
El proper curs escolar, Parets disposarà d’un
nou centre educatiu i més places d’escola
bressol. Recentment, la Generalitat de
Catalunya ha aprovat la construcció d’un nou
CEIP a Parets, que inicialment comptarà amb
una línia d’educació infantil i primària amb
possibilitat d’ampliació a dues. La setmana vi-
nent, tècnics de la Generalitat iniciaran l’estudi
del solar –emplaçat a l’Espai Central– on es
construirà l’equipament, uns terrenys que
l’Ajuntament cedeix al Departament d’Educa-

ció. Segons les previsions, el nou centre en-
trarà en funcionament coincidint amb l’inici
escolar, el proper setembre, complementant
l’oferta educativa de Parets amb una nova lí-
nia de P3. L’import de l’actuació és de
908.960 euros. Aquesta mateixa setmana, la
Generalitat també ha manifestat que durant
aquest 2006 s’adjudicarà el projecte d’ampli-
ació del CEIP Pompeu Fabra i l’actuació, amb
una inversió estimada superior als 900.000
euros, s’executarà el 2007. (Pàg.3)
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Parets tindrà un nou CEIP el proper curs
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A finals d’aquest mes començaran les actuacions de millora del centre educatiu Patronat Pau Vila
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El Servei Local
d’Ocupació (SLOP),
és un servei gratuït
que ofereix l’Ajunta-
ment i on s’hi pot
trobar informació so-
bre el mercat de tre-
ball, orientació labo-
ral i una borsa de
treball constant-
ment actualitzada.
Està adreçat a per-
sones residents a
Parets i majors de 16 anys que estiguin
a l’atur, treballant o que estudiïn i desit-
gin un assessorament personalitzat sobre
el món laboral. El servei està format per
tècnics especialitzats que, amb una entre-
vista prèvia, assessoren i orienten envers
els objectius professionals, informen so-
bre la manera més correcta de fer un cur-
rículum vitae, ajuden a buscar el mètode
més efectiu per realitzar la recerca d’ocu-

SLOP, treball a l’abast de tothom
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pació o a preparar i
realitzar les entre-
vistes de selecció.
És també un servei
adreçat a les em-
preses per tal d’as-
sessorar-les i trobar
el candidat més adi-
ent mitjançant la re-
cerca personalitza-
da d’un perfil espe-
cífic tenint en comp-
te les persones ins-

crites en aquest servei. Els usuaris de
l’SLOP compten també amb el Club de
Feina, un espai on es facilita el contacte
amb les empreses així com la premsa es-
pecífica. També disposa d’ordinadors, te-
lèfons, informació sobre cursos, escoles
taller, cases d’oficis, formació
ocupacional i contínua, ofertes externes i,
a més, garanteix un seguiment persona-
litzat, constant i específic.
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Servei Local d’Ocupació
C/ Major, 2-4
Tel. 93 573 88 88

Horari, de 9 a 13 h.
i entrevistes concertades

SERVEIS

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

L’Associació Catalana Wing Chun de Cultura Xinesa
(Ascat Wingchun), va inaugurar recentment la seva seu
a Parets del Vallès. El principal objectiu d’aquesta
associació és la d’apropar-nos, a través de diferents
expressions culturals característiques, a aquesta mil-
lenària civilització. El món del consumisme i la globa-
lització, per sort, no ens apor ta només hamburgue-
ses i patates fregides de dubtosa qualitat, també ens
aporta  interculturalitat i mestissatge. Ara ens queden
més a prop cultures que abans eren molt llunyanes, i
això ens permet aprendre nous valors i intentar com-
prendre altres formes de veure el món. Sens dubte
avui dia tenim més possibilitats de tenir amplitud de
mires, d’enriquir-nos i de retrobar la nostra identitat
tant personal com social i evitar així caure sense per-
sonalitat dintre d’aquesta massa informe i
globalitzada. L’associació té com a principal activitat
la difusió del kungfu, entès com un art tradicional a
la vegada que pràctic. L’aprenentatge es realitza en
un ambient familiar i  seguint un programa coherent,
treballant les vessants teòriques, pràctiques, culturals
i filosòfiques. Es realitza també un treball intern que
ens permetrà trobar-nos bé amb nosaltres mateixos i

augmentar l’autoconfiança. Però sobretot es tracta
d’un estil que ens permetrà conèixer la mecànica del
nostre cos, controlar-la i poder aplicar-la en moments
de necessitat. A l’associació s’ofereixen classes re-
gulars de ioga kundalini i, en breu, de qi gong (chi
kung). Aquestes pràctiques treballen amb la respira-
ció i la consciència corporal per tal d’aconseguir re-
laxació i benestar físic i mental. S’estan preparant
també seminaris d’introducció a aquestes ar ts així
com al tai-txi. L’associació té previst, amb col-
laboració amb l’Ajuntament i en centres cívics de la
vila, la realització de diferents actes culturals. S’es-
tà posant a punt un cicle de cinema xinès amb la
col·laboració de Hannya Cinema Group (associació
organitzadora de la Mostra de Cinema Asiàtic de
Mollet del Vallès) i una xerrada sobre medicina tradi-
cional xinesa amb el doctor Santi Pascual. Ascat Wing
Chun té les portes obertes a qualsevol persona que
estigui interessada a aprendre i conèixer aquesta rica
cultura.

Javi Ruiz
Vicepresident d’Ascat Wing Chun

Divendres 3 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte: personatges
pacífics. Organització: Biblioteca Can
Butjosa
Dissabte 4 febrer
-A les 22.30 h, al Casal de Cultura Can
Butjosa, balls de saló amb el grup
Bolero. Organització: Servei de Joven-
tut
Diumenge 5 febrer
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler,
representació de l’obra No et moguis,
a càrrec de Total Memos. Organitza-
ció: Servei de Cultura
Dimarts 7 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajo-
ler, hora del conte, amb contes de ra-
tolins a càrrec de Joan de Boer. Orga-
nització: Biblioteca Can Rajoler
Dijous 9 febrer
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajo-
ler, conferència sobre la intel·ligència
emocional, a càrrec de Mariano Royo.
Organització: Biblioteca Can Rajoler

cia. Marduix.  Organització: Rialles
Parets
Dimecres 15 febrer
-A les 19.30h h, a l’Escola Municipal
de Música, presentació de la campa-
nya Parets creix en civisme. Organit-
zació: Ajuntament de Parets
-Del 15 al 28 de febrer, a la Bibliote-
ca Can Rajoler, exposició documental
amb motiu de la Quinzena Mozart. Or-
ganització: Biblioteca Can Rajoler
Dijous 16 febrer
-A les 18.45 h, al Teatre Can Rajoler,
recital poètic amb motiu del XIII ani-
versari del Niu d’Art. Organització: Niu
d’Art Parets

PESSEBRE
-Fins al 5 de febrer, a sota la plaça de
la Vila, 19è Pessebre Monumental i
l’exposició de diorames. Dissabtes i
diumenges de 17 a 21 h. Organitza-
ció: Agrupació Pessebrista de Parets
del Vallès

Divendres 10 febrer
-Al Centre Cultural Can Rajoler, ober-
tura de l’exposició Cultura de Pau, de
la Fundació per la Pau, fins al 5 de
març. Organització: Ajuntament de Pa-
rets
A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte: personatges
pacífics. Organització: Biblioteca Can
Butjosa
-A les 19.30 h, al Teatre Can Rajoler,
presentació del projecte de la residèn-
cia i centre de dia per a la gent gran.
Organització: Ajuntament de Parets
-A les 22 h, al Casal de Cultura Can
Butjosa, sopar intercultural. Organit-
zació: Ajuntament de Parets
Dissabte 11 febrer
-A les 22.30 h, al Teatre Can Butjosa,
cafè teatre. Organització: Servei de
Cultura
Diumenge 12 febrer
-A les 18 h, al teatre Can Rajoler, re-
presentació de l’espectacle de titelles
Frederic, i tu què fas? a càrrec de la
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

