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El sector de Can Fradera està previst al Pla Gene-
ral d’Ordenació de Parets del Vallès com un dels
indrets del municipi que ha d’acollir un complex re-
sidencial amb un destacat nombre d’habitatges pro-
tegits. L’actuació integral d’aquest espai –que es
desenvoluparà a mig termini– ha sofert modifica-
cions de planificació, aprovades inicialment al dar-
rer ple, que comportaran una millora de la mobili-
tat al municipi i l’increment del nombre d’habitat-
ges socials. La proposta de modificació puntual del
PGOU augmenta sensiblement el percentatge de
sostre residencial d’habitatges de protecció ofici-

al, del 30 al 40% en aquest espai, si bé es manté
la quantitat de sòl urbanitzable. Un altre dels be-
neficis de la modificació és la millora de la mobili-
tat. La construcció d’un vial de ronda, amb una ro-
tonda a l’avinguda de Catalunya i un pont sobre el
riu Tenes, reduirà el volum de trànsit que absorbeix
el nucli urbà procedent del polígon Llevant, del car-
rer de Francesc Macià i de la mateixa avinguda de
Catalunya. Alhora es projecta la construcció d’un
pas soterrat al carrer de Nostra Senyora de
Montserrat que ha de permetre una millor connec-
tivitat amb els barris del Raval i La Linera. (Pàg.3)

Més habitatge protegit a Can Fradera
Amb la modificació puntual del Pla General també s’aconseguirà reduir el trànsit

L’actuació de Can Fradera preveu l’increment del nombre d’habitatges de protecció i la millora de la mobilitat pel nucli urbà

SUMARI

Dissabte s’inicia
la 26a Volta al Vallès
de ciclisme cadet

 (Pàg.9)

Jornades Els nostres
avis, del 3 a l’11 de

juny (Pàg.5)

La Bebeteca de Can
Butjosa celebra el
15è aniversari (Pàg.7)



26 de maig de 20062
SERVEIS

Horaris de visita del consistori

La piscina Can
Butjosa és una
instal·lació es-
portiva pensada
per a grans i pe-
tits. Des d’allà, i
durant tot l’any,
s’organitzen acti-
vitats, cursos de
natació per a
adults i infants i
jornades recrea-
tives així com la
coordinació d’es-
deveniments en col·laboració amb diverses
entitats esportives municipals. Entre els
mesos de gener i febrer es preparen sorti-
des a Andorra per gaudir de les piscines del
complex esportiu Caldea i, l’última setma-
na de maig, com a cloenda dels cursets
escolars, es programen jornades recreatives
per a les escoles i es lliuren diplomes a tots
els participants.
La piscina Can Butjosa col·labora amb la
Fundació per a l’Esclerosi Múltiple en l’or-
ganització de Mulla’t per l’esclerosi múlti-

Piscina Can Butjosa: esport i jocs a l’aigua
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Horaris 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

El sindrome de la caca de gos
El poble on visc pateix la síndrome caca de gos. Parcs
infantils, parterres, carrers, voreres i sots d’arbre ser-
veixen de pipican, potser perquè en el meu poble no
hi ha pipicans. Jo, sóc propietari d’un gos, d’un gos
trist i preocupat. Així, doncs, com que ell no pot es-
criure en un diari per queixar-se dels amos dels seus
companys, ho faig jo per ell. Com que ell no pot re-
collir el que embruta, ho faig jo també. No és un gran
esforç ni una gran despesa. És només qüestió d’edu-
cació, de civisme, de pensar en els altres.
Des d’aquí felicito tots aquells que no passen vergo-
nya ajupint-se per recollir l’excrement del seu gos, del
seu amic. També felicito als que, com jo, recullen
caques dels altres i les porten en una bosseta als
amos despistats, amb un somriure sincer i un sim-
ple “Perdoni. Però es deixava això. Gràcies”.
Barcelona vol estar neta, Granollers reparteix bande-
retes i Parets vol créixer en civisme. Aplaudeixo
aquestes iniciatives, però crec que, en el cas del meu
poble, és insuficient.
Repartir bosses i donar instruccions està bé. Però,

el problema, crec, és un xic més profund i més ar-
relat. Segurament, alguns dels que no recullen la
tifa del seu amic fidel, llencen papers a terra, buri-
lles, llaunes. Ho fan els joves i ho fan els grans.
Ho fan els pobres i també  ho fan els rics. Sembla
que aviat hi haurà més papereres i cendrers al car-
rer. I torno a aplaudir mentre espero que facin
pipicans com els de la ciutat de la meva mare, a
prop de Tarragona. Es netegen prement un botó,
com el wàter de casa. Mentre tot això arriba (per-
què arribarà, com també arriben les eleccions)
continuaré esquivant bolets al carrer.
Espero que aquest escrit serveixi perquè altres gos-
sos com el meu deixin de passar vergonya veient
el que els seus amos no fan per ells.

Israel Conejero

ple, una activitat
que recull fons en
benefici de les per-
sones que patei-
xen aquesta malal-
tia.
El complex consta
de dues piscines,
una de 12,5 x
6,25 m per als més
petits amb una pro-
funditat d’entre 40
cm i 1 metre i l’al-
tre de 25 x 12,5 m

d’entre 1,60 i 2,20 metres de profunditat. Tam-
bé té una zona descober ta amb una super fí-
cie de 250 metres quadrats que resta oberta
entre els mesos de juny i setembre, vestidors,
lavabos i dutxes. L’equip que hi treballa està
format per divuit persones entre les quals hi ha
el director, socorristes, monitors i el personal
de manteniment i control d’accés.
La piscina Can Butjosa es va inaugurar el maig
de 1987 i, actualment, hi ha més de 1.400
usuaris inscrits, dels quals un 75% són de Pa-
rets.

La Salut, 46
08150 Parets del Vallès
Tel. 93 562 06 02

piscina@parets.org
http://esports.parets.cat

Divendres 26 maig
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
Dissabte 27 maig
-A la Biblioteca Can Butjosa, festa
de celebració dels 15 anys de
Bebeteca.
-A les 11 h, al Casal de Cultura Can
Butjosa, Festa solidària per Bolívia.
-Al Pavelló, cloenda dels Jocs es-
portius escolars.
-A les 16 h, sortida de la primera
etapa del critèrium ciclista Volta al
Vallès.
Dimarts 31 maig
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, hora del conte a càrrec de
Joan de Boer.
-A les 20 h, a l’Escola de Música,
presentació de la consulta per ela-
borar el reglament de Participació
Ciutadana
Dijous 1 juny
-A les 20.30 h, al Casal de Cultura
Can Butjosa, Docufòrum.

Divendres 2 juny
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 19 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, presentació del llibre La
gent i el paisatge, de Jaume
Vilaginés.
Dissabte 3 juny
-A par tir de les 9.30 h, al Pavelló
Municipal d’Esports, Diada de l’Es-
port.
-A les 16.30 h, al Teatre Can Rajo-
ler, obertura de les jornades Els
Nostres Avis 2006, a càrrec de l’al-
calde de Parets, Joan Seguer, i in-
auguració de les exposicions de
fotografia i dels treballs realitzats
durant el curs 2005-06 als Casals.
-A les 11 h, a l’espai de Can Jornet,
Bosc de llibres.
-A les 18 h, a la plaça de la Vila, tro-
bada de puntaires.
-A les 18.30 h, a la plaça de la Vila,
audició de sardanes a càrrec de la
Cobla Termalenca.

-A les 19 h, a l’Escola Municipal de
Música, concert a càrrec del Duet de
violí i piano.
-A les 22 h, al Parc La Linera, havane-
res amb el grup Rems.
Diumenge 4 juny
-Sortida popular: Ruta dels molins, a
Calldetenes.
-A les 10 h, sortida de la cinquena eta-
pa del critèrium ciclista Volta al Vallès.
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler,
cinema “Cuando menos te lo esperas”
Dimarts 6 juny
-A les 18 h, al Club Sant Jordi, presen-
tació del llibre Els drets del meu demà,
a càrrec de Jordi Muñoz.
Dijous 8 juny
-A les 17 h, al Casal Ca n’Oms, bingo.
-A les 18 h, al Casal Ca n’Oms, recital
poètic a càrrec del Niu d’Art.
Dijous 8 juny
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler,
ter túlia amb l’escriptor Lluís-Anton
Baulenas.
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L’actuació urbanística de Can Fradera comportarà la
reducció del trànsit pel nucli urbà i més habitatge social
En el marc del desenvolupament urbanístic del sector de
Can Fradera es planteja, d’una banda, l’increment d’ha-
bitatges de protecció oficial i, de l’altra, la construcció
d’un nou vial que permetrà reduir la densitat de trànsit
que actualment absorbeix el nucli urbà. És amb aques-
ta voluntat que s’ha dissenyat la creació d’una àmplia

L’augment del nombre d’habitatges de
protecció oficial i la millora de la mobi-
litat del municipi mitjançant la cons-
trucció d’una nova infraestructura vià-
ria són els dos eixos principals que han
motivat la modificació puntual del  Pla
General d’Ordenació Urbana de Parets
al sector de Can Fradera, aprovada al
darrer Ple amb els vots a favor del PSC
i ICV, l’abstenció d’ERC i CiU i en con-
tra del NOPP. L’àmbit d’actuació del
sector de Can Fradera està delimitat
pel carrer d’Aragó, el camp municipal
de futbol, l’avinguda de Catalunya i di-
verses finques de sòl no urbanitzable.
Aquest indret dóna continuïtat al Camp
de les Peces i al barri dels Horts del
Rector.

