
Parets creix en civisme és l’eslògan d’una nova
campanya que té com a finalitat potenciar una
cultura cívica i un comportament ciutadà que vet-
lli pel benestar i la convivència. La participació i
implicació ciutadana es planteja com l’eix fonamen-
tal per a desenvolupar aquesta campanya.
Es tracta d’un projecte de caire pedagògic que pre-
tén assolir canvis d’hàbits per gaudir d’un munici-
pi més net que millori el benestar dels seus habi-
tants. La participació ciutadana és imprescindible
per assolir bons resultats en aquesta campanya.
S’ha dissenyat pensant en la necessitat que tots

els paretans s’hi impliquin. És per això que s’obre
a la participació a través de la figura dels agents
cívics. Tothom que ho desitgi podrà formar part de
l’equip de voluntaris. La seva funció consistirà a
informar a la resta de ciutadans de les accions
incorrectes i incivíques però també de les conduc-
tes cíviques que milloren la convivència entre tots
els veïns.
Parets creix en civisme, no vol ser en cap cas una
campanya sancionadora, tot el contrari. La volun-
tat és potenciar hàbits correctes per tal que se’n
beneficiï el conjunt de la població. (Pàg.3)

al dia

Parets creix en civisme
La campanya és de caire pedagògic i pretén millorar el benestar dels ciutadans

Butlletí d’informació municipal i ciutadana de Parets del Vallès

17 de febrer de 2006

Núm.19

Exemplar gratuït

Parets creix en civisme s’ha dissenyat inicialment en quatre àmbits per assolir un municipi més net i més ben conservat

L’11 de juny
es col·locarà la

primera pedra de la
residència per a la

gent gran
(Pàg.5)
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Horaris de visita del consistori

Fomentar la impli-
cació dels ciuta-
dans i ciutadanes
en el desenvolupa-
ment del nostre
municipi és l’objec-
tiu principal de la
regidoria de Partici-
pació Ciutadana.
Ja fa molts anys
que la ciutadania
de Parets col·-
labora i participa en
moltes de les polítiques públiques que es
por ten a terme des de l’Ajuntament,
especialment a nivell d’associacionisme.
Durant els últims anys s’han realitzat di-
verses experiències destacables, entre
elles el Pla de mobilitat del Casc Antic i
el procés de participació en el pressupost
municipal del 2006 “Amb els diners, tu hi
comptes”. En ambdós casos el resultat
ha estat satisfactori per a apropar-nos
més a la realitat del municipi i a les de-
mandes de la ciutadania.
Ara s’obre una nova iniciativa participati-

Participar activament en el model de municipi

2

va, sota un model
diferent, a través de
la figura del volun-
tari. Parets creix en
civisme és l’eslò-
gan de la campa-
nya i es planteja
des de la necessi-
tat de la col·-
laboració i implica-
ció de tots els ciuta-
dans i ciutadanes,
amb l’objectiu

d’aconseguir un major benestar per al
conjunt de la població.
La regidoria de Participació Ciutadana tre-
balla per a avançar en un model de vila
encara més proper a la voluntat ciutada-
na, fent un acostament de l’activitat polí-
tica als paretans i paretanes i recollint les
seves necessitats. La implicació de la so-
cietat en tot allò que li afecta directa o in-
directament és un símptoma de pluralitat
i democràcia, dues de les premisses que
es recullen en el pla d’acció d’aquesta
àrea municipal.
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Horaris de visita del consistori
ALCALDIA

Joan Seguer i Tomàs
Dilluns i dissabte a convenir

ÀREA 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
080
Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de Parets
629 307 631

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

Ara fa fred... ara fa calor
Realment ara fa més fred o més calor que en temps pas-
sats? Potser ha canviat el temps per l’escalfament del
planeta −cosa de la que no hi entenc− però, a l’hivern sem-
pre n’ha fet de fred, que per altra banda és el que ha de
fer i, naturalment, a l’estiu la calor és el que toca. I tot
plegat, no serà que vivim massa ben acostumats? Amb
la nostra calefacció a l’hivern, el nostre aire condicionat
a l’estiu... quan sortim al carrer és una penitència male-
ïda.
Temps enrere, a l’hivern ens tapàvem força. A banda dels
guants, bufandes i abrics, també portàvem samarretes
gruixudes, camises apelfades, calçotets llargs, «refaixos»,
i mitges de llana. Al cap dúiem passamuntanyes o barrets
de llana i, en arribar a casa no ens trèiem gairebé res.
Ara, és clar, no ens tapem tant, «és moda» −ens diu El
Corte Inglés− ensenyar tanga, pitrera i «músculo
salchichero» i, es clar, nosaltres a creure.
En arribar l’estiu, també patíem calor i ens protegíem del
sol amb capells de palla o barrets, però sense treure’ns
la roba, que solia ser blanca o de color clar. És clar que
suàvem, però en arribar a casa... quina frescor... Normal-

ment estava fosca, amb les finestres obertes i, alesho-
res... roba fora, un glop d’aigua freda i a ventar-se a cop
de vano. Ara no, ara anem sense roba directament, el sol
el rebem a pit descobert, amb la corresponent protecció,
i el raig de desodorant que oportunament ens anuncien
cada cop que pugen les temperatures. La veritat és que
crec que no n’hi ha per tant. Naturalment que fa fred o
calor segons sigui hivern o estiu però, cal que ens ho
diguin tant sovint? Sembla que, com que som «tontets»,
cal que ens ho recordin a cada moment. No fóra millor que
ens expliquessin tàctiques o consells per fer fugir el fred
o la calor sense consumir tant? Aaah! Però és que això
no és rentable per a les empreses. A sobre que només
pensen en nosaltres! Cal posar aire fred o calefacció, i
consumir, consumir i consumir. Els temps canvien. Potser
ja no cal dur calçotets llargs o «refaixos» de llana. No és
dolent gaudir dels avenços o de les noves tècniques però,
potser caldria administrar-los amb seny i sentit comú. Per
cert, ara, els tangas es diuen culottes. Això farà baixar
o pujar les temperatures?

R. T. Planas

Divendres 17 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte: personat-
ges pacífics.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Ra-
joler, cloenda del Club de
Superlectors a càrrec de l’escrip-
tora i il·lustradora, Gabriela Rubio.
-A les 23 h, al Casal de Cultura
Can Butjosa, jam session de per-
cussió amb Lluís Molas.
Dissabte 18 febrer
-A les 19 h, a l’auditori de l’Esco-
la Municipal de Música, concert
a càrrec del Quartet de flautes
Aire, amb la participació d’Este-
ve Cardús, professor de flauta tra-
vessera, amb motiu del 15è ani-
versari del centre.
-A les 23 h, al Casal de Cultura
Can Butjosa, concert Monkey
Party amb l’actuació de 2in-par,

Reber-k i Imapktesvisuals Projec-
cions.
Diumenge 19 febrer
-A les 18.30 h, al teatre Can Ra-
joler, concer t Naves ardiendo
más allá de Orión, a càrrec
d’Ismael Serrano.
Dimarts 21 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, hora del conte, amb
Carme Brugarola.
Divendres 24 febrer
-A les 16.30 h, a Ca n’Oms, fes-
ta de carnestoltes per a la gent
gran.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte: contes
disfressats.
-A les 16.30 h, al Teatre Can
Rajoler, Carnestoltes de l’escola
Lluís Piquer.
-A les 23 h, al Casal de Cultura
Can Butjosa, chill out.

Dissabte 25 febrer
-A les 17 h, a la plaça Can
Berenguer, sortida del cercavila de
Carnestoltes fins al pavelló amenit-
zada per la Xaranga Chupi. A les 18
h, al pavelló, ball de disfresses a
càrrec del grup Reservoir Pops. A
les 18.30 h, inici de la desfilada del
concurs i lliurament de premis.
-A les 22 h, al Casal de Cultura Can
Butjosa, sopar intercultural, amb
motiu del Mes de la Pau. Es poden
adquirir els tiquets de 10 euros a
Can Rajoler i Can Butjosa.
Diumenge 26 febrer
-A les 18 h, al teatre Can Rajoler, re-
presentació de l’obra El llibre de la
selva a càrrec de la cia. Veus-Veus.
Dijous 2 març
-A les 22.30 h, al Casal de Cultura
Can Butjosa, docufòrum: La
pesadilla de Darwin.
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Fem pinya, creixem junts en civisme
Fer de Parets un municipi més net, més cívic i mi-
llor conservat és la finalitat de la campanya Parets
creix en civisme, una acció que es planteja des de
la transversalitat dels diferents àmbits municipals,
però que requereix la implicació ciutadana per as-
solir bons resultats. El compromís de tothom és
imprescindible per millorar el grau de civisme i

avançar en una cultura que vetlli pel benestar del
conjunt de la població.
Aconseguir-ho no requereix un gran esforç, només
un canvi d’hàbits. És per això que la campanya es
planteja com una acció pedagògica i informativa per
a potenciar les conductes cíviques i que es desen-
voluparà a través de la participació ciutadana.

