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Els nous habitatges, una promoció de 27 pisos de protecció oficial, estan ubicats a Cal Jardiner

La nova promoció d’habitatges de protecció oficial a Parets es presenta avui, 21 d’octubre, a les
20h, al Teatre Can Rajoler. En el decurs de l’acte
es donaran a conèixer les característiques i les
condicions d’accés als vint-i-set habitatges que es
posen a la venda dins el Pla per l’habitatge assequible.
Els habitatges són a Cal Jardiner, entre les avingudes de la Pedra del Diable i d’Espanya i formen part
d’una promoció desenvolupada per l’empresa Espais-Landscape Promocions SL en conveni amb
l’Ajuntament de Parets del Vallès.

Els pisos disposen d’una superfície d’entre 71 i
79.50 metres quadrats de superfície útil, a més
d’una plaça d’aparcament i un traster de 8 m2 al
soterrani.
Els preus oscil·len entre 150.000 i 165.000 euros.
El termini de presentació de sol·licituds estarà
obert des del 3 de novembre fins al 2 de desembre de 2005 i la publicació de la llista d’admesos
es farà el 16 de desembre. Es preveu que les obres
puguin estar acabades el proper mes de setembre
i els habitatges es lliuraran el desembre de 2006.
(Pàg.3)
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Telèfons d’interès
Ajuntament
93 573 88 90
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

Horaris de visita del consistori
ALCALDIA

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

Joan Seguer i Tomàs
Dilluns i dissabte a convenir

Educació, Cooperació, Sanitat i
Cultura (Can Rajoler)
Antonio Torío Fernández
Horari a convenir

ÀREA SERVEIS GENERALS I
ECONÒMICS
Ser veis 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

Joventut i Par ticipació
Ciutadana (Can Butjosa)
Raquel García Mesa
Dimecres tarda a convenir
Ser veis Socials i Igualtat
(L. Companys)
Ana Fernández Espiñeira
Dimar ts i dijous a convenir
Espor ts (Pavelló Municipal)
Josep M. Guzmán Hermoso
De dilluns a divendres a convenir

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
REGIDORS SENSE DELEGACIÓ
Ser veis 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
Dimar ts i dijous tarda a convenir

Rosa Martí Conill
Arcadi Roset Orri
Josep Anton Morguí Castelló
Joan Martorell Mompart
Anna de Agustín de Oro
Domingo Cepas Muñoz
Paulí Rigol Vallejo

SERVEIS MUNICIPALS
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Servei d’habitatge: habitatges de qualtitat
El Servei d’habitatge de
l’Ajuntament de Parets,
pretén ser una eina de
política activa per millorar les condicions d’accés a l’habitatge impulsar-ne la construcció i
dinamitzanr el mercat
de lloguer. L’objectiu
principal se sustenta en
l’elaboració d’activitats
orientades a la promoció de nous habitatges així com el control
en l’execució dels projectes per tal d’aconseguir el màxim rigor, eficiència i qualitat
en la gestió, alhora que cerca la
sostenibilitat en el desenvolupament urbanístic per aconseguir una vila amb un
nivell d’habitatge segur i accessible per a
tothom, aprofitant els recursos disponibles que permetin una planificació notable i un funcionament operatiu. Alguns

dels projectes emmarcats dins el Pla
per l’habitatge assequible, elaborats per
aquesta àrea, són la
iniciació del procés
d’adjudicació de vinti-set habitatges de
protecció oficial a veïns del municipi, que
ja s’està duent a terme al sector de Cal
Jardiner, o la propera promoció pública
d’un centenar de pisos a la zona de Can
Fradera. Per tal de dur a terme els seus
objectius, s’ha endegat la creació d’una
empresa municipal de capital públic que
gestionarà la promoció d’habitatges de
protecció oficial. Aprofitant aquest instrument la nova empresa gestionarà també
la construcció de la futura Residència i
Centre de Dia per a la Gent Gran.

OFICINA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT

Avinguda Pedra del Diable, 7
Tel. 93 573 99 99

HORARI

De 9:00 a 14:00 h
de dilluns a divendres i hores
concertades

LINIA OBERTA
Els festivals de la poesia
Era l’any 1962, un 6 de gener, que els
reis portaren la poesia a Parets, així
doncs, amb gran èxit es va celebrar el
primer Festival de La Poesia. Una colla d’amics amants de la cultura i de
la poesia, varen organitzar-lo amb els
elements que hi havia en aquella època. Després d’una llarga pausa i ja amb
la democràcia de l’any 1982, arran del
programa emès per Ràdio Parets, Els
Rapsodes, es va reprendre el festival
que es va celebrar primer a l’envelat i,
posteriorment, a Ca n’Oms, una iniciativa que més tard va agafar la Penya
Blanc-Blava Parets-Lliçà, amb el suport
de l’Ajuntament i de Rap 107 (Ràdio Parets).
Durant aquests anys el festival s’anava consolidant posant, a cada edició,
el llistó més alt, tant pel que fa a la
participació i la qualitat, com a l’acceptació del públic.

Cal esmentar que a cada certamen hi
havia convidats de prestigi i reconeguts
literats per fer el pregó, com ara Genís
Tura, Joan Sala, Juan Segura
Palomares, González Ledesma o Josep
M. Gironella.
Aquests darrers anys, el festival ha
estat a càrrec del Niu d’Ar t, amb la
col·laboració de l’Ajuntament. La Penya
Blanc-Blava Parets-Lliçà patrocina el
premi local Josep Fité que fou un gran
rapsode local, membre de la Penya i de
la comissió organitzadora.
Ara, en celebrar la 18a edició del festival amb un record molt profund
d’aquests 43 anys de poesia a Parets,
pensant en tot un seguit d’esforços per
aconseguir el prestigi obtingut, sols
queda demanar a tots els amants de la
cultura i de la poesia, la vostra assistència el proper dissabte 22 d’octubre
a Can Rajoler. Us hi esperem.

El somni d’un poeta
és engendrar poesia
esclatant amb alegria
quan aquesta és selecta.
Rimant paraules enriquidores
sorgeixen poemes bonics,
poesies encisadores
bategant dins els cors petits.
Recita poeta recita
que no manqui la decissió
serà per tu un repte
premiat per la teva inspiració

Jaume Anfruns i Palau

Horari a convenir
Medi ambient i Sostenibilitat
Josep M. Tarrés Massaguer
Horari a convenir

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

Bus Urbà

Deixalleria

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, Estació, passeig de Ronda,
piscina Can Butjosa, Mediterrani, Pau Casals, l’Escor xador, Policia Local,
Mn. Jaume Urgell, Ca
n’Oms, La Cuna i col·legi
Ntra. Sra. de Montserrat.
Freqüència de 30 minuts

Horari

Parets

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
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Divendres 21 octubre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 20 h, al Teatre Can Rajoler,
presentació de la promoció de
pisos de protecció oficial a Cal
Jardiner
-A les 23 h, al Casal de Cultura
Can Butjosa, chill out a càrrec
d’Iris Paris.
Dissabte 22 octubre
-De 10 a 22 h, al Casal de
Cultura Can Butjosa, marató:
banc de sang.
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler,
Festival de la Poesia.
Diumenge 23 octubre
-Al matí, caminada popular per
Gallecs.
-A les 10 h, al Pavelló Municipal
d’Esports, II Open promoció BTT.

