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El programa municipal d’estalvi d’aigua estableix diverses accions per a la reducció del consum d’aquest bé escàs

L’Ajuntament de Parets del Vallès, a través de la regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat, treballa
des de fa temps per assolir la reducció del consum
d’aigua en el municipi, una de les línies estratègiques de l’Agenda 21 local. La campanya Estalviem
aigua, pel bé de tots! engloba diferents accions de
sensibilització, algunes de les quals ja s’estan
duent a terme. Properament tindrà lloc una altra de
les mesures per potenciar el consum racional i responsable de l’aigua. Durant el mes d’abril es realitzarà una prova pilot en l’àmbit de Can Berenguer
que consistirà en la distribució de reguladors de

cabal. Es tracta d’uns airejadors que es col·loquen
al capçal de les aixetes i dutxes i redueixen el cabal
per aconseguir una disminució del consum. D’altra banda es distribuirà un calendari amb consells
i lectures recomanades relacionades amb l’aigua
que es poden trobar a la biblioteca infantil i juvenil Can Butjosa. Per últim, s’està elaborant el Joc
de l’aigua, que serà presentat els propers mesos,
i que està adreçat als escolars del municipi. Amb
aquesta darrera acció es pretén incentivar una
cultura de consum responsable d’aquest bé tan
escàs entre la població més jove. (Pàg.3)
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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
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

Horaris de visita del consistori
ALCALDIA

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

Joan Seguer i Tomàs
Dilluns i dissabte a convenir

Educació, Cooperació, Sanitat i
Cultura (Can Rajoler)
Antonio Torío Fernández
Horari a convenir

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I
ECONÒMICS
Ser veis 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

Joventut i Par ticipació
Ciutadana (Can Butjosa)
Raquel García Mesa
Dimecres tarda a convenir
Ser veis Socials i Igualtat
(L. Companys)
Ana Fernández Espiñeira
Dimar ts i dijous a convenir
Espor ts (Pavelló Municipal)
Josep M. Guzmán Hermoso
De dilluns a divendres a convenir

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
REGIDORS SENSE DELEGACIÓ
Ser veis 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
Dimar ts i dijous tarda a convenir

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

Medi ambient i Sostenibilitat
Josep M. Tarrés Massaguer
Horari a convenir

Bus Urbà

Deixalleria

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, Estació, passeig de Ronda,
piscina Can Butjosa, Mediterrani, Pau Casals, l’Escor xador, Policia Local,
Mn. Jaume Urgell, Ca
n’Oms, La Cuna i col·legi
Ntra. Sra. de Montserrat.
Freqüència de 30 minuts

Horari

Parets

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
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Serveis de manteniment, tot sempre a punt
Els ser veis de manteniment, depenents de
Ser veis Territorials de
l’Ajuntament, són els
encarregats de mantenir i tenir cura dels equipaments, de les instal·lacions de les escoles i
dels edificis municipals
en general.
Des d’aquest ser vei,
format per electricistes,
lampistes, un pintor i un
fuster, es realitza i col·labora en el mun-

tatge d’infrastructures per als
diferents esdeveniments lúdics, culturals, espor tius o
institucionals que s’organitzen des de les diferents àrees de l’Ajuntament.
Entre d’altres, també realitzen el muntatge d’escenografies per a entitats, instal·lació
de xarxes informàtiques,
equipament per a fires o per
a les Festes Majors i, si es requereix, actuen com a tècnics de so i il·luminació.

LINIA OBERTA
2006: Año de la memoria histórica
Creo que, de alguna manera,
todos
somos
par tícipes de esa extensa memoria histórica
cuya herencia nos viene
representada por nuestros antepasados; acontecimientos de la época,
emigración, guerra, super vivencia.
A veces transmitida tras
generación, para que prevalezca y se mantenga viva en el
recuerdo. Otras, recogida por los medios de comunicación, en
momentos, hechos e imágenes que han formado par te de la
historia. En mayo de 2005, algunas personas de Parets, entre
ellas mi amiga Roser Putellas, viajaron desde Barcelona con
la asociación Amical Mauthausen y otros campos, hasta Linz
en Austria, con motivo del 60 aniversario de la liberación de
los depor tados republicanos españoles en campos de
concentración nazis. Un viaje largo para no olvidar, anclados
en un pasado de reencuentros dolorosos, emociones y
sentimientos compar tidos por exdepor tados, asociaciones,
familiares, amigos. Con un mismo fin: honrar y rendir homenaje, en ceremonias conmemorativas a sus familiares allí
asesinados, después de vejaciones sin fin, siendo el peor
genocidio que recuerda la historia. Ese año, con carácter especial por contar con presencia institucional, estatal y de
diversas comunidades, y de exdepor tados super vivientes de
todas las nacionalidades, asociaciones y familiares. Siendo un
hito por la falta de reconocimiento durante décadas. Roser
perdió a su tío en Gusen, el campo de concentración junto al
de Mauthausen de categoría III –campos sin retorno–. Quienes
eran enviados allí esperaban la muer te como único destino. En
Mauthausen perdió también a un primo suyo, al igual que
Enrique Forns, hijo de un depor tado que perdió a su padre allí.
Hombres, mujeres
y niños sufrieron las condiciones
inhumanas del campo, tor turados por las SS, asesinados a
tiros, en cámaras de gas y crematorios. Privados de toda
dignidad, algunos optaron por el suicidio arrojándose a las
alambradas electrificadas. La liberación se produjo el 5 de
mayo de 1945, siendo lugar de peregrinaje de exdepor tados
y sus familias, donde se reúnen cada mes de mayo “en
memoria de los 7.000 republicanos muer tos por la libertad”.
Quiero recordar esta historia para hacerles una mención espe-

cial y recordar que ninguna guerra vale el precio tan alto en
vidas, hay que convertir el pasado en una lección moral y abrir
una ventana de esperanza a la paz que todos queremos.
Gracias Roser por dedicarme tu tiempo para esta historia y por
la ayuda que prestaste a mi hija para un trabajo sobre este
tema y proporcionarle documentación gráfica que llevó al
colegio y que la maestra agradeció.
Quisiera pedir, en este 2006, año de la memoria histórica, al Sr.
Alcalde y a los partidos del grupo de gobierno que dediquen un
monumento, plaza o calle para su recuerdo para todas aquellas
personas que perdieron la vida en la guerra por la libertad,
porque la historia la hacen los pueblos y sus gentes.
Manoli Carrera

La Generalitat de Catalunya celebra un acte de reconeixement a la Comissió de la Dignitat
El dijous, 16 de març de 2006 al Palau de la Generalitat (Sala
Sant Jordi), en un acte presidit pel Molt Honorable President de
la Generalitat i amb l’assistència dels consellers de Presidència i Cultura va celebrar-se l’acte de reconeixement del Govern
de la Generalitat a la Comissió de la Dignitat, per la seva lluita pel retorn dels “Papers de Salamanca”. La doctora Anna
Sallès, professora d’Història Contemporània de la UAB, glossà
la significació de l’Arxiu de la Generalitat espolitat i la lluita per
recuperar-lo. El senyor Carles Fontserè (Creu de Sant Jordi), en
nom dels afectats pels espolis franquistes de 1939, va rebre un
facsímil d’un dels documents espoliats.
El coordinador de la Comissió de la Dignitat , el senyor Strubell,
va agrair l’honor atorgat a tots els membres de l’esmentada
Comissió, als quals va anomenar un per un com a reconeixement de la seva tasca en defensa de la dignitat del nostre poble i en especial de totes les víctimes del franquisme. Tots ells
varen rebre també un exemplar del facsímil del mateix document. En l’acte es passà un DVD que recull els moments més
destacats de la lluita pel retorn dels “Papers de Salamanca”.
Els Honorables Consellers de Presidència i Cultura varen fer un
parlament agraint la tasca de la Comissió i el conseller de Presidència va destacar: “Aquest acte ès únic perquè comença a
l’inrevés de tots els semblants, sempre acabem donant les gràcies i en aquest hem començat fent-ho, perquè sense la força
de la societat civil representada per la Comissió de la Dignitat
no hauria estat possible el retorn dels papers”. Va cloure l’acte el President de la Generalitat, el senyor Pasqual Maragall,
amb un emotiu discurs d’agraiment i reconeixement a la Comissió de la Dignitat.
Ramon Masip i Magrinyà, Comissió de la Dignitat

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

Dissabte 1 abril
-A les 17 h, a la Biblioteca Can Butjosa,
trobada de contacontes.
-A les 21 h, al Casal de Cultura Can
Butjosa, balls de saló amb els Elegants.
Diumenge 2 abril
-Sortida a Collserola del CEP.
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler,
representació de l’obra Non solum
amb Sergi López.
Dimarts 4 abril
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, hora del conte.
Divendres 7 abril
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 19.30 h, a Can Rajoler, presentació del llibre La veu del poble
català, de Joan Navarro.
-A les 20 h, a l’Escola de la Natura,
sessIó d’astronomia amb observació
de la Lluna i Júpiter i audiovisual Viatge a la Lluna.