Malauradament, és quotidià trobar ex-
crements de gossos als parcs, places
i carrers, pintades de grafits a les pa-
rets, mobles vells a la via pública, o
vehicles mal estacionats en passos de
vianants o en voreres. Fer-ho bé no és
tan difícil, només cal fer un canvi de con-
ducta. Això és el que es pretén amb la
campanya Parets creix en civisme, fer
una acció pedagògica perquè amb con-
ductes correctes se’n beneficia tota la
població. És una responsabilitat com-
partida entre l’Ajuntament i els ciuta-
dans mantenir el municipi en bon estat.
Precisament de la imatge de la campa-
nya se’n desprèn aquesta lectura. El
cor d’una ciutat que batega i un castell
humà, format per tota la vila, que per-
met fer pinya i créixer junts en civisme.

Quatre mesos, quatre àmbits
L’aplicació de la campanya al carrer no
començarà fins al mes de març. S’ha
dissenyat a partir d’un calendari inici-
al de quatre mesos, des del març fins
al juny, i en cadascun s’abordaran te-
màtiques específiques: l’ús responsa-
ble dels vehicles i el compliment de les
normes de circulació, la potenciació de
la recollida selectiva de residus, la ti-

nença responsable d’animals de com-
panyia i la recollida d’excrements i la
conservació del mobiliari urbà, incidint
especialment en la pintada de grafits .

Participació ciutadana
Tothom pot formar part de l’equip
d’agents cívics i fer pinya en aquest
projecte que no pretén res més que
millorar el benestar de tots els
paretans.

Els voluntaris, juntament amb els coor-
dinadors de la campanya, realitzaran
tasques pedagògiques alertant de les
conductes incíviques però també
d’aquelles que es realitzen correcta-
ment. La seva funció serà explicar els
beneficis que comporten les bones
conductes i com això pot millorar la
convivència veïnal i gaudir d’un municipi
molt més net. Tothom que vulgui parti-
cipar en la campanya només caldrà que
empleni les butlletes d’inscripció i les
dipositi en les bústies que estaran
instal·lades als diferents equipaments
municipals.

La presentació de la campanya es va fer dimecres a l’Escola Municipal de Música

IMPLICACIÓ CIUTADANA

Agents cívics faran tasca
pedagògica per potenciar

 bones conductes

Alumnes de Parets faran
d’agents cívics
El mes de març començarà la pri-
mera de les accions amb la impli-
cació de totes les escoles de Pa-
rets. Els alumnes de quart curs de
primària de tots els centres educa-
tius participaran en la campanya,
fent d’agents cívics, sempre acom-
panyats de les dues coordinadores
de la campanya i en aquest cas,
també de la Policia Local.
Prèviament a l’inici de la campanya,
els escolars –no només d’aquest
curs, sinó tots- són informats de la
campanya a les classes d’educa-
ció viària. Durant el mes d’abril es
desenvoluparà la segona acció:
potenciar de la recollida selectiva
de residus i fer que no es deixin vo-
luminosos als carrers. Al mes de
maig s’incidirà en la tinença res-
ponsable d’animals de companyia
i la recollida d’excrements. I per
últim, al mes de juny tindrà lloc la
campanya específica de conserva-
ció del mobiliari urbà. Les pintades
de grafits, un dels elements que
més preocupen al veïnat, serà trac-
tat especialment. La campanya es
planteja inicialment en aquests
quatre àmbits, amb la possibilitat
de continuïtat en un futur.

Parets és un municipi amb un
suficient nivell de civisme, però
també som conscients que les
conductes incíviques d’una minoria
poden alterar la convivència i el
benestar de la resta de ciutadans i
ciutadanes, al mateix temps que
deterioren i desllueixen la ciutat que
amb tant d’esforç hem construït
entre tots.
Millorar el grau de civisme i avançar
en una cultura de bones conductes
ha de ser un compromís de tots,
una responsabilitat compartida en-
tre Ajuntament i ciutadans.
Arran d’aquesta voluntat de treball
comú neix la campanya Parets creix
en civisme, un projecte que reque-
reix de la participació de tothom.
Qualsevol paretà podrà formar part
de l’equip d’agents cívics, detectant
conductes incorrectes i realitzant
una tasca pedagògica per assolir
un canvi d’hàbits que beneficiï el
conjunt de la població.
La campanya es planteja inicial-
ment en quatre àmbits que es des-
envoluparan en el decurs de quatre
mesos, des del març fins al juny,
amb possibilitat de donar-hi conti-
nuïtat. Les quatre línies d’actuació
inicials són la tinença responsable
d’animals de companyia i la recolli-
da d’excrements;  un ús responsa-
ble dels vehicles i el compliment de
les normes de circulació; la poten-
ciació de la recollida selectiva de
residus, i la conservació del mobi-
liari urbà, incidint especialment en
la pintada de grafits.
Hem d’avançar en una cultura cívi-
ca per a la nostra vila, conscients i
coneixedors que un projecte cívic ha
de néixer des del compromís indivi-
dual i col·lectiu. Fem una aposta fer-
ma per aconseguir una bona convi-
vència basada en el respecte com
a expressió màxima de civisme.

Fai Cors i Mercè Puigdelliura són les
coordinadores del projecte
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El servei de bus als
polígons registra més de

20.000 viatgers

La línia de bus Parets-Montmeló-
Montornès d’accés als polígons
industrials ja ha registrat més de
20.000 viatgers des que va en-
trar en funcionament, a finals del
mes de juny. Des d’aleshores,
cada mes s’ha anat incremen-
tant el nombre d’usuaris.  Les
dades indiquen que el mes de
juliol van fer ús del servei 1759
viatgers, el setembre 2.853, el
mes de novembre 3.968 i el ge-
ner de 2006 ha estat el mes en
què s’han registrat més usuaris,
un total de 4.037.
Aquest servei de transport pú-
blic, pioner a la comarca del
Vallès Oriental, es va posar en
marxa amb la finalitat de benefi-
ciar els treballadors i les empre-
ses dels polígons industrials dels
tres municipis, descongestionar
la xarxa viària, evitar l’ús abusiu
del vehicle privat i contribuir a la
reducció d’accidents de trànsit
de la contaminació acústica i at-
mosfèrica.
El bus també beneficia la resta
de la població, que pot despla-
çar-se als altres municipis i acce-
dir a les diferents línies de
RENFE, amb bitllet integrat.

El servei de bus urbà de Parets
comptarà a partir del mes de març
amb un nou vehicle amb major ca-
pacitat de viatgers. El nou autobús,
amb 60 places, està totalment
adaptat per a persones amb mobili-
tat reduïda i funcionarà amb carbu-
rant biodiesel.

La dotació del nou vehicle respon a
l’increment del volum d’usuaris del
servei sobretot en la franja horària
que coincideix amb l’entrada a les
escoles. Amb la posada en marxa
del nou vehicle, també es procedirà
a efectuar un canvi en el recorregut
actual del bus urbà i a instal·lar no-
ves parades. El nou itinerari es man-

S’amplia el servei de bus amb un nou
vehicle amb 60 places i tres noves parades

Jornada al Cosmo Caixa
sobre un projecte
preventiu de violència a
les escoles
El proper divendres, 17 de febrer de
2006, se celebra al recinte del
Cosmo Caixa una jornada centrada
en l’Observatori de la violència a les
escoles que està duent a terme
Grode (Grup de Recerca, Orientació
i Desenvolupament Educatiu) del
departament de Pedagogia Aplicada
de la Universitat Autònoma de
Barcelona.

El projecte ha rebut el suport de
l’Unescocat, la Diputació de
Barcelona, el Síndic de Greuges, la
Fundació “la Caixa” i els municipis
de l’Hospitalet de Llobregat, Cape-
llades i Parets del Vallès.
El treball ha consistit en una anàlisi
per detectar possibles factors de
risc en relació a la violència a les es-
coles i el disseny d’estratègies per
a la intervenció educativa. L’IES
Parets forma part de la xarxa de
centres educatius que participen
de l’observatori, com a acció pre-
ventiva de conflictes. També hi pre-
nen part nou centres de l’Escola Pia
de Catalunya.

té pràcticament igual si bé s’evitarà
el pas per la zona comercial del Ra-
val per guanyar en agilitat. El traçat
del nou recorregut fa pas pel carrer
de Sant Antoni fins arribar a l’avingu-
da de Catalunya i continuarà fins a
la cruïlla amb el carrer de Sant
Gaietà.
D’altra banda, s’habilitaran tres no-
ves parades a l’entorn de l’avinguda
de Catalunya, dues properes al
Camp de les Peces (en direcció Lliçà
de Vall i Mollet)  i una a tocar del
carrer de Sant Gaietà. El nou recor-
regut, les noves parades i la dotació
d’un nou vehicle amb major capaci-
tat  són algunes de les accions de mi-
llora del servei de bus urbà que des
del mes de juny funciona també els
dissabtes.

