
En què invertiries a Parets? Quines de les actuacions
ja previstes consideres prioritàries?  La campanya “Amb
els diners, tu hi comptes” ha tingut com a màxima pre-
missa obtenir la resposta dels paretans davant d’aques-
tes qüestions. Per primera vegada i com a experiència
pilot s’ha obert a Parets un procés de participació en
els pressupostos municipals. Conèixer de prop quines
són les inquietuds i lesnecessitats ciutadanes ha estat
l’eix de la campanya, amb la voluntat de realitzar inver-
sions que es corresponguin amb aquesta millora del mu-
nicipi.
Un total de 144 persones han pres part en el procés
de participació. Hi han aportat la seva butlleta amb la

relació d’inversions que durien a terme, així com la
priorització d’algunes ja previstes per l’Ajuntament de
Parets. Però el procés no s’ha limitat a emplenar but-
lletes i dipositar-les a les urnes instal·lades als equipa-
ments municipals, o bé a través d’internet, el procedi-
ment ha pretès establir línies de participació i debat
sobre Parets. En aquest sentit, s’han organitzat dife-
rents assemblees, per la qual cosa s’ha dividit la pobla-
ció en tres zones veïnals, i s’han estudiat les necessi-
tats de casdascun dels espais. D’aquí han sorgit tres
propostes d’inversió que es traslladaran al plenari per
ser aprovades a fi que formin part del capítol d’inversi-
ons del pressupost municipal per al 2006. (Pàg.3)
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Les darreres assemblees veïnals s’han celebrat aquesta mateixa setmana, els dies 15, 16 i 17 de novembre.

Aprovades les
ordenances fiscals
per al 2006, que
s’incrementen al
voltant d’un 3,5%
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Horaris de visita del consistori

L’àrea de Serveis Eco-
nòmics és aquella
que controla totes les
operacions econòmi-
ques de l’Ajuntament.
Tot i ser un àrea dedi-
cada a la gestió inter-
na i menys orientada
cap al ciutadà, és un
dels eixos fonamen-
tals del funcionament
municipal. Les princi-
pals tasques assigna-
des a aquest servei, són les de reflectir
qualsevol dels moviments econòmics que
es realitzin amb diners públics, assignant
una partida de control pressupostari que
ens indica la naturalesa de la despesa o
de l’ingrés del qual es tracta.
Tot això es fa mitjançant programes espe-
cífics de comptabilitat i de gestió que aju-
den a tenir una idea exacta, en qualsevol

Serveis econòmics: la gestió dels diners

2

moment, de les quan-
titats abonades o in-
gressades a la treso-
reria municipal. Els in-
ventaris, l’elaboració
del pressupost segons
les directrius políti-
ques, la compta-
bilització de docu-
ments, la preparació
de les transferències
bancàries correspo-
nents a les factures,

la verificació dels comptes corrents, o el
control del patrimoni són, també, algunes
de les funcions que es duen a terme des
d’aquest servei. El personal administratiu,
treballa conjuntament amb l’interventor i
el tresorer, que són els responsables fi-
nals, juntament amb l’Alcalde, d’ordenar
els pagaments i tramitar la despesa mu-
nicipal.
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SERVEIS ECONÒMICS
C/ Major 2- 4, 1a planta
Tel. 93 573 88 88

             HORARI
De 9:00 a 13:00 h

de dilluns a divendres

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

Arcadi Roset Orri

Josep Anton Morguí Castelló

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
93 562 14 10
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

Solidaritat amb Nicaragua
Les accions solidàries, i els apadrinaments a infants a través de les
beques d’escolarització són alguns dels projectes que des de fa anys
emprenem a través de “l’Associació solidària amb San Francisco del
Norte”. Fa pocs dies, aprofitant l’estada a Parets de Karen
Baquedano, responsable de la Biblioteca Arco Iris d’aquest muni-
cipi de Nicaragua agermanat amb Parets del Vallès, vàrem celebrar
un dinar solidari a Can Butjosa. Hi van prendre part prop de 70
persones i vam poder escoltar de primera mà la situació de San
Francisco del Norte, el seu progrés i contemplar tot un seguit de
fotografies del municipi. Karen Baquedano estarà a Parets durant
dos mesos amb l’objectiu de reciclar-se  i millorar el funcionament
de l’equipament cultural, però la seva estada ens ha servit també
per conèixer més de prop la realitat del nostre poble germà. A tra-
vés d’aquestes línies volem agrair a tothom qui col·labora amb la
nostra entitat, sense afany de lucre, i manifestar la nostra voluntat
de continuar treballant per al benestar del poble nicaragüenc.

Maria Rosa Garcia
Associació Solidària amb San Francisco del Norte

Divendres 18 novembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 21 h, al restaurant La Sa-
lut, presentació del llibre Retalls
de vida i sopar a benefici de la
lluita contra el càncer.
-A les 23 h, al Casal de Cultura
Can Butjosa, concert de presen-
tació del CD de l’Amfi Rock 2005,
amb l’actuació dels grups El
Diario de Andrómeda i Raiz.
Dissabte 19
-Sortida popular a la Mola del
Garraf, organitzada pel Centre Ex-
cursionista Parets.
Diumenge 20 novembre
-A les 18.30 h, al Teatre Can Ra-
joler, espectacle-concer t Secrets
compartits... amb Gerard Quinta-
na i Joel Joan.
Dimarts 22 novembre
-A les 9.30 h, al Centre Cultural
Can Rajoler, taller Afectivitat i
dona, a càrrec de Montse Pineda,
de Creació Positiva, amb motiu de

la campanya contra la violencia
de gènere.
Dimecres 23 novembre
-A les 19.30, a l’Escola de la Na-
tura, presentació del llibre Caça-
dors de bolets
Dijous 24 novembre
-A les 15 h, a la Biblioteca Can
Rajoler, club de lectura amb ter-
túlia al voltant de l’obra El viatge
al centre de la terra, de Jules
Verne.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, taller d’escriptura i il·-
lustració.
Divendres 25 novembre
-A les 12 h, a la plaça de la Vila,
concentració Prou d’hòsties amb
la lectura del manifest Parets con-
tra la violencia de gènere.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 23 h, al Casal de Cultura
Can Butjosa, chill out amb Iris Pa-
ris.

Dissabte 26 novembre
-A les 23 h, al Pavelló Municipal
d’Espor ts, Una nit Prou d’hòsties,
amb concert a càrrec de Rosendo i,
a la 1 h, discoteca Réquiem Space.
-A les 11 h i a les 15.30h, a la Bi-
blioteca Can Butjosa, xerrada per
als pares a càrrec de M.Rosa
Solsona, narradora i poeta. Preu: 10
euros.
Diumenge 27 novembre
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, Pe-
ter Pan, a càrrec del Centre de Tite-
lles de Lleida.
Dimarts 29 novembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, col·loqui amb la il·-
lustradora Mercè Arànega.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Ra-
joler, hora del conte sobre contes de
la mar salada, a càrrec de Joan de
Boher.
Divendres 2 desembre
-Al Centre Cultural Can Rajoler, inau-
guració de l’exposició de pintura de
Carme Romero.
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

144 persones participen a la campanya “Amb els diners,
tu hi comptes” i proposen inversions per al 2006
“Amb els diners, tu hi comptes” ha arrencat per primer cop
a Parets com un procés de participació ciutadana en els pres-
supostos municipals. Ha nascut com una experiència pilot i
la resposta ha estat satisfactòria. 144 persones s’han im-
plicat en la campanya, aportant idees i suggeriments per al
desenvolupament de Parets, per al seu disseny de futur en
funció de les necessitats detectades.
Dels resultats es desprenen quines són les inquietuds dels

paretans i en quins àmbits incidirien per a la millora del
municipi. Totes aquestes propostes queden recollides. D’al-
gunes  ja hi ha treballs previs o avançats, altres s’inclouran
a la par tida d’inversions del pressupost municipal per al
2006. La dotació d’una nova escola bressol municipal i la
creació d’un centre de formació de joves són les dues pro-
postes que els veïns han prioritzat, projectes que ja estan
avançats.

Una de les inversions prioritzades
pels paretans, d’entre les ja previs-
tes per l’Ajuntament,  és la dotació
d’una nova escola bressol munici-
pal. Ja s’està treballant en aquest
projecte. Està prevista la construc-
ció del nou equipament a Can
Berenguer amb capacitat per a
100 places. Les obres comença-
ran el 2006 i el centre entrarà en
funcionament el curs 2007-08.
Amb la posada en marxa de la
nova escola bressol, Parets dispo-
sarà de 270 places d’escolaritza-
ció de 0 a 2 anys de carácter pú-
blic. D’altra banda, Parets compta-
rà amb una nova escola bressol de
titularitat privada durant el 2006.

