
L’inici del curs escolar 2005-2006 a Parets ha
estat marcat per la normalitat.  El 12 de setembre
va iniciar-se l’activitat estudiantil tant de cicle in-
fantil, primària i secundària -ESO i Batxillerat- com
els cicles formatius de grau mitjà i superior.El cicle
d’educació infantil i primària acull 1723 alumnes,
718 s’han matriculat a secundària, 109 a batxille-
rat i prop d’una vuitantena als cicles formatius de
grau mitjà i superior. Com a novetat d’aquest nou
curs 2005-2006 destaca l’inici d’un cicle formatiu
de grau superior en Administració i Finances a l’IES
Parets, alhora que es mantenen els cicles forma-

tius de grau mitjà d’Equips i instal·lacions electro-
tècniques i de Gestió administrativa.
L’oferta educativa de 0 a 18 anys per aquest nou
curs cobreix totalment la demanda de places. Les
escoles bressol de Parets també han iniciat  el
curs. 230 infants de 0 a 3 anys estan matriculats
a les tres escoles bressol municipals, La Cuna, El
Cirerer i el Petit Cirerer, i a la llar d’infants privada
Tom i Jerry. El mes d’octubre entrarà en funciona-
ment una nova escola bressol d’iniciativa privada,
La Xana, ubicada a l’Eixample, que té capacitat per
a una quarantena d’alumnes. (Pàg.3)
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El servei de Protecció
Civil té com a objectiu
garantir la protecció fí-
sica de les persones i
dels béns en situació
de risc col·lectiu en
què la seguretat pugui
perillar. Les seves ac-
tuacions es desenvo-
lupen, bàsicament, en
accions específiques
com ara la col·-
laboració en situaci-
ons d’emergència o risc que es produei-
xin al municipi; potenciació i posada en
funcionament de tasques de prevenció i
control de riscos; divulgació i aportació
de mesures d’autoprotecció amb la fina-
litat de disminuir els riscos; col·laboració
amb el agents de la Policia Local, i d’al-
tres forces de seguretat, en aquelles ac-
tivitats desenvolupades en el municipi

Protecció Civil, esperit de col·laboració

2

que presentin un risc
potencial per a la po-
blació; potenciació de
la participació social i
del voluntariat en les
tasques de prevenció i
en les emergències
que afecten a la pobla-
ció i al seu entorn; col·-
laboració en l’elabora-
ció dels plans d’emer-
gència i dels plans es-
pecífics que se’n deri-

vin o ajudar a posar en marxa simulacres
i exercicis que permetin analitzar l’eficà-
cia de les actuacions previstes en
aquests. Protecció Civil de Parets comp-
ta, actualment, amb 15 voluntaris i volun-
tàries, el material per dur a terme les
tasques assenyalades i dos vehicles, un
d’ells dotat amb un dipòsit d’aigua de
500 litres i una moto bomba de pressió.
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ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS

DE PROTECCIÓ CIVIL DE PARETS

Telèfon d’atenció 24 hores

629 307 631

POLICIA LOCAL

Telèfon d’atenció 24 hores

93 562 14 04

SERVEIS

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

Comissió de la Dignitat
El 15 de setembre de 2005 és un dia
important en la llarga lluita pel retorn
dels documents espoliats al final de la
Guerra Civil per Franco a entitats, ins-
titucions, partits, sindicats, governs i
persones físiques, operació que va dis-
senyar i dirigir el Ministre d’Exteriors
franquista Serrano-Suñer i el propi Cap
de la Gestapo nazi Goebbels. Com a ca-
talans, sentim una especial satisfacció
en veure que una reclamació històrica
formulada ja des de fa moltes dècades
per tot el ventall de les opcions políti-
ques catalanes ha donat el seu fruit.
La labor de la Comissió de la Dignitat
ha estat simplement recollir aquesta
àmplia inquietud i donar-li sortida, amb
el supor t massiu d’institucions, més
de 600 ajuntaments (Parets inclòs),
tant del Principat com el País Valencià
i les Illes Balears, el Parlament de
Catalunya, les Corts Valencianes, diver-

sos governs de la Generalitat i la nos-
tra conselleria de Cultura.
La Comissió de la Dignitat, ens enor-
gullim d’haver col·laborat amb arago-
nesos, bascos, asturians i andalusos
en les seves demandes de retorn.
Ens posem a la disposició de tots els
paretans que tinguin quelcom per recu-
perar, per orientar-los i ajudar-los a fi
que això sigui possible.
Ramon Massip i Magrinyà
Comissió de la Dignitat

Connexió RENFE Parets-Montmeló
La posada en servei del Bus als Polí-
gons Industrials ha fet possible una in-
terconnexió entre les línies 2 i 3 de ro-
dalies RENFE de Parets i Montmeló que
no és prou conegu-
da. Alguns punts a destacar:
1.- La freqüència de pas dels trens a
Montmeló és de 10 minuts, mentre que
a Parets pot arribar a 40.

2.- La durada del viatge és: Parets-Pla-
ça Catalunya: 33 minuts; Montmeló-
Passeig de Gracia: 25 minuts.
3.- Els viatgers en direcció Clot- Pas-
seig de Gracia-Vilanova van directes.
4.- Als horaris oficials consta la
correspondencia Bus-Tren i viceversa.
Exemple: Bus sortida de Parets RENFE
a les 7,00 i enllaça a Montmeló RENFE
amb els trens direcció Sants-Vilanova
a les 7,10-7,20-7,27.
5.- Podem anar llegint El Periódico i
l’Sport gratuitament.
Emili Fornis

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
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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
Dimar ts 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

Esports (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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Apunta‘t
Divendres 23 setembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
Dissabte 24 setembre
-De 17 a 24 h, al Parc La Linera,
Lletra i música al parc, amb con-
cer t a càrrec d’Euroquartet
Barcelona, consulta de llibres i
revistes, projeccions, servei de
gandules i bar, botifarrada i chill
out a càrrec d’Iris Paris, amb
motiu de l’Any del Llibre i la Lec-
tura.
Diumenge 25 setembre
-Tot el dia, al Sot d’en Barri-
ques, Fira del Comerç.
Divendres 30 setembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.
-A les 18 h, visita gratuïta i gui-
ada a la masia La Marineta, en

el marc de les Jornades Europe-
es del Patrimoni a Catalunya
2005.
Dissabte 1 octubre
-A les 12 h, visita gratuïta i guia-
da a la Torre de Malla dins de les
Jornades europees del patrimo-
ni a Catalunya 2005.
-A les 22.30 h, al Teatre Can
Butjosa, balls de saló a càrrec

del grup Brillants.
Diumenge 2 octubre
--Sortida popular a la Grevolosa,
a càrrec del Centre Excursionis-
ta Parets.
-A les 10 h, al Pavelló Municipal
d’Esports, sortida de la Diada de
la Bicicleta.
-D’11 a 14 h i de 16 a 19 h, al
Sot d’en Barriques, jornada so-

bre les energies alternatives, en el

marc d’EcoVallès 2005.
-A les 12 h, visita gratuïta i guiada
a la Torre de Cellers, en el marc de
les Jornades Europees del Patrimo-
ni a Catalunya 2005.
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajo-
ler, representació de l’obra “El pro-
fessional” amb Pep Anton Muñoz i
Jordi Banacolocha.
Dimarts 4 octubre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Ra-
joler, hora del conte “contes per
menjar” a càrrec de Joan de Boher.
Dijous 6 octubre
-A les 15 h, a la Biblioteca Can Ra-
joler, ter túlia sobre El amante
lesbiano de José Luis Sampedro.
Divendres 7 octubre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can
Butjosa, hora del conte.



23 de setembre de 2005

ACTUALITAT
3

JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

Prop de 3000 alumnes inicien el curs escolar
als centres educatius de Parets del Vallès
Ha començat el nou curs escolar. El 12 de setem-
bre, els alumnes van reprendre l’activitat estudian-
til. Prop de 3000 escolars cursen estudis als cen-
tres educatius de Parets del Vallès. La demanda de
places de 0 a 18 anys està totalment coberta, amb
dues novetats destacades aquest nou curs. D’una

banda el nou cicle de formació de grau superior en
Administració i Finances que s’imparteix per prime-
ra vegada a l’IES Parets i, de l’altra, l’entrada en fun-
cionament d’una nova escola bressol d’iniciativa
privada a l’Eixample a principis del proper mes d’oc-
tubre amb capacitat per a 40 places.