-A les 11 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, ruta literària pels carrers
del Barri Antic amb nom d’escriptor
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler,
representació de La balena Elena,
a càrrec de Titelles Babi.
-A les 18.30 h, al Casal de Cultura
Can Butjosa, cinema jove.
Dimarts 25 octubre
-A les 20 h, al Casal de Cultura
Can Butjosa, assemblea sobre el
procés
par ticipatiu
en
el
pressupost municipal 2006.
Dimecres 26 octubre
-A les 20 h, a l’IES Parets,
assemblea sobre el procés
par ticipatiu en el pressupost
municipal 2006.
Dijous 27 octubre
-A les 19 h, conferència cuina per
a nens, com fer que mengin
verdures, carn i peix de forma

divertida, a càrrec del cuiner Iván
Mar tínez.
-A les 20 h, al Casal d’avis Ca
n’Oms, assemblea sobre el procés
par ticipatiu en el pressupost
municipal 2006.
Divendres 28 octubre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 23 h, al Casal de Cultura Can
Butjosa, concert de Soul Taja dins
de la Castanyada 05.
Dijous 3 novembre
-A les 18 h, a l’Escola de la Natura, xerrada sobre la medicina natural o alternativa, a càrrec de Vittorio
di Franca, naturòpata.
Divendres 4 novembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 20 h, al Casal Can Butjosa,
vídeo fòrum Super size me.
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

L’increment constant dels preus del
mercat immobiliari ens ha abocat al
problema d’accés a l’habitatge per
als col·lectius socials més febles.
Les institucions hem de sumar esforços i treballar conjuntament per
apor tar solucions a aquesta situació. En aquest sentit, l’Ajuntament de
Parets, en conveni amb la promoció
de pisos que es por ta a terme al
sector de Cal Jardiner, ha iniciat el
procés per adjudicar vint-i-set habitatges de protecció oficial a veïns del
nostre municipi.
Per a alguns ciutadans de Parets pot
significar l’oportunitat d’aconseguir,
a un preu viable, un pis digne i adequat. Per als joves pot ser l’ocasió
d’emancipar-se i disposar d’un espai
personal on poder organitzar i desenvolupar els seus projectes de vida.
Amb aquesta actuació, l’Ajuntament
continua una política activa per millorar les condicions d’accés a l’habitatge, perquè volem ajudar-vos a
tenir casa vostra, impulsant tant la
construcció d’aquests pisos com
dinamitzant el mercat de lloguer.
És un projecte que emmarquem dins
del Pla per l’habitatge assequible,
una de les nostres prioritats com a
equip de govern i una aposta per al
benestar dels ciutadans. Aviat iniciarem una promoció pública d’un centenar de pisos a la zona de Can
Fradera. Volem fer un salt qualitatiu
amb aquest pla, ja que també permetrà millorar un sector del barri antic
i potenciar programes de rehabilitació urbana.
El pla promou la construcció d’habitatge públic de qualitat a preus viables i alhora cerca la sostenibilitat en
el desenvolupament urbanístic per
aconseguir una vila amb habitatge
segur i accessible per a tothom, un
Parets habitable on els ciutadans
puguin gaudir de tots els ser veis i
exercir els seus drets.
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Els 27 habitatges de protecció oficial a Cal
Jardiner es lliuraran el desembre de 2006
La nova promoció d’habitatges de protecció oficial a
Parets compta amb 27 pisos ubicats a Cal Jardiner, entre les avingudes d’Espanya i de la Pedra del Diable. La
superfície útil de cadascun és d’entre 70 i 80 metres quadrats i el preu oscil·la entre 150.000 i 165.000 euros.
Inclouen una plaça d’aparcament i traster. Alguns dels
requisits per accedir-hi són: ser major d’edat, formar

parella o família monoparental, en aquesta darrera situació amb fills menors de 25 anys, que un dels sol·licitants estigui empadronat a Parets amb un mínim de
cinc anys d’antiguitat, no ser titulars de cap altre habitatge i no superar en més de 4.5 vegades l’IPREM (abans
el salari mínim interprofessional) en el cas de ser menor
de 35 anys i 3,5 vegades per a la resta d’edats.
Informació i establiment de cita
per a atenció personalitzada

902 789 700
(Cost trucada provincial)
De dilluns a divendres,
de 9 a 19 hores

Els habitatges tenen una superfície útil d’entre 70 i 80 metres quadrats

La presentació de la nova promoció
d’habitatges de protecció oficial a Parets del Vallès tindrà lloc avui, divendres, 21 d’octubre, a les 8 del vespre,
al Teatre Can Rajoler. Són 27 habitatges ubicats a Cal Jardiner, amb diferent distribució i super fície, construïts
per l’empresa Espais-Landscape Promocions, SL en conveni amb l’Ajuntament de Parets del Vallès.

Les sol·licituds es poden
presentar del 3 de novembre
al 2 de desembre de 2005
El termini de presentació de sol·licituds
s’obre el 3 de novembre i finalitza el 2
de desembre de 2005. El 16 de desembre ja es farà pública la llista d’admesos i el sor teig tindrà lloc el 13 de
gener de 2006. Segons la planificació
d’execució d’obra, està previst que els
habitatges puguin estar acabats el setembre de l’any vinent i que el lliurament es faci efectiu el desembre de
2006. Per tal de facilitar informació i
establir cites d’atenció personalitzada,
l’Ajuntament posa a disposició dels interessats un número de telèfon (cost de

trucada provincial) a través del qual es
poden fer consultes.
És el 902 789 700.
Requisits per accedir al sorteig
Per poder accedir a aquesta promoció
d’habitatges de protecció oficial és necessari ser major d’edat, formar parella amb fills o sense, o bé ser família
monoparental i tenir la custòdia de fills
menors de 25 anys. Caldrà que un dels
adjudicataris figuri al padró d’habitants
del municipi amb una antiguitat mínima
de cinc anys i no podran ser titulars de
cap altre habitatge. Els ingressos familiars no podran superar 4,5 vegades
l’IPREM, el que s’anomenava abans salari mínim interprofessional i en el cas
que algun dels sol·licitants superi els
35 anys d’edat, no el podrà superar en
més de 3,5 vegades.
D’altra banda cal dir que aquests habitatges hauran de servir de domicili habitual i la qualificació de protecció oficial té 90 anys de termini. En el cas de
voler vendre’l, l’Ajuntament tindrà preferència per poder-lo transmetre a altres
persones que compleixin les condicions
requerides.

Terminis de la promoció
-Acte de presentació:
21 d’octubre, a les 20h, al Teatre
Can Rajoler
-Termini de presentació de sol·licituds:
del 3 de novembre al 2 de desembre de 2005
-Valoració d’admissions de sol·licituds i publicació de llista d’admesos al sorteig:
16 de desembre de 2005
-Presentació de reclamacions:
fins el 23 de desembre de 2005
-Celebració del sor teig i lliurament
de la llista de compradors:
13 de gener de 2006
-Acabament estimat de les obres:
setembre de 2006
-Data d’atorgament de les escriptures públiques de compravenda i
lliurament de claus:
desembre 2006

ACTUALITAT
4

21 d’octubre de 2005

Pla d’Actuació Municipal
Parets creix en
participació
La participació i la implicació dels
ciutadans en la millora i desenvolupament de Parets és una de les
accions plantejades dins el Pla
d’Actuació Municipal. La primera
experiència va efectuar-se amb el
Pla de mobilitat del barri Antic i ara
s’obre un procés participatiu per a
l’elaboració del pressupost municipal 2006.
És la primera vegada que es duu
a terme aquest procés de participació en els pressupostos i es fa
com a experiència pilot, amb la
voluntat d’apropar i implicar de forma activa als paretans en la presa
de decisions municipals.
“Amb els diners tu hi comptes” és
el lema de la campanya, englobada en un procés de més abast que
rep el nom “Parets creix en participació”. El procés de participació
ciutadana en els pressupostos
s’ha estructurat en tres eixos fonamentals: informar a la ciutadania
de les actuacions generals que es
duran a terme al municipi durant
l’exercici 2006; consultar els ciutadans l’ordre que els hi agradaria
que seguís l’ajuntament a l’hora
d’iniciar altres actuacions més
concretes, fent així una priorització
de les accions que consideren més
importants i per últim, potenciar la
par ticipació de la ciutadania en
l’elaboració de noves propostes de
millora.

S’inicien els tràmits per a la incorporació de
Gallecs al Pla d’Espais d’interès Natural (PEIN)

Gallecs
serà
inclòs al
Pla
d’Espais
d’Interès
Natural
de
Catalunya

El Depar tament de Medi Ambient i
Habitatge ha iniciat els tràmits per a la
incorporació de Gallecs al Pla d’espais
d’interès natural de Catalunya (PEIN).
El passat 13 d’octubre es va presentar, a la seu del Consorci per a l’Espai
Rural de Gallecs, la nova delimitació
de l’espai natural de Gallecs, amb més
de mil hectàrees, 105 de les quals
pertanyen al terme municipal de Parets
del Vallès.

