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Exemplar gratuït

Emmarcat en el Pla de Millora de Can Roura s’es-
tan desenvolupant algunes actuacions urbanísti-
ques projectades amb l’objectiu d’assolir una mi-
llor accessibilitat per als veïns i la dotació de més
espai per als vianants. La renovació de la urbanit-
zació d’aquest entorn contempla diferents accions,
algunes que ja s’han iniciat, com ara les obres de
la placeta del carrer d’Anselm Clavé o el soterra-
ment de contenidors, i d’altres que començaran el
proper mes de maig. Les actuacions incloses dins
d’aquest projecte global de reurbanització del bar-
ri són la millora de l’enllumenat del carrer de Josep

Molins, el reasfaltament del passeig de Ronda, la
millora de l’accessibilitat de la intersecció entre els
carrers de Sant Joan i d’Anselm Clavé, la recons-
trucció de les voreres de l’avinguda d’Espanya, el
canvi d’arbrat de tota la zona, la creació d’una nova
placeta entre els carrers de Sant Sebastià i Sant
Joan, així com una plaça al carrer de la Sardana i
una altra al carrer de Sant Miquel, la vianalització
del tram de l’avinguda d’Espanya, situat entre els
carrers de Josep Molins i Anselm Clavé i la instal·-
lació d’un ascensor d’accés a l’estació de RENFE
que suprimeixi les barreres arquitectòniques. (Pàg.3)

Reforma integral de Can Roura
La instal·lació d’un ascensor d’accés a l’estació de tren és una de les grans actuacions

La imatge correspon a una simulació digital de l’ascensor, la passarel·la i el mur vist des de davant de l’estació de tren

Més de 200
escolars inicien la
campanya Parets
creix en civisme

(Pàg.4)

SUMARI

ESPECIAL CARNAVAL
(Pàg.7 a  10)

El nedador paretà
Jaume Jiménez
guanya dues

medalles d’or (Pàg.13)

Comença la
programació

Març de Dones
(Pàg.5)



3 de març de 20062
SERVEIS

Horaris de visita del consistori

Vetllar per un desenvo-
lupament urbanístic
sostenible, un creixe-
ment d’acord amb un
model que s’adeqüi a
les necessitats de la
població o la realitza-
ció de projectes i la
prestació de serveis
en relació a les infras-
tructures que ens en-
volten, són alguns dels objectius del de-
partament de Serveis Urbans. Des de les
seves oficines, s’estan consolidant tot un
seguit d’actuacions que, tot i que poden
semblar concretes i aïllades, formen part
d’un programa de govern adreçat a l’ús
conscient i assenyat de l’entorn, i la suma
de tots aquests punts configura una imat-
ge de millora general al servei del muni-
cipi. Des d’aquest departament, es vetlla
tant per la permanent atenció de les infra-

Serveis Urbans, millora general del municipi
structures com voreres,
senyalització, enllumenat
o passos de vianants,
com pels serveis que do-
nen al municipi el seu ca-
ràcter de ciutat com ara el
transport urbà, el servei
del taxi, els quioscos de
premsa, la millora conti-
nua d’atenció als ciuta-
dans, el web municipal o

el suport a la recent endegada campanya
cívica. Totes aquestes actuacions, s’adre-
cen a mantenir el municipi en la línia de
caràcter metropolità amb els avantatges
d’accedir a espais naturals i oberts en
poc temps i sense necessitat d’utilitzar
l’automòbil. Aquestes intervencions, res-
ponen a un Pla d’Actuació, que s’elabora
amb la intervenció directa dels ciutadans
i ciutadanes i de tècnics especialitzats en
cada una de les matèries implicades.
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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 (barri Antic)
93 562 04 04
Taxis (Eixample)
93 562 13 16
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

En record del Sr. Josep Carbonell i Terradas
A finals del passat novembre va morir el Sr. Carbonell, durant sis
anys directiu de la Industria Linera, que va representar històri-
cament el nostre poble per guanyar-se la vida, al marge de les
feines del camp. Aquest senyor era d’aquells que van fer la guer-
ra al bàndol republicà i participant a l’Ebre, Morella i València.
Va ser dels anomenats de la “quinta del biberó” i posteriorment
va haver de fer el servei militar. És a dir, primer va fer el “partit”
i després va fer “l’entrenament”. Tot un patiment! El Sr. Carbo-
nell va treballar a la fàbrica que representava el progrés social
i econòmic en aquella època, entre altres coses perquè no hi
havia res més. Els salaris que es guanyaven no donaven per a
tenir colesterol, eren abonats setmanalment, és a dir, que la
gent vivia al dia. Tot i això, no mancava ni l’entusiasme ni el di-
vertiment, no es coneixia la depressió i els joves tenien el cos-
tum d’enamorar-se i de no pagar hipoteca. Aquest directiu, pro-
vinent de Barcelona, era professor mercantil, que avui es podria
convalidar com a economista. Va produir alguns canvis i millo-
res en l’organització de la dita Linera, sobretot en la part ano-
menada el Basar, que era el magatzem on s’endreçava tot el
material que entrava a dintre de la seu industrial. Tot s’ho feien
ells, i no existia això de l’externalització d’ara. Aquesta empre-
sa, que treballava sota la marca comercial de El Camaleó, pro-
duïa tèxtil –com ara llençols, de cotó o de fil, i mocadors– i va
arribar a exportar a l’estranger. Segons les dades obtingudes,
aquesta indústria va arribar a tenir una plantilla d’unes 1.100
persones, el que fa creure el que podia representar per a la
nostra població que, en aquell temps, no arribava als 4.000 ha-
bitants. Com a dada de curiositat, i donada la tecnologia del

moment, es va importar una mena d’herba que, conreada al
camp de les peces, s’aconseguia una alçada que permetia tirar
al damunt la roba, creant-ne una corrent d’aire que produïa l’as-
secat i sobretot, el blanqueig de la peça de roba, eliminant les
impureses del teixit i concloent el procés productiu. D’aquí ve el
nom de Camp de les Peces (de roba, és clar). No hi havien gaires
enginyers, però si enginy, la qual cosa, va produir que Catalunya
fos capdavantera en l’estructura industrial d’Espanya. El Sr.
Carbonell, donat que va venir sent solter, s’allotjava a Can Bo-
ter que, aleshores, era l’hotelet del poble. Més tard, es va casar
amb la Sra. Emília Margenat i Sampera, de Sta. Eulàlia de
Ronçana i va formar una família en una casa del carrer Antoni
Feliu número 15-17 cedida, evidentment, per l’empresa per a la
que treballava. Aquests darrers sis anys, va ser destinat a les ofi-
cines centrals, a Barcelona, al departament d’exportació.  Sem-
pre va tenir un gran record de la seva estada a Parets, on va
deixar bons amics. Descansi en pau, Sr. Carbonell. Homes com
vostè, ens fan pensar en nosaltres i en el nostre entorn. Gràcies.
Carles M.Isern

Felicitem Carles Fontserè
Amics i amigues, Carles Fontserè farà 90 anys el proper 9 de
març. Diverses entitats li volem organitzar una tramesa popular
de postals de felicitació, en homenatge a la seva trajectòria.
Ens voldríeu ajudar en aquest homenatge a un home que ha fet
milers de quilòmetres per reivindicar els papers de Salamanca?
Estaríem molt agraïts si enviéssiu tots postals de felicitació al
seu nom: Carles Fontserè, apartat de correus 39, Banyoles.
Ramon Massip, membre de la Comissió de la Dignitat

Divendres 3 març
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
Dissabte 4 març
-A les 21 h, al Casal de Cultura Can
Butjosa, balls de saló amb Rober to
Payá.
Diumenge 5 març
-Al matí, excursió popular del CEP a un
lloc per determinar.
-A les 13.30 h, al restaurant La Salut,
dinar del 26è aniversari de la Penya
Blanc-Blava Parets-Lliçà i ball amb l’or-
questra Selvatana.
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler,
representació de l’obra Sólala, a càr-
rec de la cia. Pez en raya.
Dilluns 6 març
--A les 19 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, tertúlia sobre Hasta siempre
mujercitas de l’escriptora Marcela
Serrano.

Dimarts 7 març
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajo-
ler, hora del conte: contes d’un nou
món, a càrrec de Joan de Boer.
Dimecres 8 març
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte especial: con-
tes de dones.
-A les 18.15 h, emissió a RAP 107 de
l’espai El per què del Dia Internacio-
nal de la Dona, amb la col·laboració
de la periodista i sociòloga, Elvira
Altés.
Dijous 9 març
-a les 11 h, a la Biblioteca Can Rajo-
ler,  taller d’automassatge, a càrrec
de Clara Bertran.
Divendres 10 març
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa,  hora del conte i inauguració
de l’exposició fotogràfica El placer de
leer.