El nou vehicle funcionarà
amb carburant biodiesel

El nou
autobús
entrarà en
funcionament
el mes de
març L’Ajuntament de Parets dóna

suport a aquest projecte que
està realizant el grup GRODE



17 de febrer de 2006 5
ACTUALITAT

Considera que la gent és prou cívica? Quines accions incíviques són les que més li molesten?

VOX POPULI

Crec que normalment no ho
són. Potser alguna multa
més aniria bé. Alguns exem-
ples que em molesten poden
ser les defecacions de gos-
sos que hi ha pertot arreu o
la gent que buida els cen-
drers dels cotxes al carrer.

Lourdes
Padrós
47 anys

Francesc
García

67 anys

Crec que no. Cal
conscienciar més a tothom
en general. Trobo molt mo-
lest el soroll dels ciclomotors
a la nit, també l’excés de ve-
locitat dels cotxes quan cir-
culen pel poble, a més del
perill que això comporta.

Rosalia
Sors

79 anys

Considero que la gent és
prou cívica, potser perquè en
el país d’on jo vinc,
l’Uruguai, no existeix ni
aquest ordre ni aquesta ne-
tedat. Sempre es pot millo-
rar, crec que té molt a veure
l’educació personal de cada
ciutadà.

Daniel
Antelo

35 anys

No, manca educació i respec-
te. Potser caldrien més denún-
cies.  Sovint, l’àmbit familiar hi
té molt a veure en el compor-
tament dels més petits. Em
molesten molt  les defecaci-
ons dels gossos pels parcs i
carrers. Cal fer alguna cosa
per solucionar-ho.

Pedro
Ramos
41 anys

En general no es veu mas-
sa civisme. Si la gent, els
joves, estiguessin més ocu-
pats, no tindrien tant de
temps lliure per fer malbé
les coses. Em molesta el
poc respecte pels altres i
les agressions gratuïtes
cap als més indefensos.

Els nostres avis s’ho mereixen

L’11 de juny es col·locarà la primera
pedra de la residència per a la gent gran

L’equipament municipal disposarà de 83 places
de residència i 40 de centre de dia

Parets disposarà d’una residència i
centre de dia per a la gent gran de ti-
tularitat municipal i de gestió pública
que s’ubicarà a l’avinguda de la Pedra
del Diable, en un espai del parc cen-
tral de Can Serra. L’empresa Manuel
Ruisánchez, SL,  ha estat l’encarrega-
da de redactar el projecte del futur
equipament, que tindrà 4.160m2 de
sostre, construïts sobre un solar de
5.721m2 i amb una zona verda vincu-
lada de 9.430 metres quadrats.

Servei integral per a la gent gran
L’equipament disposarà de 83 places
de residència i 40 places de centre de
dia. Les instal·lacions estan dissenya-
des en una única planta amb grans
patis amb vistes a can Serra, si bé dis-
posa d’un edifici amb dues plantes en
el qual s’ubicaran les oficines d’admi-

nistració i gerència i estarà comple-
mentat amb un altre edifici dedicat a
serveis socials. Una plaça farà d’entra-
da a l’equipament i l’edifici tindrà les
cobertes amb jardí per a la seva inte-
gració dins el paisatge verd de Can Ser-
ra. La residència i centre de dia per a
la gent gran està dissenyada sota un
concepte de servei integral amb l’ob-
jectiu de prestar un entorn substitutiu
de la llar, adequat a les necessitats
d’assistència, amb plans personalit-
zats per a cada usuari, i que vetlli per
mantenir el màxim grau d’autonomia
personal i social. La gent gran de Pa-
rets tindrà prioritat d’accés.
L’11 de juny de 2006, en el marc de
les jornades Els nostres avis, tindrà lloc
la col·locació de la primera pedra i es
preveu que l’obra pugui estar finalitza-
da a inicis de 2008.

Allò que alguns es van encarregar de qualificar com a  castell de
fum o com a promesa que no serien capaços de complir, avui veu
la llum a Parets i es confirma com la voluntat que sempre ha fet
palès l’equip de govern. La residència i centre de dia per a la gent
gran de titularitat municipal comença a ser una realitat.
Moltes i diverses han estat les opinions que s’han generat al
voltant del projecte d’aquest equipament. Totes legítimes i escol-
tades, però especialment hem volgut donar-li importància a la que
ens va manifestar el col·lectiu potencialment usuari d’aquest
servei. Els avis ens van demanar un entorn agradable, un equi-
pament de qualitat, una ubicació adequada, ben situada i de fà-
cil accés. I així ho farem, tal i com els avis van sol·licitar, canvi-
ant la qualificació del sòl d’una part de l’espai del parc central
de can Serra, per construirhi allà la residència. Els nostres avis
s’ho mereixen.

LUCIO GAT
Regidor

d’Urbanisme i
Habitatge

La Comissió de la Dignitat ha lliurat
diverses litografies de Carles
Fontseré a l’Ajuntament de Parets
del Vallès, a membres de la ràdio
municipal, RAP107, i a l’Arxiu Muni-
cipal com a mostra d’agraïment pel
suport rebut en la tasca desenvolu-
pada per la comissió per al retorn
dels Papers de Salamanca.

Agraïment pel suport institucional
Abans de lliurar les litografies, el
paretà Ramon Massip, membre de
la Comissió de la Dignitat, va mani-
festar que “el retorn dels papers
només es pot explicar des de la
unitat que hi ha hagut a tots els
nivells i volem donar les gràcies a
tothom qui ens ha ajudat, des de
les víctimes dels espolis de docu-
ments, als seus hereus, i també als
alcaldes i alcaldesses dels ajunta-
ments que ens han fet costat”.
Alguns dels documents que fan re-
ferència a Parets  pertanyen al fons
de la Generalitat i ja es poden con-
sultar a l’Arxiu Nacional de
Catalunya i altres, de caràcter per-
sonal, es rebran properament.

Col·laboració de Carles Fontseré
La Comissió de la Dignitat ha comp-
tat amb la col·laboració de Carles
Fontseré, reconegut autor de car-
tells republicans de la Guerra Civil
Espanyola, amb l’adaptació d’una
de les seves litografies, especial per
a l’ocasió.
S’han editat un miler d’exemplars
que s’estan lliurant a particulars i
administracions que han donat su-
port a la comissió.

El mercat ambulant
de l’Eixample es
traslladarà a Can
Berenguer

L’edifici s’ubicarà a l’av. de la Pedra del Diable, al parc central de Can Serra

El mercat ambulant de l’Eixam-
ple, que se celebra dilluns, serà
traslladat properament a la zona
de Can Berenguer.
El canvi d’ubicació està motivat
per les obres de millora que s’es-
tan duent a terme al barri de Can
Roura i que afecten alguns dels
trams on es desenvolupa aques-
ta activitat.
El mercat de l’Eixample consta
de més d’un centenar de para-
des que, de manera provisional,
s’emplaçaran a Can Berenguer, a
prop del carrer de Prat de la Riba.
Posteriorment, Ajuntament i ve-
ïns consensuaran si es manté la
nova ubicació de manera defini-
tiva o bé, un cop finalitzada l’ac-
tuació de Can Roura, es retorna
al seu emplaçament actual.

Pla de millora de Can Roura
El Pla de millora del barri de Can
Roura és un projecte urbanístic
que ja s’està desenvolupant en
la seva primera fase. Algunes de
les actuacions urbanístiques que
preveuen són la reparació de les
voreres deteriorades, la instal·-
lació de mobiliari urbà i jocs infan-
tils, la nova urbanització del tram
inicial de l’avinguda d’Espanya, la
millora de la cruïlla entre el car-
rer de Sant Joan i el passeig de
Ronda i la reordenació de la
placeta del carrer d’Anselm
Clavé, entre d’altres. Una altra de
les actuacions prioritàries és la
instal·lació d’un ascensor que
facilitarà l’accés a l’estació del
tren.