La nova delimitació de
Gallecs per incloure al PEIN és
de més de mil hectàrees
Protecció dels espais naturals
El Pla d’espais d’interès natural té per
objecte la delimitació i l’establiment de
les determinacions necessàries per a
la protecció bàsica del espais naturals
d’acord amb els valors científics, eco-

lògics, paisatgístics, culturals, socials,
didàctics i recreatius que posseeixen.
Gallecs és un espai representatiu dels
mosaic agroforestal de la plana vallesana que defineix un paisatge únic del
territori català. És en aquest marc de
singularitat que es planteja l’espai central de Gallecs com un àmbit adscrit al
Pla d’espais d’interès natural, anomenat Parc d’interès natural de Gallecs,
que asseguri la conser vació de les
activitats agrícoles tradicionals, conjuntament amb els boscos, per garantir
unes condicions mínimes per a la fauna i compensi l’ocupació derivada del
desenvolupament urbanístic de l’entorn. Gallecs és un element clau en l’ordenació de la xarxa d’espais lliures de
la Regió metropolitana de Barcelona,
que a més fa la funció de connector
biològic entre les serres del litoral i els
espais naturals de l’interior.

S’organitza la primera
marató de donacions
de sang a Parets
L’Ajuntament de Parets del Vallès conjuntament amb el Banc de Sang i Teixits han organitzat la Marató de donació de sang de Parets. Aquest esdeveniment s’emmarca en una campanya
que es realitza a 27 poblacions de tot
Catalunya. Per primera vegada Parets
del Vallès acollirà aquesta campanya.
L’objectiu és sensibilitzar sobre el greu
problema de la manca de sang i així
captar nous donants i aconseguir un
important nombre de donacions durant
aquesta jornada. Si bé mai s’ha dut a
terme a Parets una marató com la del
proper 22 d’octubre, si que s’han fet
accions específiques. L’any 2000 hi va
haver gairebé 400 donacions, el major
nombre que s’ha recollit al municipi. La
mitjana de donacions de sang està al
voltant de les 250. L’any passat, entre l’1 de gener i el 31 d’agost, se’n van
fer 114 i aquest 2005, en el mateix
període s’ha incrementat la xifra de
donacions fins a 142. Amb la marató
del proper dissabte es podria assolir el
rècord de donacions fetes a Parets.
22 d’octubre, a Can Butjosa
La marató tindrà lloc dissabte 22 d’octubre, des de les 10 del matí fins a les
10 del vespre, al Casal de Cultura Can
Butjosa. S’ha previst un ampli desplegament de mitjans i de serveis entre
els quals destaca la dotació de divuit
lliteres, ser vei de guarderia gratuït,
activitats i actuacions, regals i
sorteigs, etc.

ACTUALITAT
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Alcaldes de municipis de
Nicaragua fan estada a la
comarca i es referma el
compromís de col·laboració
Una delegació d’alcaldes de municipis
de Chinandega Norte (Nicaragua) han
fet estada durant una setmana a la
nostra comarca. La visita els ha permès
conèixer de prop els pobles agermanats, però també algunes institucions
que donen suport als projectes de desenvolupament de la zona, com ara el
Consell Comarcal.
Alexander Baquedano, alcalde de San
Francisco del Norte –poble agermanat
amb Parets- també ha format part
d’aquesta delegació. Al marge de les
accions conjuntes amb altres poblacions de la comarca, s’han posat sobre
la taula els projectes que s’estan duent a terme i també altres actuacions
que tenen previst realitzar per al progrés i millora del munipi.
Festa de la Solidaritat
El 12 d’octubre va celebrar-se a Parets
una festa solidària amb motiu de la visita de representants de Chinandega.
Durant la jornada es va visitar Gallecs,
es va organitzar un dinar de germanor
a Can Butjosa i diverses actuacions de
dansa i ball - a càrrec d’Elite Dance i
Ball de Gitanes- al Teatre Can Rajoler.
Algunes de les activitats previstes, com
ara les actuacions de Gegants i Diables
es van suspendre per la pluja.
Manifest de cooperació
Arran de l’estada, els municipis vallesans agermanats han donat a conèixer
un manifest en què s’adopta el compromís de continuar impulsant conjuntament el treball solidari i de cooperació
per al desenvolupament entre els municipis del Vallès Oriental i els municipis del nord de Chinandega, a través de
projectes que col·laborin en el progrés
i la millora de les condicions de vida de
totes les persones d’aquests pobles
germans de Nicaragua.

Prou d’Hòsties, la campanya contra la
violència domèstica, arriba a la 5a edició

Breus
L’historiadora Vanessa
Vicente presenta el Pla
d’interpretació
patrimonial de Parets

Durant tot el mes de novembre es duran a terme una desena
d’activitats al voltant dels maltractaments a les dones

El proper 7 de novembre es presentarà a Can Rajoler l’estudi que la
historiadora de l’ar t de Parets,
Vanessa Vicente, ha dut a terme
com a treball de recerca del
postgrau que cursa a la Universitat
de Barcelona.
L’estudi porta per títol Pla d’interpretació patrimonial de Parets del
Vallès i, entre les propostes que
presenta, cal destacar la creació
d’un centre d’estudis locals i l’establiment de programes de revaloració i de promoció del patrimoni
local. L’acte serà obert a totes les
persones que hi estiguin interessades.

La programació durarà tot el mes de novembre i es clourà amb un concert

Amb un lema contundent, Prou d’Hòsties, i amb voluntat de sensibilitzar la
població, ara fa cinc anys naixia a Parets una campanya contra la violència
de gènere. Es pretenia dotar els serveis municipals de les eines necessàries per preveure quadres de maltractament i també per poder orientar de
manera eficaç qui viu aquestes situacions.
La primera campanya es va fer l’any
2001 i s’ha instaurat com una de les
accions del treball comunitari dutes a
terme pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Parets durant el mes de novembre de cada any.
La campanya contra la violència de
gènere és un projecte de sensibilització comunitària envers la violència domèstica, que inclou diferents activitats
de caire lúdic adreçades a tota la po-

blació i activitats de formació per a professionals, integrants d’associacions i
centres d’ensenyament de secundària
del municipi.
Activitats Prou d’Hòsties 2005
En aquesta 5a edició s’ha programat un
ampli ventall d’activitats com ara cursos, tallers, exposicions, teatre i conferències, entre d’altres, al voltant de la
violencia de gènere, com prevenir-la i
actuar-hi. El tret de sortida de la programació es farà el dia 2 de novembre,
amb l’inici d’un curs sobre defensa i
seguretat per a la dona.
El 25 de novembre es farà una concentració ciudadana a la plaça de la Vila on
es llegira un manifest contra els maltractaments. Els actes finalitzaran el 26
de novembre amb un concert al Pavelló d’Esports Municipal.

Prou d’Hòsties

ANA
FERNÁNDEZ
Regidora
de Serveis
Socials

5

Dones apunyalades, llançades al buit, cremades vives, atropellades ...Dones maltractades, dones assassinades. No cal parlar d’estadístiques (que són esgarrifoses). No es tracta de veure quantes han mort aquest any i comparar-ho amb altres anys.
No es tracta de saber de quina manera han patit, ni quants dies
i dies, ni de quina manera els hi han tret la vida, trepitjant totalment els seus drets més bàsics.No es tracta de parlar.Hem de
fer quelcom més.Els polítics hem de prendre mesures educatives, assistencials i judicials. Des de l’Ajuntament i a través de
la Campanya Prou d’Hòsties volem fomentar l’educació en la
igualtat, formem professionals (sanitaris, policials i treballadors
socials) en l’atenció i protecció a les dones maltractades i us
cridem a tots i a totes perquè participeu activament i col·laboreu
en l’eradicació de qualsevol tipus de violència.
Tothom pot fer alguna cosa.

El paretà Dídac Jordà
col·labora en tasques
humanitàries a l’Amèrica
Central
El paretà Dídac Jordà es troba a
Guatemala des de principis d’estiu
participant en un projecte de la Unió
Europea per salvar ous de tortuga i
preser var l’espècie. Fa poc més
d’una setmana, va desplaçar-se al
Salvador, on va trobar destrosses
impor tants causades per l’huracà
Stan. De moment, el voluntariat ha
deixat el projecte en què treballaven
per prestar ajuda i assistència als
afectats. Des de Parets també se’ls
està donant supor t. L’Agrupament
Escolta, del qual n’és membre Jordà, ha iniciat una campanya per recaptar fons i col·laborar amb la recuperació de la zona. Els interessats poden adreçar-se a l’Agrupament Escolta, ubicat a Can Jornet.

VOX POPULI
Que li sembla que l’Ajuntament obri un procés de participació en el pressupost municipal? En què creu que s’hauria d’invertir?

