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Protegim el patrimoni, preservem Parets
El Pla especial de protecció de patrimoni i catàleg de Parets protegeix prop de 200 béns arquitectònics i arqueològics

La història i la identitat d’un poble estan íntimament vinculades
al seu patrimoni històric. Les construccions, els jaciments o les
edificacions singulars que es van heretant generació rere
generació esdevenen el llegat més valuós del conjunt d’una
societat i la petjada més fidel dels seus avantpassats i de la
història d’un municipi.
Per això, i amb l’objectiu de preservar el nostre patrimoni, tant
arquitectònic com arqueològic, l’Ajuntament està treballant en
l’aprovació del Pla especial de protecció de patrimoni i catàleg
de Parets, en el qual es recullen prop de 200 referències que
requereixen una protecció específica. Des del monument
megalític de l’època de bronze de la Pedra del Diable, l’Esglé-
sia de Sant Esteve, amb una par t del segle XIII, o la Torre de
Cellers i la Masia la Marineta, del segle XVI, fins a l’edifici de
l’Ajuntament, construit l’any 1948, o la pèrgola de la Plaça de

la Vila, dissenyada l’any 1986 per l’arquitecte Enric Miralles, són
algunes de les obres recollides en aquest document.
El Pla fa una distinció entre patrimoni arquitectònic, en el qual s’in-
clouen 152 edificacions catalogades segons el grau de protecció en
cinc categories diferents (béns culturals d’interès nacional, béns cul-
turals d’interès local, béns de protecció urbanística, elements i béns
amb interès documental) i patrimoni arqueològic, on s’han destacat
44 referències, classificades també segons cinc graus diferents de
protecció (jaciments, espais d’expectativa arqueològica/paleontolò-
gica, estructures i espais rurals d’interès arqueològic, espais inter-
vinguts i espais arqueològics desafectats).
El manual, realitzat per Bosch-Cuspinera Associats SL, estableix com
s’ha de preservar tot aquest patrimoni. La finalitat és establir les
bases per preservar tots aquests béns i llegar-los de la millor ma-
nera a les generacions futures. (pàg.3)
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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, Esta-
ció, passeig de Ronda, pis-
cina Can Butjosa, Mediter-
rani, Pau Casals, l’Escorxa-
dor, Policia Local, Mn.
Jaume Urgell, Ca n’Oms, La
Cuna i col·legi Ntra. Sra. de
Montserrat.
Freqüència de 30 minuts

Horari

De dimarts a divendres
de 10 a 13 h
i de 16 a 19 h
Dissabte de 10 a 14 h
i de 16 a 19 h
Diumenge de 10 a 14 h

C. del Tenes
Tel. 93 573 14 54

Bus Urbà Deixalleria

Parets al dia
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Telèfons d’interès
Ajuntament

93 573 88 88
Ajuntament. Serveis Personals

93 573 98 00
Ajuntament. Servei de Premsa

93 573 88 90
Policia Local

93 562 14 04 / 691 367 630
RAP 107. Ràdio Parets

93 573 81 81
Servei d'Esports

93 562 52 06
Ca n'Oms. Casal dels Avis

93 562 14 02
Can Butjosa. Casal de Cultura

93 562 35 53
Can Butjosa. Biblioteca

93 562 23 53
Can Butjosa. Piscina

93 562 06 02
Can Rajoler. Teatre

93 573 98 00
Can Rajoler. Biblioteca

93 573 98 01
Equipament ASOVEEN

93 573 14 29
Escola de la Natura

93 562 17 94
Escola Bressol El Cirerer

93 562 51 75
Escola Bressol El Petit Cirerer

93 562 20 05
Escola Bressol La Cuna

93 562 49 54
Escola Municipal de Música

93 562 40 02
Oficina de Català

93 573 98 00

Oficina de Recaptació

93 562 33 09
Patronat Pau Vila

93 562 12 03
CEIP Lluís Piquer

93 562 16 03
CEIP Pompeu Fabra

93 562 06 16
CEIP Vila Parietes

93 573 86 57
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
Parròquia Sant Esteve i Sant Jaume

