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La millora de la mobilitat i la connexió de ciutats inter-
mèdies en l’àmbit de la regió metropolitana de
Barcelona és la finalitat de la línia ferroviària orbital, una
nova línia de 106 quilòmetres que unirà Vilafranca i la
Geltrú i Mataró. Parets també hi figura en el planteja-
ment inicial d’aquesta, és una de les alternatives de pas,
si bé encara no està decidit el traçat a la comarca del
Vallès Oriental. Que passi o no per Parets dependrà de
l’estudi de les dues alternatives. Una de les propostes
estableix fer coincidir la línia amb la de rodalies R2
(Barcelona-Portbou) i, la segona, la faria coincidir amb
la línia R3 (Barcelona-Puigcerdà), amb parada a l’Esta-
ció de RENFE de Parets i amb la construcció d’un nou

traçat que posteriorment la unís amb la R2 a Granollers.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Parets ja ha manifes-
tat el seu posicionament favorable a la segona propos-
ta, que dinamitzaria la línia R3 – el desdoblament de la
qual ja està previst– a més de beneficiar el conjunt de
la comarca gràcies a l’estació que es construiria al Cir-
cuit de Catalunya, amb un gran aparcament dissuasiu.
A més, aquesta alternativa atendria la necessitat de
transport dels treballadors dels polígons industrials pro-
pers de Parets del Vallès, Montmeló, Montornès i
Granollers, que conformen la tercera conurbació indus-
trial de Catalunya i també beneficiaria els estudiants que
es desplacen fins a la Universitat Autònoma. (Pàg.3)

La línia orbital podria passar per Parets
L’Ajuntament aposta perquè la futura línia de tren passi pel municipi a través de la R3

La línia de Rodalies RENFE R3 es desdoblarà entre Montcada i Vic i podria convertir-se en un tram de la futura línia orbital

Una comissió
d’estudi modificarà

l’Ordenança de
convivència
ciutadana

(Pàg.5)
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Primera temporada
de Jordi Mas al
FC Barcelona de

bàsquet (Pàg.9)

S’obre el període de
preinscripcions

escolars per al curs
2006-07

(Pàg.7)
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Horaris de visita del consistori

Una de les prioritats
de L’Ajuntament és la
de mantenir informats
i facilitar als ciutadans
i usuaris les relacions
amb l’administració.
Parets es va sumar a
les noves tecnologies
i va posar en funciona-
ment el seu web que,
amb el temps, ha anat
evolucionant i incorporant nous sistemes
de consulta i diverses possibilitats de co-
municació. Des de la xarxa, i còmoda-
ment, la pàgina web de l’Ajuntament ens
ofereix tot tipus d’informació, des de la
previsió del temps, l’agenda d’activitats i
les publicacions, fins a les ordenances
municipals o els formularis de petició de
serveis. Pel que fa al municipi, al web tro-
barem un espai dedicat a la història, les
festes i esdeveniments, la localització, iti-
neraris per passejar o fotografies aèries i
d’equipaments i masies. També ens ofe-
reix la possibilitat, mitjançant una sèrie
d’enllaços, d’accedir a d’altres webs rela-
cionades amb l’Ajuntament o amb asso-

www.parets.org
ciacions vinculades a la
nostra població. Recent-
ment s’han incorporat
nous serveis com la con-
sulta a les ofer tes del
Servei Local d’Ocupació
de l’Ajuntament, des de
la qual es poden descar-
regar models de sol·-
licituds de feina, cartes
d’agraïment i currícu-
lums. La pàgina web, és

actualitzada constantment per tècnics i
professionals que treballen per buscar fór-
mules que facilitin la interconexió entre
els usuaris i l’ajuntament. El nostre web,
va ser finalista, juntament amb les de Rubí
i Granollers, dels premis de comunicació
que de la Diputació de Barcelona va con-
vocar l’any 2005. Properament, aquesta
pàgina podrà ser consultada a través del
domini .cat que ha estat sol·licitat al Con-
sorci AOC i que representa, dins la xarxa
d’internet, els usuaris, empreses i admi-
nistracions que s’expressen en català i
que servirà per a ressaltar l’existència de
la cultura catalana.
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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

Parets al dia
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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

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

Fundació Lar és una entitat sense afany de lucre per
a persones de Catalunya que pateixen alguna malal-
tia mental. Des de l’any 2001 aquesta fundació tre-
balla per cobrir les necessitats d’aquest col·lectiu.
D’entre els seus objectius destaquem:
-L’exercici de les funcions tutelars derivades de ma-
laltia mental, com a tutor, curador o administrador de
béns.
-Exercir la defensa judicial de qui esta sotmès a un
procés d’ incapacitació.
-Facilitar l’accés a les activitats d’assistència, preven-
ció, rehabilitació, reinserció, integració sociolaboral i
formació, que n’afavoreixin la normalització.
-Promoure, sigui directa o indirectament, programes
que facilitin el desenvolupament social.
En aquest context la Fundació Lar tutela més de qua-
ranta persones a més d’oferir una varietat molt àmplia
de serveis a aquestes persones i a les seves famíli-
es. Aquests serveis són, entre d’altres: pisos amb su-
port, orientació legal sobre processos d’incapacitació,
orientació tècnica a professionals, servei de transport
adaptat o el concurs de postals de Nadal, amb el qual

col·labora l’Ajuntament de Parets del Vallès.
També s’està tramitant la creació d’un Centre Especi-
al de Treball que pugui oferir feina a persones amb
discapacitat per poder normalitzar així una situació la-
boral molt complicada.
Si voleu ampliar la informació sobre la nostra activitat
i/o col·laborar en aquesta tasca, podeu contactar amb
nosaltres al web www.fundaciolar.com o mitjançant el
telèfon 938 427 046.

Fundació Lar

Al servei de persones amb malalties mentals

Divendres 17 març
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 20 h, a l’Escola de la
Natura, sessió d’astronomia amb
observació del planeta Saturn i
audiovisual sobre “Saturn, el
senyor dels anells”.
-A les 23 h, al Casal de Cultura
Can Butjosa, concer t amb
l’actuació dels grups Lokos i
Innombrables.
Dissabte 18 març
-A les 19 h, a l’auditori de
l’Escola de Música, concert a
càrrec de Tap Olé, guitarres i
claqué, amb la par ticipació
d’Alejandro Pérez Gracia,
professor de guitarra, amb motiu
del 15è aniversari del centre.

Diumenge 19 març
-A les 18.30 h, al Teatre Can Ra-
joler, representació de l’obra Va-
pors, a càrrec de Quatre per qua-
tre.
Dimarts 21 març
-a les 18 h, a la Biblioteca Can Ra-
joler,  hora del conte a càrrec de
Carme Brugarola.
-a les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, presentació del llibre Fra-
ses vivents, de Josep Bernal.
Dijous 23 març
-A les 15 h, a la Biblioteca Can Ra-
joler, tertúlia al voltant de la lec-
tura Una dona dificil de John
Irving i la seva adaptació cinema-
togràfica, conduïda pel periodista
i escriptor Ricard Ruiz Garzón,
dins del Club de lectura per a
adults.

-A les 18.45 h, al Teatre Can Rajo-
ler, recital poètic del Niu d’Art Pa-
rets.
Divendres 24 març
-a les 19 h, a la Biblioteca Can Ra-
joler, lectura de poemes del llibre
Frases vivents, de Josep Bernal.
-A les 23 h, al Casal de Cultura Can
Butjosa, chill out.
Dissabte 25 març
-De 10 a 12 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, taller de capses màgiques
a càrrec de Xavier Gimeno.
Diumenge 26 març
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler,
teatre infantil: Colossal, a càrrec de
la cia. Teatre Mòbil.
Divendres 31 març
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 22 h, al Casal de Cultura Can
Butjosa, sopar intercultural.
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

Revitalització de la línia ferroviària R3
L’Ajuntament de Parets del Vallès ha manifestat la seva sa-
tisfacció per l’inici de la tramitació del Pla  director urbanístic
de la línia ferroviària orbital de la regió metropolitana de
Barcelona, que permetrà una important millora de la mobili-
tat, i alhora aposta perquè la nova infraestructura ferroviària
passi per Parets, coincidint amb la línia de rodalies R3.
Aquesta línia té com a objectiu establir múltiples connexions
que permetin generar una estructura en xarxa entre ciutats
intermèdies entre Vilanova i la Geltrú i Mataró. Algunes

d’aquestes poblacions són Vilafranca del Penedès, Sant Pere
de Ribes, Canyelles, Martorell, Terrassa, Sabadell, Barberà
del Vallès, Santa Perpètua, Mollet, Granollers, Montmeló i en
funció de l’alternativa de traçat podria passar també per Pa-
rets. D’altra banda, s’està desenvolupant l’estudi per al des-
doblament de la línia de rodalies R3 des de Montcada fins a
Vic, una actuació que suposarà l’activació i millora d’aques-
ta línia ferroviària amb l’increment de la freqüència de pas de
trens i la millora de les connexions.