José
Sánchez

Eudald
Escoda

Toribio
López

Leonor
Molina

Cristina
Tarrés

63 anys

33 anys

56 anys

55 anys

34 anys

Que el poble participi en el
conjunt de mesures que es
prenguin en el municipi, és
bo per a tots. Jo prioritzaria
les inversions en seguretat
ciutadana, crec que és un
tema força important. També
en la millora de la recollida
d’escombraries en general.

No ho sabia, però em sembla molt bé que l’Ajuntament
ofereixi als veïns aquesta
possibilitat. Haurem de veure si els ciutadans ens hi
volem implicar com cal. Crec
que una de les inversions
importants seria la residència per a la gent gran.

Molt bé. El fet que els ciutadans donin els seu punt de
vista en temes d’inversions
és bo pel poble. No sé si
par ticiparé, però crec que
prioritzaria el tema del transport públic, penso que s’haurien d’augmentar els serveis.

Em sembla molt bé que els
ciutadans puguin opinar sobre els diners de tots. Crec
que es podria invertir més en
sanitat per tal de descol·lapsar el CAP, en urbanisme,
en l’accés als carrers o en
l’educació i en les escoles
públiques.

És un bon pas per par t de
l’Ajuntament de cara al poble, si puc par ticiparé. Jo
prioritzaria en fer més coses
per als nens, potser no més
parcs, però si millor adaptats
i cuidats. També invertiria en
carreteres i millors comunicacions.

PUBLICITAT
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Oficina de Català
A la tardor, bolets

“Bíblia i art a Parets”, nova publicació
sobre els capitells de Frederic Marès
L’Ajuntament edita un llibre sobre els capitells de Marès del temple
de Sant Esteve, coincidint amb el 1101 aniversari de Parets

La tardor ens porta el primer fred,
els canvis de color del fullatge, el
sol acollidor, també les ganes
d’aplegar-nos a casa més d’hora,
que el dia s’escurça. I una de les
delícies gastronòmiques el devorament de les quals ens defineix
com a poble: els bolets.
La llenega és carn d’ovella i el rovelló és carn de moltó.
A la trompeta de la mort, no li facis mai el sord.
Si trobes una llora, el rovelló hi és
a la vora.
Les cametes de perdiu són bones
cap a l’estiu.
Al rovelló, cerca-li bon companyó.
Per sant Josep, la múrgola treu el
bec.
Bolet amb beina i corbata, és segur que és dels que mata.
Bolets amb llet i que piquen, si no
maten mortifiquen.
El bolet i el moixernó, de l’octubre
és el millor.
I com podem trobar-los?
Lladres, bolets i conills, per la vora
dels camins.
Extret de L’actualitat terme a terme del
Termcat (http://www.termcat.net/)
Oficina de Català
de Parets del Vallès
Centre Cultural Can Rajoler
Travessera, 1
Tel. 93 573 98 00 - parets@cpnl.org

L’acte de presentació del llibre va comptar amb més d’un centenar d’assistents

“Bíblia i art a Parets” és el títol d’una
nova publicació editada per l’Ajuntament de Parets del Vallès centrada en
els capitells de Frederic Marès del temple de Sant Esteve.
La presentació del llibre va comptar
amb l’assistència del director del Museu i l’Ar xiu Diocesà de Barcelona,
Josep Maria Martí Bonet, així com del
rector de l’Església de Sant Esteve,
Pere Farriol, i l’alcalde de Parets, Joan
Seguer. El llibre conté una cinquantena de fotografies dels capitells així
com instantànies de l’interior i exterior
del temple. L’escultor i col·leccionista
Frederic Marès, juntament amb l’arquitecte Francesc Folguera, van realitzar
una de les obres més ambicioses amb
la restauració de l’Església de Sant
Esteve de Parets després que fos cre-

mada durant la Guerra Civil. Mostra
d’aquest valuós treball són els capitells i també el retaule de l’altar major
i la Pietat. Durant l’acte es va fer un reconeixent a la família Feliu, impulsora
de la reconstrucció del temple.
1101 anys de Parets
“Bíblia i art a Parets” s’ha editat coincidint amb el 1101 aniversari de Parets
del Vallès, un llibre impulsat per Pere
Farriol, amb fotografies de Jordi Ribó i
disseny de Miquel Llach. Al voltant de
l’efemèride, s’han celebrat tot un seguit
d’activitats, com ara un concer t de
música sacra i barroca a l’Església de
Sant Esteve, una missa amb la presència de Joan Carrera, bisbe auxiliar de
Barcelona, i una actuació del Ball de
Gitanes de Parets.
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Breus
Niu d’Art organitza la
divuitena edició del
Festival de la Poesia
El col·lectiu poètic Niu d’art de Parets ha organitzat novament el
Festival de la poesia, que enguany
arriba a la 18a edició, i que tindrà
lloc demà dissabte, 22 d’octubre,
a partir de les 18 hores al Teatre
Can Rajoler.
El cer tamen compta amb dues
modalitats, millors poetes i millors
rapsodes. En l’apar tat de rapsodes s’han presentat catorze concursants, 5 dels quals són de Parets, i la resta de Torelló, Ripollet,
Vilassar de Mar, Mollet i
Barcelona.
En l’apartat de poesia inèdita s’han
presentat 51 poetes, 13 de
Barcelona i 5 de Parets però també s’han rebut poesies d’Albacete,
Reus, Bilbao, Lleida, Mataró,
Gavà, Torelló, Salt o Solsona.
En el decurs del Festival es farà el
lliurament dels premis, tres per a
cada categoria amb un valor total
de 2.000 euros i es concedirà també el Premi Josep Fité de la Penya
Blanc-Blava Parets-Lliçà al Millor
Rapsode Local, amb una dotació
de 300 euros.

2005 Any del Llibre i la Lectura
Itineraris literaris per
Parets del Vallès
Una trentena de persones van participar, el 9 d’octubre, en la primera de
les rutes literàries programades per
l’Ajuntament amb motiu de l’Any del
Llibre i la Lectura a Parets. L’itinerari
es va desenvolupar pels carrers de
l’Eixample amb nom d’escriptor, amb
la finalitat de conèixer millor aquests
indrets i l’obra dels autors catalans
als quals estan dedicats.
La ruta va incloure la descober ta
d’una placa commemorativa, una visita guiada amb explicacions de
Míriam de Diego sobre els diferents
carrers i barris, així com de la vida i
obra dels escriptors, mentre que el
narrador Josep Antoni Lej va fer una
lectura de textos literaris, prèviament
seleccionats per les bibliotecàries de
Parets.
Tant aquests passatges literaris com
la biografia dels autors es recollien en
un quadern que es va entregar als participants en aquest itinerari.
La ruta es va iniciar a la Biblioteca
Can Butjosa, amb una visita a les

instal·lacions, on hi havia una exposició de llibres dels autors amb carrers
dedicats. La directora del centre, Mercè Escardó, va protagonitzar una narració de contes i es va servir un petit esmorzar per agafar forces per a la passejada. Tot seguit, els participants es
van traslladar en autobús fins al barri
del Sot d’en Barriques per recórrer a

peu els diferents carrers d’aquesta
zona, tres dels quals estan dedicats a
escriptores catalanes. Sota el pi del
darrere de l’ambulatori, Lej va llegir
textos de Només somnis i Sense fronteres, de Montserrat Roig, juntament
amb fragments de La plaça del Diamant i La mainadera de Mercè Rodoreda. Uns metres més enllà, davant del

carrer de Maria Aurèlia Capmany, el
públic va seguir les lectures de
Betúlia i Feliçment, jo sóc una dona.
La passejada els va por tar després
fins al carrer de Jacint Verdaguer, on
van ressonar els versos de Brins
d’espígol del poeta de Folgueroles. A
continuació, l’autobús va traslladar
els par ticipants al carrer d’Àngel
Guimerà, prop de l’estació de trens,
on Lej va recitar el poema Va! i es va
poder escoltar l’Himne dels pirates
del musical Mar i cel de Dagoll
Dagom, basat en l’obra de Guimerà,
amb música d’Albert Guinovart.
En aquest punt va finalitzar la ruta literària, que també van seguir nombrosos veïns dels carrers on va transcórrer el passeig.
El segon i darrer itinerari es portarà
a terme diumenge vinent, dia 23
d’octubre, pels carrers del Barri Antic que porten els noms de Josep Pla,
Salvador Espriu, Joan Oliver, Jaume
Fuster, Víctor Català i Josep M. Folch
i Torres.