La Comissió de la Dignitat
lliura litografies de Carles
Fontseré a l’Ajuntament de
Parets del Vallès
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L’Escola Municipal de Música celebra el
15è aniversari amb un cicle de concerts

El primer concert tindrà lloc el 18 de febrer a l’auditori de l’Escola
Municipal de Música i anirà a càrrec del quartet de flautes Aire

El 20 de juny culminarà la commemoració amb el darrer concert del cicle

 Ca Ca Ca Ca Carrrrrnnnnnaaaaavvvvval 2006al 2006al 2006al 2006al 2006

5è Sopar intercultural
El proper 25 de febrer, tindrà lloc al
Casal de Cultura Can Butjosa, la ce-
lebració del Sopar Intercultural, orga-
nitzat conjuntament pels serveis
d’Igualtat i Participació Ciutadana de
l’Ajuntament de Parets del Vallès. El
sopar, que en d’altres ocasions ha-
via estat celebrat durant la campanya
contra la violència de gènere Prou
d’Hòsties, canvia en aquesta 5a edi-
ció i es fa coincidir amb el mes de la
pau. Amb aquesta celebració es pre-
tén apropar i donar a conèixer, a tot-
hom que estigui interessat, els cos-
tums i formes de vida d’altres cultu-
res. A les activitats també hi col·-
laboren diferents associacions, vo-
luntaris i persones de diferents naci-
onalitats. Els tiquets es poden adqui-
rir als centres culturals de Can Rajo-
ler i Can Butjosa al preu de 10 euros,
i inclouen el sopar i un concert de
música ètnica.

Carnestoltes, el rei dels pocasoltes
Com diu el refrany, «per Carnaval tot
s’hi val» i, enguany tornem a fer gres-
ca amb el rei dels pocasoltes. L’Ajun-
tament de Parets i la Comissió de
Festes organitzen novament la tradi-
cional rua de Carnestoltes, que tindrà
lloc el proper dissabte, 25 de febrer.
La celebració començarà a les 5 de
la tarda, amb una cercavila, amenit-
zada per la Xaranga Chupi, que farà
el recorregut des de la plaça de Can
Berenguer fins arribar al Pavelló Mu-
nicipal d’Espor ts, on es celebrarà el
ball de disfresses, a càrrec del grup
Reservoir Pops.

Cap a dos quar ts de sis, s’iniciarà la
desfilada del concurs, tant de catego-
ria infantil com la d’adults i,
prèviament, es repar tirà berenar per
a tots els par ticipants.
Enguany, no caldrà fer inscripcions
prèvies per par ticipar-hi.
Els interessats s’hauran d’adreçar a
la passarel·la, on se’ls facilitarà un

número de par ticipant.

Els premis per a la categoria infantil
individual seran de 200, 100 i 50
euros en xecs regal de joguines per al
primer, segon i tercer clasificats. En
infantil comparsa -a par tir de 5 com-
ponents- els premis per als dos gua-
nyadors seran de 300 i 150 euros,
també en vals de joguines. En la ca-
tegoria d’adults individual, els premis
seran de 300, 200 i 100 euros en
efectiu, i en adult comparsa -a par tir
de 5 components- de 600, 300 i 150
euros.
El divendres 24 de febrer, a dos
quar ts de cinc de la tarda, al Casal
d’avis Ca n’Oms, tindrà lloc la festa
de carnestoltes per a la gent gran. La
celebració inclourà berenar, concurs
de disfresses i ball per a tothom.
Pel que fa als més petits, a les 6 de
la tarda, podran escoltar els contes
disfressats que s’explicaran a la Bi-
blioteca Can Butjosa.

L’Escola Municipal de Música de Pa-
rets celebra enguany el seu 15è aniver-
sari. Per tal de commemorar-ho s’ha
programat a l’auditori de l’escola, un
cicle de concerts que començaran el
proper 18 de febrer i que culminaran el
20 de juny, amb l’actuació conjunta de
l’orquestra de cambra professional
Arche i alumnes del centre. Aquest
concert constarà de dues parts, la pri-
mera anirà a càrrec de l’orquestra, di-
rigida per la violinista i professora de
l’escola Heike Grafe, i la segona part
constarà de dues peces, Pizzicatto de
Gluck i Simfonia de les joguines de
Leopold Mozart, que comptarà amb la
participació d’alumnes de l’escola in-
tegrats dins l’orquestra. Els concerts,
que es perllongaran des del febrer fins
al juny, tenen un vincle comú: estaran

protagonitzats per agrupacions instru-
mentals en què hi participen alguns
dels professors i professores de la
mateixa escola. El primer d’aquests
concerts, Aire, un quartet de flautes,
es celebrarà el dissabte 18 de febrer
a les 19 h i comptarà amb la participa-
ció d’Esteve Cardús, professor de flau-
ta travessera.

Dins el cicle també es comptarà amb
les actuacions de Tap Olé, el 18 de
març, Astrasax, la Mosaic Jazz Band i
un duet de violí i piano. L’Escola Muni-
cipal de Música compta, actualment,
amb més de 250 alumnes i una dotze-
na de professors.

El Centre Cultural Can Rajoler acull,
des del passat 10 de febrer,  l’ex-
posició Cultura de Pau. És una
mostra itinerant que per tany a la
Fundació per la Pau i que explica,
de manera gràfica i sintètica, què
és la cultura de pau i quines són
les passes necessàries per acon-
seguir-la. La fundació, fruit de la
col·laboració de molts ciutadans i
ciutadanes, treballa per afavorir el
creixement d’una consciència cívi-
ca, lúcida i ben informada a favor
de la pau. L’exposició es podrà vi-
sitar de dilluns a divendres de 16
a 20 h i dijous i dissabtes de 10 a
13 h al Centre Cultural Can Rajoler.

Exposició Cultura de Pau

El quartet de flautes Aire
actuarà el 18 de febrer
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Durant el passat curs escolar, el
Patronat Pau Vila de Parets va
enregistrar un disc compacte amb les
cançons que canten a l’escola. Els
beneficis obtinguts de la seva venda,
1700 euros, han estat destinats a
parts iguals a adquirir material didàctic
musical per l’escola i a un programa
d’escolarització infantil del Brasil que
està desenvolupant l’ONG Intermon
Oxfam. Un Món Més Just, és títol del
disc compacte i inclou cançons d’ani-
mals que identifiquen les aules del
més petits, cançons que s’han fet a
l’escola a partir de situacions quo-
tidianes i festes tradicionals, i cançons
per construir un món més just.
El projecte ha estat possible gràcies a
la col·laboració desinteressada de 25
músics professionals, dissenyadors
gràfics, mestres i tots els alumnes,
des de P3 fins al cicle superior, que
han fet de cantaires i il·lustradors de
les cançons. Precisament la cançó Un
Món Més Just, interpretada per 23
veus solistes i tot el cor del Pau Vila,
va ser escollida pel Consell Comarcal
per cantar-la conjuntament amb les
escoles del Vallès Oriental, dins el
projecte 2004 Cançons per la Pau.

Un món més just, disc
solidari del CEIP Pau Vila

Enguany es recupera la
tradicional cercavila

pels carrers del municipi

Més de 2.000 euros en premis
per als guanyadors

Breus
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JOSÉ MIGUEL ASTASIO “CUNI”
Entrenador CF Parets 1a Territorial

Jordi Seguer

Com valora la trajectòria del primer
equip a la lliga de 1a Territorial?
Aquesta temporada vam remodelar la
plantilla amb moltes incorporacions.
Després d’una bona preparació, l’equip
no va arrencar bé a la lliga i fins la
novena jornada no vam sumar el primer
triomf. Jo sempre he confiat en el meu
bloc, sabia que la reacció arribaria.
En algun moment s’ha sentit qüestio-
nat pels mals resultats?
En aquest aspecte no tinc cap queixa
de la junta. Sempre m’he sentit molt
recolzat . Arran de la la situació de
l’equip, la decisió que es va prendre va
ser potenciar algunes de les línies i es
van fer retocs a la plantilla.
El CF Parets no perd des del 8 de ge-
ner. Què n’espera de la segona volta?
Cal continuar sent humils, penso que
l’equip encara pot créixer més. Ara fa
4 partits que estem invictes i podem
aspirar a tot. De moment anem partit
a partit intentant evitar la relaxació, no-
més cal recordar el que ens va passar
al camp del SP de Manresa on vam
perdre després de guanyar per 0-2.
Darrerament ha hagut de convocar ju-
gadors del filial ja que hi ha moltes
baixes. Hi ha previst algun reforç
més?
Per sort aquesta temporada el Parets

El paretà José Miguel Astasio Garcia ha tor-
nat aquesta temporada a la banqueta del pri-
mer equip del CF Parets de 1a Territorial. Als
seus 41 anys, Cuni compta amb molta ex-
periència en aquest esport. Com a jugador
va militar a clubs com la Montanyesa, el
Carmel, el Tragurà i el Vallcarca. En la seva
etapa com a tècnic ha dirigit al juvenil i el
primer equip del Vallcarca de Barcelona, al
FC Cardedeu durant 3 temporades i al CF
Parets. Es va incorporar al club del nostre
municipi la temporada 97-98 i va dirigir al
primer equip durant cinc campanyes conse-
cutives situant al CFP entre els equips cap-
davanters de la lliga. A més d’entrenar al pri-
mer equip en l’actualitat José Miguel
Astasio és el director tècnic del club. Aquest
diumenge el CFP rebrà el Roda de Ter (12
h) en la 21 jornada de 1a Territorial grup 4rt.
Els paretans han sumat 10 dels darrers 12
punts en joc i s’han situat en 10è lloc amb
25 punts. Després d’un mal inici de lliga,
Cuni confia en situar l’equip a la zona
comòde de la classificació.