Nova escola bressol

El procés de participació ha permès
conèixer quines són les principals
accions que durien a terme els
ciutadans per a la millora de Parets. A
més de la dotació d’una nova escola
bressol i el centre de formació a Cal
Jardiner, altres àmbits en què
incideixen els paretans és en les
conductes incíviques i manifesten que
cal imposar sancions més dures.
Demanen establir accions per evitar
pintades de grafits i defecacions de
gossos al carrer. Aquesta serà una de
les actuacions que es desenvoluparà
a partir d’inicis de l’any vinent, a través
d’una campanya pedagògica i també
amb l’aplicació de sancions
econòmiques més elevades.

Propostes d’inversió per al 2006
Les demandes veïnals sorgides de les
assemblees de par ticipació són
específiques per a cada zona. En la
delimitació del barri Antic la proposta
més votada ha estat la construcció
d’una via de vianants paral·lela al riu i
un pont de vianants, seguida de la
millora del parc La Linera, amb

l’eliminació de barreres arquitec-
tòniques i la reducció de la velocitat
als carrers Major i de Sant Antoni.
També han suggerit la creació d’un nou
centre d’educació infantil, la millora de
la piscina municipal i la construcció de
més habitatges de protecció oficial.

Pel que fa a l’espai veïnal del Sot d’en
Barriques, les dues propostes més
votades són l’adequació del passeig
Fluvial i el canvi de l’enllumenat per un
sistema de baix consum. La millora del
manteniment de les voreres, el
soterrament de contenidors i la creació
d’una xarxa de camins i carrils per als
vianants són altres de les inversions
que farien. A la zona de l’Eixample, els
veïns consideren que cal l’eliminació
de les barreres arquitectòniques, crear
pisos tutelats per a la gent gran,
instal·lar pipicans, millorar les voreres
i fer sortides d’aigues pluvials cap a la
riera. Les tres propostes triades a les
tres zones es traslladaran al ple.

Les assemblees han estat els canals utilitzats per establir propostes concretes per zones

INVERSIONS PRIORITÀRIES

La cultura democràtica requereix
mitjans més participatius que
assegurin la implicació dels
ciutadans en els processos públics
de diàleg i de presa de decisions.
Des de l’Ajuntament de Parets
creiem que cal tenir en compte a la
ciutadania d’una forma més
constant, per fer de la política una
activitat més propera per a tothom.
Per això hem obert, per primera ve-
gada, un procés de participació ciu-
tadana en el pressupost municipal
per al 2006. És un compromís que
vam adquirir i un repte que calia
afrontar, per apropar i implicar de
forma activa als paretans en la pre-
sa de decisions públiques.
En la primera fase del procés hem
rebut un important nombre de pro-
postes veïnals que consideren com
a necessitats més imminents la
construcció d’una nova escola bres-
sol i el centre de formació per a jo-
ves i bucs d’assaig de Cal Jardiner.
Val a dir que l’Ajuntament ja treba-
lla de fa temps en aquest darrer
projecte mentre que, l’any vinent,
Parets comptarà amb una nova es-
cola bressol.
Paral·lelament, hem articulat la par-
ticipació mitjançant assemblees de
barri, que permeten escoltar totes
les veus i decidir les prioritats d’in-
versió en el seu entorn. Les propos-
tes que han sorgit d’aquestes as-
semblees s’han ordenat per impor-
tància i es traslladaran al ple muni-
cipal per consensuar-les i incorpo-
rar-les a la partida d’inversions del
pressupost de 2006.
Valorem molt satisfactòriament la
resposta de la població i els agraïm
la seva implicació, juntament amb
les interessants aportacions que
han fet, per tal d’anar ampliant i
millorant aquesta experiència any
rere any. Avancem cap a una demo-
cràcia més participativa perquè, de-
finitivament, junts ho farem millor.

Centre de formació per a
joves a Cal Jardiner

Actualment s’està redactant el pro-
jecte d’un centre de formació per
a joves a la masia de Cal Jardiner,
a càrrec de l’arquitecte Joaquin
Matutano. La masia, de 150m2,
serà rehabilitada i es construirà
una zona adossada per a tallers i
serveis, de 200m2. L’equipament
acollirà dos bucs d’assaig i també
tres aules d’escola taller on s’im-
partiran cursos, projectes de millo-
ra i programes de garantia social.

Les propostes triades a les
assemblees es traslladaran

al ple municipal
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L’Ajuntament de Parets i la Fundació
Hospital Asil de Granolllers han signat
un conveni de col·laboració per a rea-
litzar el seguiment conjunt del projec-
te de residència i centre de dia per a
la gent gran i establir la cooperació de
la gestió futura.
L’alcalde de Parets, Joan Seguer, i el
president de la Fundació Hospital Asil
de Granollers, Josep Mayoral, van sig-
nar l’acord de col·laboració.

La Fundació Hospital Asil de Granollers
és un centre d’atenció sanitària,
sociosanitària i social, integrat a la
Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública.
En el decurs de l’acte, Joan Seguer va
assenyalar que “la Fundació Hospital

Avantprojecte Residència

Un equipament integrat al
parc central de Can Serra

Joan
Seguer i
Josep
Mayoral
en el
decurs de
l’acte de
signatura
del
conveni

El març de 2006 es col·locarà la primera pedra de
la residència i centre de dia per a la gent gran

Ja s’ha presentat la primera maque-
ta de treball de la residència i cen-
tre de  dia per a la gent gran.
L’arquitecte Manuel Ruisánchez va
donar detalls de l’estudi inicial de
l’equipament. La integració de l’edi-
fici com un element interrelacionat
amb l’entorn de Can Serra és un
dels trets característics.  L’equipa-
ment disposarà de 80 places de re-
sidència i 40 de centre de dia, amb
patis que es relacionaran amb els
espais verds i el paisatge. El projec-
te té molt en compte l’accesibilitat
per a la gent gran i proposa edificis
baixos amb molta lluminositat.

Urbanització i millora de
la placeta del carrer
d’Anselm Clavé

Asil de Granollers és una institució pú-
blica de confiança i qualitat que gau-
deix de gran prestigi i d’una llarga tra-
dició en els àmbits social i sanitari. La
seva experiència en el sector perme-
trà establir les millors pautes de fun-
cionament de la futura residència i
centre de dia per a la gent gran de
Parets”.
Per la seva part, Josep Mayoral va elo-
giar l’Ajuntament de Parets per prendre
la decisió de construir la residència:
“Qui s’ha adonat d’aquesta necessitat
ha estat l’Ajuntament i malgrat no ser
competents en aquesta matèria han
volgut donar resposta al neguit de la
gent, transformant els seus desitjos
en una realitat. Els Ajuntaments cami-
nen quilòmetres més enllà de les se-
ves possibilitats i felicito l’Ajuntament
de Parets per haver fet aquest pas en-
davant”.

Avancen a bon ritme les obres d’urba-
nització i millora de la placeta del car-
rer d’Anselm Clavé, que van començar
a inicis del passat mes d’octubre. L’ac-
tuació consisteix en l’enderroc de l’es-
tació transformadora -que ja s’ha dut a
terme-, així com la urbanització de la
plaça. Aquest és un dels projectes
emmarcats dins el pla de millora dels
espais públics al barri de Can Roura que
també preveu el canvi de l’arbrat i la
reparació de les voreres deteriorades
del carrer d’Anselm Clavé i la ins-
tal·lació de mobiliari urbà i jocs infan-
tils.
Pla de millora de Can Roura
Un cop finalitzi aquesta actuació, a la
primavera, es desenvoluparà una nova
fase del pla de millora, que inclou la
nova urbanització del tram final de
l’avinguda Espanya, el reasfaltat de la
calçada i la reposició de voreres en mal
estat. La zona de Can Roura quedarà
transformada amb la millora de la cru-
ïlla entre el carrer de Sant Joan i el
Passeig de Ronda, i amb la reparació
tant de les voreres com de la calçada.