La novetat d’aquest nou curs esco-
lar és la incorporació d’un cicle for-
matiu de grau superior en Adminis-
tració i Finances a l’IES Parets. Per
primera vegada, l’institut de secun-
dària ofereix la possibilitat de cur-
sar estudis superiors, una sol·-
licitud que l’Ajuntament ha fet de
manera reiterada al Departament
d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i que ja és una realitat.
Cursant aquests estudis es pot
obtenir la titulació de tècnic supe-
rior en Administració i Finances,
amb sortides professionals d’ad-
ministratiu comptable, agent co-
mercial o d’assegurances, admi-
nistratiu d’oficina i responsable de
tresoreria, entre d’altres.

Un cop superat el curs es pot ac-
cedir a estudis universitaris diver-
sos com ara diplomatures de Cièn-
cies Empresarials, Gestió i Admi-
nistració Pública, Turisme, Educa-
ció Social o enginyeries tècniques
en Informàtica de Gestió o Informà-
tica de Sistemes.
Al cicle de grau superior en Admi-
nistració i Finances s’impateixen
matèries d’àmbit divers que, un
cop finalitzat, permeten a l’alumne
organitzar i realitzar l’administració
i gestió de personal, operacions
economicofinanceres i d’informa-
ció i assessorament a clients o
usuaris, ja sigui en institucions de
caràcter públic o empreses priva-
des.

Titulació superior en
Administració i Finances

Les aules ja estan en plena activitat.
Gairebé 3000 escolars han iniciat el
nou curs 2005-2006 als centres edu-
catius de Parets. La demanda de pla-
ces ha estat totalment coberta. La
construcció d’una nova escola bressol
privada a l’Eixample i la formació supe-
rior a l’IES són les dues novetats des-
tacades del nou curs, si bé hi ha altres
projectes en execució com ara l’ampli-
ació del CEIP Lluís Piquer.

Ampliació dels equipaments
L’inici de les obres d’ampliació del CEIP
Lluís Piquer és una de les imatges vi-
sibles. El centre guanyarà 1500 metres
quadrats de super fície, amb noves
instal·lacions que “la convertiran en
equipament educatiu modèlic a
Catalunya, un model d’escola de refe-
rència que incorpora tots els equipa-
ments” assenyala el regidor d’Educa-
ció, Antonio Torío. L’actuació preveu
l’ampliació del centre en dues línies,
amb la incorporació de noves aules,
gimnàs, pistes esportives, menjador i

sales de reunió.
D’altra banda, l’Ajuntament està man-
tenint  converses amb el Departament
d’Educació de la Generalitat de
Catalunya per negociar convenis que
permetin fer l’ampliació i millora dels
CEIP Pompeu Fabra. Pel que fa al CEIP
Patronat Pau Vila ja s’ha fet el projec-
te d’ampliació i han començat les obres
de renovació del sistema de calefacció
que ja podrà funcionar aquest nou curs
escolar.

Projectes futurs
El proper curs 2006-2007 ja estan pre-
vistos nous centres educatius a Parets.
En primer lloc, una nova escola d’infan-
til i primària a l’Espai Central, que es
construirà en un solar de 5000 metres
quadrats. En segon terme, hi ha la pre-
visió de construir una nova escola bres-
sol municipal, la quarta de titularitat pú-
blica, al barri de Can Berenguer. Actu-
alment s’està treballant en l’elaboració
del projecte de Cal Jardiner com a cen-
tre formatiu per a joves.
Com a iniciativa privada, també
s’ubicarà a Parets un Institut Universi-
tari de Ciència i Tecnologia.

El curs vinent hi haurà un nou
CEIP a l’Espai Central

El cicle de grau superior
permet l’accés a

estudis universitaris de
diverses especialitats

L’IES Parets imparteix per primera vegada un cicle formatiu de grau superior

La normalitat ha presidit aquest
començament de curs ja que totes
les places sol·licitades han estat
cobertes, i tots els nens i nenes en
edat escolar de Parets, prop de tres
mil, podran cursar els estudis cor-
responents en el seu municipi.
D’entre les novetats que es presen-
ten enguany, hi ha la possibilitat de
fer un cicle formatiu de grau supe-
rior d’administració i finances a
l’IES Parets, tal i com havíem de-
manat reiteradament, ja que per-
metrà unes excel·lents sortides
professionals. Una altra novetat és
la pròxima entrada en funcionament
d’una escola bressol d’iniciativa
privada, que proporcionarà l’oferta
necessària per tal que a Parets hi
hagi les places suficients per cobrir
la demanda existent en aquesta
etapa educativa.
També s’han iniciat les obres d’am-
pliació de l’escola Lluís Piquer, que
esdevindrà un equipament modèlic
amb la incorporació de noves aules
i altres instal·lacions.
Paral·lelament, s’iniciaran les
obers de reforma i millora del Pa-
tronat Pau Vila i estem negociant
amb la Generalitat la possible am-
pliació i millora del Pompeu Fabra.
Al mateix temps, no descuidem els
futurs projectes d’una nova escola
d’infantil i primària a l’espai central
i una quarta escola bressol muni-
cipal al barri de Can Berenguer.
Des de l’Ajuntament, tot i tenir com-
petències limitades en matèria edu-
cativa, continuem dedicant esfor-
ços per mantenir i millorar una ofer-
ta pública de qualitat, alhora que
reivindiquem l’increment dels recur-
sos destinats a l’educació i que
aquests siguin transferits als ajun-
taments, l’administració més pro-
pera als ciutadans i la que coneix
millor la realitat i les necessitats
locals.
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L’Ajuntament de Parets del Vallès
obre a la participació dels ciuta-
dans una part del pressupost mu-
nicipal del 2006 destinada a inver-
sions i actuacions de millora de
l’espai públic i/o de les infrastruc-
tures municipals.
Aquest procés participatiu nou al
municipi s’inicia com a experièn-
cia pilot que vol apropar i implicar
de forma activa a tots els ciuta-
dans i ciutadanes a la presa de de-
cisions municipals.

Calendari d’assemblees
S’ha fet una divisió de Parets en tres
espais veïnals segons el lloc de residèn-
cia dels ciutadans. L’assistència a les
assemblees permetrà fer aportacions
sobre inversions a cada zona i també
votar les prioritàries. A la primera reu-
nió es farà la presentació del procés, a
la segona, la presentació de les propos-
tes i votació, i a la tercera, la selecció i
ordenament de les propostes.

Amb els diners, tu hi comptes
Procés participatiu en el pressupost municipal 2006

Es tracta d’un procés senzill, que con-
sisteix en:
1-Informar a la ciutadania de quines ac-
tuacions generals es duran a terme al
municipi durant l’exercici 2006.
2-Consultar als ciutadans l’ordre que
els hi agradaria que seguís l’ajunta-
ment  a l’hora d’iniciar altres actuacions
més concretes.
3-Fer participar a la ciutadania en l’ela-
boració de noves propostes de millora
que complementin les actuacions de
les llistes anteriors.

  Qui pot participar en aquest procés?
Totes les persones majors de 16 anys, que visquin i estiguin empadronades a Parets del Vallès.
  Com pots participar?

·En la priorització d’actuacions: Si només vols prioritzar les actuacions que l’ajuntament té previstes, cal que emplenis la
fitxa que t’adjuntem ordenant les propostes de l’1 al 10 segons la importància que creus que tenen. Les fitxes es recolli-
ran a les bústies habililtades pel procés, en qualsevol edifici municipal.
Si ho prefereixes pots enviar la teva fitxa mitjançant la pàgina web municipal: www.parets.org, dins l’espai de participació
ciutadana.
Per tal que puguem fer el recompte de les votacions que cada ciutadà fa de cada proposta, el dia màxim per desar la teva
fitxa serà el 24 d’octubre.
·En fer propostes noves: per fer propostes concretes per al teu barri o generals pel municipi, caldrà assistir a les assem-
blees territorials que es faran, on entre tots es proposaran noves actuacions i es procedirà a votació.
S’ha dividit la ciutadania en 3 espais veïnals, segons lloc de residència.
 Quin tipus de propostes es podran fer?