Les obres d’ampliació i millora del CEIP Pompeu
Fabra s’executaran durant l’any 2007
Les sol·licituds de l’Ajuntament en matèria d’educació co-
mencen a obtenir resposta. Aquesta mateixa setmana,
la Generalitat de Catalunya ha confirmat que assumirà
l’ampliació del CEIP Pompeu Fabra. L’adjudicació del pro-
jecte es durà a terme aquest 2006 i l’execució de les
obres en el decurs de l’any vinent.  D’altra banda, ja s’es-
tan duent a terme les obres d’ampliació del CEIP Lluís

Piquer i properament s’iniciaran al CEIP Pau Vila. El curs
vinent, Parets tindrà també un nou centre escolar d’edu-
cació infantil i primària a l’Espai Central, que inicialment
serà d’una línia però ampliable a dues. Així mateix, el pro-
per curs entrarà en funcionament una escola bressol
privada i es construirà una altra de titularitat municipal
que estarà operativa el curs 2007-08.

La Generalitat de Catalunya ha confir-
mat que assumirà l’ampliació del CEIP
Pompeu Fabra, una sol·licitud que des
de fa temps havia fet arribar el consis-
tori paretà. L’adjudicació del projecte es
durà a terme aquest 2006 i l’execució
de l’actuació tindrà lloc l’any vinent. El
centre educatiu s’ampliarà amb 500
metres quadrats i es dotarà de serveis
com menjador, biblioteca i despatxos.
L’obra suposarà una inversió de més
de 900.000 euros. Així mateix, el de-
par tament d’Educació ha acordat la
construcció d’un nou CEIP a Parets, en
un solar a l’Espai Central cedit per
l’Ajuntament. Aquesta nova escola, que
inicialment serà d’una línia, estarà ope-
rativa a principis del proper curs amb
una aula de P3.

Ampliació de centres educatius
Però aquest no és l’únic centre educa-
tiu que comptarà amb millores. Des de
fa uns mesos s’estan executant les
obres d’ampliació del CEIP Lluís Piquer
en la seva segona fase. En aquest cas
es construeixen 1.500m2 més d’espai
per a la biblioteca, gimnàs, pistes es-

portives i remodelació de les aules del
parvulari. La inversió econòmica per a
aquesta ampliació és de dos milions
d’euros. L’ampliació permetrà que es
pugui fer el desdoblament complet de
la segona línia.

A finals de febrer o inicis de març s’ini-
ciaran les obres d’ampliació i millora del
CEIP municipal Pau Vila. Es destinarà
una partida de 430.000 euros per a re-
alitzar l’ampliació del menjador, conne-
xions interiors de l’escola i una nova
entrada sense barreres arquitectòni-
ques. En una segona fase es procedi-
rà a la rehabilitació de la façana i el
canvi de les finestres.
El proper curs l’escola bressol la Xana
disposarà del nou edifici, amb capaci-
tat per a 75 places. També durant el
2006 es preveu la construcció d’una
escola bressol municipal a la zona de
Can Berenguer que oferirà 100 places
per a infants de 0 a 2 anys i que esta-
rà operativa el curs 2007-2008.

Aquest any s’adjudicarà el projecte per a l’ampliació de l’escola Pompeu Fabra

BEQUES PER A ESTUDIS DE
QUALITAT INDUSTRIAL

L’Institut Universitari de Ciència i Tec-
nologia (IUCT) i l’Ajuntament de Parets
han constituït el Consell Social Local de
l’Institut de Ciència i Tecnologia de
Parets del Vallès, que té com a princi-
pals funcions l’apropament de l’activi-
tat universitària a la ciutadania de Pa-
rets i de la comarca i la potenciació de
Parets com a centre universitari espe-
cialitzat en les activitats pròpies de
l’IUCT.
La primera acció realitzada pel consell
ha estat la creació de beques adreça-
des a persones residents a Parets del
Vallès o treballadors d’empreses de la
localitat. S’han convocat un total de
quatre beques, dues per a un Màster
de Qualitat Industrial (beca del 50%
del cost) i dues per a la Carrera Univer-
sitària de Seguretat i Qualitat Indus-
trial (beca del 100% del cost del segon
semestre d’enguany, més el 50% de les
assignatures corresponents al 2006-
2007). Els estudis s’imparteixen a l’Ins-
titut Universitari de Ciència i Tecnolo-
gia de Mollet del Vallès.
Per accedir a les beques cal residir a
Parets i/o treballar en alguna de les
indústries del municipi i tenir una ren-
da familiar no superior als màxims de-
terminats per l’Institut Universitari de
Ciència i Tecnologia. Per tal de sol·-
licitar-les cal presentar la titulació d’ac-
cés, DNI, declaració de la renda de
l’exercici 2004 i el padró i/o el certifi-
cat d’empresa on s’especifiqui la data
i la durada del contracte. La documen-
tació caldrà lliurar-la a l’Ajuntament de
Parets del Vallès.

S’amplien i milloren els
centres educatius de Parets

Més i millors equipaments educa-
tius per als nostres fills. Aquest és
un repte constant que té el munici-
pi, ja que la població nouvinguda a
Parets té un per fil majoritàriament
jove i aquest increment demogràfic
ha d’anar acompanyat de la millora
i el creixement dels serveis que ne-
cessiten els ciutadans.
Per això, el Ple ha aprovat la cessió
d’un solar a favor de la Generalitat
per construir-hi un nou centre edu-
catiu d’infantil i primària que estarà
a punt per al curs vinent. L’obra
d’aquest col·legi previst inicialment
d’una sola línia i ampliable a dues,
que estarà situat a l’Espai Central,
s’iniciarà enguany amb el parvulari.
L’Ajuntament també ha començat
els tràmits amb el govern català per
formalitzar el conveni que permetrà
crear, el 2007, una nova escola
bressol municipal amb la qual s’am-
pliarà l’oferta actual en 100 places.
A més, aquest curs ha començat a
prestar els seus serveis l’escola
bressol privada La Xana, que ja ha
iniciat les obres de construcció del
nou i definitiu espai per acollir a 74
infants el pròxim curs escolar.
Paral·lelament, es por ten a terme
les obres d’ampliació del CEIP Lluís
Piquer, que faran d’aquest centre
una escola modèlica a nivell
d’infraestructura i permetrà acabar
el desdoblament del col·legi en dues
línies. També es començaran les
obres de millora del CEIP municipal
Pau Vila, especialment al menjador,
a l’entrada i a les connexions entre
l’edifici principal de l’escola, el par-
vulari i la cuina, així com l’adjudica-
ció del projecte de millores i ampli-
ació de l’escola Pompeu Fabra.
Són les iniciatives que, en matèria
d’equipaments, hem posat en mar-
xa per continuar complint el nostre
compromís institucional i ciutadà
amb l’educació, un compromís que
necessita el Parets d’ara i el del fu-
tur. Més i millor educació per a
tothom.



