i 2,
seccions úniques, és a dir, de tots els veïns amb dret de vot (recordem que en
aquest any encara era vigent el sufragi universal masculí per a majors de 25 anys).
Se sotmet a votació l’«aprovació de l’Estatut de Catalunya» (el de Núria). Fem
formatgets, tècnicament anomenats estadístiques... «Electors del Cens Electoral:
493.» «Nombre de paperetes llegides: 378.» (76,70% de participació.) «Nombre
de votants: 378.» «Resultat. A favor de l’aprovació de l’Estatut: 378. [100%] En
contra: 0. [0%] Paperetes en blanc: 0. [0%] Paperetes nul·les: 0. [0%]» (Amb
aquests números, cap futur per a en Francino!) D’aquí a 75 o 100 anys, potser
analitzaran les dades del referèndum del passat dia 18 en alguna publicació lo-
cal com aquesta... Per cert, aprofitaran el santoral del passat diumenge per ba-
tejar el nou Estatut? Estatut de Leonci, de Teòdul o de Crispí?

Llocs de treball: 2.
Contracte: Suplència
mesos d’estiu.
Horari: De 8.15 a 13.30 i
de 14.30 a 17.30 h.
Tasques: Atenció telefòni-
ca, atenció als clients i
suport administratiu.
Requisits: Preferible
estudiants d’administratiu
amb bon nivell d’anglès.

RECEPCIONISTA
ADMTVA. AMB ANGLÈS

Com s’estructura el funcionament de l‘APIPD?
L’APIPD va començar el 1999 amb l’objectiu prin-
cipal d’unir esforços per posar en marxa un siste-
ma de teràpies de logopèdia, psicologia i fisiote-
ràpia per als fills de les famílies associades. Da-
vant la mancança d’aquest tipus de serveis a Pa-
rets i a la comarca van determinar organitzar aquest
servei que va comptar amb el suport municipal.
Tres professionals especialistes en cada matèria
van començar a treballar amb nosaltres i l’Ajunta-
ment ens va facilitar un espai on poder fer aques-
ta activitat de forma periòdica. Primer va començar
a la sala d’escalfament de Can Rajoler i després
ens vàrem ubicar en unes dependències de l’edifi-
ci municipal de l’avinguda de Lluís Companys.
L’APIPD és una entitat que treballa per als fills de
les famílies que en són membres, però és un col·
lectiu obert a tothom...
Efectivament, qualsevol persona que necessiti al-
gun tipus d’atenció psicològica o terapèutica pot
acudir als serveis de l’APIPD que ara s’han tras-
lladat al carrer de l’Empordà. Als nous locals hi ha
Espai 3 que és la cooperativa integrada per les te-
rapeutes i que, a més, en els darrers temps tam-
bé s’ha convertit en un CEDIAP, un centre d’aten-
ció precoç, reconegut per la Generalitat, que ofereix
4.000 hores de servei per a nens de zero a sis
anys. Això descongestiona molt el que hi havia a

“L’APIPD és una entitat oberta a tothom qui
requereixi dels seus serveis ”

Pepi Volart

FFFFFeeeeem som som som som solililililidddddaaaaarrrrritititititaaaaattttt

Juan Carlos Baos
Coordinadora de Càritas a Parets

Des de 1999 funciona a Parets l’Associació de
pares per a la integració de persones amb dismi-
nució, l’APIPD. Es tracta d’un col·lectiu que agru-
pa una desena de  famílies d’infants amb algun
tipus de discapacitat física, psíquica o sensorial
i que treballa per millorar la qualitat de vida
d’aquests nens i joves. Josep Estruch va ser un
dels principals impulsors d’aquesta associació
que ara presideix Juan Carlos Baos.

Mollet que estava molt saturat. Als nous locals tam-
bé hi ha el gabinet Angle on les mateixes professi-
onals atenen els fills dels que integren APIPD i, a
més, hi ha la nostra seu.
Feu mes activitats a banda de l’atenció terapèutica?
Sí, a vegades fem activitats lúdiques i sor tides.
També volem crear una plataforma per a la integra-
ció dels discapacitats al món laboral. Com APIPD
formem part d’una associació que agrupa més
municipis anomenada CEDISBA i que treballa acti-
vament en projectes com la construcció de pisos
tutelats per a persones amb disminucions, entre
d’altres coses.
Esteu satisfets amb el suport municipal?
Estem satisfets del suport  econòmic que ens dóna
l’Ajuntament i també del suport moral per tirar en-
davant la nostra tasca. De tota manera, en situaci-
ons així, tot el suport que es pugui rebre no arriba
a ser mai suficient.
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“Cal educar en comptes d’imposar. S’ha de donar un bon exemple”