·Actuacions que siguin de competència municipal i que estiguin destinades a millorar l’espai públic i/o les infrastructures
municipals.
·Les propostes que siguin generals per al municipi no podran superar un total de 250.000€, que és la quantitat que es
sotmetrà a participació.
·Les propostes més concretes per a un barri no podran superar els 50.000€.
És important assistir a les 3 reunions de la vostra assemblea, ja que el conjunt de les propostes més votades a les 3
zones, i que no superin el límit de 250.000€, seran traslladades al Ple Municipal per a la seva aprovació. Aquestes pro-
postes s’iniciaran durant l’any 2006.

Assemblea A
1a reunió: 4 octubre
2a reunió: 25 octubre
3a reunió: 15 novembre

Assemblea B
1a reunió: 5 octubre
2a reunió: 26 octubre
3a reunió: 16 novembre

Assemblea C
1a reunió: 6 octubre
2a reunió: 27 octubre
3a reunió: 17 novembre

Lloc: Can Butjosa
Hora: 20h

Lloc: IES Parets
Hora: 20h

Lloc: Ca n’Oms
Hora: 20h

Espai veïnal
Assemblea A

Espai veïnal
Assemblea B

Espai veïnal
Assemblea C
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Un altaveu de l’expressió col·lectiva

RAP 107, 25 anys d’emissions a la ràdio
municipal de Parets del Vallès

El 2005 RAP 107 celebra el 25è aniversari del naixement de
l’emissora municipal, una de les més antigues de Catalunya

Plural, viva, àgil i jove, així és RAP 107,
la ràdio municipal de Parets del Vallès,
25 anys després del seu naixement,
l’11 de setembre de 1980. Manté
l’empenta que la va fer néixer, la volun-
tat de comunicar i de donar a conèixer
tot allò que esdevé a Parets i en l’en-
torn més proper.

Celebrant les noces d’argent
Durant el cap de setmana del 10 i 11
de setembre, els estudis s’han instal·-
lat a la plaça de la Vila, i ha ofert en
directe part de la programació: entre-
vistes, recitals, tertúlies...
La commemoració ha comptat també
amb l’emissió en directe, des de Can
Rajoler, del programa de COM Ràdio
“La nit”, presentat per Ramon

Miravitllas, amb la participació de  re-
presentants de les formacions políti-
ques al Parlament de Catalunya. Tam-
poc ha faltat l’apar tat lúdic, amb un
concert i botifarrada i un parc d’infla-
bles per als infants. Són els actes prin-
cipals de celebració del 25è aniversa-
ri, però no els únics que s’esdevindran
durant la resta de l’any.

Vocació de servei
RAP 107 és una ràdio pública amb iden-
titat pròpia, amb voluntat catalanitza-
dora i vocació de servei a la comunitat.
Actualment RAP 107 està formada per
una plantilla de cinc treballadors i una
vintena de col·laboradors.
Setmanalment s’emeten 140 hores de
producció pròpia, que es combinen
amb connexions amb COM Ràdio per
oferir espais informatius d’àmbit naci-
onal i tertúlies polítiques nocturnes.

Ara fa 25 anys naixia la ràdio municipal de Parets. Aleshores ja érem
capdavanters, ens conver tíem en la desena emissora de ràdio de
Catalunya i la segona de la comarca. En 25 anys han canviat moltes
coses, RAP 107 ha passat per diferents etapes i ara està en plena
consolidació. Ens hem anat adaptant als nous temps, a les noves
necessitats, però manté l’empenta i la voluntat de continuar sent cap-
davanters. L’esforç humà, la dedicació i l’estima per Parets és el puntal
d’aquesta emissora. Aquests ingredients fan possible que puguem
donar cada dia un producte d’alt nivell i qualitat. Des de l’Ajuntament
continuem fent una forta aposta per la comunicació, perquè pensem
que estar ben informats és totalment necessari.
Tenim la satisfacció de celebrar els 25 anys de RAP 107, una emisso-
ra de ràdio amb identitat pròpia, transparent, àgil i de servei a la co-
munitat. Un altaveu de l’expressió col·lectiva.
Per molts anys!

RAP 107 és la segona emissora
més antiga de la comarca
i la desena de Catalunya

Breus

Ofrena floral amb motiu
de l’11 de Setembre

L’ofrena floral al monument a l’11
de Setembre ha protagonitzat l’acte
amb motiu de la Diada Nacional de
Catalunya. L’Ajuntament, les forma-
cions polítiques PSC, ICV, la JSC
(Joventuts Socialistes de Catalunya)
i una vintena d’entitats van partici-
par en l’acte institucional celebrat a
la plaça dels Països Catalans per
commemorar l’11 de Setembre.
La lectura de poemes a càrrec de
Niu d’Art i la interpretació dels Se-
gadors per la Coral Sant Jordi, la
Societat Coral Art i Unió i la Cobla
La Rosaleda, així com la sardana
“Parets, vila mil·lenària” van tancar
la celebració de la diada.
Els partits polítics NOPP, CIU i ERC,
van fer la seva ofrena fora de l’acte
institucional.

El Pla de millora de
l’Eixample, en període
d’informació pública

El període d’informació pública del
Pla de millora urbana de l’Eixample
s’ha ampliat fins al 30 de novembre,
amb la voluntat de facilitar i garan-
tir la participació ciutadana.
Aquest document, que es va aprovar
inicialment en la sessió plenària del
mes de juliol, pretén consolidar l’Ei-
xample com un barri residencial
d’edificació aïllada,  reforçar el seu
caràcter predominant unifamiliar i
protegir aquells elements arquitec-
tònics i paisatgístics que configuren
la imatge d’aquest sector del teixit
urbà de Parets.
Per explicar-ho més abastament,
s’ha convocat una reunió per al pro-
per dimarts, 27 de setembre, a les
19 hores, al Casal de Cultura Can
Butjosa.

RAP107 va treure els estudis al carrer amb motiu del 25è aniversari

L’equip de RAP 107

JORDI
SEGUER

PEPI
VOLART

HERIBERT
GALLARDO

CARLES
FONT

ROSA
DIAZ

“Els grans mitjans haurien d’aprendre
de les ràdios locals”

“S’hauria de valorar molt més la tasca
informativa i el servei d’utilitat que
representen les ràdios locals”

“Les ràdios locals són autèntiques
dinamitzadores del teixit associatiu i
cultural d’un municipi”

“La qualitat tècnica de les ràdios locals
ha millorat molt en els darrers anys”

“És un orgull treballar en un projecte
en el que creus, t’agrada i t’ilusiona
cada dia”

Director de RAP
107.
Condueix els
espais “RAP
Esport” i “RAP
en Joc”

Responsable
dels Serveis
Informatius.
Presenta “Les
Notícies a RAP
107”

Responsable
tècnic i del web
de RAP 107.
Condueix l’espai
musical dance
“Activa-t”

Condueix el
magazine de
tarda “Carrer
107”.

Presenta el
magazine
d’actualitat
“RAP Matí”

Escolta RAP 107? Què en pensa de la ràdio i dels 25 anys de trajectòria?

VOX POPULI

Escolto ràdio Parets molt
sovint, m’agrada la música
que posen i és una forma
ràpida d’assabentar-se del
que passa al poble. La fes-
ta d’aniversari va estar molt
bé, la botifarrada i el ball em
van agradar molt.

Jennifer
Díaz

16 anys

Escolto molt Ràdio Parets a
totes hores del dia. Està
molt ben feta, em distreu
molt, dóna molta informació
sobre tot local. Fa molts
anys que l’escolto amb molt
de carinyo. 25 anys són
molts per valorar molt la rà-
dio.

Delfina
Sánchez

61 anys

Ràdio Parets és el meu des-
pertador al matí, em desper-
to amb ella, m’agrada molt la
música i les notícies locals;
que si no fos per la ràdio
moltes notícies no les sabria.
25 anys ja? Crec que és una
bona trajectòria, no?