93 562 02 01
Taxi Alberto Álvarez

600 639 664
Taxis Cooperativa Transradio

93 593 74 01
Farmàcia Barja (Barri Antic)

93 573 75 12
Farmàcia Isern (Eixample)

93 562 19 18
Farmàcia Sans (Eixample)

93 573 08 08
Farmàcia Garcia (Escorxador)

93 562 04 72
Ambulància i Bombers

112
Voluntaris de Protecció Civil

93 573 93 16

ALCALDIA

Joan Seguer i Tomàs
Dissabtes i horari a convenir

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I
TERRITORIALS

Organització i Recursos Humans
Comunicació
Sergi Mingote
Horari a convenir

Participació Ciutadana
Ciutadania
Raquel Garcia
Tardes a convenir

Seguretat Ciutadana
Josep Maria Guzman
Dimecres 19.30 a 21h

Urbanisme
Habitatge
Lucio Gat
Tardes a convenir

Serveis, Obres i Via Pública
Ricard March
Dimarts tarda i horaris a convenir

Medi Ambient i Mobilitat
Josep Maria Tarrés

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS I
ECONÒMICS

Educació
Serveis Socials
Promoció Econòmica
Antonio Torío
Horari a convenir
Cultura

Hisenda
Sònia Lloret
Tardes a convenir

Ocupació
Comerç
Joventut
Susanna Villa
Dilluns 19 a 20.30h
Tardes  convenir

Esports
Sergi Mingote
Horari a convenir

Sanitat
Gent Gran
Igualtat i Dona
Amèlia Marquino
Dimecres 10 a 13h i horari a
convenir

Cooperació
Lucio Gat
Horari a convenir

REGIDORS SENSE DELEGACIÓ

Rosa Martí

Lluís Cucurella

José Luís Rodríguez

Joan Martorell

Francisco Pulido

Susana Rueda

Horari a convenir

Horaris de visita

Apunta t,
Divendres 25 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora
del conte.
-A les 22.30 h, a la Sala Cooperativa, concert
del grup The Blue Canas.
Dissabte 26 febrer
-A les 22.30 h, a la Sala Cooperativa, balls de
saló amb el grup Sombras de luna.
Diumenge 27 febrer
-A les 18 h, al teatre Can Rajoler, espectacle
Katacrak, a càrrec de la cia. KD Circ.
Dimarts 1 març
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, taller
de disfresses de l’antic Egipte, a càrrec de
Kalathos.
-A les 18 h, a la sala petita de la Cooperati-
va, xerrada sobre la reforma de les pensions.
Dijous 3 març
-De 12 a 14 h, al teatre Ca n’Oms, taller Drag
King: generant canvis, a càrrec de l’entitat
Inter ferències, recerca i transformació de
gènere. Segona sessió: 10 de març.
Divendres 4 març
-A les 16 h, al Casal Ca n’Oms, festa de Car-
nestoltes, berenar i música en viu amb Dani.
-De 16 a 18 h, al Teatre Can Butjosa, taller
“cos, consciència i emocions” a càrrec
d’Isabel Erill. Segona sessió: dia 11 març.
-A les 19.30 h, a la sala d’exposicions Can
Rajoler, inauguració de l’exposició Pau de