Dissabte 8 abril
-A les 22.30 h, al Casal de Cultura Can
Butjosa, Cafè Teatre: 3 monólogos de
risa, amb Eduardo David.
Diumenge 9 abril
-De 9 a 14 h, a la plaça de la Vila, campanya Parets creix en civisme, amb gimcana, grafits, jocs inflables i espectacle
de titelles.
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, teatre
infantil: El secret a l’armari a càrrec de
la Cia. L’Estaquirot.
Dilluns 10 abril
-D’11 a 13 h i de 18 a 20 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Tastet de contes i
dolços amb motiu del 23è aniversari del
centre.
Dimarts 18 abril
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler,
hora del conte.
Dimecres 19 abril
-A les 20 h, a l’auditori de l’Escola Municipal de Música, conferència sobre la

II República a càrrec de l’historiador
Manel Risques.
Dijous 20 abril
-A les 18.45 h, al Teatre Can Rajoler, recital poètic del Niu d’Art.
-A les 20 h, al Casal de Cultura Can
Butjosa, presentació de les bases de la
nova edició del Premi Josep Escobar de
còmic.
Divendres 21 abril
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa,
hora del conte.
Dissabte 22 abril
-A les 19 h, a l’Escola Municipal de Música, concert a càrrec del quartet de
saxofons Astrasax.
Diumenge 23 abril
-Tot el dia, a la plaça de la Vila, Festa
de Sant Jordi, amb parades de llibres i
flors, i activitats.
-A les 18 h, a la plaça de la Vila, representació del teatre de carrer Zeppelin,
a càrrec de la Cia. La Baldufa.

ACTUALITAT
31 de març de 2006

JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

Ens hem acostumat a sentir parlar de
l’estalvi d’aigua durant les èpoques
de calor i sequera, però hauríem de
fer un esforç constant durant tot
l’any per no malbaratar aquest bé
tan limitat. Ara que som a la Dècada Internacional de l’Aigua 20052015 de les Nacions Unides, hem de
sensibilitzar-nos cap a una nova cultura més respectuosa amb aquest
element essencial per a la vida. L’ús
prudent i eficient de l’aigua és fonamental per assegurar la disponibilitat
d’un recurs escàs en la quantitat i la
qualitat necessàries. El primer pas
per garantir-ne l’abastament en el
futur és reduir-ne el consum, amb
mesures d’estalvi que es poden aplicar per fectament a casa.
Justament a l’abril tindrà lloc una
prova pilot al barri de Can Beren-guer
que consistirà en la distribució d’uns
reguladors del cabal d’aigua a les
aixetes, un sistema barat i eficaç que
permet reduir fins a un 50% del consum i no afecta en absolut la nostra
comoditat com a usuaris. L’experiència es pot ampliar posteriorment a la
resta del municipi. La campanya inclou altres accions de sensibilització,
com el Joc de l’aigua destinat als escolars del municipi i la distribució
d’un calendari que conté una sèrie
de consells informatius. Paral·lelament, mantenim l’aplicació del programa d’estalvi d’aigua que es va
iniciar l’any passat a les instal·lacions i equipaments municipals,
en el reg d’espais verds, en la neteja de la via pública i en les fonts ornamentals. Hem de ser conscients
que la confortabilitat de disposar de
l’aigua potable pot veure’s afectada
en el futur si no en disminuïm el consum, per la qual cosa es requereix la
contribució de tothom.
Pel bé de tots, ens convé estalviar
aigua.

3

Noves accions per potenciar l’estalvi d’aigua
Estalviem aigua, pel bé de tots! és l’eslògan d’una
campanya que estableix les directrius per a la reducció del consum d’aquest bé escàs.
L’estiu passat, coincidint amb l’època de sequera, es
va elaborar un Programa municipal d’estalvi d’aigua
amb accions concretes adreçades tant en l’àmbit
d’actuació de l’administració com a la població en general. Ara es torna a reprendre la campanya amb

noves iniciatives. La primera tindrà lloc durant el mes
d’abril en l’àmbit de Can Berenguer i consistirà en la
distribució de reductors de cabal d’aigua als domicilis, que aconsegueixen reduir el consum fins a un
50%. Paral·lelament es repartirà un calendari amb consells per a fer un ús responsable de l’aigua. D’altra
banda s’està confeccionant el Joc de l’Aigua per als
escolars que es presentarà properament.
PROGRAMA MUNICIPAL
D’ESTALVI D’AIGUA
El Programa municipal d’estalvi d’aigua s’estructura en quatre eixos,
alguns dels quals ja s’estan duent
a terme des de l’estiu passat. Altres
accions començaran a desenvolupar-se a partir de l’abril.
Instal·lació de teconologies estalviadores d’aigua.
-Aplicació de mecanismes estalviadors en cisternes de vàter.
-Aplicació de mecanismes estalviadors en aixetes.
-Reducció de pèrdues i fuites.

Durant l’abril es distribuiran reguladors de cabal als domicilis de Can Berenguer

A inicis del 2005 es va elaborar el programa municipal d’estalvi d’aigua.
Aleshores es va fer un estudi sobre els
sectors en què es consumia més aigua
i es van dissenyar les mesures per
corregir els consums. De les dades
obtingudes es desprèn que el 30% del
consum total és d’ús domèstic i el 38%
es destina a usos comercials i industrials.
Fer un ús racional del consum d’aigua
és l’objectiu del programa i ja l’estiu
passat es va posar a la pràctica, coincidint amb l’època de sequera. Es va
aplicar una reducció del consum en les
dependències municipals, en el reg
d’espais verds, en la neteja de la via pública i en les fonts ornamentals, entre
d’altres. També es va dissenyar una
campanya d’educació ambiental dirigida a fomentar entre la població els valors de la nova cultura de l’aigua.
Properament s’emprendran noves accions vinculades a la campanya Estalviem aigua, pel bé de tots!, un programa
de sensibilització que vetlla per a un
consum responsable de l’aigua. D’una
banda, s’ha elaborat un calendari amb
consells per a la reducció del consum i

Dijous 20 d’abril de 2006

lectures recomanades relacionades
amb l’aigua que es poden trobar a la biblioteca infantil i juvenil Can Butjosa.
Experiència pilot a Can Berenguer
Durant el mes d’abril tindrà lloc una experiència pilot en l’àmbit de Can
Berenguer que consistirà en distribuir
reductors de cabal d’aigua als veïns de
la zona. Aquests mecanismes s’instal·len a les aixetes i dutxes i aconsegueixen reduir el consum fins a un 50%. De
moment s’inicia la distribució a Can
Berenguer però pot fer-se extensiva a
altres indrets del municipi.

Els reductors de cabal
aconsegueixen disminuir el
consum fins a un 50%
Joc de l’aigua, per a escolars
L’educació ambiental a les escoles és
un altre dels eixos del programa municipal d’estalvi d’aigua. En aquest marc
s’està editant el Joc de l’aigua, que a
través de material didàctic pretén donar
a conèixer als alumnes el principis de
la cultura de l’aigua i la necessitat de
fer-ne un ús responsable.

Estalvi d’aigua en equipaments esportius municipals.
-Aplicació de mecanismes de reg
eficient.
-Aplicació de mecanismes estalviadors en aixetes, cisternes de vàter
i dutxes.
Estalvi d’aigua en jardineria i arbrat
viari.
-Reaprofitament d’aigües en noves
zones verdes i edificacions.
-Substitució de sistemes d’aspersió
per als de reg eficient.
-Adaptació de les èpoques de poda.
Utilització d’encoixinaments en jardineria.
-Optimització de les zones de gespa.
-Disseny de noves zones verdes
amb vegetació mediterrània.
Programa Municipal d’educació
ambiental.
-Subministrament de tecnologies
estalviadores.
-Missatges d’advertència.
-Elaboració i distribució de tríptics
informatius.

ACTUALITAT
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Els escolars, els més
joves agents cívics

Tots els escolars han fet classe
d’educació viària i de civisme, però
els de quart curs de tots els centres educatius de Parets, a més,
han fet una excel·lent part pràctica.
Més de 200 alumnes han passejat
durant el mes de març per Parets,
detectant aquelles accions que perjudiquen els vianants o altres conductors i ho han fet saber.
Després d’explicar als infractors
quina acció incívica havien comès
i en què destorba als altres, els joves gratifiquen el conductor amb
un somriure i un “Gràcies per la
seva col·laboració”.
La pedagogia funciona, i val a dir,
que no s’han trobat conductors reincidents tot i que les sancions
hagin estat simbòliques.

Festa de la campanya Parets creix en
civisme, el 9 d’abril, a la plaça de la Vila

Una
trentena
de
voluntaris
faran
d’agents
cívics

Per l’abril comença el segon dels eixos
de la campanya Parets creix en civisme,
vinculat a la recollida selectiva de residus i a la recollida de voluminosos,
amb la participació d’una trentena de
voluntaris que ja han assistit al curs de
formació per exercir d’agents cívics. En
el marc d’aquesta acció, el proper 9
d’abril, de 9 a 14 hores, se celebrarà
una festa a la plaça de la Vila.

que a través de lletres gegants mostra
els beneficis de la recollida d’aquesta
fracció i el seu tractament posterior en
les plantes de compostatge. Així mateix, s’instal·larà l’inflable Per reciclar
saltant!, un gran espai de joc que pretén reforçar la participació en la recollida selectiva a partir de la diversió alhora que educar i sensibilitzar els més
joves.