Més habitatges protegits
Can Fradera  està inclòs dins el Pla
d’Habitatge 2005-2008 elaborat per
l’Ajuntament de Parets com un dels
àmbits potencials de construcció d’ha-
bitatge protegit. El 40% del sostre edi-
ficable d’aquest sector estarà destinat
a habitatges de protecció oficial adre-
çats a persones a menor nivell de ren-
da, especialment a joves i gent gran. El

El sector Can Fradera acollirà 150 habitatges de protecció oficial

Millora de la mobilitat

sector de Can Fradera acollirà un total
de 370 habitatges, 150 dels quals
seran de protecció oficial. L’estudi d’ar-
quitectura Serra-Vives-Car tagena ha
estat l’encarregat d’elaborar el projec-
te urbanístic d’aquest sector amb dos
objectius: possibilitar la construcció de
més habitatges de protecció i afavorir
la mobilitat interna del municipi.

A més de Can Fradera i l’Espai Central,
al sector anomenat UP-7, a la zona del
cementiri, també acollirà una nova pro-
moció de pisos protegits.

Societat Habitaparets
Al darrer ple també es va procedir a
l’aprovació definitiva de la Constitució
i els Estatuts d’HABITAPARETS SL,
una societat de responsabilitat limita-
da que té per objecte la gestió del pa-
trimoni municipal del sòl i l’habitatge.
Aquesta societat serà l’encarregada de
coordinar el desenvolupament del Pla
d’Habitatge Municipal.

rotonda a l’avinguda de Catalunya i d’un pont sobre el
riu Tenes que milloraran la connectivitat amb el polígon
Llevant sense necessitat de travessar el municipi. Tam-
bé s’ha projectat la construcció d’un pas soterrat al
carrer de Nostra Senyora de Montserrat que aportarà
un nou accés al trànsit rodat al barri de la Linera.

Can Fradera gaudeix d’un emplaça-
ment molt ben comunicat i que es
veurà millorat encara més amb
l’execució d’un nou vial de ronda
que enllaçarà l’avinguda de
Catalunya amb el Polígon Industrial
Llevant.

Nou vial de ronda
Aquesta nova infraestructura viària
representa un benefici per al conjunt
del municipi ja que reduirà el volum
de trànsit que registra actualment el
nucli urbà a través de l’avinguda de
Catalunya i el carrer de Francesc
Macià. Aquesta és una de les peti-
cions que van fer els veïns en el
procés participatiu del Pla de Mobi-
litat del Casc Antic per tal d’alleuge-
rir el trànsit rodat pel centre del
municipi.

Així mateix, al carrer de Nostra Sra.
de Montserrat es farà un pas soter-
rat que permetrà enllaçar amb el
barri de la Linera, que actualment
només té sortida pel carrer de Sant
Antoni. D’aquesta manera, s’acon-
seguirà també afavorir una millor
mobilitat del trànsit rodat al barri
Antic i al conjunt de la població.

El sector de Can Fradera
acollirà 370 habitatges, 150

dels quals seran protegits

La construcció d’un vial de
ronda evitarà la densitat de

trànsit pel nucli urbà

La modificació puntual del Pla Gene-
ral d’Ordenació de Parets al sector
UP1, Can Fradera, és una proposta
força ambiciosa que ens permetrà
construir més habitatges en règim
de protecció pública i millorar la mo-
bilitat general del municipi.
La modificació és coherent amb les
necessitats de creixement del muni-
cipi i preveu l’adequat desenvolupa-
ment de caràcter residencial
d’aquesta zona, on s’ha aprovat un
augment de l’edificabilitat per dispo-
sar de més habitatges a preu asse-
quible i atendre així les necessitats
dels col·lectius més afectats per la
tendència alcista del mercat immo-
biliari.
Aquesta actuació segueix el model
d’ordenació urbanística compacte
perquè augmenta el sostre residen-
cial sense ocupar nou territori i apro-
fita recursos. Alhora, ens ofereix
l’oportunitat de portar a terme unes
obres d’infraestructura viària neces-
sàries per a la racionalització i millo-
ra de la mobilitat urbana, com ara la
construcció d’un nou pont sobre el
riu Tenes que enllaçarà amb el polí-
gon Llevant Industrial, la creació
d’una rotonda a l’avinguda
Catalunya i l’execució d’un pas infe-
rior sota l’av. Ntra. Sra. de
Montserrat que enllaçarà el sector
Can Fradera amb el barri de la
Linera. L’operació enriqueix la
connectivitat de la vila en el sentit
est-oest i evita moltes circulacions
de travessia pel mig del poble, ab-
sorbint bona part del trànsit dels
polígons de Lliçà de Vall i de les
avingudes Catalunya i Francesc
Macià.
En conjunt, és una proposta carac-
teritzada pel desenvolupament sos-
tenible, que fa un bon aprofitament
del sòl disponible, resol un impor-
tant problema de trànsit al Barri
Antic i transforma Can Fradera en
una zona residencial, amb més ha-
bitatge públic municipal, ben relliga-
da amb els barris del costat.
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El 18 de juny de 2006 se celebrarà el
Referèndum per a la Reforma de l’Es-
tatut d’Autonomia de Catalunya. Amb
aquest motiu i aprofitant a notificació
general de les dades del Padró d’Ha-
bitants que l’Ajuntament porta a terme
cada cinc anys i que s’ha fet durant
aquest mes de maig, s’ha facilitat tam-
bé a tots els ciutadans la informació
sobre el districte, la secció i el Col·legi
Electoral on han d’anar a votar a partir
d’ara, ja que han estat objecte d’algu-
nes modificacions.

Canvis de meses i col·legis electorals
És important comprovar la inclusió a
les llistes del Cens Electoral per tal
d’evitar possibles omissions que impe-
dirien emetre el vot en propers comicis,
tenint en compte que el Cens Electo-

Les obres de reforma
del Patronat Pau Vila
començaran al juny
Les obres de reforma del CEIP Patro-
nat municipal Pau Vila s’iniciaran du-
rant el proper mes de juny. L’actuació
ha estat adjudicada a l’empresa Ins-
tem i serà desenvolupada en dues fa-
ses. El pressupost total de l’adjudica-
ció ha estat de 1.012.000 euros.

Actuació en dues fases
La primera fase consistirà en l’ampli-
ació i millora del menjador escolar,
l’adequació de les oficines i l’aula po-
livalent annexa així com l’arranjament
dels accessos i les instal·lacions vin-
culades. L’actuació també preveu la
construcció d’una nova entrada sense
barreres arquitectòniques.El cost serà
de 408.774 euros i es preveu que es-
tigui finalitzada el mes de setembre.
La segona fase, que tindrà un cost to-
tal de 603.626 euros, consistirà en la
rehabilitació de la façana, el canvi de
les finestres actuals per fusteria d’alu-
mini, i la instal·lació d’un ascensor.
Aquesta part de l’obra tindrà una du-
rada aproximada de vuit mesos i es
preveu que s’executi al llarg del 2007.
La part més complexa de l’obra que
serà bàsicament de caràcter estructu-
ral, es durà a terme durant els mesos
de juliol i agost.
Al darrer ple es va ratificar l’acord de
Junta de Govern de determinació de
percentatges anuals de la despesa del
Projecte de reforma del CEIP Pau Vila,
amb els vots a favor de tots els grups
municipals.

ral vigent per al proper Referèndum
només inclou les modificacions produ-
ïdes en el Padró d’Habitants fins el
passat 28 de febrer. En cas d’haver re-
alitzat un canvi de domicili amb poste-
rioritat a aquesta data caldrà anar a vo-
tar al col·legi assignat abans del canvi.