“Sempre m’he sentit molt recolzat per la junta directiva”FFFFFeeeeem cm cm cm cm clululululubbbbb eeeeel pll pll pll pll plaaaaannnnntttttererererer

TAMARA DEL RIVERO, 13 anys
Club Bàsquet Parets

La jugadora de bàsquet Tamara del
Rivero Rodríguez forma part de la
plantilla de l’equip cadet femení A del
Bàsquet Parets. Tot i tenir edat in-
fantil, l’esportista juga en una cate-
goria superior a la que li correspon.
El bloc entrenat per Pili Nieto ha gua-
nyat 2 dels 5 partits disputats del
Nivell B1 de competició. En la darre-
ra jornada les paretanes van estar a
punt de superar el Mataró, un dels
primers, però van perdre a casa per
36-37. Aquest cap de setmana
l’equip jugarà a la pista del Malgrat
en la 6a jornada. Tamara del Rivero,
de 13 anys, fa 4 temporades que juga
al Bàsquet Parets: dos anys com a
mini, un d’infantil i enguany com a
cadet. A més, durant dues tempora-
des consecutives va participar als en-
trenaments del Centre de Tecnificació
del Vallès Oriental. La jugadora des-
taca pel seu domini de la pilota, pels
canvis de ritme, per la seva discipli-
na treballadora en totes les facetes i
per la bona integració que té dins del
club.

B és líder del seu grup de 3a i l’objec-
tiu és que pugi a 2a. Però tampoc po-
dem convocar tants jugadors del fili-
al. Estem mantenint contactes per fer
més incorporacions però, fins ara, no
ens ha convençut cap de les ofertes.
Aquesta temporada també és el di-
rector tècnic del club?
La meva funció és la de coordinar la
línia de treball dels diferents tècnics
del futbol base. Dono unes pautes i

faig un seguiment dels jugadors de les
categories inferiors per veure la seva
evolució.
Com veu el nivell del futbol base?
El CFP té un planter en molt bona for-
ma. A diferència d’altres clubs la ma-
joria dels jugadors són del municipi.
L’objectiu és que tots els equips A
mantinguin la categoria, els resultats
es veuran d’aquí a dues o tres tempo-
rades.
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Campanya de captació de nous jugadors
per l’escola del Club de Rugbi Parets

El Club de Rugbi Parets ha iniciat una
campanya de captació de nous juga-
dors per l’escola. La intenció del club
presidit per Josep Brunès és visitar els
diferents centres educatius de Parets
i del voltant per augmentar la xifra de
jugadors de les categories inferiors.
En l’actualitat hi ha poc jugadors a l’es-
cola i per això es vol tirar endavant
aquest projecte.
En temporades anteriors el CRP va
establir acords de col·laboració amb el
FC Barcelona, de manera que els juga-
dors paretans s’integraven als equips
de rugbi del Barça.
La voluntat de la nova junta directiva del
CRP “és crear a curt termini equips
propis en les diferents categories i
per això volem fer arribar aquest pro-

Dissabte 25 i Diumenge 26 Febrer
FUTBOL 1a TERRITORIAL Grup 4:
Balconada (Manresa)-CF Parets (Dissabte, 16.30 h)
HANDBOL 2a CATALANA Grup A: Garbí-H. Parets
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2:
FS Parets Wursi-Bonaire (Terrassa) (Dissabte, 17.30 h)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A TERRIT. Grup 3:
Montmeló-B.Parets A (Diumenge, 12 h)
3a FEM. A Grup 5: B.Parets A-Sant Gervasi (Diumenge, 17.45 h)
RUGBI 3a Divisió: CR Parets-Químic B (Diumenge, 12 h)

Breus
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SÈNIOR A FS PARETS WURSI

L’equip sènior A del FS Parets Wursi ha bai-
xat fins el tercer lloc de la classificació de Ter-
ritorial grup 2 després de la 18a jornada. Els
paretans van perdre contra tot pronòstic dissab-
te passat a casa davant del Tossa de Mar per
1-3. El bloc que prepara José Maqueda no va
tenir opcions i va arribar a perdre per 0 a 3. El
gol de l’honor el va marcar a darrera hora
Alberto Pérez en un doble penalt. Pérez és el
màxim golejador de l’equip amb 27 gols dels
103 marcats pel FSP. Joan Francesc Muñiz i
Sergio López han aconseguit 12 dianes. La
plantila de l’equip ha patit algun canvi des de
principi de temporada, així Pedrito va causar
baixa i es va produir la incorporació de Peli. En
18 jornades el FSP ha sumat 12 victòries, un
empat i 5 derrotes. Aquest dissabte a les
19.30 hores l’equip jugarà a la pista del líder,
CN Caldes, que ocupa el 1r lloc amb 45 punts.
L’Arenys de Munt és segon del grup amb 40 i
un partit menys.

Luque obté dues mínimes
pel Mundial de natació
El nedador paralímpic de Parets,
Miquel Luque, ja disposa de dues
mínimes per participar al Mundial de
natació que es farà el desembre a
Sudàfrica. Luque va assolir les mar-
ques durant la final catalana d’hivern
celebrada a Vic en les modalitats de
50 m braça i 50 m esquena. Durant
el Campionat de Catalunya el neda-
dor va obtenir 4 medalles d’or en les
finals de 50 m braça, 50 m esque-
na, 100 m braça i al relleu de 4X50
estils. Del 3 al 5 de març participa-
rà a la final estatal d’hivern de
Tenerife on aspira a obtenir les mí-
nimes en 50 papallona i 150 m es-
tils pel Campionat del Món.

Dissabte 18 i Diumenge 19 Febrer
FUTBOL 1a TERRITORIAL Grup 4:
CF Parets-Roda de Ter (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
HANDBOL 2a CATALANA Grup A:
H.Parets-Martorell (Dissabte, 19 h)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A TERRIT. Grup 3:
B.Parets A-Can Colapi (Terrassa) (Dissabte, 19 h)
3a FEM. A Grup 5: Arenys-B.Parets A (Diumenge, 17.30 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2:
CN Caldes de Montbui-FS Parets Wursi (Dissabte, 19.30 h)
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3:
Igualada-TT Parets (Dissabte, 17 h)
JOCS ESCOLARS: 8a jornada benjamí handbol (Dissabte, 10 h)

El sènior masculí A del BP
ja és líder a Territorial
El sènior masculí del Bàsquet Pa-
rets comparteix el lideratge de la lli-
ga de Territorial grup 3 després de
la 17a jornada. Els paretans van
guanyar dissabte passat a casa el
Sant Jordi de Rubí, líder invicte, per
78-70. El partit, que va acabar amb
un empat a 63 punts, va necessitar
una pròrroga que va guanyar el BP
per 15-7. Rubén López amb 16
punts i Dani Pachón amb 15 van ser
els màxims anotadors de l’equip.
Ara mateix el bloc que entrena Toni
Martín és primer -empatat amb el
Sant Jordi- amb 16 victòries i 1 der-
rota. El BP ha guanyat els darrers 15
partits de la competició i es confir-
ma com un dels favorits per assolir
l’ascens a 3a Catalana. Aquest dis-
sabte l’equip rebrà el Can Colapi de
Terrassa (19 h).