Inflables sobre reciclatge, una
exposició i un taller de grafits
tindran cabuda a la festa

Col·laboració del CAU i l’ATEP
L’Agrupament Escolta i Guia Sant
Jaume i l’Associació de Teatre de Parets (ATEP) col·laboren activament en la
campanya Parets creix en civisme. El
CAU oferirà una gimcana sobre les 4 R
(reciclar, reduir, reparar i reutilitzar). Per
la seva part, l’ATEP posarà en escena
un espectacle de titelles sobre el reciclatge.

En el decurs del matí es donarà a conèixer el conjunt de la campanya i els
seus objectius i tindran lloc activitats
específiques relacionades amb els
comportaments cívics. La plaça de la
Vila acollirà l’Exposició orgànica de
l’Agència de Residus de Catalunya,

Exposició sobre tinença
responsable d’animals de
companyia, a Can Rajoler
El servei d’acollida d’animals domèstics de companyia, el CAD, té la finalitat d’assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals, i afavorir
que la ciutadania sigui més responsable i tingui una actitud més cívica en la
seva defensa i preservació i que alhora reporti beneficis socials, formatius
i educatius. Des del seu inici, el juliol
del 2004, el CAD ha recollit més d’un
miler d’animals, aproximadament un
10 per cent dels quals s’han extraviat
i retornen amb els seus propietaris. La
seva tasca es basa principalment a tenir cura dels animals i fomentar-ne
l’adopció (www.ccvoriental.es).
De l’1 al 16 d’abril, a Can Rajoler
En aquest àmbit, i dins la campanya
Parets creix en civisme l’Ajuntament,
amb el supor t de la Diputació de
Barcelona, té previst muntar una exposició, entre els dies 1 i 16 d’abril al
Centre Cultural Can Rajoler, sobre la tinença responsable d’animals de companyia, amb la intenció d’impulsar la
possessió responsable així com d’evitar-ne l’abandó i la superpoblació.

ACTUALITAT
31 de març de 2006

Breus
Entren en funcionament
dos quioscos de premsa
A mitjan març, han entrat en funcionament dos del tres quioscos que
l’Ajuntament de Parets ha instal·lat
per complementar l’actual mercat
de distribució de premsa, revistes i
llibres. Ja funcionen els que estan
ubicats al parc de l’avinguda d’Espanya i al Camp de les Peces.
Properament entrarà en funcionament el tercer, situat a les proximitats de Cal Jardiner, a la plaça del
Mirador de Gallecs. Els quioscos
són de titularitat municipal i se’n va
adjudicar la gestió mitjançant un
concurs, que va prioritzar la concessió a persones residents a Parets
com a acció de foment de l’ocupació a gent aturada del municipi.

Curs de socorrisme
aquàtic a la piscina
municipal Can Butjosa
A partir del proper 25 d’abril, i durant 7 dies consecutius, es portarà
a terme un curs de socorrisme
aquàtic a les instal·lacions de la
piscina Can Butjosa. Per tal de prendre-hi part cal ser major de 16 anys,
disposar de graduat escolar o similar, certificat mèdic oficial i nivell de
natació mitjà-alt. Els participants del
curset opten a treballar durant l’estiu de socorrista aquàtic, una de les
grans demandes actuals de la borsa de treball.
El curs està subvencionat per la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament. El seu cost real és de 425
euros si bé els residents a Parets
poden optar-hi per 100 euros i per
130 les persones d’altres municipis. Per a informació o inscripcions
cal adreçar-se a l’Oficina d’Atenció
al Ciutadà de l’Ajuntament de Parets
o a la Piscina Can Butjosa.
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Parets commemora el 75è aniversari
de la proclamació de la II República

Donen l’alta mèdica a la
nena ingressada amb
traumatisme craneoencefàlic

Es programen actes diversos durant tot l’any en
homenatge als represaliats pel règim franquista

El passat 23 de març de 2006 una
nena de vuit anys de Parets va ser traslladada al centre hospitalari de la Vall
d’Hebron amb un traumatisme
craneoencefàlic. Pel que sembla, tot
es va originar per una caiguda que va
patir mentre es disposava a començar
la classe d’educació física a la pista
poliesportiva del pati de l’escola. Es va
avisar els pares i va ser atesa en un
primer moment al Centre d’Assistència
Primària de Parets. Després de les primeres exploracions va ser donada
d’alta. En les immediacions del carrer
de Pau Casals, va patir un desmai i va
quedar inconscient amb convulsions.
Es van activar tots els serveis d’emergències i es va procedir a la primera intervenció de la Policia Local i el metge d’urgències. Per la gravetat inicial
de la situació es va considerar oportú
traslladar-la en helicòpter per poder ser
assistida amb major rapidesa. Després d’evolucionar favorablement,
aquesta mateixa setmana ha rebut l’alta mèdica.

Es planteja la recuperació del refugi de l’avinguda de Catalunya

Parets se suma als actes commemoratius del 75è aniversari de la proclamació de la II República. Amb aquest motiu s’han programat diverses accions al
voltant de la Guerra Civil, la II República i en homenatge als represaliats pel
règim franquista. El 14 d’abril, l’Ajuntament hissarà la bandera tricolor per
homenatjar la II República Espanyola i
el 19 d’abril, a les 20h, a l’auditori de
l’Escola municipal de Música, Manel
Risques, professor d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona,
pronunciarà la conferència Memòria de
la II República.
Homenatge als represaliats
L’Ajuntament està perfilant altres accions commemoratives com ara la confecció d’una escultura en homenatge a

les víctimes de la Guerra Civil per la defensa de la legitimitat de la república.
Encara s’estudia la seva ubicació si bé
serà un indret del municipi amb prou
entitat. Així mateix, es planteja la recuperació del refugi de l’Avinguda de
Catalunya, amb l’adequació de l’entrada i dels accessos.

El 14 d’abril s’hissarà la bandera
republicana a la plaça de la Vila
La inauguració de l’escultura i de l’adequació del refugi tindrà lloc durant el
mes d’octubre, així com la presentació
del llibre de la historiadora local Maria
Àngels Massaguer, un estudi sobre la
Segona República i la Guerra Civil. Finalment, es podrà veure una exposició vinculada amb la II República.

Vetllar per la recuperació de la memòria històrica

ANTONIO
TORÍO
Primer tinent
d’alcalde de
l’Ajuntament de
Parets

Coincidint amb el 75è aniversari de la proclamació de la II República espanyola, creiem que és un acte de justícia històrica
recordar i homenatjar aquelles persones que van ser víctimes
de la Guerra Civil i de l’odi desfermat per la repressió.
S’ha hagut d’esperar massa temps perquè que se’ls reconegui
la lluita i la defensa del govern legítim de la República així com
el sofriment dels qui, privats de llibertats i drets bàsics, han
aconseguit sobreviure al conflicte i després a la dictadura.
Per aquest motiu, és just que Parets faci un reconeixement públic a tots els represaliats, promogui accions per recuperar la
memòria històrica al nostre poble i recordi el gran llegat que la
República suposa per a les generacions actuals, tenint en compte
el caràcter universal de molts dels seus ideals i l’important avenç
social que hi va haver durant aquell període de la nostra història. 75 anys després, no pot continuar en l’oblit.

Comunicat institucional en
favor de la treva d’ETA
L’Ajuntament de Parets emetrà un comunicat institucional de posicionament favorable a l’alto el foc anunciat per ETA que va entrar en vigor el
passat 24 de març. La declaració destaca que “és una bona notícia per a tothom que reforça la il·lusió d’un futur en
lliber tat i obre un camí cap a la pau
que tant de bo es consolidi ben aviat.
El silenci de les armes suposa un pas
endavant molt important per a la convivència i la situació política del País
Basc i confiem que condueixi a la construcció d’una normalitat en què es puguin defensar lliurement totes les idees polítiques, en democràcia i igualtat
de condicions.En aquest moment, volem manifestar el nostre reconeixement a totes les víctimes del terrorisme i solidaritzar-nos amb les seves
famílies, alhora que expressem l’esperança que la decisió d’ETA sigui irreversible i suposi el final definitiu de la
violència. És també el moment de refermar el compromís d’unitat de totes
les forces democràtiques i de donar
suport al govern central en les accions
que emprengui per aconseguir la pau
desitjada al País Basc i a tot l’Estat
espanyol.”

VOX POPULI
Què en pensa soble l’alto el foc permanent anunciat per la banda terrorista ETA? Creu que aquest cop la treva serà definitiva?

Maria
Gorina

Miquel
Cabos

Encarnació
Domenech

José
González

M Jesús
Garrido

47 anys

65 anys

60 anys

20 anys

38 anys

És un anunci molt esperançador. És important que hagi
un acord entre partits polítics
per tal d’acabar amb els terribles efectes del terrorisme.
És possible que aquest cop,
per fi, veiem el principi del
túnel que ens durà cap al final
de la violència. Tant de bo.