Núria
Mejías
39 anys

Cada dia al matí escolto Rap
107, quan estic a casa fent
feina, em poso la ràdio i així
no estic tant sola. Estic infor-
mada de tot el que passa a
Parets i la comarca. 25 anys
són molts i els actes han es-
tat molt bé, els inflables són
un bon reclam pels infants.

Agnès
Morera
30 anys

L’escolto molt, m’agrada la
varietat de programes que hi
fan de diferents temàtiques.
L’aniversari és molt impor-
tant per una ràdio municipal,
que en 25 anys no hagi de-
caigut és molt valorable.

Mari
Salvador

50 anys
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Oficina de Catala La Torre de Cellers, la Marineta i la Torre

de Malla obren les seves portes
Parets se suma a les Jornades Europees de Patrimoni, el 30 de setem-
bre i l’1 i 2 d’octubre, amb visites a tres edificis de gran valor històric

Tres edificacions de gran valor històric
del municipi -la Torre de Cellers, la
Marineta i la Torre de Malla- obren les
seves portes en el marc de les Jorna-
des Europees del Patrimoni. Parets se
suma a aquesta iniciativa que pretén
acostar i difondre el patrimoni als ciu-
tadans, unes jornades reconegudes
pel seu alt nivell qualitatiu i quantitatiu.

L’Arxiu Municipal i la regidoria de Cul-
tura han treballat durant mesos en l’or-
ganització de la jornada a Parets, que
si bé aquest any es fa per primera ve-
gada, ja té previsió de continuïtat.
Sota el lema “Europa, un patrimoni
comú”, les jornades se celebraran els
dies 30 de setembre, 1 i 2 d’octubre.

La Marineta es convertirà en un futur centre de servei a les empreses

Breus
El comerç de Parets surt al
carrer
Més de quaranta establiments co-
mercials de Parets participaran el
proper 25 de setembre en la Fes-
ta del Comerç, un activitat organit-
zada conjuntament per les associ-
acions de comerciants de l’Eixam-
ple i del barri Antic i que tindrà per
escenari el Sot d’en Barriques, des
de les 10 del matí fins a les 8 del
vespre. La jornada pretén potenci-
ar el comerç del municipi, donar-lo
a conèixer i fer poble. És per aquest
motiu, que a més de treure les
botigues al carrer, s’han programat
activitats culturals i de lleure, com
ara contes per a infants, play
backs, balls i un espectacle de foc.

Oficina de Català
de Parets del Vallès

Centre Cultural Can Rajoler
Travessera, 1

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

CURSOS DE CATALÀ
PER A ADULTS

`

Les visites guiades a les tres edifica-
cions ubicades a Parets  permetran
conèixer el seu valor històric i arquitec-
tònic.

Patrimoni arquitectònic
La Torre de Cellers, casa for tificada
documentada des del segle XIII, enca-
ra conserva un forn ibèric. L’any 1999
va ser reconegut com el castell més
ben conservat de Catalunya. La
Marineta és una masia d’origen medi-
eval, ara de titularitat municipal, que ha
estat restaurada i es convertirà en un
futur centre de recursos empresarials.
La Torre de Malla ja constava a l’acta
de consagració de l’Església de Sant
Esteve, l’any 904. És un edifici de plan-
ta quadrada amb dues torres ubicada
a l’espai natural de Gallecs.

Les inscripcions es poden fer fins
al 28 de setembre a Can Rajoler

Si necessites trobar feina, si et
vols presentar a oposicions, si
vols millorar laboralment, si vols
ajudar els teus fills a l’escola, si
vols relacionar-te en català... ara
és el moment d’apuntar-te als
Cursos de Català per a Adults. A
més, podràs obtenir un certificat
oficial de coneixements de llengua
catalana.
Com cada any durant el mes de se-
tembre, s’obre el període d’ins-
cripcions, que s’acabarà el proper
dia 30. Per matricular-te només
t’has d’adreçar a Can Rajoler amb
el DNI, passaport o qualsevol al-
tre document identificatiu. Les
classes s’imparteixen dos dies a
la setmana i tenen una durada
d’hora i mitja. Són cursos quadri-
mestrals, començaran la primera
setmana d’octubre i finalitzaran a
primers de febrer, just quan torna-
rem a obrir un nou període de
matrícules.
Per al 2005-06 s’ha previst co-
mençar, ara a l’octubre, un curs
totalment gratuït per a persones
no catalanoparlants, per a estran-
gers i per a persones que malgrat
que fa temps que viuen a
Catalunya no parlen o no entenen
encara el català. També hi ha pre-
vist un altre nivell per a persones
que ja el parlen i que ara volen
aprendre a escriure’l.

Ramon Massip, en defensa
dels papers de Salamanca
El veí de Parets, Ramon Massip, ha
assistit al debat celebrat al Congrés
dels Diputats per aprovar el nou text
legal que autoritzarà el retorn de la
documentació expoliada a
Catalunya en acabar la Guerra Civil
espanyola i actualment dipositada a
l’Arxiu de Salamanca. Massip hi ha
assistit com a membre de la Comis-
sió de la Dignitat.
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    “Estem a favor dels carrils bici però és una tasca
complicada per l’Ajuntament”FFFFFeeeeem cm cm cm cm clululululubbbbb

GABRIEL VELA
Associació Ciclista Parets

Jordi Seguer

eeeeel pll pll pll pll plaaaaannnnntttttererererer

Edgar Serra, 14 anys
Club Handbol Parets

Com es presenta la Diada de la bici?
Aquest any volem donar més seguretat
a la passejada popular en  bicicleta i
per això farem alguns canvis en el
recorregut. La idea és eliminar el perill
que hi havia a la cruïlla de l’Av.
d’Espanya amb el carrer Pau Casals.
Per això hem optat per continuar el
recorregut cap a Cal Jardiner, després
seguirem pels carrers Sant Jaume,
Lliber tat i Balmes fins arribar a la
piscina.
Quina és la previsió de participants?
L’activitat estarà molt condicionada a
la climatologia. Nosaltres preparem la
diada per a uns 700 par ticipants, és
una xifra que està molt bé per un
poble com Parets. A partir del dia 26
ja es podran fer les inscripcions.
Com veu la pràctica del ciclisme a
Parets?
Cada cop hi ha més gent que va en
bicicleta durant el cap de setmana
però ho fa fora de Parets. Per
augmentar-ne la pràctica caldria
crear més carrils bici, millorar la
seguretat i disposar de connexions
més senyalitzades. És una tasca
complicada per l’Ajuntament, però
l’entitat està a favor d’aquesta
reinvindicació.
Després de la Diada, què prepara AC
Parets?
Abans de tancar la temporada
acollirem l’organització el 23 de

novembre del 2n Open de promoció
infantil on es preveu una par ticipació
d’uns 125 joves d’entre 5 i 12 anys.
El club ha celebrat enguany les
noces d’argent de la Volta al Vallès
de ciclisme cadet. Què representa?
L’organització del critèrium que ha
comptat amb la par ticipació d’equips
de Castelló, València o de Ciudad
Real dóna molt prestigi a l’ACP i al
municipi. De Parets, se’n parla molt
durant els Campionats d’Espanya.

Què en pensa de l’actuació del
ciclista paretà Joaquim Rodríguez a la
Vuelta a España?
En Joaquim ha fet un gran paper a la
Vuelta guanyant el premi de Muntanya
amb molta autoritat. Poc a poc s’està
afiançant en les grans curses i el seu
equip -el SAUNIER- n’hauria d’estar
molt content. Ha demostrat tenir una
bona preparació física i psicològica

L’Associació Ciclista Parets organitzarà el
proper diumenge 2 d’octubre la 12a edició
de la Diada de la bici. L’activitat començarà
a les 10 del matí amb sortida i arribada al
Pavelló municipal d’esports de Parets. Les
inscripcions per participar a la passejada
popular en bicicleta es podran formalitzar a
partir del 26 de setembre a la recepció del
Servei d’Esports al preu de 5 euros. L’import
inclou el regal d’una samarreta, entrepà, un
obsequi i la possibilitat de participar en el
sorteig d’una bicicleta tot terreny. L’entitat
presidida per Gabriel Vela ha organitzat
durant el 2005 altres proves destacades com
el Critèrium Volta al Vallès de ciclisme cadet
i dues curses de veterans puntuables per la
Xallenge Catalana. Vela, vinculat a l’AC
Parets des del 1986, ha estat vicepresident
de la Federació Catalana de Ciclisme, directiu
de la Federació Espanyola i en l’actualitat és
relacions públiques de l’Espor t Ciclista
Barcelona.

