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El primer equip del Club de Futbol Parets jugarà
per primer cop a la història a la Territorial Prefe-
rent. El conjunt entrenat per Cuni ha culminat una
excel·lent temporada amb la consecució del títol
de lliga de la 1a Territorial grup 4t. El CF Parets
ha sumat 66 punts, dos més que Gironella i Avià.
Pocs aficionats s’imaginaven que aquest seria
l’any de l’ascens ja que l’equip era cuer de la lli-
ga amb només 2 punts quan s’havien disputat 8
jornades. La remuntada dels jugadors paretans ha
estat espectacular sumant 19 jornades d’imba-

tibilitat amb 16 victòries i 3 empats. En acabar
el darrer partit de la lliga davant del Sallent, en
què el CFP va guanyar per 2 a 0, va començar una
celebració inèdita d’un club esportiu a Parets amb
rua pels carrers del Barri Antic i de l’Eixample, re-
cepció institucional, parlaments al balcó de la
casa de la vila, música, cava i petards. La tempo-
rada per l’equip no s’acaba aquí ja que el Parets
s’ha classificat per disputar per primer cop la
Copa Catalunya. Aquest diumenge rebrà el CE
Europa en la segona eliminatòria.  (Pàg.3)

El Club Futbol Parets ja és a Preferent
L’equip dirigit per José Miguel Astasio puja de categoria després de 21 temporades a 1a

La plantilla i part del cos tècnic del CF Parets celebrant, el 28 de maig, la consecució de l’ascens a la Territorial Preferent
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Horaris de visita del consistori

El Servei
d’obres i Jardine-
ria de l’Ajunta-
ment de Parets
depèn directa-
ment de Serveis
Urbans i Territori,
tot i que està es-
tretament vincu-
lat a d’altres àre-
es municipals.
S’encarreguen
de diverses tas-
ques que afecten la vida diària dels ciuta-
dans. Entre moltes altres tasques, dels
petits arranjaments de paviments de calça-
da o voreres de carrers i places i del man-
teniment d’infraestructures viàries; de la
col·locació de senyalització vertical així com
de la pintura de la senyalització horitzontal
(sempre en col·laboració amb la policia mu-
nicipal); de la col·locació i manteniment de

Servei d’obres i jardineria
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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,
Recursos Humans, 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

Un poble per a tothom
Un poble per a tothom ha d’estar basat en el respecte i la
convivència. Per construir un poble lliure, solidari, sosteni-
ble i de pau cal la implicació de tothom. El més important
per fer créixer un poble, és el seu capital humà. Parets és
un poble que ha d’assumir amb força els seus reptes.
Així mateix, cal que, com a poble, ens situem davant de la
globalització, la immigració i el medi ambient. Des de la nos-
tra pròpia identitat hem de vetllar, críticament, pels perills
de la globalització a la vegada que animem que es globalitzi,
especialment, la solidaritat, la llibertat i la justícia. Des de
la nostra cultura hem d’acollir la immigració basant-nos en
el respecte i la convivència que defineix un poble per a tot-
hom. Des de la nostra terra, hem de saber preservar tot el
que ens ofereix, de forma sostenible, i sempre tenir present
les futures generacions. S’ha d’avançar en el benestar i la
qualitat de vida dels paretans i paretanes i això s’ha de fer
eliminant de soca-rel les causes que provoquen l’exclusió
social i que impedeixen que la igualtat d’oportunitats sigui
inqüestionable. Cal protegir les persones que es troben en
una situació de dependència i també donar un gran suport
a la família en totes les seves dimensions, perquè la consi-
derem punt de referència intergeneracional, eix de la trans-
missió de valors, unitat bàsica d’orientació i la clau que obre

la porta per estimar el nostre poble.
 L’article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans
recull molt bé el que comparteixo i entenc  per qualitat de
vida. Per això el cito  a continuació:
“Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri la
seva salut, el seu benestar i el de la seva família,
especialment quant a l’alimentació, al vestit, a l’habitat-
ge, a l’atenció mèdica i als necessaris serveis socials; tota
persona té dret a la seguretat en cas d’atur, malaltia, in-
validesa, viduïtat, vellesa, en altres casos de pèrdua dels
mitjans de subsistència a causa de circumstàncies alienes
a la seva voluntat”.
Hem de considerar  que el benestar social desitjat es pot
assolir sempre que hi hagi la implicació de tothom: de la
ciutadania, de l’administració i del sector privat mercantil
tant com del sense afany de lucre.
“Estima el que fas, per senzill que sigui: és la riquesa con-
creta en un món de vaguetats. Només des del compromís
i la implicació podrem SER més que tenir”

Miquel Molina i Miras

mobiliari urbà,
com ara bancs, pa-
pereres o jocs in-
fantils. També col·-
laboren, sempre
que es requereix,
en l’execució
d’obres menors i
en el muntatge i
d e s m u n t a t g e
d’infraestructures,
com a suport a les
entitats munici-

pals i regidories de l’Ajuntament per a la cele-
bració d’actes culturals, festius i lúdics. En el
vessant de jardineria, aquest servei és l’encar-
regat del manteniment dels diferents espais
verds. Intervenen directa o indirectament en la
millora de les diferents zones verdes que exis-
teixen, així com en la realització i l’adequació
de nous espais verds i en el manteniment dels
ja existents.

Serveis d’obres i jardineria
Avinguda Pedra del Diable, 7
08150 Parets del Vallès

Divendres 9 juny
-A les 16.30 h, a Ca n’Oms, demos-
tració de treballs “Com es fa” i a les
18.30 h, exhibició del grup de gim-
nàstica del Casal.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 19.30 h, a l’Escola de la Na-
tura, xerrada sobre Fotografia digital
i natura.
-A les 22 h, a Ca n’Oms, ball amb
l’actuació del grup Liberty i exhibició
del taller de ball del Casal.
Dissabte 10 juny
-A les 17 h, a la plaça de la Vila,
sortida de l’autocar a Montserrat per
a la Marxa popular nocturna
Montserrat-Parets.
-A les 13 h, a Ca n’Oms, lliurament
de trofeus dels campionats.
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler,
playback de La il·lusió no té edat.
-A les 20 h, al Parc Can Berenguer,
Festa de primavera.
-A les 23 h, al Casal de Cultura Can
Butjosa, concert Amfi Rock 2006.

Diumenge 11 juny
-A les 10.30 h, al temple Sant Este-
ve, acte religiós.
-A les 12.30 h, a l’av. Pedra del Dia-
ble, acte de col·locació de la prime-
ra pedra de la residència i centre de
dia per a la gent gran.
-A les 14 h, al Pavelló Municipal d’Es-
ports, dinar de cloenda de les jorna-
des Els nostres avis, amb l’actuació
de Camelot i Rudy Ventura.
-Al Camp de futbol municipal Josep
Seguer, 7è trofeu Josep Seguer.
Dilluns 12 juny
-A les 20 h, al Teatre Can Rajoler,
representacions de la Mostra de
Teatre Joan Anfruns.
Dimarts 13 juny
-A les 19.30 h, al Teatre Can Rajo-
ler, representacions de la Mostra de
Teatre Joan Anfruns.
-A les 18 h, hora del conte a càrrec
de Joan de Boer.
Dimecres 14 juny
-A les 19.30 h, al Teatre Can Rajo-
ler, representacions de la Mostra de
Teatre Joan Anfruns.

Dijous 15 juny
-A les 20 h, al Teatre Can Rajoler, repre-
sentacions de la Mostra de Teatre Joan
Anfruns.
Divendres 16 juny
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa,
hora del conte.
-A les 19.30 h i a les 22 h, al Teatre Can
Rajoler, representacions de la Mostra de
Teatre Joan Anfruns.
Dissabte 17 juny
-A les 12 h, al Teatre Can Rajoler, repre-
sentacions i cloenda de la Mostra de Te-
atre Joan Anfruns.
-De 8 a 21 h, al Pavelló Municipal d’Es-
ports, Diada del club de bàsquet.
-A les 20 h, a Can Jornet, 1r foc de camp
del 45è aniversari.
-A les 22 h, al Casal d’avis Ca n’Oms,
revetlla de Sant Joan per a la gent gran.
Diumenge 18 juny
-A les 10 h, al Teatre Can Rajoler, con-
cert coral.
Dimarts 20 juny
-A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, con-
cert de l’orquestra de cambra Two
Times System i dels alumnes de l’Escola
de Música.

Telèfon 93 573 99 99
        serveis@parets.org
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

Parets és Preferent! El Parets és
campió! Són alguns dels càntics
que no hem parat de sentir des què
el Club Futbol Parets es va procla-
mar campió del grup IV de Primera
Territorial i va aconseguir l’ascens
a la categoria Preferent.
És una fita històrica, ja que el club
no havia arribat mai tan amunt i per
això és comprensible el moment
d’eufòria que viuen els jugadors,
l’equip tècnic, la junta directiva, els
socis i l’afició. De fet, tot Parets ha
fet seu el triomf, com es va demos-
trar en la celebració popular que va
seguir a la victòria, una festa exem-
plar d’alegria compartida i civisme,
amb la rua per diversos barris del
poble i una concentració massiva a
la plaça de la Vila per homenatjar
als campions. Estem immensament
feliços per aquest èxit espor tiu i
volem expressar el nostre reconei-
xement a la gran temporada que ha
fet l’equip, conscients que al darre-
ra de la gesta hi ha un esforç conti-
nuat, amb molt treball i sacrifici, a
més dels necessaris moments
d’inspiració i d’encer t.
L’ascens del CF Parets m’omple par-
ticularment de satisfacció per la
meva vinculació tant personal com
familiar al club i al futbol. Alhora,
vull manifestar la meva felicitació i
agraïment a totes les persones que
integren i fan gran aquesta entitat
històrica, un estendard local que
ens representa dignament i situa
molt amunt el nom del nostre poble
en el món esportiu. Tant de bo que
continuï fent història i ens doni més
satisfaccions. Com diu l’himne del
club, el que volem és “un bon xut
directe a gol”, però també que sà-
piguen competir amb noblesa i es-
portivitat. Ens sentim orgullosos del
CF Parets i afrontarem amb il·lusió
la nova temporada, durant la qual
ens comprometem a donar-los tot el
supor t i alè. Parets és preferent,
sens dubte. Per a nosaltres ho ha
estat sempre.