Les dues institucions faran un
seguiment conjunt del
projecte de Residència

Calendari d’actuació per a la
futura residència i centre de dia
Gener 2006:
Presentació del projecte bàsic
Març 2006:
Procés d’adjudicació  d’obres
Maig 2006:
Col·locació primera pedra i inici obres
Inauguració:
Finals 2007/inicis 2008
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Sancionar les conductes incíviques

Els impostos i taxes municipals per al 2006
s’incrementen al voltant de l’IPC estatal

Les ordenances fiscals estableixen els preus que s’hauran
de pagar en concepte de taxes i impostos

Les ordenances fiscals per al 2006
s’incrementaran de manera general
amb un 3.5%, al voltant l’índex de l’IPC
estatal. L’Ajuntament de Parets inten-
ta amb aquesta aplicació minimitzar la
pressió fiscal, tenint en compte que
l’IPC de Catalunya se situa al voltant
del 4.3%. La major part de taxes i im-
postos tindran l’aplicació d’aquest in-
crement al voltant de l’IPC, si bé hi ha
algunes excepcions.

Regularització del cadastre
L’Impost sobre Béns Immobles (IBI) té
una mitjana d’increment del 8%. L’aug-
ment està motivat per la revisió cadas-
tral de l’any 2004, que actualitza el
valor dels habitatges i solars. La
revalorització implica un increment
considerable i és per aquest motiu que
la regularització es durà a terme de
manera fraccionada en un període de
10 anys. Cal dir  que el 66% dels re-

buts de l’IBI no s’incrementaran més de
30 euros respecte de l’any passat i el
80% no supera en més de 50 euros
l’import que ja pagaven el 2005.

Bonificacions especials
Les famílies nombroses gaudiran d’una
bonificació del 40% en l’Impost sobre
Béns Immobles i d’un 50% aquells im-
mobles en què s’hagin instal·lat siste-
mes d’aprofitament tèrmic o elèctric de
l’energia procedent del sol, així com els
habitatges de protecció oficial.

L’Impost d’Activitats Econòmiques tin-
drà una aplicació del 4.3% d’increment.
La taxa de l’aigua puja un 4.2%, moti-
vada per l’increment de preu establert
per Aigües Ter Llobregat.

Les ordenances de convivència tin-
dran una incidència especial a partir
de l’any vinent. L’Ajuntament de Pa-
rets té previst dur a terme diverses
accions davant les conductes
incíviques. En primer lloc es farà una
campanya pedagògica, en la qual
s’està treballant, per tal d’advertir els
ciutadans d’accions de caràcter
incívic. L’objectiu és gaudir d’un mu-
nicipi més net i més acollidor, poten-
ciant la participació ciutadana.

Les ordenances fiscals per al 2006 van ser aprovades al darrer ple municipal

El proper 22 de novembre, a les 19h,
al Casal Can Butjosa, se celebrarà
una reunió en què representants de
l’Ajuntament explicaran als veïns en
què consisteix el Pla de Millora de l’Ei-
xample, que es troba actualment en
període d’informació pública.
La trobada pretén fer participar els ve-
ïns, que puguin dir-hi la seva i que co-
neguin més acuradament les línies
d’actuació d’aquest pla. El document es
va aprovar de manera inicial al ple i té
com a finalitat preservar l’Eixample
amb el seu concepte originari, de ciu-
tat jardí.
També és previst que doni coneixement
de les darreres accions vinculades amb
la protecció de l’Espai Rural de Gallecs,
i la seva inclusió al Pla d’Especial In-
terès Natural (PEIN),

Can Butjosa acollirà una
reunió veïnal per explicar el
Pla de Millora de l’Eixample

Que li sembla que que es faci a Parets una residència i centre de dia per a la gent gran? És necessari? Per què?

VOX POPULI

Em sembla molt bé, jo em
vaig fent gran i no hi ha cap.
Hi ha avis que no tenen amb
qui quedar-se perquè el jo-
vent cada dia treballa més
hores i l’opció del centre de
dia és molt necessària.

M. Teresa
García

47 anys

Claudio
Padilla
73 anys

Em va agradar molt quan em
vaig assabentar. És molt ne-
cessari. Hi ha molts avis que
no tenen ningú i podrien anar
a un centre de dia o una re-
sidència. Als avis els ajuda-
ria molt.

Adoración
Campos
72 anys

Ho veig molt necessari, jo no-
més tinc fills i cap filla, que
solen ser les que s’ocupen
de les mares. Suposo que
algún dia aniré i si és a Pa-
rets, els meus fills ho tindran
millor per venir a visitar-me.

Rosa
Verdaguer

77 anys

Està molt bé i és molt
necessàri perquè a la llarga
tots hi anirem. Jo, quan em
toqui, penso anar-hi, i la
meva senyora també. És un
servei molt important i ja fa
molts anys que es demana i
sembla que per fi ha arribat.

Pere
Planas

 69 anys

L’increment general de les
taxes i impostos municipals

per al 2006 és del 3’5%

Crec que és necessari.
Cada cop hi ha més gent
gran i poques places a les
residències. Els pobles una
mica grans com Parets han
de tenir una residència i
centre de dia per als ciuta-
dans.

L’Ajuntament de Parets signarà el Pac-
te per la Salut, un conveni amb la con-
selleria de Salut de la Generalitat de
Catalunya que té com a finalitat treba-
llar conjuntament en la planificació,
ordenació, avaluació i coordinació dels
centres, serveis i establiments de pro-
tecció de la salut i d’atenció sanitària
que es desenvolupin dins de l’àmbit
territorial del municipi.
La Generalitat de Catalunya està impul-
sant amb aquesta acció el desplega-
ment de governs de territorialitat de
salut, uns ens en el qual participen
Ajuntaments i Generalitat per decidir
conjuntament quines són les prioritats
en l’àmbit de la salut. Parets prendrà
part de l’àmbit territorial del Baix Vallès.
En les primeres reunions mantigudes,
la regidoria de Sanitat de l’Ajuntament
de Parets ja ha sol·licitat la millora del
Centre d’Assistència Primària.

Parets signarà el Pacte per
la salut amb la Generalitat
de Catalunya

SERGI MINGOTE
Regidor de Serveis

Econòmics

Ordenances
equilibrades
i solidàries

Les Ordenances del 2006 tindran un
increment al voltant de l’IPC. Amb
aquesta mesura de contenció fiscal, es
pretén aconseguir un menor impacte en
les butxaques dels paretans i
paretanes, en especial dels col·lectius
més desfavorits.
La revisió cadastral de l’any 2004 fa
que s’incrementi el rebut de l’IBI, però
tot i així hem reduït el coeficient per-
què no repercuteixi excessivament.
La taxa de l’aigua puja una mitjana d’un
4.2%, motivada per l’increment de preu
establert per Aigües Ter Llobregat. En
aquest apartat l’increment percentual
no arribarà al 4% pels consums baixos,
mentre que es gravarà pels consums
excessius. Amb aquesta política es vol
potenciar un ús responsable de l’aigua
per part de tothom, tenint en compte
que es un bé escàs. Pel que fa a la taxa
mediambiental cal dir que Parets del
Vallès és el municipi que ofereix
aquest servei a un preu més reduït.
Aquestes són unes ordenances equili-
brades i solidàries amb els que menys
tenen, amb noves bonificacions i amb
una coherència política, aplicant les
mesures que més beneficien al conjunt
de ciutadans.

Parets del Vallès és el municipi
de la comarca que ofereix la
prestació de serveis medi ambi-
entals (recollida selectiva, orgà-
nica i eliminació de residus) a un
preu més reduït. El rebut de l’any
2006 serà de 36.12 euros si bé a
altres poblacions oscil·la entre
90 i 120 euros.

L’apunt

La campanya estarà centrada en qua-
tre eixos principals: tinença responsa-
ble d’animals domèstics, ús racional
dels vehicles, recollida de brossa i con-
servació del  mobiliari urbà.
Aquesta mesura, juntament amb san-
cions econòmiques superiors a les es-
tablertes fins ara  per accions de van-
dalisme -com ara pintades de grafits-
pretén dissuadir aquelles persones amb
conductes incíviques i potenciar un can-
vi d’hàbits.
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Secrets Compartits amb Joel Joan i
Gerard Quintana al Teatre Can Rajoler

El proper diumenge 20 de novembre, el Teatre Can Rajoler rebrà a
Gerard Quintana i a Joel Joan amb l’espectacle “Secrets Compartits”

Joel Joan i Gerard Quintana, teatre i música junts en un espectacle exclusiu

Parets participa a la
12a trobada de serveis
municipals de consum
L’Ajuntament de Parets ha participat a
la 12a trobada de serveis municipals de
consum, organitzada per la Diputació de
Barcelona i celebrada dimecres passat
a Sabadell.
La jornada té per objecte analitzar i de-
batre la situació actual en matèria de
consum i conèixer les perspectives de
futur en l’àmbit de la defensa dels drets
dels consumidors. Arran de la trobada
es pretén establir un marc orientador
perquè els governs locals puguin des-
envolupar els serveis adequats a les
noves necessitats.