Exposició pública del Cens Electoral
El Cens Electoral, que en aquests mo-
ments encara és provisional,  està ex-
posat al públic a les Oficines d’Atenció
Ciutadana del Barri Antic fins a l’1 de
juny. Durant aquests dies, i prèvia pre-
sentació del DNI, es poden consultar i
presentar reclamacions si cal, que se-
ran traslladades urgentment a l’Oficina
del Cens Electoral, per tal que quedin
reflectides al Cens definitiu, vàlid el pro-
per 18 de juny.

Referèndum sobre l’Estatut: 18 de juny de 2006

Canvi de Col·legis Electorals
-Aquells que resideixen en la zona com-
presa entre els carrers de Bailen al sud
i Mediterrani i Av. Pedra del Diable al
nord, que abans anaven a votar a les
instal·lacions del Teatre de Can Butjosa
o al col·legi Pompeu Fabra hauran
d’anar a votar a les aules del Parvula-
ri del Col·legi Pau Vila, ubicades al
carrer Joan Manuel Imbert.
-Els ciutadans que resideixen en la zona
compresa entre Av. Pedra del Diable i
Mediterrani al sud i Montcau al nord,
que abans anaven al Col·legi Lluís Pi-
quer,  ara han d’anar al Parvulari del
Col·legi Pau Vila.
-Els veïns amb domicili entre els carrers
d’Alfons XIII al sud, Bailen al nord i
Sant Joan a l’est, que abans anaven al
Col·legi Pompeu Fabra, ara han d’anar
al Casal de Can Butjosa

A

B

C

D

E

Col·legi Lluís Piquer
Av. de Francesc Macià, 2
Districte: 01
Seccions: 001, 002, 003, 004

Col·legi Patronat Pau Vila
Carrer Joan Manuel de Imbert, 35
Districte: 02
Seccions: 006, 007

Col·legi Pompeu Fabra
Carrer de la Salut, 38
Districte: 02
Seccions: 001, 002

Casal de Cultura Can Butjosa
Carrer de la Salut, 50
Districte: 02
Seccions: 004, 005

Oficina d’Atenció Ciutadana
Av. de Catalunya, 74
Districte: 02
Seccions: 003

activitats
maig/juny2006
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Què en pensa dels processos de participació ciutadana que s’estan desenvolupant a Parets?

VOX POPULI

Això és molt bo. Ajuda a sen-
tir-se part integrant de la po-
blació i, alhora, serveix per
donar suport quan les actua-
cions provenen de les nos-
tres opinions. És una mostra
d’autèntica democràcia i
transparència. Cal fomentar el
diàleg i la participació.

Ramon
Galera

42 anys

Joana
Moya

35 anys

Està molt bé, sempre i quan
després es compleixin els re-
sultats. Potser no participem
prou, però és per desconfian-
ça, per que pensem que no es
duran a terme les propostes
i que tot quedarà en un no
res. Tot i això, caldria implicar-
se i està bé que es pregunti.

Robert C.
Conde

30 anys

Em sembla bé, al cap i a la fi
els diners també són nostres.
Fa poc que visc aqui, però
par ticipar em fa sentir més
vinculada al poble i demostra
que la meva opinió també
compta. Que es facin aquests
tipus de coses és molt impor-
tant.

Susana
Zornoza
30 anys

Eladia M.
Martínez

40 anys

Les jornades Els Nostres Avis comencen el
3 de juny amb una àmplia programació
L’11 de juny, en el marc de les jornades, es col·locarà la primera

pedra de la residència i centre de dia per a la gent gran

ANA
FERNÁNDEZ

Regidora de
Serveis Socials

i Igualtat

L’Ajuntament de Parets del Vallès posa
en marxa un nou procés de participa-
ció ciutadana a través de la campanya
Deixa empremta, participa-hi, que es
presentarà el proper dimecres, 31 de
maig, a les 20 hores, a l’Escola Mu-
nicipal de Música. La presentació ani-
rà a càrrec de la regidora de Joventut i
Participació Ciutadana de l’Ajuntament
de Parets, Raquel Garcia Mesa, i d’Es-
pai públic, empresa coordinadora de la
consulta, dedicada a processos de par-
ticipació i debat social.

Reglament de participació
Aquesta campanya té com a objectiu
principal definir les bases de la parti-
cipació ciutadana de Parets del Vallès
per al futur. La consulta Deixa emprem-
ta, par ticipa-hi obre el debat sobre
quins han de ser els canals d’informa-
ció que ha de fer servir l’Ajuntament
per informar de la seva activitat i els
seus projectes, de quina manera els
veïns i les entitats poden fer arribar les
seves propostes al consistori i en
quins casos l’Ajuntament haurà de
consultar els veïns, veïnes i associa-
cions, abans d’aprovar un programa o
acció municipal.

Canals de participació ciutadana
En el decurs de l’acte de presentació
es donarà a conèixer el document de
treball i les diverses vies perquè tot-
hom que ho desitgi pugui fer les seves
aportacions. A partir de l’1 de juny, a
tots els equipaments municipals es po-
dran trobar butlletes de participació
que es podran dipositar a les bústies
instal·lades amb motiu de la campa-
nya. A més, es podrà consultar tota la
documentació i fer arribar aportacions
a través del web municipal
www.parets.org/participacio.
D’altra banda, a partir del 9 de juny, el
butlletí Parets al dia inclourà el mateix
qüestionari sobre aquest procés parti-
cipatiu.

El 31 de maig es
presenta la campanya
Deixa emprempta.
Participa-hi

Breus
L’ONG de Parets Amics de
Materi guardonada amb els
premis TELVA 2006
D’entre els més de 160 projectes
internacionals que optaven als pre-
mis de solidaritat convocats per la
revista TELVA i l’Ajuntament de
Madrid, el jurat, format per actors,
metges, escriptors i persones vincu-
lades al món de la cultura i la políti-
ca, ha atorgat el tercer premi inter-
nacional dotat amb 9.010 euros, al
projecte presentat per l’ONG de Pa-
rets Amics de Materi, per a la cons-
trucció d’una escola per a nens
abandonats a la República de
Benin, al continent africà. María
José Torres, presidenta de l’associ-
ació, va recollir el guardó de mans
de la consellera, Ana Botella.

Els alumnes del CEIP Pompeu
Fabra fan una donació solidària

Ho trobo molt bé. És una for-
ma de fer participar els ciuta-
dans i ciutadanes en aquells
temes que ens afecten.
Cal preguntar, potser tot no,
però si en els aspectes més
importants, aquells que to-
quen més d’aprop.

Molt bé, és el poble el que ha
d’opinar perquè som els que
contribuim amb els nostres
impostos. La gent participaria
molt més si veiessin que es
compleix el que es demana i
la participació tindria més re-
sultats. Hem de decidir entre
tots el que més convé.

Els mestres i alumnes de CEIP
Pompeu Fabra han fet una donació
de 630 euros a l’Associació Solidà-
ria amb San Francisco del Norte.
Aquests diners van ser recollits el
passat 20 d’abril en el decurs de la
jornada de portes obertes i prove-
nen de la venda d’objectes artesa-
nals elaborats pels nens i nenes de
l’escola. L’impor t es lliurarà als
membres de l’associació el proper
22 de juny, durant la festa de final
de curs, i serà destinat a cobrir les
despeses escolars d’infants sense
recursos del poble agermanat amb
Parets. Els diners es destinaran a
l’adquisició de material imprescindi-
ble per a assistir aquesta escola i
seran gestionats per l’Asociación de
Amigos de Parets del Vallès, que
treballa de forma paral·lela amb
l’Associació Solidària amb San
Francisco. Ambdues entitats han
agraït el gest, l’esforç i la il·lusió ves-
sats sobre el projecte.

El proper dissabte, 3 de juny, comen-
cen les jornades Els nostres avis, or-
ganitzades per la regidoria de Serveis
Socials de l’Ajuntament de Parets.
L’acte inaugural anirà a càrrec de l’al-
calde Joan Seguer, i tindrà lloc a les
16.30h al Teatre Can Rajoler.

Més de deu dies d’activitats
Del 3 al 5 de juny es duran a terme
més d’una desena d’activitats de cai-
re lúdic i cultural, amb la finalitat d’es-
tablir un punt de trobada i convivència
entre la gent gran, donar a conèixer
algunes de les activitats que desenvo-
lupen i potenciar la seva participació
en actes lúdics. Després de l’acte in-
augural, s’obriran al públic dues expo-
sicions. La primera serà una mostra
dels treballs realitzats als cursos i ta-

llers dels casals i anirà acompanyada
d’una mostra fotogràfica. La plaça de la
Vila acollirà la trobada de puntaires, una
audició de sardanes i, al parc de La
Linera es farà una cantada d’havaneres.