Em sembla molt bé. Ara cal
que els principals partits polítics es posin d’acord. El poble basc, amb la seva pressió, ha tingut molt a veure per
tal que el terrorisme s’acabi.
Tots estem ja molt cansats.
Tinc l’esperança que aquest
cop sigui definitiu.

Bé. El problema seran el presoners. Penso que els delictes de sang no haurien de
quedar sense càstig. No
s’haurien de perdonar. Ha caigut massa gent innocent a
qui sempre recordaré.
Espero que sí, que aquest cop
sigui per sempre.

Molt bé, és una notícia molt
bona per a la societat espanyola en general. Quan abans
s’acabi amb el terrorisme
millor.
No sé, no crec que sigui definitiu, de fet no és el primer
cop que anuncien la treva i,
finalment, res no canvia.

Em sembla molt bé, de debò.
Espero que sigui efectiu i de
veritat, tot i que no m’ho acabo de creure.
Pel bé de tots esperem que
aquest cop sigui un anunci definitiu i s’acabi el terrorisme
d’una vegada per sempre.

PUBLICITAT
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Oficina de Catala
`
Els padrins
El dilluns de Pasqua ja s’acosta
i com marca la tradició el padrí
o la padrina tenen una obligació
inexcusable envers els seus
fillols: comprar-los la mona de
pasqua.
En català, a diferència d’altres
llengües com el castellà o el
francès utilitzem la mateixa arrel per al masculí i per al femení: padrí i padrina.
En algunes contrades padrí i
padrina es fa servir per denominar l’avi i l’àvia, respectivament.
La cultura popular també té
algunes frases fetes amb
aquests mots. Per exemple, tenir padrins o bons padrins vol dir
ésser protegit per persones influents (Li han donat la col·
locació perquè té bons padrins;
d’altres també la pretenien i
s’han quedat al carrer).
Aquesta és la frase que utilitzem
en lloc de la castellana tener
enchufe. En canvi, fer veure la
padrina vol dir causar dolor físic
intens.
Així, si tenir bons padrins és
aconsellable, heu de vigilar perquè ningú no us faci veure la
padrina.
Oficina de Català
de Parets del Vallès
Centre Cultural Can Rajoler
Travessera, 1
Tel. 93 573 98 00

parets@cpnl.cat

Tastet de contes i dolços per celebrar els
23 anys de la Biblioteca Can Butjosa
La Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa va néixer el 10 d’abril de
1983 fruit d’un conveni entre la Generalitat i l’Ajuntament

Contes, pastissos i bufada d’espelmes, el proper 10 d’abril, a la biblioteca Can Butjosa

Can Butjosa, antiga casa de pagès,
començava a omplir-se de prestatges,
llibres i cultura tot just fa 23 anys. El
10 d’abril de 1983 naixia la biblioteca
infantil i juvenil, una de les poques biblioteques de tot Catalunya especialitzada en nens. En 23 anys s’ha dotat
d’un fons de 21.000 llibres de seixanta països diferents. En el seu camí
sempre ha cercat acomplir alguns
objetius educatius prioritaris com ara
ajudar els nens i joves a esdevenir uns
bons usuaris de la biblioteca, que s’hi
puguin moure amb facilitat i fer que esdevinguin bons lectors, que sàpiguen
triar llibres atractius i que descobreixin
el gust de llegir en llibertat.
La Biblioteca Infantil i Juvenil Can
Butjosa es va associar a la UNESCO

T EAT RE
Non solum, de Jorge Picó i Sergi
López, al Teatre Can Rajoler
El proper diumenge, 2 d’abril, a les
19.30h, al Teatre Can Rajoler, tindrà
lloc la representació de Non solum
interpretada per
Sergi López i
sota la direcció
de Jorge Picó.
Crítica i ironia
Non solum és
una obra crítica i
irònica, on es
barreja dansa,
música, mim i diàleg, i sorgeix
d’una idea simple: endur-se el
públic per territoris que els produeixin plaer, riure plegats i córrer el risc que els
mirin de forma estranya. Un dels elements clau d’aquest monòleg d’humor és la sorpresa: un home sol, que
està acompanyat, que busca la seva
amant i que canta d’emoció; una caixa, un escenari improvisat... Sergi

López va aconseguir, l’any 2000,el
Cèsar al millor actor protagonista i el
guardó al millor intèrpret europeu de
l’any. El 1997,
va obtenir una
nominació al
premi Cèsar i el
premi del jurat
al festival de
Cannes
per
Western.
Les entrades, a
un preu de 15
euros, es poden
adquirir mitjançant el telèfon
del Tel·entrada
de Caixa de
Cata-lunya o a la
taquilla del teatre una hora
abans de la representació.
Diumenge, 2 d’abril de 2006
19.30h
Teatre Can Rajoler
Preu entrada: 15 euros

l’any 1995 i va guanyar el rècord català del lector amb edat més precoç l’any
1996, un nadó a qui van fer el carnet
a les 4 hores d’haver nascut. D’altra
banda, el Pla de Lectura li va fer mereixedora del I Premi Nacional del Foment de la lectura, concedit l’any 2004
per la Federació de Gremis d’Editors
d’Espanya.
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Alumnes del Patronat
Municipal Pau Vila
visiten l’Ajuntament

Escolars de tercer de primària del CEIP
Municipal Patronat Pau Vila han fet
estada a l’Ajuntament per conèixer de
prop les dependències municipals i la
tasca que es desenvolupa des del consistori.
En el decurs de la visita, se’ls explica
la composició de l’Ajuntament, amb els
diferents grups municipals i com es
desenvolupa una sessió plenària. Després, els joves alumnes protagonitzen
un Ple simbòlic i formulen preguntes
sobre qüestions relacionades amb la
població. En aquest cas, alguns dels
temes de debat van centrar-se en els
vehicles i el trànsit, el tabac i alguns
aspectes relacionats amb els esports
que practiquen.
Així mateix, durant el recorregut per la
Casa de la Vila descobreixen el funcionament intern de cadascun dels departaments i les feines concretes que
s’hi duen a terme.

Tastet de contes i dolços
Per celebrar l’aniversari, s’ha programat un Tastet de contes i dolços. Cada
lector podrà portar un pastís o un dolç
i llegir una poesia o explicar un conte
per festejar la llarga trajectòria de la biblioteca i bufar les 23 espelmes. Es
faran dues sessions de contes i dolços, de 10 a 13h i de 18 a 20h.

CONCURSOS
La imatge de la Festa Major d’Estiu i de
l’Amfi Rock 2006, a concurs
la Festa Major d’Estiu. En ambdós
Ja es poden lliurar les propostes per
casos, les propostes s’han de preals concursos de disseny de la imatsentar en un suport rígid, i en un CDge de la Festa Major d’estiu 2006,
ROM o disquet informàtic en format
que en aquesta ocasió haurà d’estar
Photoshop, Freehand o Corel Draw.
relacionada amb la Festa de la Pedra
Els treballs s’han de presentar sota
del Diable i la colla de gegants que
un pseudònim i acompanyats d’un
enguany celebra el seu desè aniversobre tancat amb les dades persosari, per al de la caràtula del disc
nals de l’autor o
compacte
de
l’Amfi rock 2006 Les propostes per al concurs de autors. La dotació
disseny de la Festa Major
serà de 500 euros
així com les mad’Estiu, han d’estar
en el cas del guaquetes o cintes
relacionades amb la colla de nyador del disseny
enregistrades per
a la par ticipació gegants i la Festa de la Pedra de Festa Major i de
300 euros per a la
al concurs Amfi
del Diable
portada i contraporrock 2006. En el
tada del disc compacte. Els premis
cas dels grups que vulguin optar al
es podran considerar deserts a judici
premi per a l’Amfi rock, hauran de redel tribunal encarregat de la valorametre la gravació juntament amb un
currículum del grup i el full d’inscripció si no s’acompleixen els requisits
sol·licitats. Els veredictes es faran
ció abans del 22 d’abril al Casal Can
públics durant els mesos de maig i
Butjosa. Els grups poden ser
amateurs o semiprofessionals, tot i
juny. Les bases dels concursos es
poden consultar més àmpliament al
que se’ls exigirà experiència en actuweb www.parets.cat, o bé trucant als
acions en directe. Els terminis per
als dissenys de les imatges, finalittelèfons d’informació del Casal Can
Butjosa 93 562 35 53 o al Centre
zaran el 29 d’abril per al de la caràCultural Can Rajoler 93 573 98 00.
tula del CD i el 31 de maig, per al de
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“El bloc del sènior A del BP podria estar perfectament jugant a 3a”