La nova línia comptarà amb un total de
106 quilòmetres, dels quals 55 seran
de nova construcció i unirà 25 estaci-
ons entre Vilanova i la Geltrú i Mataró;
vuit de les quals seran noves. Es pre-
veu que es recorri la línia en uns 105
minuts a una velocitat de 120 km/h.
Les previsions indiquen que la deman-
da de la línia orbital serà en el seu ini-
ci d’uns 8 milions de viatgers l’any i que
augmenti fins als 16 milions un cop la
línia estigui consolidada. La nova
infraestructura suposarà una inversió
de 1.227 milions d’euros.

L’objectiu de la línia ferroviària orbital
és establir múltiples connexions i gene-
rar una estructura de xarxa entre ciutats
intermèdies entre Vilanova i la Geltrú i
Mataró. Parets podria ser-ne una. Des
de la Conselleria de Política Territorial
i Obres Públiques de la Generalitat
s’han establer t dues alternatives de
traçat en el tram que passa pel Vallès
Oriental. L’alternativa A es planteja des
de l’estació Sabadell Sud que creua

L’empresa SAITEC està desenvolupant el projecte de desdoblament de la línia R3

ALTERNATIVA A’
El Ple municipal ha aprovat per una-
nimitat una sèrie de consideracions
al Pla director urbanístic de la futu-
ra línia de tren orbital, un projecte
clau per a la mobilitat metropolitana
que significa una aposta important
pel ferrocarril i per la ver tebració
territorial. L’Ajuntament de Parets
defensa l’alternativa que aprofita el
traçat de la línia R3 (Barcelona-Vic-
Puigcerdà), ja que aquesta opció
respon millor als interessos de la
nostra població i del conjunt de la
comarca, impulsant el desenvolupa-
ment social i econòmic de les pobla-
cions que connecta. L’opció que
defensem només requereix la cons-
trucció d’un petit tram de via a Palou
i permet crear un gran centre de
transport a la futura estació del Cir-
cuit de Catalunya, on hi hauria un
aparcament dissuasiu de l’àrea me-
tropolitana. Aquest model de mobi-
litat impulsaria el transport públic
per a trajectes en què ara predomi-
na el vehicle privat.
L’alternativa de la línia del Nord té
més capacitat de viatgers que la de
França ja que cobriria la necessitat
de transport dels treballadors dels
polígons de Parets i d’altres pobla-
cions de l’entorn, així com dels ciu-
tadans que viuen en les urbanitza-
cions d’aquesta zona. Alhora, bene-
ficiaria els estudiants que es traslla-
den a la Universitat Autònoma, ja
que podrien accedir-hi de forma di-
recta des de l’estació de Parets.
Al mateix temps, la implantació de
la línia orbital pel corredor de la lí-
nia de rodalia R3 permetria establir
connexions en xarxa i la comunica-
ció directa entre la plana de Vic i el
Vallès Occidental.
Paral·lelament, la potenciació d’a-
questa línia es veurà reforçada amb
el desdoblament del tram Montcada-
Vic, pel qual treballem els ajunta-
ments de la comarca, i que signifi-
carà un increment de la freqüència
de pas, més capacitat i regularitat
del servei, i la millora de les conne-
xions.

L’Ajuntament de Parets del Vallès
dóna suport a l’alternativa A’ per-
què considera que beneficia àmpli-
ament els interessos comarcals.
Aquesta opció permet crear un gran
centre d’intermodalitat de transport
a la futura nova estació del Circuit
de Catalunya, al terme de
Montmeló, que gràcies al seu po-
tencial d’aparcament es convertiria
en un gran pàrquing dissuassiu
(“Park & Ride”) que resoldria molts
problemes de mobilitat obligada,
tant de penetració a Barcelona com
de mobilitat transversal. Aquesta al-
ternativa atendria la necessitat de
transport dels treballadors dels po-
lígons industrials propers de Parets
del Vallès, Montmeló, Montornès i
Granollers, que conformen la terce-
ra conurbació industrial de
Catalunya. La projecció d’una futu-
ra estació del Circuit de Catalunya
reuneix totes les condicions per
ser un referent de mobilitat dels va-
llesans que viuen en urbanitzacions
del Baix Tenes i del Baix Mogent.
Així mateix, la implantació de la lí-
nia orbital pel corredor de la línia de
rodalies R3 (Barcelona-Vic-Puig-cer-
dà) produirà connexions a la xarxa
de caràcter transversal tan interes-
sants com la comunicació directa
entre la plana de Vic i el Vallès Oc-
cidental.

La línia orbital connectarà
Vilanova i la Geltrú i Mataró,

passant per 25 estacions

soterradament Barberà i aprofita la
infraestructura de la línia el Papiol-
Mollet. S’aturaria a una nova estació a
Santa Perpètua de Mogoda i a partir
d’aquí, aprofitaria l’actual R2 –línia de
França- passant per les estacions de
Mollet- Sant Fost i Montmeló i arribaria
a Granollers Centre. La segona propos-
ta és l’alternativa anomenada A’. Co-
mença amb un traçat idèntic a l’anteri-
or però un cop passat Santa Perpètua
de Mogoda, continua per Mollet-Santa
Rosa i Parets per la línia R3 –línia
Barcelona-Puigcerdà-, l’últim tram de la
qual discorre en paral·lel fins a arribar
a Granollers.

Desdoblament de la R3
El desdoblament de la línia R3 de roda-
lies des de Montcada fins a Vic respon
al fet que és l’únic tram de la xarxa de
rodalies que no disposa de doble via i
això provoca problemes de capacitat i
regularitat en el servei. El tram, de gai-
rebé 60 quilòmetres, forma part de la
línia Barcelona-Ripoll-Puigcerdà. Un
dels beneficis del desdoblament serà
l’augment de la freqüència de pas i la
millora de les connexions.
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El Departament de Política Territorial i
Obres Públiques, els ajuntaments de
Montornès del Vallès, Montmeló i Pa-
rets, l’Autoritat del Transport Metropo-
lità i l’empresa Sagalés han signat un
conveni que garanteix la mobilitat amb
transport públic als polígons industri-
als dels tres municipis.

Aquest servei de transport públic, pio-
ner a la comarca del Vallès Oriental, es
va posar en marxa a finals del mes de
juny. Naixia amb la voluntat de  benefi-
ciar els treballadors i les empreses
dels polígons industrials  dels tres
municipis, descongestionar la xarxa
viària, evitar l’ús abusiu del vehicle pri-

S’estudia donar més cobertura al servei de
transport públic als polígons industrials

Es presenta el projecte
educatiu del nou CEIP
de Parets
El projecte educatiu del nou CEIP de
Parets va ser presentat ahir dijous, 16
de març, al Teatre Can Rajoler, a càr-
rec de la direcció i dels Serveis Educa-
tius de la Generalitat de Catalunya.
El CEIP de Parets del Vallès serà un
centre de nova construcció d’una línia
d’educació infantil i primària, ampliable
a dues.L’import de l’actuació serà de
908.960 euros.
Està previst que aquest centre entri en
funcionament el setembre de 2006,
amb una oferta de 25 places de P3. En
el cas que hi hagi demanda, podria
entrar també en funcionament una línia
de p4.

El nou Centre d’Educació Infantil i Pri-
mària s’ubicarà a l’Espai Central, en
uns terrenys cedits per l’Ajuntament al
departament d’Educació de la Genera-
litat de Catalunya.

Sol·licituds de preinscripció
Les sol·licituds de preinscripció es fa-
ran al Servei d’Educació de l’Ajunta-
ment, al Centre Cultural Can Rajoler,
de dilluns a divendres, de 10 a 12 h i
dijous a la tarda, de 17 a 19h. D’altra
banda, els dimecres i dijous a la tarda,
la directora del futur centre atendrà els
interessats mitjançant cita prèvia.

vat i contribuir a la reducció d’accidents
de trànsit, de la contaminació acústica
i atmosfèrica.

20.000 viatgers al Polibus
Encara no fa un any de la seva implan-
tació i les dades d’usuaris s’ha anat
incrementant de manera progressiva.
Tenint en compte aquest volum de vi-
atgers, més de 20.000 des que va
entrar en funcionament,  ja es planteja
la millora del servei.
Fruit d’aquesta reflexió s’ha signat el
conveni, que té per objecte definir les
actuacions per a la millora d’aquest
servei de transport públic, anomenat
Polibus. Ampliar la cobertura del recor-
regut i la freqüència de pas són dos
dels eixos que es plantegen a curt ter-
mini, a través de la dotació d’un nou
vehicle.