Dissabte 11 març
-A les 19 h, al Centre Cultural Can
Rajoler, inauguració de l’exposició Les
dones i els Nobels.
-A les 19 h, al Centre Cultural Can
Rajoler, cinema “El secreto de Vera
Drake”.
-A les 22 h, al restaurant La Salut,
sopar de dones amb l’actuació de Joan
Gimeno i discoteca.
-A les 22.30 h, al Casal de Cultura Can
Butjosa, cafè teatre: El Triángulo de
las Bermudas, a càrrec de Richard
Fleix.
Diumenge 12 març
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, tea-
tre infantil de titelles: El peix d’or, a
càrrec de la cia. Binixiflat.
Dijous 16 març
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, projecció de la pel·lícula The
door in the floor.
-A les 18.45 h, al Teatre Can Rajoler,
recital poètic del Niu d’Art.

SERVEIS URBANS
Pedra del Diable, 7

horari de 9 a 14
serveis@parets.org
telèfon 93 573 99 99
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Reurbanització del barri de Can Roura
La instal·lació d’un ascensor, una passarel·la i el con-
dicionament del mur de davant de l’estació de RENFE
són les actuacions més rellevants del Pla de Millora
de Can Roura pel que fa a la seva envergadura, però
no les úniques. Aquest gran projecte s’acompanya d’al-
tres de caràcter complementari i que es faran de for-
ma simultània i que suposaran la reforma integral
d’aquest barri, el més antic de l’Eixample.

La reordenació urbanística d’aquest sector s’ha disse-
nyat pensant en guanyar espai per als ciutadans i la
millora de l’accessibilitat i la comoditat dels veïns.
Algunes de les actuacions per assolir aquesta premis-
sa són la millora de l’enllumenat, el reasfaltament de
carrers, l’ampliació de voreres, la vianalització d’al-
guns trams, el soterrament de contenidors i la dota-
ció de nous espais públics.

La instal·lació d’un ascensor que per-
meti un accés de l’estació de RENFE a
l’avinguda d’Espanya sense barreres
arquitectòniques, el condicionament
del mur a tocar de les escales que ac-
cedeixen al barri i la urbanització del
primer tram de l’avinguda d’Espanya
són algunes de les actuacions més
destacables del Pla de Millora de Can
Roura, que suposarà una inversió su-
perior  als 400.000 euros.

Amb l’execució d’aquest projecte s’as-
solirà millorar la imatge d’aquest en-
torn, el barri més antic de l’Eixample.
El condicionament del mur –actualment
de formigó- es farà amb la col·locació
d’una planxa d’acer amb tractament
antigrafits, amb jardineres a la part alta
amb plantes enfiladisses que cobriran
l’espai i que disposaran de reg automà-
tic.
Instal·lació d’un ascensor
Amb la instal·lació de l’ascensor es
suprimeixen les barreres arquitectòni-
ques en un tram marcat pel gran des-
nivell. L’ascensor serà de vidre, tindrà

capacitat per a 10 persones i farà un
recorregut de 7 metres, desembarcant
en una passarel·la que permet accedir
a una nova plaça pública.

Adequació de l’avinguda d’Espanya
L’adequació de l’avinguda d’Espanya
també s’emmarca en el projecte, amb
l’ampliació de la vorera. Així mateix es
creen nous espais públics, una placeta
situada entre els carrers de Sant
Sebastià i Sant Joan, i també dues
noves places al carrer de la Sardana i
al carrer de Sant Miquel. El tram com-
près entre el carrer de Josep Molins i
d’Anselm Clavé serà de prioritat per als
vianants i en aquest darrer es crea un
pas elevat a la calçada per aminorar la
velocitat del trànsit rodat. Aquestes ac-
tuacions són les més rellevants però
n’hi ha d’altres de complementàries. En
destaquen la millora de l’enllumenat, el
reasfaltament de la cruïlla entre els
carrers Sant Joan i d’Anselm Clavé, la
reubicació dels aparcaments al carrer
de Josep Molins, la supressió de totes
les barreres arquitectòniques, el soter-
rament dels contenidors, i el canvi d’ar-
brat, entre d’altres.

Un conjunt d’actuacions urbanístiques remodelaran el barri de Can Roura, a l’Eixample

El mes de maig començaran
les obres d’urbanització

CALENDARI ACTUACIONS

Acabament plaça C/Anselm Clavé
i soterrament de contenidors
d’aquest àmbit.
• Abril 2006

Inici de la urbanització de l’avingu-
da d’Espanya, ascensor, nou enllu-
menat  de l’avinguda de Josep
Molins i soterrament contenidors.
• Inici de les obres:

maig 2006
• Finalització: febrer 2007

Urbanització d’un nou espai públic
exclusiu per a vianants a l’inici de
l’avinguda d’Espanya
• Inici: maig-juny 2006

El procés de millora dels nostres
barris és el resultat d’una política
urbanística que combina les dife-
rents escales de treball i que deri-
va d’una visió de la vila tant des de
la globalitat com des dels diferents
sectors que la integren.
Un dels exemples és el pla de mi-
llora de Can Roura, un projecte que
han acollit molt favorablement els
veïns d’aquest barri, però que tam-
bé beneficiarà a tots els paretans.
Ben aviat s’aprovarà definitivament
i les obres podran iniciar-se al
maig per mirar d’enllestir-les a pri-
mers de 2007.
Els objectius principals són la mi-
llora de l’accessibilitat, la dotació
de més espai per als vianants i la
renovació de l’aspecte del barri,
que és un dels més antics de l’Ei-
xample.
Ara s’està fent la urbanització de la
plaça del carrer Anselm Clavé i
posteriorment es desenvoluparà
una nova fase del projecte, que
preveu la instal·lació d’un ascensor
des de l’av. Estació fins a l’av. Es-
panya que donarà servei tant als
veïns de la zona com als usuaris
de RENFE. És tracta d’un antic pro-
jecte que ajudarà a suprimir barre-
res arquitectòniques, com les es-
cales d’accés a l’estació.
El pla inclou la conversió en pas-
seig de vianants del tram entre els
carrers Josep Molins i Anselm
Clavé, i la urbanització de tres no-
ves places.
Amb aquest projecte, redactat pels
Serveis Tècnics de l’Ajuntament,
aconseguirem convertir el barri en
un lloc encara més amable i con-
fortable per a tothom.
Des del govern local sempre tenim
en compte les necessitats i els
desitjos de la població i treballem
per fer possible que el nostre po-
ble sigui un espai on poder viure i
relacionar-se amb impor tants ni-
vells de benestar i de convivència.
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Més de dos-cents escolars participen en la campanya Parets creix en civisme

Més de dos-cents alumnes de quart curs de primària de tots els centres educa-
tius participen en la campanya Parets creix en civisme. El passat dimecres, 1 de
març es va dur a terme la primera sortida al carrer, amb un grup d’escolars del
CEIP Pompeu Fabra que van fer d’agents cívics, advertint als conductors de les
infraccions comeses i informant-los del benefici de respectar les normes per una
millora de la convivència.

Nou sancions d’estacionament
Nou sancions simbòliques en una hora. Les principals infraccions han estat esta-
cionaments a sobre de la vorera, en passos de vianants i en zones de càrrega i
descàrrega. El grup d’escolars, acompanyats per la Policia Local, mestres i les
coordinadores de la campanya han posat a la pràctica els coneixements d’educa-
ció viària. Si bé l’acció específica del mes de març és l’ús responsable dels vehi-
cles, els joves alumnes han detectat altres actituds incíviques en les que s’incidi-
rà en el marc de la campanya. El mes d’abril es desenvoluparà la segona acció
centrada en la potenciació de la recollida selectiva de residus. El mes de maig
s’incidirà en la tinença responsable d’animals de companyia i la recollida d’excre-
ments. Per últim, el mes de juny tindrà lloc la campanya específica de conserva-
ció del mobiliari urbà en què es tractarà especialment la pintada de grafits.

d’astronomia
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El 8 de març es commemora el Dia de la dona. Creu que existeix la igualtat entre ambdós sexes? Hi ha equiparació laboral i social?

VOX POPULI

No, crec que en l’àmbit labo-
ral queda molt per fer perquè
tot i fent les mateixes feines
cobren menys que els ho-
mes. Socialment tampoc,
per exemple elles fan feines
a casa que els homes no fan
i això no està reconegut.