El jugador de l’equip cadet de l’Hand-
bol Parets Edgar Serra va ser convocat
durant la temporada passada en tres
ocasions per participar en els entrena-
ments de la selecció catalana d’hand-
bol infantil. Serra, nascut a Parets el
19 de gener del 1991, va començar a
practicar l’handbol quan tenia 7 anys i
des d’aleshores ha tingut una destaca-
da progressió. Ho demostra el fet que
la temporada passada, tot i ser juga-
dor de categoria infantil, va jugar amb
un equip de categoria superior, el ca-
det. Arran d’una visita del coordinador
d’esport base del Vallès Oriental i
col.laborador de la FCH, Jordi Albacete,
va observar les condicions del jove ju-
gador. Edgar Serra va prendre part en
els entrenaments de la selecció infan-
til que preparava els Campionats d’Es-
panya però no va poder formar part de
l’equip ja que la plantilla estava tanca-
da. L’afició a l’handbol li ve de família,
el seu pare, Joan Serra, va ser jugador
del Parets i Granollers, el seu germà,
Axel Serra, juga al sènior A de l’HP i
també té dos cosins al club.
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Després d’una reestructuració fe-
derativa, el sènior masculí “A” del
Bàsquet Parets haurà de jugar al
grup 3 de Territorial. D’aquesta
manera l’equip entrenat per Toni
Martín no podrà militar a 3a, tot i
haver assolit l’ascens la temporada
passada. La directiva del club ha
mantingut gestions durant tot l’es-
tiu per poder jugar a la categoria
superior però no ha estat possible.
L’equip debutarà a Territorial aquest
dissabte a les 19 h davant el Can
Parellada de Terrassa. Martín ha
incorporat 5 altes mentre que han
causat baixa 4 jugadors. Els fitxat-
ges són: el base Rubén López (Es-
cola Brafa), els escor tes: Marc
Pavón (CB Ametlla) i Marcos
Montavez (Brafa) i els pivots: Quique
Rodríguez i David Gallina (Brafa).
Continuen de la temporada passa-
da: Santi Huertas, Arcadi Cano,
Sergio Sánchez, Eric Sastre, Dídac
Cayuela i M.A. Redondo. Han cau-
sat baixa: Sergi Maestro, Josep
Seguer mentre que tant Luis de la
Cruz com Antonio Barreiro s’han
incorporat al sènior masculí “B” de
nova creació.

L’entitat creix de nou en equips
En total el Bàsquet Parets compta
aquesta temporada amb 23 equips
més l’escola de bàsquet. Un dels
objectius de la junta és aconseguir
l’ascens de més equips inferiors al
Nivell “A” de competició. En catego-
ria femenina, el club presidit per
Dídac Cayuela, mantindrà dos
equips sèniors. Enric Núñez dirigi-
rà el sènior A que aquest diumen-
ge visita la pista del Sentmenat.

El sènior masculí
del Bàsquet
Parets jugarà a
Territorial

aaaaavvvvvaaaaannnnntttttmamamamamatxtxtxtxtx

El CF Parets debuta amb un empat a
la lliga de primera territorial

El bloc de José Miguel Astasio va salvar a última hora un punt
davant del San Pedro Lumen de Terrassa (2-2)

El CF Parets buscarà aquest diumen-
ge al camp del Terrassa “B” (12 hores)
la primera victòria a la lliga de 1a terri-
torial grup quart. Els paretans van es-
trenar-se el cap de setmana passat
amb un empat a casa davant del SP
Lumen a 2 gols. El resultat va ser va-
lorat de forma satisfactòria per l’entre-
nador José Miguel Astasio ja que
l’equip va anar perdent (0-2) fins al
m.80. El duel va ser dominat comple-
tament pel CFP que no va saber apro-
fitar les ocasions del primer temps. El
San Pedro va marcar els dos gols en
moments claus, el primer en el m.44,
i el segon en el m.75. Un minut abans
Rubén Pedrosa va tenir a l’abast la
possibilitat d’igualar el partit. Agustín
Latre, en el m.80, i Aitor Górriz, en
temps de descompte, van aconseguir

El davanter Aitor Górriz del Parets, a la imatge, va batre al porter Ivan en el minut 92

Dissabte 24 i Diumenge 25 Setembre
FUTBOL 1a TERRIT. Grup 4:
Terrassa “B”-CF Parets (Diumenge 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
FUTBOL SALA TERRIT. Grup 2:
CE Mataró-FS Parets Wursi (Dissabte 16 h)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ “A” TERRIT. Grup 3:
B.Parets “A”-Can Parellada (Terrassa) (Dissabte 19 h)
3a FEMENINA “A” Grup 5:
CB Sentmenat-B.Parets “A” (Diumenge 19 h)

Dissabte 1 i Diumenge 2 Octubre
FUTBOL 1a TERRIT. Grup 4:
CF Parets-Sabadell Nord (Diumenge 12 h)
Escolta’l en directe a RAP 107 (FM 107.2)
HANDBOL 2a CATALANA Grup A:
Sant Esteve Palautordera-H. Parets
FUTBOL SALA TERRIT. Grup 2:
FS Parets Wursi-Manlleu (Dissabte 17.30 h)
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ “A” TERRT. Grup 3:
Sant Jordi (Rubí)-B.Parets (Dissabte 19 h)
3a FEMENINA “A” Grup 5:
B.Parets-Badalonés (Dissabte 19 h)

25è aniversari de la
Penya Blau Grana

Breus

L’equip sènior A del FS Parets Wursi
s’estrena aquest dissabte a la pista
del CE Mataró en la 1a jornada de
la lliga de Territorial grup 2. José
Maqueda continua per segona
temporada com a tècnic d’un bloc
que ha patit pocs canvis. Dels 15
jugadors de la plantilla, tan sols
s’ha produït la baixa de Chijou i la
incorporació del juvenil Ivan
Tamudo. L’objectiu del FSP serà
situar-se a la zona alta del grup.

Comença la lliga
pel Parets Wursi
de Futbol Sala

El CR Parets organitza el Memorial Miqui Grau
El Club de Rugbi Parets va celebrar el
passat 17 de setembre el Memorial
Miqui Grau, en record del que va ser ju-
gador i un dels fundadors del club. Grau
va morir en accident de trànsit fa alguns
anys però l’entitat el recorda jugant un
amistós. En comptes d’enfrontar-se al
Cacers francès el CRP va jugar contra el
Castelldefels, un equip de nova creació.
Coincidint amb l’inici de la nova tempo-
rada l’entitat ha renovat la junta directi-
va, Josep Brunés, és el nou president i
Ovidi Queixalós, el vicepresident.

l’empat a dos definitiu. Aquest resultat
permet mantenir la imbatibilitat al Parets
que durant els 8 amistosos de
pretemporada no va conèixer la derrota.

Més jugadors de la casa al CF Parets
La nova etapa de Cuni a la banqueta del
CFP ha comportat la renovació del bloc de
la temporada passada. En total hi ha 12
cares noves, destaca la tornada de Jaume
Busquets i el fitxatge dels juvenils Roger
Oriach, Oriol Martorell i de Fernando
Vizuete del Parets “B”. La resta d’altes
són: el defensa Moya (Montcada), els
migcampistes: Ferran Pericas
(Cardedeu), Parra (Can Rull), Cristian
Cobo (Vilanova), Juan Carlos Sánchez
(L’Ametlla), Jordi (exjuvenil Horta) i els da-
vanters: Òscar Calero (Tona), Aitor Górriz
(Fontetas) i la tornada d’Agustín Latre.

El nedador Miquel
Luque participa als
Jocs Panamericans

El nedador paralímpic de Parets
participa del 19 al 30 de setembre
als 1rs Jocs Panamericans que es
celebren a Rio de Janeiro (Brasil).
Miquel Luque forma part de l’equip
paralímpic espanyol de natació. En
total competirà en sis proves,
quatre d’individuals: 50 m braça,
50 m papallona, 50 m esquena i
150 m estils, i en dos relleus:
4X50 estils i 4X50 lliures.
El nedador de Parets aspira a
repetir l’or en 50 braça obtingut en
els dos darrers Jocs Paralímpics.