Es planteja ampliar el recorregut
i la freqüència de pas i dotar el

servei d’un nou vehicle

El Polibus
funciona
des del
juny de
2005

El nou CEIP entrarà en
funcionament al setembre

 i s’ubicarà a l’Espai Central

Les pistes d’skate del
barri Antic i de
l’Eixample seran
remodelades
L’Ajuntament de Parets, a través
de l’àrea de Joventut, ha obert un
procés participatiu amb els joves
per tal de remodelar les dues pis-
tes d’skate del municipi, una es
troba al barri Antic, a prop  del parc
del Cementiri, i una altra a l’Eixam-
ple, a la plaça d’Espanya.
El deteriorament de les instal·-
lacions fa plantejar la seva
remodelació, i dins aquesta propos-
ta, s’ha fet una crida als joves per
tal que aportin idees sobre el dis-
seny de les pistes.

“Alguns joves ja han presentat les
seves idees sobre com els agra-
daria que fossin les pistes
d’skate. Es bo que els joves s’im-
pliquin i comparteixin les seves
propostes, per tal de fer unes
instal·lacions que s’adequin a les
seves necessitats”, manté la regi-
dora de joventut, Raquel Garcia.
Tot i això el procés participatiu en-
cara continua obert. Les propostes
podran ser lliurades al Casal Can
Butjosa fins al 31 de març, i pos-
teriorment s’estudiaran per veure la
seva aplicació.

Les propostes es recolliran
fins al 31 de març al
 Casal Can Butjosa

d’astronomia
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Que li sembla que es faci un referèndum sobre l’Estatut de Catalunya? Que en pensa sobre el conflicte que s’ha generat?

VOX POPULI

Crec que està bé que la gent
pugui opinar si està a favor o
en contra.
Penso que se li ha donat
massa importància. Segons
el meu parer, Catalunya mai
serà un país.

Manuela
Romero
43 anys

Mercedes
Broncano

32 anys

Em sembla bé, tots tenim
dret a opinar sobre els temes
que ens afecten, tot i que
podrien ser més clars i trans-
parents, crec que al ciutadà
que no està ficat en política
li costa entendre-ho.

Javier
Morales
44 anys

L’Estatut és per a Catalunya
i som els catalans els que
hem d’opinar. El conflicte ha
estat excessiu i s’ha manipu-
lat molt la informació des del
Govern central.

Raul
Guerrero

28 anys

Em sembla una forma per tal
que la gent sàpiga que és l’Es-
tatut. Encara que ja ens han
bombardejat amb la informa-
ció, hi ha manca de transpa-
rència en el que ens diuen. Jo
no ho considero conflicte, sinó
necessitat.

Yolanda
Reyes

29 anys

Penso que és absurd, la ma-
jor part de les persones no
sap que signa, es deixen
guiar pels ideals polítics sen-
se haver llegit el text abans
d’opinar. El conflicte ha estat
exagerat, crec que Madrid hi
té molt a veure en això.

Per un Parets més cívic

Una comissió treballarà per modificar
l’Ordenança de convivència ciutadana

El Ple de l’Ajuntament aprova la creació d’una comissió d’estudi
per aplicar noves sancions a les conductes incíviques

Coincidint amb la posada en marxa de
la campanya Parets creix en civisme,
l’Ajuntament de Parets ha acordat cre-
ar una comissió d’estudi per tal de
modificar l’actual Ordenança de convi-
vència ciutadana i de la via pública.

Acció paral·lela a la campanya
Si bé la campanya Parets creix en ci-
visme pretén ser una acció pedagògi-
ca que assoleixi el canvi de conductes
incíviques, de forma paral·lela es vol
estudiar quines sancions econòmi-
ques caldrà establir en algunes situa-
cions específiques. Es així que la co-
missió d’estudi s’encarregarà de re-
dactar un avantprojecte de l’Ordenan-
ça de convivència ciutadana i de la via
pública per a regular les conductes i
accions incloses en la campanya.

Quatre eixos fonamentals
Parets creix en civisme és una campa-
nya global que aposta per la millora de
la convivència ciutadana i les modifica-
cions de conductes incíviques que per-
judiquen el benestar general de la po-
blació. Està estructurada en quatre ei-
xos: l’ús responsable de vehicles i el
compliment de les normes de circula-
ció, la potenciació de la recollida selec-
tiva de residus, la tinença responsable
d’animals de companyia i la conserva-
ció del mobiliari urbà i les pintades de
grafits.
La modificació de l’actual ordenança,
aprovada l’abril de l’any 2000, és una
acció paral·lela a la campanya i esta-
blirà les sancions que caldrà imposar
davant d’aquest tipus de conductes
incíviques.

SERGI
MINGOTE

Regidor
de Serveis
Generals

Tot just fa mig mes que va arrencar la
campanya Parets creix en civisme.
Escolars de quart curs de totes les es-
coles del municipi, més de dos-cents,
continuen sortint al carrer cada matí,
durant una hora, acompanyats de la
Policia Local, mestres i les coordina-
dores de la campanya amb la finalitat
de detectar les conductes incíviques
relacionades amb el trànsit i fer refle-
xionar els conductors de les molèsties
que ocasionen en no respectar les
normes.

Ja han participat en l’experiència els
alumnes de les escoles Pompeu
Fabra, Lluís Piquer i Pau Vila. La set-
mana vinent ho faran els escolars del
Col·legi Nostra Senyora de Montserrat
i finalment els alumnes de l’ACESCO.

Més d’una trentena de voluntaris
A partir del mes d’abril s’encetarà la
segona de les accions, relacionada
amb la recollida selectiva de residus i
la retirada de voluminosos. De mo-
ment, ja hi ha una trentena de volun-
taris inscrits per a fer d’agents cívics,
a més de comptar amb la col·laboració
de l’Agrupament Escolta i l’Associació
de Teatre de Parets. El 9 d’abril, tindrà
lloc una activitat matinal relacionada
amb la campanya.

Parets creix en civisme
potenciarà la recollida
selectiva de residus
durant el mes d’abril

Els conductors es mostren
receptius als consells

dels joves agents cívics

Les sancions econòmiques aplicades per conductes incíviques s’incrementaran

Breus
S’aproven les noves tarifes
del servei d’autotaxi
La majoria d’autotaxis de Parets
s’han incorporat a la cooperativa
Transradio, de la qual també en for-
men part els municipis de Mollet
del Vallès, Palau-solità i Plegamans,
Martorelles, Santa Maria de
Martorelles i Lliçà de Vall, formant
una flota de quaranta vehicles i do-
nant cobertura de 24 hores tots els
dies de l’any.

Les noves tarifes per al 2006 unifi-
quen els preus del servei a tots els
integrants de la cooperativa.
En la darrera sessió plenària l’Ajun-
tament de Parets ha aprovat les no-
ves tarifes del servei urbà d’autotaxi
per a aquest 2006. La tarifa 1
s’aplicarà entre les 21h i les 7h així
com dissabtes i festius i la tarifa 2,
en la franja horària de 7 a 21h dels
dies laborables.

Nou sistema de megafo-
nia a la Sala de Plens
El darrer ple ordinari, celebrat el
passat 9 de març de 2006, es va
estrenar el nou sistema de megafo-
nia de la Sala de Plens de l’Ajunta-
ment de Parets.
Amb la incorporació dels nous mi-
cròfons, una de les inversions pre-
vistes en l’àmbit de comunicació,
es millora la retransmissió de les
sessions plenàries, que s’ofereixen
en directe a través de l’emissora
municipal RAP107 i també per
internet, a través del web
www.parets.org.