colors, de Marysol Mora. Es podrà visitar fins al
27 de març.
-A les 23 h, al Casal de Cultura Can Butjosa, fes-
ta de Carnaval.
Dissabte 5 març
-A les 17 h, al carrer Monistrol, arribada del Rei
Carnestoltes, representació teatral a càrrec
d’Artristras, rua fins al pavelló, on es farà el pre-
gó a les 18.15 h i el concurs de disfresses a
partir de les 18.45 h.
-De 10 a 20 h, a l’avinguda Catalunya, entre els
carrers Monistrol i Comte de Montemolín, Botiga
al carrer.
Diumenge 6 març
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, teatre: Pri-
mer amor.
Dimarts 8 març
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, hora del
conte: Les S.I. (Súper iaies) a càrrec de Mon
Mas.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del
conte especial del dia de la Dona: Descobreix les
dones que viuen en tu, a càrrec de Mercè
Escardó.
Dijous 10 març
-A les 18 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler,
xerrada sobre adolescents i alcohol.
Divendres 11 març
-A les 19.30 h, al Teatre Can Rajoler, xerrada “Ser
només pares” a càrrec de Pep Marí.

-A les 21 h, a l’observatori Pau Vila, orienta-
ció en cel d’hivern, projecció d’audiovisual i
observació de la Lluna i Saturn.
Dissabte 12 març
-A les 16 h, a l’equipament municipal
Asoveen, festa de Carnestoltes, berenar i
música en viu amb Manuel.
-A les 22.30 h, a la Sala Cooperativa, cafè
teatre: Jo tinc un amic que..., a càrrec de
Peyu.
Diumenge 13 març
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, El follet
valent va a la ciutat, a càrrec de la cia. Únics
Produccions.
Dijous 17 març
-A les 18 h, a la sala d’exposicions Can Ra-
joler, conferència: Com afecta a les dones la
crisi? La feminització de la pobresa, a càrrec
de Vanessa Garcia Chousa, de l’entitat Gène-
re i Més, dins del Març de Dones 2011.
-A les 18 h, al Teatre Ca n’Oms, recital poè-
tic dedicat a Màrius Sampere, a càrrec del Niu
d’Art Poètic.
Divendres 18 març
-A les 21 h, a la Sala Cooperativa, sopar de
dones: porta el teu plat i el teu somriure! amb
actuació de DJ.
Dissabte 19 març
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, III festival
de Poesia Escolar.

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

Va de licors
Al llarg dels anys, hom fa repàs de la seva activitat a la societat
recordant tot el que ha creat o allò en que ha participat.
Els qui per llei de vida agafen el relleu volen fer-me algun reconei-
xement i en aquest cas, un servidor, molt agraït, m’ho agafo en clau
d’humor.

Em diuen que sóc el Fundador
ja que sóc un xic Veterano
sé que desitgen fer-me un Decano
sé que puc ser Soberano
abans que arribi a Centenari.
Aleshores, si passa això, em posaran Las Cadenas
perquè vagi pel meu poble fent El Mono.

Marejat amb Las Cadenas
he valorat aquest reconeixement
ja que per ser Decano i Soberano
he de ser un Veterano Fundador.
Per això arribo a la conclusió
de demanar amb molta devoció
al bon Déu Nostre Senyor
que em faci arribar a Centenari.

Gràcies Parets.
Jaume Anfruns i Palau

Tothom recull el que sembra
Niu d’art caliu de somnis del poeta,
esperit de joia del cor i la ment,
la veu embranzida del rapsode
despullant el vers amb sentiment.

S’esmicolen els anys com una fura
tot neixen noves generacions,
i com no, la poesia nodreix viva!
brollant com un ramell de tradicions.

Jaume Anfruns i Palau, amic poeta,
home actiu polivalent i polifacètic,
un dels fundadors del nostre benvolgut niu d’art,
seguin els seus camins, sempre amb bon tarannà,

Avui reps un merescut i sentit homenatge
del col·lectiu que formem dins el niu d’art,
rep de cadascú de nosaltres, la nostra gratitud!
per fer de la poesia part de la teva identitat.

Si Déu vol, volem gaudir per molts anys
de la teva innata forma de fer i pensar,
i que desenvolupes dins les moltes activitats
que Parets promou de forma constant.

Cadascú a la vida recull el que sembra
i tu has sembrat al teu món, poesia!
i avui reculls aquest ram de poemes
de la gent que t’admira i estima.