L’equip sènior masculí A del BP porta 22 partits guanyats dels 23 disputats. T’esperaves aquests resultats?
La temporada està sent excepcional ja
que hem guanyat els últims 21 partits.
Tenim una plantilla de molta qualitat
que se sacrifica cada setmana per
aconseguir l’objectiu: pujar a 3a Catalana. En cap dels equips que jo he
entrenat s’havien assolit uns resultats
tan bons a la lliga.
Us jugueu l’ascens amb el Sant Jordi?
El campió del grup 3 de la Territorial
puja directament i el segon juga la fase
d’ascens. Estem preparats per guanyar els 7 par tits que manquen i si
potser acabar primers. Si el Sant Jordi
no punxa ens haurem de conformar
amb el segon lloc i jugar-se la fase.
Heu après de l’experiència de la temporada passada?
El bloc del sènior A del BP podria estar per fectament jugant a 3a Catalana
i situat a la part alta de la lliga. A vegades el que costa més és pujar de
categoria i l’any anterior la Federació
ens va jugar una mala passada. Ens va
assegurar l’ascens però després ens
va mantenir a Territorial.
Quins canvis has trobat en aquesta
nova etapa al Bàsquet Parets?
Durant 12 anys vaig ser entrenador del
BP i membre de la junta. Aleshores

TONI MARTÍN
Entrenador del sènior masculí A
del Bàsquet Parets

estàvem més limitats. Després me’n
vaig desvincular i ara fa 3 temporades
vaig tornar a Parets. Estic molt content
de com funciona el projecte actual.La
principal diferència que he trobat és
l’estructura que té actualment el club
amb una vintena d’equips de base.
Com valores la teva experiència a
l’escola del Bàsquet Parets?
Es tracta d’un projecte molt il·lusionant
que porto a terme amb el Marc Pavón.

Per tercera temporada consecutiva Toni
Martín és l’entrenador de l’equip sènior
masculí A del Bàsquet Parets que milita a
la lliga Territorial grup 3. Després de 23
jornades el BP ha guanyat 22 partits, 21 de
consecutius, i només n’ha perdut un. Aquesta trajectòria ha situat el Parets en el
lideratge de la lliga juntament amb el Sant
Jordi de Rubí. El BP vol assolir l’ascens a
3a Catalana i per això vol assegurar el primer lloc del grup. Fa 23 anys que Toni
Martín entrena equips de bàsquet, va començar dirigint el juvenil del BCP el 1982 i
dos anys després ja entrenava el sènior
masculí. Aquest equip el va pujar de 3a B
fins a 2a Catalana. També ha entrenat
l’equip júnior de Preferent del CB Granollers
i ha estat segon entrenador del sènior a la
Lliga EBA i adjunt del Montgat a la Copa
Catalunya. La temporada 2003-04 Mar tín,
de 41 anys, va tornar al BP per entrenar
l’equip sènior masculí. Actualment compagina aquest tasca amb la direcció, juntament
amb Marc Pavón, de l’escola del Bàsquet
Parets constituïda per uns 30 jugadors.

La idea és formar jugadors a qui agradi el bàsquet i que adquireixin coneixements. A l’escola tenim uns 32 jugadors, que tenen entre 5 i 8 anys, dividits en dos grups. És la primera vegada que porto equips d’escola base en
els meus 23 anys com a tècnic,
majoritàriament de categoria sènior.
Jordi Seguer

anter
e l pl
pla

VICTOR MASIP i FABIO PAGÈS
Club Natació Parets
Els nedadors del CN Parets Victor
Masip i Fabio Pagès van fer una bona
actuació en la final del Campionat de
Catalunya d’hivern del Grup 3 disputada a Andorra el 18 i 19 de març. Masip
(1993) va quedar 11è en 200 m papallona amb 2.50.07, 11è en 100 m
papallona amb un temps de 1.18.06 i
va ser el 15è a la final de 400 estils
amb 5.57.16. El nedador Fabio Pagès
(1992) va assolir el 8è lloc en la final
de 100 m esquena amb un temps de
1.09.79, 9è en 200 m esquena amb
2.32.40, 17è en 100 estils amb un
temps de 1.13.27 i 25è en 200 m
estils. A la mateixa final catalana d’hivern la nedadora Marta Carreras
(1992) va ser 26a en 100 i 200 m braça. Per clubs el CN Parets va quedar
en el lloc 34 amb 255 punts d’un total de 53 equips de natació. L’entrenadora del club, Magda Camps, ha admès que tot i el bon paper fet a
Andorra, enguany han notat l’absència
d’alguns nedadors que es van donar
de baixa la temporada passada.

ESPORTS
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Breus
Torna la cursa popular
d’atletisme a Parets
El proper diumenge 7 de maig tindrà
lloc la cursa popular d’atletisme organitzada pel Ser vei d’espor ts de
l’Ajuntament amb la col.laboració
del Club Atletisme Parets. La prova
atlètica es recupera després de set
anys de no celebrar-se. Durant l’abril
s’obrirà el termini d’inscripció per
participar en aquesta activitat. El regidor d’espor ts de l’Ajuntament,
Josep M. Guzmán, espera que la
cursa “sigui un referent a la comarca”. Per a l’edició del 2006 els organitzadors esperen una participació de 400 atletes sumant totes les
categories. Guzmán considera que
“seria un èxit si a la prova sènior
s’arriba als 150 corredors”. La cursa de categoria sènior tindrà un recorregut màxim de 8 km amb sortida i arribada al pavelló d’esports. El
circuit combinarà trams de terra i asfalt amb distàncies diferents per a
cada categoria.
El CAP a la final catalana de relleus
L’equip aleví masculí del Club Atletisme Parets participarà aquest dissabte 1 d’abril a la final del Campionat de Catalunya de relleus que es
farà a Tarragona en la prova de
3X600m. L’equip serà format per
Ferran Rodríguez, Pol Rovira i Raul
Monje (1996). L’equip aleví femení
competirà a la semifinal de 4X60m
amb Alba Quirós (95), Alba
Mar tínez, Ainoa Arganda i Iris
Quirós, totes tres del 1996.

El CF Parets vol omplir el camp municipal
de futbol en les dues properes jornades
L’equip de José Miguel Astasio, quart amb 44 punts, rebrà el
Can Rull de Sabadell i el Marganell abans de Setmana Santa

75 anys de bàsquet a Parets

El Club Patí Parets, a la
primera fase d’Interclubs
El CP Parets va assolir 5 podis a la
1a fase d’Interclubs de patinatge
disputada a Vilafranca del Penedès.
En figures obligatòries, Esther
Castillo va ser 1a en iniciació B,
Marta Carreras 1a en iniciació A. En
Certificat, Lorena Segura va quedar
1a i Miriam Carreras 2a. En l’apartat de disc lliure, Marta Carreras va
quedar 1a en iniciació A. La 2a fase
es farà el 21 de maig a Vilassar de
Dalt.

equip
Trajectòria irregular de l’equip
juvenil “A” del CF Parets

JUVENIL “A” CF PARETS

lliga i ara cal que rebi el reconeixement de l’afició”. Els paretans afronten
la visita del Can Rull amb una
imbatibilitat que dura des de fa 11 jornades. L’equip de Cuni ha guanyat els
últims 7 partits, el darrer al camp del
Castellar (0-2) amb gols de Berni -màxim golejador- i de Quim. Les dues properes jornades són importants pel CFP
ja que si suma els 6 punts podria situar-se entre els dos primers. A més hi
haurà enfrontaments directes entre
Palau Solità, Avià i Puigreig que poden
afavorir al CFP. Dels 8 partits que manquen per acabar la lliga, 5 es disputaran en camp propi (Can Rull, Marganell,
Sant Pau Manresa, Puigreig i Sallent) i
3 fora (Riuprimer, Lliçà d’Amunt i Avià).
El Bàsquet Parets ha creat una comissió formada per 4 persones que s’encarregarà de
dissenyar el programa d’activitats del 75è
aniversari de la pràctica del bàsquet al municipi. La comissió està constituïda per
Francisco Arnaldos, Carles Mar tínez, Maite
Navarro i Ferran Serrano. La celebració es portarà a terme durant la temporada 2006-07
amb un acte cada mes. Entre les idees hi ha
el muntatge d’una exposició fotogràfica, partits d’exhibició o un sopar de cloenda que
servirà d’homenatge a totes les persones que
han fet possible el bàsquet a Parets. Durant
aquesta setmana la Junta directiva s’ha reunit amb el regidor d’esports de l’Ajuntament,
Josep M. Guzmán, i amb el president de la Federació Catalana de Bàsquet.

Quan manquen sis jornades pel final de la lliga de 1a Divisió grup 3 l’equip juvenil “A” del
CF Parets es troba situat a la zona mitjana amb
31 punts. El bloc dirigit per Isidre Castells aspirava a principi de temporada a ser un dels
equips capdavanters del grup, però les lesions
han passat factura a l’equip paretà. En 24 jornades el juvenil “A” del CFP ha obtingut 8 victòries, 7 empats i 9 derrotes. Diumenge passat l’equip va perdre al camp de l’EC Granollers
per 4-2. El CF Parets va sor tir fluix al primer
temps i, al descans, ja perdia per 3-0. A la represa l’equip de Castells va reaccionar i es va
apropar fins a un 3-2, amb gols de Xavi López
i Marc Farré. L’equip va tenir a l’abast l’empat,
però en temps de descompte els granollerins
van aconseguir el 4-2 final. Aquest dissabte, 1
d’abril el juvenil “A” del CF Parets (17.30 h)
rebrà el Sant Cristòfol de Terrassa en la 25a
jornada. Els paretans són vuitens de la lliga
amb 31 punts a 8 del descens de categoria.