TARIFA 1
Baixada de bandera: 3,23 euros
Km urbà recorregut:  0,95 euros
Hora d’espera: 16,94 euros
Mínim de percepció: 4,76 euros

TARIFA 2
Baixada de bandera: 2,65 euros
Km urbà recorregut:  0,95 euros
Hora d’espera: 16,94 euros
Mínim de percepció: 4,76 euros

Per contactar amb la cooperativa
Transradio cal fer-ho a través del

telèfon 93 593 74 01

Darrerament, el civisme és un dels temes candents de l’actua-
litat. També a Parets, però per sort podem parlar d’aquesta
qüestió en el vessant més positiu perquè els comportaments
respectuosos són els que predominen al nostre municipi. Però
en aquest sentit sempre hi ha feina a fer. Hem engegat la cam-
panya Parets creix en civisme amb la intenció de millorar enca-
ra més la bona convivència entre tots els ciutadans i vetllar pel
benestar i la qualitat de vida dels paretans i paretanes. La pe-
dagogia és el fonament d’aquest projecte: intentar canviar les
conductes d’una minoria que perjudiquen el conjunt de la pobla-
ció. Però som conscients que això no és suficient, cal que ens
dotem dels mecanismes sancionadors. És en aquesta línia que
ens plantegem la modificació de l’Ordenança de convivència ciu-
tadana com una eina que ens ajudi a fer respectar les normes.
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S’obre el període de preinscripcions
escolars per al proper curs 2006-2007

El 21 de març s’inicia el període de preinscripció
per als centres educatius de Parets

El proper curs, l’IES Parets oferirà un nou cicle formatiu de grau superior

El període de preinscripcions escolars
d’Educació Infantil, Primària i Secundà-
ria Obligatòria per al proper curs 2006-
2007 tindrà lloc del 21 de març fins al
3 d’abril, a cada centre edutaciu. Les
sol·licituds per a fer la preinscripció de
Batxillerat i Cicles formatius de forma-
ció professional de grau mitjà caldrà
fer-les entre el 15 i el 16 de maig, i de
cicles formatius de grau superior, de l’1
al 9 de juny, a l’IES Parets. Pel que fa
a les escoles bressol municipals, La
cuna, El Cirerer i El Petit Cirerer, es po-
dran presentar les sol·licituds del 2 al
12 de maig a les dues Oficines d’Aten-
ció Ciutadana de l’Ajuntament de Pa-
rets. Des del 8 de març s’estan duent
a terme jornades de portes obertes als
diferents centres educatius.

Cobertura de places
Des de P3 fins a quart d’ESO està
previst que es pugui cobrir tota la de-
manda. Pel que fa a escoles bressol
municipals hi ha capacitat per a  200
places, de les quals se n’ofereixen 107
per a nous alumnes.
L’ofer ta, en aquest cas, es comple-
menta amb les escoles privades, Tom
i Jerry i Xana. Entre totes dues dispo-
sen de 100 places més.

Nou CEIP per al proper curs
El proper curs entrarà en funcionament
un nou Centre d’Educació Infantil i Pri-
mària a l’Espai Central. Les sol·-
licituds, en aquest cas, caldrà forma-
litzar-les al Servei d’Educació, a Can
Rajoler.

L’Ajuntament estudia l’ampliació de
l’oferta educativa del municipi amb la
construcció d’un nou Institut d’Ense-
nyament Secundari a la zona de l’es-
pai central. Des de fa mesos es man-
tenen contactes amb la Generalitat per
garantir la construcció d’aquest equipa-
ment a mig termini.

Places cobertes fins al 2011
La previsió del govern català és que a
Parets serà necessari un nou institut
cap al 2011 però l’Ajuntament vol que
la contrucció del segon IES es pugui
avançar en el temps. El segon institut
es podria ubicar en terrenys de l’espai
central, molt a prop de la nova escola
de primària que entrarà en funciona-
ment el proper curs escolar.“L’espai
central és el lloc idoni per construir un
segon institut que es podria especia-
litzar en secundària i dedicar l’IES
Parets a estudis de batxillerat i als
cicles formatius de diferents graus”,
assenyala el regidor d’Educació,
Antonio Torío. L’IES estaria ubicat al
costat d’un parc públic i del nou CEIP.
L’Ajuntament de Parets podria fer la
cessió dels terrenys l’any 2008
coincicint amb la segona fase del pla-
nejament de l’espai central. L’inici del
projecte estarà supeditat al creixement
de la població que experimenti Parets.

S’estudia la possibilitat
de construir un nou IES
a l’Espai Central

CASAL D ESTIU 2006

Com cada any, l’Ajuntament de Pa-
rets, en col·laboració amb les AMPA
de les escoles públiques del municipi
(CEIP Patronat Pau Vila, CEIP
Pompeu Fabra i CEIP Lluís Piquer)
prepara les activitats que s’hauran de
dur a terme durant el casal d’estiu
d’enguany. Aquesta iniciativa neix
amb la voluntat de trobar un espai
alternatiu, diver tit i pedagògic que
cobreixi el període precedent a les
vacances estivals. A través d’un gran

ventall d’activitats com tallers de crea-
ció, teatre, música i danses, sortides,
jocs o esports, el Casal d’Estiu posa-
rà a l’abast dels més petits l’oportuni-
tat de desenvolupar les seves capaci-
tats creatives alhora que satisfà les
seves necessitats lúdiques.

Del 26 de juny al 28 de juliol
El Casal es realitzarà del 26 de juny al
28 de juliol, de dilluns a divendres de
9 a 13 h (dimecres fins les 16.30 h) i

Oficina de Catala

Oficina de Català
de Parets del Vallès

Centre Cultural Can Rajoler
Travessera, 1

Tel. 93 573 98 00 - parets@cpnl.org

Les Oficines de
Garanties Lingüístiques

`

Des del febrer del 2005 els ciuta-
dans de Catalunya tenim un punt
de referència unificat per a totes les
consultes i incidències relaciona-
des amb l’ús de la llengua catala-
na: l’Oficina de Garanties Lingüís-
tiques que forma part de la Secre-
taria de Política Lingüística.

Aquesta Oficina  atén les persones
que volen formular consultes, quei-
xes o denúncies a l’entorn de l’ús
la llengua catalana; tramita les
queixes i denúncies perquè els or-
ganismes competents facin una
inspecció i, si cal, imposin una
sanció; i  ofereix assessorament i
recursos a les empreses o entitats
objecte de queixa o de denúncia
per facilitar-los l’ús del català.
Ara bé, com que només hi ha 5
oficines per a tot Catalunya
(Barcelona, Girona, Lleida, Tarra-
gona i Tortosa) estan coordinades
amb altres entitats com el telèfon
d’informació de la Generalitat (012)
o, en el cas de Parets amb l’Ofici-
na de Català (Can Rajoler) on tam-
bé podeu demanar informació o
presentar queixes i denúncies.

Durant l’any 2005 l’Oficina de Ga-
ranties Lingüístiques ha atès més
de 2.000 peticions a tot Catalunya,
ha tramitat més de 600 denúncies
i ha ofert assessorament a més de
600 empreses.

s’ofereix el servei opcional de menja-
dor de 13 a 15 h. Per altra banda, les
AMPA de les escoles estan organitzant
la seva possible oferta complementà-
ria, de servei de matiners i servei de
tarda, que donaran a conèixer
properament.

L’any 2005,
227 alumnes van

participar de les activitats
del casal, entre les
quals van destacar

l’acampada, els jocs
amb aigua o les

sortides a la natura.

Comencen els preparatius per al Casal d’Estiu 2006

Les inscripcions es podran
formalitzar del 2 al 31 de maig al
Centre Cultural Can Rajoler i al
Casal Can Butjosa i la reunió
informativa tindrà lloc el dimarts
2 de maig a les 8 de la tarda a
l’amfiteatre de Can Butjosa.A partir del proper 2 de maig comen-

çaran les inscripcions. Les activitats
estan adreçades als nens i nenes nas-
cuts entre els anys 1994 al 2002 i el
preu oscil·larà entre els 155 i els 185
euros. Com cada any, els residents del
municipi gaudiran d’una subvenció de
l’Ajuntament i es bonificarà en el cas
de la inscripció de dos o més ger-
mans. Les famílies que optin per gau-
dir del servei de menjador hauran
d’abonar 160 euros.