A prop dels ciutadans
“La xarxa local de consum, a prop de
la ciutadania” ha estat el fil conductor
de la trobada d’enguany, la temàtica
que s’ha plantejat com a espai de dis-
cussió sobre les perspectives de futur
i que ha permès trobar les pautes per
orientar les polítiques de defensa dels
consumidors en el món local.
Diversos ajuntaments de la província
han pres part a la jornada com ara
l’Hospitalet, Sabadell, Vilafranca del
Penedès, Sentmenat, Terrassa,
Mataró, Barcelona, Viladecans  i tam-
bé Parets del Vallès.

Oficina integrada a l’OAC
Assumpta Torres, cap de l’Oficina
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de
Parets, ha estat una de les ponents i ha
donat a conèixer el funcionament del
servei al municipi i també els projectes
de futur.
Aques servei es presta a través de l’Ofi-
cina d’Atenció al Ciutadà i compta amb
el suport i  l’assessorament que pres-
ten la Diputació de Barcelona i la Ge-
neralitat de Catalunya.

Oficina de Català
de Parets del Vallès

Centre Cultural Can Rajoler
Travessera, 1

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

L’adopció del català:
avantatges i dificultats

El proppassat dimarts, dia 8 de novem-
bre, Puri Pinto, vicepresidenta de Veu
Pròpia, amb un discurs personal i emotiu
va explicar, a la trentena de persones
que hi van assistir, alumnes dels cursos
de català i voluntaris per la llengua, la
seva experiència a l’hora d’adoptar el ca-
talà com a llengua habitual. Ella, com
molts assistents a la xerrada, un dia va
decidir aprendre’l, va decidir que la llen-
gua catalana també era la seva. Per això,
va poder  parlar en primera persona dels
obstacles que pot comportar  prendre
aquesta decisió, de com els va poder
superar i de la satisfacció que tot plegat
li ha anat proporcionant.

Davant les dificultats a l’hora de poder
practicar-lo a fora de classe, aconsellava
insistir a demanar als catalanoparlants
que se’ls adrecin en català, davant la
vergonya i la por de pronunciar-lo i parlar-
lo malament, paciència, molta paciència
perquè amb la  pràctica cada dia ho fa-
ran millor que l’anterior i perquè el seu
accent no fa malbé el català, sinó tot el
contrari, l’enriqueix.

El català, deia, en la nostra societat no
és necessari, però és molt útil per treu-
re’s l’etiqueta d’immigrant, per conèixer
gent nova i expressar-se de noves mane-
res, per accedir a noves activitats i expe-
riències, per sentir que es forma part
d’aquest país sense haver de justificar
res i sense que això vulgui dir renunciar
als orígens. Per això, deia, el futur del ca-
talà és a les mans dels nous catalanopar-
lants i recordava emocionada que una
vegada el lingüista Sebastià Serrano ha-
via dit que el pitjor català és aquell  que
no es parla.

Oficina de Català

El Teatre Can Rajoler acollirà el pro-
per diumenge, 20 de novembre, el
concert Secrets Compartits de Gerard
Quintana i Joel Joan, un espectacle
que ens mostrarà, mitjançant discipli-
nes tan diferents com cançons, poe-
mes, car tes o contes, les possibili-
tats d’aquests dos grans ar tistes.
Joel Joan, un actor tot terreny que as-
soleix l’èxit en tot allò que es propo-
sa, ja sigui al teatre, al cinema o a la
televisió i Gerard Quintana, cantant,
compositor i un dels màxims expo-
nents de la cançó en llengua catala-
na, s’uneixen per crear un nou con-
cepte d’espectacle. Secrets Compar-
tits és, segons els dos intèrprets, un
passeig per les emocions i els sen-
tits: “Hi ha llocs, físics i emocionals,

on tots hem estat o, si més no, hi hem
passat alguna vegada. Tot i la nostra
capacitat d’oblidar, la sola percepció
d’una olor, l’audició d’una melodia, o
la visió d’una silueta a contrallum ens
transporta de manera immediata als
racons amagats de la memòria. Nosal-
tres ens hem trobat per caminar en
públic i passejar per les coses que
sovint ens fan vergonya reconèixer, les
importants. Potser ens fan massa vul-
nerables als ulls externs, potser des-
pullen el personatge que ha acabat em-
mascarant la nostra pròpia pell per a
satisfacció dels altres...”
Del Brel al Beck, de la Mediterrània al
món, d’orient a occident: els secrets
seran compartits sense deixar de ser
secrets.

Any del Llibre i la Lectura a Parets Ressenyes

Aquestes ressenyes literàries també les
podeu consultar al web www.parets.org

Pilar Prim és un llibre
molt bonic d’en Narcís
Oller. El seu text és molt
pensat, travat i treballat.
És un relat ple de sensa-
cions i experiències de
l’ànima dels personat-
ges, sobretot de la princi-
pal protagonista. Expres-
sa la lluita entre els sen-
timents i la raó. El llen-
guatge és sensacional, i
evidencia el gran domini
lingüístic de l’autor,  pel
llenguatge emprat quasi
es poden reconèixer els
diversos personatges de
l’obra. Es tracta d’una novel·la que re-
lata un acurat estudi psicològic d’una
dona viuda, i elegant, tota una senyo-
ra, colpida per un amor més jove que
ella. Ha de lluitar contra la moral es-
tablerta del seu temps encotillada en
una societat bastant hipòcrita i deca-
dent, és l’època del Modernisme. És
escrita a principis del segle XX
(1906). Expressa l’amor contingut

d’aquesta dona al llarg del
temps. Es descriu l’opres-
sió de la dona i la seva
frustració social en un en-
torn masclista i convencio-
nal. Pilar Prim perdria l’us-
defruit del patrimoni del
marit si es torna a casar.
La novel·la explica  tota la
seva lluita psicològica
amb l’amor que sent per
Deberga, així com la rela-
ció amb els fills, la família
del seu marit  i la societat
del moment. El final es am-
bigu perquè l’autor no po-
dia, o no va voler anar més

enllà, per tal de no transgredir l’ordre
establert. És un final intel·ligent. Pilar
Prim és la Regenta o la Madame
Bovary catalana. Llegiu-lo, us agrada-
rà. També es recomanable llegir Soli-
tud (1905), de Caterina Albert, fa cent
anys que es va escriure, un any abans
que Pilar Prim. Dos bons llibres.
Oller, Narcís. Pilar Prim.
Barcelona: La Magrana, 2003

És una de les poques obres de l’autor
alemany que no constitueix un tractat
llarg i feixuc. Kant és, d’al-
guna forma, l’origen de
Hegel, un dels pensadors
que més ha influït en la
història del pensament
modern.
El pensament de Kant és
rigorosament lògic i la
seva exposició, enorme-
ment metòdica. Si alguna
obra de l’autor pot estar
d’actualitat és aquesta,
tant per l’actual situació
de guerra permanent i pre-
ventiva al Pròxim Orient
com pel seu idealisme peculiarment
expressat.Kant llença, amb la publica-
ció d’aquest petit tractat l’any 1795,
premonicions com la necessitat de l’Or-
ganització de Nacions Unides, la con-
veniència de tractats i convencions in-
ternacionals, com les de Ginebra per
exemple, que regulin la conducta dels
homes fins i tot en situacions extremes
com la guerra.

Igualment apunta que, per arribar a la
pau, s’han d’abolir els exèrcits perma-

nents, que la constitució
de les nacions ha de ser
republicana  i que les for-
mes de dret internacional
han de basar-se en una fe-
deració d’estats lliures.
Totes són idees d’avant-
guarda el 2005, que van
ser escrites per Immanuel
Kant el 1795, fa 210
anys.
És una lectura recomana-
ble per a presidents d’es-
tats amb aspiracions he-
gemòniques especial-

ment, però no està de més a cap
casa.

La Pau perpètua. Immanuel Kant.
Traducció: Joaquim Abellán.
Editorial Tecnos S. A.