Joan Vila

ESPORTS
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“Vull seguir en BTT ja que practico el ciclisme com a diversió”

Quan vas començar a rodar amb la
bici?
Aquesta ha estat la meva tercera
temporada competint. En els dos
primers anys vaig córrer com a cadet
a l’equip d’AC Parets Ravet Bike i
després vaig fitxar per l’Haribo amb
qui continuaré la propera temporada.
T’esperaves tants bons resultats?
Quan va començar la temporada no
m’havia marcat massa reptes, però
gràcies a l’entrenament més dur que
en anys anteriors i a la serietat he
pogut assolir els títols de la Copa
Catalana,
Open
d’Espanya,
Campionat
d’Espanya
i
ser
seleccionat per les competicions
internacionals.
Quin resultat destacaries de tot
l’any?
El més impor tant per a mi ha estat la
victòria al Campionat d’Espanya de
BTT però també la primera posició en
la prova de RELLEUS PER EQUIPS del
Mundial d’Itàlia on vaig córrer al
costat d’Hermida.
Com vas viure les competicions
internacionals?
És un món totalment diferent a les
proves estatals o catalanes. El nivell
i la preparació de la resta de
par ticipants és molt elevat. Per això,
de cara al 2006 vull preparar molt
millor les competicions europees i el

OLIVER AVILÉS
ciclista de Parets

Mundial.
Quins reptes et marques a la propera
temporada?
M’agradaria repetir la primera posició
al Campionat d’Espanya i guanyar
alguna prova de l’Open estatal.
Aquest any he quedat primer després
d’una gran progressió. Vaig començar
cinquè, i a la darrera prova de Madrid
vaig aconseguir la victòria final tot i
no anar mentalitzat.

Amb la participació a l’Escalada al Castell de
Montjuïc (Barcelona) el ciclista paretà de
l’equip Haribo, Oliver Avilés, va tancar
diumenge passat una excel·lent temporada.
Amb 17 anys s’ha conver tit en un dels
ciclistes amb més projecció de tot Catalunya.
Enguany s’ha proclamat campió de la Copa
Catalana de BTT, de l’Open d’Espanya, també
ha quedat primer al Campionat de Catalunya
de BTT, quar t en relleus per equips de
l’Europeu de Bèlgica i primer als relleus del
Campionat del Món d’Itàlia amb la selecció
espanyola. Oliver Avilés va començar a rodar
en bicicleta a l’AC Parets Ravet Bike fa 3
temporades, dos anys com a cadet per
passar després a l’equip Haribo com a júnior.
Avilés va ser escollit l’any passat millor
esportista masculí de la temporada 2003-04.
De moment, no pensa fer el salt al ciclisme
de carretera tot i que aquesta temporada ha
guanyat una cursa a Terrassa i diumenge va
obtenir en aquesta modalitat el 9è lloc a la
categoria júnior i 3r com a júnior de 1r any
de l’Escalada a Montjuïc.

Has pensat a donar el salt al ciclisme
de carretera?
L’any que ve seré júnior de segon any
i sempre sóc a temps de canviar de
modalitat. De moment, vull seguir al
BTT ja que practico el ciclisme com a
diversió. En un futur es veurà tot i que
reconec que també hi tinc facilitat.

Jordi Seguer

e l pl
anter
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XAVI SERRA, 12 anys
Club Bàsquet Parets
El jugador de bàsquet Xavi Serra
Ninou és un dels components de
l’equip preinfantil masculí “A” del
Bàsquet Parets. La temporada passada va par ticipar en els entrenaments del Centre de Tecnificació del
Vallès Oriental juntament amb Axier
Serrano. A més, va ser seleccionat
per formar part de l’equip All Stars
de l’Escobàsquet de categoria mini
i va ser un dels jugadors que va rebre el premi al Cinc ideal del torneig.
Xavi Serra fa 3 temporades que juga
al Bàsquet Parets i la seva posició
és la d’escor ta. L’equip preinfantil
masculí “A” dirigit per Ignasi Torrillas
aspira a pujar al Nivell “A” de competició. De moment, l’equip que juga
al grup 2 del Nivell “B” ha guanyat
els dos partits disputats i ha anotat
137 punts (75-25 davant del
Cardedeu i 11-62 a la pista del
Tabor). Després del descans del cap
de setmana passat, aquest dissabte rebran el CB Lliçà d’Amunt.
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Breus
25è aniversari de la
Penya Blau Grana Parets
Unes 450 persones i 30 penyes van
assistir el 9 d’octubre al dinar del
25è aniversari de la Penya Blau Grana Parets. La celebració es va completar al matí amb una festa infantil
a la Plaça de la Vila amb xocolatada
i inflables. Aquest diumenge, 23
d’octubre la PBGP organitza conjuntament amb l’Agrupament Escolta i
Guia Sant Jaume la Caminada Popular cap a Gallecs.

L’Ajuntament condiciona amb gespa
artificial el camp de futbol 7
El Club Futbol Parets demana l’ampliació del nombre de
vestidors del camp municipal Josep Seguer

El ciclista professional de Parets
Joaquim Rodríguez de l’equip
SAUNIER DUVAL ha tancat la temporada amb un tercer lloc a l’Escalada a Montjuïc celebrada el 16
d’octubre. Rodríguez va quedar 2n
a la prova en línia de 24,3 km i 3r
a la CRI. A la general va ser tercer,
a 24 segons del guanyador Samuel
Sánchez d’Euskaltel. El seu germà,
Alber t Rodríguez, de l’equip
CATALUNYA ANGEL MIR, va ser el
18è de la general a 3 min i 12 segons del primer. Oliver Avilés en la
categoria júnior va quedar 9è a l’Escalada i 3r en júnior de 1r any mentre que Miquel Parera d’AC Parets
va guanyar la prova en la categoria
Veterans de 60 anys.

Durant aquest mes d’octubre s’han
completat els treballs de colocació de
gespa ar tificial d’última generació al
camp de futbol 7 del municipal Josep
Seguer. Aquesta era una llarga reivindicació del CF Parets després que
l’Ajuntament inaugurés el setembre del
2003 la gespa del camp principal de
joc. Prèviament l’any 2000 es va inaugurar la remodelació de l’anterior terreny que va passar a titularitat municipal. El camp de futbol 7, dotat amb
gespa, serà utilitzat majoritàriament
pels jugadors de l’escola del Club de
Futbol. Tot i així, el president de l’entitat, Xavier Call, afegeix que “servirà
per entrenar qualsevol altre equip del
club en cas de necessitat”. Pel que fa

El CF Parets,
cuer en solitari

Open de promoció de BTT
AC Parets organitza aquest diumenge la penúltima cursa de l’Open de
promoció de BTT. La prova començarà a les 10 del matí al circuit del
Pavelló i està oberta a les categories mini, prebenjamí, benjamí, aleví
i infantil. Les inscripcions es podran
fer el mateix diumenge de 9 a 10
del matí, el preu per participant és
de 6 euros (inclou assegurança).

l ‘eequip
El Parets “B” intentarà pujar a 2a Territorial

CF PARETS “B” 3a Territorial

Breus
El Parets Wursi de futbol
sala perd el lideratge
Després de 4 jornades l’equip dirigit per José Maqueda s’ha situat
tercer de la lliga de Territorial grup
2 amb 9 punts, 3 menys que el líder CN Caldes. En la darrera jornada els paretans han punxat a casa
davant dels calderins per 5-6. El
derbi va ser controlat fins al descans pel FSP que dominava per 31. En el segon temps la major experiència del CN Caldes va resultar
decisiva. Els gols del FSP els van
marcar Joan (3), Pedro i Javi Bote.
Aquest dissabte, desplaçament a
la pista del Bonaire de Terrassa.