Breus
La Penya Blanc Blava
Parets-Lliçà assistirà a la
final de la Copa del Rei
Un centenar de paretans assistirà el
proper 12 d’abril a la final de la Copa
del Rei de futbol que jugaran l’Espanyol i el Saragossa a l’estadi
Santiago Bernabéu de Madrid. La
Penya Blanc Blava Parets-Lliçà ha
organitzat el desplaçament de dos
autocars que sortiran el dia 12 a les
7 del matí des de l’avinguda de Lluís Companys de Parets. L’expedició
paretana tornarà un cop s’acabi el
partit cap a casa nostra. Els aficionats de l’Espanyol confien a repetir
la victòria assolida a la final de la
Copa del 2000 disputada a València. Aleshores l’equip blanc-i-blau va
guanyar la tercera Copa del Rei després de superar l’Atlètic de Madrid.

El primer equip del CF Parets ha sumat 29 dels darrers 33 punts en joc a la lliga

La junta directiva del CF Parets ha fet
una crida a l’afició amb l’objectiu d’omplir de gom a gom el camp municipal
Josep Seguer en les dues properes
jornades que disputarà el primer equip
de 1a Territorial a casa. El conjunt dirigit per José Miguel Astasio rebrà
aquest diumenge 2 d’abril (12 h) el
Can Rull (Sabadell) mentre que el dia
9 els paretans s’enfrontaran al
Marganell. El president del club, Xavi
Call, ha destacat la impor tància de
donar el màxim suport a l’equip que es
troba a només 2 punts de l’ascens a
Preferent: “Volem implicar-hi els jugadors del futbol base, els seus familiars i els aficionats al futbol de Parets.
L’equip està responent molt bé a la
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El Tennis Taula Parets
seguirà a 1a Estatal
El sènior A del TT Parets s’ha assegurat matemàticament la permanència a 1a després de guanyar a la pista del CN Tarraco (1-4). Els punts van
ser aconseguits per Xavi Villoro (2),
Juan Ortega (1) i també es van guanyar els dobles. Cal destacar el debut del jove jugador Marc García que
va perdre la seva partida. En la darrera jornada aquest dissabte (17 h)
el TTP rebrà el Fotoprix Seva de Vic.
Els paretans porten 7 victòries i 10
derrotes. D’altra banda, el segon
equip del TTP ha assolit l’ascens a
la Superdivisió després de guanyar
diumenge al TT Jardí per 1-4.

L’HP rep aquest dissabte
l’Esplugues B
El sènior A de l’Handbol Parets continua sense assegurar la classificació per al play off d’ascens a 1a.
L’equip d’Herrero rep aquest dissabte (19.30 h) el cuer, l’Esplugues B.
Després d’aquest partit els paretans
jugaran a la pista del Manyanet B i
rebran el Berga (22 d’abril). L’HP
confia a guanyar els dos par tits a
casa i assegurar-se l’accés a la
fase. De moment, els 4 primers del
grup A són: Salle Bonanova, La Garriga, H Parets i Cornellà.

tx
avantma
matx
Dissabte 1 i Diumenge 2 Abril
FUTBOL 1a TERRITORIAL Grup 4:
CF Parets-Can Rull (Sabadell) (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
HANDBOL 2a CATALANA Grup A:
H.Parets-Esplugues B (Dissabte, 19.30 h)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A TERRIT. Grup 3:
B.Parets A-Viladecavalls (Dissabte, 19 h)
3a FEM. A Grup 5: Valldemia-B.Parets A (Dissabte, 19 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2:
FS Parets Wursi-Pradenc (Dissabte, 17.30 h)
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3:
TT Parets-Fotoprix Seva (Vic) (Dissabte, 17 h)
JOCS ESCOLARS: 12a Jornada prebenjamí f.sala (Diss. 9,45 h)
Dissabte 8 i Diumenge 9 Abril
FUTBOL 1a TERRITORIAL Grup 4:
CF Parets-Marganell (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
HANDBOL 2a CATALANA Grup A:
Manyanet B-H.Parets
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A TERRIT. Grup 3:
Sta Perpètua-B.Parets A (Diumenge, 12 h)
3a FEM. A Grup 5: B.Parets A-Sta Perpètua (Dissabte, 19 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2:
La Union (Sta Coloma)-FS Parets Wursi
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Davant el
terrorisme,
els demòcrates
units

El punt Cat
ja ha arribat

Per a quan
un nou institut?

Línia
ferroviària
orbital

El recent comunicat de la banda terrorista ETA de mantenir un alto el foc de manera permanent, en cas de confirmar-se
efectiu, és, sense cap mena de dubte, una
magnifica notícia que obre un camí d’esperança per a la pau. Hem de poder interpretar aquest anunci com el principi de
la fi de la violència al País Basc i a tot
Espanya, però ho hem de fer amb la màxima prudència i amb totes les reserves que
el mateix govern socialista ja va anunciar.
Amb posterioritat a l’esmentat anunci de
la banda terrorista i després d’escoltar les
recents declaracions que ha fet el senyor
Aznar en el “Foro Popular Europeu” a la

ciutat de Roma, respecte a la política antiterrorista dels socialistes i comparantnos amb els radicals islàmics, ens vénen
ganes de posar en evidència, una vegada
més, qui va portar aquest país a una guerra, com ho son totes, injustificada, en el
2004i qui, avui, amb el seu, a vegades,
criticat tarannà, ens dibuixa el camí cap a
la pau.
Però durant aquest dies, tal com diu el
president Zapatero, no toca això. Avui,
més que mai, els que hem anhelat la pau
com una legítima aspiració dels demòcrates, hem d’estar, en primer lloc, al costat
d’aquells que van patir més directament

la violència terrorista i l’incommensurable
horror i dolor que suposa haver perdut un
ésser estimat.
És també un moment de refermar el compromís d’unitat de tot els demòcrates contra la violència i de posar-nos al costat del
Govern d’Espanya, que és a qui legítimament correspon la direcció política d’un
procés delicat i complicat, que començarà a escriure la darrera plana d’aquest
malson.

Ara fa un mes aprofitàvem aquestes ratlles per reflexionar sobre l’encer t que
havíem tingut en posar en marxa el web.
Ens hem adaptat als nous temps i hem
afavorit la comunicació amb la ciutadania
del nostre poble. Aquesta nova eina ens
ha permès apropar la nostra activitat a la
gent, arribar-hi millor i “escoltar” propostes. Com dèiem aleshores, volem que esdevingui una veritable eina de difusió d’idees i de debat municipal.
Lligat a l’adaptació a les noves tecnologies, també hem de recordar que Iniciativa
ha donat suport en tot moment a la candidatura per obtenir el domini “CAT”. Ens

hem compromès des del primer moment
amb l’aspiració d’una presència pròpia de
l’espai cultural català a la xarxa d’Internet.
I a par tir del moment en què es va aconseguir, ja vàrem anunciar la nostra decisió
d’incorporar-nos-hi. De fet, una vegada
superats els tràmits preceptius, el passat
16 de març vam estrenar el nou domini i,
per tant, volem recordar a tothom que per
accedir a la nostra pàgina web, ho podeu
fer a través de l’adreça www.icv.cat/parets
o www.iniciativa.cat/parets .
Estem orgullosos de ser la primera organització política del nostre poble a utilitzar
el domini .cat. En el si de l’Ajuntament tam-

bé hem defensat la incorporació d’aquest
domini i esperem que ben aviat el web de
l’Ajuntament el pugui utilitzar. I finalment,
com que les anècdotes de vegades són interessants, volem fer saber que hi ha gent
jove del nostre poble que utilitza la pàgina web nacional d’ICV per a aprendre anglès. És una forma original d’entrar en
política.

El 27 de febrer nosaltres vam dir: a Parets
manca un segon IES. El senyor Torío, a qui
quasi sempre agafem a contrapeu, improvisant diu que el 2008 cedirem el terreny
a la Generalitat! La competència per a la
construcció d’un equipament com aquest
és de la Generalitat, però s’actua segons
les demandes municipals. Així, doncs, cal
que el nostre Ajuntament es plantegi aviat les actuacions que cal seguir per evitar que s’arribi a una situació límit. Sense voler ser alarmistes, Parets no disposa de prou places perquè els seus adolescents hi estudiïn, ni tan sols en l’ensenyament obligatori. Si en acabar l’ESO, tots

els nostres joves volguessin cursar el
batxillerat en un centre públic, el problema ja s’hauria produït i els barracons difícilment haurien estat la solució, perquè el
pati de l’institut ja és prou reduït. Cal que
donem les gràcies a totes les famílies que
opten per un ensenyament privat i ens ajuden a mantenir aquest fràgil equilibri. No
ens pertoca a nosaltres fer números, tanmateix algunes dades evidencien que estem en una situació precària. La Garriga
té dos instituts i la població és lleugerament inferior a la nostra. Montmeló disposa d‘un IES al màxim de la seva capacitat,
i té molts menys habitants. Tothom en pot

treure conclusions, oi? D’aquí a poc temps
la població augmentarà considerablement
i els fills dels nouvinguts es voldran integrar i estudiar aquí. On hauran de fer-ho
si no disposem de prou places? Podran
arrelar en un lloc nou si d’entrada han
d’estudiar a les localitats veïnes? No anem
bé. Potser valdria més no pensar tant en
els estudis universitaris als quals només
accedeixen alguns alumnes i procurar que
els joves de Parets hi puguin estar escolaritzats fins a la majoria d’edat.

