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Ja ha finalitzat el període de sol·licituds de
preinscripcions escolars per al proper curs 2006-
2007 dels cicles educatius d’infantil, primària i
ensenyament secundari obligatori. S’han ofertat
458 noves places en total, de les quals 104 han
quedat vacants. Així doncs, l’oferta educativa a
Parets supera àmpliament les places demanda-
des, un fet que permetrà atendre sense problema
la matrícula viva, és a dir, als nouvinguts que es
matriculen un cop el curs escolar ja s’ha iniciat.
L’increment de places escolars ve motivat per la

construcció d’un nou CEIP a l’Espai Central, així
com el desdoblament complet de la segona línia
del CEIP Lluís Piquer. En total s’han ofertat 333
places d’Educació Infantil i Primària, 207 de les
quals corresponen a P3, i 125 d’ESO. Les preins-
cripcions per a les escoles bressol finalitzen avui,
12 de maig. La llista provisional d’admesos es
publicarà a l’Oficina d’Atenció Ciutadana el proper
19 de maig i la definitiva el 30 de maig. En aquest
cas, les matriculacions es faran entre l’1 i el 9 de
juny a les escoles bressol corresponents. (Pàg.3)

L’oferta educativa supera la demanda
Finalitzat el procés de preinscripció resten 104 places vacants d’ensenyament obligatori

El proper curs escolar entrarà en funcionament un nou CEIP a l’Espai Central amb una línia de P3
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Horaris de visita del consistori

El Servei d’Es-
por ts de l’Ajunta-
ment de Parets és
l’encarregat de la
coordinació dels
diferents esdeve-
niments esportius
del municipi com
ara la cursa popu-
lar, la Nit de l’es-
port, la Diada de
l’esport, el Casal
esportiu i, a més,
col·labora en les
activitats i esdeveniments que organitzen les
entitats esportives. Organitza, per mitjà de les
escoles esportives municipals, activitats físi-
ques adreçades a nens i nenes per tal d’aju-
dar-los a formar-se descobrint tot allò que el seu
entorn i les seves possibilitats els ofereixen,
alhora que integren l’esport com a hàbit dins
l’organització i l’ús del seu temps lliure. L’ob-
jectiu bàsic d’aquestes escoles és que la for-
mació poliesportiva, és a dir, l’entrenament de
diferents esports, ja siguin d’equip o individu-
als, enriqueixi les qualitats bàsiques dels in-

Servei d’Esports, tothom en forma
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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, i Comunicació
Sergi Mingote Moreno
Horari a convenir

Seguretat Ciutadana
Josep Castells i Espinasa
Dimar ts tarda a convenir

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS

Serveis Urbans, Via Pública,
Activitats Comercials i
Industrials, i Obres Menors
Josep Llacuna Alonso
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

Pedala per la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga
Crònica
La FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE FIBROMIÀLGIA
I SÍNDROME DE FATIGA CRÒNICA DE CATALUNYA,
en col·laboració amb AFIMOIC i la majoria d’asso-
ciacions de malalts del nostre país i amb el supor t
de la Fundació d’afectats de Fibromiàlgia i Síndro-
me de fatiga crònica (Fundació FF), estem preparant
la celebració del DIA MUNDIAL DE LA FM I LA SFC,
el dia 12 de maig de 2006, cercant la solidaritat de
la societat civil envers la problemàtica dels malalts
de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica i les jus-
tes reivindicacions dels seus drets dins el sistema
públic sanitari i social.
L’any passat, aquesta solidaritat es va plasmar amb
la recollida de tres-centes mil signatures de supor t
al manifest, que foren entregades en un acte al
Congreso de los Diputados, a la Comisión de
Sanidad, per par t de 50 presidents de les més de
80 associacions d’arreu de l’Estat que havien reco-
llit les signatures.
Aquest any es vol comptabilitzar aquesta solidaritat

en quilòmetres. És per això que s’ha endegat la cam-
panya PEDALA PER LA FM I LA SFC a nivell de
Catalunya i de tot l’Estat en col·laboració amb clubs
i centres espor tius i de salut per a que els socis i
par ticipants diversos dediquin una sessió de la
seva pràctica esportiva en bicicleta dels mesos de
maig i juny, dedicant els quilòmetres recorreguts
per a la causa dels malalts de FM i SFC.

AFIMOIC Associació de Fibromiàlgia i Síndrome
de Fatiga Crònica de Mollet i comarca

fants que li serviran
en el futur per des-
envolupar amb més
facilitat l’esport que
finalment desitgi
fer. Per als adults i
la gent més gran,
aquest Servei orga-
nitza diferents cur-
sos que es caracte-
ritzen per la combi-
nació del condiciona-
ment físic, els esti-
raments i l’esport re-

creatiu. Per tal de dur a terme aquests objectius,
el Servei d’Esports disposa d’una instal·lació co-
berta, dues sales, una construïda l’any 1974, amb
un aforament d’un miler d’espectadors i l’altra, in-
augurada el 2 de juliol de 2000, amb una grade-
ria amb capacitat per a 272 espectadors, un gim-
nàs de 199 metres quadrats, una sala d’activitats
de 150 metres quadrats, un camp de futbol de
gespa artificial d’última generació divisible en dos,
un camp de rugbi i una zona d’entrenament d’at-
letisme. Alhora gestiona els usos per a les enti-
tats esportives.

Av. Francesc Macià, s/n
08150 Parets del Vallès
Tel. i Fax. 93 562 52 06

A/e: esports@parets.org
Web: http://esports.parets.cat

Divendres 12 maig
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 21 h, al Casal de Cultura Can
Butjosa, sessió de cinema asiàtic a
càrrec d’ASCAT Wing Chun.
Dissabte 13 maig
-A les 15 h, als voltants del Pave-
lló Municipal d’Esports, festa astu-
riana.
-A les 19 h, a l’auditori de l’Escola
de Música, concer t a càrrec de
Mosaic Jazz Band.
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler,
presentació de la Volta al Vallès.
-A les 21 h, al Teatre Can Butjosa,
sopar solidari a benefici d’un projec-
te a Bolívia.
-A les 22.30 h, al Teatre Can
Butjosa, cafè teatre: Els bocasses,
a càrrec de la Cia. Pocaconya.
Diumenge 14 maig
-A les 16 a la plaça de la Vila, ba-
llada de gitanes.

-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler,
teatre infantil: Bit Drums, a càrrec
de la Cia. Camund Band Junior.
Dimarts 16 maig
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, hora del conte.
-A les 20.15 h, a l’Escola Municipal
de Música, audició Música i cinema
a càrrec del professorat de l’esco-
la.
-Del 16 al 21 de maig, al Centre
Cultural Can Rajoler, exposició con-
curs de dibuix de CASSA.
Dimecres 17 maig
-A les 19.30 h, a l’Escola Municipal
de Música, botifarrada al parc per
a alumnes i famílies de l’escola.
Dijous 18 maig
-A les 18.45 h, al Teatre Can Rajo-
ler, recital poètic del Niu d’Art.
-A les 20.15 h, a l’Escola Municipal
de Música, audició Mozart, antic o
modern? a càrrec del professorat
de l’escola.

Divendres 19 maig
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa,
hora del conte. Organització: Bibliote-
ca Can Butjosa
-A les 18.45 h, a l’Escola Municipal de
Música, animació infantil a càrrec d’El
Tramvia Blanc.
-A les 23 h, al Casal de Cultura Can
Butjosa, chill out Rock sound & groove
beats a càrrec d’Iris Paris.
Dissabte 20 maig
-A les 10 h, al Parc La Linera, festa de
presentació del Col·lectiu Pro Ateneu.
Inclou, a les 23 h, un concer t de
reggae.
Diumenge 21 maig
-II Piolet, Marxa Popular de Parets.
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler,
A l’armari i al llit al primer crit, a càr-
rec de Som i Serem.
Dijous 25 maig
-A les 15 h, a la Biblioteca Can Rajo-
ler, tertúlia al voltant del llibre Per un
sac d’ossos, de Lluís-Anton Baulenas.
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L’oferta de places escolars a Parets cobreix
àmpliament la demanda per al curs 2006-2007
Parets cobreix amb escreix la demanda de places es-
colars d’ensenyament obligatori per al curs vinent.
L’entrada en funcionament d’un nou Centre d’Educa-
ció Infantil i Primària, inicialment amb una línia de P3,
i l’ampliació del CEIP Lluís Piquer són dos dels

Parets disposa actualment de cinc es-
coles que imparteixen Educació Infan-
til i Primària: CEIP Patronat municipal
Pau Vila, CEIP Lluís Piquer, CEIP
Pompeu Fabra, ACESCO i NS
Montserrat, les dues darreres concer-
tades. El proper curs escolar Parets
estrenarà un nou CEIP, que es
construirà a l’Espai Central, i que fun-
cionarà, inicialment amb una línia de
P3. Pel que fa a centres centres edu-
catius en què es pot cursar Ensenya-
ment Secundari Obligatori hi ha un de
caràcter públic, l’IES Parets,  i dos con-
certats, l’ACESCO i Nostra Senyora de
Montserrat.