Segueix així com ara, sempre actiu!
i amb el teu bon sentit de l’humor,
que ets Jaume Anfruns i Palau,
per Parets el més adient trobador.

Joan Navarro

Escacs per a tothom 2011
L’ASSOCIACIÓ PARETANA D’ESCACS (APDE) PARTICIPA ALS ACTES
DE LA CALÇOTADA DE LA FESTA MAJOR D’HIVERN 2011
L’Associació Paretana d’Escacs va participar als actes de la Calço-
tada 2011, inclosos dins la Festa Major d’Hivern de Parets del
Vallès, amb l’organització de l’activitat anomenada “Escacs per a
tothom” en la qual van participar unes 70 persones. L’activitat es
va desenvolupar dissabte dia 22 de gener d’11.30 a 13.30 h i va
consistir en el muntatge d’un escacs amb peces gegants, un tau-
ler mural magnètic i la celebració d’un torneig per a nens i nenes i
partides entre adults. En aquest torneig es va jugar diverses parti-
des ràpides de 5 minuts per bàndol, el guanaydor va ser l’Adrián
Díaz. L’acte va ser visitat pel regidor d’esports Sr. Sergi Mingote.
La classificació, començant pel primer lloc, va ser la següent: Adrián
Diaz, Damián Nuñez, Ariadna García, Adrià García, Adrià Velasco,
Noèlia Velasco, Mireia Ninou, Marta Garriga, Cristina García, Pol
Zamorano, Judiht Zamorano, Daniel Cirugeda, Merixell Fabeiro,
Mónica Fabeiro, Paula Padilla i Nadia Padilla.

Joaquim Fernández Amigo.
Associació Paretana d’Escacs (APDE)

FELIÇ ANIVERSARI
Tot just un any de Niu
i que bé ens ho em passat!
gaudint un bon caliu
i a més en hem agermanat.
Si el temps ha fet poesia
i enriquim la nostra parla,
quina fita més en agradaria
millor que aquesta trobada?

I que bonica és la colla que fem,
quan algú manca ens preocupem
unim els nostres sentiments més grans
i amb ningú ens fem estranys.
Cal continuar l’art del Niu
enlairant al poeta pel que diu
segellant sempre el bé que es fa.

Cada tercer dijous de mes,
venen poetes de tots els indrets
recitant les seves poesies
dins d’aquest Niu de Parets.

Extret del llibre TAL COM SÓC de JAUME ANFRUNS. Editat per
Dinimprès , S.L. es pot trobar a la biblioteca Can Rajoler. Lectura
recomanada pel Niu d’Art Poètic.

JAUME ANFRUNS i PALAU (Parets 1937) Pastisser i poeta. Ha es-
tat sempre impulsor del teixit associatiu local, d’actes culturals,
esportius i religiosos del seu estimat poble natal.
El 2004, Parets celebra el seus 1.100 anys i, en Jaume, a banda
d’organitzar diversos actes per aquest esdeveniment, crea la lletra
de la nostra sardana “ Parets vila mil·lenària” i, pedra a pedra, com
diu la lletra, en Jaume creix junt amb el poble fent amics i donant-
los ajuda i suport.
El col·lectiu Niu d’Art, el 17 de febrer, dia del 18è Aniversari de l’en-
titat, l’hi va retre un homenatge al Teatre Can Rajoler, com a mem-
bre fundador. Vingueren poetes d’arreu i el fi de festa va anar a càr-
rec del cantant de folk, Jaume Arnella.
FELICITATS JAUME!
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JOAN
SEGUER
Alcalde de
Parets del
Vallès