El FS Parets Wursi, tercer a la
lliga de Territorial grup 2

L’Handbol Parets es complica la classificació per al play off

L’entitat presidida per Josep Brunès visitarà els centres
educatius del municipi i del voltant per explicar el projecte

jecte a les escoles”, ha dit Jordi
Pellisé, secretari de la junta i jugador
del primer equip. Un cop s’hagi explicat
el projecte als centres educatius, s’or-
ganitzaran trobades escolars al camp
de rugbi de la zona esportiva els dis-
sabtes al matí, mentre que a final de
curs hi haurà un torneig amb tots els
participants. En la campanya de capta-
ció, la directiva també vol implicar als
jugadors de l’equip sènior de 3a divisió
i aprofitar la seva experiència. Pellisé
ha desmentit que el rugbi sigui un es-
port violent sinó tot el contrari. Tots els
joves de Parets que tinguin a partir de
9 anys i vulguin apuntar-se a l’escola
del Club de Rugbi Parets es poden di-
rigir a la recepció del Pavelló d’esports
on se’ls entregarà fulls d’inscripció.

El camp de rugbi de Parets va acollir dissabte passat una trobada de rugbi base9 nedadors del CNP a la
final catalana de natació
El Club Natació Parets estarà repre-
sentat aquest cap de setmana amb
9 nedadors a la final del Campionat
de Catalunya del Grup 2 que es dis-
putarà a la Piscina Sant Jordi de
Barcelona. Els nedadors classificats
són Jaume Jiménez, Aleix Batlles,
Ylenia Alarcos, Carla Gimeno, Judith
Rovira, Anna Molins, Laura Rivera,
Marta Guijarro i Irene Cayuela. Du-
rant el març, el CNP podria tenir tam-
bé algun representant a la final ca-
talana del Grup 3 d’Andorra.

Oliver Avilés fitxa per
l’equip MSC de Gavà
El biker de Parets Oliver Avilés, júni-
or de 2n any, correrà aquesta tempo-
rada per l’equip MSC. Enguany se-
guirà les curses de l’Open d’Espa-
nya, alguna de la Copa Catalana i la
Maxis Cup. Avilés vol preparar-se a
fons de cara als Campionats
d’Europa i del Món de BTT on ja va
participar la temporada anterior.

Tres jornades fa que l’equip sènior A de
l’Handbol Parets no guanya a la lliga de
2a Catalana grup A. Les derrotes contra
la Salle Bonanova (27-24), La Garriga (27-
28) i el pobre empat a la pista del Sant
Quirze B (24-24) han deixat en una situa-
ció compromesa a l’equip que entrena
Josep Manel Herrero. Com a objectiu im-
mediat l’HP vol assegurar-se la classifi-
cació per al play of f d’ascens. Els
paretans són 4arts amb 22 punts i aquest
dissabte reben (19 h) la visita del
Martorell, cinquè, amb 19. En cas de ju-
gar la fase d’ascens l’Handbol Parets sor-
tiria, de moment, amb només  dos punts
ja que l’equip ha perdut quatre dels cinc
enfrontaments directes.

Breus

Rocío Guerrero, 9a a la
final infantil de cros
L’atleta del Club Atletisme Parets
Rocío Guerrero, infantil de 1r any,
va quedar 9a a la final catalana de
cros dels Jocs esportius escolars
disputada a Lloret de Mar. Altres de
les posicions destacades van ser el
14è lloc d’Alba Quirós i el 16è de
Laura Menes en aleví del 1995.
Silvia Juárez va quedar la 27a en ca-
tegoria cadet, Sandra Piñero va que-
dar 18a i Beatriz Jurado 46a al cros
infantil del 1992. En categoria ben-
jamí del 1996, Alba Martínez va ser
la 34a, Pol Rovira el 48è, Iris Quirós
49è, Ferran Rodríguez 56è i Ainoa
Arganda 63a. A la cursa benjamí del
1997, Sau Domènec va quedar el
52è i Dayana Payán la 111 mentre
que Adrià Montaño va ser el 112 en
aleví del 1994. Aquest diumenge el
CAP participa a la final federada de
cros que es fa a Canet de Mar.
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GRUPS MUNICIPALS

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

La mobilitat:
una assignatura

pendent

La Marineta:
 un espai de futur

Nou mesos
on-line

La Marineta és una masia rehabilitada,
amb un entorn i uns annexos importants.
Inexplicablement, està tancada. Nosaltres
ja vam proposar en el nostre programa que
aquest indret s’ha de destinar a: 1) Un
viver d’empreses d’innovació, 2) espai on
es puguin generar cooperatives, 3) oferir
lloguers d’espais, 4) cedir espais per a
l’inici de tallers d’artesans, 5) centre de
gestió dels habitatges de protecció ofici-
al, 6) assessorament als joves emprene-
dors o que busquin la primera feina, 7) es
facilitin connexions a internet, 8) es posin
espais a disposició dels sindicats i de les
empreses per a reunions i trobades, 9) lloc

Quan el juny de l’any passat vàrem posar
en marxa la pàgina web de la nostra Agru-
pació Local, ho vàrem fer convençuts de
la necessitat d’adaptar-nos als nous
temps i amb la voluntat d’afavorir la co-
municació amb la ciutadania del nostre
poble. Per a nosaltres era tot un repte
organitzatiu.
Avui, després de 9 mesos i com si d’un
part es tractés, sabem que hem donat a
llum una eina que ens ha permés apropar
la nostra activitat a la gent. Sabem que
arribem millor i agraïm que aquest instru-
ment també ens hagi permès conèixer opi-
nions diferents, “escoltar” idees i rebre

suggeriments. Tot i que som conscients
que només un percentatge de la població
accedeix habitualment a Internet, no és
menys veritat que cada cop aquest és més
important i la nostra pàgina també és cada
vegada més accessible a la gent. Sabem
que cada cop és més visitada i si bé en
els seus inicis els usuaris eren bàsi-
cament gent del nostre entorn, avui és un
instrument de comunicació amb la pobla-
ció en general. Pensàvem que els usuaris
serien bàsicament persones joves, però en
realitat és visitada per gent de totes les
edats.El temps ens fa valorar aquella
aposta com a un encert. Estem molt satis-

fets d’haver fet aquest salt qualitatiu i
d’haver afrontat, modestament però amb
rigor i constància, la modernització i l’adap-
tació de la nostra organització a les noves
tecnologies. Però l’encer t només serà
complert si cada cop és més visitada i
esdevé una veritable eina de difusió d’ide-
es i de debat municipal. Per tant, animeu-
vos, cliqueu www.ic-v.org/parets i entreu
a la pàgina web d’ICV de Parets.

Aquest dies, en el nostre poble, estem
assistint a tot un seguit d’actes per part
de l’actual equip de govern que fan pen-
sar que la cursa cap a les eleccions del
2007 ja ha començat.
Detectem que el 2006 serà l’any pont on
l’actual equip de govern prepararà i abo-
narà el terreny  per intentar guanyar per
majoria absoluta les eleccions municipals
que probablement es celebraran el maig
del 2007. Denunciem que en tot aquest
còctel de coses que diu l’equip de govern
que farà en aquest període hi manca una
assignatura pendent: la mobilitat. Ningú
parla de la mobilitat ja que és més fàcil

El PPC compleix
els seus

compromisos

És evident que la condició humana tendeix
a valorar menys l’entorn públic que el que
es cenyeix a la seva estricta propietat.
D’això es desprenen les infinitats de cam-
panyes cíviques que sovint comparen allò
privat amb el que és públic com un element
comunicador i efectiu sobre la consciència
ciutadana: “mantén el carrer net com a
casa teva” “A casa teva segur que no fa-
ries”, etc. Aquest fet es pot arribar a en-
tendre perquè individualment tothom sap
el sacrifici que representa poder mantenir
casa nostra, però amb tot, no deixa de ser
un error de concepte, perquè allò que és
públic també és propietat  de cada un dels

que vivim i compartim en col·lectivitat el
municipi. Quan els esforços de la comuni-
tat, transformats en espais públics, pla-
ces, voreres, edificis, mobiliari urbà, se-
nyalització viària etc., són objecte de com-
portaments incívics, s’estan vulnerant els
drets dels ciutadans, alhora que malgas-
tant una part dels recursos que tothom ha
posat a la caixa pública, per gaudir d’un
municipi més net, més ordenat i amb unes
regles bàsiques de conducta i comporta-
ment social. Els socialistes, des de la res-
ponsabilitat de govern, complint una de les
promeses electorals que vàrem fer en les
darreres eleccions municipals impulsem la

campanya “Parets creix en civisme”, que
intentarà a través de la participació i la im-
plicació directa dels ciutadans, potenciar
un canvi de conducta vers el respecte per
tot allò que hem de compartir o no, al
nostre poble. Cal tenir consciència dels
esforços que representa per a la comuni-
tat la reparació d’ aquelles conductes
incíviques, però sobretot cal saber que
sense el respecte als altres és inviable la
convivència ciutadana.