S’oferten 458 places
Entre tots els centres educatius de
Parets s’han ofertat 333 places d’Edu-
cació Infantil i Primària, 207 de les
quals són de P3 i la resta, en diferent
nombre, de la resta de cursos. Pel que
fa a Ensenyament Secundari Obligato-

Aquest curs 2005-06, 2441 alumnes han cursat estudis als centres de Parets

Preinscripcions de Batxillerat
i Cicles Formatius a l’IES
La preinscripció per a cursar Batxi-
llerat i Cicles Formatius de Grau
Mitjà tindrà lloc del 15 al 26 de
maig a l’IES Parets. En el cas de Ci-
cles Formatius de Grau Superior, les
sol·licituds caldrà formalitzar-les de
l’1 al 9 de juny.
El proper curs, com a novetat, l’IES
Parets impartirà un nou Cicle For-
matiu de Grau Superior en Equips i
instal·lacions electrotècniques que
està centrat en el desenvolupament
de productes electrònics, instal·-
lacions electrotècniques, sistemes
de regulació i control automàtics i
sistemes de telecomunicació i infor-
màtics.

Actualment, l’IES Parets imparteix
cicles formatius de grau mitjà en
Gestió Administrativa i també
d’Equips i instal·lacions electrotèc-
niques.
Aquest curs 2006-2007 s’ha intro-
duït el primer cicle de grau superior
a l’IES Parets, en l’especialitat
d’Administració i Finances i el curs
vinent s’amplia l’oferta amb un nou
mòdul de formació de grau superi-
or en Equips i instal·lacions electro-
tècniques.

ri, l’oferta ha estat de 125 places, 97
de les quals són de 1r. d’ESO.

Educació de 0 a 3 anys
Des del 2 i fins al 12 de maig s’ha dut
a terme el procés de sol·licitud de
preinscripció per a les tres escoles
bressol municipals, La Cuna, El Cirerer
i El Petit Cirerer. La llista provisional
d’admesos es donarà a conèixer el pro-
per 19 de maig a l’OAC. L’oferta muni-
cipal es complementa amb els centres
privats, La Xana i Tom i Jerry.
D’altra banda està prevista la construc-
ció d’una nova escola bressol de caràc-
ter municipal, que oferirà 100 places
per a infants de 0 a 3 anys, i que
s’ubicarà a la zona de Can Berenguer.
Aquest centre entrarà en funcionament
el curs 2007-2008.

condicionants d’aquest increment de l’oferta. Una
vegada finalitzat el procés de preinscripcions han res-
tat places vacants que en cas necessari permetran fer
matrícula viva sense que això suposi un problema per
manca de places.

El proper curs entrarà en
funcionament un nou CEIP que
estarà ubicat a l’Espai Central

OFERTA PLACES: 333
DEMANDA: 247
VACANTS:   86

OFERTA PLACES: 125
DEMANDA: 107
VACANTS:   18

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI

El proper curs l’IES Parets
impartirà un nou cicle

 formatiu de grau superior

Un dels objectius principals de la
política educativa aplicada al muni-
cipi de Parets és poder oferir una
educació de qualitat a tots els in-
fants i joves en edat d’escolaritza-
ció obligatòria. Per això, des de
l’Ajuntament es treballa estreta-
ment amb la Generalitat de Cata-
lunya per tal de preveure les possi-
bles necessitats en relació a l’ofer-
ta de places escolars. Enguany, la
bona coordinació entre ambdues
administracions quant a planificació
farà que el curs 2006-2007 s’iniciï
amb una nova escola d’educació
infantil i primària que permetrà aug-
mentar l’oferta de places a P3. En
general, i després de la publicació
de les primeres llistes, hi ha 86
llocs disponibles de tots els nivells
educatius a les escoles d’infantil i
primària del municipi. Aquesta dis-
ponibilitat facilitarà el procés de ma-
trícula viva, és a dir, la incorporació
de nous alumnes al llarg del curs
escolar i, per tant, podrem comptar
amb un cert marge per atendre les
necessitats de les famílies nouvin-
gudes al municipi.
L’obertura del nou CEIP a l’espai
central afavoreix una ràtio més re-
duïda a P3 durant el període de
preinscripcions, la qual cosa millo-
rarà la distribució dels alumnes i
permetrà una atenció més individu-
alitzada, amb el consegüent incre-
ment de la qualitat educativa. Tan-
mateix, el curs vinent entrarà en
funcionament el menjador del CEIP
Patronat municipal Pau Vila i l’am-
pliació del CEIP Lluís Piquer.
Em satisfà saber que, un any més,
a Parets es cobreix la demanda de
sol·licituds escolars ja que una de
les nostres prioritats és ocupar-nos
del benestar dels ciutadans i man-
tenir un ferm compromís amb l’edu-
cació.
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L’Ajuntament de Parets obre un procés
participatiu que es presentarà prope-
rament i que té per objecte l’elaboració
del Reglament de Participació Ciutada-
na. Aquest document, que es confec-
cionarà a partir de les propostes de
tots els habitants de Parets, establirà
el conjunt de normes que regulen els
drets de la ciutadania i els deures del
consistori a l’hora de concretar i defi-
nir els projectes del municipi. És així
com el reglament establirà quin tipus
d’actuacions requeriran obrir proces-
sos participatius per tal que la pobla-
ció faci les seves aportacions. Així
mateix es definiran els canals a seguir
en cada cas.

Deixa empremta, participa-hi
El Reglament de participació ciutada-
na aporta beneficis per al conjunt de la
població: millora la transparència de

S’obre un procés participatiu per elaborar el
reglament de participació ciutadana de Parets

Comença el tercer eix
de la campanya Parets
creix en civisme
Des d’inicis del mes de maig s’està
desenvolupant el tercer dels eixos de
la campanya Parets creix en civisme,
dedicat a la tinença responsable dels
animals de companyia.

Accions amb el CAD
Durant tot el mes s’estan duent a ter-
me accions amb el  Centre d’Acollida
d’animals Domèstics de companyia,
depenent del Consell Comarcal.
Els principals objectius d’aquesta ac-
ció són informar la població que te
animals de companyia de les seves
obligacions, com ara dotar de xip i
censar els animals, però també de les
normes que permeten una millor con-
vivència amb la resta de ciutadans. Fer
servir la corretja per ciutat, evitar pas-
sejar-los per zones infantils, recollir-ne
els excrements, vetllar per les bones
condicions higièniques i visitar el vete-
rinari periodicàment són algunes
d’aquestes pautes per a un comporta-
ment cívic.  Així mateix l’ordenança de
convivència i via pública estableix nor-
mes que també vetllen per la bona
convivència i pel benestar dels animals
domèstics.

Campanya de vacunació de gossos
Enguany, en el marc de la campanya
s’inclou la vacunació de gossos contra
la ràbia que tindrà lloc els dies 27 i 29
de maig i 3 de juny, de 10 a 12h, i el
2 de juny, de 16 a 18h, a l’Escola de
la Natura.

l’administració i fomenta la participació
veïnal en els afers públics i també com-
porta una major qualitat dels projectes
municipals, tenint en compte les pro-
postes i necessitats dels seus habi-
tants. Deixa empremta, participa-hi, és
el lema de la campanya, que vol comp-
tar amb la major participació possible
dels paretans i paretanes en l’elabora-
ció d’aquest reglament.

Promoure el debat
Ja fa mesos que s’està treballant inter-
nament en el disseny d’aquest procés
i a partir del 22 de maig i fins al 30 de
juny s’obre un període de consulta,
debat i reflexió per copsar les inquie-
tuds i necessitats tant d’entitats com
de particulars. Amb aquestes dades
s’elaborarà el contingut i les directrius
del  reglament i posteriorment es pro-
cedirà a l’aprovació inicial.

Breus
Parets contra el càncer
organitza una desfilada
L’entitat Parets del Vallès contra el
càncer ha celebrat la primera edició
de la Desfilada de roba de bany i
llenceria per a dones afectades de
càncer de mama. L’acte va tenir lloc
la setmana passada al teatre Can
Rajoler i va estar protagonitzat per
dones que afectades per aquesta
malaltia. Prèviament a la desfilada,
especialistes mèdics i protèsics van
donar a conèixer alguns dels aven-
ços en aquesta matèria.

Jornada de portes obertes
al Centre Parroquial
Recentment s’han inaugurat les
obres d’ampliació del Centre Parro-
quial, situat als Horts del Rector,
amb una jornada de portes obertes.
La nova disposició de les instal·-
lacions permet incorporar un nou
servei de Càrites Parroquial, de dis-
pensació d’aliments i també s’am-
plia el rober. Durant l’acte s’ha fet
reconeixement als dos presidents
del centre i també a tots els mem-
bres i col·laboradors.
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Què li sembla que Parets se sumi al projecte de Televisió Digital Terrestre?

VOX POPULI

Molt bé. És un projecte impor-
tant per al poble, alhora que
un bon canal de comunicació.
Saber què passa al poble i a
la comarca és molt positiu.
Les imatges sempre arriben
amb més força al públic i fan
que les notícies siguin ente-
nedores.

Tomàs
Espinasa

73 anys

Lluís
Feliu

67 anys

Està molt bé, serà la manera
d’assabentar-nos del que
passa al nostre voltant. Un
canal amb informació local
seria perfecte. Amb el Parets
al dia em sento informada,
però el projecte de TDT seria
el complement ideal.

Elena
Torner

22 anys

En realitat sóc força indiferent
al projecte, però conèixer la
realitat d’altre poblacions ens
pot ajudar a comparar i serà
una eina de mesura. De fet la
televisió és, si més no, un
mitjà entretingut.