El camp de futbol 7 ja compta des de fa poques setmanes amb gespa artificial

Joaquim Rodríguez,
tercer a l’Escalada
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als partits de competició només hi jugaran els equips de l’escola i els de
la lliga del Consell esportiu ja que no
té les dimensions reglamentàries. Els
treballs de colocació de la gespa han
anat a càrrec de l’empresa Poligras
Ibérica. Una altra de les millores que
demana el president del CF Parets és
“l’ampliació del nombre de vestidors
ja que en molts casos entrenen fins a
4 equips alhora”. Una de les solucions
passaria per “dividir un dels vestidors”, segons Call. En l’actualitat el CF
Parets compta amb uns 280 jugadors
distribuïts en 17 equips dels quals destaquen 3 benjamins, 3 prebenjamins
i l’escola. Tots es presentaran el proper 13 de novembre.
Pocs recorden un inici de campionat tan
fluix com el d’aquesta temporada.
L’equip que dirigeix José Miguel Astasio
tanca el grup 4t de 1a Territorial amb
només 1 punt. Els paretans han encadenat quatre derrotes consecutives, les
darreres al camp del Roda de Ter (2-0) i
a casa davant la Balconada de Manresa
(0-1). En aquest darrer partit va debutar
el nou migcampista Javier Sorroche, procedent del Bellavista Milán. En la sisena jornada, prevista per aquest diumenge 23 d’octubre, el CF Parets jugarà al
camp del Palau Solità i Plegamans, a les
12 del migdia. El Palau, un dels favorits
per pujar, és onzè amb 6 punts.

El segon equip del CF Parets rebrà aquest dissabte a les 17.30 hores el Palau Solità i Plegamans “B” en la 4a jornada de la lliga de 3a
Territorial grup 15. Per segona temporada consecutiva el CFP compta amb un equip filial que
ser veix per donar sor tida a tots els jugadors
del juvenil “A” que no accedeixen al primer
equip. Fins ara el Parets “B” ha sumat 3 punts
en els dos primers partits: en el debut l’equip
de Luís Benegas va guanyar per 3 a 0 el Mirasol
de Sant Cugat amb 2 gols de Miguel Balboa i
un de Juanini. Dissabte passat, els paretans
van perdre en els darrers minuts al camp del
Montmeló “B” per 3-2 després d’anar dominant
per 1 a 2. Els gols van ser marcats per Balboa
-nou fitxatge- i Dani Murillo de penalt. L’objectiu del segon equip del CFP serà millorar el
paper de la lliga anterior i si és possible acabar entre els dos primers. El bloc el formen 22
jugadors, la majoria segueixen de la temporada anterior.

El sènior A de l’Handbol
Parets rep el Sant Quirze
El bloc que entrena Josep Manel
Herrero rep aquest dissabte (19 h)
el Sant Quirze B en la 4a jornada
de la 2a Catalana grup A. L’HP és
tercer de la lliga amb 4 punts després d’encaixar la primera derrota
de la lliga a la pista de La Garriga
(28-25). Es mantenen invictes
Sarrià B i La Garriga amb 6 punts.
L’objectiu del Parets serà classificar-se entre els 3 primers del grup
i disputar la fase d’ascens cap a
1a Catalana.

Desplaçament del BP a la
pista del Sant Cugat
El sènior masculí A del Bàsquet ja
funciona. Després de 4 jornades
suma 3 victòries i una sola derrota
i l’equip ja és segon del grup 3 de
Territorial. Aquest dissabte (18 h)
el BP visitarà la pista del Sant
Cugat. El conjunt que dirigeix Toni
Martín ha guanyat els dos darrers
partits (71-83 Can Colapi i 102-37
Montmeló). Per la seva banda, el
sènior femení A del Parets ha
guanyat 2 partits i n’ha perdut 2 a
la lliga de Tercera “A” grup 5è.
L’equip entrenat per Enric Núñez
rep diumenge el CB Mollet, en
derbi comarcal (12 h).

avantma
tx
matx
Dissabte 22 i Diumenge 23 Octubre
FUTBOL 1a TERRITORIAL Grup 4:
Palau Solità - CF Parets (Diumenge 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
HANDBOL 2a CATALANA Grup A:
H.Parets-Sant Quirze “B” (Dissabte 19 h)
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2:
Bonaire (Terrassa) - FS Parets Wursi
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ “A” TERRIT. Grup 3:
Sant Cugat - B.Parets “A” (Dissabte 18 h)
3a FEMENINA “A” Grup 5: B.Parets “A” - CB Mollet (Diumenge 12 h)
TENNIS TAULA 1a ESTATAL Grup 3: TT Parets - Bàscara (Dissabte 17 h)
RUGBI Campionat de Catalunya 3a Divisió: Torroella Montgrí - CR Parets
CICLISME Open promoció BTT Diumenge 23 d’octubre 10 del matí
Dissabte 29 i Diumenge 30 Octubre
FUTBOL 1a TERRITORIAL Grup 4: CF Parets-Gironella (Diumenge 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
HANDBOL 2a CATALANA Grup A: Martorell - H. Parets
FUTBOL SALA TERRITORIAL Grup 2:
FS Parets Wursi - Sant Celoni (Dissabte 17.30 h)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ “A” TERRiT. Grup 3:
B.Parets - Ca N’Oriol (Rubí) (Dissabte 19 h)
3a FEMENINA “A” Grup 5: Argentona “B” - B.Parets “A” (Dissabte 18 h)
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La participació
ciutadana:
el nostre
compromís

Gallecs salvat,
Gallecs protegit

El regidor
Arcadi Roset
deixa el càrrec

Pas de
vianants

Un dels compromisos que vàrem adquirir
amb els ciutadans i les ciutadanes de
Parets en les darreres eleccions municipals va ser fer-los par tícips de la transformació i el desenvolupament de tot allò que
considerem de vital importància en el progrés i l’evolució del nostre municipi.
Conscient dels antecedents en altres indrets i les dificultats que compor ten els
processos de par ticipació ciutadana, els
socialistes vam entendre aquesta experiència com un repte pel que calia apostar.
L’objectiu és que entre tots i totes debatem, definim i consensuem quines coses
són les que han de marcar una prioritat en

les actuacions que l’equip de govern ha
d’executar. En definitiva és aplicar una
màxima en la democratització de les decisions municipals que afecten a la majoria
dels que vivim o treballem a Parets.
És per això que durant aquest darrers dies
hem iniciat un procés de participació ciutadana dins del pressupost municipal pel
2006 anomenat “Amb els diners, tu hi
comptes”. És un procés definit per barris,
on en cada sessió es tracten tots els temes bàsics de la vida general de Parets i
es concreta les necessitats que te cada
àmbit territorial. Un procés que compta
amb diferents canals de par ticipació diri-

gits per un equip professional i que permet que totes les veus siguin escoltades
amb igualtat d’opor tunitats.
La conclusió d’aquesta iniciativa ens ha de
portar a executar allò que la majoria dels
ciutadans, al final del procés, li haurà dit
a l’equip de govern municipal. Aquest, en
definitiva, és el sentit de la par ticipació
ciutadana, la col·laboració i la implicació
directa de la societat sobre aquelles coses
que li afecten directa o indirectament.

No ens volem atribuir un mèrit que és
col·lectiu, el de totes aquelles persones i
entitats que durant molts anys han lluitat
per la preservació de Gallecs. Però ara que
som a punt d’aconseguir aquest objectiu,
és legítim que recordem que primer el
PSUC i després ICV sempre hem estat al
peu del canó per defensar i preser var-ne
el caràcter agrícola. Mai no hem retrocedit ni un milímetre i avui podem dir que ha
valgut la pena.
Després de l’aprovació per part del govern
tripar tit del Pla Director de Gallecs, en
l’àmbit municipal l’equip de govern hem
impulsat la modificació del Pla General per

qualificar com a no urbanitzables tots els
terrenys de Parets que formen part de l’àmbit de Gallecs (tots els grups polítics hi han
estat d’acord menys el NOPP).
D’altra banda, la conselleria de Medi Ambient de la Generalitat, en mans d’ICV-EA,
ha compler t la seva paraula d’incloure
Gallecs al PEIN i, la setmana passada, la
Direcció General del Medi Natural va donar
a conèixer les 1090 ha que formen par t
d’aquest espai per protegir. Es reconeix
així el seu paper com a connector biològic
clau entre el litoral i els espais naturals
de l’interior, que és testimoni del paisatge natural de la plana vallesana i espai de

biodiversitat, lloc de pas i nidificació de
moltes espècies d’ocells, peça clau en el
conjunt de vies verdes, però sobretot,
espai d’activitat agrària.
Gallecs s’ha salvat i es protegirà, però el
nostre compromís segueix. Lluitarem per
obtenir els recursos econòmics que permetin la gestió dels seus valors paisatgístics,
faunístics, naturals i especialment els
agrícoles.