Aquest any, i a causa de les obres
d’ampliació que s’estan duent a ter-
me a l’escola Lluís Piquer, els alum-
nes d’aquest centre, s’hauran de
traslladar fins a un dels centres edu-
catius de la zona del Sot d’en Barri-
ques i es posarà al seu abast un
servei exclusiu de transport que
l’Ajuntament subvencionarà en un
cinquanta per cent del cost.
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JOAN VOLART
President del Club Handbol Parets

Jordi Seguer

Quin balanç fa de la trajectòria de
l’equip sènior A de l’Handbol Parets?
Amb els últims resultats i la millora del
joc en les tres darreres jornades la
classificació per al play-off d’ascens
està més a prop. Fins i tot pensant en
els punts que tindríem a la segona
fase, la situació ha millorat molt. L’HP
obté punts amb tots els rivals directes,
excepte amb La Garriga.
Com es presenten les cinc últimes jor-
nades de la lliga de 2a Catalana?
És complicat assegurar el play-off, hi
tinc molta confiança ja que el bloc ha
millorat en el darrer mes i depenem de
nosaltres mateixos. Un dels partits
decisius serà aquest dissabte amb el
Sarrià que també té 28 punts.
Si finalment es juga el play-off, servi-
rà l’experiència de l’any passat?
Quan entres en una fase d’ascens és
difícil fer previsions.  Ara bé, si es juga
el play-off caldria sortir amb un mínim
de punts per tenir possibilitats. La tem-
porada passada no vam saber rematar
alguns partits que teníem controlats
bàsicament per precipitació. Crec que
aquest aspecte s’ha millorat enguany.
Alguns partits igualats s’han jugat amb
més serenitat i s’han resolt a favor.
Com valora el paper dels equips base?
Podem estar molt satisfets de la tem-
porada que estan fent els equips infe-

Joan Volart Clapé és el president del Club
Handbol Parets des del gener del 2004.
Volar t va assumir aquesta responsabilitat
l’any que l’entitat esportiva commemorava
el 50è aniversari de la seva fundació. Abans
de ser president va jugar al club des dels 9
fins als 31 anys. En l’actualitat compagina
la presidència amb la tasca d’entrenador i
delegat de l’equip de màsters. L’afició de
Volar t per l’handbol li ve de família. El va
introduir en aquest esport el desaparegut
Josep Fité. També un dels seus fills, Xavi
Volar t, juga al sènior A de 2a Catalana.
Aquest equip aspira a disputar per segona
temporada consecutiva la fase d’ascens a
1a Catalana. Quan manquen de 5 jornades
per acabar la primera fase l’HP es troba
entre els 4 primers amb 28 punts. Aquest
dissabte 18 de març (19.30 h) el Parets
rebrà el Sarrià de Ter B, un dels rivals di-
rectes. Abans d’acabar la fase jugarà a les
pistes de l’Amposta i Manyanet B i rebrà
l’Esplugues B i el Berga. Salle Bonanova, La
Garriga, HP i Sarrià ocupen els 4 primers
llocs.

“El nostre objectiu és consolidar l’estructura d’equips base”FFFFFeeeeem cm cm cm cm clululululubbbbb eeeeel pll pll pll pll plaaaaannnnntttttererererer

YLENIA ALARCOS i CARLA GIMENO
Club Natació Parets

Les nedadores del CN Parets Ylenia
Alarcos i Carla Gimeno, nascudes el
1994, van fer un bon paper el cap de
setmana del 18 i 19 de febrer a la fi-
nal catalana d'hivern de natació del
grup 2 disputada a la Piscina Sant
Jordi de Barcelona. Alarcos va quedar
la 7a en la prova de 400 m lliures amb
un temps de 5m 06 60s, va ser la 8a
en 100 m lliures amb 1m 10 59s, 9a
en la final de 200 m estils amb una
marca de 2m 51 28s i la 13a en 200
m braça amb un temps de 3m 12 51s
De la seva banda, Carla Gimeno va
quedar 10a en la final de 200 m bra-
ça fent un temps de 3m 12 51s. La
nedadora va ser la 18a en 400 lliures,
11a en 100 braça i 16a en 200 m
estils.
El CN Parets participarà aquest proper
cap de setmana a la final catalana
d'hivern del grup 3 que es farà a
Andorra. S'han classificat els neda-
dors Fabio Pagès (92), Victor Masip
(93) i Marta Carreras(92).

riors. A part de la classificació de
l’equip infantil A per la fase final del
Campionat de Catalunya, voldria des-
tacar el paper del juvenil que es troba
entre els 6 millors equips de 2a Cata-
lana. La resta d’equips també estan
responent a les espectatives excepte
el sènior B que ha tingut molts canvis
a la plantilla.
Quins reptes es planteja la junta di-
rectiva de l’Handbol Parets?

El nostre objectiu és consolidar  l’es-
tructura d’equips base i fins i tot incre-
mentar-la amb més jugadors benja-
mins i alevins. Ara mateix tenim 12
equips dos dels quals amb el CEIP Pau
Vila. Si continuem treballant així po-
drem aconseguir que la majoria de ju-
gadors dels equips sèniors siguin de
Parets.

 8
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El paretà Jordi Mas guanya la Mini copa del
Rei de bàsquet amb el FC Barcelona

El jugador de bàsquet de Parets de
categoria infantil Jordi Mas Masclans
s’ha proclamat campió de la Mini Copa
del Rei de bàsquet amb el Futbol Club
Barcelona. Aquesta és la primera tem-
porada de Mas al Barça després d’ha-
ver-se format a les categories inferiors
del Bàsquet Parets. Coincidint amb la
fase final de la Copa del Rei sènior de
Madrid es va disputar la competició
paral·lela que en categoria infantil va
guanyar el club blaugrana. En la final
el Barça va derrotar el Pamesa Valèn-
cia (70-63) després d’anar perdent per
12 punts. En la preliminar de la Mini
Copa van haver de superar el Gran
Canaria, Tau Ceràmica i l’Unicaja de
Malaga.

Dissabte 25 i Diumenge 26 Març
FUTBOL 1a TERRITORIAL Grup 4:
Castellar-CF Parets (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
HANDBOL 2a CATALANA Grup A: Amposta-H. Parets
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2:
Masnou Interdinamic-FS Parets Wursi
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A TERRIT. Grup 3:
CB Caldes C-B.Parets A (Dissabte, 19 h)
3a FEM. A Grup 5: B.Parets A-Montgat (Dissabte, 19 h)
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3:
CN Tarraco-TT Parets (Dissabte, 18 h)

eeeeeqqqqquuuuuiiiiippppp

INFANTIL A HANDBOL PARETS

L’equip dirigit per José Miguel
Astasio és sisè a la lliga de 1a Ter-
ritorial grup 4art. Els paretans han
guanyat aquesta darrera setmana
per 0-3 als camps del SP Lumen -
en partit pendent- i a Gironella. Amb
els dos triomfs el CFP suma 38
punts i es troba a només 2 dels lí-
ders, Avià, Puigreig i Palau Solità.
Aquest diumenge en la 25a jornada
els paretans rebran (12 h) el CE
Berga. El CF Parets fa 9 jornades
que no perd a la lliga i s’ha conver-
tit en el millor equip de la segona
volta ja que ha sumat 23 dels últims
27 punts en joc. Quim, Berni i
Fernando Vizuete van marcar els tres
gols al camp del Gironella, un dels
favorits per pujar a Preferent.

Dissabte 18 i Diumenge 19 Març
FUTBOL 1a TERRITORIAL Grup 4:
CF Parets-Berga (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
HANDBOL 2a CATALANA Grup A:
H.Parets-Sarrià de Ter B (Dissabte, 19.30 h)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A TERRIT. Grup 3:
B.Parets A-Sant Celoni (Dissabte, 19 h)
3a FEM. A Grup 5: Premià B-B.Parets A (Dissabte, 17.30 h)
TROBADA ESCOLA BÀSQUET (Diumenge, 9 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2:
FS Parets Wursi-Finques Cadí (Gironella) (Dissabte, 17.30 h)

L’infantil A de l’HP opta a la fase
final del Campionat de Catalunya

Joaquim Rodríguez guanya una etapa de la París-Niça

Mas que juga a la posició de pivot va anotar 4 punts en la final
davant del Pamesa de València (70-63)

El sènior masculí A del
BP líder a Territorial

Els paretans que han guanyat els úl-
tims 19 partits a la lliga de Territori-
al grup 3 comparteixen el 1r lloc amb
el Sant Jordi de Rubí amb 20/1. El
darrer triomf de l’equip de Toni Martín
es va produir dissabte passat a Rubí
davant del Ca N’Oriol (45-93). Els mà-
xims anotadors van ser Marcos (21),
Pavón (15), Sergio (13) i Quique (9).
Aquest dissabte en la  el BP rebrà el
Sant Celoni (19 h).

Luque obté 3 medalles a
la final estatal de natació
El nedador paralímpic  Miquel Luque
ha tornat de Tenerife amb  dues me-
dalles d’or i una de bronze després
de participar en el Campionat d’Es-
panya d’hivern. Luque ha quedat 1r
en la final de 50 m braça i dels 150
m estils, mentre que ha estat 3r en
50 m esquena. El nedador ha obtin-
gut dues marques mínimes oficials -
amb crono electrònic-  per prendre part
en el Mundial de Sudàfrica que es farà
pel desembre. Luque ja disposa de
les marques en 50 braça i 150 estils.
A principi de juny el nedador paretà
participarà a l’Open Europeu de Berlín.