Pere
Vila

83 anys

Paqui
Tiscar

35 anys

Parets aposta per la televisió digital local
i se suma al projecte comunicatiu

Nou municipis integren el Consorci per a la gestió de la
televisió digital pública de la demarcació de Mollet

SERGI
MINGOTE
Regidor de

Comunicació de
l’Ajuntament de

Parets

L’eliminació de barreres arquitectòni-
ques, la reconstrucció de les  voreres
malmeses amb tractament sobre l’ar-
brat o l’adequació dels escocells, con-
formen algunes de les primeres actu-
acions que s’han començat a dur a
terme a tot el municipi en el marc del
pla de millora de les voreres.
Aquestes obres, que suposen un can-
vi en l’estructura i el paisatge de cer-
tes àrees del municipi, són fruit de les
demandes expressades pels ciuta-
dans durant el procés de participació
Amb els diners, tu hi comptes que es
va dur a terme per primera vegada en
l’elaboració del pressupost municipal
de l’any 2006.

Les obres inclouen el soterrament de
contenidors, la millora de l’enllumenat
i l’augment de papereres i mobiliari
urbà. Aquest mes de maig comença-
rà l’actuació al carrer de Sant Antoni,
al barri Antic, i al carrer de Casanovas,
a  l’Eixample. L’execució de les  obres
té una durada prevista d’entre sis i vuit
mesos. Per a la realització del pla de
millora, els serveis tècnics de l’Ajun-
tament han elaborat un seguit d’estu-
dis que inclouen, conjuntament amb
les companyies de serveis, el progres-
siu soterrament del cablejat aeri i la ra-
cionalització de l’arbrat viari quant a
densitat i espècie. Aquesta primera
fase d’obres tindrà un cost de 150.000
euros. La partida total destinada a la
reparació de voreres és de 250.000
euros.

El pla de millora de
voreres comença
aquest mes de maig

Breus
Sergi Mingote i Josep
Llacuna canvien de regidories
Dilluns es faran efectius els canvis
de carteres a l’Ajuntament de Pa-
rets. La creació d’una nova regido-
ria, d’eixos estratègics, que assu-
mirà Sergi Mingote i que està vin-
culada en un 80% en qüestions
d’urbanisme i territori, és el motiu
del canvi de tasques. Josep Llacu-
na es farà càrrec de la coordinació
de l’àrea de Serveis Generals i Eco-
nòmics a més de Promoció Econò-
mica i Ocupació, Consum i Comerç.
La regidoria de Comunicació conti-
nuarà sent competència de
Mingote, que passa a ser regidor
coordinador de l’àrea de Serveis
Territorials, amb la nova cartera
d’Eixos estratègics i amb Serveis
Urbans, Obres i Via pública.

Actualització del cens per a les
eleccions a Cambres Agràries

Tot el que impliqui un avenç és
bo. Obtenir informació, com
més millor, és important. Cal
conèixer els esdeveniments
del món en el qual vivim.
Potser hi havia una mancança
a aquest nivell i es soluciona-
rà mitjançant la TDT.

Bé, pot ser bo pel poble alho-
ra que un projecte comunica-
tiu interessant. Jo em miraria
la informació local tot i que el
que es demana a la televisió
és que doni una informació
general variada, cultural i en-
tretinguda, en que hagi de tot
per a tothom.

Les properes eleccions a Cambres
Agràries se celebraran el 26 de no-
vembre de 2006. Les direccions
provincials de la Tresoreria General
de la Seguretat Social han facilitat
als ajuntaments la llista d’afiliats.
Per tal d’actualitzar les dades del
cens, aquest llistat estarà en expo-
sició pública fins al proper 31 de
maig. Durant aquest termini, els
interessats podran consultar-la i fer
les actualitzacions i rectificacions
oportunes.

Parets se suma al projecte de televisió
digital terrestre. La televisió digital lo-
cal és un dels eixos amb els quals tre-
balla l’Ajuntament que aposta amb for-
ça per la comunicació. El govern ha
concedit 4 canals per la comarca del
Vallès Oriental, dos de caràcter públic
i dos privats. Pel que fa als públics, un
té centre a Granollers i l’altre a Mollet.
Parets pren part en el projecte amb
centre a Mollet, que incorpora diversos
municipis de la zona del Baix Vallès
com són Mollet, Montornès, la Llagos-
ta, Montmeló, Sant Fost de Camp-
sentelles, Martorelles, Vallromanes i
Vilanova del Vallès. Per tal de disse-
nyar les bases del projecte de TDT,
aquests municipis són integrants del
Consorci per a la gestió de la televisió
digital pública de la demarcació de

Mollet. El primer pas ha estat l’elabo-
ració d’uns estatuts que regularan
aquest consorci. Properament seran
portats a aprovació al Ple de l’Ajunta-
ment.

4 hores de producció pròpia
El govern estableix un marc legislatiu pel
qual els titulars del servei públic accep-
ten l’obligació d’emetre programes te-
levisius de producció pròpia durant un
mínim de 4 hores diàries i els seus con-
tinguts hauran d’estar relacionats amb
l’àmbit local que cobreix el servei. Tam-
bé s’haurà d’acomplir que, com a mí-
nim, el 50% del temps d’emissió sigui
en llengua catalana.
De moment, encara no s’ha definit el
cost exacte d’aquest projecte comuni-
catiu de televisió digital terrestre.

Acords de col·laboració en
matèria de medi ambient
L’empresa AXALTO i la regidoria de
Medi Ambient signen un acord de
col·laboració pel qual la factoria de
Parets dóna suport a les activitats
emmarcades en el programa de
medi ambient i sostenibilitat de
l’Ajuntament. D’entre aquestes des-
taquen els estudis del coneixement
i difusió del patrimoni natural, les
programacions de l’Escola de la Na-
tura i els cursos d’especialització.
Un altre dels eixos respon als projec-
tes de reforestació del Bosc de la
Torre d’en Malla i la creació d’uns ai-
guamolls en aquest indret així com
l’Ecovallès i l’adequació de les ins-
tal·lacions de l’obsevatori astronò-
mic de Parets i l’estació meteorològica.

Les obres responen al procés
de participació ciutadana al

Pressupost Municipal de 2006

Apostem per la televisió comarcal
Una de les apostes comunicatives més clares d’aquest Ajuntament, la
Televisió Digital Terrestre, es comença a per filar com una realitat a curt
termini. El nostre compromís com a equip de govern d’esquerres i pro-
gressista, pel que fa referència a sumar un nou mitjà de comunicació
que permeti que tots els ciutadans i ciutadanes de Parets estiguem més
informats de tot el que passa al nostre poble i a la nostra comarca, és
molt clar. Ara és el moment de sumar-nos al projecte de TDT de la de-
marcació de Mollet, que ens permetrà una televisió d’àmbit comarcal
que es donarà compte de tot el que passa al nostre poble. En aquest
moment estem treballant en el disseny de la programació i durant els
propers mesos aprovarem en ple els estatuts del nou consorci per a la
implantació d’aquesta televisió. El nostre poble té una àmplia cobertu-
ra informativa municipal, tant a nivell de premsa escrita, amb el Parets
al Dia, com a nivell radiofònic, amb Rap 107. En breu complementa-
rem aquests mitjans de comunicació amb la branca que ens faltava: la
televisió, i tot això amb un clar objectiu, tenir una oferta informativa
àmplia, plural i transparent.
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Dissabte 13 de maig a les 21 h al Casal de Cultura Can Butjosa

Sopar solidari



Què li sembla la Festa de les Entitats d’enguany? Creu que a Parets hi ha prou associacionisme?

VOX POPULI

És el primer any que vinc i
em sembla molt maca, tot i
que, segurament es pot mi-
llorar. Interessa que Parets
creixi en associacions tot i
que n’hi ha força. Imagino
que això deu ser complicat.

Albert
Boquera
36 anys

Està molt bé. Hi ha un gran
ventall d’associacions i la
festa és l’aparador ideal per
donar-les a conèixer. En ge-
neral la trobo força ben orga-
nitzada. Tot el que es faci per
potenciar l’associacionisme
és positiu.

Alfredo
Rus

43 anys

Em sembla molt bé, m’agra-
da. La trobo molt participati-
va i hi ha activitats per a tot-
hom. Les associacions ofe-
reixen propostes molt inte-
ressants i això està bé.

Ana
Sevilla
33 anys

La festa està prou bé. Jo vinc
cada any i em sembla que
està tot molt ben organitzat.
Hi ha força associacions i les
activitats que fan ens ajuden
a conèixer-les. Crec que te-
nim bastants entitats i això
està molt bé.

Francisco
Figueroa

68 anys

Està força bé. Hi vinc cada
any i trobo que s’ofereixen
activitats i tallers molt variats
i interessants que s’ajusten
a totes les edats. Sí, crec
que tenim moltes associaci-
ons, però el que cal és que
la gent s’hi impliqui més.

Isabel
Abarca

 53 anys

Prop de quaranta entitats, quasi una vintena
de serveis municipals, activitats, tallers, jocs
i exhibicions han tingut cabuda a la 6a Festa
de les Entitats, celebrada el passat 30 d’abril.
La participació ha tornat a ser massiva. Al
voltant de 8.000 persones han visitat la
mostra per conèixer de prop les associacions
de Parets i les activitats que duen a terme.
Aquest any, tot i haver coincidit amb el pont de
l’1 de maig, no s’ha notat un descens en
l’afluència de públic. El nou horari, d’11 del

matí a 9 del vespre, també ha resultat
satisfactori i ha permès un final de festa molt
més lluït, amb l’actuació de Diables Parets.
Així, que un cop fetes les valoracions de la
Taula d’Entitats i l’Ajuntament, organitzadors
de la festa, ja s’ha establert mantenir aquest
horari per a les properes edicions. De la reunió
també ha sorgit la data en què se celebrarà
l’any vinent la Festa de les Entitats. Serà el
diumenge abans de Sant Jordi, en aquest cas
el 22 d’abril.