El Club  Futbol Parets vol consolidar-se a la categoria
Territorial Preferent la propera temporada
Després d’assolir l’històric ascens a Territorial Prefe-
rent la junta directiva del CF Parets ja pensa en con-
solidar l’equip a la nova categoria. La intenció és
mantenir el mateix bloc i cobrir algunes de les vacants
que es produiran de jugadors que es volen retirar. El

El Club de Futbol Parets va celebrar
durant tota la tarda del diumenge 28 de
maig l’històric ascens a Territorial Pre-
ferent . En acabar el partit contra el
Sallent al camp municipal Josep
Seguer l’alegria es va desfermar amb
tot tipus de càntics al ritme de la mú-
sica del We are the champions dels
Queen i de l’himne del club original de
Rudy Ventura, Aliró, aliró el Parets és
el millor. No van faltar els petards, el
cava i el pas de directius i cos tècnic
per les dutxes dels vestidors. Ja a la
tarda la celebració continuava amb una
rua amb quatre tractors que va fer un
recorregut des del camp de futbol per
la majoria del Barri Antic i de l’Eixam-
ple. Els jugadors van ser els protago-
nistes d’una jornada inoblidable. En
arribar a la plaça de la Vila represen-

Els jugadors del primer equip, cos tècnic i directiva celebrant l’ascens

El CF Parets supera la prime-
ra ronda de la Copa Catalunya
La participació del Club de Futbol
Parets a la Copa Catalunya per pri-
mer cop a la història era en certa
manera un premi als jugadors i a
l’afició per la gran temporada. És
una oportunitat d’enfrontar-se a ri-
vals de categoria superior. En la pri-
mera prova de foc l’equip entrenat
per Cuni va superar diumenge pas-
sat l’EC Granollers (1-0). Una rema-
tada de cap del davanter Pedro
Carreño (a la foto) en el m. 34 va do-
nar als paretans la classificació per
a la segona eliminatòria. L’ECG es
va presentar amb la plantilla del ju-
venil A de LLiga Nacional i el CFP va
donar minuts a jugadors del filial.

Aquest diumenge 11 de juny a les
18.30h el CF Parets rebrà el CE
Europa en la segona ronda de la
Copa Catalunya. Els graciencs diri-
gits per l’exjugador del FC
Barcelona Pep Moratalla han acabat
tretzens a la Tercera Divisió del fut-
bol català. El club històric que
aquesta setmana ha complert 99
anys va guanyar la Copa Catalunya
en dues ocasions davant del FC
Barcelona, les temporades 1996-
97 i 1997-98.

migcampista Quim Solanich, anomenat pels seus
companys Salvador, penjarà de nou les botes. La seva
rematada de cap en el minut 95 al camp de l’Avià va
situar l’equip a un pas de Preferent. La temporada
serà difícil d’oblidar pels aficionats paretans.

Els paretans rebran aquest
diumenge la visita de l’històric

CE Europa

tants de l’Ajuntament van rebre al club
i van donar pas a nombrosos parla-
ments que es van fer des del balcó de
la casa consistorial. La convocatòria de
la rua i de la recepció va superar totes
les espectatives de participació i la Pla-
ça de la Vila es va omplir per rebre els
campions.

21 temporades a Primera Territorial
El CF Parets no celebrava un ascens de
categoria des de la temporada 1984-
85 quan van pujar a 1a sota la direcció
del paretà Joan Ramon Palet. Des
d’aleshores l’equip ha estat 21 tempo-
rades a primera. L’objectiu ha estat
sempre la permanència tot i que des de
l’arribada de José Miguel Astasio a la
banqueta, el 1997, el CFP s’ha conver-
tit en un dels equips punters de la lliga.
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Aquesta és la primera temporada de
Cuni a la banqueta del CF Parets en
una segona etapa ja que va dirigir
l’equip entre el 1997 i 2002. El dia
de la celebració afirmava s’ha com-
plert un desig que havíem  demanat
jo i els meus fills la nit de Reis quan
vam venir a veure la cavalcada. Per
Cuni l’ascens a Preferent és l’èxit
esportiu més important de la meva
vida. Estic molt satisfet de tot el tre-
ball de la plantilla que ha fet possi-
ble la consecució del títol.

El president del CFP s’emocionava
en acabar el partit contra el Sallent
tots els que estimem el Parets ens
ho mereixem. Si mirem les estadís-
tiques de la segona volta el nostre
equip ha estat el millor de la lliga
amb diferència i això mereix una pla-
na escrita per a la història. Des del
balcó Call recordava com 21 anys
enrere van pujar per celebrar l’as-
cens a 1a i confiava en que l’equip
no tardés tant en celebrar un altre
ascens.

José Miguel
Astasio
“Cuni”,
tècnic del
primer equip
CF Parets

Xavier
Call,
president
CF Parets
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L’11 de juny es col·loca la primera pedra de la
residència i centre de dia per a la gent gran

Les obres de construcció de l’equipament municipal
començaran el proper mes d’octubre i duraran dos anys

SERGI
MINGOTE

Regidor
d’Eixos

Estratègics

Centenars de persones han pres part
de les jornades Els nostres avis, en-
guany en la seva dissetena edició. El
passat 3 de juny va donar-se el tret de
sor tida amb l’acte inaugural a Can
Rajoler i les activitats finalitzen aquest
diumenge amb el tradicional dinar de
cloenda. Precisament diumenge, en el
marc de les jornades es farà la col·-
locació de la primera pedra de la resi-
dència i centre de dia per a la gent gran.

Les jornades Els nostres avis establei-
xen un punt de trobada i convivència
entre la gent gran. La programació ofe-
reix un ampli ventall d’activitats cultu-
rals, esportives i de lleure. El passat
cap de setmana va tenir lloc la Troba-
da de punatires, sardanes i havaneres
i van iniciar-se els campionats entre
els diferents casals. Així mateix, la
sala d’exposicions de Can Rajoler
acull una mostra dels treballs que
s’han dut a terme durant aquest curs
als casals. Avui divendres, 9 de juny,
a més d’una exhibició de gimnàstica,
se celebra també el tradicional ball de
les jornades. Les activitats continuen
el cap de setmana, amb les finals dels
campionats de petanca, el lliurament
de trofeus, un play back de La il·lusió
no té edat, l’acte religiós de diumen-
ge, la col·locació de la primera pedra i
el dinar de cloenda.

Diumenge es clouen les
jornades Els nostres avisL’empresa Manuel Ruisánchez, SL

és un gabinet d’arquitectes de gran
renom que el 1997 va rebre el pre-
mi FAD d’arquitectura. Han estat els
encarregats de redactar el projecte
del futur equipament municipal.

L’acte més simbòlic, el de col·locació
de la primera pedra, està a punt de fer-
se realitat. El proper diumenge, 11 de
juny, a les 12.30h, es fa un nou pas
endavant en un dels projectes més
rellevants del Pla d’acció municipal, la
construcció de la residència i centre de
dia per a la gent gran.
La consellera de Benestar i Família de
la Generalitat, Carme Figueras, presi-
dirà l’acte de col·locació de la primera
pedra, juntament amb l’alcalde de Pa-
rets, Joan Seguer.

La residència i centre de dia per a la
gent gran, equipament de titularitat
municipal, estarà ubicat entre l’avingu-
da de la Pedra del Diable i el carrer de
Mercè Rodoreda. Disposarà de 82 pla-

ces de residència, amb 16 habitacions
individuals i 33 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 i
disposa també d’un edifici al qual
s’ubicaran les oficines d’administració
i gerència. Una plaça farà d’entrada a
l’equipament i l’edifici tindrà les cober-
tes amb jardí per a la seva integració
dins el paisatge verd de Can Serra.
La residència i centre de dia per a la
gent gran està dissenyada sota un con-
cepte de servei integral amb l’objectiu
de prestar un entorn substitutiu de la
llar, adequat a les necessitats d’assis-
tència, amb plans personalitzats per a
cada usuari, i que vetlli per mantenir el
màxim grau d’autonomia personal i
social. La gent gran de Parets tindrà
prioritat d’accés.

Els nostres avis se celebra
ininterrompudament
des de l’any 1990

Cuidem la nostra vila, cuidem la nostra gent
Cuidem la nostra vila. Cuidem la nostra gent. Aquesta és la nostra prin-
cipal premissa, treballar pel benestar dels ciutadans i la millora cons-
tant del nostre municipi. Estem creixent en civisme, en educació, en
cultura, en participació, en serveis… En aquest darrer àmbit, un dels
nostres compromisos va ser la construcció d’una residència i centre de
dia per a la gent gran, convertint-se en un dels eixos principals del Pla
d’Actuació Municipal 2004-2007. Hem volgut assumir aquesta compe-
tència i tirar endavant el projecte des de l’Ajuntament. Hi ha actuaci-
ons que per la seva magnitud i complexitat requereixen més temps que
d’altres. Aquest n’és un exemple. Hem treballat internament durant
molts mesos, amb la redacció del projecte, cercant ajuts i ara, final-
ment, podem fer la primera acció física i tangible: la col·locació de la
primera pedra d’un equipament municipal adreçat als nostres avis i àvi-
es, en un espai immillorable i amb serveis de gran qualitat. És així com
ens agrada cuidar la nostra gent.

La consellera Carme Figueras
presidirà l’acte

S’habiliten 82 places de residència,
amb 33 habitacions dobles i 16 indi-
viduals, i 40 places de centre de dia.

La residència i centre de dia per a
la gent gran disposarà de 5313 me-
tres quadrats, complementats amb
3000 metres quadrats de
terrrasses i jardins.

El proper mes d’octubre s’iniciaran
les obres i es preveu que estiguin
executades l’octubre de 2008.