Diversitat d’actes
Durant tota la setmana, es podrà gau-
dir de diverses activitats que inclouen un
recital poètic a càrrec del Niu d’Art Pa-
rets, l’actuació de play back del grup La
il·lusió no té edat, i el tradicional ball.
La programació finalitzarà el diumenge
11 de juny, amb un esdeveniment es-
pecial: la col·locació de la primera pe-
dra de la residència i centre de dia per
a la gent gran, a l’avinguda Pedra del
Diable. Les jornades es clouran amb un
acte religiós a l’església de Sant Este-
ve i un dinar al pavelló d’esports.

Els nostres avis

Hi ha qui pensa que el dia del pare, de la mare, dels enamorats…
són només festes perquè el comerç hi guanyi diners. Segurament
hi ha qui pensa que les jornades Els nostres avis són només una
campanya política. Jo crec que no. Anem per la vida tan ràpid que
no ens adonem que no tenim temps per reconèixer ni per agrair a
aquelles persones que estimem, tot el que en el seu moment han
fet per nosaltres. Aquest és el cas dels nostres avis i àvies. Cre-
iem necessari fer una aturada en les nostres curses diàries per
dedicar uns dies només a ells i a elles. S’ho han guanyat i s’ho
guanyen dia a dia. A Parets tenim la sort de comptar amb un grup
nombrós d’avis i àvies, molts dels quals fan diferents activitats
durant tot l’any. Volem aprofitar, també, per mostrar a la població
aquests treballs. I tot això ho farem d’aquí a uns dies i ho farem
per ells i elles i amb ells i elles. VISCA LA GENT GRAN!
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Els cinc finalistes de l’Amfirock 2006
actuaran el 10 de juny a Can Butjosa

Més de seixanta formacions musicals han participat a la
dissetena edició del concurs Amfi Rock de Parets

Imatge guanyadora del Concurs de disseny de la caràtula del CD de l’Amfi Rock 2006

Verdcel, No/Thin, Irakunda, Eter i
Sixteen Solid Spread són les cinc for-
macions finalistes del concurs Amfi
Rock 2006, promogut per la regidoria
de Joventut de  l’Ajuntament de Parets.
El certamen, que arriba enguany a la
dissetena edició, pretén promocionar
les formacions amateurs o semipro-
fessionals de qualsevol estil musical
contemporani.
Seixanta-dos grups de tot el país han
presentat les seves maquetes amb un
estil molt variat i una clara preferència
per al pop-rock fusió o el mestissatge.
El jurat, format per persones vincula-
des al món de la música i la cultura
(Carles Vila, Jaume Camprubí, Dani
Marín, Paco López, Josep Guasc), ha
escollit els cinc grups finalistes del

Oficina de Catala

Oficina de Català
de Parets del Vallès

Centre Cultural Can Rajoler
Travessera, 1

Tel. 93 573 98 00

parets@cpnl.cat

Programari en català. Perquè
el teu ordinador parli com tu

`

S’ha editat una nova edició del CD-ROM
Programari en català. Perquè el teu or-
dinador parli com tu. L’Oficina de Ca-
talà de Parets del Vallès te l’ofereix
gratuïtament, amb prioritat per a asso-
ciacions i empreses.

Continguts del CD-ROM
GNU/Linux: Firefox 1.5.0.1 (nave-
gador), Thunderbird 1.5 (gestor de cor-
reu electrònic), OpenOffice.org 2.0.2
(ofimàtica), spell (corrector ortogràfic).
Mac OS: Firefox 1.5.0.1 (navegador),
Thunderbird 1.5 (gestor de correu elec-
trònic), Nvu 1.0 (editor web). Palm OS:
DB (base de dades), Weasel Reader
(lector de documents) SiEd (editor de
textos), Plucker Viewer (visor web),
Plucker Desktop per a Windows (adap-
tador de pàgines web), Memòria (joc de
taula), fDic (diccionari de mots encre-
uats), VfsBackup (copiador de segure-
tat), Plogit (gestor de blocs), Cultura
lliure (llibre del creador de Creative
Commons), Solitari (joc de taula), Fuel
(gestor de despeses de vehicles),
r fTidy (gestor de contactes). Windows:
Firefox 1.5.0.1, Opera 8.01 (navega-
dors); Thunderbird 1.5 (gestor de cor-
reu electrònic); OpenOffice.org 2.0.2
(ofimàtica), Gimp 2.2.8 (editor d’imat-
ges) AbiWord 2.4.3 (editor de text), Nvu
1.0 (editor web), Gaim 1.5, El Missat-
ger (missatgeria instantània); 7-Zip
4.32 (compressor de fitxers); Salt 3.0
(traductor/corrector de text), Inkscape
0.43 (editor d’imatges); SeaMonkey
1.0 (navegador/gestor correu/editor
web...); Picasa (gestor/editor d’imat-
ges); Inter fície en català per al
Windows XP i de l’Office 2003 Edition;
Microsoft SMS Sender (comunicació
SMS); Microsoft Calculator Plus (calcu-
ladora/conversor).

concurs, que actuaran a la festa que se
celebrarà al Casal Can Butjosa el 10
de juny. Es concediran dos premis es-
pecials, el primer dotat amb 1.500
euros i el segon, amb equipament
musical per valor de 500 euros. Dels
cinc grups que actuaran a l’Amfi Rock
2006 s’editarà un disc compacte amb
dos temes de cada formació.

També s’ha donat a conèixer el nom del
guanyador del IV Concurs de disseny
de la caràtula del disc compacte. La
proposta guanyadora, de la vintena de
treballs presentats, pertany a Francisco
Javier Rodríguez García, de Montmeló.

El passat dia 11 de maig, va tenir
lloc la tercera de les caminades per
l’entorn de Parets, organitzada per
l’Escola de la Natura conjuntament
amb el Club Sant Jordi i l’Asoveen.
L’itinerari es va iniciar a Can Jornet,
va passar per la Torre de Malla  i va
finalitzar a les instal·lacions del Con-
sorci i a la zona de reintroducció de
cigonyes en la zona de Gallecs. Les
excursions van ser guiades per mo-
nitors de la Escola de la Natura, que
van explicar les peculiaritats de la
fauna i flora autòctones. L’activitat
s’emmarca dins la programació per
promoure l’exercici saludable, el co-
neixement del nostre entorn i la
convivència entre la gent gran. L’ex-
periència ha estat valorada molt po-
sitivament tant pels participants com
per l’organització i està previst inici-
ar un nou cicle durant la tardor i
ampliarla a la resta de casals.

Aquest mes de maig s’acompleixen 15 anys  de la posada en marxa de la Bebeteca

El grup guanyador actuarà a la
Festa Major d’Estiu 2006

Demà dissabte, 27 de maig, a les 17
hores, tindrà lloc a la Biblioteca Infan-
til i Juvenil Can Butjosa, la celebració
del 15è aniversari de La Bebeteca. La
festa pretén aplegar el major nombre
possible d’usuaris d’aquest servei,
més d’un miler persones, que van ini-
ciar-se a la lectura “mirant i  escoltant”.

Foment de la lectura per als nadons
El projecte va néixer amb la premissa
de familiaritzar els infants menors de 7
anys amb els llibres, els contes i la
lectura. En el decurs de la celebració es

Breus

farà un repàs dels 15 anys de vida de
la Bebeteca, amb reculls fotogràfics, lli-
bres, carnets, i es donarà a conèixer la
nova edició del disc compacte del Ta-
ller de Jocs de Falda. Durant l’acte es
repartirà el nou pòster Creixem llegint
de la il·lustradora Gemma Sales. Tam-
bé es presentarà l’Escola d’estiu que
es desenvoluparà enguany per a la
petita infància així com un nou espai
adreçat als adults que tenen cura dels
infants i per tant fan de pont entre ells
i els llibres, que entrarà en funciona-
ment el curs vinent. La biblioteca posa-

rà a l’abast dels usuaris el Llibre Blanc
en què podran deixar les seves signa-
tures, opinions i suggeriments.

1991, comença el projecte
La Bebeteca entrava en funcionament
el maig de 1991 com un servei dedi-
cat al foment de la lectura per infants,
i es convertia en un projecte pioner a
tot l’Estat. La Bebeteca és un servei
d’atenció especial per a nens i nenes
de 0 a 6 anys que disposa d’un espai i
un fons de llibres triats especialment
per a les seves necessitats. Inclou
préstec de llibres, xerrades periòdiques
sobre l’ús del servei, assessorament i
atenció constant i té des de llavors un
estret lligam de col·laboració i compli-
citat amb el Servei de Pediatria, la lle-
vadora del Centre de Salut i les esco-
les bressol del municipi.