L’aparador de les entitats, un èxit
Al voltant de 8.000 persones han visitat enguany la Festa de les Entitats

El Sot d’en Barriques es converteix en escenari d’aquesta festa, ja consolidada al calendari anual de Parets

MONOGRÀFIC FESTA DE LES ENTITATS DE PARETS DEL VALLÈS 2006

de les entitats



RAQUEL
GARCÍA
Regidora de
Joventut i
Participació
Ciutadana

Un altre any hem pogut gaudir de la Festa de les Entitats de Parets, un altre any les nostres enti-
tats ens han mostrat les seves activitats, ens han donat a conèixer la seva manera de funcionar,
la seva trajectòria, el seu treball quotidià, els seus projectes, el seu esperit... Veient l’èxit d’aquest
sisè any de funcionament de la Festa de les Entitats, podem dir que Parets continua essent un
municipi ple de vitalitat, amb ciutadans i ciutadanes oberts i amb ganes de gaudir i posar el seu
gra de sorra perquè el nostre poble sigui encara més integrador, més solidari, més participatiu,
més social, un poble ple de projectes, ple de vitalitat.
Durant la festa, els prop de 8.000 participants d’enguany, xifra realment reeixida tractant-se d’un
cap de setmana amb tres dies festius, vam poder gaudir de diferents activitats organitzades per
les entitats i diferents serveis municipals, fent de la jornada un dia ben entretingut i ple de convi-
vència.
Aquest any no només ens hem divertit, sinó que també tots i totes hem fet la nostra aportació
perquè Parets sigui un municipi encara més sostenible i respectuós amb el medi ambient, llen-
çant la vaixella biodegradable i compostable de l’arrossada popular als contenidors corresponents,
i és que Parets no només creix en participació, sinó que també creix en civisme.
Així doncs, gràcies a totes aquelles entitats que heu treballat i col·laborat en l’organització de la
festa, i gràcies també a la ciutadania de Parets per la vostra participació més activa a la sisena
Festa de les Entitats, gràcies per sortir al carrer i col·laborar perquè Parets continuï essent un poble
acollidor i actiu, un poble ple de vida. Fins a la propera.

Activitats, tallers i jocs, ampli ventall
de propostes a la Festa de les Entitats
La Festa de les entitats és un aparador del
teixit associatiu de Parets. Un dia a l’any,
sempre durant el mes d’abril, el Sot d’en
Barriques es converteix en escenari festiu per
donar a conèixer tant les associacions, com
les activitats que desenvolupen i els seus

Nou èxit de la Festa de les Entitats gràcies a tots i totes vosaltres!

La Comissió de Festes ha apostat
de nou pel Joc de les sensacions
que es va iniciar l’any passat amb
gran èxit. Enguany s’ha centrat en
un dels sentits, el tacte. Així mateix,
el paper de la Comissió esdevé
imprescindible per al bon
funcionament de la Festa,
col·laborant amb el servei de bar i
al dinar popular.

projectes de futur. Amb aquest esdeveniment,
que enguany  ha arribat a la seva sisena edició,
es pretén potenciar encara més l’associa-
cionisme, com a element que impulsa la
relació ciutadana i les activitats culturals,
esportives i de lleure.



Prop de quaranta entitats
al Sot d’en Barriques

La Festa de les Entitats, organitzada per l’Àrea de Serveis Per-
sonals de l’Ajuntament i la Taula d’Entitats, és ja un esdeveni-
ment consolidat al calendari festiu i cultural de Parets. És una
celebració de curta trajectòria, però molt ben rebuda des de la
seva implantació. La mostra s’ha convertit en un aparador de
les entitats de Parets. En un mateix espai, ciutadans i gent de
fora, poden conèixer de prop tot el moviment associatiu que s’im-
pulsa al municipi, totes les activitats que desenvolupen i els
projectes que dissenyen de cara al futur. Però això no és tot. Hi
ha l’aparador en forma d’estand, però també s’organitzen acti-
vitats, jocs i tallers per potenciar la participació. L’arrossada
popular és un altre dels elements característics de la Festa de
les Entitats. Enguany més de 500 persones van degustar la pa-
ella al Sot d’en Barriques. Aquesta edició, com a novetat, s’ha
servit amb vaixella biodegradable i compostable. I és que el re-
ciclatge ha estat un dels eixos de la celebració d’enguany. El
concurs Fes riure ha estat una altra de les noves propostes lú-
diques en la programació d’aquesta edició.



Una jornada plena de cultura, esport i lleure

MARTÍ MARTÍNEZ

Colla de gegants,
grallers i bestiari

de Parets

Aparador d’entitats
La festa està força bé, però les
entitats som sempre pràctica-
ment les mateixes. El que cal
és que la gent s’hi impliqui de
debò i participi activament.
Cal que tothom s’involucri i ens
recolzi, no només venint a les
festes, sino que en formin
part. Aquest és l’únic sistema
per aconseguir que el munici-
pi tingui un teixit associatiu
veritablement important i con-
solidat.

JAUME
MARTORELL

Agrupament
escolta i guia
 Sant Jaume

És una festa força important
per donar a conèixer les enti-
tats. A nosaltres, sobretot, ens
ofereix la possibilitat de mos-
trar les activitats i el nostre tre-
ball amb els nens i els joves.
Sobre la festa, potser caldria
habilitar un aparcament més
adequat perquè cada cop som
més i ve molta més gent. D’en-
titats crec que n’hi ha prou,
però manca la coordinació en-
tre elles. Seria bo que féssim
més coses plegats.

D’entrada penso que la festa,
cada any millora més. Cada
cop hi participa més gent i aju-
da a les entitats a donar a co-
nèixer les seves activitats.
Creiem que falta recolzament
per part de la gent cap a les
entitats, però això només es
pot  millorar si hi ha més su-
port econòmic per part de l’ad-
ministració. L’aportació econò-
mica és bàsica per al bon fun-
cionament. Amb més mitjans hi
hauria més implicació ciutada-
na.

FRANCESC
PASTOR

Plataforma
Pro-ateneu

La festa està molt bé. És el
primer any que venim i ens està
ajudant a donar-nos a conèi-
xer. La gent pregunta i s’inte-
ressa pel que fem. Hi ha força
entitats i aquest és un sistema
molt bo per mostrar el teixit
associatiu, alhora que es fan
activitats en les que pot parti-
cipar tot el poble. El que man-
ca és més suport per part de
la gent. Seria molt interessant
que es fessin coses durant tot
l’any, això milloraria el paper
que juguem les entitats.

AMBA TOUNKARA

Associació de
persones immi-

grants de Missirah

És el tercer any que venim i
ens agrada molt participar-hi.
La festa ens ajuda a a donar-
nos a conèixer i mostrar les
peculiaritats de la nostra cultu-
ra i la nostra artesania. És una
manera per a què la gent cone-
gui l’entitat i alhora ens fa sen-
tir integrats.
Hi ha moltes associacions i
això és molt bo per al poble, és
la millor manera de créixer com
a municipi.

ALFONSO
MARTÍNEZ

Mil·lènium
colla
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L’Escola Municipal de Música celebra la
setena edició de la setmana cultural

La música és el fil conductor d’un ampli programa
d’activitats que es durà a terme del 16 al 19 de maig

Actuacions musicals, tallers i jocs són part de la programació de la Setmana Cultural

Tot és a punt per celebrar la 7a Setma-
na Cultural de l’Escola Municipal de
Música de Parets, que enguany coinci-
deix amb el 15è aniversari del centre.
Del 16 al 19 de maig es duran a terme
activitats de caire divers en el marc
d’aquest esdeveniment, com ara ta-
llers, jocs, audicions o balls, sempre
amb la música com a fil conductor.

La setmana cultural té com a finalitat
principal crear un punt de trobada i am-
bient de germanor entre els profes-
sors, els alumnes i les seves famílies.
El tret de sortida de la setmana cultu-
ral es fa dimarts vinent, amb tallers al
voltant de Mozar t, de ball country i,

Oficina de Catala

Oficina de Català
de Parets del Vallès

Centre Cultural Can Rajoler
Travessera, 1

Tel. 93 573 98 00

parets@cpnl.cat

Primavera: aaaatxim!

`

Aquests dies potser us heu trobat
a la vora d’algú que esternuda deu
o quinze vegades seguides, sense
parar. Probablement aquesta perso-
na no té cap refredat primaveral,
sinó que pateix els efectes d’una
al·lèrgia. L’al·lèrgia és un estat
d’hipersensibilitat provocat per un
augment de la resposta immunità-
ria a causa de la sensibilització de
l’organisme per un antigen.

Amb l’arribada de la primavera i del
bon temps, un gran nombre de per-
sones pateixen els efectes de la
febre del fenc, una forma de rinitis
al·lèrgica causada pel pol·len d’al-
gunes herbes, plantes i arbres
d’espècies comunes en el nostre
territori. La reacció de l’organisme
es manifesta en un conjunt de
símptomes com ara esternuts, pi-
cor al nas (de vegades també als
ulls o al paladar) i mucositat nasal
abundant.

Però no tot és negatiu en aquesta
època, perquè el calendari està ple
de fires i de festes, la de Sant Isidre
a Cardedeu i Solsona, les fires de
Sant Ponç, la de l’Ascensió a
Granollers, la Mostra de flors a
Girona,... I és que el refraner ho
deixa ben clar, pel maig, festes a
raig.