El projecte
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Representants d’entitats i particulars
han assistit a l’acte de presentació de
la consulta per elaborar el Reglament
de Participació Ciutadana de Parets.
L’empresa Espai Públic, coordinadora
del procés, i la regidora de Participació
Ciutadana de l’Ajuntament, Raquel
Garcia, han donat a conèixer el mèto-
de que s’utilitzarà en la consulta i l’ob-
jectiu d’aquesta iniciativa.

El futur Reglament de Participació Ciu-
tadana definirà els canals i els meca-
nismes de diàleg entre l’Ajuntament i
la ciutadania. Per tal de fer el document,
s’obre un debat sobre quins han de ser
els canals d’informació que ha de fer
servir l’Ajuntament per informar de la
seva activitat i els seus projectes, de

Deixa empremta. Participa-hi donarà lloc al
Reglament de Participació Ciutadana de Parets

quina manera els veïns i les entitats
poden fer arribar les seves propostes
al consistori i en quins casos l’Ajunta-
ment haurà de consultar els veïns, veï-
nes i associacions, abans d’aprovar un
programa o acció municipal.

Butlletes de participació
Tothom pot prendre part de la consul-
ta. A través d’enquestes es recollirà
l’opinió i suggeriments de la ciutadania.
Tots els equipaments municipals dis-
posen de butlletes amb les enquestes
i bústies per poder dipositar-les. Tam-
bé es pot fer la tramesa a través del
web de l’ajuntament, www.parets.org o
www.parets.cat.  La recopilació de da-
des es farà fins el 30 de juny i després
es redactarà una memòria amb tota la
informació recollida, que servirà per re-
dactar el document definitiu.

Durant un
mes es
farà la
consulta i
amb les
dades
s’elabora-
rà el
document
final

La consulta estarà oberta
fins al 30 de juny

Les regidories de Joven-
tut i Sanitat impulsen
tallers a les escoles
Durant tot el curs escolar, els centres
educatius de Parets que imparteixen
Ensenyament Secundari Obligatori in-
corporen tallers i activitats impulsades
per les regidories de Joventut i Sanitat
de l’Ajuntament.
S’aborden temàtiques diverses vincu-
lades al col·lectiu dels joves,  com ara
transtorns d’alimentació, nutrició, taba-
quisme,  educació afectiva sexual, pro-
postes a la convivència o drogues i
prevenció.
El comerç just i el consum responsa-
ble és una altre de les matèries trac-
tades, així com les noves tecnologies
i els usos responsables.
La darrera activitat s’ha dut a terme a
finals d’aquest mes de maig amb la
col·laboració de la Policia Local. Els
alumnes de primer d’ESO del Col·legi
Nostra Senyora de Montserrat han
participat del taller “Anem amb bicicle-
ta”. Amb aquestes sortides al carrer
els alumnes aprenen a circular per la
ciutat respectant els senyals de tràn-
sit i fan ús dels carrils bici que hi ha
habilitats a diferents indrets del muni-
cipi.

Estudisparets rep el premi
Medi Ambient 2006
El centre d’ensenyament no reglat
Estudisparets ® Grup Irisware, SL
va rebre el passat 7 de juny, de
mans del Conseller de Medi Ambi-
ent i Habitatge, Francesc Baltasar,
el Premi Medi Ambient 2006 que
atorga la Generalitat de Catalunya
en la categoria  d’establiments co-
mercials i activitats de servei que
hagin contribuït a la promoció de la
reducció i el reciclatge de residus,
així com a la comercialització de
productes de consum més respec-
tuosos amb el medi ambient. La
distinció té el propòsit de reconèi-
xer públicament la tasca de perso-
nes, entitats o institucions a favor
del medi ambient i premia aquelles
iniciatives i actuacions encamina-
des a l’assoliment dels objectius
de prevenció i reducció de residus
que fixa el Pla d’Acció de Residus.
El gerent del centre ha manifestat
la seva satisfacció i el «compromís
de seguir treballant en la mateixa
línia de conservació i millora en
l’àmbit del medi ambient». L’acte,
que va tenir lloc a l’auditori
Winterthur de Barcelona i al qual
van assistir prop de 300 persones.
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VOX POPULI

Els grafits centren el quart eix de la
campanya Parets creix en civisme

L’11 de juny, de 10 a 13 hores, tindrà lloc la Festa Expressa’t
amb civisme a les pistes d’skate del Parc del Cementiri

Breus
Reasfaltatge i millora del
passeig de Ronda
A inicis d’aquesta setmana s’ha
procedit al reasfaltatge del passeig
de Ronda, una actuació programa-
da per la regidoria de Serveis Ur-
bans de l’Ajuntament de Parets em-
marcat en el Pla de millora de Can
Roura. S’ha condicionat una super-
fície de 3.000 metres quadrats i
s’ha renovat també la renovació de
la senyalització horitzontal. L’actu-
ació, que ha suposat un cost de
12.000 euros, s’ha fet amb rapide-
sa per evitar molèsties als usuaris
d’aquesta via.
La reforma finalitzarà amb el condi-
cionament de les voreres, la su-
pressió de barreres arquitectòni-
ques i la reposició de l’arbrat.
Aquesta darrera acció forma part
del procés de participació ciutada-
na al pressupost municipal 2006,
Amb els diners, tu hi comptes.

Referèndum per a la reforma
de l’Estatut, el 18 de juny

Expressa’t amb civisme. Aquest és el
lema del quart i últim eix de la campa-
nya Parets creix en civisme, endegada
a inicis d’aquest any per l’Ajuntament
de Parets. Durant tot el mes de juny, les
accions estan centrades en la conser-
vació del mobiliari urbà i els grafits.
Ja s’ha dut a terme la primera de les
activitats. El passat 2 de juny, l’artista
local ETERNO va realitzar un grafit en
un dels murs de l’IES, incorporant la
imatge de la campanya, així com l’es-
lògan. L’artista va mostrar als alumnes
del centre educatiu els mètodes que uti-
litza per fer grafits, sempre però com
una expressió artística i no com una
acció vandàlica. Amb les activitats pro-
gramades es pretén conscienciar el
públic més jove que els tags i les pin-
tades a llocs no permesos desllueixen
la imatge de ciutat. Així mateix es dóna
a conèixer que l’Ajuntament de Parets
va habilitar un espai de 700 metres a
les parets interiors de la Riera Seca, a
disposició d’aquelles persones que
vulguin fer grafits, per evitar pintades a
la resta del municipi.

Expressa’t amb civisme
El proper diumenge, 11 de juny, tindrà
lloc la Festa Expressa’t amb civisme,
de 10 a 13 hores, a les pistes d’skate
del Parc del Cementiri. Les expressi-
ons de la cultura urbana tindran cabu-
da a la trobada amb exhibicions
d’skaters, BMX, hip-hop i pintada de
grafits. ETERNO, Faq da Sistam i al-
guns joves de Parets s’encarregaran
de pintar les pistes d’skate. Mentres-
tant, el grup MSK i Valkiria faran de-
mostracions d’skate. Durant el matí es
faran tallers, sempre amb l’aplicació
cívica de l’art urbà.

Accions a les escoles
El Col·legi Nostra Senyora de
Montserrat també s’ha sumat a la ini-
ciativa i el dia 15 de juny  es farà un
taller de grafits. L’activitat es planteja
des del vessant educatiu amb l’objec-
tiu d’ensenyar als joves que els grafits
són una expressió artística però que
s’han de fer en llocs permesos per
mantenir la bona convivència amb la
resta de ciutadans.

ETERNO pinta un mural de l’IES amb el lema Expressa’t amb civisme

Parets participa en les
Jornades de Polítiques
Locals de Civisme
L’Ajuntament de Parets ha partici-
pat a les Jornades de Polítiques
Locals de Civisme organitzades per
la Diputació de Barcelona, l’Ajunta-
ment de Barcelona i l’Ajuntament
de l’Hospitalet. La campanya Parets
creix en civisme ha estat exposada
com una de les metodologies de
foment de civisme, juntament amb
altres experiències de ciutats com
Barcelona i Sant Cugat. Assumpta
Torres, Cap de l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de l’Ajuntament ha estat
l’encarregada de donar a conèixer
els eixos fonamentals de la campa-
nya que s’està desenvolupant al
municipi.

4 mesos, 4 eixos
Parets creix en civisme s’ha plante-
jat com una campanya d’estret vin-
cle amb els ciutadans a través de
la seva implicació i participació.
Inicialment es van establir quatre
eixos de treball: l’ús responsable
dels vehicles i el compliment de les
normes de circulació, la potenciació
de la recollida selectiva de residus
i la recollida de voluminosos, la ti-
nença responsable d’animals de
companyia i la recollida d’excre-
ments i la conservació del mobilia-
ri urbà, incidint especialment en la
pintada de grafits.
Durant tota la campanya han parti-
cipat prop de 300 persones, des
d’escolars fins a gent gran.
L’èxit de participació i els bons re-
sultats obtinguts fan plantejar la
seva continuïtat amb noves accions
que comportin la millora de la con-
vivència i el benestar del conjunt de
la població.

El proper 18 de juny se celebra el
referèndum per a la reforma de l’Es-
tatut d’Autonomia de Catalunya. A
Parets del Vallès s’habiliten cinc
col·legis electorals: Lluís Piquer,
Pompeu Fabra, Casal de Cultura
Can Butjosa,  l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de l’Eixample i el Patro-
nat Pau Vila. Els col·legis estaran
oberts de 8 del matí a 8 del vespre.
Durant el mes de maig l’Ajuntament
ha dut a terme la notificació gene-
ral de les dades del padró d’habi-
tants que es fa cada cinc anys i
s’ha facilitat a tots els ciutadans la
informació sobre el districte, la sec-
ció i el col·legi electoral on han de
votar. El cens electoral vigent per al
referèndum només inclou les modi-
ficacions produïdes en el padró
d’habitants fins al passat 28 de fe-
brer.

Què en pensa dels grafits com expressió artística? I les pintades? Que faria per evitar-les?

Depèn del lloc. Si es fan en
espais permesos no em mo-
lesten. Les pintades no
m’agraden, fan lleig. Crec que
s’hauria de sancionar els que
ho fan però, sobre tot, cal que
es deixin espais per a què els
qui ho vulguin s’expressin.