Rosa Martí
Regidora del NOPP

Josep Llacuna
Regidor del PSC

“...descriu l’opressió de la dona i la seva frustració social...” “...per arribar a la pau s’han d’abolir els exèrcits permanents...”
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SANTI ROVIRA
President del Club Natació Parets

Jordi Seguer

Com s’ha iniciat la temporada?
Enguany hem començat amb menys
nedadors que en anys anteriors.
Anem una mica fluixos en quantitat,
però amb resultats destacats de tots
aquells que tenen projecció.
Heu patit la baixa d’una quinzena de
nedadors?
És veritat,  la majoria de nedadors que
la temporada passada van participar
als campionats d’Espanya han fitxat
pel CN Granollers i un altre pel CN
Sabadell. El club té molt clar que per
la seva estructura no pot competir
amb altres entitats, a més, no tenim
espai suficient per entrenar i quan un
nedador destaca ha de marxar del
Parets. El CNP és la font de nedadors
d’altres clubs del voltant, ens
dediquem bàsicament a formació.
És viable que els nedadors que
destaquen puguin continuar al club?
No és possible. La directiva és
conscient de les limitacions que tenim
d’espai i temps a la piscina de Can
Butjosa. A més, aquesta instal·lació
s’ha de fer compatible amb els horaris
del club i dels usuaris.
Aquesta temporada s’han produït
canvis al cos tècnic?
Per qüestions d’estudis el segon
entrenador Agustí Olivera i exnedador
del club, no ha pogut continuar.

Santi Rovira, de 41 anys, és president del
Club Natació Parets des del setembre del
2004. Coincidint amb l’inici de la nova
temporada el club ha patit la baixa d’una
quinzena de nedadors que s’han incorporat
a clubs com el Sabadell i CN Granollers. En
l’actualitat el CNP compta amb 45 nedadors,
una xifra inferior a la d’anys anteriors quan
superaven la seixantena. L’objectiu del club
és augmentar la quantitat de nedadors que
hi ha a escola. En l’aspecte tècnic, Dani
Pagès ha rellevat Agustí Olivera com a adjunt
de l’entrenadora Magda Camps. Santi Rovira
és pare de dos nedadors en actiu, Gerard i
Judith Rovira. Després de participar la
temporada passada al Campionat d’Espanya,
en Gerard, ha fitxat pel CN Sabadell a la
categoria grup 4. El nedador de 14 anys està
becat al CNS i l’entrena Lourdes Becerra que
ha participat 3 vegades als JJOO. La seva
germana, Judith Rovira, continua al CN Parets
a la categoria grup 3. El proper 26 de
novembre la Piscina Can Butjosa acollirà una
Jornada de la Lliga Catalana del grup 1.

La jove de Parets Alba Rodríguez
Martínez,  amb tan sols 9 anys, va
quedar primera classificada en la fi-
nal del Campionat de Catalunya de
promoció infantil de taekwondo en la
seva categoria. Rodríguez que per-
tany al Gimnàs Robert va participar
a la final celebrada al pavelló de la
Mar Bella de Barcelona durant l’oc-
tubre. A més a la categoria de 10
anys Lucas Garcia va quedar 3r i Eric
Blanco 5è en 11 anys. El proper diu-
menge 20 de novembre l’equip de
taekwondo de Gimnàs Robert pren-
drà part al Campionat de Catalunya
infantil en la modalitat de combat que
es farà de nou al pavelló de la Mar
Bella. Hi seran Albert Serra, Marc
Garcia, Julián Expósito, Izan
Bermúdez, Eric Blanco i Berta
Rozalen.

eeeeel pll pll pll pll plaaaaannnnntttttererererer

Dani Pagès, també exnedador l’ha
rellevat i serà l’ajudant de Magda
Camps.
Quins objectius immediats es marca
la directiva del CNP?
Volem recuperar la xifra de nedadors
que tradicionalment havia tingut el
club i superar de nou els 60. Ara
mateix en tenim uns 45, una xifra
baixa, de manera que intentarem
captar nens per l’escola que hagin

nascut el 1997 i 1998.
Can Butjosa acollirà competicions?
Ja tenim confirmada una jornada de la
Lliga de clubs pel 26 de novembre del
grup 1 a la piscina de l’Eixample.
També tindrem jornades el 21 de
gener i probablement el 25 de març.
La temporada va començar el passat
29 d’octubre a Badia.

“El CN Parets és la font de nedadors dels clubs del voltant”

ALBA RODRÍGUEZ, 9 anys
Gimnàs Robert (taekwondo)
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Les activitats dels jocs esportius
escolars comencen aquest dissabte

La primera jornada anirà destinada a la categoria
 benjamí que jugaran partits de bàsquet

Aquest dissabte, 19 de novembre,
s’inicia la competició dels Jocs Espor-
tius Escolars 2005-06 que organitza
com cada any el Servei d’Esports de
l’Ajuntament. Més de 300 joves de
Parets i de les escoles esportives de
Sant Fost i Montmeló participaran en
les 17 jornades que hi ha previstes des
d’aquest dissabte i fins la cloenda dels
jocs. Cada jornada anirà destinada a
una categoria en concret de les tres
que ofereix el Servei: minibenjamí (P5),
prebenjamí (1r i 2n primària) i benjamí
(3r i 4art primària). Les dues primeres
jornades estaran dedicades al bàsquet
el 19 de novembre i el 3 de desembre.
La resta d’esports que es practicaran
són el futbol sala i l’handbol, a més,

El Pavelló d’esports, és un dels centres d’entrenament de les escoles esportives

Dissabte 26 i Diumenge 27 Novembre
FUTBOL 1a TERRITORIAL Grup 4: Marganell-CF Parets- (Diss. 17 h)
HANDBOL 2a CATALANA Grup A: Sarrià de Ter “B”-H. Parets
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2: Pradenc-FS Parets Wursi
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A TERRIT. Grup 3: B.Parets-Santa
Perpètua (Diumenge 17 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
3a FEM. A Grup 5: Santa Perpètua-B.Parets A  (Dium. 12 h)
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 2: El Ciervo (Sabadell)-TT Parets (Diss.
18 h)

Breus
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SÈNIOR MASCULÍ “A” Bàsquet Parets

L’equip sènior masculí A del Bàsquet Parets
ocupa el lideratge del Campionat Territorial grup
3 després de 8 jornades. El bloc entrenat per
Toni Martín és 1r amb 7 partits guanyats i un
de perdut. Els paretans han encadenat 6 victò-
ries consecutives, la darrera en pista pròpia da-
vant del CN Caldes C per 24 punts, 83-59. El
duel va ser dominat pel Bàsquet Parets que al
descans guanyava per 39-31, la màxima dife-
rència del partit van ser 31 punts, 73-42. Eric
Sastre amb 22 punts, Dani Pachón amb 17 i
Marc Pavón amb 10 van ser els màxims ano-
tadors del BP.  L’equip sènior A va rebre el su-
port del grup d’aficionats Marea Vermella que
recentment ha creat l’entitat. En la 9a jornada
de la lliga aquest diumenge, 20 de novembre,
a les 18.30 hores el sènior masculí A del Bàs-
quet Parets jugarà a la pista del Viladecavalls.
La part alta de la taula de Territorial grup 3 la
completen el Sant Jordi de Rubí amb 7/0 i La
Garriga B amb 6/1.

Inici de la temporada del
Club Atletisme Parets
L’equip de competició del CAP ha
participat en les dues primeres cur-
ses de la Lliga comarcal de cros. El
calendari consta de 7 proves i serà
previ de la final del Campionat de
Catalunya. En el cros de Bigues i
Riells celebrat el 5 de novembre el
Club Atletisme Parets va obtenir 5
podis. Silvia Juárez va quedar 3a en
categoria cadet, Ferran Rodríguez 2n
en benjamí, Esther Juárez 1a en
prebenjamí, a la mateixa categoria
Carla Menes va ser 2a i Paula Rovi-
ra la 3a. El mateix cap de setmana,
l’atleta infantil Rocio Guerrero va
quedar 2a al cros federat de
Calldetenes (Osona).

Cinc podis al cros de Canovelles
En categoria aleví, Laura Menes va
quedar 2a i Alba Quirós 3a. Esther
Juárez va ser la 1a en benjamí
(1998) i Carla Menes 2a. A la cate-
goria prebenjamí (1999) Paula Rovi-
ra va quedar la primera.