Jordi Mas, de 14 anys, ha fitxat aques-
ta temporada amb el FC Barcelona des-
prés de jugar l’any passat com a
preinfantil al CN Sabadell, prèviament
va jugar durant tres anys als equips
mini del BP i es va entrenar durant dos
cursos a l’escola esportiva del centre
Ntra. Sra. de Montserrat. Mas és un
dels jugadors de més alçada de l’infan-
til del Barça. Amb tan sols 14 anys
medeix 197 cms, i juga a la posició de
pivot.  L’esportista paretà estarà vincu-
lat amb el FCBCN fins a la categoria jú-
nior, aleshores podrà decidir a quin
club continua jugant. Tot i que reconeix
que li agradaria jugar a l’elit del bàsquet
espanyol també ha expressat el seu de-
sig d’estudiar la carrera d’arquitectura.

El CF Parets se situa a
dos punts de l’ascens

El CR Parets, tercer a la
lliga de 3a Catalana

El Club de Rugbi ha tancat la lliga
amb una derrota al camp de l’Univer-
sitari B (22-5). Els paretans s’han
classificat en 3r lloc amb 10 punts
per darrera del Geieg B i del campió,
la Santboiana C. L’única marca del
CRP la va assolir el jugador Nelson.
El CRP seguirà jugant a 3a Catalana
la propera temporada 2006-07.

El ciclista professional de Parets de l’equip
Illes Balears, Joaquim Rodríguez Oliver, va
guanyar el passat divendres la 5a etapa
de la Clàssica París-Niça. Rodríguez, de 26
anys, va arribar 1r a Digne-les-Bains amb
19 segons d’avantatge respecte l’holan-
dès Joost Posthuma de RABOBANK. Tot i
la seva victòria a l’etapa va acabar el 42è
a la general a 15m i 15s del guanyador,
Floyd Landis de PHONAK.  Aquest ha es-
tat el setè triomf de Rodríguez Oliver des
que va debutar com a professional el
2001. Fa 3 anys el ciclista paretà ja va
guanyar a Cannes una etapa de la París-
Niça. També durant el 2003 es va empor-
tar una etapa de muntanya de la Vuelta a
Espanya, la del Pla de Beret.

Ricard Hernández partici-
pa a l’André Vergauwen
El jugador de bàsquet amb cadira de
rodes de Parets, Ricard Hernández,
ha format part de l’expedició del Bar-
ça Guttmann que ha participat aquest
cap de setmana a l’André Vergauwen,
l’equivalent de la Lliga Europea. El
Barça s’ha quedat a un pas de la clas-
sificació per a la fase final d’Adana
(Túrquia) després de guanyar 2 dels
4 partits. La derrota patida per 3
punts davant del Conveen Sitting Bulls
d’Àustria els ha impedit l’accés a la
final. A causa d’una lesió als tendons
del canell Hernández, de 31 anys, no
ha tingut l’oportunitat de jugar cap mi-
nut. El jugador paretà participarà du-
rant el juny en un torneig internacio-
nal amb la selecció catalana.

Jordi Mas, a la fotografia, és un dels jugadors de més alçada de l’infantil del Barça

Breus Breus

L’equip infantil A de l’Handbol Parets està
participant a la primera fase del Campionat de
Catalunya. Després de 6 jornades el conjunt
entrenat per Xavi Canalejas manté totes les
opcions de classificar-se entre els dos primers
i disputar la fase final amb els 8 milors equips
catalans. Fins ara l’HP ha guanyat 4 dels 6
partits disputats, el darrer dissabte passat
davant del Súria (34-15). Les úniques derrotes
han estat en pista pròpia davant el BM La Roca
i amb el BM Granollers. Si l’HP vol classificar-
se per la 2a fase haurà de guanyar aquest dis-
sabte (16 h) per més de 2 gols a La Roca. El
líder del grup és el Granollers amb 12 punts,
seguit de la Roca amb 10 i HP amb 8. A la foto
apareixen els jugadors: Luís i Dani Macarro,
Victor León, Eduard Ramos, Carles Lancharro,
Sergi Medina, Oriol Fernández, Cristian Ruiz,
Ivan Morales, Josep Rodríguez, Josep Castro,
Xavi Galán i Daniel Guisado.El delegat de
l’equip és Antonio Fernández.



17 de març de 2006
GRUPS MUNICIPALS

Lluís Cucurella substitueix en el càr-
rec a l’exregidor Arcadi Roset. Va
prendre possessió del càrrec fa 3 me-
sos i escaig. Quines són les primeres
impressions com a regidor?
Tan sols fa tres mesos que sóc de re-
gidor pel grup Nova Opció per Parets i,
certament, em sento molt novato  com-
parant-me amb la resta de regidors.
Com diria un bon amic, sóc “el nuevo”.
Resulta complicat combinar feina i
activitat política?
Bastant difícil. Participar de la política
implica dedicar-hi molt de temps. Ens
reunim, fem moltes preguntes, moltes
propostes de resolució, reunions... Ara
treballem molt amb el web i això repre-
senta deixar-hi moltes hores.
Perquè va decidir integrar-se en el
món de la política?
Sempre m’ha agradat integrar-me dins
el poble. Des que vaig arribar a Parets,
ja fa vint anys, he intentat participar-hi
activament en les activitats i implicar-
m’hi. Per exemple, he estat membre
de l’AMPA i del Consell Escolar de l’IES
Parets, de la Taula d’Entitats, directiu
en el Futbol Club Parets i tresorer de la
Colla de Gegants. Em va semblar una
bona idea participar també a través de
la política. Trobo que tot això t’enriqueix.
Tot el que sigui estar amb persones que
t’aportin coses sempre t’enriqueix.  Es-
tic molt content tot i que hi ha moments
en què m’ho passo malament.
Perquè diu que s’ho passa malament?
Perquè crec molt en les persones, i no
crec que mai no se n’hagi de dubtar.
M’ho passo molt malament quan hi ha
atacs personals, quan es desacredita

Lluís Cucurella, regidor del grup municipal del NOPP:  “Crec molt en les persones i mai no se n’hauria de dubtar”

persones, fets que de vegades es fan
evidents als plens. No m’agraden
aquestes situacions, em fan sentir
tens.
Què pensa de la política local?
La política local es diferencia de la po-
lítica de més gran abast perquè tothom
es coneix, tot i que cada cop passa
menys. Abans d’entrar a l’Ajuntament
coneixia tots els regidors, al marge de
la política hi ha una relació personal
amb la resta de components.
Quin creu que és el paper que fan els
grups municipals a l’oposició a Pa-
rets?
Hi ha un grup dintre de l’oposició que
ni tan sols existeix...  Jo crec que no-
saltres estem fent una tasca molt im-
portant. Potser mai no s’havia fet una
oposició i un seguiment com s’està
fent ara, amb qüestions que poden ser
més o menys encer tades. Concreta-
ment en aquesta legislatura s’està fent
una oposició forta.
Potser per la seva recent incorporació
o potser pel seu tarannà, no sembla
que expressi tanta rivalitat política...
Intento ser el moderat dins del partit.
De vegades es concentra tot el NOPP
en una sola persona, i no és així. Cada
mes, des de les eleccions, ens reunim
un dia al marge de fer accions extraor-
dinàries. Hi ha persones que tenen
més força mediàtica. Hi ha algunes per-
sones que són polítics, perquè fa molt
de temps que s’hi dediquen o perquè
el seu tarannà i la seva formació els ha
portat a això. N’hi ha d’altres que tre-
ballen en política perquè els agrada o
per altres motius, però ja no són autèn-

“Participar de la política
implica dedicar-hi
molt de temps”

Lluís Cucurella és regidor de
Nova Opció per Parets. Va néixer
fa 53 anys a Barcelona, al barri
del Poble Nou i en fa 20 anys
que viu a Parets, al barri Antic.
La formació acadèmica en co-
merç, comptabilitat i informàti-
ca l’han situat professional-
ment com a director d’Informà-
tica i Aplicacions d’una empre-
sa majorista de viatges.
Ha format part d’algunes enti-
tats del municipi com ara el
Futbol Club Parets, l’AMPA i el
Consell Escolar de l’IES Parets
o la Colla de Gegants.
És casat i té dos fills.