Gabriel
Chacón
51 anys

Francisco
Figueroa

37 anys

En general no m’agrada cap
tipus de pintada, però si es
fan a llocs discrets, on està
permès, no em molesten.
Crec que per evitar les pinta-
des cal endurir les sancions i
que siguin cada cop més ele-
vades quan el vandalisme si-
gui reiterat.

M. Àngels
Delgado
28 anys

Si els dibuixos són bons i  es
realitzen als llocs habilitats,
m’agraden. Com a element de
coacció jo utilitzaria el mateix
sistema: els faria omplir de
pintades la façana de casa
seva. Seria una manera de fer
veure com són de desagrada-
bles i quant molesten.

Toni
Miquel
40 anys

Antonio
Galiano
56 anys

Els grafits m’agraden, però
les pintades no. Cal que s’ha-
bilitin llocs per a la gent que
vol pintar i sap  fer-ho, si el
que volen es embrutar que ho
facin sobre el paper. Respec-
tar les propietats alienes és
important per a la bona convi-
vència.

Ho veig bé sempre que es fa-
cin als llocs adequats. Les
pintades no m’agraden, s’ha
de fer una política sancio-
nadora dura i habilitar llocs
per a què els joves pintin si
és  el que volen fer. Hem de
ser respectuosos i cívics.

7



9 de juny de 2006
PUBLICITAT

8

Qüestionari



9 de juny de 2006
CULTURA

Més de 180 escolars protagonitzaran la
desena Mostra de teatre Joan Anfruns

La Mostra de teatre infantil i juvenil Joan Anfruns tindrà lloc
del 12 al 17 de juny a Can Rajoler

Durant tota la setmana es posaran a escena una quinzena de representacions

Durant la propera setmana, el Teatre
Can Rajoler acollirà la desena edició de
la Mostra de teatre infantil i juvenil Joan
Anfruns.

Durant el curs escolar més de 180
alumnes de teatre de les escoles de
Parets i del casal Can Butjosa, prepa-
ren aquesta activitat en horari
extraescolar i finalitzen presentant el
treball realitzat al llarg de l’any al curs
d’expressió dramàtica, en forma
d’obres teatrals en la que ells són els
protagonistes.

15 representacions teatrals
En aquesta edició, es posaran a esce-

Oficina de Catala

Oficina de Català
de Parets del Vallès

Centre Cultural Can Rajoler
Travessera, 1

Tel. 93 573 98 00

parets@cpnl.cat

Futbol, un fenomen
paranormal?

`

Tal com hem pogut comprovar
aquestes últimes setmanes amb
els triomfs assolits pel Barça a la
Lliga Espanyola i a la Lliga de Cam-
pions, i pel Parets que ha pujat a
Preferent, sembla  que no hi ha cap
fenomen social que aixequi tantes
passions i mobilitzi tants milers de
persones com el futbol. I per si
això fos poc,  aquest mes de juny
el Mundial de Futbol d’Alemanya
prendrà el relleu.
Els mitjans de comunicació segur
que en faran el seguiment i els lo-
cutors ens  narraran els diversos
par tits i jugades o comentaran
l’equipament (o equip) de les diver-
ses seleccions. Però no us
pensessiu pas que hi ha
fenomens paranormals quan ens
expliquin que algú ha marcat un
gol fantasma ni us prengueu al
peu de la lletra si sentiu que un
jugador  ha congelat la pilota, ha
fet una paret o un barret.
Els seguidors, que tinguin dubtes
terminològics en la retransmissió
de partits, podran resoldre’ls amb
el diccionari de futbol en línia que
el TERMCAT (www.termcat.cat) di-
fondrà aquest mes de juny. Ara bé,
potser preferiu fer una finta a l’es-
port rei perquè us sentiu bombar-
dejats a boca de canó amb tantes
notícies futbolístiques i us podeu
dedicar a buscar-hi termes de qual-
sevol altra especialitat.

Es convoca el concurs de
fotografia de Festa Major

na quinze representacions, en què hi
prenen part nens i nenes d’entre 4 i 14
anys i entre les quals podem trobar
versions renovades de clàssics com
l’Alícia en el país de les meravelles de
Lewis Carrol.

Cloenda, el 17 de juny
La mostra clourà el dissabte 17 de juny
a les dotze del migdia, amb l’actuació
dels monitors d’ATEP que interpretaran
l’obra L’ocellot que volia arribar a la
lluna. Per  finalitzar, tindrà lloc una cer-
cavila amenitzada pel grup Camafreita,
que acompanyarà els assistents fins al
parc la Linera, on es lliuraran els diplo-
mes als alumnes que arriben a la fi del
cicle i es servirà un refrigeri per a tot-
hom.

El passat dissabte, i seguint el projec-
te d’El Bosc dels Llibres iniciat l’any
2005, es van plantar quatre nous ar-
bres a l’espai de Can Jornet. El Bosc
de llibres va néixer amb motiu de l’Any
del llibre i la lectura a Parets amb el
propòsit d’associar arbres a lectures,
cadascuna d’elles vinculada a un autor
o un llibre concret i està vinculat al Pla
de Lectura de la Biblioteca Can
Butjosa, guardonat l’any 2004 amb el
premi a la millor iniciativa de foment de
la lectura que atorga la Federació de
Gremis d’Editors d’Espanya.
Els quatre nous arbres, dues alzines,

un garrofer i un faig, s’han plantat per
retre homenatge als il·lustradors
Francisco Ibáñez i Josep Escobar i als
escriptors Juan Ramon Jiménez, de qui
enguany es commemoren 50 anys
d’ençà que va rebre el premi Nobel, i
Pau Joan Hernández.
En la passada edició cadascun dels
set exemplars va rebre el nom de les
set obres més llegides a Parets
d’acord amb el Pla de Lectura de la
Biblioteca Can Butjosa. L’activitat s’ha
emmarcat dins el actes de celebració
del Dia Mundial del Medi Ambient i el
mes de l’aigua i la natura.

Es planten quatre nous arbres a El Bosc
dels Llibres, a l’espai de Can Jornet

Breus

La coral Art i Unió actua
a Can Rajoler

Els infants
van ser
els
protago-
nistes de
la planta-
da

Més de 180 escolars
participen a la mostra de teatre

L’Ajuntament de Parets ha convocat
el 27è concurs de fotografia de Fes-
ta Major. En aquesta edició les fo-
tografies hauran d’estar relaciona-
des amb hàbits i comportaments
respectuosos amb els altres, els
objectes públics i l’entorn natural
del municipi o imatges d’activitats
relacionades amb la campanya Pa-
rets creix en civisme.
Podran participar-hi residents i no
residents dins les dues categories
establertes: format analògic i for-
mat digital. Les imatges hauran de
tenir un mínim de 18 cm pel costat
més petit i un màxim de 40 cm pel
més gran i es presentaran munta-
des sobre un paspartú o cartolina
de 40x50 cm. Els participants po-
dran presentar un màxim de 3 foto-
grafies. Els premis establerts són
de 400 euros i un trofeu per al gua-
nyador, 250 euros i trofeu per al
segon classificat i 150 euros i tro-
feu per al tercer premiat. El termini
de presentació finalitza el 21 de
juliol. Totes les fotografies seran
exposades al Centre Cultural Can
Rajoler del 24 al 28 de juliol.

Breus

El proper 18 de juny, a les 11.30 h,
la Societat Coral Art i Unió dirigida
pel mestre Jordi Roma, oferirà un
concert en elqual  també intervindran
les escoles Orfeònica de
Martorelles, la Coral Sant Esteve i el
quartet de violins Scherzo. Cada
agrupació interpretarà el seu reperto-
ri i el quartet de violins acompanya-
rà els membres de la Coral Art i Unió.
L’espectacle és totalment gratuït i
d’entre les peces que es podran es-
coltar hi haurà clàssics com Lorelei,
La nit o L’hereu Riera.

El mercat de les missions,
projecte solidari amb Materi
El Col·legi Nostra Senyora de
Montserrat ha celebrat una nova edi-
ció d’ El mercat de les missions, una
iniciativa solidària que organitza des
de fa anys.
El mercat de les missions és una
trobada solidària en què els alum-
nes posen a la venda diferents arti-
cles com ara joguines, vídeos, llibres
o pastissos entre d’altres. Els bene-
ficis obtinguts de la venda es desti-
naran enguany a la construcció
d’una escola agrícola a Materi, a la
República de Benin (Àfrica).
Durant cinc dies es duu a terme el
mercat i una de les jornades s’obre
als familiars dels alumnes del cen-
tre. Dilluns passat es va fer la cloen-
da, que va comptar amb l’assistèn-
cia d’una monja de la congregació
de les Teatinas, procedent de Materi,
a través de la qual es farà arribar
l’aportació solidària.
L’any passat es van recaptar 1.010
euros, destinats a fer un embassa-
ment.

L’Amfi Rock 2006, aquest
dissabte a Can Butjosa
El proper dissabte, 10 de juny, se
celebra l’Amfi Rock 2006, en què
actuaran les cinc formacion finalis-
tes del certamen d’enguany.
Verdcel, No/Thin, Irakunda, Eter i
Sixteen Solid Spread són els cinc
grups que protagonitzaran el con-
cer t, al Casal de Cultura Can
Butjosa. El concurs, que arriba en-
guany a la dissetena edició, pretén
promocionar les formacions ama-
teurs o semiprofessionals de qual-
sevol estil musical contemporani. Es
concediran dos premis especials, 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.
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El sènior masculí A del Bàsquet Parets obté
l’ascens a Tercera Catalana

Breus

Els jugadors del Bàsquet Parets acumulen 30 victòries consecutives en aquesta temporada

El sènior masculí A del Bàsquet Pa-
rets lluitarà per les 4 primeres posi-
cions de la fase d’ascens a 3a Cata-
lana. El bloc entrenat per Toni Martín
ha superat amb èxit l’eliminatòria a
doble par tit disputada aquest cap de
setmana davant de l’Hotel Sant Roc
de Solsona. En l’anada -celebrada
dissabte a la localitat lleidatana- el
BP es va imposar per 75-78 després
de disposar d’un màxim avantatge de
15 punts (47-62). Dani Pachón amb
18 punts i Marc Pavón amb 13 van
ser els màxims anotadors en el pri-
mer par tit. El Parets va dominar tres
dels quatre quar ts amb els següents
parcials: m.10: 13-17, m.20: 35-41,
m.30: 50-62 i m.40: 75-78. En la tor-
nada -disputada diumenge a Parets-
el BP va tenir més problemes dels
previstos per derrotar el Solsona
però es va imposar per 61-56. Els
dos primers quarts van ser molt equi-
librats,  el primer va acabar 19-17 i
el segon 13-18. D’aquesta manera
l’equip paretà perdia al descans per
32-35.