Òscar
Zuñiga
35 anys

Jymmi
Hamed
35 anys

Crec que encara hi ha força
discriminació entre ambdós
sexes, tot i que s’ha avançat
una mica en aquest camp.
Penso que estem més dis-
criminades a nivell laboral
que no pas socialment.

Fàtima
Castells
54 anys

No, les dones normalment
assumim més responsabili-
tats que els homes. Ens cos-
ta molt més guanyar llocs de
treball i no estem prou reco-
negudes. Socialment penso
que és pitjor, tenim uns rols
asolits i hem de lluitar per
canviar-los.

Roser
Blei

40 anys

Crec que hem avançat, però
no és suficient. El dia de la
dona són tots. Podríem co-
mençar per això. Es celebra
algún dia del home treballa-
dor? Penso que queda molta
feina per part de tots per tal
d’arribar a tenir aquesta igual-
tat.

M. José
Ramos
51 anys

Desconeixia aquesta cele-
bració, però penso que si hi
ha força igualtat entre els
dos sexes en tots els àm-
bits. Per mi tots som per-
sones i tenim els mateixos
drets i deures.

Per què el 8 de març?

Parets se suma a la commemoració del
Dia internacional de la Dona

El proper dilluns, 6 de març, comença la programació Març de
Dones que inclou gairebé una desena d’activitats

El 8 de març va ser declarat dia Inter-
nacional de la dona per l’Assemblea
de les Nacions Unides. Des de l’any
2000 l’Ajuntament, a través de la re-
gidoria de Serveis Socials i Igualtat, se
suma als actes commemoratius amb
l’organització d’activitats destinades a
l’eliminació de la discriminació vers les
dones i a la seva plena integració en
el procés del seu desenvolupament
social.

Març de Dones
La programació, sota l’eslògan Març
de dones, durarà tot el mes i comen-
çarà amb un debat sobre el llibre
Hasta siempre mujercitas de l’escrip-
tora Marcela Serrano. El  8 de març,
a la biblioteca Can Butjosa, hi haurà
un especial hora del conte i una expo-
sició de llibres relacionats amb les do-
nes i el seu entorn, i l’emissora  mu-

nicipal Rap107 oferirà un programa es-
pecial titulat El per què del Dia Interna-
cional de la Dona. Pel que fa al cap de
setmana, a Can Rajoler, tindrà lloc la
inauguració de l’exposició Les dones i
els Nobels i la projecció de la pel·lícula
El secreto de Vera Drake, de Mike Leigh.

Sopar de dones, la cloenda
Per cloure les activitats, s’ha programat
un sopar i ball de dones, al restaurant
La Salut, que comptarà amb l’actuació
de Joan Gimeno. Els tiquets es poden
adquirir al Centre Cultural Can Rajoler
fins al 10 de març a un preu de 24
euros. En el marc d’aquesta campa-
nya, el dia 14 s’iniciarà un curs de de-
fensa i seguretat per a la dona a càr-
rec de l’entitat DEFOPOL que finalitza-
rà en el mes de juny, i la representació
de l’obra Vapors, de la companyia Qua-
tre per Quatre, el diumenge 19 de març.

S’apropa el 8 de març i les dones de Parets esperem el moment de sortir
a commemorar aquest dia al “Sopar de Dones”, però quins fets com-
memorem? Es parla d’un incendi en una empresa tèxtil de Nova York el
8 de març de 1908 en què van morir 129 dones. Hi ha qui diu que va
ser el 1857. També que va ser una marxa de costureres. Hi ha cons-
tància d’una vaga de dones d’una empresa tèxtil de Nova York el 1909,
que va acabar passats 3 mesos sense aconseguir les seves deman-
des. I  l’any següent es va cremar part de la fàbrica, morint 146 do-
nes. Les dones del partit socialista nordamericà van ser les primeres
a instaurar el Woman’s Day, el 3 de maig de 1908. La líder de les so-
cialistes alemanyes va proposar a la II Conferència internacional de
Dones Socialistes, instaurar-lo i es va celebrar el 19 de març de 1911.
La Revolució Russa de 1917, provocada per l’amotinament de les do-
nes russes durant 8 mesos denunciant la manca d’aliments, també va
tenir gran influència.  A partir de 1904 va quedar instituït el dia 8 de
març. Cal que donem les gràcies a totes les dones que van lluitar per
aconseguir les millores de les que gaudim a l’actualitat, però encara
estem a mig camí. Hem de continuar lluitant per avançar vers la igualtat.

ANA
FERNÁNDEZ

Regidora
de Serveis

Socials i Igualtat

La Generalitat ha concedit un nou cicle
formatiu de grau superior en Equips i
instal·lacions electrotècniques a l’IES
Parets que s’impartirà el curs vivent.
El centre educatiu ja imparteix el grau
mitjà d’aquesta especialitat formativa
d’Electricitat i Electrònica i ara es com-
pleta amb el cicle formatiu de grau
superior. Els estudis d’aquest cicle
abasten el desenvolupament de pro-
ductes electrònics, instal·lacions elec-
trotècniques, sistemes de regulació i
control automàtics i sistemes de tele-
comunicació i informàtics.

Actualment, l’IES Parets imparteix ci-
cles formatius de grau mitjà en Gestió
Administrativa i també d’Equips i
instal·lacions electrotècniques.
Aquest curs 2006-2007 s’ha introduït
el primer cicle de grau superior a l’IES
Parets, en l’especialitat d’Administra-
ció i Finances i el curs vinent s’amplia
l’oferta amb un nou mòdul de forma-
ció de grau superior en Equips i instal·-
lacions electrotècniques.

Entra en funcionament
el projecte Padró
Telemàtic a Parets
L’Ajuntament de Parets del Vallès ha
rebut una subvenció de 5000 euros del
Consorci Administració Oberta de
Catalunya per a realitzar el projecte
d’expedició telemàtica de volants d’em-
padronament, denominat també projec-
te Padró Telemàtic.
El projecte Padró Telemàtic té per ob-
jectiu la millora de la gestió interna i la
prestació de serveis als ciutadans mit-
jançant la utilització de les tecnologies
de la informació i les comunicacions.
Amb la seva aplicació s’evita que els
ciutadans hagin de presentar certificats
o volants del padró municipal d’habi-
tants en format paper en cap organis-
me públic o privat gràcies a la col·-
laboració interadministrativa i l’intercan-
vi de dades entre diferents entitats,
sempre donant compliment a la Llei de
protecció de dades i amb la màxima
garantia de seguretat de les transacci-
ons telemàtiques.
El projecte padró telemàtic permet a les
administracions obtenir un volant del
padró a través de mitjans electrònics a
qualsevol hora i qualsevol lloc agilitzant
el procés i evitant que els ciutadans
s’hagin de desplaçar a les oficines mu-
nicipals. Dins el marc d’aquest projec-
te també s’integra el CATSalut així com
l’Agència Tributària.
En l’àmbit local ja es troben integrats
en el servei alguns dels ajuntaments
de Catalunya amb major nombre
d’habitants, que representen un 32%
de la població. En el cas del Vallès
Oriental s’ha atorgat la subvenció del
Consorci AOC a tres municipis:
Bigues i Riells, Sant Celoni i Parets
del Vallès.

L’IES Parets impartirà un
nou cicle formatiu de grau
superior el curs vinent

Jornades de portes obertes
als centres educatius
Els centres educatius de Parets faran
jornades de portes obertes del 14 al 28
de març, abans de l’inici del període de
preinscripció per al proper curs.

CEIP municipal Patronat Pau Vila:
14 de març a les 17:00h
CEIP Lluís Piquer:
15 de març a les 17:00h
CEIP Pompeu Fabra:
16 de març a les 17:00h
ACESCO:
8 de març a les 17:30h
NS de Montserrat:
13 de març a les 17:30h
IES Parets (ESO):
ESO 14 de març a les 17:45h
IES Parets (Batxillerat i cicles form.):
28 de març a les 17:45h

Els períodes de preinscripció seran del
21 de març al 3 d’abril per a educació
infantil, primària i ESO,  del 15 al 26 de
maig per a batxillerats i cicles formatius
de grau mig i de l’1 al 9 de juny per a
cicles formatius de grau superior.