Pilar Pereira

S’associa el fet de pintar grafits amb una
forma de criticar el sistema. Quin és el
rerefons d’aquesta expressió artística?
Els graffittis s’engloben en un fenomen
més global, el hip hop. Aquesta tendència
nascuda com una cultura urbana que en-
globa el breakdance, la música hip hop,
algun tipus de rap i els graffittis, intenta
expressar la reafirmació del jo, pretén dir
“sóc aquí, sóc algú”, reivindica la teva per-
sona i el que ets capaç de fer. El rerefons
depèn de cada persona, del que vol expres-
sar, una superació pròpia i deixar-hi el teu
art. La gent és el teu mirall, t’hi reflectei-
xes i alhora ets veus a tu mateix.
Com i perquè vas iniciar-te en el hip hop?
Aquest moviment ens va arribar a través
de la televisió. El meu primer encontre va
ser a través d’una pel·lícula, a finals dels
80. Em va agradar aquesta expressió, vaig
començar amb el breakdance i al cap de
dos anys em vaig introduir en el camp dels
graffittis. L’any 94-95 vaig fer un pas en
l’apartat musical amb el rap. Actuo en so-
litari i també amb el meu grup, PANDEMIA
CREW. Estem treballant la maquetació i

Eterno
Escriptor de grafits

anem a buscar l’edició d’un disc per a l’any
vinent.
Existeixen trucs per fer un bon grafit?
Cadascú té el seu estil propi. Els escrip-
tors de graffittis són autodidactes. Ha evo-
lucionat molt. Anys enrere qui feia una bona
obra, amb el material que hi havia –pocs
colors i vàlvules- era perquè en sabia molt.
Ara resulta força més senzill, tot i que no
és fàcil.
Per què el pseudònim d’Eterno?
ETERNO és el meu nom de guerra. L’atri-
bueixo a una part de misticisme heretada
de la meva mare. Em va venir el nom al cap
i em va atraure. Més que buscar jo el nom
diria que ell em va buscar a mi. ETERNO
és una paraula que s’expressa per si ma-
teixa, el que jo hi pugui afegir està de
més.
Com es pot conscienciar els joves que cal
expressar-se amb civisme?
És una qüestió complicada. Crec que el
tractament envers alguns moviments ur-
bans ha passat de la tolerància total a la
tolerància 0. Cal trobar un equilibri. Hi ha
espais, com els murs de la riera, on es pot

pintar i són un bon lloc. Jo vaig ser el pri-
mer a deixar la meva obra al Hall of fame
(el mur de la fama) de la riera. Crec que
cal educar en comptes d’imposar. S’ha de
donar un bon exemple, aquesta és la
base.
Com es poden evitar les firmes a les parets?
Hi ha gent dintre d’aquest moviment que
no ho veu bé, d’altres sí. Respectar és im-
portant. No es tracta d’evitar-ho, potser el
que caldria és habilitar més llocs on poder
deixar les seves firmes, murs específics i
en punts estratègics, que de tant en tant
es vagin blanquejant.

Ultima hora ...´

Sara Castillo es classifica pel
Campionat de Catalunya Patinatge
La paretana Sara Castillo, patinadora
de categoria infantil del Cerdanyola
Club d’Hoquei, ha participat al Campi-
onat de Barcelona Aleví - Infantil 2006
de Patinatge Ar tístic. La jove, d’11
d’anys, s’ha classificat per al Campio-
nat de Catalunya després d’assolir el
tercer lloc a la modalitat de figures obli-
gatòries, el setè en el programa lliure
individual i el cinquè en combinada.  El
Campionat de Catalunya tindrà lloc el
23 i 24 de setembre a l’Ametlla.

La il·lusió no té edat actuarà aquest
diumenge a Cretas (Terol)
El grup de play backs de Parets La il·-
lusió no té edat, format per una tren-
tena d’integrants, actuarà aquest diu-
menge a Cretas (Terol). Més d’una vin-
tena de membres del grup protagonit-
zaran l’espectacle, que vol retre home-
natge a l’exalcalde d’aquest municipi.
La regidora de Serveis Socials, Ana
Fernàndez, anirà en representació de
l’Ajuntament de Parets. El viatge servi-
rà també per visitar les instal·lacions
d’una residència per a la gent gran que
l’any passat es va inaugurar a la pobla-
ció de Valderobles.

Signa les seves obres com Eterno. Aquest és el nom que figura als seus gra-
fits. Canvia el pinzell per un esprai i el llenç per una paret. Professionalment
es dedica a la construcció, però una de les seves aficions és pintar grafits.
Fa anys que deixa la seva rúbrica als murs, això sí, a llocs permesos. S’ha
convertit en referent en l’entorn per les seves obres i ha col·laborat amb
l’Ajuntament de Parets a la campanya Parets creix en civisme. I és que els
grafits són una expressió artística arrelada als nostres temps i  cada cop
més acollida, sempre i que mantinguin la bona convivència. Expressar-se amb
civisme és possible.