A Parets som conscients de la impor-
tància de preservar el nostre patrimoni,
un bé comú força valuós que constitu-
eix la nostra herència cultural i que cal
transmetre en les millors condicions a
les generacions futures.
En aquest sentit, hem aprovat un Pla
especial de protecció del patrimoni i
catàleg, que recull fins a 200 elements
de protecció, públics i privats. Entre
d’altres, hi figuren autèntics símbols de
la vila, com la magnífica Torre Cellers,
únic bé cultural d’interès nacional que
tenim a Parets; obres d’art com la de-
coració mural pop de l’antiga Tipel o la
pèrgola de la plaça; testimonis d’un
passat aterridor que no volem repetir,
com el refugi antiaeri; o miralls de l’an-
tiga esplendor agrícola de Parets, com
les nostres masies i els nostres
camins. Aquest patrimoni arquitectònic
i arqueològic és el testimoni de la
presència de la història i de la seva
impor tància a la nostra vida. És una
expressió directa i plena de la cultura
del nostre poble, un conjunt de béns
singulars en ells mateixos, relacionats
amb el desenvolupament de la
comunitat. La seva existència suposa
un benefici per a tota la ciutadania i, per
això, la seva conservació requereix la
solidaritat efectiva de tots nosaltres.
El Pla especial, un document actualitzat
i rigorós, serà un instrument cabdal en
la protecció i millora d’aquests béns.
Ens permetrà explicar la història i el
creixement de Parets a través d’un lle-
gat global, la catalogació justificada
dels elements de valor i la seva classi-
ficació, així com l’establiment de les
mesures necessàries per a l’adequada
preservació, promoció i gestió.
El Pla ha de garantir la defensa de tot
aquest capital cultural, econòmic i soci-
al de valors únics i irreemplaçables. La
preservació d’aquests béns ha de gene-
rar en nosaltres un sentit de continuïtat
entre el passat i el present, alhora que
ens ajudarà a valorar les fites que so-
breviuen a les nostres vides.

El Pla especial de protecció de patrimoni i catàleg
inclou 152 edificacions i 44 béns arqueològics

Protegir, preservar i defensar el patrimo-
ni històric del nostre municipi és l’objec-
tiu del Pla especial de protecció de
patrimoni i catàleg de Parets del Vallès,
que recentment ha estat aprovat de
manera provisional pel Ple de l’Ajunta-
ment. La finalitat és evitar que aquelles
construccions amb valor històric, arqui-
tectònic i/o cultural que han esdevingut
símbols d’identitat, riquesa cultural i his-
tòria viva de la vila pateixin transforma-
cions o enderrocs que puguin alterar-ne
els orígens.

Amb valor arquitectònic i arqueològic
Dins l’apar tat de valor arquitectònic, el
document inclou 152 edificacions cata-
logades segons el grau de protecció
atorgada en cinc categories diferents:
béns culturals d’interès nacional, on
s’inclou una única edificació, la Torre de
Cellers, béns culturals d’interès local,
béns de protecció urbanística, elements
i béns amb interès documental.
Dins els béns culturals d’interès local
s’inclouen 34 elements, bàsicament
masies. Pel que fa a l’apar tat de béns
de protecció urbanística, hi ha 52 edifi-
cacions, entre les quals destaca el
conjunt d’habitatges dels carrers Santa
Irene i Sant Josep, antiga residència de
treballadors de la Indústria Linera.
D’entre les 40 construccions que s’han

Les masies que hi ha al municipi són considerades béns culturals d’interès local

definit com a elements mereixen menció
especial diverses tanques de l’Eixample.
Per últim, se n’han catalogat 25 més com
a béns amb interès documental, entre
elles el Pont del ferrocarril sobre el Tenes.
El Pla també protegeix 44 elements dins
l’àmbit arqueològic, on s’inclouen, entre
d’altres, el refugi antiaeri de l’avinguda
Catalunya, el menhir de la Pedra del Dia-
ble, el camí de la Torre d’en Malla, la sínia
de Can Jornet o el forn de la Bòbila de Can
Butjosa.
Dins aquest apar tat també es fixen cinc
categories de protecció: jaciments, es-
pais d’expectativa arqueològica i/o pale-
ontològica, estructures i espais rurals
d’interès arqueològic, Espais inter vin-
guts i Espais arqueològics desafectats.