Rècord català pel lector més precoç
Gràcies a la Bebeteca, l’any 1996, la
biblioteca infantil i juvenil Can Butjosa
va rebre el rècord català del lector amb
carnet de préstec amb edat més pre-
coç, un nadó amb només 4 hores. En
el decurs d’aquests quinze anys, s’han
fet més d’un miler de carnets de prés-
tec a infants d’entre 0 i 7 anys.  Actu-
alment, l’usuari més jove té 1 mes i el
més gran 26 anys. Del miler de carnets
que s’han registrat a la Bebeteca, en
aquests moments n’hi ha 300 en actiu.

La companyia de teatre amateur de
Parets Som i Serem va representar
el passat diumenge, 21 de maig, a
les 19.30h, l’obra de Lluís Coquard
A l’armari i al llit al primer crit. En
aquesta ocasió, es tractava d’una
comèdia vodevil en dos actes, fres-
ca, divertida i plena d’embolics. Com
ja és habitual, els paretans van tor-
nar a omplir el teatre Can Rajoler i van
arrencar les rialles i aplaudiments
d’un públic que els estima i els abri-
galla en totes les seves actuacions.

Caminades per a la gent
gran a l’entorn de Gallecs

Som i Serem omple el
teatre Can Rajoler

Festa solidària amb
Bolívia a Can Butjosa
Demà dissabte, 27 de maig, al Ca-
sal Can Butjosa, se celebrarà una
festa solidària en favor de
Cochabamba, una de les quatre ciu-
tats més importants de Bolívia, on el
70% de la població viu en situació
d’extrema pobresa. Durant el matí,
s’han programat diversos actes adre-
çats al públic infantil. A partir de les
20h es projectarà un curtmetratge i
a les 20.30h tindrà lloc la presenta-
ció del projecte solidari. Les activitats
finalitzaran amb un espectacle aeri de
Fura, un monòleg teatral a càrrec
d’EdPAC i un concert en el qual inter-
vindran formacions musicals.

Quinze anys mirant, llegint i escoltant contes a la Bebeteca
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Unes 200 persones van participar el
passat diumenge a la 2a Marxa Po-
pular El Piolet organitza pel Centre
Excursionista Parets. L’activitat
constava d’un recorregut de 10,5
kms per diferents indrets com ara el
bosquet de la Fàbrica, la Torre d’en
Malla, Riera Seca, Can Riera o Can
Jornet. La sortida i arribada es va fer
al pavelló d’esports. Tots els parti-
cipants van rebre com a regal una
samarreta, entrepà i beguda. El CEP
ja prepara la marxa Montserrat-Pa-
rets per l’11 de juny, la participació
es limita a 100 persones.

Dues-centes persones
participen a la 2a Marxa
popular El Piolet

El CF Parets necessita un punt per pujar a Preferent

El primer equip del Club de Futbol Pa-
rets té l’oportunitat de proclamar-se
campió del grup 4t de la 1a Territorial
aquest diumenge davant de l’afició. Els
paretans rebran a les 12 del migdia el
CE Sallent en la darrera jornada de la
lliga. El bloc dirigit per Cuni està a un
pas de l’ascens gràcies a l’empat as-
solit el passat diumenge al camp de
l’Avià (1-1). El gol de la igualada va
arribar en el minut 95 amb una rema-
tada de cap de Quim Solanich.
A l’espera del partit d’aquest diumen-
ge que RAP 107 (FM 107.2) transme-
trà en directe, el CFP és primer de la
lliga amb 63 punts, seguit del Gironella
i Avià amb 61 i el Palau Solità amb 59.
Si els paretans empaten o guanyen el
CE Sallent es proclamaran campions ja
que depenen dels seus resultats, a
més compten amb el goal average fa-
vorable amb els seus immediats per-
seguidors.

18 jornades sense perdre
El CF Parets vol ampliar la xifra de par-
tits que no perd a la competició. Amb
l’empat obtingut a Avià acumulen 18
partits consecutius sense conèixer la
derrota, amb 15 victòries i 3 empats.

L’equip entrenat per José Miguel Astasio, líder amb 63 punts, tanca la temporada aquest diu-
menge en camp propi, a les 12h,  davant del CE Sallent que ja ha baixat a segona territorial

El rival d’aquest diumenge, el Sallent,
és quart per la cua a la classificació
amb 33 punts i sense opcions de per-
manència. El club del Bages que mili-
tava la temporada passada a la cate-
goria de Preferent no guanya des de fa
sis jornades.

Crida a l’afició
La directiva del CFP confia en omplir
de nou el camp municipal Josep

Seguer tal com va succeir davant el
Puigreig el 14 de maig. En cas que el
CF Parets es proclamés campió hi ha
prevista una celebració popular que tin-
dria lloc diumenge a la tarda pels car-
rers del municipi. El darrer ascens del
primer equip del CFP va tenir lloc la tem-
porada 1984-85 quan van quedar cam-
pions del grup 4art de la 2a Regional.
Des d’aleshores l’equip s’ha mantingut
a la mateixa categoria.
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La 26a Volta al Vallès de ciclisme cadet
comença dissabte a Parets

Una contrarrellotge invidual de 4 km
servirà per obrir aquest dissabte 27 de
maig a Parets la 26a edició de la Vol-
ta al Vallès de ciclisme cadet Gran Pre-
mi Diputació de Barcelona. El Criterium
organitzat de forma conjunta per AC
Parets i CC Montcada comptarà amb
la participació d’un centenar de corre-
dors de dotze equips diferents, cinc
d’ells de fora de Catalunya.
Els equips participants són: Nicky’s,
Sant Boi, Camp Clar (Tarragona),
Palafrugell, Cunit, Bicisprint, Betulo,
Vall d’Uxó (Castelló), Rualje (Ciudad
Real), Sepelaco (Castelló), Txirrindulari
(València) i la Selecció Murciana.
L’etapa d’aquest dissabte començarà
a les 16 h amb sortida des del carrer

La cloenda de la temporada dels Jocs Esportius Escolars 2005-
06 tindrà lloc aquest dissabte 27 de maig al Pavelló d’esports.
De 10 a 12 del matí hi haurà una marató esportiva amb la pràcti-
ca del futbol sala, bàsquet i handbol per les categories prebenjamí
i benjamí. Els escolars minibenjamins jugaran a bàsquet i futbol
sala. A les 12.15 h es farà la desfilada dels participants i el lliu-
rament de trofeus, mitja hora més tard hi haurà la clausura a càr-
rec del regidor d’Esports de l’Ajuntament, Josep M. Guzmán, i es
lliuraran les medalles i els obsequis a tots els participants.

Més de 200 joves han participat a les competicions
Més de 200 escolars de Parets del Vallès han pres part en els
jocs escolars dirigits a les categories mini, prebenjamí i benjamí.
Enguany també han participat les escoles esportives de Montmeló
i Sant Fost. A més dels jocs escolars durant la temporada s’han
realitzat els entrenaments de les Escoles Esportives Municipals
amb un entrenament a la setmana per la categoria mini i amb dues
sessions pel que fa als joves d’entre 6 i 9 anys.

El proper dissabte 3 de juny tindrà lloc
la sisena edició de la Diada de l’esport
organitzada pel Servei d’Esports de
l’Ajuntament de Parets.
Enguany s’han programat cinc activi-
tats que són obertes a tothom. La
Paretana d’escacs ha preparat una
competició de partides ràpides a les
18 h, el Bàsquet Parets repeteix el tor-
neig popular 3X3 (9.30 h), la inscrip-
ció costarà 4 euros. A la mateixa hora,
l’Handbol Parets farà un torneig popu-
lar 4X4. El Tennis Taula Parets organit-
zarà un torneig popular a les 11 del
matí amb inscripció gratuïta. Ja a la
tarda es farà a les 16 h el torneig po-
pular de futbol sala 4X4 organitzat pel
Servei d’Esports. La inscripció costa-
rà 2 o 3 euros per jugador segons la
categoria. Tothom que participi a la di-
ada rebrà com a obsequi el regal d’una
samarreta.

Tornejos de futbol al camp municipal
Igualment el CF Parets ha programat
tornejos 3X1 al camp municipal Josep
Seguer dins de la Setmana Esportiva
del 3 al 10 de juny per a totes les ca-
tegories de futbol base. Entre els clubs
participants hi ha: Damm, Canovelles,
Europa, Mataró, Sabadell, l’Hospitalet,
Cornellà, Gramanet, Badalona, Sant
Andreu i Granollers.