Reacció en el  tercer quart
Un parcial de 14-5 al tercer quar t  i
un canvi en el sistema de defensa va
resultar decisiu en la remuntada. El
BP va començar el darrer quar t amb
un 46-40 favorable (m.30) i va man-
tenir un avantatge fins a les acaba-
lles. L’Hotel Sant Roc va guanyar el
darrer quar t per 15-16.

Unes 400 persones van prendre part dissabte passat a la 6a
Diada de l’esport organitzada pel Servei d’esports de l’Ajun-
tament. Com en anys anteriors l’activitat del 3X3 de bàsquet
va ser la  que va registrar més participació amb 150 jugadors
i 40 equips. La coincidència del torneig amb la presència d’al-
guns equips del BP a fases finals va disminuir el nombre de
jugadors respecte a l’any passat. També va tenir molt èxit el 4X4
d’handbol destinat a les categories prebenjamí, benjamí, aleví
i infantil, amb prop d’un centenar de jugadors. En acabar l’ac-
tivitat l’HP va organitzar un dinar conjunt amb l’assistència de
300 persones a l’entrada del Pavelló. A la tarda, el Servei d’es-
ports va repetir el 4X4 de futbol sala amb més de 50 partici-
pants, xifra superior al 2005. La Paretana va comptar amb 43
jugadors al torneig de partides ràpides d’escacs que va ser se-
guit per força públic. La jornada de portes obertes del Tennis
Taula va desbordar als organitzadors que van reunir uns 50 jo-
ves durant tot el matí. La 6a Diada de l’esport de Parets ha

coincidit enguany amb la Festa de l’esport que promou la Diputació de Barcelona. La Piscina Can Butjosa va oferir jorna-
da de portes obertes durant tot el cap de setmana amb un centenar d’usuaris.

El murcià Victor Moñino
guanya la 26a Volta al
Vallès de ciclisme cadet
El corredor de la Selecció Murciana
Victor Moñino ha estat el vencedor
de la 26a edició de la Volta al Vallès
de ciclisme cadet que va finalitzar
diumenge a Montcada i Reixach.
Moñino va fer un temps de 4:34:37
i li va treure 2 segons d’avantatge al
2n classificat, Jesús Quintanilla, del
Rualje. El 3r lloc va ser pel català
Eric Pedrosa del Sar fa de
Palafrugell a 6 segons del primer, 4t
Patricio Garcia del Rualje -primer a
la general en cadets de 1r any- i 5è
Esteban Moreno, de la Selecció
Murciana. El Criterium organitzat per
AC Parets i CC Montcada ha comp-
tat amb la participació d’un centenar
de corredors de 12 equips diferents,
6 de fora de Catalunya, a més de la
selecció catalana de fèmines. A
la classificació general per equips,
el Rualje de Ciudad Real, ha estat
el 1r, seguit del Nicky’s de Terras-
sa i de la Selecció Murciana. Eric Pe-
drosa -germà del pilot de Moto GP
Dani Pedrosa- s’ha endut el premi
de muntanya de la Volta.

Eric Pedrosa, guanya l’etapa reina
L’etapa que habitualment decideix
el vencedor de la Volta -la ruta entre
Montcada i Montornès- es va resol-
dre dissabte al matí amb la victòria
d’Eric Pedrosa. Darrera seu i amb el
mateix temps van quedar els murci-
ans Victor Moñino i Esteban More-
no. La darrera etapa, entre Parets-
Montcada, d’aquest diumenge va
cloure amb el triomf d’Edgar
Manteca del Nicky’s de Terrassa. A
la fotografia, Albert Torres
(Txirrindulari) guanyador de la
contrarrellotge de Parets del 27 de
maig i 10è a la general.

L’equip dirigit per Toni Martín es classifica per les semifinals de
la fase d’ascens després d’elminar l’Hotel Sant Roc de Solsona

Semifinals contra la Gramenet B
Aquest cap de setmana, 10 i 11 de
juny, el BP jugarà la 2a eliminatòria
d’ascens on es decideixen els 4 pri-
mers llocs. L’anada serà dissabte a
Parets, 17.30h, i la tornada, diumen-
ge a Sta Coloma. Independentment del
resultat la Federació Catalana de Bàs-
quet ha garantit al BP l’ascens a 3a.

El preinfantil femení cau a les fases
L’equip dirigit per Enric Núñez va per-
dre dissabte davant l’Igualada per 44-
40  en una de les eliminatòries de la
fase final del Campionat Territorial
preinfantil disputada a la pista neutral
de l’Escola Sant Gervasi (Mollet). Les
paretanes han fet una excel·lent tem-
porada sumant 12 victòries i 4 derro-
tes en la fase prèvia del Nivell “A”.
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ESPORTS

Miquel Luque obté 3 me-
dalles a l’Open de Berlin
El nedador paralímpic de Parets,
Miquel Luque, ha ampliat els seus
èxits esportius amb la consecució
durant el cap de setmana de 3 me-
dalles -dos ors i un bronze-  a l’Open
europeu celebrat a Berlin (Alema-
nya). Luque que formava part de
l’equip paralímpic espanyol de na-
tació va quedar 1r classificat a les
proves de 50 i 100 m braça. A la
final de 150 m estils va obtenir la
3a posició -medalla de bronze- i va
quedar 4t classificat en 50 m papa-
llona. Després de participar a l’Open
de Berlín Luque seguirà amb la pre-
paració de cara al Campionat del
Món que es farà el desembre a
Sudàfrica.

4 atletes del CAP a la fi-
nal de pista d’El Prat
El Club Atletisme Parets ha classi-
ficat quatre atletes a la final del
Campionat de Catalunya de pista
federat que es disputarà a El Prat el
cap de setmana del 17 de juny. En
categoria aleví, Alba Quirós prendrà
part en les proves de llançament de
pilota i 60 m, Ferran Rodríguez com-
petirà en 600 m. En categoria infan-
til, Rocio Guerrero s’ha classificat
en la cursa dels 3000 m i Sandra
Piñero -cadet femení- prendrà part
en 300 i 600 metres.

Penúltim partit de l’HP a
la fase d’ascens a 1a
El sènior A de l’Handbol Parets re-
brà aquest dissabte (19.30h) el
Granollers C en la 7a jornada del
play off d’ascens a 1a Catalana. El
derbi és de tràmit ja que els dos
equips no s’hi juguen res, els
paretans són cuers amb 5 punts i
només han sumat un empat durant
tota la fase. En canvi, el BMG té
assegurat l’ascens a 1a. En la dar-
rera jornada el Parets va perdre a la
pista del Pardinyes (31-28) mentre
que els granollerins van superar el
Martorell per 32 a 20.
El darrer partit del play off serà el
17 de juny a la pista de l’H.Sant
Fost.

Inscripcions del 3r Torneig
de Futbol 7 d’estiu
Del 26 de juny al 15 de juliol es
disputarà al camp municipal
Josep Seguer la 3a edició del Tor-
neig de Futbol 7 d’estiu organitzat
pel CF Parets. Les inscripcions
resten ober tes al preu de 370
euros. A la competició podran par-
ticipar entre 16 i 24 equips. El
guanyador del torneig que es juga
en gespa ar tificial s’endurà 600
euros, el 2n classificat 300 euros
i el 3r, 150 euros. També hi haurà
obsequis per a tots els equips que
par ticipin.
En l’edició de l’any passat l’equip
Pista Team va resultar guanyador
després de derrotar en la final el
Travesseres per 4 a 3. El 3r lloc va
ser per l’Estació de Servei Palau i
el 4ar t per Frankfur t 83.

Èxit de participació a la Sisena Diada de l’esport de Parets

10

Fitxa tècnica:
Anotadors CB Parets:
Partit d’anada 3 de juny:
David Gallina (7 punts), M.A.
Redondo (4), Quique Rodríguez (7),
Rubén Parada (-), Sergio Sánchez
(10), Marc Pavón (13), Eric Sastre (9),
Arcadi Cano (10), Dani Pachón (18)
i Antonio Barreiro.
Partit de tornada 4 juny:
Marcos Montávez (10 punts), Antonio
Barreiro (-), David Gallina (-),
M.A.Redondo (6), Quique Rodríguez
(2), Rubén Parada (-), Sergio Sánchez
(10), Marc Pavón (4), Eric Sastre
(11), Arcadi Cano (6), Dani Pachón
(10) i Dídac Cayuela (2).



Els participants opinen sobre l’escola esportiva i el seu esport preferit.

VOX POPULI

L’Àlex pensa que l’escola
esportiva està molt bé per-
què es pot fer esport i això
és molt bo.
Practica el bàsquet i li agra-
da molt.

Alejandro
Gómez

Prebenjamí
Pavelló

La prebenjamina Anabel té
molt bona opinió de l’escola
esportiva. És una gran
amant dels esports i tots li
agraden molt, però el seu
preferit és el bàsquet.

Anabel
Amador

Prebenjamí
Pavelló

La Noèlia troba l’escola es-
portiva molt divertida i el que
més li agrada són els partits
dels dissabtes.
L’esport que més li agrada
és el futbol.

Noèlia
Hornigo

Prebenjamí
Pau Vila

El Roger és un minibenjamí
molt actiu i diu que tot el que
es fa li agrada molt perquè
tots els esports són molt
guais. Tots els espor ts li
agraden moltíssim!