La Penya Blau Grana Parets cele-
brarà el diumenge 9 d’octubre la
resta d’activitats del programa pre-
vist dins el 25è aniversari. A les 10
del matí a la Plaça de la Vila hi hau-
rà festa per la mainada amb xoco-
latada i jocs inflables, al migdia tin-
drà lloc un dinar de cloenda al Pa-
velló que serà amenitzat per l’or-
questra Gerunda. El preu del tiquet
és de 22 euros, per a més infor-
mació podeu trucar als tel. 675 96
08 06, 605 07 79 53 i 93-562 29
50. La PBGP va començar la cele-
bració el juny passat amb el suca
mulla, la cantada d’havaneres i el
col·loqui sobre el FC Barcelona que
va tenir lloc a Can Rajoler.
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SÈNIOR “A” HANDBOL PARETS

L’equip sènior “A” de l’Handbol Parets visitarà la pista
del Sant Esteve de Palautordera l’1 d’octubre en la pri-
mera jornada de la lliga de 2a Catalana grup A. Per quar-
ta temporada consecutiva Josep Manel Herrero dirigeix
un bloc que ha patit pocs canvis respecte la campanya
anterior. Les baixes d’Antonio Escudero i Albert Roca -que
jugarà al sènior B- han estat cobertes amb  el fitxatge de
Juanito i Axel Serra que puja del segon equip. Durant la
pretemporada l’HP va ser finalista del Trofeu Josep Ribas
però va perdre la final davant del BM Barberà (19-24). Una
setmana després va quedar 3r del trofeu de Barberà en
superar a l’equip amfitrió (24-31), prèviament l’HP va cau-
re contra l’Esplugues de 1a Estatal (20-18). La resta de
rivals a la lliga de 2a Catalana Grup A seran: Salle
Bonanova, Berga, Martorell, Amposta, Cornellà, Bordils
B, Garbí, Sarrià de Ter B, La Garriga, Manyanet B, Sant
Quirze B i Esplugues B. El primer partit a casa serà el 7
d’octubre davant el CE La Salle Bonanova.

Poques novetats al sènior A de l’Handbol Parets
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De mestre a polític... Antonio Torío va
deixar les aules per embarcar-se en un
projecte tant o més difícil que la docèn-
cia. Per quins motius es va plantejar el
canvi?
Des de l’any 1981, he mantingut una
estreta relació laboral i d’amistat amb
l’alcalde Joan Seguer. En diverses oca-
sions em va plantejar formar part de la
llista del PSC. L’any 2002 vaig accep-
tar la proposta, volia provar-ho i si bé
ja havia fet política activa dins del po-
ble –a través d’associacions de pares
i de veïns-, vaig valorar positivament fer-
ho des de l’Ajuntament. Ara per ara em
sento còmode amb la política, no enyo-
ro l’escola perquè part de la meva de-
dicació hi està vinculada. Part de la
política és pedagogia, la política no és
només resoldre situacions i complir el
programa electoral, també has de sa-
ber transmetre i fer visualitzar als ciu-
tadans que allò que planteges és amb
voluntat del benefici de tots i que no
sempre les coses surten com tu voldri-
es. Tant en la política com en l’educa-
ció, no sempre dos més dos fan quatre.
Fent el símil amb l’escola, pel que fa
a política díriem que ha passat una
mica més de mig curs –dos anys i mig
de legislatura-. Com valora personal-
ment aquest període?
El temps ha passat molt ràpid... El que
més m’ha costat ha estat adaptar-me a
la noció del temps. Moltes vegades les
coses semblen fàcils i ràpides de fer,
però l’administració és més lenta, té
molts canals i molts condicionants ex-
terns que alenteixen el procés.
Per contra, hi ha qüestions que m’ha-
vien semblat una muntanya i amb el
temps aprens que és més simple del
que sembla a primer cop d’ull.
Quin balanç fa de la feina realitzada
per l’equip de govern?
L’equip de govern té un programa molt
ambiciós i l’estem desenvolupant en
bona part. De vegades trobem a faltar

Antonio Torío, regidor del grup municipal del PSC :     “Fer política en un poble és treballar pel poble”

la col·laboració d’altres administracions
i això ens repercuteix en el fet que tirin
endavant. Algunes de les prioritats del
nostre programa són la construcció
d’una residència per a la gent gran,
habitatges de protecció oficial, més
equipaments esportius i centres educa-
tius. Hi estem molt a sobre però l’últi-
ma paraula no la tenim nosaltres. Tot i
així podem estar satisfets perquè gran
part de les fites que ens vàrem marcar
s’assoliran abans de finals del mandat.
Quin paper estan jugant els grups mu-
nicipals a l’oposició?
La tasca de l’oposició és el control de
les accions de l’equip de govern, però
en cap cas hauria de ser posar obsta-
cles en polítiques beneficioses per a la
població. Fer oposició per fer oposició
no és el més correcte. En el cas con-
cret d’Educació, recordo que una per-
sona de l’oposició va dir que d’aques-
ta matèria no farien batalla política. No
ha estat així. Algun partit ha aprofitat
per crear una sensació de mancances
que no existeixen. Estan donant una
imatge negativa de la situació dels equi-
paments educatius i intenten crear un
clima de confusió a la població. L’equip
govern els donem tota la informació,
amb total transparència i no la utilitzen
de la manera més coherent.
Encapçala quatre regidories, Educa-
ció, Cultura, Cooperació i Sanitat. Com
a regidor de Cultura ha estat al capda-
vant de dos esdeveniments de gran
rellevància, el milcentenari, l’any pas-
sat i, aquest 2005, l’Any del Llibre i la
Lectura... Quina incidència han tingut
a Parets?
El milcentenari ha estat un esdeveni-
ment molt important a nivell cultural
que mereix la qualificació d’excel·lent.
L’objectiu és va complir, perquè la gent

“En política i educació no
sempre dos més dos fan

quatre”

Antonio Torío és regidor d’Educa-
ció, Cultura, Cooperació i Sanitat
de l’Ajuntament de Parets del
Vallès. Va néixer a Lleó fa 50 anys,
però des del 1980 viu a Parets,
primer al barri de Can Berenguer i
ara l’Eixample, ben a prop de Ga-
llecs. Llicenciat en geografia, ha
exercit de professor però va deixar
les aules l’any 2003 per dedicar-se
a la política si bé mai ha perdut el
vincle amb la docència. És militant
del Partit dels Socialistes des del
2002 i simpatitzant amb les ideo-
logies d’esquerres des de la seva jo-
ventut.

s’ha identificat amb el poble i perquè
la participació va ser massiva en els
més de 150 actes. Hi va haver un en-
granatge per fecte entre tots els àmbits,
aglutinant activitats molt diverses. A
més vàrem comptar amb la participació
de persones de gran relleu, com Joan
Clos, Ernest Benach o Pérez Esquivel.
La cirereta al pastís, sens dubte, va ser
la cloenda a càrrec del President de la
Generalitat, Pasqual Maragall.
L’Any del Llibre i la Lectura també està
donant bons resultats. A Parets, la gent
cada cop és més participativa. La cam-
panya encara no ha acabat i ja hem vist
complerts el 50% dels objectius. Fruit
de la celebració ha nascut el Bosc de
Llibres, dedicarem carrers a escriptors
i les biblioteques també estan duent a
terme una feina molt important, junta-
ment amb el coordinador de la campa-
nya, Joan Vila.
Quins projectes s’han assolit en matè-
ria d’Educació?
Una de les grans prioritats de la políti-
ca de l’equip de govern són els equipa-
ments educatius. Treballem molt per
donar un bon servei als paretans i pen-
so que aquesta feina es tradueix en la
normalitat amb què s’ha donat l’inici de
curs. Estan cobertes totes les necessi-
tats educatives de 0 a 18 anys.
L’any 2004 es va inaugurar l’ampliació
de l’IES Parets i aquest curs per primer
cop s’imparteix un cicle formatiu de
grau superior; ara han començat les
obres d’ampliació del CEIP Lluís Piquer,
amb 1500m2 més, que el convertirà en
un centre modèlic; estem negociant un
conveni amb la Generalitat per a l’am-
pliació i millora del CEIP Pompeu Fabra;
també s’ha fet el projecte per a l’ampli-
ació del CEIP Patronat Pau Vila i ja es-
tan en marxa les obres per a la renova-
ció de la calefacció; s’està començant
a elaborar el projecte de Cal Jardiner
com a centre formatiu per a joves;
aquest mes d’octubre s’estrena una
nova escola bressol, d’iniciativa priva-
da, La Xana,...
Hi ha més projectes sobre la taula?
Sí, n’hi ha més en cartera. Hi ha la pre-
visió d’un nou CEIP a l’Espai Central
que podria entrar en funcionament el
proper curs i es projecta una nova es-
cola bressol municipal al barri de Can
Berenguer així com una altra de priva-
da a l’Eixample. També cal dir que hi ha
interès per instal·lar a Parets un Insti-
tut Universitari de Ciència i Tecnologia
el projecte del qual ja està mig definit.
En l’àmbit sanitari quins són els pro-
jectes que es plantegen?
La construcció del nou hospital a