Jornada de portes obertes
Enguany la Diada de l’esport s’avança
una setmana per fer-la coincidir amb la
jornada de portes obertes a instal·-
lacions esportives que convoca la Di-
putació de Barcelona.
Els usuaris de la piscina Can Butjosa
no pagaran entrada durant tot el cap de
setmana del 3 i 4 de juny.

Joaquim Rodríguez, 14è a la Volta Ciclista a Catalunya

El Criterium organitzat per AC Parets i CC Montcada manté les
mateixes etapes que en edicions anteriors

El sènior masculí A del BP iniciarà el
cap de setmana del 3 i 4 de juny la
fase d’ascens a 3a Catalana.
L’equip dirigit per Toni Martín ha fet
una excel·lent temporada guanyant
29 dels 30 partits disputats a la lli-
ga de Territorial grup 3. Per pitjor
mitjana de punts amb el Sant Jordi
de Rubí el BP ha quedat segon. Els
paretans han encadenat 28 victòries
consecutives, la darrera, dissabte
passat a casa davant del Regina
Carmeli (Rubí) per 100-65. Marcos
Montávez amb 23 punts va ser el
màxim anotador seguit de David
Gallina (21), Pachón (15), Sergio
Sánchez (12), Quique (10) i Dídac
(9), Eric (5), Arcadi (3) i Redondo (2).

Pendents del rival a la fase
El Bàsquet Parets no coneixerà fins
el proper diumenge 28 de maig amb
quin rival s’enfrontarà als quarts de
final de la fase d’ascens a 3a Cata-
lana. El BP jugarà contra el guanya-
dor de l’eliminatòria entre l’AE Grà-
cia de Barcelona i el Solsona.
El primer partit serà fora de casa el
3 de juny i la tornada -en pista prò-
pia- el diumenge 4. Si els paretans
superen la primera eliminatòria llui-
taran pels 4 primers llocs a doble
partit el 10 i 11 de juny. La final de
la fase d’ascens serà a camp neu-
tral el diumenge 18 de juny.

Parets celebra la
sisena Diada de
l’Esport amb activitats
per a tothom

El ciclista professional de Parets, Joaquim
Rodríguez Oliver, ha quedat en 14a posi-
ció a la classificació general de la Volta
a Catalunya que va cloure el passat diu-
menge a Barcelona. Rodríguez, de l’equip
Illes Balears, va ser el segon millor cor-
redor del seu equip a la prova per darre-
ra de David Arroyo, 10è classificat. El ci-
clista paretà va quedar a 2 min i 18 se-
gons del guanyador de la prova David
Cañada de Saunier. Després de participar
a la Volta, Joaquim Rodríguez baixarà el
ritme de competició fins al mes d’agost,
quan prendrà part a la Volta a Burgos i ja
al setembre no faltarà a la Volta Ciclista
a Espanya i al posterior Mundial.

La Volta al Vallès incorpora de nou el Campionat de Catalunya per a cecs

Breus

de Prat de la Riba i arribada a l’Av.
Francesc Macià. L’endemà diumenge
28, segona etapa, hi ha la prova en lí-
nia de 56,4 km Polinyà-Polinyà. Les
dues primeres etapes puntuaran pel 2n
Campionat de Catalunya per a cecs.
La Volta al Vallès continuarà el 3 de juny
amb la tercera etapa, ruta entre
Montcada-Montornès, de 56 km. A la
tarda hi haurà el segon sector amb una
contrarellotge per equips a Montornès
de 7 km. La darrera etapa serà el diu-
menge 4 de juny, ruta entre Parets-
Montcada de 60 km.
El ciclista Antonio Muñoz del CC Vall
d’Uxó va guanyar l’edició de l’any pas-
sat de la Volta mentre que l’AEL
Txirrindulari va ser el primer per equips.

El sènior A del Parets Wursi de fut-
bol sala ha acabat en 4a posició a
la lliga de Territorial grup 2. L’equip
entrenat per José Maqueda va dei-
xar escapar una de les tres primeres
places després d’una primera volta
molt bona. Fins al darrer partit els
paretans van optar al tercer lloc però
la victòria a la pista del Riudellots (3-
8) va coincidir amb el triomf del
Manlleu (5-1) davant del CN Caldes.
Sergio López va ser el jugador més
destacat de l’equip ja que va marcar
4 gols seguits quan el FSP perdia
per 3-2. Van completar la victòria 2
gols de Javi Bote, un d’Oriol Perales
i un d’Ivan Lacal.El FSP ha guanyat
19 par tits n’ha empatat un i n’ha
perdut 10. Alberto Pérez (a la foto)
amb 36 gols ha estat el màxim
golejador seguit de Sergio López
(21), Joan (18), Javi Bote i Ivan (14).

El Bàsquet Parets jugarà
la fase d’ascens a Tercera

El FS Parets Wursi acaba
quart a la lliga de Territorial

Matinal esportiva amb motiu de la cloenda dels Jocs Escolars

La piscina Can Butjosa va acollir dissabte passat una jor-
nada recreativa per a les categories benjamí i prebenjamí
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Partit Popular de Catalunya
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Partit dels  Socialistes de Catalunya

Una oportunitat
que cal aprofitar

El carrer de
 Pau Casals

continua tallat
Fins quan?

Diguem Sí
 a l’Estatut!

Què volen
els del no?

Ja n’hi ha prou! Ja fa massa temps que
dura! No es pot tallar un carrer, que és
vital per a la bona circulació del municipi,
per culpa de l’ús privat que se’n fa.
Aquest tall obliga el trànsit d’entrada cap
a la vila, des de la sortida de la C-17, a
desviar-se de pujada pel carrer de
Monistrol, aquest ja és de per si un dels
carrers més transitats del poble. Per sort,
es va solucionar la poc brillant idea de fer
mig carrer de pujada i no de baixada, po-
sant-se de nou de manifest la falta de
previsió de l’equip de govern local.
La construcció de la torre nord, del nos-
tre paretà World Trade Center, al carrer de

Davant la convocatòria del referèndum
sobre l’Estatut, ICV-EUiA estem molt mo-
tivats per mobilitzar l’electorat pel sí. Ex-
plicarem què diu i perquè cal votar sí, i ho
farem des de la lògica esquerra-dreta,
destacant sobretot l’avenç en matèria de
drets i deures. El lema de la nostra cam-
panya serà “Sí a l’Estatut d’esquerres,
catalanista i ecologista”. Els que defen-
sem el sí volem obrir una nova etapa d’au-
togovern a Catalunya, amb noves eines
per assegurar un futur millor a tota la ciu-
tadania. Amb el nou text obtenim el màxim
nivell d’autogovern d’ençà del 1714 i un
finançament que servirà per millorar els

serveis a les persones i les
infraestructures del país. Però, què volen
els del no? Si el no guanyés recularíem 25
anys, ens quedaríem amb l’Estatut cadu-
cat del 1979, mentre les altres comunitats
autònomes avançarien en el seu autogo-
vern i assolirien un finançament semblant
al que nosaltres hauríem rebutjat. Ens ho
podem permetre? No faríem el ridícul? Ja
sabem que el PP no vol que Catalunya
avanci en l’autogovern, però i ERC, què
pretén? Fins a on pot arribar la seva irres-
ponsabilitat política? De moment han acon-
seguit destruir el primer govern d’esquer-
res i catalanista, que pretenia i en part ha

començat a fer-ho, superar 25 anys de
govern de dretes i construir una Catalunya
més justa, més sostenible i solidària. De
totes maneres, ara cal que tothom es lle-
geixi l’Estatut i en faci la seva valoració.
Esperem que una gran participació i un sí
majoritari torni a Catalunya l’alegria i la
il·lusió que alguns ens han pres.