S’amplia l’oferta amb
el cicle d’Equips i instal·lacions

electrotècniques

L’Ajuntament de Parets
sol·licita el domini .cat
L’Ajuntament de Parets del Vallès ja ha
sol·licitat el domini .cat per a la pàgi-
na web municipal.
La sol·licitud s’ha fet al Consorci AOC
(Administració Oberta de Catalunya),
que  mitjançant un conveni amb  la
Fundació PuntCat, és el distribuïdor del
domini a les administracions catala-
nes.
El domini .cat representa dins la xarxa
d’internet els usuaris que s’expressen
en català i servirà per a ressaltar l’exis-
tència de la cultura catalana.
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ESPECIAL RUA I CONCURS DE CARNAVAL 2006

Parets recupera la rua de Carnaval
Més d’un miler de persones es van donar cita el passat dis-
sabte, 25 de febrer, amb motiu del Carnaval 2006. La gres-
ca, la música i el bon temps, van ser els ingredients princi-
pals de la recuperada rua en què les coreografies i la origi-
nalitat de les disfresses van fer les delícies de grans i petits.
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Onze premis a les
millors

disfresses

Misss Sardina, 2n premi categoria infantil individual Ram de flors, 3r premi categoria infantil individual Gelats, 2n premi categoria infantil comparses

Metamorfosi,1r premi categoria individual adults Pirates mil·lenium,1r premi categoria comparses adults

Vacaciones en Roma, 3r premi categoria comparses adults

Prohibit fumar, 2n premi categoria comparses adults

L’alt nivell de participació en el concurs
d’aquest any va fer difícil la decisió del
jurat què va valorar les disfresses per la
seva dificultat i originalitat. Des de l’ini-
ci de la rua, a la plaça de Can Beren-
guer, i fins a l’arribada al pavelló muni-
cipal d’esports, es va poder gaudir de la
qualitat, el treball i l’esforç realitzat pels
més de 250 participants al concurs.
L’actualitat s’ha traslladat al Carnestol-
tes amb disfresses relacionades amb la
nova llei antitabac, elements televisius i
cinematogràfics, com  les geishas o els
Simpson, i moltes altres caracteritzacions
han pres part de la celebració d’enguany.

Els Simpson, 1r premi categoria individual infantil Pastís, 1r premi categoria comparses infantils

Còctel de fruites, 2n premi categoria individual adults

Bossa de pa, 3r premi categoria individual adults
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Més d’un miler de persones celebren el Carnestoltes a Parets
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Dinou joves paretans reben el diploma de
Superlectors de la biblioteca Can Rajoler

El requisit per formar part del Club de Superlectors és llegir
un mínim de cinc llibres en un període establert

Els Superlectors van rebre el diploma acreditatiu en l’acte de cloenda

El passat divendres, 17 de febrer, va
tenir lloc a la Biblioteca Can Rajoler, la
cloenda del Club de Superlectors, que
arribava a la seva setena edició.
Aquesta és una activitat pensada per
fomentar la lectura a nens i nenes d’en-
tre 7 i 13 anys que, prèvia inscripció,
es comprometen a llegir un mínim de
cinc llibres durant el període establert.
Un cop acabat, s’organitza una celebra-
ció en la qual se’ls fa entrega del car-
net que els acredita com a membres
del club de superlectors i superlecto-
res. Aquest any, la convidada d’honor,
ha estat Gabriela Rubio, reconeguda
il·lustradora i escriptora de llibres infan-
tils, que va lliurar diplomes a tots els
participants.
Enguany s’han apuntat dinou nens i

nenes que han participat àmpliament
de les trobades que s’han organitzat
per recomanar-se llibres i parlar dels
diferents gustos literaris de cadascú.

Lectures d’interès
Dins l’àmbit de la literatura fantàstica,
una de les lectures preferides d’aquest
any, pels lectors de més edat, ha es-
tat l’èxit cinematogràfic Crónicas de
Narnia, tot i que també han despertat
el seu interès llibres més realistes i amb
els quals es poden sentir identificats,
com ara de nom Emili d’Isabel Clara
Simó.
Pel que fa als més petits la col·lecció
Penya dels tigres o les aventures de
Tina superbruixa han estat les millor
acollides.

L’Ajuntament de Parets ha programat
nous cursos d’especialització per a
aquest 2006. Així mateix es concedei-
xen  beques per a residents a Parets
amb la finalitat de promoure la forma-
ció ambiental.El curs d’Iniciació a
l’Horticultura Ecològica, iniciat la set-
mana passada a l’Escola de la Natu-
ra, compta amb dotze alumnes, la seva
majoria de Parets del Vallès. Enguany
s’arriba a la quar ta edició d’aquest
curs, que cada vegada desperta més
interès entre els municipis de la comar-
ca pel fet de tractar-se d’una oferta poc
estesa als centres formatius de l’en-
torn. Aquest cer t grau d’exclusivitat
converteix l’Escola de la Natura en un
referent dins d’aquest àmbit i atrau
públic interessat tant per motius profes-
sionals com relacionats amb el lleure.
El curs s’imparteix a les instal·lacions
de Can Jornet, una masia ubicada dins
l’entorn agrícola de Gallecs en què els
alumnes puguin poden posar a la  pràc-
tica els seus coneixements.
El proper 8 de març començarà el curs
d’Educador Ambiental en la seva la pri-
mera edició. Està especialment pensat
per a complementar la formació com a
educadors/es dels estudiants o treba-
lladors de totes aquelles disciplines
relacionades amb el medi ambient i
l’educació. El curs incidirà sobretot en
el coneixement del medi natural del
Vallès i també de Parets, treballant
espais com Gallecs o la Conca del
Besòs.
En el període d’inscripcions s’han sol·-
licitat totes les places i fins i tot hi ha
llista d’espera. El curs, que finalitzarà
el mes de juny, permetrà la formació
d’educadors que puguin participar en
l’ofer ta educativa de l’Escola de la
Natura.

Oferta formativa a
l’Escola de la Natura
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La companyia Pez en Raya presenta la
comèdia “Sólala” a Can Rajoler

TEATRE

Sólala és la representació teatral pro-
gramada per al proper diumenge, 5
de març, a les
18.30h, al Tea-
tre Can Rajoler.
Aquest  muntat-
ge va ser merei-
xedor del Premi
al  millor espec-
tacle a la 24a
Fira de Teatre
de Tàrrega i
també el premi
del públic al Mi-
llor espectacle
en l’onzè Festi-
val Internacio-
nal d’Humor de
Madrid.
Sólala és una
aposta actual
que barreja l’encant i el romanticis-
me del cinema mut amb l’humor dels
germans Marx i l’absurd del teatre de
Ionesco i Becket. L’intèrpret, Cristi-
na Medina, és una actriu immensa,
petita, versàtil, de categoria demos-
trada, capaç de dominar moltes arts

Un gran reper tori de gags, acompa-
nyats de gestos, mímica y més de
400 sons proce-
dents de la veu
de l’únic actor.
Un cóctel d’ele-
ments barrejats
amb gran dosi
d’humor. Aques-
ta és la proposta
per al dissabte,
11 de març, em-
marcada dins els
espectacles del
Cafè Teatre a
Can Butjosa,
amb l’obra El Tri-
angulo de las
Bermudas, que
ens explica la
història d’una
persona de la ciutat que per tal de fu-
gir de l’estrès de la nostra societat,
s’endinsa en una aventura a través del
temps. Richard Fleix, un artista d’ori-
gen anglès, representarà diferents
escenes quotidianes del carrer sempre
amb clau d’humor: agafarà un avió

El Triángulo de las Bermudas, històries
cotidianes de la mà de Richard Fleix

amb destinació al Carib i arribarà a
les illes del Triangle de les

Bermudes, a
on els especta-
dors se sub-
mergiran en un
viatge aquàtic
amb taurons.
Es transporta-
ran a l’època
dels dinosau-
res, tot arri-
bant fins als
temps de la
segona Guerra
Mundial. El
missatge final
de l’espectacle
es resumeix en
un intent de
transmetre ale-

gria, tranquil·litat i felicitat.

SÓLALA
Cia. Pez en Raya
Diumenge, 5 de març de 2006
18.30h Teatre Can Rajoler
Preu de l’entrada: 12 euros

EL TRIÁNGULO DE LAS BERMUDAS
Richard Fleix
Dissabte, 11 de març de 2006
22.30h Teatre Can Butjosa
Preu de l’entrada: 9 euros

Primeres activitats de la
nova associació
Plataforma Pro Ateneu

La Plataforma Pro Ateneu, nova en-
titat sorgida a Parets i formada per
sis joves de la població, va  celebrar
el passat 21 de febrer, a l’Escola Mu-
nicipal de Música, una assemblea
per donar a conèixer la proposta
d’ateneu que s’ubicarà a Can Guasc.
També han celebrat les primeres ac-
tivitats de culturals i de lleure amb la
projecció d’un curtmetratge i un con-
cert amb la intervenció de diverses
formacions musicals.