Dissabte 19 i Diumenge  20 Novembre
FUTBOL 1a TERRITORIAL Grup 4: Can Rull (Sabadell)-CF Parets
(Diumenge 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
HANDBOL 2a CATALANA Grup A: H.Parets-Bordils B (Diss. 19 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2: FS Parets Wursi-Masnou
Interdinamic (Dissabte 17.30 h)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ A TERRIT. Grup 3: Viladecavalls-B.Parets
A (Diumenge 18.30 h)
3a FEM. A Grup 5: B.Parets A-Valldemia (Mataró) (Diss. 19 h)
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3: CN Mataró-TT Parets (Dium. 11 h)

El CF Parets va guanyar diumenge per 1-0
el líder Castellar en la 9a jornada de la lli-
ga de 1a Territorial grup 4t. Aquesta és la
primera victòria de l’equip de Cuni que con-
tinua cuer amb 5 punts. Berni (a la foto) va
ser l’autor del gol en un partit marcat pel de-
but del mig Quim Solanich que torna des-
prés d’any i mig d’inactivitat. Ara el CFP tin-
drà dos desplaçaments seguits, diumenge
a les 12 h, al camp del Can Rull de
Sabadell i el proper 26 de novembre visita-
rà el camp del Marganell. D’altra banda, la
inestabilitat climatològica de diumenge va
provocar l’ajornament de la presentació
dels equips de futbol base del CF Parets.

Breus
El FS Parets rep aquest
dissabte el Masnou
L’equip dirigit per José Maqueda
jugarà aquest dissabte a casa
(17.30 h) davant el Masnou
Interdinàmic en la 9a jornada de Ter-
ritorial grup 2. El FSP vol vèncer
per oblidar la segona derrota de la
lliga patida dissabte a Gironella
contra el Finques Cadí (5-4). Els
paretans van perdre el partit en els
últims 37 segons. Sergio, Joan i
Alber to (2) van marcar pel FSP
Wursi. L’equip comparteix el 2n lloc
de la taula amb 18 punts.

2a Lliga Parets Total de futbol sala
Ja s’han obert les inscripcions per
participar al torneig que organitza
l’establiment El Rei de la Bamba.
La competició es jugarà els mesos
de febrer, març, abril, maig i juny a
la pista esportiva de Can Butjosa
els dilluns i dimecres de 19.45 a
22.15 h. Per a inscripcions cal tru-
car als tels. 93 562 48 91 i 572 28
16. L’edició de l’any passat la va
guanyar el Tu-per.

Primera victòria del Club
de Rugbi Parets
El CRP va superar dissabte per 15-
11 el Castelldefels en la tercera jor-
nada de la lliga de 3a divisió. Els
paretans van aconseguir 3 marques
mitjançant Pastor i David (2).
L’equip jugarà el 4 de desembre al
camp del Químic B i rebrà l’Univer-
sitari B l’11 de desembre en la dar-
rera jornada de la 1a volta.

  Líders de la lliga de Territorial grup 3

El CF Parets suma el
primer triomf a la lliga

es manté el cros escolar i el cros de
pares i mares (13 maig 2006) i una
jornada de piscina a Can Butjosa (20
de maig).
Totes les escoles de Parets participen
a les activitats dels Jocs dels dissab-
tes que es completen amb entrena-
ments durant la setmana a les escoles
esportives municipals. El Servei d’Es-
ports organitza l’activitat en tres cen-
tres ubicats al Pavelló d’esports, Can
Butjosa i Pau Vila. Les escoles tenen
com a objectiu la formació poliesportiva
dels joves que en funció de la catego-
ria s’entrenen un o dos cops per set-
mana. Les inscripcions per participar-
hi es mantenen obertes fins al 31 de
març al preu de 14 euros.

L’Handbol Parets rep el
Bordils B de Girona
El sènior A de l’HP jugarà aquest
dissabte (19 h) en pista pròpia
davant del Bordils B en la 8a jornada
de la lliga de 2a Catalana grup A.
L’equip dirigit per Josep Manel
Herrero és cinquè del grup amb 10
punts després de perdre el cap de
setmana passat el segon partit de
la temporada a la pista del Cornellà
(31-25). Els paretans es van trobar
un rival molt dur que va anar sempre
per davant. Siscu i Alpuente amb 5
gols van ser els màxims golejadors.

La Federació Catalana
d’Handbol fa un reconeixe-
ment al consistori de Parets
En el marc de la 19a Festa de
l’Handbol Català, celebrada l’11 de
novembre, la Federació Catalana va
reconèixer la tasca en suport a
l’handbol que porta a terme l’Ajun-
tament de Parets. El desembre de
2004, elpavelló va acollir l’amistós
Catalunya-Islàndia d’handbol feme-
ní, partit inclós al 50è aniversari de
l’Handbol Parets.
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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
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

El poble ha
parlat... quan

n’ha  tingut
l’oportunitat

Urgeix desdoblar
l’Avinguda de

Catalunya

Recuperem
el civisme

L’increment de trànsit constant fa neces-
sari parlar amb urgència de trobar una al-
ternativa a l’avinguda de Catalunya.
Com diu algú, avui a Parets tots ens salu-
dem en un  moment o altre del dia fent cua
a l’avinguda de Catalunya.
Nosaltres ja hem presentat la nostra pro-
posta que passa per fer un vial paral·lel
al riu Tenes, a un o altre costat del riu per
desviar el trànsit que vol accedir a la car-
retera de Vic a Barcelona o a l’autopista.
Per altra part, creiem que és un error atra-
car els nous blocs de pisos de l’anome-
nat espai central a l’avinguda de

Qualsevol persona de Parets a qui es pre-
gunti sobre la convivència al nostre munici-
pi ens dirà que vivim en un poble tranquil,
però acte seguit recriminarà que massa so-
vint i a massa llocs es poden trobar pinta-
des, defecacions de gossos, mobiliari urbà
trencat, trastos abandonats, escombraries
fora dels contenidors i diversos efectes de
bretolades de tota mena. Passa arreu i no
és pas una qüestió nova però en els darrers
temps l’incivisme ha adoptat nous graus. I
si bé corregir aquesta situació és un repte
del conjunt de la comunitat, és l’administra-
ció que té l’obligació d’adoptar les mesures
necessàries per evitar conductes que

atemptin contra la convivència ciutadana.
Per a ICV és fonamental reduir les causes
de l’incivisme. Hem de prevenir-lo amb po-
lítiques de cohesió social, amb programes
de mediació comunitària i serveis públics de
qualitat, i no basar-nos exclusivament en
l’increment dels serveis policíacs o les san-
cions econòmiques. Estem convençuts que
la millor manera de penalitzar les faltes o
petits delictes és la que s’inspira en el prin-
cipi de la correcció d’hàbits, és a dir, en el
disseny de programes de reparació.
Com a socis de govern i corresponsables en
la gestió dels afers públics, defensarem la
revisió, amb la màxima participació, de la vi-

gent Ordenança Municipal de Convivència
Ciutadana, que avui ja no és útil per aturar
les conductes incíviques. Hem d’arribar a un
pacte cívic per la convivència que permeti
reorientar la situació actual. Calen nous ins-
truments. Ha arribat l’hora que es desple-
guin pel nostre municipi els agents cívics.

Ha hagut que ploure molt i ha fet falta la
mobilització dels ciutadans de Parets per
mediació de la seva aportació en  progra-
mes  participatius, per fer obrir els ulls a
l’equip de govern i adonar-se que al nos-
tre municipi no tot ha d’ésser pedra i ci-
ment, sinó  que els equipaments més ele-
mentals, com els escolars (escoles bres-
sol, CEIP, etc.) parcs públics nous i millo-
res dels ja existents, residència centre de
dia, millores de carrers, millores de l’en-
llumenat públic, noves vies de comunica-
ció (perquè el ciutadà ja palpa cada dia que
l’avinguda de Catalunya ha quedat petita),
un nou pont per a vianants per creuar el

riu Tenes sense haver de passar la por de
creuar per la mica de vorera que té l’actu-
al pont, pensat exclusivament per a cotxes
i camions, més equipaments esportius i
moltes més coses, però sobretot el que
demana és que tots aquests desitjos si-
guin una realitat més d’hora o més tard,
però no mai.
El poble ha parlat! Escoltem-lo! Fem-li cas!
Però expliquem-li que per portar a terme
aquests projectes cal sanejar la nostra
economia, cal aplicar taxes molt i molt jus-
tes en tot allò referent al mínim exigible
per viure (habitatge, aigua, i escoles) i a
la resta aplicar augments amb moderació.