3 de febrer de 20064
ACTUALITAT

Dos agents de la Policia Local de Pa-
rets, el caporal Miquel Lafuente i
l’agent  Alfonso Caballero, van assis-
tir el naixement d’un nadó al municipi,
el passat 28 de gener de 2006.
Al voltant de dos quar ts de 4 de la
matinada del 28 de gener, un veí de
Parets va trucar a la Policia Local per
sol·licitar una ambulància després que
la seva dona ja hagués trencat aigües.
Previ avís a l’ambulància, els dos
agents es van dirigir al domicili de la
parella i  mentre esperaven l’arribada
del metge i de l’ambulància van aten-
dre la dona. La jove, de 24 anys d’edat,
va donar a llum al nadó atesa pels
agents de la Policia Local de Parets.
L’Alfonso, que anteriorment havia for-
mat part de DYA i Bombers, ja havia

Els dos
agents de
la Policia
Local amb
el nadó

Un caporal i un agent de la Policia Local
assisteixen el naixement d’un nadó a Parets

Alumnes del CEIP Lluís
Piquer visiten l’Ajuntament

Fora de l’aula, sense llibres però amb
temari extens: com funciona l’Ajunta-
ment? Aquesta és la classe especial
que han protagonitzat una cinquantena
d’alumnes de tercer de primària del
CEIP Lluís Piquer. Es tracta d’una clas-
se poc convencional però que els ha
permès conèixer de prop com funcio-
na la Casa de la Vila.
El recorregut els porta a  cadascun
dels departaments, a alcaldia i també
prenen lloc a la sala de plens.
Alguns prenen apunts, d’altres fan pre-
guntes i altres  ja comenten a què vo-
len dedicar-se professionalment quan
siguin grans. Veterinaris, mestres, pe-
riodistes i, fins i tot, un amb vocació
d’alcalde.

atès algun part. Per al Miquel era la pri-
mera vegada: “l’experiència ha estat
molt gratificant”,“l’endemà vam trucar
a l’Hospital per saber com es trobaven
mare i fill”.

Un cop arribada l’ambulància i els ser-
veis mèdics, el nadó i la mare van ser
traslladats a l’Hospital de Granollers en
perfecte estat de salut. L’infant va fer
2 quilos i 600 grams de pes. Els dos
policies van rebre l’agraïment de la fa-
mília i felicitacions dels metges de
l’Hospital així com del seu depar ta-
ment.

El nadó i la mare van ser
traslladats a l’Hospital de

Granollers

El somni d’en Yuri, del barceloní
Daniel Resines, ha estat el projec-
te guanyador del primer Concurs
per a la realització d’un documen-
tal de contingut social, promogut
pel Servei de Joventut de l’Ajunta-
ment de Parets.
Els membres del jurat, per unani-
mitat, han atorgat el premi a la
millor proposta –dotat amb 2.000
euros– al barceloní Daniel Resi-
nes, de 29 anys, pel projecte de
documental titulat El somni d’en
Yuri, que haurà d’estar finalitzat el
3 de juliol de 2006.

El protagonista, en Yuri, és un jove
amb discapacitació que aconse-
gueix fer realitat el somni de la
seva vida: viatjar a Nova York. El do-
cumental pretén donar a conèixer
la particular visió del protagonista
sobre les coses que l’envolten i la
imatge que percep de la ciutat dels
seus somnis.
D’entre les obres presentades a
concurs, un total de tretze, ha des-
tacat el bon nivell i la qualitat de
les propostes.

El somni d’en Yuri,
guanya el primer
Concurs Documental
de Parets

Èxit de participació amb
tretze propostes documentals

presentades
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Què li sembla que Parets pugui tenir un ateneu popular autogestionat per joves? Seria Can Guasc un bon emplaçament?

VOX POPULI

Em sembla molt bé que es
faci, és una manera que els
joves puguin programar acti-
vitats al seu gust i no hagin
de marxar fora de Parets a
buscar-les. No sé on és Can
Guasc.

Ana M.
Grima

20 anys

J. Carlos
Roman
37 anys

Està molt bé, perque això
incentiva el jovent a fer co-
ses que els motivin, sense
haver d’anar a fora a buscar-
les. Fa molt poc que visc a
Parets i no sé on és Can
Guasc.

Isabel
Calvany
30 anys

És ideal tenir un lloc de tro-
bada per als joves, on no es
molesti als veïns i poder fer
concerts i altres coses
tranquil·lament, ara que tan-
ca El Cargol Pelut. Confio
que Can Guasc sigui el lloc
per fer-ho. M’agrada.

Encarna
Martín
29 anys

M’agrada la idea que ens
deixin decidir el que volem
fer durant el temps lliure.
Can Guasc és una bona pro-
posta i en aquesta masia,
que està apartada del poble,
no es molestarà a ningú amb
el posible soroll.

Isabel
Guerrero

18 anys

No sabia rés d’aquest
tema, però és una bona
proposta que hauríem de
recolzar tots per tal que ar-
ribés a fer-se. No conec la
masia, però si ho han pro-
posat deu ser perquè és
adient fer-ho allà.

El Cargol Pelut tanca les seves portes
L’incompliment de la normativa del local, dels horaris i les

queixes veïnals provoquen el tancament de la sala

El Cargol Pelut va tancar les seves
portes diumenge passat, 29 de gener.
L’incompliment de la normativa, la
manca de mesures de seguretat tant
a l’interior com a l’exterior del local i
els problemes de convivència ocasio-
nats als veïns han motivat el seu tan-
cament.

L’Ajuntament de Parets no ha renovat
la llicència provisional al propietari des-
prés que no s’acomplissin les condi-
cions requerides per desenvolupar
l’activitat.

Recollida de signatures
La disconformitat d’un col·lectiu de
joves s’ha palesat amb una concentra-

ció a la plaça de la Vila, dijous passat,
i amb el lliurament de signatures en
contra del tancament. Firmes també
n’han recollit els veïns, manifestant la
seva queixa per molèsties ocasionades
com ara soroll o l’horari de tancament
d’El Cargol Pelut.

Alternatives de lleure
Amb la voluntat de donar alternatives,
l’Ajuntament planteja la creació d’un
ateneu popular emplaçat a la masia
Can Guasc, al polígon industrial Lle-
vant. Aquesta proposta ja ha estat ex-
posada a alguns joves, membres del
col·lectiu El Cargol Pelut, que l’han re-
but amb satisfacció. L’activitat de l’ate-
neu complementaria la que ja s’ofereix
per a joves al Casal Cultural Can
Butjosa. D’altra banda, està projecta-
da una zona nova de lleure que en un
futur acollirà oferta lúdica per al jovent.

ANTONIO
TORíO
Regidor

de
Cultura

El tancament d’El Cargol
Pelut ha estat motivat per

incompliment de la normativa

El Cargol Pelut, ubicat al carrer Sant Valerià, va tancar diumenge passat

El paretà Jaume Anfruns i Palau va
presentar el seu nou llibre Una mica
de tot el passat 27 de gener, al res-
taurant Can Romeu, amb l’assis-
tència de més d’un centenar de per-
sones, moltes  d’elles relacionades
amb el món de l’art i les lletres, però
també una àmplia representació de
la política local.
En aquesta obra, l’autor ha elaborat
un recull de poemes, narracions i
anècdotes estretament relaciona-
des amb Parets del Vallès i, en es-
pecial, a esdeveniments relatius al
milcentenari del municipi. El llibre té
una total de 80 pàgines i inclou pin-
tures comentades de l’artista local
Josep Ribas.
Anfruns pretén donar continuïtat al
seu primer treball anomenat Tal com
sóc, editat l’any 1997.
El dia de la presentació, Anfruns ja
va signar prop d’una vuitantena de
llibres, en una vetllada en què no va
mancar ni la música ni els recitals
poètics.