Proposta d’ateneu popular
Pel que fa a l’assemblea, els mem-
bres de l’entitat van donar a conèixer
la proposta d’ateneu i la seva finali-
tat i van sol·licitar la participació ac-
tiva de la població per tal d’aportar
idees sobre el funcionament i projec-
te de la nova associació.
Properament es tornarà a convocar
una segona assemblea.

a l’escenari, fins i tot un ball flamenc
amb coreografia d’Israel Galván. L’es-

pectacle ens
parla d’una
bailaora de fla-
menc a ritme de
swing; una
dona sola, sen-
se recursos eco-
nòmics, amb
quatre... o cinc
fills i amb el ma-
rit a la guerra.
Viu en un pis de
l l o g u e r
pressionada per
un propietari
que vol cobrar
com sigui.
Amb Sólala la
sessió contínua

de rialles està garantida.

CULTURA
11
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IVAN LIMIA
Atleta paretà del Fila TEAM

Jordi Seguer

Aquesta temporada has fitxat pel Fila
Team. Quins reptes et planteges?
Enguany volem preparar a fons el Cam-
pionat d’Espanya de mitja marató que
es farà al setembre. Amb el meu tèc-
nic havíem previst participar en aques-
ta prova d’aquí a dos anys, però final-
ment ens hem avançat en el calendari
ja que aquesta temporada per motius
de treball no em puc entrenar tant.
Quin paper podràs fer a la final?
De moment, he començat a acumular
quilòmetres. Espero intensificar a par-
tir de juliol la preparació i arribar bé de
forma al Campionat d’Espanya.
Per quins motius has canviat de club?
Estava molt a gust al CA Montornès
però vaig rebre una molt bona oferta
del Fila Team, un equip amb una es-
tructura més gran especialitzat en mitja
marató. Sóc el corredor més jove de
l’equip i espero donar bons resultats.
Has deixat enrere la teva etapa en les
proves de pista de 10.000 m?
He estat combinant en els darrers anys
la participació en proves de 5.000 i
10.000 metres. Tot i que podria conti-
nuar en aquestes distàncies, els pro-
blemes per entrenar-me m’han obligat
a canviar cap a la ruta.
Ets dels pocs atletes de l’etapa inici-
al del CA Parets que encara continua
en actiu. A què és degut?

L’atleta paretà de categoria sènior Ivan
Limia corre aquesta temporada pel Fila
Team. Entre els objectius que s’ha marcat
hi ha la participació en el Campionat d’Es-
panya de mitja marató. Als seus 25 anys és
tot un veterà en l’atletisme però també té
experiència en natació. Després de 5 tem-
porades al Club Natació de Parets, als 14
anys va decidir canviar d’esport i es va in-
corporar al Club Atletisme Parets. Des d’ales-
hores ha passat pel CA Granollers ha estat
tres temporades al FC Barcelona, al CA
Montornès, Laietania de Mataró, de nou al
Montornès i enguany ha fitxat pel Fila Team.
Limia compagina la par ticipació en curses
amb la direcció tècnica del CA Montornès.
En el palmarès de Limia hi ha els 2 títols
de Campió de Catalunya júnior de 10.000 m.
També va guanyar la final catalana prome-
sa de 5.000 m. Va ser subcampió català jú-
nior en 5.000 m i 2 subcampionats prome-
sa en 10.000 m. En àmbit estatal l’atleta
paretà va ser 9è al Campionat d’Espanya
promesa en la prova dels 10.000 m.

“Arribar fins a la categoria sènior no ha estat fàcil”FFFFFeeeeem am am am am atltltltltleeeeetttttiiiiismsmsmsmsmeeeee

Josep Lluís Mingote és el nou presi-
dent de l’Associació Ciclista Parets
en substitució de Gabriel Vela. La
nova junta directiva està constituida
per  vuit membres. La novetat és que
s’han creat dues vicepresidències
que ocupen Jaume Monteis i Lluís
Martínez de Ravet Bike. La secretà-
ria és Ana Nadal i el tresorer Jaume
Cors, a més de tres vocals: Agustín
Ruiz com a responsable de la secció
de BTT, Joaquim Suñer, de curses
de promoció, i Josep Herrero, de
l’equip de cicloturisme. Segons el nou
president d’AC Parets, Josep Lluís
Mingote, la nova temporada estarà
plena de canvis. La junta vol donar
un nou caire al club tot i que continu-
aran organitzant activitats com la Di-
ada de la bicicleta o donant suport
al Criterium Volta al Vallès, de ciclis-
me cadet. AC Parets compta amb una
seixantena de socis que participen
en les sortides de cap de setmana.

Nova junta directiva de
l’Associació Ciclista Parets

Junta directiva
de l’Associació Ciclista Parets

Arribar fins a la categoria sènior no ha
estat fàcil. Un dels problemes que te-
nim és que hem de combinar la feina
i els estudis amb l’atletisme. A més,
no tots els atletes reben beques d’aju-
da.
Com valores el teu treball com a di-
rector tècnic del CA Montornès?
És una bona sortida per tots aquells
que ens agrada l’atletisme ja que ens
permet obtenir algun tipus de col·

laboració econòmica.
Com veus la situació actual del Club
Atletisme Parets?
Pel que conec el club està treballant
molt bé i ha augmentat el nombre d’at-
letes de promoció. A Parets fan falta
unes pistes d’atletisme homologades.
Recordo que quan jo tenia 14 anys ja
les havíem reclamat però no es van
aconseguir.
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L’Ajuntament traslladarà les pistes de
petanca a l’aparcament del camp de futbol

L’Ajuntament de Parets traslladarà les
pistes del Club Petanca Parets a l’apar-
cament del camp municipal de futbol
Josep Seguer. L’equip de govern s’ha
compromès amb la directiva d’aques-
ta entitat a iniciar els treballs de con-
dicionament de les noves pistes i la
seu social, passada la propera Festa
Major d’estiu. Tot i que des de fa molts
anys el CP Parets es troba situat da-
vant dels dos pavellons d’esports, la
nova proposta municipal contempla
tornar al lloc que ocupaven  originària-
ment. A més del condicionament de
les pistes de petanca, l’Ajuntament
destinarà uns 290.000 euros a millo-
rar altres instal.lacions esportives mu-
nicipals. La principal inversió serà la
col.locació del sistema de calefacció

Dissabte 11 i Diumenge 12 Març
FUTBOL 1a TERRITORIAL Grup 4:
Atlètic Gironella-CF Parets (Diumenge, 16.30 h)
HANDBOL 2a CATALANA Grup A: Bordils B-H. Parets
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2:
Santa Perpètua-FS Parets Wursi
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A TERRIT. Grup 3:
Ca N’Oriol (Rubí)-B.Parets A (Dissabte, 17.30 h)
3a FEM. A Grup 5: B.Parets A-Argentona B (Dissabte, 19 h)
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3:
TT Parets-El Ciervo (Sabadell) (Dissabte, 17 h)
RUGBI 3a Divisió: Universitari B-CR Parets

Breus
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EQUIP DEL TT PARETS LLIGA CATALANA

El segon equip del Tennis Taula Parets depèn
d’ell mateix per assolir l’ascens a la
Superdivisió catalana, una categoria de nova
creació on jugaran la propera temporada els
millors equips catalans de tennis taula. Des-
prés de 14 jornades, el TTP és segon del grup
5è amb 9 victòries i 5 derrotes. La plantilla de
l’equip la formen els jugadors: Juan Ortega,
Àlex Garrido, Jordi Rivera, Miquel Molina, Agustí
Martín i Xavi Villoro (a la foto). Per pujar a la
Superdivisió, el TTP haurà de guanyar els dos
darrers partits de la lliga. En la 17a jornada
rebrà el Vilanova i la Geltrú (11 de març, 18 h)
i en l’última anirà a la pista del CTT El Jardí (26
de març, 11 h). D’altra banda, el sènior A del
TTP no té garantida la permanència a 1a Esta-
tal ja que només ha sumat 4 victòries.  Aquest
dissabte en la 14a jornada els paretans rebran
el Mataró (17 h), la resta de rivals abans d’aca-
bar la lliga seran el CN Tarraco, El Ciervo de
Sabadell i el Fotoprix Hotel Seva de Vic.