Mestres i estudiants de
Castelló visiten l’escola
bressol municipal La Cuna

entre d’altres, una audició de música i
cinema. El dimecres 17 de maig, a les
19.30h, tindrà lloc la tradicional
botifarrada popular al parc de La Linera
i la cloenda dels actes anirà a càrrec
del Tramvia Blanc, divendres 19 de
maig, a les 18.30h.

Preinscripció curs 2006-2007
Des del passat dia 8 i fins al 19 de
maig, es poden formalitzar les
preinscripcions al curs 2006-07 que
inclouen cursos d’iniciació musical,
llenguatge musical, cant coral infantil,
piano, violí, saxo o bateria, entre d’al-
tres d’instruments. La llista d’adme-
sos es publicarà el dia 2 de juny i l’ini-
ci dels cursos tindrà lloc el mes de
setembre.

El passat mes d’abril, va finalitzar el
termini de presentació de les sol·-
licituds per participar a l’Amfi Rock
2006, un concurs promogut per la re-
gidoria de Joventut que pretén
promocionar les formacions amateurs
o semiprofessionals de qualsevol es-
til musical contemporani i que arriba en-
guany a la 17a edició. Tot i l’evolució
que ha sofert durant els seus disset
anys d’existència, l’Amfi Rock manté
una línia clara que evoluciona i canvia
a mesura que ho fan les tendències
musicals i esdevé un concurs consoli-
dat a dins i a fora de les nostres fron-
teres. Seixanta-dos grups de tot dife-

rents procedències han presentat les
seves maquetes amb un  estil molt va-
riat i una clara preferència per al pop-
rock fusió o el mestissatge, davant el
rock reivindicatiu de fa uns anys. El
jurat escollirà els cinc grups finalistes
que actuaran a la festa que se celebra-
rà al Casal Can Butjosa el 10 de juny.
Durant la propera setmana, també es
donarà a conèixer el nom del guanya-
dor del disseny de la imatge del con-
curs de caràtules de CD de l’Amfirock.
En aquesta ocasió, s’han presentat una
vintena de treballs, d’entre els quals
s’escollirà el que ha de ser la imatge
del disc compacte.

Més de seixanta grups musicals d’arreu
participen al certamen Amfi Rock 2006

BreusBreus

Quin és el regidor que més treballa?
Quin és el nivell econòmic de Pa-
rets? I el nivell  cultural? Hi ha molts
immigrants a Parets? Es reben més
diners a través dels impostos o a
través de les indústries? Aquestes
són algunes de les preguntes que
han formulat els alumnes de 6è de
primària de l’ACESCO durant la seva
visita a la Casa de la Vila que va tenir
lloc la setmana passada.
Els alumnes prenen contacte amb
l’administració i se’ls explica el fun-
cionament i cadascun dels departa-
ments i  les tasques que desenvo-
lupen. El recorregut finalitza amb un
Ple simbòlic en què ells són els pro-
tagonistes i obren debat sobre
qüestions relacionades amb el mu-
nicipi.

Alumnes de l’ACESCO
visiten l’Ajuntament

Una delegació de professors i estu-
diants en pràctiques de Castelló
han visitat l’escola bressol munici-
pal La Cuna amb la finalitat de co-
nèixer de prop el seu funcionament,
les instal·lacions així com el projec-
te educatiu i pedagògic del centre.
En aquest sentit, cal destacar que
recentment va ser presentat el pro-
jecte educatiu que han elaborat
conjuntament les tres escoles
bressol municipals: La Cuna, El
Cirerer i El Petit Cirerer.
La visita s’emmarcava en un recor-
regut que la delegació tenia progra-
mada a diversos centres educatius
de la província de Barcelona.
També van aprofitar per visitar la bi-
blioteca Can Rajoler.

Tradicional ballada de
Gitanes de Parets a
la plaça de la Vila

L’entitat Les Gitanes de Parets ce-
lebra el proper diumenge, 14 de
maig, a partir de les 5 de la tarda,
la tradicional ballada de gitanes a la
plaça de la Vila, si bé s’ha previst
fer-la al Pavelló d’Esports en cas de
pluja. Aquesta trobada, en què tam-
bé participaran  enguany les colles
de Ripollet, Mollet del Vallès, Palau
de Plegamans i Barberà, és una de
les actuacions més destacades de
l’entitat, juntament amb la ballada
anual a Montserrat, que tindrà lloc
el proper 28 de maig.

Estrena de peces
Les tres colles de Ball de Gitanes de
Parets –petits, grans i veterans-
prendran part en la ballada i estre-
naran peces noves. L’actuació ani-
rà intercalant l’actuació de la colla
amfitriona amb les convidades. Un
cop finalitzi la ballada, que es per-
llongarà durant dues hores i mitja,
se servirà una xocolatada popular.
Actualment, Les Gitanes de Parets
compta amb una seixantena de ba-
lladors, però l’entitat continua cer-
cant més membres, sobretot nois,
per poder ampliar les colles.

El diario
de
Andrómeda
va ser el
grup
guanyador
de l’Amfi
Rock
2005

L’Escola de Música celebra
enguany el seu 15è aniversari
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Més de 300 participants a la cursa popular d’atletisme
ÒSCAR

RODRIGUEZ
1r classificat
general i 1r

sènior masculí

L’atleta del CA Calella Oscar
Rodríguez que diumenge complia 32
anys va ser el primer en creuar la lí-
nia d’arribada en la cursa dels 7 kms.
Té experiència en proves de cros, pis-
ta i prepara de tant en tant maratons.

JESSICA
CASTILLO

1a juvenil femení
i 65a general

L’atleta federada del CA Parets feia
temps que estava inactiva i per això li
va costar molt completar el recorregut.
Ara ja pensa a obtenir la marca míni-
ma pel Campionat de Catalunya de
pista de 3.000 metres.

JUAN JOSÉ
CARBALLO

3r classificat
general i 3r

sènior masculí

Juan José Carballo resideix a Parets i
fins la temporada passada competia
amb el CA Mollet. Opina que ja toca-
va recuperar la cursa popular després
de tants anys i va mostrar-se molt sa-
tisfet per les característiques del cir-
cuit.

GUANYADORS PER CATEGORIES. Consulta la classificació a: esports.parets.org

L’atleta del CA Calella Òscar Rodríguez
Rodríguez, resident a Palafolls, va gua-
nyar diumenge passat la cursa popular
de 7 quilòmetres celebrada a Parets.
Rodríguez, de 32 anys, va ser un dels
atletes federats que va participar a la
prova organitzada pel Servei d’Esports
de l’Ajuntament amb el suport del Club
Atletisme.
La cursa popular va reunir més de 300
atletes de totes les categories, des de
la mini i fins a veterans. Per darrera de
Rodríguez van quedar els paretans
Otmane Btaimi, en segon lloc, i Juan
José Carballo, que va ser tercer.
Antonio Montero, de 40 anys, va ser el
4t de la general i 1r de la categoria de
veterans 1 masculina. La primera clas-
sificada femenina va ser Isa Ferreiros,
de 29 anys, que va ocupar el 51è lloc
de la general.

Cros Escolar, dins de la cursa
La cursa va incloure també el cros es-
colar que inicialment estava previst pel
13 de maig. En les categories mini,
prebenjamí i benjamí la participació va
ser d’uns 140 atletes mentre que a la
prova de 7 quilòmetres van acabar el
recorregut complet 95 corredors.

La prova que recuperava el Servei d’Esports després de sis anys va incloure set distàncies
diferents per a 10 categories que anaven dels 350 metres als 7 quilòmetres

Cadet masculí: Aritz Ochoa
Cadet femení: Silvia Juárez
Juvenil masculí: Alex Cañadilla
Juvenil femení: Jessica Castillo
Sènior masculí: Òscar Rodríguez
Sènior femení: Isa Ferreiros
Veterà 1 masculí: Antonio Montero
Veterà 1 femení: Dolors Codorní
Veterà 2 masculí: Juan Cerrillo
Veterà 2 femení: Guadalupe Moreno

Mini masculí: Dídac Caballero
Mini femení: Marta Astasio
Prebenjamí masculí: Guillem Ruiz
Prebenjamí femení: Esther Juárez
Benjamí masculí: Ferran Rodríguez
Benjamí femení: Alba Martínez
Aleví masculí: Frank Alonso
Aleví femení: Laura Menes
Infantil masculí: Oriol Morguí
Infantil femení: Rocío Guerrero
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El Club Futbol Parets depèn d’ell mateix per
assolir l’ascens a Territorial Preferent

aaaaatltltltltleeeeetttttiiiiismsmsmsmsmeeeee
L’atleta Àlex Ramia participa al
“Meeting” internacional de Beirut

Segon Campus de Futbol base El CF Parets organitzarà del 12 al 23 de
juny el 2n Campus de futbol base al
camp municipal Josep Seguer. El campus
serà dirigit pel tècnic del primer equip de
1a Territorial, José Miguel Astasio, amb
títol nacional de futbol, Lluís Angel
Andrés, segon entrenador del primer
equip i Antonio Rodríguez, coordinador
de futbol base de la propera temporada.
El campus va destinat a nens nascuts
entre el 1992 i el 2000 i un dels objec-
tius és la millora de la tècnica futbolísti-
ca i l’aprenentatge de tots els conceptes
tècnics i tàctics del futbol. Les sessions
es realitzaran cada dia de 18.30 a 20.30
h. Per a més informació podeu dirigir-vos
a les oficines del camp de futbol de di-
lluns a dijous de 18.30 a 20.30 h.