L’altre dia us parlava de la necessitat de
resoldre d’una vegada per totes el tema de
la mobilitat dins del nostre municipi, però
avui us he de parlar de la necessitat que
tenim tots el paretans de conèixer el Pla
director urbanístic per a l’establiment de
la nova Línia ferroviària orbital. És a dir,
la línia de tren que surt de Mataró i arriba
fins a Vilanova i la Geltrú, que ha de resoldre la nostra mobilitat cap a l’interior i
ha de poder comunicar-nos amb tota la
zona universitària de Bellaterra, Sabadell,
Sant Cugat, etc... En definitiva, es vol
millorar la mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona. Però hi ha dues alter-

natives i, per desgràcia, la que hem de defensar com a municipi és la que té menys
números de sortir guanyadora. Aquesta és
la proposta anomenada A’. La proposta
que defensem és una proposta ambiciosa
que recull tots els ingredients per fer una
obra que cobreixi les necessitats dels
nostres veïns, que tenen com a mitjà de
transpor t la línia de tren Barcelona –
Puigcerdà. Però per això és necessari fer
una estació d’intermodalitat a la zona del
Circuit de Catalunya on arribi gent del nord,
gent del Maresme i gent de tota la regió
metropolitana per poder desplaçar-se d’un
costat a l’altre d’una manera senzilla i

fàcil. Aquesta és l’alternativa del futur, l’alternativa del Segle XXI, l’alternativa que ha
d’afavorir a més ciutadans de Catalunya i
l’alternativa que potenciarà encara més el
Circuit de Fórmula 1. L’altre opció, l’anomenada A , pot ser més econòmica i té com
a principal avalador la ciutat de Granollers,
però l’únic que farà es continuar amb el
que ja tenim: aprofitar la línia de tren anomenada de França actualment saturada i
que encara ho estarà molt més amb l’arribada del Tren d’Alta Velocitat. Nosaltres
apostem per l’alternativa (A’). Sumem esforços per aconseguir-ho, l’esforç s’ho val.

Grup Municipal del
Partit dels Socialistes de Catalunya
http://parets.socialistes.org
parets@xarxapsc.net

Grup Municipal d’Iniciativa Verds-EA
www.ic-v.org/parets
www.iniciativa.cat/parets
parets@ic-v.org

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

Grup Municipal de Convergència i Unió

El PPC compleix els seus compromisos.

El PPC compleix
els seus
compromisos
Grup Municipal del
Partit Popular de Catalunya

Polítiques joves
per al segle XXI

Un dels reptes més importants de la societat actual és com afrontar encaixar-hi els
joves, donar sor tides perquè es puguin
construir la seva pròpia vida. La Secretaria
General de Joventut treballa amb esforç i
dissenya polítiques innovadores per al nostre jovent. A Parets també s’haurien d’aplicar aquest tipus de polítiques. No obstant
això, els joves són quasi sempre ignorats
pel nostre Ajuntament.
El Pla Nacional de Joventut treballa set línies polítiques: emancipació, ocupació,
salut, cultura, mobilitat, par ticipació i formació. I posa l’èmfasi a les polítiques
d’emancipació i ocupació, autèntics proble-

mes socials per als joves. Un exemple poden ser les ajudes per garantir l’accés a
l’habitatge.
El Pla Nacional de Joventut treballa set
línies polítiques: emancipació, ocupació,
salut, cultura, mobilitat, participació i formació. I posa l’èmfasi a les polítiques
d’emancipació i ocupació, autèntics problemes socials per als joves. Un exemple
poden ser les ajudes per garantir l’accés
a l’habitatge. En l’àmbit local aquest tipus
de polítiques han de ser implantades pel
pla local de joventut que ha d’incloure projectes transversals que facilitin la solució
dels problemes que afecten el nostre jo-

vent. A Parets, aquest any s’està fent el
primer pla de Joventut en 20 anys de govern socialista. Ja era hora! Ara cal que no
es quedi en simples declaracions buides de
contingut. Hem esperat molt. Tant de bo
serveixi per alguna cosa més que per penjar-se medalles. Des d’ERC seguirem lluitant per aconseguir que hi hagi autèntiques
polítiques de joventut que ofereixin solucions als nostres joves

Grup Municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya
paretsvalles@esquerra.org
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31 de març de 2006

R et al
allls . . .

es
ia
Fem po
poes
esia

11

Mercè Alcayna

“La poesia és un lligam de paraules barrejades amb sentiments en què la rima
és primordial perquè el vers sigui agradable de llegir o recitar”
El pròxim divendres 7 d’abril es presenta a l’auditori de Can Rajoler el llibre La veu del poble català,
la primera obra del poeta i rapsode de Parets Joan
Navarro. Del llibre, se n’ha fet un tiratge de mil cinccents exemplars que es distribuiran per tot Catalunya. La veu del poble català pretén ser un reflex
d’una part important de la vida, forma de pensar,
sentiments i poesia patriòtica del seu autor.
Com definiria el llibre La veu del poble català que
es presenta properament?
Com un allau de vivències quotidianes en les quals
es barregen un munt de sentiments diversos com
l’amor, l’oblit, la creació de poesia patriòtica, poble i vida. També és una satisfacció important veure
com les poesies escrites per un mateix es recullen
en un llibre i pots compartir la sensibilitat amb moltes altres persones.
Com s’ha fet la tria dels poemes que s’inclouen
al seu llibre?
La veritat és que tinc infinitat de poesies, perquè
n’escric des dels trenta-tres anys. He seleccionat
les que m’han semblat més adients segons el capítol i el tema, d’acord amb l’estructura que presenta el llibre.
Que és per a vostè la poesia?
És un lligam de paraules barrejades amb sentiments en què la rima és primordial perquè el vers
sigui agradable de llegir o de recitar. Poesia és també una afició molt meva i que porto molt arrelada i
molt a dintre. Escriure és una força superior a mi,
es quasi com un vici, una necessitat d’expressar
les situacions que ens toca viure cada dia.
Com a gran amant de la poesia i les lletres també hem de destacar el vessant com a compositor...
Sí, també sóc una mica compositor perquè he fet
lletres i melodies per cantants. Però això va ser

Història d’un bosc,
d’unes taules i d’un llac
Joan Navarro i Montoliu
Poeta

durant una època concreta de la meva vida i ara ja
no ho practico.
Què espera del seu primer llibre La veu del poble
català?
En primer lloc vull destacar que no l’he escrit amb
cap ànim de lucre. Tinc seixanta-sis anys i estic al
cim de l’etapa de la vida. L’única intenció és que
part de la meva obra tingui una petita escletxa de
llum i la puguin llegir sobretot persones de l’entorn
on visc.
Com serà l’acte de presentació del llibre?
Es farà el 7 d’abril a Can Rajoler amb la participació del regidor de cultura Antonio Torío i la presentació a càrrec de Jaume Anfruns. Recitaran poesies del llibre rapsodes i poetes del grup Niu d’Art i
d’altres que vindràn de Mollet i Granollers. Vull agrair
a tots els que han ajudat a fer possible aquest llibre com l’Ajuntament i RAP 107 que estan sempre
al costat de tots els que sentim inquietuds.
Pepi Volart

L ’a
aparado
r ddee ll’Ar
Ar
xiu
dor
Arx

Alícia Pozo Figueroa

Com el quadern de bitàcola d’un vaixell. Això és per a l’Ajuntament el Llibre d’Actes
del Ple Municipal. I, per tal de mostrar-vos un exemple d’aquest document tan important per a l’estudi de la història d’un municipi, aprofitarem la ben propera celebració del 75è aniversari de la II República.
El 15 d’abril de 1931, l’endemà de la seva proclamació, a Parets es reuniren l’alcalde i els regidors que componien el consistori fins aleshores, i que van cedir els
càrrecs a aquells que «en virtud de haber sigut proclamats Consejals elegits per la
Junta municipal del Cens Electoral conforme al article 29 de la llei». A continuació,
s’escollí el que havia de ser l’alcalde, Manuel Guasch Cortès. Si hem de creure les
persones que encara el recorden, haurem de convenir que, per una vegada, el famós article 29 de la dita comportà una bona elecció i un encertat nomenament.
La lectura del Llibre d’Actes del Ple permet no tan sols conèixer un moment puntual
de la història d’un municipi, sinó també apreciar-ne l’evolució al llarg de la seva història, en qualsevol dels seus aspectes. Tant és així que, quan algú s’acosta a un
arxiu municipal per primera vegada, és molt recomanable que iniciï la seva recerca
amb aquesta documentació tan rica.
ARXIU MUNICIPAL

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:

C/Travessera, 1. Parets del Vallès. Tel. 93 573 98 00

BORSA DE T REBALL
Per accedir a aquestes ofertes, heu
d’estar inscrits al Ser vei Local
d’Ocupació de Parets (SLOP). Les
persones no inscrites, hauran de
concertar entrevista adreçant-se a
l’SLOP, Ajuntament de Parets del
Vallès, C/Major 2-4, Parets del
Vallès. Els usuaris ja inscrits interessats en alguna ofer ta han de
presentar-se
personalment
a
l’SLOP els dilluns de 9 a 13.