Gerard
Larroya
Benjamí

MD Montserrat

En Gerard, que és benjamí,
pensa que l’escola esportiva
està molt bé perquè hi ha
molts nens i juguen molt.
No es decanta per cap es-
port en concret perquè tots li
agraden molt.

Roger
Mompart

 Minibenjamí
Pavelló

La temporada 2005-06 dels Jocs Esportius
Escolars a Parets del Vallès ha arribat a la seva
fi. Més de 200 joves del nostre municipi i de
les Escoles Esportives de Montmeló i Sant
Fost de Campsentelles han participat en les
jornades que s’han desenvolupat des de
mitjan novembre i fins el 27 de maig quan es
va fer l’acte de cloenda. Les activitats de les
escoles esportives i dels jocs van destinades
a les categories benjamí, prebenjamí i mini. Els
joves de 3r i 4t de primària han realitzat fins
a 7 jornades esportives dedicades al bàsquet,
handbol, futbol sala, natació. Els escolars

prebenjamins han pres part en quatre jorna-
des mentre que els més menuts,
minibenjamins,  han celebrat dues trobades
recreatives. Enguany, com a novetat, el tradi-
cional cros escolar i la cursa de pares i mares
s’ha integrat dins de la cursa popular d’atle-
tisme que va tenir lloc el 7 de maig amb més
de 300 atletes sumant totes les categories.
Als jocs no ha mancat la jornada recreativa a
la piscina Can Butjosa el 20 de maig i l’espe-
rada cloenda que va incloure la desfilada dels
participants i el lliurament de trofeus, meda-
lles i obsequis.

El futur de l’esport base paretà
Més de 200 joves del municipi han participat a les activitats dels jocs escolars

La Piscina Can Butjosa va acollir el passat 20 de maig una jornada recreativa de natació per als escolars

ESPECIAL CLOENDA JOCS ESPORTIUS ESCOLARS CURS 2005-2006



Més de 200 escolars d’entre 5 i 10 anys
han participat a les escoles esportives
Les activitats de les escoles esportives muni-
cipals van adreçades a nens i nenes de Parets
d’entre 5 i 10 anys. Els joves participants po-
den formar-se descobrint tot allò que l’entorn
li ofereix i les seves possibilitats. A més inte-
gra l’activitat física i l’esport com a hàbit d’or-
ganització i l’ús del seu temps lliure. Els alum-

nes participants a les escoles s’entrenen un
o dos cops per setmana -segons la categoria-
en els centres de Can Butjosa, Pau Vila i el
Pavelló d’esports. Un grup  format per una
quinzena de monitors i àrbitres col·laboren
durant tota la temporada en funcions que van
des d’arbitratge a tècnics.

JOSEP MARIA
GUZMAN
Regidor

d’Esports de
l’Ajuntament

de Parets

Jocs Esportius Escolars: fem formació, fem planter
És coneguda per tothom la tasca social, integradora i formativa de l’esport en la societat actual.
I és des d’aquest vessant formatiu que tots fem una aposta de futur. L’àmbit de l’esport i de l’edu-
cació es combinen perfectament en una de les activitats que des de ja fa molts anys es desenvo-
lupa al nostre municipi: els Jocs Esportius Escolars. Més de 200 alumnes d’entre 5 i 10 anys
dels centres educatius de Parets i també d’alguns municipis de fora hi prenen part. Esport, lleu-
re, aprenentatge, convivència i disciplina convenen en els Jocs Esportius Escolars. La formació
no és només esportiva. Si bé els infants practiquen esports diversos, tant o més importants són
els valors que aprenen desenvolupant aquestes activitats.
L’esport és molt important des del punt de vista de la salut i de la integració social. Potencia la
convivència i s’aprèn a treballar en equip, a compartir i a respectar. Són valors que eduquen no
només en l’esport sinó també en la forma de viure.
L’èxit dels Jocs Esportius Escolars és una realitat palpable i fins i tot, davant la demanda i sug-
geriment d’alguns pares i mares, ens plantegem poder ampliar la franja d’edat fins als 11 anys.
És una proposta que ara per ara està en fase d’estudi i que podria fer-se efectiva el curs vinent.
Parlàvem de l’èxit dels jocs escolars i això ens porta a reconèixer la important tasca que estan
desenvolupant els monitors i la seva implicació en el foment de l’esport i l’educació. Anys enrere
ells també van ser alumnes de les escoles esportives.
Els homes i les dones del futur són ara els nostres infants, el nostre planter, la base d’una vila
que ha de saber créixer amb respecte i bona convivència.
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El cros escolar s’ha integrat enguany a la Cursa
Popular de Parets, celebrada el mes de maig

MERITXELL
VOLART

18 anys

Fa un any i mig que és monito-
ra de les escoles esportives
municipals i en concret del
grup de categoria benjamí del
CEIP Pau Vila. Abans d’impli-
car-s’hi jugava a bàsquet i
quan li van proposar formar
part del grup de monitors li va
semblar bé la idea.
Pensa que els jocs escolars
són útils per als joves de mu-
nicipi ja que els permet apren-
dre les regles bàsiques de di-
ferents esports per triar-ne un
de concret més endavant.

ALEJANDRO
VILLENA

20 anys

Fa cinc anys que és monitor.
S’ hi va implicar perquè li agra-
da tractar amb nens i més en
l’àmbit esportiu. Juga amb un
dels equips sènior del FS Pa-
rets i considera els jocs molt
importants per a la formació es-
portiva i l’educació social dels
nens. A més de practicar es-
ports adquireixen valors i hàbits
per a la vida quotidiana. La ma-
joria dels nens de les escoles
estan molt contents de poder
anar-hi per aprendre a jugar i fer
nous amics.

Jordi Palet, és un dels juga-
dors més destacats del sènior
A de l’Handbol Parets i ja fa
sis anys que forma part del
grup de monitors de les esco-
les espor tives. Enguany ha
estat monitor del grup de
prebenjamins. S’ hi va introduir
perquè des que era petit havia
practicat algun esport en els
jocs escolars i li va agradar
ensenyar el que li havien expli-
cat a ell. Per Palet el grau de
satisfacció dels nens és molt
elevat ja que cada any augmen-
ta més la xifra de participants.

ANA MARIA
GRIMA

20 anys

Aquesta és la sisena tempora-
da com a monitora d’Ana Maria
Grima. Ella s’encarrega de fer
jocs per als nens i activitats
que poden ser útils per al bon
desenvolupament i aprenentat-
ge de l’esport.
L’Ana Maria pensa que els
jocs espor tius escolars són
una bona oportunitat per tal de
fomentar les relacions
interpersonals. Creu que en ge-
neral els nens s’ho passen
molt bé alhora que aprenen.

ELISABETH
TORRAS

26 anys

L’Elisabeth és ja una veterana.
S’hi dedica des de fa 11 anys,
durant 8 anys va ser monitora
però després va haver de dei-
xar aquesta funció per fer d’àr-
bitre, tasca que desenvolupa
des de fa 3 anys. Per a ella, la
celebració dels Jocs és una
bona manera d’introduir els
nens i nenes en el món de l’es-
port. Pel que fa als pares afir-
ma que hi ha de tot, des dels
que ho viuen i gaudeixen de
totes les activitats fins als que
conceben l’escola esportiva
com un pàrquing.

JORDI
PALET

23 anys

MERITXELL
CASES

21 anys

La Meritxell ha tornat aquesta
temporada al grup de monitors
del Servei d’Esports, ja va ser
monitora durant 3 anys i des-
prés d’un any ha reprès aques-
ta tasca.
Ara mateix no practica cap es-
port, però amb anterioritat ha-
via jugat al bàsquet.
La seva funció és la d’estar
amb els nens i sobretot guiar-
los. Considera que la majoria
dels pares no s’impliquen en
l’educació esportiva dels seus
fills.

El cros escolar es va integrar enguany dins de la cursa popular d’atletisme. Uns
150 corredors van participar a les categories mini, prebenjamí i benjamí amb

distàncies que anaven des dels 350 fins als 900 metres.

Els guanyadors van ser: en mini, Dídac Caballero i Marta Astasio, en prebenjamí:
Guillem Ruiz i Esther Juárez, i en benjamins: Ferran Rodríguez i Alba Martínez.

VIOLETA
DE LAS HERAS

19 anys

La monitora i jugadora del Bàs-
quet Parets destaca la utilitat
dels jocs escolars per als joves
i afirma que és una bona ma-
nera que estiguin ocupats en
comptes de veure la televisió o
jugar amb la consola. Així po-
den treballar en grup, fer amics
i escollir l’esport que practica-
ran en el futur. Es va implicar
perque li agrada relacionar-se
amb els nens i fer esport. Per
a la Violeta, l’esport s’ha po-
sat de moda a Parets i això fa
que molts pares vulguin que
els seus fills facin activitats es-
portives.
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Grup Municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya

paretsvalles@esquerra.org

Grup Municipal  del
Partit Popular de Catalunya

Grup Municipal de Convergència i Unió

Grup Municipal de Nova Opció per Parets
www.nopparets.org
info@nopparets.org

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

parets@iniciativa.cat

Grup Municipal del
Partit dels  Socialistes de Catalunya

Votar per una
Catalunya
amb futur

Estudis deTV local
a Can Volart

Llum verda a
la residència

Fa temps, des del NOPP vàrem posar so-
bre la taula la necessitat de prendre la ini-
ciativa en el tema de la TV local. Vam pro-
posar que s’ubiqués en un solar entre el
Circuit  i el polígon de Can Volart. Fins avui
el macroservei d’informació i comunicació
que té l’Ajuntament no ha respirat ni mo-
gut fitxa.
Lluitar per ubicar els estudis i serveis de
la TV local a Can Volart és obrir nous horit-
zons i perspectives de cara el futur. La TV
local a Can Volart representa introduir una
activitat nova i diferent en aquesta zona
industrial que es regeneraria, s’obriria,
diversificaria i dibuixaria noves perspecti-

La Residència i Centre de Dia és la inver-
sió més important d’aquesta legislatura.
La reivindicació d’aquesta instal·lació ve
de lluny i ICV-EA es va comprometre a tre-
ballar durant aquest mandat per fer-la re-
alitat. Malgrat el fred de peus del NOPP,
que ha posat tantes traves com ha pogut
començant pel propi emplaçament, demà
passat es col·locarà la primera pedra
d’aquest edifici i per a nosaltres és una
satisfacció ser membres de l’equip de
govern que la construirà.
No obstant, sempre hem defensat el ca-
ràcter públic d’aquest equipament i segui-
rem treballant perquè en el moment de la

seva posada en marxa s’asseguri que la
seva gestió serà pública. És la millor ga-
rantia que servirà de debò als interessos
de la col·lectivitat. Pel que fa referència al
manteniment, la Generalitat ja ha donat a
conèixer la seva voluntat de concertar la
meitat de les 80 places. La gent d’Inicia-
tiva volem que aquest centre esdevingui
integral i vertebri tota l’atenció a les per-
sones grans del nostre municipi. En aquest
sentit, considerem que a més de les pla-
ces de residència esmentades i de les 40
places de Centre de Dia, també ha de cen-
tralitzar l’ajut domiciliari a aquelles perso-
nes grans que ho necessitin.