Miquel  A.  Pascual anirà
a la final estatal de cros
L’atleta paretà de categoria juvenil,
Miquel Àngel Pascual participarà
aquest diumenge 5 de març a la fi-
nal del Campionat d’Espanya de
cros per a clubs que es farà a
Valladolid. Pascual  es va formar al
CA Parets per passar més tard a
l’Integra 2, i en l’actualitat corre pel
CA Mollet. L’atleta de 16 anys va
quedar 3r a la final catalana de cros
per clubs. L’equip el completaven
Oriol Bonet -que va quedar primer-,
Víctor Serra i Alex Ramos. A la final
catalana de cros federat de Canet va
ser el 50è a la seva categoria.
Després de participar a la final es-
tatal d’aquest cap de setmana, Mi-
quel A. Pascual iniciarà la tempora-
da de pista a l’aire lliure i se centra-
rà en la prova dels 2.000 obstacles.
Durant la temporada d’hivern va ser
el 7è a la final de 1.500 m de pista
coberta juvenil.

Dissabte 4 i Diumenge 5 Març
FUTBOL 1a TERRITORIAL Grup 4:
CF Parets-Palau Solità i Plegamans  (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
HANDBOL 2a CATALANA Grup A:
H.Parets-Cornellà (Dissabte, 19 h)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A TERRIT. Grup 3:
B.Parets A-Sant Cugat (Dissabte, 19 h)
3a FEM. A Grup 5: Mollet-B.Parets A (Diumenge, 12.15 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2:
Sant Celoni-FS Parets Wursi (Dissabte, 19.30 h)
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3:
TT Parets-CN Mataró (Dissabte, 17 h)

El TT Parets podria pujar a la
Superdivisió Catalana

 Jaume Jiménez obté 2 ors a la final catalana d’hivern de natació

Entre les inversions esportives d’aquest exercici hi ha prevista
la instal·lació del sistema de calefacció als dos pavellons

Les pistes de petanca es troben situades al costat dels dos Pavellons

El nedador del CN Parets, Jaume Jiménez
Puigdomènech s’ha proclamat Campió de
Catalunya en les finals d’hivern de 100
m braça i de 200 m estils del grup 2,
disputades a la Piscina Sant Jordi de
Barcelona. Jiménez, nascut el 1995, va
quedar primer en la final de 100 m bra-
ça amb un temps de 1.30.42, també va
quedar campió en 200 m estils amb
2.53.49 i 5è a la final de 100 m esque-
na amb un temps de 1.24.77. A més de
Jaume Jiménez, el Club Natació Parets
va estar representat a la final catalana
del grup 2 amb altres 6 nedadors. Entre
els resultats més destacats hi ha el 7è
lloc d’Ylenia Alarcos, nedadora nascuda

JOSEP MARIA
GUZMÁN

Regidor d’Esports

el 1994, en 400 m lliures. Alarcos va que-
dar 8a en 100 m lliures i 9a en 200 m es-
tils femení. Carla Gimeno, també del 1994,
va quedar la 10a a la final catalana d’hi-
vern de 200 m braça, 11a en 100 m bra-
ça, 16a en 200 m estils i 18a en 400 m
lliures. De la participació del CNP cal su-
bratllar el 17è lloc d’Anna Molins (1995)
en 100 braça. A la mateixa prova, Marta
Guijarro va ser la 22a i Laura Rivera la 39a.
A la final de 200 m estils, Guijarro va ser
la 33a, Anna Molins 39a i Laura Rivera
46a. En 100 m esquena, Rivera va quedar
26a i Anna Molins 43a. Per clubs el CNP
va ser el 24è d’un total de 52 amb 333
punts. El guanyador va ser el CN Sabadell.

als dos pavellons per un import de
259.000 euros. A més, també es faran
actuacions de millora a la Piscina de
Can Butjosa, un equipament amb dinou
anys d’antiguitat.

Subvenció de la Generalitat
El Consell Català de l’Esport ha atorgat
una subvenció de 314.900 euros a
l’Ajuntament de Parets dins del Pla de
construcció de nous equipaments es-
portius 2005-08. El govern català finan-
çarà el 33% del projecte d’un nou camp
poliespor tiu polivalent i vestidors on
s’hi practicaran el futbol, rugbi i hoquei
herba. El govern català també subven-
cionarà la construcció d’una sala espor-
tiva i una sala de musculació a Can
Butjosa.

El CF Parets rep aquest
diumenge el Palau Solità
L’equip de José Miguel Astasio té
l’opor tunitat d’apropar-se encara
més a la part capdavantera de la lli-
ga de 1a Territorial grup 4t si guanya
aquest diumenge (a les 12 hores) el
Palau Solità i Plegamans. El CFP
s’ha situat 7è amb 31 punts després
del triomf assolit al camp de la Bal-
conada de Manresa (0-3). Un penalt
transformat per Berni i els gols de
Roger Oriach i Juan Carlos van donar
3 punts més a l’equip, que n’ha su-
mat 16 dels darrers 18 punts en joc.
El Palau, rival d’aquest diumenge, és
el 2n del grup amb 36 punts. Des-
prés d’aquesta jornada, el CFP jugarà
el 9 de març el partit pendent al
camp del San Pedro Lumen (a les 21
hores) i el dia 12 anirà al camp de
l’Atlètic Gironella.

L’Ajuntament de Parets fa una forta
aposta en matèria esportiva, amb
grans projectes que han de millorar
tant les instal·lacions com la pràcti-
ca de l’esport entre els ciutadans.
Durant aquest any podrem gaudir de
sistema de calefacció als dos pave-
llons i noves pistes de petanca a
tocar del camp de futbol Josep
Seguer, recuperant la seva ubicació
inicial. Aquestes són grans actuaci-
ons que es complementen amb al-
tres intervencions que faran més
confor tables els nostres equipa-
ments. A més, hem de felicitar-nos
perquè després de 20 anys sense
rebre ajuts del govern autonòmic,
enguany la Generalitat ens destina
una subvenció de més de 300.000
euros. Amb aquesta aportació po-
drem finançar part de dos nous pro-
jectes; d’una banda, un camp
poliesportiu, amb vestidors i un
camp de futbol amb  gespa artifici-
al, on també es podran practicar al-
tres esports com el rugbi o l’hoquei.
En segon terme, la dotació de tres
sales esportives al complex de Can
Butjosa que s’emmarca dins un
macroprojecte que també planteja la
remodelació de la piscina coberta i
el condicionament de les instal·-
lacions existents.
Hem esmentat alguns grans projec-
tes, però n’hi ha més sobre la tau-
la. Algunes actuacions al Parc Fluvi-
al, el tercer pavelló municipal o la
piscina descoberta són les apostes
de futur.
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Grup Municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya

paretsvalles@esquerra.org

Grup Municipal  del
Partit Popular de Catalunya

Grup Municipal de
Convergència i Unió

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

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

parets@ic-v.org

Grup Municipal del
Partit dels  Socialistes de Catalunya

Parets creix
en civisme

Mobilitat zero

Prou d’escales!

L’equip de govern de l’Ajuntament de
Parets segueix amb el deliri de fer de
mestre. Si no és per fer de mestre d’obres,
és per ser-ho d’escola.
Ara ens han posat un seguit d’exercicis
gramaticals i de vocabulari al mig del
carrer. Se’n diuen sots o clots, i varien
d’adjectivació i de mida: grans, rotunds,
profunds, descomunals, sorprenents,
inimaginables, enormes, bisellats,
tallants, imponents, vasts,
indescriptibles, desmesurats, abundants,
colossals, gegantins, grandiosos, però
tots reals i corporis. No és cosa de fer art

De tothom és conegut el nostre compromís
amb la supressió de les barreres arquitec-
tòniques i la nostra lluita per garantir l’ac-
cessibilitat de tota la ciutadania als dife-
rents espais públics i tot tipus d’edificis.
Avui encara és una assignatura pendent i
queda molt per fer. Un dels casos més llar-
gament reivindicats ha estat la supressió
de les escales per accedir a l’estació de
la RENFE. Per ICV és un repte que ve de
legislatures anteriors i ara que som al go-
vern, entenem que és una prioritat irrenun-
ciable.
Fa anys que proposem fer unes escales
mecàniques. Quan s’haurien d’haver fet no

es van fer i avui tots els experts aconse-
llen que la millor solució per salvar el des-
nivell és la instal·lació d’un ascensor. Tot
el govern s’ha compromès amb els usua-
ris i les usuàries, i amb el veïnat a tenir-
ho enllestit cap a final d’any o comença-
ments del proper, en un context a més, de
millora global del barri de Can Roura, on
ben aviat s’haurà acabat la placeta del
carrer d’Anselm Clavé, es canviarà l’enllu-
menat, se soterraran contenidors, s’ampli-
aran voreres i es guanyaran en definitiva,
espais de prioritat pels vianants.
Sabem que hi ha encara força barreres ar-
quitectòniques pendents d’eliminar (parc de

la Linera, etc.), però la qüestió s’està abor-
dant i de mica en mica es va veient la fei-
na. Quant a l’estació de tren, haurem de
demanar a rodalies RENFE que faci una
rampa per salvar els graons que porten del
carrer Baixada de l’Estació, a l’estació prò-
piament dita. Pel que fa a l’Ajuntament,
insistim que finalment  tindrem l’ascensor
per accedir a l’estació.