Reducció de l’IBI
Els habitatges i edificis inclosos dins
aquest Pla tindran una reducció al rebut de
l’IBI proporcional al nivell de protecció que
li ha estat atorgat. L’abril de 2010, l’Ajun-
tament va aprovar inicialment el Pla espe-
cial de protecció de patrimoni i catàleg de
Parets del Vallès.
Després d’uns mesos d’exposició pública,
el document va rebre 18 al·legacions, de
les quals se n’han aprovat íntegrament 9,
de manera parcial, 5 i s’han desestimat 4.
El Pla ha estat redactat per l’equip d’arqui-
tectes Bosch-Cuspinera Associats, S.L.

Torre de Cellers
Bé cultural d’interès nacional

Casa fortificada del segle XVI situada al polí-
gon industrial Can Volart. Edificació de plan-
ta rectangular, amb dues torres oposades,
fossat i pont llevadís. Reconegut l’any 1999
el castell més ben conservat de Catalunya.

Façana de l’antiga Tipel
Bé cultural d’interès local

Decoració mural d’estil ar t pop realitzada
l’any 1972 a la façana de l’antiga factoria
Tipel, situada al polígon industrial Sector
Mollet. Arranz Bravo i Rafael Bartolozzi van
decorar una super fície de 2.000 m2 amb
motius orgànics, tubs i xemeneies represen-
tant grans budells entor tolligats i formes
geomètriques.

Refugi antiaeri
Jaciment arqueològic

Excavat en el terreny natural amb una
ober tura d’entrada revestida de totxana i
còdols de mida mitjana. Es troba a l’Avin-
guda Catalunya. Va ser construït l’any 1938
i rehabilitat el 2007, coincidint amb els
actes commemoratius del 75è aniversari de
la Segona República.
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Com celebra la festa de Carnaval? Té previst disfressar-se o participar en alguna comparsa? Li agrada el Carnaval de Parets?

VVVVVOOOOOX PX PX PX PX POOOOOPPPPPUUUUULLLLLIIIII

Eva
Rosa

50 anys

Manel
Capdevila

71 anys

Gerard
Millet

19 anys

Miguel
Valderrama

22 anys

Ho celebro amb la família, sortim
tots disfressats a passejar amb
els nens. M’agrada molt el Carna-
val de Parets, perquè hi participa
molta gent disfressada.

No acostumo a fer gran cosa; sur-
to de festa amb els amics, però
no em disfresso. Del Carnaval de
Parets m’agrada el concurs de
disfresses, però li falta una festa
a la nit per als joves. Passa com
a la resta de l’any, no hi ha ofer-
ta lúdica per a nosaltres.

Quedo amb els amics, participem
en alguna rua i per la nit sortim de
festa. Habitualment un grup
d’amics ens disfressem d’un ma-
teix tema. Aquest any anirem d’in-
sectes. El Carnaval de Parets està
força ben organitzat.

M’agrada acompanyar la rua des
del Casal Sant Jordi, i veure la
varietat de disfresses que hi ha.
Fa uns quants anys sí que em dis-
fressava. És una festa molt ani-
mada on es reflecteix l’actualitat
del dia en les disfresses que es
porten.

Jo no ho celebro mai, en part per-
què no tinc temps. Al meu país sí
que em disfressava.
No està malament el Carnaval de
Parets, encara que li faltaria una
mica més d’espectacularitat.

Khadija
Boudhain

42 anys

Breus

Canvis de sentit i millores a la

mobilitat del Barri Cerdanet

Dins el Pla de millora de la mobilitat del
Barri Cerdanet, el proper mes de març
es posaran en marxa un seguit de me-
sures per reordenar i millorar la viabilitat
en aquesta zona del municipi. Una de les
més significatives és el nou sentit únic
en direcció a l’Eixample del carrer d’En-
ric Ballera. El carrer Doctor Caballero
també millorarà la seva connexió amb el
carrer Sant Antoni. La resta de vies es
mantindran  de doble direcció per faci-
litar l’accés dels veïns. La senyalització
de les zones d’estacionament, la instal·-
lació de passos elevats, la col·locació
de bandes reductores de velocitat o el
canvi de tota la senyalització ver tical
són altres de les accions previstes.