Amb independència de les mesures tran-
sitòries que s’adoptaran des del govern
per millorar la qualitat de l’atenció als
nostres avis i àvies, quan les obres del
nou equipament estiguin enllestides,
aquest centre es convertirà en el principal
instrument per a atendre les necessitats
d’aquelles persones que després de tre-
ballar tota la vida, mereixen la nostra
màxima atenció.

El proper 18 de juny els catalans i catala-
nes tindrem l’oportunitat històrica d’anar a
votar per aprovar un nou Estatut, per això
hem de votar SÍ i defugir el NO. Hi ha 60
raons per votar “sí” al nou Estatut i cap per
votar “no”. Un NO suposa acceptar quedar-
se amb l’Estatut del 1979 i un SÍ perme-
trà fer un salt endavant a Catalunya que es
podran comprovar un cop entri en vigor.
1. Més diners per al nostre país. 2. Les
inversions en infraestructures a Catalunya
per part de l’Estat equivaldran al PIB cata-
là (Producte Interior Brut) respecte al total
Espanyol per un període de set anys. 3. Es
duplica el nombre de competències de la

Durant aquest dies els socialistes, com
cada any, oferim un homenatge a la gent
gran de Parets a través de la celebració de
les XVII jornades Els nostres avis. Sens
dubte s’ho mereixen perquè la gent gran és
un col·lectiu, que com a tal, no sempre
se’ls ha reconegut el seu paper en la soci-
etat. I és una llàstima, perquè no hi ha res
més confortant que conèixer i reconèixer la
saviesa d’aquest sector de la població.
L’escriptor alemany Hermann Hesse va dir
en el seu elogi a la vellesa, que fins que
no ens fem vells no som capaços de veu-
re la singularitat ni la bellesa de les coses
i va recordar que entre fàbriques i canons

també surten flors, i que entre diaris i in-
formes de borsa, encara es pot viure la
poesia.
Vivim en un món occidentalitzat on sovint
les presses, les immediateses i l’estrès no
ens deixen contemplar les referències vi-
ves del nostre passat. Un gran error, per-
què les aportacions de la gent gran a la
construcció d’un món més just, més soli-
dari i més sostenible, parteixen sempre
d’una base de serenitat i d’una postura
positiva enfront de la vida, que alguns acu-
sen de més conservadora, però que en
realitat és tot el contrari. Podríem dir que
allà on veiem àvies i avis sempre floreix la

flor de la paciència o una herba noble i que
ens tornem més serens i més indulgents.
Si a més ens parem a escoltar-los desco-
brirem que ens disminueix tanta exigència
d’intervenció i acció i ens creix la nostra
capacitat de veure i d’escoltar de millor
manera la vida, de deixar-la passar per
davant sense massa crítica, però amb una
nova admiració vers la seva diversitat.

La gent gran
s’ho mereix!

ves, en especial dels joves. Fer-ho vol dir
ser actius des del govern municipal, inter-
venint decididament i orientant cap a on
volem anar. No ens podem deixar arrosse-
gar esperant el que vingui, hem de fer pro-
postes. Hem de fugir de facilitar l’empla-
çament de més indústries contaminants de
l’aire i de l’aigua, perquè la quota és prou
alta. Tampoc hem de facilitar més centres
logístics que consumeixen molt sòl, creen
pocs llocs de treball i intensifiquen el tràn-
sit pesat.
Aconseguir la instal·lació dels estudis de
la TV local vol dir disposar del centre emis-
sor aquí i d’un lloc on els estudiants de

periodisme de l’Autònoma i de la Pompeu
Fabra podrien fer pràctiques. Els estudis
de TV3 i els estudis de TV2 són fora de
Barcelona i en municipis de l’àrea metro-
politana, són un referent.
Obrir noves perspectives i nous aires és el
que han de fer els governants que es pre-
ocupen pel futur del poble. Ara és el mo-
ment de lluitar per l‘emplaçament dels
estudis de TV local a Can Volart,  si es
deixa passar no tornarà.

Generalitat. 4. La Generalitat gestionarà
els trens de rodalies i regionals. 5. La
Generalitat gestionarà el permís de treball
per als immigrants i determinarà el contin-
gent de treballadors estrangers que podrà
venir a Catalunya. 6. Competència exclusi-
va en horaris comercials. 7. Noves compe-
tències en inspecció de treball i en políti-
ques de transvasament d’aigua. 8. Blindat-
ge de les competències exclusives per evi-
tar la intromissió de l’Estat. 9. Es requeri-
rà un nivell suficient i adequat de català a
jutges, magistrats, fiscals, notaris, regis-
tradors de la propietat i mercantils, encar-
regats del Registre Civil i personal al ser-

vei de l’Administració de justícia. El català
serà un mèrit. 10. El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya serà l’última instàn-
cia judicial. 11. Per primera vegada el ca-
talà queda equiparat en drets i deures al
castellà.
Votar SÍ al nou Estatut suposa que
Catalunya es pugui dotar d’una eina que
permetrà afrontar i gestionar els problemes
que avui i els propers anys té plantejats el
nostre país.

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.

És sobradament conegut que la unió fa la
força. Si CiU posat els interessos de país
per davant dels de partit ara no estaréim
parlant d’un estatut de rebaixes que qua-
si no millora res i que ens hipoteca el fu-
tur. El Pacte del Tinell establia que PSC,
ICV i ERC defensarien a Madrid el mateix
que al Parlament. Ja ho hem vist. Només
Esquerra ha complert.
Calia canviar el model de finançament per
tal de no dependre sempre de la cojuntura
política del moment i poder donar respos-
ta a les necessitats que té Catalunya en
matèria de serveis i infrastructures. No ha
estat així. Seguirà sent Madrid qui deter-

mini què necessita Catalunya i qui
generosament ens donarà una part del que
nosaltres prèviament li hem hagut de pa-
gar. Des del ministeri d’hisenda ja han dit
que la possible agència tributària catala-
na no tindrà competències. Diuen que tin-
drem una inversió en infrastructures equi-
valent al PIB català, però no diuen que és
per 7 anys i que té per objectiu finançar
el tren d’alta vel.locitat. Com tampoc no
diuen que si volem rescatar els peatges
ho haurem de descomptar del fons d’inver-
sió en infrastructures, és a dir si rescatem
peatges no millorem les xarxes viària i
ferroviària.

Els possibles avenços en matèria
competencial depenen de la reforma de
lleis orgàniques, no se sap quan ni com,
que seran iguals per totes les comunitats.
És a dir, que encara que no es reformés
l’Estatut hi serien igual. Especialment
sagnant és el que es diu sobre immigra-
ció, tema cabdal en què no hi ha cap mi-
llora real. Més informació a
www.esquerra.cat

Una esperança
desfeta
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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

L’antiga factoria Tipel
Avui parlarem d’art. I per què no? Al cap i a la fi, l’art
també és part del patrimoni del nostre municipi.
Últimament se’n parla molt dels grafits i de les pin-
tades que apareixen a les portes i parets de les nos-
tres cases, però això no sempre és un inconvenient.
Al nostre poble hi ha un clar exemple d’expressió mu-
ral artística: la façana de l’antiga fàbrica pelletera
Tipel (actualment Zedis). La decoració d’aquesta fac-
toria, de més de 2.000 metres quadrats, és una obra
de pop art que van realitzar l’any 1972 Arranz Bravo
i Bartolozzi. Creadors polivalents, fabulosos artistes
plàstics, junts van crear un univers propi, màgic i
quotidià que demostra la seva gran capacitat per
desarticular la realitat. Van exposar a Nova York, a
la Biennal de Venècia i a moltes altres ciutats de tot
el món. Pel que fa al mural de la Tipel, sabem que
va ser encarregat per Isidor Prenafeta a Arranz-Bra-
vo i Bartolozzi que van decorar la façana amb motius
orgànics sinuosos i d’altres que recorden formes
industrials com ara tubs o xemeneies. Per accedir a
l’interior cal passar per una caixa cúbica, al costat
d’uns tendres xais de mida natural, que saluden i
denuncien la seva situació ja que es tractava d’una
fàbrica d’assaonat de pells. Fins aquí aquest petit
repàs per una de les obres d’art més emblemàtiques
de la nostra població que, amb la seva presència, ens
ensenya que pintar les parets pot estar molt bé i, de
vegades, esdevé un art. Així que ja ho sabeu: expres-
seu-vos, sí, però expresseu-vos amb civisme.