Mollet, centre hospitalari de referència
de Parets, serà molt beneficiós. El 2006
s’iniciaran les obres i entrarà en funci-
onament el 2009 o 2010. L’adaptació
del CAP a les necessitats de Parets és
una altra de les qüestions en què es-
tem treballant i volem crear un Consell
de la Salut al poble amb representants
de tots els sectors implicats. Com a pro-
jecte vinculat, destacaria la posada en
marxa del CEDIAP, Centre de Desenvo-
lupament Infantil i d’Atenció Precoç,
adreçat a infants de 0 a 6 anys, i que
ofereix servei de neuropediatria, de
logopedia, de fisioteràpia, de psicolo-
gia i d’assistència social. El servei es
coordinarà amb els centres educatius
del municipi, d’escola bressol i infantil,
i amb el servei de pediatria del CAP.
Pel que fa a Cooperació, cal destacar
sobretot l’agermanament amb San
Francisco del Norte (Nicaragua). Qui-
nes accions s’estan duent a terme?
La cooperació amb aquest poble de
Nicaragua agermanat amb Parets es
veu enfortida per l’Associació Solidària
amb San Francisco del Norte. Ara tre-
ballem conjuntament amb altres ajun-
taments i el Consell Comarcal amb un
altre concepte de cooperació. Intentem
dotar-los d’eines per al desenvolupa-
ment local amb un projecte anomenat
SISCAT que consisteix a crear un siste-
ma cadastral que permetrà fer recapta-
ció tributària i destinar-la a projectes co-
munitaris.
Quins són els objectius pel Parets del
futur?
Hem de mantenir la qualitat de vida de
Parets, el seu atractiu, la tranquil·litat,
continuar amb l’ampli ventall d’ofer ta
cultural, esportiva, lúdica... Amb el nou
model territorial i el desenvolupament
de l’Espai Central es produirà una mi-
llor connexió entre l’Eixample i el Barri
Antic, això ens ha de reforçar el concep-
te que Parets és un sol poble i que
Parets som tots.
Quina visió té de Parets?
Parets és un poble obert, acollidor, in-
tegrador, ple de vida, jove i verd, un
verd com el de Can Serra i Gallecs que
no es perdrà mai.

“ Parets és un únic poble i
Parets som tots”
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Quines són les principals novetats d’aquesta edi-
ció de la fira?
Doncs per estar dedicada a l’Any del Llibre i la Lec-
tura comptarem amb la presència de dos escriptors.
Al matí, Francesc Delgado, un professor i escriptor
de la Garriga, i a la tarda esperem la participació
de la bibliotecària i escriptora Mercè Escardó. Tam-
bé intentarem que a la fira hi hagi tots els llibres
que s’han editat sobre Parets i els seus autors
perquè puguin signar exemplars. Aquest any ens
adherim a l’Any del Llibre i la Lectura com l’any
passat ho vàrem fer al milcentenari de la població.
Les dues unions de botiguers del barri Antic i l’Ei-
xample heu decidit unir-vos per organitzar aques-
ta fira de promoció del comerç local...
Efectivament. El més important és treballar plegats
amb un objectiu comú: potenciar i promocionar el
comerç de casa nostra. Cada vegada volem fer més
coses conjuntes i tenim clar que treballem per a la
mateixa finalitat encara que les característiques de
l‘Eixample i el Barri Antic siguin diferents. A més,
en el comerç local donem un tracte diferenciat i de
més confiança als nostres clients i això  pensem
que és un punt a favor dels petits botiguers.
Com valora l’associació Parets Centre la situació

“En el comerç local donem un tracte diferenciat i de més confiança als nostres clients”

La Torre de Malla és una de les masies més signifi-
catives i de major rellevància del municipi tant per la
seva antiguitat com per la seva riquesa arquitectòni-
ca. La trobarem a l’espai natural de Gallecs, d’alt
d’un turó, tot just a la dreta de la riera Seca. Els seus
orígens es remunten a l’època medieval quan era pro-
pietat dels senyors de Vilatzir, posteriorment va pas-
sar a mans del monestir de Sant Cugat i, durant el
segle XIV, per tanyè a la família Planella. La casa
Vilatzir i les terres que hi formaven part, s’esmenten
ja al document de consagració de l’església de Sant
Esteve l’any 904 i, així com a l’acta del 1207. És a
partir del segle XVI quan la coneixem amb el nom de
Torre Malla o Torre de Malla, família pertanyent a la
petita noblesa catalana. L’any 1776 va passar a ser
propietat del convent de Santa Caterina i el 1835 va
ser adquirida per la família Mandri. Es diu que els
Mandri van afegir alçada a una de les torres per po-
der veure, des de la casa, el fum de les seves fàbri-
ques a les rodalies de Barcelona.
Durant els anys de la Guerra Civil , la Torre de Malla
va ser lloc d’acollida de refugiats vinguts, sobretot,
del País Basc. L’any 1969 va ser expropiada a la fa-
mília Clos que, aleshores, n’eren els propietaris, i en
l’actualitat pertany a la Generalitat de Catalunya. Val
a dir que, des dels anys 50, és la mateixa família de
masovers la que té cura de la casa i dels terrenys que
l’envolten.

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

actual del comerç?
La veritat és que ens sap greu detectar la tendèn-
cia dels veïns de Parets, avalada per estudis soci-
ològics, d’anar a comprar fora del nostre poble i
sobretot a grans superfícies. En els darrers anys
Parets ha adquirit una certa connotació de ciutat
dormitori. És a dir, molts veïns fan vida fora, com-
pres incloses, i tornen al vespre.
El suport municipal al comerç és satisfactori per
les agrupacions de botiguers de Parets?
De les institucions no en tenim cap queixa però no
ens toca més remei que acceptar els fets reals. A
Parets botiga que es tanca botiga que no es torna
a obrir. Si funcionés probablement passaria de
pares a fills i continuaria l’activitat. Necessitaríem
mes col·laboració ciutadana per donar vida al co-
merç local. El poble necessitaria algunes reformes
perquè fos mes atractiu comercialment.
Per Nadal, es plantegen, les activitats habituals?
Sí. D’acord amb l’Agrupament Escolta i Guia orga-
nitzarem la visita del patge reial. Continuarem or-
ganitzant coses i col·laborant en tot el que es faci
al poble com en la propera marató de recollida de
sang prevista pel 22 d’octubre.

Torre de Malla o Casa Vilatzir

Aquest diumenge 25 de setembre tindrà lloc a l’es-
pai del Sot d’en Barriques la quarta edició de la
fira de comerç al carrer organitzada conjuntament
per les associacions de botiguers del barri Antic
i l‘Eixample. La fira estarà dedicada a l’Any del Lli-
bre i la Lectura i, per això, s’evocarà la figura del
Quixot amb un molí de considerables dimensions
fet per la colla Milenium que presidirà l’entrada al
recinte. La fira obrirà les portes a les 10 del matí
i tancarà a les 8 del vespre. Hi haurà més de qua-
ranta expositors de botigues de diferents sectors
i tota una jornada que es completarà amb activi-
tats diverses.
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Dolors Esteve.
Presidenta de l’Agrupació de botiguers Parets Centre

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 AUXILIAR
ADMINISTRATIVA

Llocs de treball: 1
Contracte: 3 mesos amb
opció de continuïtat.
Horari: De 8.30 a 13.30 h i
de 15.30 a 18.30 h.
Tasques: Atenció telefòni-
ca, introducció de dades,
arxiu, etc.
Requisits: Imprescindible
anglès, ofimàtica, carnet
de conduir i cotxe.