Breus Breus

Dissabte 13 i Diumenge 14 Maig

FUTBOL 1a TERRITORIAL Grup 4:
CF Parets-CE Puigreig (Diumenge, 17.30 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
HANDBOL PLAY OFF ASCENS A 1A CATALANA:
Granollers “C”-H.Parets (Dissabte, 19.30 h)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A TERRIT. Grup 3:
La Garriga B-B.Parets A (Dissabte, 19.30 h)
3a FEM. A Grup 5: B.Parets A-Sant Andreu N.
(Dissabte, 19 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2:
FS Parets Wursi-Ràpid Santa Coloma (Dissabte, 17.30 h)

Dissabte 20 i Diumenge 21 Maig

FUTBOL 1a TERRITORIAL Grup 4:
UE Avià-CF Parets (Diumenge, 17.30 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
HANDBOL PLAY OFF ASCENS A 1A CATALANA:
H.Parets-Sant Fost (Dissabte, 19 h)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A TERRIT. Grup 3:
B.Parets A-Regina Carmeli (Rubí) (Dissabte, 19 h)
3a FEM. A Grup 5: Vilassar Dalt-B.Parets A
(Dissabte, 19.30 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2:
Riudellots de la Selva-FS Parets Wursi

ÀLEX RAMIA, 15 anys
Equip d’atletisme del FC Barcelona

El mig Quim Solanich, a la foto, va marcar el gol de la victòria davant del Sant Pau el 30 d’abril

El primer equip del CF Parets rebrà
aquest diumenge el CE Puigreig
(17.30 h) en la 32a jornada de la lliga
de 1a Territorial grup 4t. El bloc de
Cuni defensarà el lideratge en solitari
que ocupa des del 30 d’abril. La victò-
ria en aquella jornada davant del Sant
Pau i l’empat de l’Avià contra el Berga
van situar els paretans al capdavant de
la classificació. Ara mateix el CFP de-
pèn d’ell mateix per pujar a Preferent,
per aconseguir-ho caldrà que guanyi
els tres partits que manquen. Els
paretans avantatgen en 2 punts al se-
gon classificat, Avià, en 3 el Palau
Solità i en 4 el Puig-reig i el Gironella.
El CFP es manté invicte a la lliga des
del primer partit del 2006, disputat al

L’atleta paretà de categoria cadet, Àlex Ramia,
que corre pel FC Barcelona ha participat del 29
d’abril a l’1 de maig al 10è Meeting internacio-
nal d’atletisme que s’ha celebrat a la ciutat de
Beirut al Liban. Ramia de 15 anys era un dels
8 atletes de l’equip de competició del Barça,
únic club espanyol que ha pres part en el tor-
neig. Durant el meeting Àlex Ramia ha  obtin-
gut la 2a posició en la prova dels 1.000 metres
i, a més, marca personal. Dels resultats de l’ac-
tual temporada destaca la consecució del 5è lloc
individual en el Campionat d’Espanya de cros de
clubs i el 1r lloc per equips amb el FC BCN. A
més, Àlex Ramia disposa de la millor marca ca-
talana en 1.000 m cadet de pista coberta. En-
tre els pròxims objectius hi ha la participació en
el Campionat d’Espanya cadet de 1.000 m de
pista a l’aire lliure en el qual vol rebaixar la seva
marca personal. Ramia va ser convidat al
Meeting de Beirut gràcies a la gran actuació
realitzada de la temporada anterior.

Presentació de la Volta al
Vallès de ciclisme cadet

Aquest dissabte 13 de maig tindrà
lloc al Teatre Can Rajoler (18 h) la
presentació de la 26a Volta al Vallès
de ciclisme cadet que organitzen de
forma conjunta AC Parets i CC
Montcada. El critèrium s’iniciarà el
dissabte 27 de maig al nostre mu-
nicipi amb una contrarrellotge indi-
vidual. Les restants etapes seran, la
1a, el diumenge 28, de Polinyà-a
Polinyà;  la 3a, el dissabte 3 de juny,
entre Montcada i Montornès i a la
tarda es disputarà una
contrarrellotge per equips a
Montornès.
La Volta al Vallès acabarà el diumen-
ge 4 de juny amb l’etapa entre Pa-
rets i Montcada i Reixach.

El Club Atletisme, a la fi-
nal catalana de pista
L’atleta del CAP, Beatriz Jurado, par-
ticipa aquest dissabte a la final ca-
talana de pista infantil de
l’Hospitalet en les proves de llança-
ment de disc i de pes. El proper 20
de maig, Alba Quirós prendrà part a
la final de pista alevina de Lloret en
les modalitats de llançament de pi-
lota i salt de llargada. A més 7 at-
letes benjamins del CAP aniran a la
final catalana de Reus el 27 de
maig.

L’equip de José Miguel Astasio, primer amb 59 punts,
defensarà el lideratge aquest diumenge davant del Puig-reig

El Bàsquet Parets colíder
a la lliga Territorial
A manca de dues jornades pel final
de la competició de Territorial grup
3  el sènior masculí A del BP com-
parteix el 1r lloc de la taula amb el
Sant Jordi de Rubí amb 27 victòries
i una derrota. L’equip entrenat per
Toni Martín visita aquest dissabte la
pista de La Garriga B mentre que el
darrer partit serà el 20 de maig a
casa davant del Regina Carmeli de
Rubí. El primer del grup pujarà a 3a
Catalana mentre que el segon hau-
rà de disputar les fases d’ascens.
El BP ha aconseguit 26 victòries
consecutives a la lliga després del
triomf de dissabte passat contra el
Canovelles (78-69). El partit va ne-
cessitar una pròrroga després que
s’esgotés el temps reglamentari
amb un empat a 65 punts.

Sortida massiva a Saragossa
Tretze equips de les categories in-
feriors del BP participaran en un tor-
neig que organitza el cap de setma-
na del 20 i 21 de maig el Compa-
nyia de Maria de Saragossa. L’ex-
pedició del BP formada per 150 ju-
gadors marxarà en 4 autocars el dis-
sabte 20 a les 6 del matí. Els equips
que competiran van des de la cate-
goria premini fins a la júnior.

Concentració de la Penya
F1 de Fernando Alonso
Coincidint amb el Gran Premi d’Es-
panya de F1 la zona esportiva aco-
llirà per quarta vegada consecutiva
una concentració de la Penya Fór-
mula 1 d’Oviedo que dóna suport al
pilot asturià Fernando Alonso. Unes
2.000 persones assistiran dissab-
te a la tarda a la festa que es farà
al camp de rugbi després dels en-
trenaments oficials. Fernando
Alonso (equip Renault) és l’actual lí-
der del Mundial amb 13 punts
d’avantatge sobre Michael
Schumacher de l’equip Ferrari.

L’Handbol Parets, cuer de
la fase d’ascens
El sènior A de l’HP tanca la classifi-
cació de la fase d’ascens a 1a Ca-
talana després de dues jornades.
L’equip dirigit per Josep Manel
Herrero ha perdut fins ara davant el
Creu Alta (Sabadell) per 26-31 i amb
el Pardinyes (Lleida) per 22 a 23. En
aquest darrer partit els paretans van
millorar el joc però això no va ser
suficient per vèncer. Aquest dissab-
te a les 19.30 h l’HP disputarà la
tercera jornada del play off a la pis-
ta del Granollers “C”. La classifica-
ció actual és: Pardinyes (12), La Gar-
riga (11), Salle Bonanova (10) i
Granollers “C” (9), Creu Alta (8),
Sant Fost i Martorell (5) i HP (4).

camp  del Puig-reig el 8 de gener quan
va perdre (1-0). Des d’aleshores s’han
guanyat 14 partits -12 de consecutius-
i se n’han empatat dos més.
La directiva del CFP ha decidit traslla-
dar a les 17.30 h el partit d’aquest diu-
menge contra l’equip del Berguedà.
Amb el canvi s’evita la coincidència
amb el Gran Premi d’Espanya de F-1.
L’objectiu del club és omplir de gom a
gom el camp municipal Josep Seguer
aquest diumenge. Igualment la junta vol
organitzar dos autocars per donar su-
port al primer equip en la visita al camp
de l’Avià el 21 de maig. S’han obert les
inscripcions per desplaçar dos autocars
que sortirien de Parets el mateix diu-
menge tant al matí com al migdia.
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És la segona legislatura que exerceix
com a regidor d’Esports a l’Ajunta-
ment de Parets, d’això ja fa 7 anys.
Quina valoració fa d’aquest període?
Tant a nivell polític com personal con-
sidero que ha estat una etapa molt
enriquidora i encisadora. És una tasca
que comporta molta responsabilitat,
però que alhora et dóna la satisfacció
de treballar per al teu poble. En el meu
cas, a més, hi ha l’afegit que he pogut
dedicar-m’hi en un àmbit que m’agra-
da especialment, com és l’esport. Sóc
espor tista practicant de sempre i
abans de ser regidor d’aquesta àrea ja
era usuari i membre d’entitats espor-
tives del municipi. Crec que l’esport és
molt important des del punt de vista de
la salut i de la integració social i esta-
bleix uns valors i una disciplina que
marquen també la forma de viure.
La feina feta aquests set anys és mol-
ta, però al marge del paper i les direc-
trius polítiques perquè tot funcioni cal
disposar d’un bon equip tècnic i col·-
laborador, l’èxit és un mèrit de tot
l’equip.
Què en pensa del teixit esportiu de
Parets?
Parets és un poble molt ric pel que fa
a nombre d’entitats de tota mena. En
concret, en l’àmbit esportiu n’hi ha al
voltant d’una quinzena. El teixit asso-
ciatiu està molt arrelat i implicat amb
la dinàmica col·lectiva del municipi i fa
que Parets sigui un poble ric. Les acti-
vitats que s’organitzen gaudeixen sem-
pre d’una acollida i resposta molt bona,
ja siguin organitzades per l’Ajuntament
o per les pròpies entitats. Som un po-