Una mica de tot, de
Jaume Anfruns

Breus

Parets fa una aposta pel
civisme i la convivència
“Parets creix en civisme” és l’eslògan
d’una nova campanya, que s’encetarà
el mes de març i que durant quatre
mesos  potenciarà el canvi de conduc-
tes incíviques per assolir una millora de
la convivència ciutadana. La campanya
serà presentada el proper 15 de febrer,
a les 19.30h hores, a l’Escola Munici-
pal de Música.
La participació i implicació ciutadana es
planteja com l’eix fonamental per des-
envolupar la campanya. Es tracta d’un
projecte de caire pedagògic que pretén
assolir canvis d’hàbits per gaudir d’un
municipi més net i que millori el benes-
tar dels seus habitants. La campanya
es planteja inicialment en quatre àm-
bits, amb possibilitat de continuïtat en
un futur. S’incidirà especialment en la
recollida dels excrements dels gossos,
les pintades de grafits, la recollida de
voluminosos i el reciclatge i el compli-
ment de les normes de circulació.

Es presenta l’avantprojecte
de la residència i centre de
dia per a la gent gran

La finalització de l’activitat d’El Cargol Pelut ha provocat alguns enre-
nous els darrers dies. És un local històric que, en el seu moment, va
ser un referent cultural i lúdic a la comarca pel desenvolupament d’ac-
tivitats fonamentalment musicals de reconegut prestigi. Després de
viure diverses vicissituds, va tancar. L’any 2005, els propietaris del
local van demanar una llicència provisional per tornar a obrir el local
fins a la construcció del complex d’oci anomenat Iveco, on l’Ajuntament
considera que es podrien ubicar els locals d’oci d’aquestes caracte-
rístiques. La llicència estava condicionada a una sèrie de millores al
local. D’una banda les mesures de seguretat de les instal·lacions i a
la sortida d’emergència, i de l’altra, la insonorització del local i la vi-
gilància exterior per garantir al veïnat els seu dret al descans, a la
integritat dels seus vehicles, a la neteja i a la salubritat dels carrers.
Cap d’aquests requisits s’ha acomplert, motiu pel qual no s’ha proce-
dit a la renovació de la llicència.

Legalitat, seguretat i convivència

La residència i centre de dia per a la
gent gran, equipament municipal que
es construirà a l’avinguda de la Pedra
del Diable, és un dels grans projectes
d’aquesta legislatura i la principal inver-
sió dels pressupostos per al 2006 .
El calendari es va acomplint segons la
previsió inicial, i el proper divendres,
10 de febrer, a les 19.30h, al Teatre
Can Rajoler, es farà la presentació de
l’avantprojecte, a càrrec de represen-
tants de l’Ajuntament i també de l’ar-
quitecte Manel Ruisánchez.

Horticultura ecològica,
a l’Escola de la Natura
Aquest 2006 l’Escola de la Natura
ha programat nous cursos. D’una
banda Iniciació a l’Horticultura Eco-
lògica, que arriba a la 4a edició, i
que està homologat pel Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat. Comença-
rà el 21 de febrer i té una durada de
60 hores. Les inscripcions es poden
fer fins al 10 de febrer.
També es desenvoluparà un curs
d’Educador/a ambiental, que s’ini-
ciarà el 8 de març. En aquest cas
les inscripcions poden formalitzar-se
fins al 25 de febrer, a l’Escola de la
Natura, de dilluns a divendres, de 16
a 20h.
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Tradicions, cultura, lleure,
solidaritat, gastronomia...
tot té cabuda a la Festa
Major d’hivern.

L’àmplia oferta d’activitats,
adreçada a tots els públics,
ha assolit novament una
nombrosa participació ciu-
tadana.

Durant quatre dies, Parets
ha sortit al carrer per cele-
brar una festa amb arrels
ben antigues, datades al
segle XV, i recuperada nova-
ment l’any 1994.

L’arbre dels desitjos
protagonitza un dels
darrers actes amb
motiu de l’Any del

Llibre i la Lectura a
Parets

Centenars de
persones participen a
la tradicional Calçota-

da de Festa Major,
celebrada a Can

Butjosa

Correfoc de Bruixes
 i Dimonis, balls,

desfilada de la colla de
Diables i una sessió

de contes són algunes
de les activitats

de la festa
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MATILDE GAMERO
Presidenta del Club Patí Parets

Jordi Seguer

Com li va sorgir la possibilitat de ser
la nova presidenta del Club Patí?
Arran de la dimissió de Clara Castro i
d’Esteban Jurado vaig ocupar la presi-
dència ja que jo i el meu marit érem els
únics membres de la directiva anterior
que vivim a Parets.
Jo tinc tres filles que patinen al club
tant en iniciació com en certificats.
Quin balanç fa dels primers 10 mesos
de mandat?
Ha anat bé, he comptat amb molts
suports d’altres membres de la junta,
ja que no tenia experiència prèvia.
El més dur de la temporada passada
va ser la marxa de l’entrenadora Rosa
Pey.
Va ser un cop molt dur, hem hagut de
buscar un nou cos tècnic encapçalat
per Albert Trilla, que rep l’ajuda d’algu-
nes monitores.
Què ha representat la marxa de pati-
nadores com Mònica Gimeno o Carla
G. Pey?
El Club Patí Parets havia adquirit molt
prestigi en els darrers anys gràcies als
resultats obtinguts per totes dues en
proves internacionals.
També ha canviat de club la Sara
Castillo que tenia molta projecció.
Ara mateix ens hem quedat amb dues
patinadores de categoria B, la Gemma

Matilde Gamero, de 43 anys, és la presiden-
ta del Club Patí Parets des del març de l’any
passat. Gamero va substituir en el càrrec
Clara Castro que va presentar la seva dimis-
sió. Durant els primers 10 mesos de man-
dat ha hagut de fer front a la marxa de l’en-
trenadora del club, Rosa Pey, que va fitxar
pel CP Cerdanyola. La temporada 2006 aca-
ba de començar amb novetats. Albert Trilla,
patinador en actiu, és el nou tècnic del club
que compta amb més de 40 patinadores. La
marxa de Pey ha comportat que les patina-
dores que el CP Parets tenia en categoria
també hagin abandonat l’entitat esportiva.
El proper 10 de febrer tindrà lloc l’assem-
blea general del Club Patí, un dels objectius
de la directiva actual és augmentar la quan-
titat de persones que integren la junta. Tot
i que la temporada del 2006 serà de transi-
ció, el club ha rebut una bona notícia: la Fe-
deració Catalana de Patinatge ha concedit
al CP Parets l’organització del Campionat de
Catalunya aleví de patinatge durant l’octu-
bre al Pavelló de casa nostra.

Tarrés i la Janet Ruiz, que també és
monitora.
El club està obert a nous patinadors
i patinadores?
Ara mateix hi ha més de 40 patinadors
però si algú està interessat en apun-
tar-s’hi pot venir al Pavelló de Parets
els dimecres de 17 a 20.30 h i els di-
vendres de 17 a 19.30 h.
Aquest any organitzareu el Campionat
de Catalunya aleví?

“La marxa de l’entrenadora Rosa Pey va ser un cop  molt dur”

Hem tingut la sort que la Federació ens
ha concedit aquesta final que es farà
cap a l’octubre a Parets. Igualment vo-
lem organitzar un trofeu durant la Fes-
ta Major d’estiu. Pel que fa a competi-
cions, en les properes setmanes co-
mençarem la primera fase dels
Interclubs i a final d’abril, Gemma
Tarrés competirà a la categoria B.