Avui ja no és vàlid per al ciutadà dir que
els augments que cal aplicar estan per
sota de l’IPC ja que el ciutadà mitjà ja no
cobra d’augment salarial, ni de bon tros,
l’augment de l’IPC, sinó que moltes vega-
des no té ni augment.
Cal tenir més imaginació i recordar que
l’Ajuntament és l’administració més  pro-
pera al ciutadà i la que ha de tenir més
cura de la seva gent.

El PPC compleix els seus compromisos.

El PPC compleix
els seus

compromisos

Des de l’època dels romans, els tributs a
l’Estat que el poble ha hagut de pagar his-
tòricament per mantenir els diferents siste-
mes fiscals i de govern, han estat  sempre
una fórmula molt poc popular de recaptació.
Però aquesta actitud de la societat davant
el tribut estatal no és gratuïta. El desenvo-
lupament de la nostra civilització com a so-
cietat ens ha demostrat que, en moltes eta-
pes de la història, les nostres contribucions
han reinvertit ben poc en benefici del col·-
lectiu i, d’això, lògicament el poble en rece-
la.
Però també és cert que com a societat i
com a persones afortunadament hem pro-

gressat fins a límits de poder exigir resultats
als nostres administradors, alhora que reco-
neixem que sense un bon sistema de con-
tribució, just i equilibrat, seria del tot impos-
sible avançar cap al benestar i la convivèn-
cia ciutadana.
En aquest sentit, tot i la impopularitat de
l’acció, els socialistes de Parets hem man-
tingut sempre la necessitat d’aplicar, en
base a un principi de subsidiarietat i solida-
ritat, és a dir, que pagui més qui més tingui,
les contribucions i els impostos necessaris
que ens permeti créixer com a poble, a tra-
vés de l’aplicació de polítiques més socials
i el subministrament de majors i més ser-

veis de qualitat per a tothom.
Sobre aquest tema no val fer demagògia ni
confondre la gent, com fa irresponsa-
blement el NOPP. Aquests amb el càlcul i els
números que partidistament només els in-
teressa, ens acusen d’aplicar increments
insostenibles. Una afirmació que no es cor-
respon amb la veritat si tenim en compte
que l’increment que s’aplica sobre les orde-
nances fiscals del 2006, és el 3,5%  que no
supera l’IPC estatal.

Ordenances
fiscals

justes i
equilibrades

Catalunya, cal fer un vial de serveis paral·-
lel i deixar un espai per a aparcament. És
un error urbanístic i una manca de visió de
futur escanyar aquest vial en llocs on crei-
xen  noves construccions.
Cal treballar en aquest projecte, si no avi-
at anar de la plaça de la Vila a qualsevol
punt de l’Eixample o al barri de Can
Berenguer i viceversa costarà una bona
estona de cua.
Vam presentar aquesta proposta i l’equip
de govern va contestar que no és cap ne-
cessitat aquest desdoblament. Ens pre-
guntem en quin poble viuen i a quina hora

passen els regidors de l’equip de govern
per l’avinguda de Catalunya que creguin
que no és una necessitat desdoblar-la? Es
més, el trànsit s’incrementarà molt en els
propers temps amb els nous habitatges
que s’estan construint al carrer de Pau
Casals i a cal Jardiner.
Tenim un govern local mancat de previsió
de futur, dediquen molts esforços a  pro-
moure la construcció de blocs de pisos es-
campats per tot arreu com bolets  i en
serveis no arriben ni a tapar forats.

Recentment les JERC, amb el suport d’ERC
de Parets, es van oferir a l'ajuntament a
col·laborar en la festa de la castanyada.
Es varen oferir muntar una paradeta on es
venguessin castanyes, begudes de la ter-
ra i material independentista. Les JERC
van pensar i pensem que la seva
participació podia adduir un element nou
a la festa i col·laborar en la dinamització
que suposen aquest tipus de festes per al
poble de Parets. L'ajuntament va vetar
aquesta participació adduint que era una
festa no-política. L'equip de govern de
Parets separa les festes en les quals po-
den participar els partits i de les que no

poden participar, entenem aquest model
però no el compartim.
Per això des d’ERC i les JERC volem rei-
vindicar la tota participació en festes i ac-
tes populars i participatius. Amb un lloc
per entitats, partits, associacions, actes
simplement oberts a tothom i no vetats a
ningú. No es tracta de que els par tits
s'apropiïn dels actes i festes populars per
fer  la seva publicitat, sinó que hi partici-
pin amb una funció i amb un objectiu: apor-
tar riquesa i diversitat als actes on parti-
cipen. Es tracta de fer que els partits si-
guin oberts al poble, que compleixin una
funció social de dinamització a més de fer,

que treballin per al poble, encara que si-
guin oposició o govern. Per exemple, no
seria més rica la festa d´entitats si hi ha-
guessin també estands dels partits ja que
formem part del teixit associatiu del po-
ble? Simplement, no hagués estat millor
una castanyada amb castanyes?... encara
que fossin en una paradeta de les JERC.

La regidoria de
Participació no
deixa participar
el jovent polític
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Com va  sorgir la possibilitat de constituir  l’en-
titat  Amics  del  Ferrocarril?
Tot  va sorgir   d’una gran afecció  d’un dels mem-
bres de la colla.   Som una entitat  petita  formada
per una  junta i un grup reduït de simpatitzants.  Un
cop dissenyat el projecte vàrem decidir presentar-
lo a  l’Ajuntament de Parets.
Amics del Ferrocarril va néixer amb la idea de co-
brir un buit  a Parets i obrir  noves possibilitats en
l’àmbit de l’oci i el lleure.
Quines són  les principals activitats que ha
realitzat  la vostra Associació?
En els sis anys que fa que existim la veritat és que
hem fet poques coses. La nostra és una activitat que
requereix molt espai i ens faria falta un local on
reunir-nos, trobar-nos i poder fer les maquetes. Es-
tem constituïts com a entitat des de fa sis anys i
mantenim la il·lusió que algun dia podrem  portar a
terme els nostres projectes.
Teniu alguna maqueta  feta?
L’única  maqueta que tenim és propietat d’un dels
membres del grup, no és fruit de la trajectòria
d’Amics  del Ferrocarril tot i que il·lustra quina és la
nostra idea de treball.  La maqueta que tenim està
inspirada en un paisatge alpí, fa quatre metres i mig
per dos i  mig.  Una altra de les  nostres voluntats
seria posar en marxa un tren urbà que funcionés a

“En general, el tren s’utilitza poc. Els gestors ferroviaris haurien
de millorar la xarxa i fer que els usuaris es trobin a gust al tren.”

L’any 1848 es va inaugurar el primer ferrocarril de la
península, concretament la línia que anava des de
Barcelona fins a Mataró, però encara haurien de pas-
sar uns quants anys i molts entrebancs abans que
el tren arribés a Parets.
El 1886 va començar a funcionar el tram que enlla-
çava Granollers amb Barcelona, i va ser aleshores
quan el tren va arribar per fi a la nostra població.
Hi va haver paretans que van veure en el ferrocarril
una amenaça per a la seva feina i la seva forma de
vida, però va ser, sens dubte, un gran avenç. El cor-
reu arribava per aquest mitjà i el carbó, imprescindi-
ble per fer funcionar la fàbrica, era transportat amb
carro des de l’estació fins a la Linera. Posteriorment,
i com era d’esperar, l’arribada i la sortida de les
mercaderies van crear certs problemes, com ara el
pes dels materials, fins que l’any 1931 i, gràcies a
una sol·licitud dels veïns, va ser instal·lada una bàs-
cula: «... que se suceden con frecuencia en esta
estación y contra nuestros intereses, las mermas de
kilos en el género que recibimos del vagón
facturado...» La resposta per part de la companyia no
es va fer esperar: «Al efectuar esta revisión, se ha
visto que el tráfico de Parets determina se designe
a esta estación una báscula.»
Així, la nostra estació segueix funcionant i el tren
arriba −amb més o menys puntualitat− per acostar-
nos a d’altres indrets tot seguint el camí de ferro.