Respecte vers la
convivència

d’assessorament i formació per millorar la
inserció de les dones  en el món laboral,
10) conversió dels annexos i patis en un
espai lúdic per a l’oci de nit i lloc de tro-
bada, 11) que es formi xarxa amb altres
iniciatives similars.
Nosaltres, a diferència de l’equip de Go-
vern, no improvisem ja ho vàrem proposar
així l’any 2003 i ho mantenim.
En l’elaboració del programa, després
d’escoltar a alguns joves i debatre el tema,
hi vam incloure també, el fet de possibili-
tar un Ateneu jove amb autonomia de ges-
tió. Entenem que cap a la Marineta.
Per can Guasch, seguim pensant, que el

millor es destinar-ho a hotel, pel seu em-
plaçament i pel seu estat és un edifici que
necessita una rehabilitació molt costosa,
que no està en els pressupostos. És vo-
ler enganyar, dir que es posarà a disposi-
ció dels joves o de qui sigui, perquè l’edi-
fici no està en condicions de ser habitat.
Consulteu el nostre web
(www.nopparets.org)  segur que us agra-
darà.

parlar d’altres equipaments que venen
més i dels que es poden treure més rèdits
polítics. Parlarem de civisme, de la resi-
dència, d’habitatge social, d’un ateneu po-
pular, de nous espais de lleure, del famós
Parc Fluvial, de millores de les voreres,
millora de senyalització viària, de construc-
cions escolars, de l’Espai Central, millo-
res de l’enllumenat i d’un llarg receptari
de petites coses, però, de moment no hem
sentit res de la mobilitat que escanya cada
dia una mica més el nostre municipi. La
del Cas Antic està “desada” al congelador,
el problema de la principal artèria viària,
és a dir, l’avinguda de Catalunya, conge-

lada i la càrrega que es produirà per la
connexió Enric Ballera (Barri Cerdanet) amb
l’Avinguda Espanya quan els habitatges de
Can Jardiner estiguin acabats; ni hem par-
lem. Resoldre el problema de la mobilitat
és molt important si volem tenir un poble
compensat i equilibrat. Creiem, sincera-
ment, que no han meditat aquesta neces-
sitat com a una prioritat i nosaltres, tot el
contrari, creiem que és una assignatura
pendent que cal aprovar amb bona nota.

Fa uns dies vam dedicar aquest article a
l’Estatut i a la importància que es respec-
ti la voluntat del poble català expressada
a través del seu Parlament.
Us vam animar a anar a la manifestació del
dia 18 de febrer. Llavors encara no conei-
xíem, si bé alguns sospitàvem, la traïció
convergent. S’han venut per un plat de llen-
ties. Esquerra s’ha quedat sola defensant
allò que va aprovar el Parlament de
Catalunya.
Quan personatges com Rodríguez Ibarra o
Bono fan declaracions lloant l’Estatut o Pi-
qué diu que el model de finançament, que
és més del mateix i perpetua el dèficit fis-

cal, s’assembla molt al que ells proposa-
ven, ja us podeu imaginar la magnitud de
la tragèdia.
Per això ara cal dir no. Per dignitat. Per-
què volem que Zapatero compleixi allò que
va prometre als catalans i les catalanes
quan va dir que aprovaria l’Estatut que
sortís del Parlament català.
Des d’Esquerra Republicana volem enco-
ratjar-vos a fer sentir la veu de Catalunya
perquè tothom l’escolti. Per això el dia 18
sortirem al carrer a reclamar allò que ens
pertoca per justícia. Per dignitat nacional
i per justícia social el dia 18 veniu a la ma-
nifestació en defensa de l’Estatut aprovat

pel Parlament de Catalunya.
Fem-nos sentir!

Diguem no

parets@xarxapsc.net

El PPC compleix els seus compromisos.
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Com i perquè va sorgir la idea de crear l’entitat?
L’entitat va sorgir fa uns dos anys amb la clara vo-
luntat d’ajudar el poble Materi on hi ha dues Teati-
nes des de fa més de deu anys treballant en el país,
Sor Carmen Manso i Sor Carmen Avilero. Dono les
gràcies al regidor de Cultura, Antonio Torío, perquè
va ser ell qui ens va suggerir la idea de constituir una
associació.
Quantes  persones integren Amics de Materi?
Actualment som uns cinquanta col·laboradors que
proporcionem ajuts puntuals que s’envien directa-
ment a Materi i allà les teatines els administren i dis-
tribueixen. Fer un apadrinament no és costós. Amb
una aportació de cent cinquanta euros a l’any pots
garantir que un nen o una nena vagi a l’escola, mengi
i es pugui vestir.
Quins projectes ha impulsat Amics de Materi  per
la república africana de Benín?
Doncs amb el suport de l’Ajuntament de Parets hem
fet diversos pous per  aconseguir treure aigua i tam-
bé s’ha comprat un generador per fer llum ja que
només  tenen llanternes que funcionen amb piles.
És un país molt tranquil, d’uns vuit milions d’habi-
tants, amb moltíssimes mancances. Amics de Materi
ens hem presentat recentment a un premis de soli-
daritat que convoca la revista Telva i hem aconseguit
el tercer premi.
En què consisteix aquest reconeixement?
En primer lloc estem molt satisfets d’haver-lo obtin-

“Amb 150 euros a l’any pots garantir que un infant vagi a l’escola, mengi i es pugui vestir”

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

gut i consisteix en una dotació econòmica  que  hem
decidit invertir en un projecte  impulsat per un bis-
be de la zona de Materi dedicat a salvar a tots
aquells nens que neixen de natges, de peus o en
alguna altre circumstància que no sigui correcta
segons les seves supersticions. Hi ha una tribu a
Benín que mata els nens que neixen en aquestes
condicions i aquest bisbe  està lluitant per eradicar
aquest costum. La dotació econòmica del nostre
premi serà per aquest projecte.
Com a presidenta d’Amics de Materi, has estat, fa
un temps, a Benín. Quines sensacions t’has endut
d’aquest país?
Vaig tornar molt  més plena  del que vaig marxar.
És un país de contrastos en el que pots passar de
plorar a riure amb molta facilitat. La gent és molt
acollidora i et dóna el que calgui  per tal que et
sentis content i a gust. El país impressiona: els
habitants van despullats, mengen un cop al dia un
tipus de patata que es diu nyame i amb això sub-
sisteixen. Les teatines continuen treballant  a la
zona amb moltes ganes i des d’Amics de Materi
estem al seu costat per contribuir en el que sigui
possible.

Carnaval... Carnestoltes

FFFFFeeeeem som som som som solililililidddddaaaaarrrrritititititaaaaattttt RRRRReeeeetttttalalalalal lllllsssss...............

Maria José Torres
Presidenta d’Amics de Materi

Servei Local d’Ocupació de Parets. C/Major, 2 - 4. 08150 Parets del Vallès (Barcelona) Tel. 93 573 88 88

Per accedir a aquestes ofertes la-
borals, heu d’estar inscrits al Ser-
vei Local d’Ocupació de Parets
(SLOP).
Si hi esteu interessats, podeu te-
lefonar els dilluns, de 9 a 13 ho-
res,  al 93 573 88 88 o bé adre-
çar-vos personalment a l’SLOP, al
C/Major 2-4, Parets del Vallès.

BORSA DE TREBALL PEÓ DE LA
CONSTRUCCIÓ

Llocs de treball: 2.
Contracte: Obra o servei.
Horari: Jornada completa
partida de 7 a 18 h.
Tasques: Les pròpies de la
professió.
Requisits: Carnet de
conduir.

VENEDOR/A MOSSO DE
MAGATZEM

CARRETONER

Llocs de treball: 1.
Contracte: Temporal amb
possibilitats de continuïtat.
Horari: De 10 a 14 i de 15
a 17 h.
Tasques: Venda de pisci-
nes.
Requisits: Experiència en
vendes i carnet de conduir.

Llocs de treball: 5.
Contracte: Eventual amb
possibilitats de continuïtat.
Horari: Jornada intensiva a
escollir entre matí, tarda o
nit.
Tasques: Càrrega i descàr-
rega (manual i mecanitzat) i
preparació de comandes.
Requisits: Carnet de
conduir.