FFFFFeeeeem cm cm cm cm clululululubbbbb

L’atleta de categoria benjamí Ferran
Rodríguez participarà aquest diu-
menge 5 de febrer a la final nacio-
nal de cros dels jocs esportius es-
colars de Lloret de Mar (la Selva).
Rodríguez, de 9 anys, corre per se-
gona temporada consecutiva a
l’equip de competició del CA Parets.
Durant la lliga comarcal de cros, el
jove atleta ha fet podis en la majo-
ria de curses. Va quedar 1r en les
proves de Montornès, les Franque-
ses, Sant Celoni, 2n al cros de Bi-
gues i 7è a la categoria aleví al cros
de Canovelles.
La temporada passada va quedar el
82è al Campionat de Catalunya de
cros i el 3r a la lliga comarcal de pis-
ta a l’aire lliure. A més de Ferran
Rodríguez, els atletes que partici-
paran aquest diumenge a la final de
Lloret seran, en categoria cadet:
Silvia Juárez; en infantil: Rocío
Guerrero, Sandra Piñero i Beatriz
Jurado; en aleví: Adrià Montaño,
Alba Quirós, Laura Menes, Júlia
Lleida; en benjamí: Pol Rovira, Sau
Domènec, Alba Martínez, Iris Quirós,
Dayana Payán i Ainoa Arganda.

eeeeel pll pll pll pll plaaaaannnnntttttererererer

FERRAN RODRÍGUEZ, 9 anys
Club Atletisme Parets
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El ciclista Joaquim Rodríguez comença la
temporada al nou equip d’Illes Balears

El ciclista professional de Parets
Joaquim Rodríguez Oliver comença
aquest mes de febrer una nova tempo-
rada que presenta força novetats. En-
guany ha decidit canviar d’equip i inici-
ar una nova etapa a l’antic Illes Bale-
ars que serà patrocinat fins al 2010 per
la caixa d’estalvis francesa, Caisse
d’Epargne. Rodríguez deixa enrere els
cicles anteriors amb ONCE on es va
formar prèviament o al SAUNIER els
dos últims anys.

Debut al Tour del Mediterrani
La primera prova on competirà aquest
2006 Joaquim Rodríguez serà el Tour
del Mediterrani el 8 de febrer. La resta
de corredors del seu equip participaran
aquest cap de setmana a la Xallenge

Dissabte 11 i Diumenge 12 Febrer
FUTBOL 1a TERRITORIAL Grup 4:
Sabadell Nord-CF Parets (Diumenge, 11.30 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
HANDBOL 2a CATALANA Grup A: Sant Quirze B-H. Parets
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2:
FS Parets Wursi-Tossa (Dissabte, 17.30 h)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A TERRIT. Grup 3:
B.Parets A-Sant Jordi (Rubí) (Dissabte, 19 h)
3a FEM. A Grup 5: Badalonès-B.Parets A  (Dissabte, 20.30 h)
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3:
TT Parets-Calella (Dissabte, 17 h)
RUGBI 3a Divisió: Castelldefels-CR Parets

Breus
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SÈNIOR MASCULÍ B BÀSQUET PARETS

El Bàsquet Parets ha creat aquesta tempora-
da un segon equip sènior masculí que partici-
pa al grup 2 del Campionat de Catalunya “B”.
El bloc dirigit des de la 3a jornada de lliga per
Dani de la Cruz està format  per bona part dels
jugadors de l’equip sub 21 masculí de la tem-
porada passada. Durant la primera volta que va
finalitzar el cap de setmana passat, el BP ha
sumat 8 victòries i 6 derrotes, en el darrer par-
tit els paretans van vèncer a la pista del Teià
(58-72). La trajectòria de l’equip ha estat irre-
gular ja que han estat capaços d’obtenir resul-
tats de tot tipus. Alguns jugadors de l’equip
també han tingut minuts amb el sènior A com
Jesús Pablo González, Antonio Barreiro i Rubén
Parada. A més, Luís de la Cruz entrena habitu-
alment amb el primer equip. Aquest dissabte
el BP sènior masculí B obrirà la segona volta
a la pista del Centelles B (16.15 h). L’objectiu
de la segona volta serà acabar entre els 6 pri-
mers del grup.

Quarta victòria del Club
de Rugbi de Parets
El CR Parets es consolida al 2n lloc
de la 3a divisió després de 7 jorna-
des. En el darrer partit l’equip va su-
perar el Geieg B Torroella de Montgrí
per 19-6. Els paretans perdien al
descans per 5-6 però a la represa
van remuntar. En total van assolir 3
marques (2 de Tarra i 1 de Dani
Domènec) i 2 transformacions de
Pastor. El CRP és segon de la lliga
amb 8 punts, les pròximes jornades
seran al camp del Castelldefels (12
febrer) i contra el Químic B a casa el
26 de febrer.

Dissabte 4 i Diumenge 5 Febrer
FUTBOL 1a TERRITORIAL Grup 4:
CF Parets-Terrassa B (Diumenge, 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
HANDBOL 2a CATALANA Grup A:
H.Parets-La Garriga (Dissabte, 19 h)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A TERRIT. Grup 3:
Can Parellada (Terrassa)-B.Parets A (Dissabte, 20 h)
3a FEM. A Grup 5: B.Parets A-Sentmenat (Dissabte, 19 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2:
Manlleu-FS Parets Wursi
JOCS ESCOLARS: 6a jornada benjamí bàsquet (Dissabte, 10 h)

Derbi Handbol Parets-La
Garriga a Segona Catalana
El sènior A de l’Handbol Parets s’en-
fronta aquest dissabte en pista prò-
pia (19 h) a la Garriga en la 16a jor-
nada de la lliga de 2a Catalana grup
A. L’equip dirigit per Josep Manel
Herrero està obligat a vèncer per no
despenjar-se de les dues primeres
places del grup. Els paretans van
començar el nou any amb dues vic-
tòries contundents a Berga (20-35)
i contra el Sant Esteve de
Palautordera (30-22)  però dissabte
van encaixar la quarta derrota de la
lliga davant de la Salle Bonanova
(27-24). L’HP va perdre una gran
oportunitat de sumar dos punts ja
que va dominar el partit durant tot el
primer temps (11-12 al descans)
però l’equip es va enfonsar en els
darrers 10 minuts. La lesió de Jordi
Palet i dues exclusions consecutives
van permetre a la Salle sentenciar el
partit. Palet i Oller van ser els mà-
xims anotadors amb 5 gols. L’HP és
4art del grup amb 21 punts mentre
que la Garriga és 2n amb 22 i un
partit menys.

L’infantil “A” de l’HP al Campionat
de Catalunya
Després de la primera fase de la
competició, l’infantil A de l’Handbol
Parets s’ha classificat entre els 24
millors equips de Catalunya i dispu-
tarà la fase final. Durant la segona
fase el bloc entrenat per Xavi
Canalejas tindrà com a rivals al grup
“C” el FBM Granollers, BM la Roca,
H.Montgrí, SA Súria i les Franque-
ses. L’objectiu del Parets serà que-
dar entre els dos primers del grup i
jugar la fase final del Campionat de
Catalunya durant l’abril. En la fase
prèvia l’HP va ser un dels millors
tercers de grup amb 12 punts.
Aquest dissabte a les 17.30 h juga-
ran a la pista del SA Súria.

El sènior masculí B del BP guanya
8 partits durant la primera volta

El CF Parets rep el Terrassa B

El corredor paretà estrena nou equip després de les etapes vis-
cudes a ONCE EROSKI i SAUNIER DUVAL

de Mallorca. Altres de les cites obliga-
des de la nova temporada seran clàs-
siques com la París-Niça i de nou la
Volta Ciclista a Espanya. El ciclista
paretà va guanyar l’any passat el pre-
mi de muntanya de la Vuelta. Una ve-
gada descartat el Giro d’Itàlia pel seu
director d’equip, encara no s’ha confir-
mat si Rodríguez participarà al Tour de
França, la seva assignatura pendent.
El nou equip d’Illes Balears-Caisse
d’Epargne és format per 28 corredors,
dels quals 20 són espanyols. Com a
cap de files hi ha Alejandro Valverde i
el rus Vladimir Karpets. Altres dels
noms destacats són els del rus Vladimir
Efimkim, els francesos Portal, Brard i
Perget o els espanyols Francisco Pérez,
Tino Zaballa i Aitor Pérez.