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

l’estil del que hi ha  al parc de les Orenetes a
Barcelona, pensat sobretot per a un públic més
aviat infantil i que fes  recorreguts per la població.
Penseu que el tren, com  a servei de transport
públic, es fa servir poc?
Molt poc.  Pensem que els gestors de la xarxa fer-
roviària se’n preocupen poc. S’hauria d’optimitzar
la  xarxa  de  trens i aconseguir que els usuaris es
trobessin més a gust viatjant en tren.  El tren es un
mitjà que ofereix moltes possibilitats de desplaça-
ment.  Els  membres de l’Associació ens agrada
molt viatjar en tren i  hem fet moltes sortides de
llarg recorregut amb tren.
Heu dissenyat algun tipus de campanya de
divulgació per  donar a conèixer  l‘entitat?
Sí que hi hem pensat,  però de moment no ho hem
portat a terme.  Els que hi som vivim intensament
aquesta  afició. Malgrat no haver  fet  cap tipus
d’activitat  mantenim l’associació constituïda i es-
perem que en un futur puguem contribuir a divul-
gar l’interès pel maquetisme ferroviari i pel tren
com a mitjà idoni per a  desplaçaments.

L’estació del tren

Des de fa sis anys hi ha a Parets l’entitat
Amics del Ferrocarril. Es tracta d’una
associació creada sense cap afany de lucre i
amb el principal objectiu de fomentar l’afició
al maquetisme ferroviari i ser un punt de
trobada de persones de totes les edats
amants del  món del tren.
Maite Farré es la  secretària  de l’entitat.
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Amics del Ferrocarril
Maqueta realitzada per un dels membres de l’entitat

Servei Local d’Ocupació de Parets. C/Major, 2 - 4. 08150 Parets del Vallès (Barcelona) Tel. 93 573 88 90

Per accedir a aquestes ofertes la-
borals heu d’estar inscrits al Ser-
vei Local d’Ocupació de Parets
(SLOP).
Si esteu interessats podeu telefo-
nar els dilluns, de 9 a 13 hores,  al
93 573 88 90 o bé adreceu-vos
personalment a l’SLOP, al
C/Major 2-4, Parets del Vallès.

BORSA DE TREBALL ADMINISTRATIU/A
AMB ANGLÈS

Llocs de treball: 1
Contracte: 1 any.
Horari: De dilluns a diven-
dres de 15 a 19
Tasques: Administració,
control de qualitat laborato-
ri, contacte amb clients i
proveïdors.
Requisits: FP i nivell mínim
de First Certificate.

CARRETONER MOSSO
DE MAGATZEM

ADMINISTRATIU/A

Llocs de treball: 1
Contracte: Temporal amb
opcions de continuïtat.
Horari: Nocturn.
Tasques: Càrrega i descàr-
rega de materials en
empresa de logística i
distribució.
Requisits: Experiència i
disponibilitat per a horari
nocturn.

Llocs de treball: 1
Contracte: Indefinit.
Horari: Partit de 8 a 14 i
de 15 a 17.30 h.
Tasques: Preparació de
comandes relacionades
amb el comerç d’il·-
luminació.
Requisits: Coneixements
d’informàtica per a utilitzar
el programa d’emmagatze-
matge.

Llocs de treball: 1
Contracte: 3 mesos amb
opcions de continuïtat.
Horari: Nocturn.
Tasques: A desenvolupar
en un departament de
logística i distribució.
Requisits: Experiència i
formació en l’àmbit admi-
nistratiu.

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

Fa uns dies, la premsa informava que, en un llogarret del Pirineu lleidatà, havi-
en celebrat l’arribada de l’electricitat en ple segle XXI. Si la notícia rau en el re-
tard considerable de la implantació d’aquest bé comú, en el document que us
presentem avui, la constituïa el fet en si de l’arribada de la llum, que en cada
poble era rebuda com un pas important cap al progrés.
El 15 de juliol de 1913, els representants d’«Energía Eléctrica de Cataluña, S.A.»
i l’alcalde d’aleshores, Martí Mas Fau (dels masovers de la torre de Malla), van
signar el contracte de subministrament d’electricitat al municipi.
A partir d’aquest document, sabem que es van instal·lar 50 «lámparas» o fanals,
que el quilovat per a l’enllumenat públic costava 42,50 cèntims de pesseta mentre
que el particular es pagava a 50, i que l’Ajuntament tenia la competència d’en-
cendre i apagar les làmpades instal·lades «a las horas que crea más
convenientes» i «aumentar su intensidad [...] o reducirla si lo cree oportuno».
Podem imaginar que devia ser un moment històric per a Parets, com ho devia
ser per als habitants del poblet lleidatà la setmana passada. «Mai no és tard,
quan arriba», diu la dita.
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“Einstein va ser sempre un pacifista i volia un govern mundial que abolís la guerra”

Xavier Martínez Piqueras.
Programador informàtic i analista de
sistemes. Afeccionat a la física.

A més de l’Any del Llibre, aquest 2005 és també l’Any Internacional de la Física
en commemoració del centenari de la publicació d’uns articles del físic alemany
Albert Einstein cabdals per al desenvolupament contemporani de la ciència que
posteriorment serien coneguts per la Teoria de la Relativitat. El paretà Xavier
Martínez Piqueras, nascut fa 34 anys a Barcelona tot i que quan tenia un any ja
vivia al nostre poble, és un gran aficionat a la física i admirador d’Albert Einstein.
Tot i treballar com a programador informàtic i analista de sistemes fa uns me-
sos va fer una xerrada al Casal de Can Butjosa sobre la vida d’Einstein.
Properament pronunciarà més conferències a Parets sobre el que va significar
la Teoria de la Relativitat.

Ultima hora ...

Carles Font
Fotografies: Joan Soto

Reunió amb el conseller de Medi
Ambient, Salvador Milà
L’1 de desembre, els alcaldes dels
ajuntaments de Parets i Mollet,
Joan Seguer i Josep Monràs, es re-
uniran amb el conseller de Medi
Ambient de la Generalitat, Salvador
Milà, per concretar les mesures que
s’emprendran per a millorar la Rie-
ra Seca i que no es tornin a produir
incidents en cas de fortes pluges.
També s’abordaran qüestions rela-
cionades amb Gallecs.

Rosendo, en concert a Parets
El mític Rosendo Mercado, referent
del rock urbà espanyol, oferirà un
concert a Parets en el marc de la
campanya de rebuig a la violència
de gènere Prou d’Hòsties. Serà el
dia 26 de novembre, a les 22 hores,
al Pavelló Municipal d’Esports. Tam-
bé dins la programació destaca el
25 de novembre una concentració
ciutadana en contra dels maltracta-
ments. Serà a les 12 del migdia a
la plaça de la Vila.

´

Per què una conferència sobre
Einstein?
Perquè és el físic més conegut de la
història amb el permís d’Isaac Newton.
El 1905 va publicar cinc articles que
aprofundien encara més les teories
d’altres físics anteriors. Albert Einstein
sens dubte és un d’aquells genis que
apareixen molt de tant en tant.
Sempre s’ha dit que va ser un mal es-
tudiant...
No és cert. En aquells anys el sistema
educatiu alemany era molt autoritari i
ell hi estava totalment en contra: falta-
va a classe, no estava atent al profes-
sor... Ell era dislèxic, però si mirem les
notes podem veure que d’alemany i
francès va treure un 3 i en física un 6.
Però cal tenir en compte que la nota
màxima a Alemanya no era un 10 sinó
precisament un 6. Fins i tot el seu pro-
fessor de Grec li va dir a Einstein un dia
que mai no faria res a la vida.

Es va equivocar completament.
Li va influir ser jueu?
La seva família era jueva per tradició
però Einstein mai va ser massa creient
d’aquesta religió. Li van oferir el 1952,
poc abans de morir, la presidència
d’Israel però no la va voler. Ell va ser
sempre un pacifista i volia un govern
mundial que abolís la guerra.  Va néi-
xer a Alemanya, però es va nacionalit-
zar suís i finalment nord-americà.
Però es diu d’ell que va ser un dels
ideòlegs de la bomba atòmica?
Einstein va enviar una carta al llavors
president dels Estats Units, Franklin D.
Roosevelt i l’avisava que els alemanys
estaven preparant una bomba atòmica
que podia tenir unes finalitats destruc-
tores. Però el que no es va dir és que
el físic després li va enviar diverses
cartes dient que el programa Projecte
Manhattan que estava fent el govern
nord-americà era una autèntica bruta-

litat. Ell no va treballar per fer cap bom-
ba atòmica.
I Marilyn Monroe va voler un fill seu?
En una entrevista l’actriu va dir que li
agradaria tenir un fill amb Einstein per-
què seria guapo com ella i amb la intel·-
ligència d’ell. Però Einstein va respon-
dre que podria sortir al revés: lleig com
ell i de la intel·ligència d’ella...
Recomana’ns un llibre?
El nombre de la rosa, d’Umberto Eco.
I quin indret de Parets t’agrada més?
La Torre d’en Malla.