El passat 3 d’octubre el regidor del nostre grup Arcadi Roset i Orri va presentar
la seva renúncia al càrrec de regidor
d’aquest Ajuntament per motius de salut.
Seguirà col·laborant amb el nostre grup,
però sense la responsabilitat que suposa
ser regidor. L’Arcadi és un dels regidors
de l’actual Ajuntament més conegut per la
gent del poble, perquè sempre ha considerat que l’espai públic, associar-se i
apor tar quelcom al col·lectiu requereix
d’entusiastes, ell n’és un. Ha estat a més
de regidor, jutge de Pau durant molts anys
i va ser un dels fundadors del Club de
Patinatge. Persona extrover tida, amic de

tothom, lleial, planer i sincer en tot el que
fa.
En l’escrit de renúncia agraeix a tots els
companys del consistori i treballadors de
la institució local el seu respecte i, des
d’aquesta petita finestra que tenim, ho volem posar en coneixement de tothom.
La persona que el substituirà serà en Lluís Cucurella, que pertany a la Colla de Gegants de Parets, és membre de la Taula
d’Entitats i havia estat directiu del Futbol
Club Parets.
Com a grup volem agrair a l’Arcadi la feina feta a favor de les persones del poble
i la seva voluntat de seguir col·laborant

amb el nostre grup des d’una posició més
tranquil·la. Valorem que això sigui així
perquè si no el trobaríem a faltar.

Aquesta setmana hem assistit al tancament del pas de vianants situat a la cantonada de l’avinguda de Francesc Macià
amb l’avinguda de Catalunya, just al costat de l’Escola Lluís Piquer i a prop del
“famós i indecent” pas subterrani.
Pensem, perquè oficialment no n’hem estat informats, que l’actual equip de govern
pensa anul·lar aquest pas, que vol substituir pel nou pas de vianants que està
situat una mica més endavant, a la mateixa avinguda de .Francesc Macià, a l’alçada del nou bloc dels pisos que s’ha construït just després de l’escola.
Continuem suposant que la sortida de l’Es-

cola Lluís Piquer es farà per la par t del
darrere en comptes de fer-la per l’avinguda de Catalunya. Aquest últim punt ens
sembla bé perquè millorarà la sortida dels
escolars i reduirà el perill de sor tir per
l’avinguda de Catalunya.
L’equip de govern ja ha enllestit l’obra i
ha donat continuïtat a la valla protectora
de disseny per tancar definitivament l’antic pas.
Però.... què passa amb la mobilitat de
l’avinguda de Catalunya? i amb la mobilitat del nostre eix viari d’entrada i sor tida
al principi de l’avinguda de Francesc
Macià? Doncs passa que amb aquesta

solució no només col·lapsem la mobilitat
de la zona i perjudiquem a tots el usuaris
sinò que tampoc solucionem la seguretat
dels pares, mestres i nens de l’escola.
Creiem fermament que sí, que hi ha una
molt bona solució: el pas subterrani. Però
un pas en condicions on la foscor i la brutícia doni pas a la llum i a la netedat on
es contempli la mobilitat dels disminuïts
físics i la gent gran .
Cal fer les coses amb previsió, no podem
tallar el pas de vianants, crear problemes
de mobilitat i no preveure solucions.

Grup Municipal del
Partit dels Socialistes de Catalunya

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

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

Grup Municipal de
Convergència i Unió

El PPC compleix els seus compromisos.

El PPC compleix
els seus
compromisos
Grup Municipal del
Partit Popular de Catalunya

L’ar ticle d’opinió del grup municipal d’ERC no s’ha pogut publicar perquè no ha estat lliurat abans del tancament d’aquest butlletí.

Grup Municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya
paretsvalles@esquerra.com
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“A Niu d’Art volem que es relacioni el nom del poble de Parets amb l’activitat poètica”
Tot és a punt per celebrar aquest dissabte, a
Parets, la divuitena edició del Festival de la
Poesia que organitza el grup Niu d’Art amb el
suport de l’Ajuntament. L’acte, que reunirà un
important nombre d‘amants de la poesia i la
literatura, tindrà lloc a Can Rajoler a partir de
les sis de la tarda. L’entrada és gratuïta.
Ramon Mariscal és el director del festival i
responsable del col·lectiu Niu d’Art.
Com es presenta la nova edició del certamen
poètic?
La veritat és que amb molta il·lusió. Som conscients
que ha aixecat moltes expectatives per la gran qualitat de les obres presentades i dels rapsodes participants.
Hi ha hagut molta presentació d’obres per participar al divuitè festival de la poesia?
Hem de reconèixer que s‘ha generat un interès important i que fins i tot van arribar moltes persones
interessades fora del termini límit de presentació.
El festival s’estructura en dues categories: l’apartat
rapsodes, en el qual hi ha catorze concursants, cinc
dels quals són de Parets, i l’apartat de poesia inèdita en què hi ha tres finalistes. Aquests tres s’han
seleccionat d‘entre més de cinquanta. El jurat ha
tingut una feina molt important per fer la tria arran
de la gran qualitat de tots els treballs. En l’apartat
rapsodes es valora la forma d’interpretar la poesia
i en l’apartat de poesia inèdita el jurat valora el contingut de l’obra original que ha articulat el mateix
finalista. Hi ha dos jurats diferents. Un per a poesia inèdita i un altre per a l’apartat rapsodes.
No es descarta en futures edicions la incorporació d’un apartat infantil com ja hi havia hagut?
Ho estem pensant perquè aquest any hi ha hagut
una nena d’onze anys que ha presentat una poesia
que potser fins i tot recitem al festival. Ens interes-

Ramon Mariscal.
Col·lectiu Niu d’Art

sa que s’apropi a Niu d’Art i que la gent jove s’interessi per la poesia perquè és un gènere més aviat
associat a un públic de més edat.
Com s‘estructurarà el festival d’aquest dissabte a Can Rajoler?
Començarem amb un petit resum de tota la trajectòria que ha seguit el festival i jo mateix en seré el
presentador. Després procedirem a la part de recitar les poesies, coneixerem el veredicte del jurat,
entregarem els tres premis de cada categoria i el
premi Josep Fité al millor rapsode local i, finalment,
el fi de festa que estarà amenitzat per dos grups de
música flamenca. Aquesta vegada hem volgut apostar per un gènere musical diferent com a cloenda
justament per la gran diversitat cultural i musical
que hi ha.
Quins són els objectius del grup Niu d’Art?
Volem aconseguir que tothom associï el poble de
Parets amb l’activitat poètica i la cultura. Volem
fomentar l’interès per aquest gènere no només del
públic adult sinó també de la gent jove i com sempre continuarem organitzant les trobades poètiques
de cada tercer dijous de mes a Can Rajoler.
Pepi Volart

L ’a
aparado
r ddee ll’Ar
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Arx

Alícia Pozo Figueroa

En la nostra vida diària, ens veiem sotmesos a moltes i diverses normes: hem
d’escriure «bol» amb «b» si ens referim al recipient, ens hem d’aturar davant d’un
semàfor en vermell i l’any proper no podrem fumar als llocs públics. El municipi,
entès com a comunitat, també té la seva normativa corresponent. Es tracta de
les ordenances municipals. A l’Arxiu Municipal, custodiem les que es van aprovar l’any 1914, tant la còpia manuscrita com la que es va editar en format de
fulletó sota el títol Ordenanzas municipales del pueblo de Parets. Us mostrem
uns exemples: si es feien obres que ocupaven la via pública, calia respectar l’obligació de col·locar «un farol que arda con buena luz durante la noche, procurando
evitar por todos los medios cualquier peligro»; un altre, «se prohibe la venta de
conejos, pichones o palomos caseros que estén muertos, bajo la multa de cinco
pesetas»; i un últim, «la víspera de los días de fiesta mayor, todos los vecinos,
sin excepción, barrerán o harán barrer el espacio de calle que da frente a sus
casas y retirarán las basuras, inmundicias, lodo, etc. que allí hubiere». N’hi que,
amb el pas del temps, han quedat desfasats, però podríem recuperar-ne algun
altre...
ARXIU MUNICIPAL

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:

C/Travessera, 1. Parets del Vallès. Tel. 93 573 98 00

BORSA DE T REBALL
Per accedir a aquestes ofertes laborals heu d’estar inscrits al Servei Local d’Ocupació de Parets
(SLOP).
Si esteu interessats podeu telefonar 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.