A la imatge, Joaquim Rodríguez a la final de la Clàssica de Sant Sebastià

El primer equip del CF Parets rep
aquest diumenge (12 h) el Terrassa B
en la 19a jornada de la lliga de 1a Ter-
ritorial grup 4art. Els paretans van
descansar el cap de setmana passat
atès que el partit previst al camp del
SP Lumen  es va ajornar pel mal estat
del terreny de joc. Ara mateix el CFP
és dotzè a la classificació amb 21
punts però es manté a poca distància
del descens. El bloc de Cuni vol sumar
el tercer triomf consecutiu després de
les victòries davant l’Avià (1-0) i el Sa-
llent (2-3). El davanter Berni, màxim
golejador de l’equip, es perdrà el par-
tit d’aquest diumenge per motius labo-
rals.

Miquel Luque, a la final
catalana de natació
El nedador paralímpic de Parets, Mi-
quel Luque, participarà aquest diu-
menge 5 de febrer a la final catala-
na d’hivern de natació que es farà
a Vic (Osona). Luque competirà en
representació del CN Sant Rafael a
les finals de 50 m braça, 100 m
braça i 150 m estils. Del 3 al 5 de
març el nedador prendrà par t al
Campionat d’Espanya que enguany
es fa al sud de Tenerife. De les com-
peticions del 2006 destaca el Mun-
dial de Sudàfrica durant el desem-
bre i dues proves del Campionat In-
ternacional. En l’actualitat, Miquel
Luque resideix al CAR Sant Cugat i
s’entrena només als matins.

Comença el Campionat de
Catalunya d’escacs 2006
La Paretana d’Escacs inicia aquest
diumenge 5 de febrer la participació
al Campionat de Catalunya per
equips d’escacs. Enguany el club
presidit per Mario Parra només ha
federat un equip que jugarà a la 2a
Provincial. En la primera ronda
aquest cap de setmana la Paretana
jugarà a Barcelona contra La Lira C.
La resta de rivals són: 3 Peons D,
Cerdanyola D, UGA D, Peona i Peó
C, Congrès C, Barberà C, Sant
Martí E i Escola d’Escacs. El cam-
pionat consta de 9 rondes i finalit-
zarà el 2 d’abril. L’objectiu dels
paretans serà situar-se a la part
capdavantera del  grup segon de 2a
Provincial.

Breus
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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
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@xarxapsc.net

El Cargol Pelut:
un assumpte

molt pelut

Festes de Nadal
de lloguer

Per la laïcitat,
trenquem les

cadenes

Els llums de Nadal són llums d’alegria i
ens ajuden a preparar dies que són de
companyonia i bon veïnatge. Cada any, per
Nadal, els llums són diferents i fa goig
viure en aquesta diversitat. Tots canviem
alguns llums al balcó, però sempre en
guardem de l’any passat per repetir i es-
talviar. Ara bé, sap algú de qui depèn la
tria dels llums dels carrers de Parets, i si
seran de colors o tots grocs? Qui ens
decora el carrer? És l’equip de govern de
l’Ajuntament. Tot acaba en les arques de
l’Ajuntament, tot sur t de la butxaca, cal
pagar-ho. I de la mateixa manera que, de
moltes coses que fa l’Ajuntament “n’hi ha

Una de les artèries principals de Parets és
l’avinguda de la Pedra del Diable, nom que
fa referència al megàlit que tenim a la
nostra localitat. És una pedra de grans
dimensions (2,50 m de llargada, 1m d’am-
plada  i 3.595 kg) que antigament es tro-
bava enmig dels camps i que arran de
l’obertura del carrer, en quedar situada tot
just enmig, va ser recol·locada dins de l’es-
cola Pau Vila. Però d’això ja fa uns quants
anys i avui, tot i que està dignament
instal·lada a l’entrada de l’escola lligada
amb unes cadenes per evitar que caigui,
el cert és que passa extraordinàriament
desapercebuda per a molta gent. Des

d’ICV, creiem que el millor lloc on podria
estar ubicada és uns metres més enda-
vant, damunt de l’actual rotonda, presidint
l’avinguda que porta el seu nom i esdeve-
nint un símbol visible i identificable per a
tothom. Per això proposarem als socis
majoritaris del govern el trasllat d’aques-
ta pedra llegendària al bell mig de la ro-
tonda. Quant al nom del megàlit i del
mateix carrer, creiem que és hora de fer-
ne una reflexió en veu alta. Les llegendes
sobre l’origen d’aquesta singular pedra
fan referència al diable però la denomina-
ció més antiga és la de Pedra Serrada.
Creiem que s’ha de restituir el nom origi-

nari, per ser rigorosos amb la història però
també perquè és una oportunitat d’avan-
çar en la secularització del nostre nomen-
clàtor. La defensa dels valors de la laïci-
tat és un compromís irrenunciable de l’es-
querra. Per això, som partidaris de canvi-
ar el nom de l’avinguda Pedra del Diable
pel d’avinguda de la Pedra Serrada. Con-
sultem-ho al veïnat!

El cas del “Cargol Pelut” és la punta visi-
ble d’un gran iceberg que fa molt temps
que navega a la deriva esperant una solu-
ció. Aquest retard considerable és fruit del
fet que no ha estat una prioritat dels dife-
rents mandats socialistes disposar d’un
local d’oci per als nostres joves com un
equipament més del nostre municipi.
Finalment “la bomba” ha explotat i com
sempre ha agafat els que tenen la paella
pel mànec amb els pipís al ventre ja que
la metralla que porta és la denúncia, la re-
ivindicació, la necessitat, que tenen els
joves de la nostra població de poder gau-
dir d’espais d’oci de qualitat per compar-

El PPC compleix
els seus

compromisos

El Cargol
s’ha tancat
a si mateix

per llogar-hi cadires”, per tenir els llums,
que són l’espectacle dels nadals, també
ens els fan llogar: 40.000 euros pagats
aquest 2006 a les empreses “Instal·-
lacions Papiol” pel lloguer dels llums
(20.000 euros) i a “Ofertas y Depósitos
S.L.” per muntar i desmuntar els llums
(20.000 euros).
No hi ha cap estel de Nadal a Parets que
tingui llum pròpia, que sigui nostre, i que
d’un any a un altre no calgui llogar-lo com
nou. Bé, i en això no es compta quina és
la despesa d’electricitat. Tot això cal anar-
ho afegint a la festes, amb una despesa
que va creixent i creixent. Com la llum, que

és efímera, l’any vinent haurem de tornar
a pagar un lloguer, i no per canviar el co-
lor, no, sinó per tenir els llums de Nadal!
Sapigueu, que a la nostra web publiquem,
periòdicament,  fotografies de Parets + i
altres Parets -. Tothom que vulgui enviar-
nos fotografies ho pot fer a
info@nopparets.org i les publicarem.

tir amb companys i amics.Aquesta acció és
la que aquest col·lectiu va portar a terme
el passat dijous dia 26.01.2006 a la pla-
ça de Vila. Per a ells, que l’Ajuntament tin-
gui problemes amb el propietari no és el
seu problema i no ho ha de ser, faltaria
més.
El que representa el Cargol Pelut per a tot
aquest col·lectiu és, precisament, això que
intento explicar i no una altra cosa. La
seva protesta és un crit unànime a buscar
una solució del mateix nivell o millor per
cobrir la baixa que de ben segur significa-
rà la pèrdua d’aquest mític local paretà
d’oci i de bona cultura musical. Vull remar-

car “mític”, ja que per aquest local hi han
passat algunes generacions de paretans
que a dia d’avui ja tenen fills que en  gau-
deixen. És per això que també el pares han
fet arribar la seva veu convidant a l’actu-
al equip de govern a cercar una solució
satisfactòria i ràpida.
Però la bomba ha explotat (l’actual equip
de govern ho sabia) i no hi ha solucions a
curt termini ni a mig termini. Una llàstima.