El procés polític que s’obre a Catalunya
amb la convocatòria del referèndum sobre
el Nou Estatut i l’anunci de la convocatò-
ria d’eleccions del President de la Gene-
ralitat obre una oportunitat per al país que
caldrà aprofitar. El referèndum que ha de
decidir si s’aprova el text del nou Estatut
d’Autonomia és una gran oportunitat per
a Catalunya. Representa un avenç net i una
actualització indiscutible del text de l’any
1979 i dota el país d’una eina útil per
desenvolupar les nostres potencialitats
econòmiques, socials i culturals. És per
això que Convergència Democràtica de
Catalunya de Parets del Vallès afirmem que

Els socialistes hem volgut sempre que la
ciutadania prengui part dels canvis i mi-
llores que es produeixen en el municipi dia
rere dia. És per això que treballem les nos-
tres polítiques públiques des de l’àmbit de
la participació ciutadana, tot i les manifes-
tacions gratuïtes i sense fonaments d’al-
guns partits polítics de l’oposició com és
el cas d’ERC.
Potser si ERC s’hagués pres la molèstia
de participar activament en algun dels pro-
cessos iniciats durant aquesta legislatu-
ra, o si més no, s’hagués molestat a tre-
ballar en les comissions informatives,
plens i altres reunions polítiques, haurien

pogut comprovar la transparència i l’eficà-
cia amb què treballa el PSC.
I és que nosaltres, a diferència del repre-
sentant d’ERC, sí que treballem des del
convenciment que és necessaria la parti-
cipació activa dels ciutadans i les ciutada-
nes en allò que els afecta. Així ho venim
demostrant amb temes com el Pla de Mo-
bilitat del barri Antic, el programa 2006
Amb els diners tu hi comptes en què el ciu-
tadà escollí el destí de 250.000 euros del
pressupost municipal, els treballs per a la
realització del Pla de suport a l’associaci-
onisme, el Pla local de joventut i el futur
reglament de participació ciutadana.

Opinions i qualificatius com els que es va
atrevir a publicar darrerament el grup mu-
nicipal d’ERC sobre aquest tema, denota
una manca de respecte per les opinions
dels altres i una gran ignorància  respec-
te al funcionament del nostre poble. La
seva missió és plantejar projectes absolu-
tament inviables, sense sentit i fora de la
competència de l’àmbit de la gestió local.
Actitud irresponsable? Segur.

Poc
participatius

Pau Casals, és la causa del tall del carril
de baixada cap al riu Tenes. Se’ns ha vol-
gut fer creure que aquest tall és degut a
les obres d’adequació de la vorera. Si això
és veritat demostra la inutilitat dels que
manen, perquè a les obres públiques se’ls
demana celeritat, eficiència i mínimes
molèsties al conjunt de ciutadans als
quals cal servir.
Però és que no és cert que estigui tallada
mitja via per adequar el carrer, veiem que
l’ús que es fa del mig carrer és per a ús
particular de les obres: fer-hi formigó,
aparcar-hi camions, magatzem de runa i
materials, el  mig carrer no s’allibera i

estem així fa més de sis mesos!
També s’està degradant tot l’entorn. Els
arbres del jardí del Torn davant la gasoli-
nera van desapareixent, poc a poc perquè
no es vegi ostensiblement, l’espai públic
és engolit pels blocs que s’han construït
dins la placeta pública!
Algú entén què passa?

aquesta és una oportunitat que cal apro-
fitar. El nacionalisme català s’ha distingit
per saber aprofitar els moments en què po-
dia fer avançar el país. El nacionalisme ca-
talà no ha estat una eina per enfrontar,
sinó per enfortir, per relligar, per construir
de manera permanent un país que se sap
incomplet, però que no es resigna a la si-
tuació en la qual es troba. Per això, Con-
vergència pensem que aquesta nova opor-
tunitat que ens donem els catalans torna
a ser única per afermar-nos com a poble,
per seguir sent i garantir un present i un
futur millor per a la nostra gent. El vot afir-
matiu al projecte de Nou Estatut és un vot

a favor del país, a favor de donar-nos una
eina que, des del nacionalisme, sabrem
fer veritablement útil. Per això la convo-
catòria d’eleccions aclareix la situació,
permet desvincular definitivament el refe-
rèndum de la valoració del Govern i, és
clar, pot fer possible el retorn de la majo-
ria nacionalista al Govern de Catalunya.
Ara més que mai Catalunya necessita un
Govern fort, estable, coherent. Un Govern
que actuï amb una certa dosi d’humilitat,
un Govern que escolti, que es faci seus
els problemes de la gent. Un Govern se-
riós que dignifiqui la nació.

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

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

Manllevem el títol d’un dels llibres més
coneguts d’Erich Fromm per tal de reflexi-
onar sobre el que ha passat els darrers
dies al nostre partit. La direcció nacional
va creure per tota una sèrie de raons que
calia demanar un nul polític en el referèn-
dum de l’estatutet. Tanmateix, les bases
del partit, també a Parets, van creure que
per aquelles mateixes raons calia dema-
nar el no en el referèndum.
Al PSC ja sabien que Esquerra no podia
demanar el sí en aquelles condicions i
estaven disposats a acceptar qualsevol
cosa que no fos el no. Recordem, per
exemple les declaracions de Montilla so-

bre un suposat incompliment del compro-
mís d’Esquerra de no votar el mateix que
el PP (quina bestiesa, comparar els dos
vots).
Què ha canviat? Les raons són les matei-
xes i n’eren perfectament conscients. Els
fa por perdre? És evident que no, atès que
compten amb una majoria suficient i amb
un suport mediàtic brutal.
El que els ha espantat, a PSC i CiU (inici-
ativa només va a remolc), és que la deci-
sió de votar no, l’han pres les bases del
partit. Unes bases que tenen pes real, ca-
pacitat crítica i poder de decisió, fet que
no passa en els altres partits, dominats

per aparells que controlen tot el que fa el
partit i en què les bases es limiten a pa-
gar quotes i a enviar els delegats als con-
gressos cada x anys.
Per nosaltres és un orgull militar a Esquer-
ra Republicana de Catalunya, el partit amb
un grau més alt de democràcia interna i
participació de la militància.

La por a la
llibertat
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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: Jornada intensiva
tardes de 13 a 20 h.
Tasques: Atenció al públic i
gestió d’expedients.
Requisits: Formació adminis-
trativa i ofimàtica.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Temporal amb
opcions de continuïtat
Horari: Nocturn de 22 a 6
amb possibilitats d’hores
extres.
Tasques: Control d’acces-
sos a l’empresa.
Requisits: Es valora el títol
de Graduat Escolar.

Llocs de treball: 10.
Contracte: Temporal més
incorporació.
Horari: Totes les jornades.
Tasques: Preparació de
comandes, càrrega i
descàrrega, magatzem,
etc.
Requisits: Per carretoner
preferible tenir certificat de
conductor de carretó
elevador.

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
ADMINISTRATIU/VA

El riu Tenes
Ai caram! que n’és de curiós! els temps canvien però
les prioritats no deixen de ser les mateixes! Parlem
avui del riu Tenes i és què, l’aigua, ha esdevingut
sempre un bé molt preciat. Ja la història ens ensenya
que les antigues civilitzacions tendien a establir-se al
voltant dels cursos d’aigua i, probablement, Parets fou
un dels llocs què els Ibers valoraren per aquesta cir-
cumstància. Com a dada geogràfica, podem dir que
el riu Tenes és un afluent del Besòs que neix a
Collsuspina i travessa Parets durant 4,5 km. Serveix
com a “frontera” natural entre el nucli urbà i les indús-
tries i, amb el temps, s’ha convertit en una petita rie-
ra de cabdal escàs o nul. Però això no sempre ha estat
així. Abans, era l’encarregat de donar vida al poble.
Regava camps i horts, la gent s’hi banyava, tenia
peixos, ànecs i abastava d’aigua les mines, les ca-
ses i les primeres indústries del municipi. Fins i tot
era motiu de disputes pel seu aprofitament i canalit-
zació per què, sense el Tenes, la mongeta paretana
no hagués estat mai l’orgull de la nostra terra!
Ara, no fa massa goig, és veritat, però s’intentarà
posar remei. Sembla que ja s’ha previst dur a terme
el projecte del Parc Fluvial que tindrà, com element
bàsic, el curs del riu. A través d’actuacions estructu-
rals i ambientals, el riu tornarà a esdevenir l’espai
lúdic que un dia va ser. La recuperació dels seus mar-
ges, el seu ús públic com a lloc de reunió i trobada i
el fet de gaudir del seu entorn, convertirà el nostre
petit Tenes en la font de vida que mereix tornar a ser.

PORTER-CONSERGE
PER A FÀBRICA

MOSSOS MAGATZEM
I CARRETONERS

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

Com que, a la primavera, la sang s’altera, és en aquesta estació quan tradicional-
ment s’han celebrat més casaments. Parlem d’esposoris, doncs.
En el document de la imatge, de 1871, llegim que en Joan P. es casa amb la Teresa
P. el 26 d’agost d’aquell any. Coneixem els testimonis, en Vicenç P. i en Miquel D.
i sabem que els va unir en matrimoni, amb la «licencia y cuanto se requiere para la
validez y legitimidad de este contrato sacramental», el prevere Joan Oller.
Aquesta documentació no és del fons municipal, correspon al fons del Registre Civil
que, fins als anys 70, va pertànyer a l’Ajuntament. A partir d’aquell moment,
d’aquests documents (registres de naixement, matrimoni i defunció) se n’encarre-
ga el Jutjat de Pau de la població. I, per què és interessant aquest tipus de docu-
ments? Perquè ofereix una visió general de les tradicions, dels ritus, de les mane-
res de fer d’un període cronològic determinat i establir comparacions amb els del
període anterior i del següent. Recordem, per exemple, que durant els anys de la
República, els matrimonis eren civils, no canònics, anul·lats per tant amb l’entra-
da del nacionalcatolicisme... I una cosa més: aquests registres esdevenen impres-
cindibles per a aquells que senten passió pels arbres genealògics. Si hi ha sort,
es comença pels avis i s’acaba amb Jaume I!