tics polítics. Dins del nostre partit hi ha
una persona que políticament és forta
i moltes vegades, potser sembla que
eclipsa els altres, però no vol dir que
la resta no tinguem opinió o no hi di-
guem la nostra.
Que considera que es fa més, crítica
o crítica constructiva?
Jo crec que sempre que es fa crítica és
de caire constructiu, tot i que de vega-
des sembla entendre’s com a crítica
per crítica o amb mala intenció. Conti-
nuo dient que crec en les persones i
que quan es fa una crítica s’intenta que
sigui constructiva.
Som a un any i tres mesos de les pro-
peres eleccions municipals. Ja es co-
mença a notar?
I tant, ja es nota. Ara comencen els
focs artificials, però falta la traca final
i el bones festes.
Com es treballa des de dins a Nova
Opció per Parets?
El nostre grup està presentant quasi
diàriament propostes de resolució i pre-
guntes a l’Ajuntament. Ja en portem
més de 700. Intentem canalitzar les
queixes i la manca de serveis que ens
fa arribar la gent del poble. Som l’únic
grup que estem fent aquesta tasca.
D’altra banda, estem donant un fort
impuls a la nostra pàgina web,  inten-
tem publicar tres o quatre articles cada
setmana. També publiquem la foto po-
sitiva i la foto negativa del mes. Tot això
ens comporta molta feina però consi-
derem que és un bon mitjà per fer arri-
bar a la gent la feina que duem a ter-
me.
Ja hi pensen en el programa per als
propers comicis?
Les nostres línies les tenim clares des
del primer dia. El nostre programa con-
tinua sent molt actual i continuarem en
aquesta mateixa línia. De les moltes
accions que plantejàvem ja fa quatre
anys, algunes s’han fet i altres són
molt factibles de fer.
L’actualitat local  convida a parlar d’un
ateneu popular a Parets. Quina opinió
li mereix aquest projecte?
En el nostre programa, en l’apartat de
joventut, ja proposàvem un ateneu per
a la gent jove. Creiem que seria molt
més adient que es fes a la Marineta,
que actualment està en desús, i per
exemple, els annexos podrien ser un
espai lúdic per a l’oci de nit. Conside-
rem que Can Guasc és un espai amb

molts més problemes per l’estat en
què es troba actualment i per això pro-
posàvem que es convertís en un hotel.
Què en pensa del Pla d’habitatge de
protecció oficial que s’ha engegat a
Parets?
Creiem que no existeix un pla d’habi-
tatge de protecció i a més, no estem
d’acord amb la forma en què s’està
duent a terme l’urbanisme. El desen-
volupament al voltant de la benzinera
o al Parc de Cal Jardiner no respon al
model de poble que nosaltres volem.
Sí que estem d’acord què el poble ha
de créixer, però no d’aquesta forma ver-
tical. Per contra, els serveis creixen amb
comptagotes. Si bé els pisos pugen de
set en set, els serveis sols es queden
a l’entresòl.
I de la Residència i Centre de Dia per
a la Gent Gran?
Estem totalment a favor de la residèn-
cia, era un dels punts més importants
del nostre programa, però estem total-
ment en contra de la ubicació triada.
Nosaltres proposàvem el Sot d’en Bar-
riques perquè no calia fer requalificació
de terreny i l’obra es podia començar
ràpidament. Per contra, Can Serra, ac-
tualment zona no urbanitzable, compor-
ta entre altres coses un retard en l’exe-
cució del projecte. Però el que conside-
rem més impor tant és no anar fent
pessics a aquesta zona ja que el dia
de demà ens podríem trobar sense
aquest important pulmó verd de Parets.
Com li agradaria que fos el Parets del
futur?
M’agradaria que fos un Parets com el
que vaig trobar quan vaig venir a viure-
hi, aquell Parets on la gent sortia al car-
rer amb les cadires a fer petar la xer-
rada i a prendre la fresca i, quan pas-
sejaves, tothom et saludava perquè
tots ens coneixíem. Sé que avui això és
impossible i que un poble s’ha de
modernitzar, això és indiscutible, però
tot i això, no m’agradaria que es per-
dés la identitat de poble. Precisament
per això vàrem venir a viure aquí, fugint
de la gran ciutat.

“ Intento ser el moderat dins
del NOPP”
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Com definiria el treball Frases vivents?
Per mi és un treball fet amb molt de compromís per
arribar al màxim als lectors. És un llibre fet amb
molta il·lusió. Des de sempre m’han agradat molt
les lletres. A Frases vivents hi ha, com diu el prò-
leg, un acurat elogi de la naturalesa, una inquietud
plaent de l’existència humana i un generós senti-
ment de poeta que sempre he portat dins.
Com s’ha fet la tria dels poemes inclosos al llibre?
No ha estat fàcil. Reitero el compromís que repre-
senta per mi el treball amb el lector. Hem de tenir
en compte que sóc un gran amant de la natura i
això hi ha influït força, hi ha experiències de joven-
tut i d’altres etapes que han marcat la meva vida.
Per fer la selecció he demanat consell a l’editor,
també als meus companys del grup Niu d’Art. Tam-
bé estic molt content amb el suport que he trobat
a l’Ajuntament de Parets per fer realitat aquest
projecte.

“Per ser poeta s’ha de llegir molt. M’agrada trobar l’essència de
cada poesia”

ARXIU MUNICIPAL
C/Travessera, 1. Parets del Vallès. Tel. 93 573 98 00
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Alícia Pozo Figueroa

EL CALAIX

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h / Dilluns, de 17 a 19.30 h

Pepi Volart

FFFFFeeeeem cum cum cum cum cultltltltlturururururaaaaa RRRRReeeeetttttalalalalal lllllsssss...............

Josep Bernal
Poeta

Es poden consultar aquestes i altres ofertes a la pàgina web de l’Ajuntament www.parets.org

Per accedir a aquestes ofer tes, heu
d’estar inscrits al Servei Local d’Ocu-
pació de Parets (SLOP). Les persones
no inscrites, hauran de concertar en-
trevista adreçant-se a l’SLOP, Ajunta-
ment de Parets del Vallès, C/Major 2-
4, Parets del Vallès. Els usuaris ja
inscrits interessats en alguna oferta
han de presentar-se personalment a
l’SLOP els dilluns de 9 a 13.

BORSA DE TREBALL

Llocs de treball: 1.
Contracte: 3 mesos amb
opcions de continuïtat.
Horari: Jornada completa
partida de 8 a 14 i de
15.30 a 17.30 h.
Tasques: Manteniment,
esporgues, construcció de
jardins, etc.
Requisits: Carnet de
conduir. Es valorarà l’expe-
riència en el sector.

TÈCNIC/A
INFORMÀTICA

Llocs de treball: 1.
Contracte: 6 mesos.
Horari: Jornada completa.
Tasques: Manteniment del
sistema informàtic de les
benzineres.
Requisits: Carnet de
conduir. Preferible FP o
CFGS.

Llocs de treball: 1.
Contracte: 6 mesos amb
possibilitats d’indefinit.
Horari: Jornada complerta
de 9 a 14 o de 16 a 19 h.
Tasques: Entrevistes de
selecció, expedients,
administració de psicotèc-
nics, etc.
Requisits: Formació en
psicologia.

Llocs de treball: 3.
Contracte: Temporal més
incorporació.
Horari: Jornada intensiva
tardes de 14 a 22 h.
Tasques: Manipulat de
material mèdic.
Requisits: Es valorarà
experiència en manipulació
i cadenes de producció.

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

Mercè Alcayna

I com està el preu de l’habitatge! No costa res fer-nos amb un tros de sòl on
construir el nostre niu. Això sí! Que ningú no ens tregui el jacuzzi, el racó de
lectura, l’office de la cuina, les finestres d’alumini, que insonoritzen, i l’ascen-
sor, per quan ens fem vellets... És clar que també hi ha l’opció «30 m²», que
és la que s’assembla al plànol d’aquesta casa de l’«En Sanche», de l’any 1939
(ja ho veieu: parets mestres, quatre envans, un marbre a la cuina..., línies pu-
res, en definitiva).
Tot els projectes d’obres n’han de contenir, de plànols. I també cal adjuntar una
memòria, un plec de clàusules, un pressupost exhaustiu, la documentació de
tràmit de permisos... En resum, una gran quantitat de paper on no hi manqui
cap informació que pugui ser imprescindible perquè la construcció resulti se-
gura i exitosa. En aquells anys, però, es limitaven a presentar una instància per
aixecar la caseta, o la barraca d’eines (eufemisme que servia per demostrar la
«humilitat» del propietari i, d’aquesta manera, pagar menys taxes), i, com a molt,
adjuntar-hi un croquis o plànol, així en singular. I després que el manobre i el
paleta fessin el que poguessin, que prou que feien. Ai, els temps...