De dilluns a divendres, de 9 a 13 h / Dilluns, de 17 a 19.30 h

AUXILIAR DE
COMERÇ I CONSUM
(OMIC)

AUXILIAR
DE
POLICIA LOCAL

Llocs de treball: 1.
Horari: Disponibilitat per
treballar fora de l’horari
habitual.
Tasques: Atenció alpúblic,
queixes i reclamacions a
l’OMIC de Parets.
Requisits: Experiència en
tramitació d’expedients
administratius i en l’àrea de
comerç i dels drets dels
consumidors. Coneixements
d’ofimàtica.

Llocs de treball: 1.
Contracte: Temporal
Horari: Diponibilitat horaria
total, inclòs dissabte.
Tasques: Pròpies del lloc
de treball.
Requisits: Persona d’entre
25 i 37 anys.
Coneixements de Parets,
llocs públics i vies urbanes.
Coneixements informàtica,
ofimàtica.

Ara fa uns anys, a un dels marges de l’actual avinguda de Francesc Macià només hi havia terres ermes,
arbres i un enorme buit trencat per la carretera. L’any
2001, es va inaugurar un nou concepte d’espai: el
Bosc de Taules, una forma diferent de viure l’entorn.
Des d’allà, Parets dóna la benvinguda i mostra el seu
millor perfil, el seu tarannà, i ens obliga a obrir els
ulls per contemplar-lo des d’un lloc on es donen cita
l’art, l’oci i la natura i, tot plegat, esdevé un lloc màgic on el mirall és un llac, el temps passa molt de
pressa al rellotge del senyor conill; i els éssers que
ens colem en aquest món diferent som l’Alícia en un
país de meravelles que s’estira sobre la gespa per
mirar les estrelles i la lluna reflectides a la superfície de l’aigua. El Bosc de Taules és un lloc per jugar,
per llegir, per passejar i, fins i tot, per enamorar-se.
On abans hi havia pedres i terra, ara hi ha ànecs,
arbres, fonts, un estany i taules per jugar. Però el més
important és que el Bosc de Taules és nostre, és dels
nostres nebots, dels nostres fills i dels fills dels nostres amics, perquè és de tots aquells que algun dia
vam ser petits.
Allà ens esperen els contes de la nostra infantesa,
amb el sol que ens treu la llengua en un gest de complicitat, el gat que sotja eternament els peixos, els
cotxes immòbils en un circuit sense fi, el pingüí sempre blanc sota el vent i la pluja, el pastís de fruits
increïbles... Tots estan allà, a la taula dels amics, a
la taula del mar, a la taula parada, a totes les taules
que formen aquest particular bosc.

La bibliografia i la documentació utilitzades per a l’elaboració d’aquest
ar ticle es poden consultar a les biblioteques municipals i a l’Ar xiu
municipal de Parets.

ROTULISTA
Llocs de treball: 1.
Contracte: Indefinit.
Horari: Jornada complerta
de 9 a 14 i de 15 a 17 h.
Tasques: Fabricaió i muntatge de ròtuls estàtics.
Requisits: Experiència en
el sector i carnet de
conduir.

MANIPULADORA
Llocs de treball: 2.
Contracte: Temporal més
incorporació.
Horari: Jornada intensiva
matí o tarda de 6 a 14 ho
de 14 a 22 h.
Tasques: Manipulat de
catèters.
Requisits: Es valorarà
experiència en manipulació
i cadenes de producció.

Es poden consultar aquestes i altres ofertes a la pàgina web de l’Ajuntament www.parets.org
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“Tornar als escenaris era quasi una necessitat terapèutica”
L’actor Sergi López ha tornat recentment als escenaris teatrals amb l’espectacle Non solum, una obra d’humor i reflexió escrita per ell mateix i per Jorge
Picó que es podrà veure aquest proper diumenge, 2 d’abril al teatre de Can
Rajoler. Aquest actor, nascut a Vilanova i la Geltrú fa 40 anys i que l’any 2000
va guanyar el Cèsar al millor actor europeu per la pel·lícula Harry un amigo que
os quiere, ha desenvolupat gran part de la seva carrera al món del cinema. Ha
intervingut en altres films com Western, Carícies, Sólo mía, Ataque verbal o
Hombres felicies. Però per a Sergi López tornar a pujar als escenaris era “quasi una necessitat terapèutica” després de més de tres anys sense fer teatre.
Com definiria l’espectacle Non solum?
És complicat definir-ho en poques paraules ja que és i no és una obra de teatre
convencional. El seu punt de partida és un
personatge que va a la recerca d’una dona,
però es troba amb altres individus que
també la busquen. A partir d’aquí tots dialoguen entre si i s’adonen que tenen
molts punts en comú. Reconec que és un
projecte una mica surrealista perquè no
tracta de cap història concreta, sinó de
moltes, pensat per a gent adulta ja que
s’hi parla d’amor i de sexe explícit, entre
d’altres temes. La dona és essencial a la
meva vida i en la majoria dels homes i això
es nota en aquest espectacle. És una obra
amb la qual em sento molt a gust perquè
la base dels temes que tracto són meus i
del director Jorge Picó.
És una comèdia existencial?
És cer t que és una obra amb molt humor.
No és un humor blanc i inofensiu sinó que
tracto que sigui més irònic. No sé si donar-li tanta transcendència i anomenar-la
existencial ja que no faig cap diser tació

filosòfica. Però també puc dir que parla de
la identitat de les persones, de l’home
actual, de la fragilitat de cadascun,... El
públic que ha vist l’espectacle s’ho passa molt bé i això és el més important.
Trobava a faltar el teatre?
Era com una necessitat terapèutica. He
tingut el gran privilegi de fer molt cinema,
un gènere que m’entusiasma. Al cinema
quan actues no hi ha públic. Tan sols el
director i guionistes, càmeres,... En canvi en aquesta obra teatral, tot i que estic
sol a l’escenari, noto el públic com respira, a pesar que estigui callat.
Jorge Picó ha comentat que el públic en
sortir de l’espectacle “surt més acompanyat”...
És una frase molt aconseguida i molt tendra. Aquesta frase em fa pensar que la
gent entra com a individus sols a la sala i
al final surt amb una sensació que no està
sol i que l’obra l’ha ompler t.
Ja fa temps que coneixes en Jorge Picó?
Sí. Ens vam conèixer fa uns quinze anys
mentre estudiàvem a París a l’escola de

´
Ultima
hora ...
X Concurs de punts de llibre
Les biblioteques de Parets convoquen el X Concurs de punts de llibre, enguany vinculat al civisme.
S’estableixen tres categories, per
edats, i es poden presentar fins al
30 d’abril. Les plantilles de participació es poden recollir a qualsevol
de les dues biblioteques.

Sergi López
Actor
teatre de creació del mestre Jacques
Lecoq. I després d’un temps vam decidir
crear Non solum del qual en Jorge és el
director i també l’ha coescrit. Tenim la
intenció de por tar aquesta obra al major
nombre de sales possibles.
A part d’aquesta obra teatral, quins projectes cinematogràfics de futur tens?
El mes de maig faré una pel·lícula a França
amb Samuel Benchetrit, un realitzador
amic meu amb qui ja havia treballat a Janis
y John el 2003. França és un país on he
treballat una mica més que aquí, però no
tant com la gent es pensa. El que sí he
aconseguit són molts premis i, a més,
alguns films en què he actuat han estat
èxits de taquilla.
Carles Font

Cantada de caramelles
La Societat Coral Art i Unió oferirà
el 22 d’abril la tradicional cantada
de caramelles corresponent a les
festes de Pasqua. Durant el matí
faran cantada pels carrers i a la tarda es desplaçaran a diferents domicilis que els han demanat la visita.
www.parets.cat
L’Ajuntament de Parets ja disposa
del domini .cat. Ja es pot consultar
el web municipal a través de l’adreça www.parets.cat si bé es manté
també www.parets.org.
Dia de la Policia Autonòmica
Parets serà enguany seu de la festa convocada amb motiu del Dia de
la Policia Autonòmica, que se celebra a tot Catalunya. Tindrà lloc el 18
d’abril al Teatre Can Rajoler, amb
l’assistència del cos policial dels
Mossos d’Esquadra del Baix Vallès.
Festa de les entitats, el 30 d’abril
L’edició d’enguany de la Festa de
les Entitats se celebrarà el 30
d’abril, durant tota la jornada, al Sot
d’en Barriques.