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

A petició d’una usuària de l’Arxiu Municipal, aquests dies busquem de-
claracions de bestiar. Cal no oblidar que, fins fa quatre dies, Parets era
una població eminentment agrícola i ramadera. La font d’ingressos fo-
namental era el conreu de la terra i la cria del bestiar. Fins i tot els obrers
i les obreres –sobretot les obreres–, un cop acomplertes les hores dià-
ries a la fàbrica, continuaven una segona jornada laboral al camp o la
cort d’animals.
A finals de 1938, quan devia ser imprescindible saber amb quins prove-
ïments es podia comptar en moments que es preveien difícils, l’Ajunta-
ment fa presentar a la població paretana declaracions de les existènci-

es ramaderes «en compliment del disposat per les Ordenançes d’Exaccions municipals». Una mostra: en Jaume
declara tenir, a més de 2 carros, 7 vaques, 2 de llet i 5 no lleteres, o seques que en deien alguns; 29 gallines
(n’hi ha que diferencien entre aquestes, polles i periquites), que proporcionen 12 ous setmanals; 6 galls; 30
conills; 4 patos (com els anomena una amiga meva), altrament coneguts com a ànecs; 5 oques; 6 coloms; 1
tocino i 1 garrí (he hagut de consultar el diccionari, substitut d’un pagès de tota la vida, per buscar-hi la diferèn-
cia); i 2 gossos. Tota una arca de Noè per a nosaltres, urbans, que pensem que la llet surt del tetra brick...

Amb aquest desè aniversari, podem parlar d’una
activitat del tot consolidada....
Per descomptat. Estem molt satisfets amb els re-
sultats obtinguts de l’experiència del teatre a Pa-
rets. Actualment són 180 nens de cinc escoles del
poble i del casal Can Butjosa els que fan teatre
com a activitat extraescolar al llarg del curs. Una de
les activitats que preparen els nens durant el curs
és l’obra de teatre que representaran durant la Mos-
tra.
Com s’organitzen les classes de teatre?
Es divideixen els nens per grups en funció de les
seves edats. Hi ha tres grups, el de petits que agru-
pa nens d’educació infantil, el grup de mitjans, que
acull infants de sis a vuit anys i els grans fins a sisè
de primària a més dels grups sorgits al casal. A les
classes de teatre de l’ATEP treballem a partir dels
mètodes dels grans pedagogs del teatre. Es poten-
cien aspectes com l’expressió oral i corporal, la cre-
ativitat, la imaginació, es valora el treball i s’analit-
za des de diversos punts de vista.
Quina resposta s’obté per part dels participants?
Molt positiva perquè els nens i joves aprenen a des-
inhibir-se, aprenen els valors de compartir amb els

“El teatre ajuda els nens i els joves a desinhibir-se
i ensenya valors”

Pepi Volart
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Yamilé Miró
Coordinadora de l’Associació de Teatre a Parets - ATEP

Prop de 200 nens de cinc escoles de Parets i de
diferent nivell del curs de teatre de Can Butjosa
participen a la Mostra de teatre infantil i Juvenil
Joan Anfruns, que se celebra del 12 al 17 de juny.
Fa deu anys que va néixer aquesta iniciativa cul-
tural, de la mà de l’Associació de Teatre de Parets,
l’ATEP. Els protagonistes de la mostra són els
alumnes que durant el curs acadèmic han fet tea-
tre com a activitat extraescolar, que pujaran a
escena per representar una quinzena d’especta-
cles. Yamilé Miró és la coordinadora de l’ATEP i
una de les monitores de teatre del grup.

companys, perden la vergonya de parlar en públic....
Tot això és fonamental per al seu desenvolupament
Com es prepara la cloenda?
Aquest any la farem una mica diferent, més
impactant per ser la desena edició. Distribuirem els
premis Joan’s. La mostra por ta el nom de Joan
Anfruns en honor al qui va ser director i actor de
teatre al poble ara fa molts anys. Donarem premi a
totes les escoles participants en l’experiència per
agrair la participació sense cap ànim de
competitivitat.
A part de les activitats de teatre que mes organit-
za l‘ATEP?
Un cop a l’any fem les colònies entre tots els grups
que fan teatre perquè es coneguin entre ells. ATEP
també s’encarrega de gestionar la barra del bar de
les sessions de la programació Cafè Teatre i tota la
recaptació que es recull s’entrega a una ONG que
treballa amb nens de la regió de Cochabamba, a
Bolívia.
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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 concertar en-
trevista adreçant-se a l’SLOP, Ajunta-
ment de Parets del Vallès, C/Major 2-
4, Parets del Vallès. Els usuaris ja
inscrits 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: Partit de dilluns a
divendres i dissabtes de 9 a
13 h.
Tasques: Gestions adminis-
tratives i atenció al públic
en una adm. de loteries.
Requisits: Formació adminis-
trativa i habilitat social.
Imprescindible carnet de
conduir.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Temporal per
l’estiu.
Horari: Parcial matí. De
dilluns a dissabtes de 8 a
11.30 h.
Tasques: Manteniment
preventiu, control i regula-
ció d’una depuradora.
Requisits: Transport propi
(moto o cotxe).

Llocs de treball: 3.
Contracte: Temporal més
indefinit.
Horari: Intensiu matí de 6 a
14 h.
Tasques: Manipulació
d’embalatge publicitari de
paper i cartró.
Requisits: No es demanen
en especial.

AUX. ADM. I
ATENCIÓ AL PÚBLIC

PEÓ
MEDIAMBIENTAL

MANIPULADORES

Llocs de treball: 3.
Contracte: 3 mesos més
indefinit.
Horari: Jornada a convenir
(flexible).
Tasques: Servei d’esmor-
zars i menús.
Requisits: Experiència en
el sector.

CAMBRER/A
CUINER/A
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“L’Amfi Rock representa una gran oportunitat per als grups que comencen”
Aquest dissabte, 10 de juny se celebra una nova edició de l’Amfi Rock, el con-
curs musical que organitza l’Ajuntament de Parets, en el qual participaran els
cinc grups finalistes que actuaran a l’Amfiteatre del Casal de Cultura Can
Butjosa. El músic paretà Paco López ha estat un any més un dels membres
del jurat d’aquest concurs que pretén promocionar els grups novells. López,
de 31 anys, que ha estudiat guitarra, piano de composició i solfeig, va ser un
dels fundadors de l’Associació de Músics de Parets que actualment ja no exis-
teix. A més d’estar en diverses formacions, López també és professor de gui-
tarra en diverses escoles musicals de la comarca.

Carles Font

Com valores la selecció dels cinc grups
de l’Amfi Rock 2006?
Ha estat una edició en la qual els membres
del jurat hem coincidit bastant amb les
bandes que finalment participaran al con-
cert d’aquest dissabte. Els grups són més
o menys del mateix nivell de l’any passat
i hi podrem trobar diversos estils: pop-
rock, fusió, rock més clàssic,... Ja fa tres
anys que faig de jurat i el nivell de les for-
macions que es presenten a l’Amfi Rock
és força bo.
Què en penses de l’existència d’un con-
curs com l’Amfi Rock?
És bàsic que existeixi l’Amfi Rock ja que
representa una gran oportunitat per a mol-
tes formacions que comencen, tant de la
comarca com d’arreu de Catalunya i Espa-
nya, perquè aquest any podrem veure un
grup que vindrà de la Comunitat Valencia-
na, a més d’un de Puigcerdà i de
Tarragona. L’Amfi Rock potencia molt Pa-
rets i la joventut. Tant de bo que es pugui
mantenir molts anys més perquè a part de
la Festa Major i els concerts puntuals de
Can Rajoler i Can Butjosa, no hi ha gaire

Paco López
Músic

més música en directe al poble. També
estaria bé que hi hagués estudis d’assaig
per als músics del poble.
Com va sorgir la teva passió per la músi-
ca?
Quan tenia 14 o 15 anys anava amb una
colla d’amics de Parets a veure concerts
de rock dur i heavy. Vam pensar en crear
un grup i cadascun va triar un instrument.
Jo volia tocar la bateria, però al final vaig
decidir-me per la guitarra perquè era molt
més fàcil de transportar i, a més, vivia en
un pis petit. Aquesta primera banda no
tenia nom i només assajàvem, però gràci-
es a això em vaig engrescar en el món de
la música.
On vas estudiar?
Primer vaig estudiar guitarra amb un par-
ticular, però després vaig anar a l’Escola
de Música Moderna de Granollers, a un
conservatori de Perpinyà i al Taller de
Músics de Barcelona.
Es pot viure de la música?
És complicat però jo ho puc fer. Actualment
faig un munt de classes durant tot el dia
a L’Estudi de l’Escola de Música Moderna

de Granollers i a les escoles Combo i Art-
9 de Granollers i a Tempo de l’Ametlla del
Vallès. També actuo amb una formació que
es diu Terminal Trio.
Quin gènere musical t’agrada més?
La fusió entre el rock –que és on hi ha els
meus orígens-, el jazz i el flamenc.
Quins són els guitarristes que més t’apas-
sionen?
Pat Metheny, Joe Henderson, Jim Hall, Wes
Montgomery o clàssics com Jimi Hendrix,
Steve Vai o Joe Satriani.
Quin indret de Parets t’agrada més?
El bosc de la Torre de Malla. Allà hi anava
de petit en bicicleta i de tant en tant en-
cara hi faig una escapada.

Ultima hora ...´

Actuació del grup de play
back La il·lusió no té edat
El proper dissabte dia 10 i en el
marc de les XVII jornades Els nos-
tres avis, tindrà lloc, al Teatre Can
Rajoler, l’actuació del grup de play
back La il·lusió no té edat. L’entra-
da és gratuïta i cal demanar els ti-
quets, prèviament, al mateix teatre.

III caminada nocturna Parets
Montserrat
El Centre Excursionista Parets ha
programat, pel proper 11 de juny, la
caminada popular nocturna Parets-
Montserrat. La sortida tindrà lloc a
les 17.00 h des del Pavelló d’Es-
ports i, la distància aproximada és
d’uns 55 kilòmetres. Les inscripci-
ons es poden fer al mateix centre i
tenen un preu de 14 euros.

Obertes les inscripcions al Ca-
sal Esportiu 2006
Des del passat 1 de juny resten
obertes les inscripcions al Casal
Esportiu per als nens i nenes nas-
cuts entre els anys 1991 i 1995 i
que estiguin empadronats abans de
l’1 de maig de 2006.
Les activitats que es podran realit-
zar estan estretament vinculades al
món dels esports des de la vesant
lúdica i inclouen jocs, sortides a la
platja i parc acuàtic. Per fomalitzar
les inscripcions cal adreçar-se al
servei d’esports abans del 17 de
juny.