De dilluns a divendres, de 9 a 13 h / Dilluns, de 17 a 19.30 h

L’església de Sant Esteve de Parets
Ara fa tot just 1101 anys, concretament el 13 d’octubre del 904, el bisbe Teodoric consagrà l’església
de Sant Esteve de Parets, segons l’acta que es va
redactar a tal efecte: «et dedicavit ipsa Ecclesia in honorem Sancti Stephani»
L’església de Sant Esteve ha patit diferents reconstruccions, sempre provocades per les empremtes que
les diferents guerres van deixar en els seus murs...
El 1207 s’incorporaren nous elements i s’amplià l’antiga església que, mitjançant una concorreguda festa, consagrà el bisbe de Barcelona, Pere Cirar. Però
fou l’any 1706 quan l’exèrcit francès, sota el comandament de Felip V, la cremà juntament amb l’arxiu
parroquial que s’hi conservava a l’interior. Va haver
de passar més de mig segle per tal que la reconstrucció fos un fet. Però no va ser aquest l’únic episodi de violència que hauria de patir al llarg de la seva
historia.
Any 1936, temps de guerra; l’església, com d’altres
edificis, va ser destruïda a causa dels saqueigs i, finalment, reduïda a cendres per les flames provocades per grups d’exaltats. Així va quedar fins a l’any
1946 en què, finançada pels humils donatius de la
població i per Josep Feliu, amo de la fàbrica La Linera,
s’aixecà la nova l’església segons els projectes de
l’arquitecte Francesc Folguera i de l’escultor Frederic
Marès. Des d’aleshores podem contemplar-la, com
un gegant que ens observa... és l’església de Sant
Esteve de Parets.

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

JARDINER/A

OPERARI DE MANTENIMENT I MUNTATGE

CAMBRER/A

MANIPULADORA

Llocs de treball: 1
Contracte: Indefinit.
Horari: De dilluns a dissabte de 10 a 20 h i diumenges alterns de 10 a 14 h.
Tasques: Assessorament i
venda, tenir cura de plantes
etc.
Requisits: Es valorarà
experiència en el tracte
amb el públic. Carnet de
conduir i cotxe.

Llocs de treball: 1
Contracte: 6 mesos amb
opcions de continuïtat.
Horari: De 9 a 14 h i de 16
a 20 h.
Tasques: Reparació de
diferent tipus de maquinaria.
Requisits: Imprescindible
FP electricitat.

Llocs de treball: 1
Contracte: Temporal amb
opcions de continuïtat.
Horari: De dilluns a dissabte, de 8 a 18 h .
Tasques: Les pròpies de
cambrer en un restaurant.
Requisits: Preferiblement
que parli català.

Llocs de treball: 3
Contracte: 2 contractes
temporals de 3 mesos amb
opció de indefinit.
Horari: De dilluns a divendres de 6 a 14 h.
Tasques: Manipulació en
màquina semiautomàtica
de plàstic i/o paper.
Requisits: Es valorarà tenir
carnet de conduir i cotxe.

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

LA FINESTRA
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“Los hermanamientos son los que ayudan al desarrollo de Nicaragua”
Alexander Baquedano és l’actual alcalde de San Francisco del Norte (Nicaragua),
població on va néixer ara fa 44 anys. És agricultor de professió si bé es dedica a
la política per voluntat popular. Milita al Frente Sandinista de Liberación Nacional
des del 1983 i ha ocupat el càrrec d’alcalde en diverses ocasions. Va combatre
pel derrocament de la dictadura de Somoza. Per tercera vegada ha visitat Parets
del Vallès, municipi agermanat amb San Francisco del Norte. En aquesta ocasió,
ha vingut acompanyat d’una delegació d’alcaldes de Chinandega del Norte, que
durant una setmana han fet estada a la nostra comarca dins el marc dels projectes de l’associació AMUNORCHI.
¿Cuál es el objetivo de este viaje?
Nos invitaron del gobierno vasco, desde
donde nos financian un proyecto de gobernabilidad democrática impulsado por la
ONG INGES en que hacemos participar a
los ciudadanos en el plan de desarrollo
municipal. Es un proyecto que se hace a
través de la asociación de municipios del
norte de Chinandega, Amunorchi. Recogemos las necesidades del pueblo y de ahí
hacemos un documento para priorizar las
acciones. También trabajamos conjuntamente en la creación de un centro juvenil
recreativo. En el Vallès Oriental hemos
visitado algunos organismos, escuelas de
Parets y hemos traído algunos informes de
las actuaciones que estamos desarrollando gracias a la ayuda que recibimos así
como los proyectos de futuro.
¿Cuáles son estos proyectos?
La construcción de viviendas, reparación
de caminos -porque a veces nos quedamos
incomunicados-, proyectos de forestación,
de “patio”, en que involucramos a los
campesinos más pobres para crear un sistema de sustento para el desarrollo más
amplio que el que poseen.

¿Qué os permite un hermanamiento como
el de Parets del Vallès?
Con los fondos que recibimos de Parets
elaboramos los proyectos más sentidos
que no apoya el Gobierno Central por
cuestiones políticas. Entre ellos destaca
la construcción de viviendas, pozos, bibliotecas y ayudas a la sociedad civil.
¿Cual es la situación actual de San
Francisco del Norte?
Hay mucho desempleo, la situación
económica es difícil, hay mucha pobreza.
Son municipios eminentemente agrícolas,
pero tenemos una agrícultura retrasada.
Se siembra maíz, fríjol, y ganado mayor en
poca escala. Por eso queremos fomentar
el proyecto “patio”.
También estáis llevando a cabo con el
apoyo de municipios del Vallès Oriental y
el Consell Comarcal el proyecto SISCAT...
Sí, es un muy buen proyecto que nos da
pautas a seguir para recaudar impuestos
para la municipalidad y tener actualizadas
las propiedades. Ha venido a levantar los
ingresos. Hay gente que no quiere pagar
pero nosotros mismos damos ejemplo de
que hay que hacerlo por el bien de todos.

´
Ultima
hora ...
Cicle d’alimentació, cuina i gastronomia a la Biblioteca Can Rajoler

Alexander Baquedano.
Alcalde San Francisco del Norte
Todo inicio es difícil pero hay que concienciarse que es en beneficio del ciudadano,
en ningún caso del gobierno local.
¿Cómo ha cambiado San Francisco del
Norte desde el hermanamiento?
Ha avanzado mucho. Los hermanamientos
son los que permiten el desarrollo de
Nicaragua. Siempre hemos tenido mucho
apoyo. Es muy impor tante el asesoramiento que nos dan para poder avanzar
en el municipio, aquí cuentan con mucha
más experiencia.
¿Es difícil hacer política en Nicaragua?
En Nicaragua casi todo el mundo es
político. El problema es que a menudo son
muy ambiguos y a mi me gusta ser muy
sincero. No soy alcalde porque yo quisiera
sino por la voluntad del pueblo.
Pilar Pereira. Fotografies: Joan Soto

La Biblioteca de Can Rajoler ha organitzat un cicle d’activitats sobre alimentació, cuina i gastronomia que coincideix amb la campanya de promoció
nacional i internacional de la cultura
gastronòmica barcelonina i catalana
endegada per l’Ajuntament de Barcelona i Turisme de Barcelona, que s’esdevindrà fins al març del 2006.
En el marc de la campanya de promoció s’han organitzat activitats diverses.
La propera és dijous vinent, 27 d’octubre, en què es durà a terme la conferència “Cuina per a nens: com fer que
mengin verdures, carn i peix de forma
diver tida” a càrrec del cuiner Ivan
Martínez.

Rutes literàries per carrers amb
nom d’escriptors
Conèixer els carrers amb nom d’escriptors, la seva biografia i el seu llegat
literari és una de les propostes de l’Any
del Llibre i la Lectura a Parets. Aquest
diumenge, 23 d’octubre, es farà un itinerari guiat pels carrers del barri Antic. La sor tida tindrà lloc a les 11 del
matí des de la Biblioteca Can Butjosa.

“Amb els diners, tu hi comptes”
Els dies 25, 26 i 27 d’octubre es faran assemblees veïnals a Can Butjosa,
IES Parets i Ca n’Oms, dins el procés
de participació al pressupost municipal
2006. Durant les reunions es presentaran les propostes per a fer actuacions als barris i es procedirà a votar-les.
També es poden lliurar les butlletes de
par ticipació, a través del web municipal o a les bústies habilitades. El termini finalitza el 24 d’octubre.