Josep Maria Guzman, regidor del grup municipal del PSC: “Si faig política és perquè crec que parlant la gent s’entén”

ble molt viu i molt actiu.
D’altra banda, Parets té molts espor-
tistes de renom. És un municipi que
incentiva la pràctica esportiva?
Si ens remuntem a anys enrere, ja hem
d’esmentar un nom històric, el futbolis-
ta Josep Seguer  -que dóna nom al
camp municipal de futbol-. Ell va formar
part del Barça de les 5 copes i fins i
tot va arribar a ser internacional. Actu-
alment hi ha tot un seguit d’esportis-
tes paretans que són ben coneguts,
com el ciclista Joaquim Rodriguez, el
nedador Miquel Luque, l’alpinista Sergi
Mingote, regidor d’aquest ajuntament,
i que va fer cim dues vegades a
l’Everest, i n’hi ha d’altres de tan im-
portants encara que no tan mediàtics
pel tipus d’esport que practiquen com
poden ser Ricard Hernández, jugador
de bàsquet en cadira de rodes del
Barça, Jordi Volart en tir olímpic, l’Oli-
ver Alivés, en ciclisme BTT i en tennis
taula tenim un subcampió d’Espanya,
el Kevin Morcillo. Es fa difícil esmen-
tar tots els esportistes reconeguts,
són molts. Hi ha tot un grapat d’espor-
tistes que podem dir d’elit, uns més co-
neguts que altres, però el que no hem
d’oblidar en cap cas és la feina de les
entitats a través del planter. La mostra
són els grans èxits que en els darrers
dos anys estan assolint els diferents
clubs del municipi. Per tal que arribi el
triomf cal que al darrere hi hagi una
bona base i una feina prèvia i en
aquest sentit s’està fent un bon treball
pel que fa al foment del planter.
Quina és la situació de Parets respec-
te de municipis similars pel que fa a

“La discrepància
no ha d’estar renyida

 amb el diàleg”

Josep Maria Guzman va néixer a
Barcelona fa 42 anys. Viu a Pa-
rets des de l’any 1991,
inicialment al barri de la Linera
i des de fa poc a l’Eixample.
Combina la política amb la seva
tasca professional com a asses-
sor tècnic comercial.
És regidor de l’Ajuntament de
Parets pel Partit dels Socialis-
tes de Catalunya des de fa dues
legislatures, sempre al capda-
vant del Servei d’Esports. Des
del 1982 manté un vincle polí-
tic amb el PSC, al principi com
a simpatitzant, i des del 1994
com a militant de la formació.

equipaments esportius?
Es pot dir que som un municipi amb un
alt nivell d’equipaments esportius.
Anys enrere ja vam ser pioners i modè-
lics, amb la posada en marxa d’instal·-
lacions com ara la piscina de Can
Butjosa. Ara treballem en la renovació
i adequació d’aquests equipaments i
en projectem de nous. La nostra  fei-
na està encaminada a ampliar el ser-
vei i atorgar més recursos a les enti-
tats. Un dels reptes que ens plante-
gem per a la propera legislatura és
equilibrar l’oferta entre els esports de
lleure i els esports federats.
Quins són els projectes més immedi-
ats?
En l’àmbit del Parc Fluvial, el mes de
setembre s’iniciaran les obres per fer
les noves pistes de petanca i en un
futur immediat es durà a terme la
remodelació de la piscina de Can
Butjosa així com l’ampliació d’aquest
complex amb noves sales per fer
fitness i altres pràctiques esportives.
També hi ha projectada l’habilitació
d’una nou camp poliesportiu de gespa
artificial en què es podrà practicar fut-
bol, hoquei i rugbi.
La piscina descoberta és una de les
grans demandes ciutadanes...
En aquest sentit, a curt termini, amb
l’actuació de millora de la piscina Can
Butjosa es guanyarà espai aquàtic a la
zona enjardinada. També es dotarà
l’espai d’una petita piscina d’estiu,
descoberta. A finals d’aquest any ja es
podrà mostrar la maqueta per visualit-
zar aquest projecte. Més endavant cal-
drà trobar una ubicació a la zona espor-
tiva per construir-hi una piscina desco-
berta de més gran abast.
Altres projectes de futur?
L’ampliació de la zona esportiva amb
un tercer pavelló és una de les premis-
ses per a la propera legislatura. A més,
estem en procés de negociació amb
altres administracions per tal de poder
fer una nova pista poliesportiva i un
pavelló soterrats que complementaran
el complex de Can Butjosa.
Per tancar el bloc esportiu cal que es-
mentem una activitat que ha estat re-
cuperada. Ara fa uns dies es va cele-
brar novament la Cursa Popular de
Parets. Es preveu donar-li continuïtat?
Ara fa 6 anys que no es feia, una acti-
vitat que tan de bo no s’hagués perdut.
La davallada d’esportistes del club i
una mala època van motivar-ho.

Els últims dos anys, amb la implicació
de tots els membres de l’entitat i tam-
bé els pares, s’ha aconseguit remun-
tar aquesta etapa amb èxits i una im-
portant xifra de corredors al club. La in-
tenció és que l’any vinent continuï i que
el club pugui ser-ne l’organitzador.
Quin balanç fa de la feina realitzada
per l’equip de govern?
Certament es pot parlar d’una valora-
ció molt satisfactòria. A meitat de le-
gislatura vàrem fer un balanç dels com-
promisos electorals i ja se n’havia
acomplert un percentatge molt elevat.
Hi ha grans projectes que requereixen
més temps per poder desenvolupar-
los, generalment associats a l’àmbit ur-
banístic, que són els que començaran
a veure la llum ara, com és la residèn-
cia i centre de dia per a la gent gran.
Quin paper estan jugant els grups
municipals a l’oposició?
El paper de l’oposició és totalment ne-
cessari i tots els partits poden aportar
idees per a la millora de poble. Sovint,
però, hi ha alguns episodis de certa
crispació que es podrien estalviar.
Si faig política és perquè crec que par-
lant la gent s’entén. La discrepància
no ha d’estar renyida amb el diàleg.
Quina és la seva visió de Parets?
És un poble amb un teixit associatiu
amb molt de pes, gran importància i
molt dinàmic. Es podria dir que aquest
és l’element distintiu de Parets. Histò-
ricament és un municipi d’acollida, un
fet que hem sabut mantenir.
Com imagina el Parets del futur?
Una vila no massa més gran pel que
fa a població, amb un creixement con-
tingut, rica en un teixit associatiu que
no s’atura, amb equipaments de qua-
litat i sense perdre mai el caliu, aques-
ta sensació que encara transmet de viu-
re en un poble.
Crec que serà un Parets que combina-
rà perfectament la modernitat i el crei-
xement amb les seves arrels i els seus
costums, amb un entorn verd, ecològic
i sostenible.

“ Som un poble
molt viu i molt actiu”
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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: 2.
Horari: Jornada completa
amb disponibilitat per treba-
llar fora de l’horari habitual.
Tasques: Atenció al públic i
gestions administratives di-
verses.
Requisits: Experiència i bon
nivell d’ofimàtica.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Temporal amb
opcions de continuïtat
Horari: Jornada complerta
en horari comercial.
Tasques: Reposició de
productes, caixa i atenció
al públic.
Requisits: Habilitat social.
Es valorarà experiència en
l’àmbit del comerç.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Temporal més
incorporació.
Horari: Jornada completa
partida de 8.30 a 13 i de
15 a 18.30 h.
Tasques: Manteniment
periòdic d’ascensors i
elevadors.
Requisits: Formació prof.
d’electrònica o d’electrici-
tat. Carnet de conduir.

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 Sot d’en Barriques
Segur que tothom coneix l’anomenat Sot d’en Barri-
ques i és que... tal com està ubicat, aquest terreny
esdevé pas quasi obligatori per moure’ns d’un cos-
tat a l’altre de Parets.
Ben bé, no es coneixen els orígens del mot, tot i que,
segons consta al llibre Recull Onomàstic de Parets
del Vallès, sembla que allà va construir la seva llar
un dels fills de la casa de la plaça de la Vila on, temps
enrere, s’hi feien bótes per al vi i barriques.
En tot cas, el que és segur, és la raó per la qual se
l’anomena Sot. Tot i haver quedat cobert després de
diverses obres, part d’aquests terrenys on, per cert,
abans hi passava un torrent, quedava pràcticament
ensotada i molt per sota del nivell del camí. Era un
lloc fred i humit que va ser afectat per diversos pro-
jectes d’urbanització, desmembrat per herències i
modificat per plans de zones comercials, compres,
vendes i  cessions.
En aquests camps es va ubicar, posteriorment, l’edi-
fici del centre d’assistència primària.
La seva extensió incloïa una vinya, una casa i molts
terrenys de secà que llindaven amb el mas Cabassa,
Can Butxaca i l’actual avinguda Pedra del Diable.
Ara, el coneixem per ser el lloc de trobada de les
entitats durant la seva festa, una fira dels comerci-
ants, una cita per a l’ecologisme comarcal amb
l’Ecovallès i, sobretot, un lloc de jocs i rialles per a
petits i grans durant tot l’any. Lluny queda la frase que
es deia temps ençà quan passaven pel Sot d’en
Barriques: Quin fred que fa sempre en aquest sot!