Finalment s’ha confirmat la mala notícia.
El Cargol Pelut haurà de tancar perquè
l’Ajuntament no li renova la llicència. Ofi-
cialment és per les queixes dels veïns,
però tot apunta a l’existència d’altres
motius.
Sense qüestionar en cap moment el dret
al descans, no sembla que el soroll gene-
rat fos tan important. Si més no això és
el que alguns veïns ens van manifestar. Per
això entenem la frustració que molts ciu-
tadans de Parets, joves i no tant joves,
senten en veure com els tanquen un bar
que és alguna cosa més que un simple
local de copes. El Cargol Pelut forma part

del patrimoni cultural de Parets i ha estat
un dels elements dinamitzadors de la vida
del nostre poble. Podem dir que des del
punt de vista musical, El Cargol Pelut ha
posat Parets al mapa.
Més enllà de la tristor que ens produeix
aquest fet, el tancament posa sobre la
taula un dels problemes del jovent paretà.
No hi ha llocs on sortir. Aquesta mancan-
ça obliga a la gent que pot a marxar del
poble, amb tots el problemes que això
comporta. Des d’ERC hem denunciat diver-
sos cops aquesta situació i creiem que
caldria disposar d’un espai, potser un al-
tre Cargol Pelut, que posés remei a aquest

problema. Caldria que fos prou a prop del
casc urbà com per anar-hi a peu sense ris-
cos, i alhora prou allunyat dels habitatges
com per minimitzar el soroll. Creiem que
la zona pròxima als pavellons seria el lloc
idoni. En qualsevol cas cal fer alguna cosa
per oferir alternatives als nostres joves.

Adéu Cargol i
gràcies per tot

El PPC compleix els seus compromisos.

Aquests darrers dies s’ha posat de mani-
fest un cas evident i negatiu de convivèn-
cia ciutadana al nostre poble i s’ha arri-
bat al límit de la tolerància, que també s’ha
d’aplicar en aquests casos, per part d’uns
i dels altres. El Cargol Pelut, un bar de
copes, al quual se li han de reconèixer les
seves històriques iniciatives culturals
entre els joves, ha hagut de tancar les
seves portes per extralimitar-se justament
sobre aquells aspectes que feien impos-
sible l’harmonia entre el funcionament
d’aquesta sala i els drets dels veïns.
Per a nosaltres no ni ha res que justifiqui
els problemes que els veïns del voltant

del Cargol Pelut han denunciat en repeti-
des ocasions com a conseqüència de l’ac-
titud que, segurament uns pocs usuaris
d’aquest local, han tingut amb aquests i
amb la mateixa policia local. Ni la tradició
de la sala, ni el mite que representa, ni
la barreja que alguns volen fer de cultura,
muúsica i cervesa, justifica la vulneració
dels drets a les persones.
El Cargol Pelut s’ha tancat a ell mateix.
S’ha tancat per no fer cas de les reitera-
des adver tències que sobre normativa i
seguretat del local, incompliment d’hora-
ris i molèsties als veïns, es van fer des
de l’Ajuntament al seu propietari i sense

que aquest fes res per solucionar-ho.
Estem segurs que la majoria dels joves de
Parets entendran aquesta decisió perquè
hi ha alternatives sobre la taula. Les se-
ves inquietuds es veuran ateses amb pro-
postes com la creació d’un ateneu popu-
lar a Can Guasc, la futura zona de lleure
del sector IVECO o espais específics que
ja funcionen a Can Butjosa. Altres no ho
volen entendre i es refugien fent-se la foto
amb alguns representants polítics d’aques-
ta casa.
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D’on ha sorgit la idea de constituir l’entitat?
Tenim la intenció de divulgar noves cultures i nous
valors que fins ara quedaven molt llunyans. De
moment està formada per quatre persones i és
oberta a tothom que estigui interessat en aquest
tema.
Compteu amb el suport de la comunitat xinesa a
Parets?
La veritat és que no. De fet, també passa el ma-
teix a d’altres punts de Catalunya. No sabem si per
problemes legals o perquè ells mateixos fan els
seus propis grups. És una llàstima que la comuni-
tat xinesa no s’involucri més i doni suport a projec-
tes d’aquest tipus que sorgeixen tan lluny del seu
país.
Quin és el programa d’activitats que penseu des-
envolupar?
La principal activitat serà donar a conèixer un estil
concret de kung fu del sud de Xina. Ara mateix ja
estem programant a Can Butjosa un cicle de cine-
ma asiàtic i diverses xerrades sobre medicina xine-
sa i teràpia i pensament oriental. Poc a poc anirem
introduint més activitats.
Per què es considera tan rica la cultura xinesa?
A vegades cometem l’error de pensar que la cultu-
ra xinesa és tan rica. De fet ho és, però no més que

“Interessar-nos per d’altres cultures ens pot ajudar a
recuperar la nostra pròpia”

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

la nostra. Tampoc hem d’infravalorar el que tenim
aquí. Una de les coses bones que ens ha de pro-
porcionar interessar-nos per d’altres cultures és re-
cuperar la nostra pròpia, veure que les coses que
ens criden l’atenció d’altres llocs, d’una o altra for-
ma, també les podem trobar aquí. La cultura xine-
sa és tan rica i interessant perquè ha tingut una
continuïtat en el temps, no com d’altres com la
greco llatina que ha tingut moltes influències ex-
ternes. Això ha permès que mantingui tradicions
molt antigues fins a l’actualitat.
L’entitat Ascat Wing Chun ja disposa d’una seu
on desenvolupar les activitats?
Sí. Estem ubicats al carrer Josep Molins, tres de
Parets. Està oberta cada dimarts, dijous i diven-
dres de vuit a dos quarts de deu del vespre i tam-
bé els dissabtes al matí. Estem molt satisfets del
suport que ens ha donat l’Ajuntament per poder
disposar d’espais on fer activitats i també podrem
optar, com entitat que som, al programa de sub-
vencions.

El pont de la Mandra

Una nova entitat cultural ha nascut a Parets.
Es tracta de l’Associació catalana Wing Chun
de cultura xinesa. El seu principal objectiu és
el d’apropar-se, a través de diferents expres-
sions culturals, a les característiques i els
costums d’aquesta mil·lenària civilització.
Quatre persones han estat les promotores de
la idea de constituir l’associació, oberta a la
incorporació de qualsevol persona interessa-
da. Javi Ruiz n’és el vicepresident.

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

Javi Ruiz
Vicepresident de l’Ascat Wing Chun

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 DEPENDENT/A

Llocs de treball: 4.
Contracte: Indefinit.
Horari: Jornada intensiva
amb torns rotatius setma-
nals (matí-tarda).
Tasques: Atenció al públic
en un centre comercial
relacionat amb l’àmbit de
la construcció.

ELECTRICISTA/
ELECTRÒNIC

TORNER
FRESADOR

FRESADOR CNC

AUX. ADMTVA.
DEPARTAMENT DE

COMPRES

Llocs de treball: 1.
Contracte: Obra o servei +
incorporació.
Horari: Jornada completa
partida (de 8 a 18 h).
Tasques: Relacionades
amb l’electricitat i les
telecomunicacions.
Requisits: Disponibilitat
geogràfica absoluta (Instal-
lacions per tot Espanya).

Llocs de treball: 3.
Contracte: Eventual amb
opcions de continuïtat.
Horari: Jornada completa
partida (de 8 a 14 i de 15
a 17 h).
Tasques: Les pròpies de la
professió.
Requisits: Oficial 1a i
carnet de conduir.