Llocs de treball: 1.
Contracte: 3 mesos més
renovació.
Horari: Intensiu matins de
dimarts a diumenge.
Tasques: Atenció al públic.
Requisits: Es valorarà
l’experiència en l’àmbit del
comerç.

DEPENDENTA DE
PASTISSERIA

Com va començar Càritas a Parets?
Va néixer quan hi havia Mn. Josep Maria Carulla de
rector, l’any 1985. Ens vam reunir unes quantes
persones i una assistenta social de Càritas Dioce-
sana que va venir i ens va fer una explicació de com
podem acostar-nos a aquelles persones que es tro-
baven en situació de necessitat i ajudar-les. Es va
començar a fer a missa una col·lecta cada mes per
a Càritas i reunions periòdiques. També estàvem en
contacte amb els Serveis Socials de l’Ajuntament.
Per Nadal es feien lots d’aliments, regals per als
avis i joguines per als nens.
Quina és la realitat actual de Càritas a Parets?
Després d’una etapa de treball generós, un cop
arribat Mn. Pere vam participar a cursos de forma-
ció de voluntàries. Van ser sessions de reflexió amb
l’Evangeli, col·loqui d’intercanvi d’experiències i pre-
gària que ens van fer adonar que havíem de posar-
nos al mateix nivell que les persones que ens de-
manen ajuda i que també nosaltres rebríem molt
d’elles.
Això us ha fet canviar els objectius?
No. L’objectiu continua essent la persona humana,
però no tant com a necessitada sinó com a perso-
na que és la que truca a la nostra porta. Els cristi-
ans intentem viure fraternalment i amb els immi-
grants dels últims anys la nostra família ha cres-
cut i s’ha enriquit. El rober del centre Parroquial ha
estat una bona plataforma per dialogar i compartir

“L’objectiu continua sent la persona, no perquè sigui
necessitada, sinó perquè truca a la nostra porta ”

Pepi Volart

FFFFFeeeeem som som som som solililililidddddaaaaarrrrritititititaaaaattttt

Eulàlia Padró
Coordinadora de Càritas a Parets

L’any 1985 Càritas Parroquial va començar a ac-
tuar a Parets. Acolliment i atenció a les persones,
ajudes econòmiques, servei del rober i el banc d’ali-
ments ubicats al Centre Parroquial són algunes de
les iniciatives més destacades del grup. Eulàlia
Padró és la coordinadora i responsable de Càritas
a la Parròquia Sant Esteve.

més a un nivell d’iguals.
A més del rober, al Centre Parroquial també hi fun-
cionarà un banc d’aliments?
L’Ajuntament va demanar a la Parròquia si voldrien
fer amb ells un conveni de col·laboració. El consell
parroquial ho va trobar bé. El conveni entre ambdu-
es bandes preveu uns compromisos de cara al man-
teniment i la defensa del patrimoni cultural religiós
de Parets, la instal·lació del banc d’aliments i uns
projectes de col·laboració de les persones, el treball
de les quals té una dimensió social a la nostra po-
blació.
Hi ha més persones que participen a Càritas amb
campanyes determinades?
Hi ha altres col·laboracions en moments donats. Per
Nadal es fa recollida d’aliments, a les misses de
Nadal recollim obsequis per als avis i amb les fes-
tes nadalenques s’incrementa el nombre de volun-
tàries sense les quals no podríem fer el que fem.
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“El fenomen Alonso ha reactivat el món de l’automobilisme”
Sergi Yborra és el director de RSC Sport, una escola de mecànics de com-
petició d’automobilisme situada al carrer de Ramon y Cajal, 13 de Parets del
Vallès des del passat mes de setembre. Aquesta és una iniciativa pionera al
nostre país ja que no hi ha gaires centres de formació de mecànics de com-
petició a l’estat i, per això, van decidir posar-la en pràctica. RSC Sport té un
equip de competició que participa al Campionat d’Espanya de Fórmula 3 i al
Campionat de Catalunya de Fórmula 2000 i es dedica també a la formació
de pilots de competició. Així mateix organitza  activitats per a empreses o
particulars relacionats amb l’automobilisme.

Carles Font

Com va sorgir la idea de crear aques-
ta escola?
Fa uns dos anys, ja que vèiem que hi
havia una mancança de mecànics de
competició en automobilisme i ens vam
plantejar crear-ne una escola específi-
ca. Al final vam trobar el lloc, vam de-
cidir engegar-la i enguany estem en el
primer curs. Sóc enginyer industrial,
però sempre m’ha agradat l’automobi-
lisme i actualment sóc pilot de
monoplaces.
Per què vau triar Parets del Vallès?
Parets és una població molt atractiva
perquè té el Circuit de Catalunya molt
a la vora. A més, buscàvem un lloc ben
comunicat i la nostra escola és només
a deu minuts a peu de l’estació de tren.
Quin és el perfil de l’alumne de l’esco-
la?
S’hi han inscrit nois de disset a trenta
anys. Ara tenim una trentena d’alum-
nes i curiosament la meitat vénen de
fora de Catalunya. Els hem ofert un llo-
guer de pisos compartits perquè el seu
pressupost no pugi tant. Curiosament el

Sergi Yborra
Director de l’escola RSC Sport

90% prefereixen ser mecànics de cotxes
de circuit i no de ral·lies. El circuit és
més tècnic, s’ha de filar més prim i fins
i tot molts ja estan fent pràctiques a
equips de world series. Actualment al
nostre país hi ha una gran demanda de
mecànics especialitzats en cotxes de
competició.
I pel que fa al professorat?
Els professors que hi ha al centre són
persones molt qualificades en cada ma-
tèria i el més destacat és que són en
el món de la competició. Als cursos es
fan assignatures diverses: anglès –una
llengua bàsica per als mecànics de
competició–, aerodinàmica, telemetria,
xassís... Un altre dels temaris bàsics és
el disseny del monoplaça i per això fan
un curs d’autocad.
Quines instal·lacions teniu?
La nau fa uns 350 metres quadrats. Te-
nim una aula d’ordinadors, tres aules
per fer les classes, una biblioteca i a la
part de baix hi ha el taller mecànic. Les
primeres pràctiques es fan a la matei-
xa escola ja que disposem de

monoplaces, motors, caixes de canvis
i tot el material necessari per als me-
cànics.
Com veus el món de l’automobilisme
avui en dia?
El fenomen Alonso ha provocat un
boom en aquest esport, no tan sols en
les curses, sinó també en la venda de
cotxes, en l’aparició de publicacions...
La seva victòria ha reactivat el món de
l’automobilisme i això ho hem notat
tots i ho hem notat fins i tot en el nos-
tre equip de competició de Fórmula
3000 i Fórmula 2 ja que veiem molts
més espectadors a les curses.

Ultima hora ...´
L’artista local ETERNO, a l’IES Parets
Sota el lema Expressa’t amb civisme,
el proper divendres 2 de juny, a partir
de les 10 del matí a l’IES Parets, tin-
drà lloc la pintada d’un grafit a un dels
murs del pati a càrrec de l’ar tista lo-
cal ETERNO. L’acció s’emmarca dins el
darrer eix de la campanya Parets creix
en civisme, dedicat a la conservació del
mobiliari urbà i a evitar que es facin pin-
tades de grafits en llocs no permesos.

Primera pedra de la Residència
Coincidint amb les jornades Els nostres
avis, el proper 11 de juny, tindrà lloc
la col·locació de la primera pedra de la
residència i centre de dia per a la gent
gran de Parets.
L’acte es farà a l’avinguda de la Pedra
del Diable, espai on estarà ubicat el
futur equipament municipal.

Instal·lació de cendrers a la via pública
La propera setmana s’iniciarà la instal·-
lació de cendrers a la via pública.
Aquesta acció respon a la la voluntat
de mantenir un entorn més net i cuidat.
Es col·locaran 25 unitats, a les imme-
diacions dels equipaments municipals.