El passat dia 15 de febrer es va presentar
a la ciutadania del nostre poble la nova
campanya per promoure el civisme entre els
ciutadans.
Es vol incidir en quatre àmbits: la recollida
d’excrements dels gossos, les pintades de
grafits, la recollida selectiva de les deixa-
lles i el compliment de les normes de cir-
culació.
La campanya es basa en cercar la col·-
laboració ciutadana mitjançant la presència
de voluntaris que, amb una prèvia formació
bàsica, informaran i faran advertències als
ciutadans sobre la seva conducta. I això
últim és el que ens preocupa.

El PPC compleix
els seus

compromisos

La confusió i el desconcert que genera la
malintencionada actitud del NOPP amb les
seves crítiques catastrofistes a la gestió
del govern i les seves intervencions dema-
gògiques, sovint faltant a la realitat, co-
mença a ser un fet preocupant per tothom
i especialment per aquells que volem el
progrés, la prosperitat i el benestar de les
persones. Aquest grup instal·lat en una
estratègia per arribar al poder local, al preu
que sigui, imita a la principal força de l’opo-
sició de l’estat espanyol, és a dir al PP,
intentant esqueixar amunt i avall qualsevol
moviment que faci l’equip de govern per
desgastar-lo.

Recordem sinó, com a exemple, “els pals
a la roda” i totes les dificultats que van
posar al projecte de la residència i centre
dia per a la gent gran, fins l’aprovació del
darrer pressupost municipal, que van votar
en contra, i per tant, també en contra
d’aquesta instal·lació i de tot un seguit de
propostes i d’inversions al poble.
Ara, especialment, no els hi ha agradat que
l’equip de govern hagi presentat un Pla
d’accessibilitat per a l’habitatge social. No
els entenem. Critiquen l’opuscle informatiu
i fins i tot s’atreveixen a dubtar que aquest
pla existeixi. Potser en un intent més de
documentar al NOPP, cal aclarir que aquest

pla, a més determinar quan i a on es
construiran els 200 habitatges socials
anunciats, és un document de procediment
i de treball intern que analitza la possible
demanda d’habitatge que pugui haver en el
futur per part dels joves i aprofundeix en
la necessitat i les dificultats socials i eco-
nòmiques que en aquest mateix sentit,
poden tenir determinades famílies de Pa-
rets.

“Pals a la roda”

abstracte amb un material literari tan
esplèndid com les calçades.
Hem descobert que tots aquests sots
formen part d’una política de sostenibilitat
i mobilitat: quan hi ha suficients clots en
un carrer, els cotxes ja no hi passen o van
a pas de tartana. I no diguem de l’efecte
que té el sot combinat amb la pluja: quan
els clots s’entollen, no hi ha conductor que
els vegi i els pneumàtics se’n ressenten.
Aviat el nombre de clots serà tan gran que
podrem dir que Parets haurà assolit el grau
de mobilitat zero.
No hi haurà cotxe que pugui sortir de casa.

Us recordem que la nostra web està actu-
alitzada.
Si vols pots enviar les fotografies de Parets
que més t’agradin i/o les de Parets que
menys t’agradin a info@nopparets.org, les
publicarem.

A Parets hi ha molts temes que podrien
millorar amb la col·laboració de tots, però
sobretot amb una implicació més gran per
part del nostre Ajuntament.
Ens dóna la sensació  que es delegarà en
aquests voluntaris molta responsabilitat. I
això fa por, per la percepció que pot tenir
el ciutadà  que els seus veïns el controlen.
Nosaltres pensem que cal fomentar el ci-
visme, però no convertint els voluntaris en
guardians que avisen a la gent  que no
s’està comportant bé.
El voluntari s’ha de limitar a informar, i és
l’Ajuntament qui ha de advertir als ciuta-
dans que tenen un comportament incívic.

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

El PPC compleix els seus compromisos.

L’article d’opinió del grup municipal d’ERC no s’ha pogut publicar perquè no ha estat lliurat abans del tancament d’aquest butlletí.
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D’on va sorgir la idea de formar aquest col·lectiu,
la Plataforma Pro Ateneu?
Fa aproximadament un any que hi estem pensant.
Considerem que és una opció molt engrescadora i
vàlida per dinamitzar l’activitat lúdica i cultural de
Parets.
Quines activitats proposa organitzar la Plataforma
Pro Ateneu?
Activitats de tot tipus i per a totes les edats. El que
volem deixar clar és que és obert a tothom. Podem
proposar des de tallers específics fins a concerts,
cinefòrums, esplai per als petits i el que pugui sor-
gir. Pensem en un model d’Ateneu que
s’autogestioni, fent pagar unes quotes als socis i
organitzant actes específics per recaptar fons pel
propi funcionament.
Recentment s’ha convocat una assemblea ober-
ta amb tota la població per exposar el projecte
d’ Ateneu i recaptar idees. Com ha anat?

“Pensem en un ateneu que generi activitats molt diverses
 i adreçades a tot tipus de públic”

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

Estem satisfets de la participació aconseguida en
aquesta primera assemblea. En tornarem a fer una
altra d’aquí a uns dies per continuar  recollint ide-
es i suggeriments del públic en general.
També heu presentat el vostre projecte a l’Ajun-
tament...
Sí. Ens hem reunit amb l’alcalde, la regidora de
Joventut i el regidor de Cultura. L’acollida munici-
pal ha estat satisfactòria i tornarem a trobar-nos
per considerar la possibilitat d’ubicar l’ activitat de
l’ateneu a la masia de Can Guasc.
De moment, l’Ajuntament ens ha confirmat que
s‘encarregarà un estudi per a la rehabilitació par-
cial d’aquesta masia del polígon industrial Llevant.
Mentre la masia no estigui disponible, també po-
dríem fer servir altres espais públics com el parc
La Linera, Can Rajoler, l’escola municipal de mú-
sica o d’altres.

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

Francesc Pastor
President de la Plataforma Pro Ateneu

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

Per accedir a aquestes ofertes la-
borals, heu d’estar inscrits al Ser-
vei Local d’Ocupació de Parets
(SLOP). Les persones no inscrites,
hauran de concer tar entrevista
adreçant-se a l’SLOP, Ajuntament
de Parets del Vallès, C/Major 2-4,
Parets del Vallès. Els usuaris inte-
ressats en alguna ofer ta han de
presentar-se personalment a
l’SLOP els dilluns de 9 a 13.

BORSA DE TREBALL

Llocs de treball: 1.
Contracte: 6 mesos més
indefinit.
Horari: Jornada completa
partida de 8 a 13 i de 15 a
17 h.
Tasques: Comercialització
de material de construcció.
Requisits: Carnet de
conduir i disponibilitat per
treballar alguns dissabtes.

CAMBRERA EN UN
HOTEL

TÈCNIC EN
 ELECTROMECÀNICA

OPERÀRIA DE NETEJA

Llocs de treball: 1.
Contracte: De març a
setembre amb opció de
continuïtat.
Horari: Intensiu matí de 6 a
14 h.
Tasques: Muntar bufet de
desdejunis i atendre
clients.
Requisits: Experiència i
vehicle propi.

Llocs de treball: 1.
Contracte: 3 mesos amb
possibilitats d’indefinit.
Horari: Jornada intensiva
rotativa de 6 a 14 o de 14
a 22 h.
Tasques: Manteniment
d’una depuradora.
Requisits: Formació
relacionada amb electrome-
cànica (FPII/CFGS).

Llocs de treball: 2.
Contracte: Obra o servei.
Horari: Jornada intensiva
matí de 6 a 14 h.
Tasques: Neteja d’oficines
i locals.
Requisits: Imprescindible
carnet de conduir.