Aquesta setmana es presenta a les biblioteques
de Parets el llibre Frases vivents de l’autor Josep
Bernal. Natural del barri de Sants, Josep Bernal se
sent des de fa molts anys vinculat a Parets i a les
seves entitats. Col·labora amb l’Escola de la Na-
tura, l’emissora municipal i el col·lectiu Niu d’Art.
En el seu primer llibre Frases vivents les lletres es
converteixen en imatges càlides, naturals i sensi-
bles. El títol s’ha escollit, precisament, perquè
cada poema va encapçalat d’una frase cèlebre
d’escriptors importants que cobren vida després
amb cada poema de l’autor Josep Bernal. Els ac-
tes de presentació del llibre es faran el dia 21 de
març a les sis de la tarda a la biblioteca Can Butjosa
i el divendres 24 a les set del vespre a la bibliote-
ca Can Rajoler. Josep Bernal es mostra il·lusionat
amb el seu primer llibre que d’aquí a uns dies do-
narà a conèixer.

JARDINER

L’església de Sant Jaume
Habitualment, els pobles sempre han tingut tendèn-
cia a créixer al voltant de les esglésies. Parets fou,
des de temps remots, un nucli central de població i
un seguit de masies i cases que, amb el pas dels
anys i l’increment de la població, s’ha transformat en
el que ara coneixem amb el nom de l’Eixample. Cap
a l’any 1948, el resum del padró municipal fet en el
mes de desembre, ens indica que la població era
d’uns dos mil tres-cents habitants, dels quals una
part residien fora del nucli antic i que, segons el lli-
bre Recull Onomàstic de Parets del Vallès, «assisti-
en a missa en una casa de l’avinguda Catalunya nú-
mero 34». Així doncs, aquell any es va començar, a
la plaça de Josep Marcer, la construcció d’un nou
temple, l’església de Sant Jaume. Els plànols i el pro-
jecte, es van encarregar  a l’arquitecte J. García de
Alcañiz, que va dissenyar l’edifici en planta de creu
llatina amb un absis circular i obra de maó vista i es
va executar en diverses fases «según se disponía de
fondos suficientes». Però no va ser fins a l’any 1984,
en construir el porxo de l’entrada, que es va consi-
derar finalitzada, tot i que la primera missa es va
oficiar el 1951. En aquesta obra, va ser molt impor-
tant la col·laboració de l’associació COREFO, que va
aportar i organitzar diverses recollides de donatius.
Per últim, val a dir que l’església de Sant Jaume ha
estat sempre depenent de Sant Esteve ja que no ha
funcionat  mai de manera independent i ha estat sem-
pre el mateix mossèn l’encarregat del culte en amb-
dues parròquies.

TÈCNIC/A DE SELEC-
CIÓ DE PERSONAL MANIPULADORA

Que és per a vostè la poesia?
És un sentiment molt profund que tots portem a
dins i que hem de saber transmetre. Ho podríem
comparar amb la música. És cercar i treballar la llen-
gua, és intentar no repetir i gaudir de la riquesa del
llenguatge. És buscar la inspiració que pots trobar
en moltes coses. Gegants, ràdio, natura, silenci,
fets històrics, coses quotidianes i tantes d’altres
s’han transformat en poesia per a mi.
Com seran els actes de presentació del llibre a les
biblioteques?
Serà molt senzill. Comptarem amb la participació
del regidor de cultura Antonio Torío i també del res-
ponsable de Niu d’Art  Ramon Mariscal. Després
llegirem algunes poesies del llibre en el marc incom-
parable i idoni que són les biblioteques on hi regna
aquell silenci tan especial. Del llibre se n’ha fet un
tiratge de cent cinquanta exemplars. Cada poema
comença amb una frase magistral d’autors cone-
guts a les quals procuro donar vida després amb les
meves poesies.
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“L’objectiu és que els alumnes s’ho passin bé amb la música”
Des del passat 18 de febrer i fins al 20 de juny l’Escola Municipal de Música
de Parets celebra un cicle de concerts commemorant el seu quinzè aniversari
a la seu del Parc la Linera. L’escola funciona ja des de fa vint anys i els seus
inicis van ser al Casal de Ca n’Oms. Jordi Azagra, de 42 anys, és l’actual direc-
tor i ha organitzat per a aquesta efemèride una sèrie de concerts amb desta-
cades formacions entre les quals hi ha com a mínim un professor del centre.
La propera actuació és aquest dissabte 18 de març amb el grup Tap Olé, una
combinació de guitarres i claqué.

Carles Font
Fotografies: Joan Soto

Qui són els Tap Olé que actuen aquest
18 de març?
És una proposta molt interessant en la
qual hi participa un professor de l’Esco-
la, l’Alejandro Pérez Gracia. És una for-
mació que barreja guitarres i claqué i
fins i tot ha estat en gires pels Estats
Units. És un luxe que un grup com Tap
Olé pugui actuar a l’auditori de l’Escola
Municipal de Música de Parets.
Com s’està desenvolupant aquest quin-
zè aniversari?
Vam començar el 18 de febrer amb l’ac-
tuació d’Aire Quartet, una formació de
flautes travesseres en la qual hi havia
el professor de flauta Esteve Cardús i
que va tenir un molt bon èxit de públic.
Per celebrar l’aniversari vam voler donar
un reconeixement als professors del
nostre centre i la gran majoria dels quals
actuaran amb les seves respectives for-
macions. Alhora els nostres alumnes
també podran gaudir de la vessant mu-
sical dels seus professors.
Quines formacions actuaran més?
El 22 d’abril li toca el torn a Astrasax,
un quartet de saxofons amb la partici-
pació de Raül Pina. El 13 de maig ac-

Jordi Azagra
Director de l’Escola de Música

Ultima hora ...

12è certamen fotogràfic El placer de leer
La biblioteca Torrente Ballester de
Salamanca, va convocar el 12è cer-
tamen fotogràfic El placer de leer
que, de tot Catalunya, que es podrà
veure exclusivament a Parets del 10
de març al 2 d’abril a la biblioteca
Can Butjosa.

´

Nou curs de monitors de lleure a
Can Butjosa
El proper 8 de març, al Casal de Cul-
tura Can Butjosa, s’iniciarà un curs
de monitors de lleure adreçat a jo-
ves interessats a conèixer el món
del lleure infantil i juvenil i que vul-
guin ser monitors d’esplai, agrupa-
ments escoles o casals. El preu del
curs és de 120 euros i inclou els ma-
terials utilitzats per a les activitats i
el suport de professorat especialitzat.

tua Mosaic Jazz Band amb Yago Pajarón,
professor de guitarra i el dissabte 3 de
juny actua un duet de violí i piano on hi
haurà Heike Grafe, la nostra professo-
ra de violí. A més per al 20 de juny hem
programat el Concert de l’Aniversari.
Serà una actuació diferent perquè com-
binarem una orquestra de músics pro-
fessionals amb alguns alumnes del cen-
tre. Al final del concert interpretaran la
Simfonia de les Joguines de Leopold
Mozart.
Com valora els quinze anys de l’Escola?
L’evolució ha estat fantàstica. Al princi-
pi vam començar amb 60 alumnes i dos
professors. A més, depeníem completa-
ment del Conservatori Municipal de
Música de Barcelona. Però el 1993 ens
van atorgar l’autorització acadèmica i a
partir d’aquí ens vam encarregar nosal-
tres de les propostes acadèmiques.
El nostre objectiu és que els alumnes
s’ho passin bé amb la música, encara
que molts d’ells van posteriorment als
conservatoris de Granollers o de Sa-
badell. El centre ubicat al Parc la Linera
s’està quedant petit ja que ara tenim
més de 200 alumnes i dotze professors.

Quins instruments es poden aprendre
a tocar a l’escola?
Piano, guitarra, guitarra elèctrica, baix
elèctric, violí, violoncel, flauta travesse-
ra, saxofon i bateria. Per a l’any vinent
hem pensat que la formació acadèmica
ha de començar a l’edat de cinc anys ja
que començar abans creiem que pot ser
perjudicial per als nens i hi hauria un pe-
ríode massa llarg de preiniciació abans
de començar a tocar un instrument.
Quin indret li agrada més de Parets?
La Torre Malla pel paisatge que es pot
veure des d’allà.

Frases Vivents de Josep Bernal
La biblioteca Can Butjosa celebrarà
l’entrada de la primavera amb la
presentació del llibre de Josep
Bernal, Frases Vivents. Durant el
transcurs de la presentació, els in-
fants tindran l’oportunitat de llegir
poemes extrets del llibre i conversar
amb l’autor. L’acte tindrà lloc el di-
marts 21 de març a les 6 de la tar-
da i es repetirà el dia 24 a les 7 de
la tarda a la biblioteca Can Rajoler.

El 23 de març, debat a RAP 107
El proper 23 de març, a les 19h,
l’emissora RAP107 oferirà en direc-
te un debat sobre l’actualitat políti-
ca local amb la participació de repre-
sentants de tots els grups munici-
pals.