Llocs de treball: 2.
Contracte: Obra o servei.
Horari: Torn rotatiu (matí,
tarda o nit).
Tasques: Les pròpies de la
professió.
Requisits: Disponibilitat
horària i 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

Per consultar aquest document, fins ara calia anar a Salamanca. Ara n’hi ha
prou d’acostar-nos a Sant Cugat i, almenys, ens sortirà més barat.
Efectivament, tal i com apuntàvem en el núm. 17, els papers de Salamanca,
perdó, de Catalunya, van sortir del Archivo de la Guerra Civil el dia 21 de ge-
ner, encara que van trigar més a arribar a Catalunya que si haguessin estat
transportats a lloms d’una mula, noble animal. Però, en fi, ja són aquí...
La present certificació –pertanyent al fons de la Generalitat de Catalunya,
encara que faci referència a Parets– documenta la dissolució de les regido-
ries de Seguretat interior i de Defensa que es va dur a terme a instàncies
del govern català per tal d’introduir la normalitat en la vida municipal.
Queden documents de Parets a Salamanca. Potser algun llibre d’actes..., d’al-
guns no tenim coneixement. Confiem que, algun dia, no haurem d’agafar l’avió
per llegir-los.
El que queda ben palès és que la funció per la qual van ser incautats tants
documents, és a dir, per documentar la repressió, va ser escrupolosament
ben acomplerta: dels onze homes que integraven la Corporació, quatre van
ser afusellats, dos van morir a Mauthausen, i la resta patiren presó o exili.

Carnestoltes és una paraula que –i en això no coin-
cideixen tots els estudiosos– deriva del llatí carnis
cualis, és a dir, «carns privades». Es tracta d’una clara
al·lusió a la prohibició de menjar carn durant els dies
de Quaresma i és per això que el carnestoltes, temps
de gresca i disbauxa, precedeix a l’austeritat de les
setmanes que li segueixen. D’arrels romanes, sem-
bla que és una evolució directa dels Saturnals –fes-
tes dedicades al déu Saturn– en que es celebrava la
fi de l’hivern i el renaixement de la natura a la prima-
vera. Amb el «poti-poti» de festes paganes, el carna-
val es va fondre amb d’altres celebracions i se li van
incorporar màscares i disfresses. A Catalunya, el
Carnestoltes com a personatge, apareix per primer
cop al segle XVII i és representat pels pagesos com
un home de palla vestit amb roba de feiner que era
cremat el dimecres de cendra. Durant la Guerra Civil
el carnaval va ser prohibit a tot l’estat i no va ser fins
a la dècada dels setanta que es recuperà en tot el
seu esplendor. Pel que fa a Parets, qui no recorda el
famós ranxo? una mena d’escudella catalana elabo-
rada i repartida al mig del carrer. També cal recordar
que el nostre carnaval fou, durant molts anys, l’últim
a celebrar-se en tota la comarca. I per acabar, un ro-
dolí que també es pot aplicar la resta de l’any:
«Aquest món és una bola/ i convé fer-la rodar/ que’l
ditxo ja ho diu ben clar:/ a las penes, xirinola» (De
l’entitat Gatzara Contínua. Citat per Joan Amades, en
el Costumari Català).

Amics de  Materi és el nom de l’entitat creada a
Parets el març del 2004 amb el principal objectiu
d’ajudar el poble africà de Materi, dins la Repúbli-
ca de Benín, a l’Àfrica. Benín limita al nord amb
Níger, a l’est amb Nigèria, a l’oest amb Togo i al
sud amb l’Atlàntic. Materi  és la població on les
religioses teatines hi tenen una missió i és per això
que l’entitat manté una estreta  relació amb el
col·legi  Nostra  Sra. de Montserrat, centre con-
certat gestionat per religioses d’aquesta ordre.
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“Vàrem pensar en crear un plat que impactés i va sorgir la venencia”

Sadurni Ros
Restaurant Can Romeu

Sadurní Ros és el propietari de Can Romeu, un dels restaurants històrics del po-
ble que es va obrir el juliol de 1973. Encara que no coneixia el món de la restau-
ració, aquest paretà de 60 anys va fundar aquest establiment en una masia que
es troba a la C-17, quilòmetre 17. Actualment Can Romeu és un dels restaurants
més reconeguts i de més superfície en instal·lacions, menjadors i aparcament de
la comarca. A més a més té una particularitat que no en té cap altre: la venencia.

Ultima hora ...

Carles Font
Fotografies: Joan Soto

Activitat de la Plataforma pro Ateneu
Demà, dissabte 18 de febrer, a les
22.30 h, tindrà lloc al Teatre Can
Butjosa un acte organitzat per
l’asociacio Plataforma pro ateneu,
durant el qual, l’entitat presentarà el
curtmetratge Las manos llenas de
Tomi González i Jordi García. Poste-
riorment, hi haurà un concert en el
que intervindran grups com Reber-
K, Sound Sistem, 2in-par i projecci-
ons a càrrec d’Impaktesvisuals.
El 21 de febrer, l’entitat celebrarà
una assemblea oberta a tothom a
l’Escola Municipal d e Música.

´

Per què va decidir obrir un restaurant
a Parets?
Després d’encarregar-me de tot el com-
plex del santuari de Núria durant els
anys 60, vaig pensar en tornar a Parets.
De fet era arriscat crear un restaurant
en una masia perquè en aquell temps
no era massa habitual. Vaig mirar diver-
ses masies al llarg de la C-17 i vaig tro-
bar Can Romeu, una casa on els maso-
vers ja havien marxat. Era complicat
perquè abans no s’entenia gaire un
restaurant fora del nucli urbà, però vaig
apostar per ell i encara continuem tre-
ballant malgrat que no sóc cuiner. Tot i
això sé per fectament quan un plat és
bo o no ho és.
Recorda el dia de la inauguració?
Per fectament. Recordo gent que ja no
hi és entre nosaltres. Van venir molts
amics del poble i va ser una festa molt
maca. També he de dir que sense la
Magda, que era la meva dona, i els
meus fills, no hagués tirat endavant el
negoci.
Can Romeu ha canviat gaire?
S’ha ampliat molt i encara hi ha previst
fer moltes més coses. És dels restau-
rants més grans de la comarca si par-

lem de menjadors, oficines, cuina, el
celler i l’espai d’aparcament. Per nom-
bre de cadires podem dir que hi caben
unes 300 persones, tot i que això no és
el normal. Concretament hi ha entre vuit
i deu sales, totes a la part de baix, però
properament també inaugurarem algun
altre menjador privat a  dalt. Cal tenir
en compte que tenim un públic molt
variat tot i que organitzem molts dinars
i sopars d’empresa.
Com s’aconsegueix fidelitatzar els clients?
Vam pensar en crear algun plat que
impactés i va sorgir la ‘venencia’. Això
és una tradició en algunes zones
d’Andalusia on es serveix als cellers un
fino de Xerès i després nosaltres els hi
donem un tros de pernil. A Can Romeu
també tenim una tirada for ta amb el
pernil i fa més de vint anys que baixem
al sud d’Espanya on es fan els millors
pernils del país.
A part de Can Romeu, s’ha dedicat a
algun altre negoci?
Vaig obrir un altre restaurant a Lliçà de
Vall, Can Coll. Vaig començar el 13 de
març de 1976 i vaig tancar-lo el 2002.
Era un establiment molt semblant al de
Can Romeu ja que teníem la mateixa

carta. Jo i el meu fill Ignasi també vam
fundar el karting de Lliçà, que primer
estava a Can Coll i després el vam tras-
lladar a on és ara. Tot i això el dia a dia
el porta l’Ignasi i s’ha convertit en un
dels circuits més importants d’Europa
amb més de 300 karts que tenim al
pàrquing, a més d’organitzar un campi-
onat propi. A més a Can Romeu també
va existir un bingo, un negoci que no va
anar massa bé però que va durar quin-
ze anys.
Quin indret de Parets que li agrada més?
La plaça de la Vila. La recordo ja de ben
petit on jugàvem a futbol i anàvem amb
bicicleta.

Posposat el Cafè Teatre
Per  motius d’organització, el Servei
de Cultura de l’Ajuntament i l’enti-
tat col·laboradora ATEP, van decidir
suspendre l’espectacle del Cafè
Teatre, previst pel passat 11 de fe-
brer, i posposar-ho fins el dissabte
13 de maig.

Ismael Serrano, en concert
Ismael Serrano actuarà diumenge,
19 de febrer, a les 18.30h, al Tea-
tre Can Rajoler. El cantautor madri-
leny presentarà el seu darrer disc,
Naves ardiendo más allá de Orion.

Cloenda del Club de superlectors
Avui, 17 de febrer, se celebra la clo-
enda del Club de superlectors a la
biblioteca Can Rajoler i es procedi-
rà al lliurament de diplomes. L’ac-
te comptarà amb la presència de la
il·lustradora i escriptora Gabriela
Rubio, a les 18 hores.