DEPENDENTA
POLIVALENT

AJUDANT DE
MANTENIMENT

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

Des de fa un any, l’Arxiu Municipal travessa les portes de l’Ajuntament i visita,
metafòricament –que no pas virtualment–, els veïns i les veïnes de Parets del
Vallès, i d’altres municipis, mitjançant la publicació local Parets al dia.
Potser gràcies a aquesta visita quinzenal, o al fet que cada cop més persones
parlin de l’Arxiu, s’hi acostin, hi consultin documentació, o potser per qualsevol
altre motiu –qualsevol serà bo–, la setmana passada ens va arribar, de manera
anònima, un plec de documents de tipologies ben variades, que abasten un
període cronològic entre el 1923 i el 1943, algun dels quals constitueix un in-
grés molt valuós. Un parell d’exemples: ara sabem que l’any 1935 el Centre
d’Esquerra Republicana de Catalunya va demanar permís per reunir-se a Can
Rajoler, o també que l’any 1938 havien passat pel poble 146 nens refugiats de
tot l’Estat espanyol. Pel seu caràcter entranyable, avui us mostrem aquest úl-

tim document. Siguin les que siguin les persones anònimes i les seves motivacions, el fet és que aquesta
documentació històrica és ara a l’abast de tothom. Gràcies, doncs, al veí o a la veïna anònims que, de mane-
ra desinteressada, ens n’ha fet lliurament. Animem altres persones que posseeixin documents interessants

Llocs de treball: 3.
Contracte: 3 mesos més
indefinit.
Horari: Jornada partida de
8 a 13 i de 15 a 18.
Tasques: Introducció de
comandes, reclamacions,
atenció a clients i proveï-
dors.
Requisits: Formació
professional i experiència
en aquests departaments.

AUX. ADMT. DEP.
COMPRES I COMERCIAL

Com va sorgir la idea de crear la bebeteca a Can
Butjosa?
Podríem dir que van ser els mateixos nens qui ens
ho van indicar. Observant els mes menuts i veient
que no saben llegir, però que en canvi els desper-
ten interès els llibres de colors, de roba o plàstic,
ens va fer reflexionar sobre la idea de promoure un
servei d’aquest tipus. La bebeteca és el bressol de
les paraules. Un altre dels motius que ens va mou-
re a posar en marxa el servei va ser el bon funcio-
nament que l’experiència ja tenia a França cap a
1987.
Com es va articular el funcionament del servei?
Primer vàrem considerar la possibilitat d’expedir car-
nets als nens petits perquè, igual que els mes grans
es poguessin endur els llibres a casa, com a estí-
mul per la lectura des de ben petits. Els primers
carnets que es van expedir eren de nens de dos anys,
després l’edat va disminuir i els usuaris de la
bebeteca ja eren nens d’un any, de mesos i fins i
tot amb hores de vida alguns pares ja els venien a
expedir el carnet de la bebeteca.
Quan es va consolidar el projecte?
Va ser  cap al 1991. Després de veure la bona ex-
periència ens vam començar a posar en contacte

“La bebeteca és el bressol de les paraules”

Pepi Volart
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Mercè Escardó
Directora de la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa

Aquest mes de maig es compleixen quinze anys de
la posada en marxa de la bebeteca de la biblioteca
Can Butjosa de Parets. Un projecte pioner i singu-
lar que ha servit per iniciar en l’apassionant món
de lectura els infants en edat precoç: des del pri-
mers anys de vida fins aproximadament als sis
anys, quan l’infant és capaç de començar a llegir
per si mateix. La biblioteca Can Butjosa ha prepa-
rat un emotiu acte 27 de maig per commemorar
aquests quinze anys. La responsable del centre
Mercè Escardó n’ha estat la principal impulsora.

amb mares embarassades per explicar-los el projecte
i també amb el servei de pediatria de l’ambulatori.
Tot plegat es va consolidar el 1991 i es va crear un
racó específic de llibres per a nens de zero a sis anys
i, més tard, ja es va habilitar un espai perquè els pa-
res poguessin venir a la biblioteca a gaudir amb els
seus bebès d’una estona agradable de lectura.
Com se celebrarà la festa del  quinzè aniversari?
Doncs ho farem el dissabte 27 de maig, com una
gran trobada. Hi són convidats tots els que han tin-
gut el carnet d’usuaris de la bebeteca que són gai-
rebé un miler bona part dels quals avui ja són ado-
lescents. Ara mateix la xifra d’usuaris de la
bebeteca, que cobreix fins a l’àmbit de la pre-lectu-
ra quan l’infant té uns sis anys, és de 118 nens i
nenes. Els donarem el carnet a tots els que vinguin
perquè vegin com eren de petis i com han canviat.
Esperem una bona participació a l’acte i tot i que no
està confirmada l’assistència, hem convidat a l’au-
tora Rosa Regàs.
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“El fenòmen d’El Patufet segueix enacara vigent en molts catalans”
Fins al 14 de maig es pot veure al Centre Cultural Can Rajoler una exposició
en homenatge al centenari d’El Patufet, que es va celebrar el 2004. El Patu-
fet va ser una mítica revista infantil setmanal que va néixer el 3 de gener del
1904 i va tancar el desembre de 1938. Va arribar a editar uns 65.000 exem-
plars i  era llegida  setmanalment per uns 325.000 lectors. El Patufet va ser
un vehicle educatiu durant tots aquests anys en què Catalunya va patir un
període convuls i de canvis polítics. Aquesta mostra ha estat promoguda per
l’Institut de les Lletres Catalanes i per la Fundació Folch i Torres, que encap-
çala Ramon Folch i Camarasa, fill de Josep Maria Folch i Torres que va ser
l’impulsor de la revista. Folch i Camarasa, de 79 anys, resideix des de fa temps
a la localitat veïna de Palau-solità i Plegamans, al Castell de Plegamans, on
hi ha la Fundació Folch i Torres que actualment s’encarrega de mostrar-la a
diversos indrets del nostre país.

Carles Font

Com es va idear aquesta exposició?
Es va crear fa dos anys i ja ha passat
per molts llocs de Catalunya. La van
elaborar dues comissàries, l’Eulàlia
Pérez Vallverdú i la Natàlia Barenys i no
tan sols explica el que era El Patufet,
sinó que també mostra l’ambient de la
Catalunya de l’època. Cal tenir en
compte que la revista es va publicar
ininterrompudament durant 35 anys.
Quin material es pot veure a l’exposició?
Són 25 plafons força grans en els quals
val la pena aturar-se i llegir els textos
que acompanyen les il·lustracions. A
més de Josep Maria Folch i Torres, en
aquesta revista hi van dibuixar en Jun-
ceda, en Gaietà Cornet i molts altres
noms que van destacar durant aquests
anys.
Quin impacte està tenint?
Molt bo. Des de l’Institut de les Lletres

Josep M. Folch i Camarassa
Escriptor

Catalanes ens han dit que aquesta
mostra ha batut el rècord d’assistència
de públic a Catalunya. Ha passat per lo-
calitats diverses de Catalunya, però
també a València o a les Illes Balears i
Parets del Vallès ha estat la primera
població que ens va demanar mostrar
aquesta exposició des que la Fundació
Folch i Torres s’encarrega de conservar-
la. Puc afirmar que el fenomen d’El Pa-
tufet segueix encara vigent en molts
catalans.
Què va suposar la irrupció d’El Patufet?
A principis del segle XX moltes famíli-
es potser no tenien cap llibre, però re-
bien setmanalment la revista a casa.
Tot i que sempre s’ha dit que era una
publicació infantil, la llegien els avis,
pares, fills i néts. Va ser molt important
perquè va difondre la lectura en català
i és un document de l’època perquè en

les il·lustracions es pot veure l’evolució
de la forma de vestir, dels vehicles i de
la diversitat de modes i costums dels
catalans.
Quin va ser el període àlgid de la revis-
ta?
Sobretot de 1930 a 1936 tot i que an-
teriorment també havia tingut un gran
èxit. El Patufet publicava ‘El Fulletó’,
una novel·la de fulletó. En aquest fas-
cicle que s’adjuntava a la revista és va
donar a conèixer Les Aventures d’en
Massagran, la novel·la d’aventures
més coneguda d’en Folch i Torres i de
la literatura catalana.

Ultima hora ...´

Sopar i teatre a Can Butjosa
La companyia Pocaconya posarà a
escena l’espectacle Els Bocasses,
el proper 13 de maig, a les 22.30h,
al teatre Can Butjosa. L’obra és una
comèdia representada per Eduard
Biosca i Joel Carrera i dirigida per
Jordi Purtí. En aquesta ocasió,
abans de la representació teatral,
també tindrà lloc un sopar solidari,
que començarà a les 21h.

Marxa Popular El Piolet
El proper diumenge 21 de maig tin-
drà lloc la segona edició de la Mar-
xa popular El Piolet, organitzada pel
Centre Excursionista Parets. La sor-
tida es farà a les 9 del matí del
Pavelló Municipal d’Esports i el re-
corregut, de 10 quilòmetres i mig,
durarà aproximadament dues hores.
Les inscripcions es poden fer a la
seu de Centre Excursionista o al
Pavelló Municipal d’Esports.

Nou espectacle de Som  i Serem
La companyia de teatre amateur de
Parets Som i Serem representarà el
seu nou espectacle el proper  21 de
maig, a les 19.30 hores, al Teatre
Can Rajoler.
En aquesta ocasió escenifiquen una
adaptació del text A l’armari i al llit
al primer crit, del dramaturg
barceloní Lluís Coquard. L’obra és
una comèdia vodevil. Les entrades
es poden adquirir per Tel·entrada o
al Teatre Can Rajoler.