GESTOR DE MITJANS
(ÀMBIT DEL TRANSPORT)

OPERARI
INDÚSTRIA QUÍMICA

MECÀNIC
ELECTRICISTA

Llocs de treball: 1
Contracte: 2 contractes de
6 mesos més indefinit.
Horari: De 9 a 13 h i de 15
a 19 h.
Tasques: Desenvolupar
departament nacional de
logística i distribució.
Requisits: Imprescindible
experiència en l’àmbit dels
transports.

Llocs de treball: 1
Contracte: Temporal amb
opcions de continuïtat.
Horari: Intensiu matí de 7 a
15.15 h.
Tasques: Envasar i altres
funcions de producció i
magatzem.
Requisits: Imprescindible
carnet de conduir i cotxe.

Llocs de treball: 1
Contracte: Indefinit.
Horari: De 9 a 14 h i de 16
a 20 h.
Tasques: Reparació de
caravanes i autocaravanes.
Requisits: Formació
Professional. Imprescindi-
ble carnet de conduir i
cotxe.

La bibliografia i la documentació utilitzades per a l’elaboració d’aquest
article es poden consultar a les biblioteques municipals i a l’Arxiu
municipal de Parets.

Mercè Alcayna

Ja tenim els nens a l’escola! Això és el que deuen haver pensat, alleujats,
uns quants pares, després de l’aturada vacacional. És comprensible, en-
cara que quan es diu segur que no es pensa en el valuós valor de l’educa-
ció, habitual per a nosaltres, però inaccessible per a d’altres... Però veiem
què passava un dia de setembre de 1894, a l’inici d’un nou curs. L’acta
que us mostrem correspon a la reunió de la Junta Local de Enseñanza.
Aquesta tenia per objecte convocar els integrants de la junta que tenien
competència en aquest àmbit (l’alcalde, el capellà, el secretari i quatre pares
de família) per tal d’inspeccionar els locals de les escoles i la feina que s’hi
feia: primer visitaven la dels nens, als quals feien preguntes sobre el pro-
grama i, en acabat, encarregaven al seu mestre que «desplegara el celo y
laboriosidad que su cargo le impone». Després, la de les nenes, amb la seva
mestra al capdavant, a les quals examinaven de «la parte literaria» a més
d’«haber mostrado sus labores». Per sort, l’educació ha canviat molt des
d’aleshores. Si ho voleu comprovar, passeu per l’Arxiu: hi trobareu documents
ben divertits!

´
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LA FINESTRA

Satisfet amb la victòria del premi de
muntanya de la Vuelta?
Molt, perquè l’última setmana ho vaig
passar malament. Feia molt temps que
estava en forma, però vaig agafar un
refredat en les darreres etapes. Al final
vaig guanyar bé tot i que Eladio
Jiménez, el meu rival per aquest premi,
va retallar les diferències a la serra
madrilenya.
En quina etapa vas veure que podies
guanyar aquest mallot?
A la que va acabar al port de Pajares.
Allà vaig poder sumar molts punts a
colls de 1a categoria malgrat que
Eladio Jiménez havia guanyat l’etapa
anterior als Lagos de Covadonga.
A més feia temps que cap ciclista ca-
talà guanyava aquest premi...
Sí. Des de José Luis Laguía, que va
guanyar cinc premis de muntanya de la

“Espero continuar la meva progressió i poder participar l’any vinent al Tour de França”

Joaquim Rodriguez.
Ciclista

El ciclista paretà Joaquim Rodríguez Oliver, de l’equip Saunier Duval, ha estat el
guanyador del premi de la Muntanya de la Vuelta a Espanya, el guardó més im-
portant després de la general. El ciclista de Parets, tot i que va néixer a Barcelona
fa 26 anys, ha aconseguit 200 punts als diversos colls de muntanya de la prova
reina del calendari ciclista espanyol i ha demostrat estar en un gran moment de
forma. Joaquim Rodríguez ha obtingut 34 punts més que el segon classificat,
Eladio Jiménez, de la Comunitat Valenciana, i 90 més que Roberto Heras, vence-
dor a la general. Abans de la Vuelta ja va guanyar la Subida a Urkiola i havia que-
dat segon tant en la Clàssica de San Sebastián com en la Vuelta a Burgos.
Rodríguez espera guanyar més premis de la muntanya a partir de la temporada
vinent amb el seu nou equip, l’Illes Balears.

Ultima hora ...

Carles Font

Vuelta, cap català tenia aquest mallot.
Intentaré guanyar-lo més vegades per-
què dóna molt prestigi.
Vas intentar guanyar alguna etapa?
Sí, però el problema és que gastava
moltes forces al principi per aconseguir
els punts de la muntanya i al final es-
tava una mica cansat. Vaig poder vèn-
cer a l’etapa de Valladolid, en la qual
vaig quedar quart i segurament vaig
arrencar massa tard l’esprint. També
vaig fer un bon paper en la que finalit-
zava a Conca.
T’esperaves estar al Mundial que es
disputa a Madrid?
No perquè a l’última etapa de la Vuelta
vaig poder veure el circuit i no anava
gens bé a les meves característiques.
És massa pla i només hi ha una peti-
ta pujada de dos quilòmetres. Espero
estar convocat en altres Mundials. Ara

Diumenge tindrà lloc el  X Concurs
de Gossos d’Atura a Gallecs
L’Associació de Veïns i Amics de Ga-
llecs, amb la col·laboració del Consor-
ci de l’Espai Rural de Gallecs, han or-
ganitzat el X Concurs de  Gossos d’Atu-
ra, que se celebrarà el proper diumen-
ge, 25 de setembre, a tocar de l’esglé-
sia de Santa Maria de Gallecs. Pastors
d’arreu dels Països Catalans participa-
ran al certamen, que començarà a les
9 del matí.

Lletra i música a la Linera, amb
motiu de l’Any del Llibre i la Lectura
Demà dissabte, 24 de setembre, a par-
tir de les 5 de la tarda i fins a mitjanit
s'han programat tot un seguit d'activi-
tats emmarcades en l'Any del llibre i la
Lectura. A les 5 de la tarda hi haurà un
concert de música barroca a càrrec de
l'euroquar tet Barcelona, més tard es
farà la lectura de textos literaris a càr-
rec de Josep Antoni Lej, també hi hau-
rà préstec de llibres i revistes, projec-
cions d'imatges i cites literàries com
es va fer a la festa major i una
botifarrada a l'hora de sopar.
L'acte clourà amb una sessió de músi-
ca chillout a càrrec d'Iris Paris.només em falta córrer una cursa a

Zuric, Llombardia, l’Escalada de
Montjuïc i a L’Hospitalet.
I l’any que ve a l’Illes Balears?
Sí. Ja he fitxat per aquest equip per a
les dues properes temporades. Allà hi
ha alguns dels millors ciclistes espa-
nyols com  Alejandro Valverde i corre-
dors de la categoria  de Pereiro, Tino
Zaballa, Lastras,... Espero continuar la
meva progressió i poder participar l’any
vinent al Tour de França.
Quin és el te lloc preferit de Parets?
La zona on vivia amb els meus pares,
molt a prop de Can Músic. Ara visc a
Lliçà d’Amunt però em considero de
Parets.

Jornades de portes obertes a
l’empresa AXALTO de Parets
L’empresa AXALTO, ubicada al polígon
Llevant de Parets des de 1991, ha or-
ganitzat les 2es Jornades de Portes
Ober tes, adreçades a proveïdors, cli-
ents, treballadors i familiars. El 2 d’oc-
tubre, des de les 10 del matí fins a les
2 de la tarda, es realitzaran diverses
activitats com ara tallers de medi am-
bient i de seguretat vial, així com una
visita a les instal·lacions.
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