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

Avui, una documentació corresponent al Jutjat Municipal o de Pau: un judici que,
atesa la categoria de no penal, podia solucionar el mateix jutge de la població.
Com a mostra, un botó; bé, millor dit, un cavall.
El 1891, el veí que anomenarem Josep pare denuncia que li falta un cavall de
l’estable. Tot seguint les pistes, talment un Colombo paretà, se sap que el seu
veí Joan ha vist passar aquella mateixa matinada en Josep fill portant l’equí i
que, preguntat cap a on es dirigia, ha dit que l’havia venut a en Pere i anava a
fer-li’n lliurament. Immediatament, el jutge municipal convoca en Josep fill i en
Pere per tal que ratifiquin les informacions aportades pel veí Joan. Preguntat
en Pere si és cert que ha comprat el cavall d’en Josep pare i per quin preu, diu
que l’ha adquirit per 250 pessetes. Interrogat, també, en Josep fill si les acu-
sacions són certes, contesta també en sentit afirmatiu. El jutge, però, vol sa-
ber la raó per la qual ha fet aquella venda a esquenes del seu pare i ell es limi-
ta a respondre amb un evasiu «para que con el producto de la venta» pugui aten-
dre «las obligaciones que su padre le ha hecho contraer». Sembla que fou prou
contundent: el jutge només demanà que es tornés el cavall al seu legítim pro-
pietari i arxivà el cas. Ràpid, ràpid.

Una nova entitat s’ha creat a Parets del
Vallès. Es tracta de la Plataforma pro Ateneu,
integrada per cinc joves de casa nostra , inqui-
ets per l’ organització d’activitats diverses,
adreçades  a tot tipus de públic. Francesc
Pastor, Josep Guasch, Santi Ciurans, Roger
Prims i Josep Comas són els cinc impulsors de
la Plataforma,  que  està registrada com a
entitat municipal i ho té tot a punt per ser re-
coneguda per la Generalitat de Catalunya. Tot
i que fa un mes que funciona, fa més d’un any
que aquests joves es troben pensant en la
idea de crear un Ateneu popular a Parets.
Francesc Pastor és el president de la Platafor-
ma Pro Ateneu.

ADMINISTRATIU
COMERCIAL

Can Vila Rosal
És una de les masies més antigues de Parets, docu-
mentada des de fa més de 1.100 anys com a Vila
Rodali i, possiblement, edificada sobre un antic as-
sentament romà ateses les restes trobades als vol-
tants de l’antic pou. Pertanyent a Parets, però ubica-
da al mig d’una illa situada entre els termes munici-
pals de Lliçà de Vall i Lliçà d’Amunt consta ja al do-
cument de consagració de l’església de Sant Esteve
l’any 904.
Fins l’any 1755, hi va viure la família que duia el cog-
nom del mas i es creu que va ser un dels masos de
més rellevància de l’època ja que es cita la seva ca-
pella, dedicada a Sant Martí a inicis del segle XV.
L’any 1756 va passar, mitjançant la venda per part
de Joan Vilarosal, a mans de Pere Sobregrau, hereu
d’un extens patrimoni amb propietats també a Lliçà
de Vall, Sentmenat, Olost i Gallifa. Va pertànyer tam-
bé a Antoni Oller i Sarrià, alcalde de Castellterçol per
mitjà del seu matrimoni amb Maria del Roser
Comalrena de Sobregrau i Rober t. Els propietaris
continuen sent, en l’actualitat, descendents d’aques-
ta família. Des de fa poc temps, aquesta bonica
masia ha recuperat tot el seu encant per mitjd’una
acurada restauracio. Acosteuvos-hi i gaudiu de l’in-
dret a l’hora que contempleu el passat de la nostra
població.
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“En los pequeños escenarios aprendí que la música es diálogo”
El Teatre Can Rajoler queda petit per veure Ismael Serrano. Setmanes abans del concert
es penja el rètol d’entrades exhaurides. El cantautor de Madrid també ha passat per Pa-
rets per presentar el seu darrer disc, Naves ardiendo más allá de Orión.

Pilar Pereira
Fotografies: Joan Soto

En alguna canción hablas de los nervios an-
tes de cada concierto. ¿Siempre es así?
Sí, casi siempre te acompaña esa sen-
sación. Hasta que no das dos pasos hacia
el escenario no eres muy consciente y de
repente se te vienen todos los nervios
encima y me tiembla la voz en el primer
tema, otras veces te acompañan durante
más tiempo…Se empiezan a apaciguar
cuando empiezas a tomar contacto con la
gente y cuando encuentras su complicidad.
Resulta difícil hacerse con una butaca
para ver a Ismael Serrano. Enseguida se
cuelga el cartel de Entradas agotadas.
Sin duda es lo que me hace seguir hacia
adelante. Muchas veces pienso que, apos-
tando por la música que yo apuesto, edi-
tar un sexto disco es un milagro. Tengo
una deuda con la gente que me acompaña
en este viaje, que viene a los concier tos,
que comparte conmigo mis canciones, mis
sentimientos, mis dudas, mis esperan-
zas... Uno nunca sabe si está a la altura
de esa deuda pero trato de corresponder
siendo fiel a mi mismo.
Siempre intentas implicar al público…
En los pequeños escenarios aprendí que
la música es diálogo, a veces es un
diálogo tácito en el cual la gente también
responde de alguna forma.
Resulta extraño que una persona tan
joven se dedique a la canción de autor.
La canción de autor ha sido excluida del
panorama musical en muchos aspectos.
Esto hace que sea cada vez más arduo

apostar por este estilo pero siempre va a
existir gente joven que coja la guitarra y
apueste por la música que tiende a la
palabra, que disiente, que mira la realidad
desde una perspectiva crítica. Los
cantautores no basan su carrera en un hit
radiofónico ni en un momento específico,
sino en todo un repertorio, una coherencia,
una trayectoria que les define como
músicos.
¿Este compromiso social es el legado que
has heredado de tu familia?
El entorno familiar ha influido de forma
determinante en mi forma de ver el mundo,
en que haya apostado por este género. Me
he criado en un entorno privilegiado en que
he tenido acceso a mucha información,
discos, libros, en que se ha hablado mucho
de política y se ha incentivado el espíritu
crítico a la hora de mirar la realidad.
La memoria de los peces es tu disco mejor
valorado por el público, ¿para ti cuál es
el mejor?
Es difícil excluir cualquiera de ellos porque
cada uno define un momento vital. En mi
carrera ha habido una evolución tranquila
que es el resultado del paso del tiempo,
del aprendizaje que supone estar vivo,
atento, ser permeable y eso hace que uno
vaya incorporando nuevas referencias,
sonidos, perspectivas y que cada disco
sea diferente del anterior. Ese es el reto,
estar a la altura de las expectativas de la
gente, que te sigan acompañando en este
viaje y creciendo contigo.

¿Con quién te gustaría compartir escenario?
Hay mucha gente a la que admiro y me
encantaría colaborar con ellos. Serrat es
uno ellos, otro es Sabina.
A menudo se compara tu voz con la de
Serrat. ¿Te molesta o te halaga?
En mi caso es una referencia importante
junto con muchísimos otros, alguien a
quien admiras por la coherencia, por la
fidelidad consigo mismo, por eso es algo
que no me puede molestar. Uno trata de
tener una voz propia pero soy consciente
que eso se consigue con el tiempo. La car-
rera musical no es más que una búsqueda,
una carrera de fondo, hay que tener una
mirada a largo plazo y en ese trayecto es-
pero encontrar un sonido que me defina,
una voz propia, una forma de ver y de can-
tar a las cosas que me distinga.

Ismael Serrano
Cantautor

Ultima hora ...

S’instal·len els primers contenidors
soterrats de recollida selectiva
Parets ja disposa de contenidors
soterrats de recollida selectiva de
residus. Els primers han estat
instal·lats al barri de Can Roura, a
l’Eixample.
Durant aquest exercici hi ha previsió
d’instal·lar-ne a altres indrets del
municipi, tant a l’Eixample com al
barri Antic. També està programat el
soterrament progressiu dels conte-
nidors de brossa.

´

El sopar Intercultural s’ajorna al 31
de març
El proper 31 de març, tindrà lloc al
Casal de Cultura Can Butjosa, el
Sopar Intercultural.
Amb aquesta celebració es pretén
apropar i donar a conèixer, a tothom
que estigui interessat, els costums
i formes de vida d’altres cultures. A
les activitats també hi col·laboren
diferents associacions, voluntaris i
persones de diverses nacionalitats.