Llocs de treball: 1.
Contracte: 3 mesos.
Horari: Jornada completa
partida (de 8 a 13 i de 15
a 18 h).
Tasques: Albarans, factura-
ció, proveïdors, etc.
Requisits: Formació
administrativa, experiència 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

La passada setmana, exactament el dia 28, es complien seixanta-set anys de
l’entrada de les tropes feixistes de Franco a la nostra població. Segurament,
més d’un dels nostres conciutadans recorden com hi accediren pels pallers de
can Serra i baixaren pel carrer Durruti (Major) fins a la plaça 14 d’abril (de la
Vila). El document que us presentem avui, el «parte oficial de guerra del Cuartel
del Generalísimo», és una còpia del comunicat que el General en Cap de l’Es-
tat Major va fer a Salamanca el 28 de gener de 1939, per informar la població
afecta al nou règim de les noves conquestes i, segurament, per ensorrar els
ànims d’aquells a qui encara els restava un bri d’esperança. Ens explica com,
a més de Parets, en aquell dia van caure les poblacions de Caldes d’Estrac,
Llinars del Vallès, Vallromanes i Alella, a banda d’haver-se acostat a Granollers
(hi entrarien abans d’acabar el dia) i a Arenys de Munt. També, ens descriu com
van trobant milers de ferits i grans quantitats de material de tota mena que van
incautant. Per exemple, molt vestuari que «basta para abastecer a un numeroso
ejército durante mucho tiempo». Quina sort que van tenir, perquè segons di-
uen aquell hivern va ser especialment fred...

Segur que tots aquells que no hem nascut a Parets
ens hem preguntat, en un moment o altre, per què
al pont de la Mandra se’l coneix amb aquest nom. És,
si més no, ben curiós. Abans d’existir aquest pont,
el que és ara la carretera cap a Bigues, era traves-
sada pel torrent Cantallops. En aquell indret, tot just
a la vora del torrent, hi havia una barana amb uns sor-
tints on la gent del poble s’asseia a passar l’estona
−segons es deia, anaven a fer «el mandra»− i xerrar
sobre els esdeveniments i novetats. També va esde-
venir el lloc on els jornalers esperaven a ser cridats
pel cap de colla que escollia i repartia les feines. Allà
van seure durant molt de temps els nostres avis i, qui
sap? potser, també els avis dels nostres avis. Fou el
lloc on en Sisco i en Quimet parlaven de futbol, de
política, de dones... on la Maria i el Ramonet es van
fer el seu primer petó, on la Rosalia, la Paquita, la
Carme i la Mercè seien a prendre la fresca durant la
xafogor de les tardes d’estiu. A inicis dels anys tren-
ta va començar la urbanització de la zona i, poc a poc,
el pont aniria assolint el seu aspecte actual. Ara, és
el camí que ens porta a la fira durant la Festa Major,
el pas obligat per anar al mercat... En fi, sembla que
s’ha convertit en un lloc de trànsit, però hi va haver
un dia, una època, en que el pont de la Mandra va
formar part de les nostres vides i els nostres records.
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“Espero que aquest llibre sigui una bona aportació a la història local de Parets”

Maria Àngels Massaguer
Historiadora

Era el 28 de gener de 1939, dia de l’entrada de les tropes nacionals a Parets.
Un cotxe que conduïen dos militars alemanys i un espanyol es va desviar de la
ruta que seguia el gruix de les forces franquistes per Can Serra i van ser inter-
ceptats i morts a l’actual C-17 per les últimes forces republicanes d’Enrique
Líster, que estaven en retirada. Pocs mesos després els familiars dels militars
alemanys van col·locar una làpida que ha localitzat recentment la historiadora
paretana Maria Àngels Massaguer. Aquesta peça, que serà exposada el proper
mes d’abril, va ser trobada a la vora de la carretera C-17, prop on hi ha la fàbrica
Nutrexpa i la masia de Can Sagal. Massaguer, de 49 anys i professora de cièn-
cies socials de l’IES Ametlla del Vallès, està escrivint un llibre sobre la II Repú-
blica, la Guerra Civil i els primers anys del Franquisme a Parets del Vallès.

Ultima hora ...

Carles Font
Fotografies: Joan Soto

´

Com va saber de l’existència d’aques-
ta làpida?
En una entrevista que vaig realitzar per
al llibre sobre la II República i la Guer-
ra Civil a Parets, em van comentar que
hi havia aquesta làpida. Vaig seguir el
fil fins que la vaig localitzar. És una là-
pida commemorativa de dos militars
alemanys que es van despistar de la
ruta que prenien les tropes de Franco
per can Serra i van anar amb el seu
cotxe per l’actual C-17 on es van trobar
un grup de soldats republicans que els
van matar. És possible que Líster cre-
ués la frontera francesa amb aquest
cotxe i amb una jaqueta d’aquests
soldats alemanys morts.
Quina importància té aquesta làpida?
És una peça arqueològica molt
destacable que segurament s’exposarà
el mes d’abril en commemoració del
75è aniversari de la II República. És
important perquè, tot i que ja s’ha ex-
plicat en un munt de llibres, constata

l’ajut militar i organitzatiu nazi a les
tropes de Franco durant la Guerra Civil.
A les làpides també hi ha escolpides
una Creu de Ferro –la màxima conde-
coració de l’exèrcit alemany– i una creu
catòlica.
Com es troba aquesta obra que està
escrivint sobre aquest període?
Espero finalitzar-la el mes d’octubre. És
un llibre que parla de la II República, de
la Guerra Civil i el primers anys del
franquisme al nostre poble. És un tre-
ball molt laboriós perquè vull que sigui
un estudi exhaustiu. Ja porto molt de
temps fent entrevistes, consultant lli-
bres de registres, actes municipals, i
espero que sigui una bona aportació a
la història local de Parets.
Quines obres ha realitzat fins ara?
Vaig publicar un article a la revista No-
tes del Centre d’Estudis Molletans
amb motiu de la proclamació de la Re-
pública a Mollet, un llibre dels 25 anys
del Casal Cultural de Mollet, el projec-

te del meu llibre de Parets a Ponènci-
es que edita el Centre d’Estudis de
Granollers i la meva aportació al Dicci-
onari dels alcaldes del segle XX del
Vallès Oriental, pel que fa als alcaldes
de Parets de 1931 a 1939.
Per què creu que és important conèi-
xer la història local?
Perquè és la millor manera de conèixer
a fons el nostre poble, però també la
història del nostre país.
Quin indret de Parets li agrada més?
Quan era petita m’agradava molt anar
a les basses de Can Serra i a Cal Jar-
diner.

El web de l’Ajuntament de Parets,
finalista als premis de Comunica-
ció de la Diputació de Barcelona
La pàgina web de l’Ajuntament de
Parets (www.parets.org) ha estat
una de les tres finalistes del premi
Innova, de noves tecnologies, que
concedeix la Diputació de Barcelona
a webs d’ajuntaments o de mitjans
de comunicació. Els premis es van
lliurar divendres passat, en el de-
curs d’un acte celebrat a Barcelona
i, finalment, es va concedir el guar-
dó al web de l’Ajuntament de Grano-
llers. L'any 2005, el web municipal
ha rebut 78.129 visites, amb una
mitjana de 214 diàries i el gener se
n’han rebut 8.725. El web va entrar
en funcionament l’any 2001.

I Calçotada popular de Gallecs
El proper diumenge 12 de febrer, a
les 14 h, a la plaça de l’Església,
tindrà lloc la I calçotada  popular de
Gallecs. Els tiquets es podran ad-
quirir a l’Agrobotiga de Gallecs, i a
Mollet, al restaurant La Plaça i a la
fleca Llargués.