Més de 500 contenidors nous i millores a
la neteja viària i a la recollida de residus

Els dies de mercat ambulant, de Festa Major i durant l’època de
caiguda de la fulla es reforçarà el servei de neteja viària al municipi

El nou contracte inclou la renovació de tots els contenidors que hi ha al municipi

L’Ajuntament de Parets ha adjudicat a
Urbaser els serveis de neteja viària i reco-
llida de residus urbans al municipi per als
propers 10 anys. Aprofitant aquesta reno-
vació, s’han afegit un seguit de clàusules
al contracte per garantir la millora i l’am-
pliació dels serveis que ofereix l’empresa
des de l’any 1997.
D’aquesta manera, es preveu la renovació
de tots els contenidors de rebuig i fracció
orgànica que hi ha al municipi i la
col·locació de noves unitats, que situarà la
xifra total en 503 contenidors.
S’amplien les jornades anuals establertes
per a la neteja interior dels contenidors i,
a partir d’ara, s’inclou el rentat dels exte-
riors. D’altra banda, també inclou la nete-
ja i el manteniment dels contenidors soter-

Ja es pot recollir el nou carnet electrònic
de la deixalleria a l’Oficina d’Atenció Ciu-
tadana de Parets, una iniciativa promogu-
da per l’Ajuntament que modernitza i faci-
lita el procediment de recollida de dades
de la deixalleria amb un nou sistema in-
formatitzat. Més de 200 persones ja dis-
posen de la nova nova targeta, que ser-
veix per comptabilitzar les vegades que es
porten residus a la deixalleria, porta un
codi de barres que permet actualitzar les
dades de manera automàtica (municipi,
usuari i tipus de residu que es diposita).
El canvi del carnet tradicional a l’electrò-
nic no es l’única novetat. Aquest 2011
també s’amplia l’ús del carnet a totes les
deixalleries de la comarca, fixes o mòbils,
i la bonificació de la taxa es farà de forma
automàtica. Quan l’usuari comptabilitzi un
mínim de deu dies a l’any fent ús de la
deixalleria, se li descomptaran 6 euros en
la taxa de serveis mediambientals, que
inclou el cost de la recollida selectiva, de
l’orgànica i el tractament i eliminació de
residus. Amb aquesta mesura, el
consistori continua impulsant accions per
incentivar la gestió ambiental òptima dels
residus.

El nou carnet electrònic de la

deixalleria, disponible a l’OAC

rats i de les foses, que abans anava a
càrrec de l’Ajuntament.
A partir d’ara, la recollida de residus es farà
amb un únic camió, un recol·lector
bicompartimentat, que permetrà recollir el
rebuig i la matèria orgànica a la vegada,
reduint així les molèsties que provoquen
aquest tipus de vehicles al seu pas per les
diferents vies del municipi.
A més d’incrementar-se la neteja viària hi
haurà un reforç del servei els dies de mer-
cat ambulant, durant la Festa Major i durant
l’època de caiguda de la fulla. El nou contrac-
te també amplia la freqüència de neteja
d’aparcaments municipals i places.
El cost anual d’aquest servei de neteja
viària i recollida de residus urbans que ofe-
rirà Urbaser és d’1.238.000 euros.

Se senyalitzen itineraris per a la
pràctica esportiva a Gallecs

Amb l’objectiu de fomentar un estil de vida
saludable entre les persones de totes les
edats, l’Ajuntament ha instal·lat senyalitza-
ció vertical que mostra els diferents itine-
raris a peu i en bicicleta recomanats per a
la pràctica esportiva per l’entorn natural
del municipi.
Aquest projecte, finançat pel Consell Co-
marcal del Vallès Oriental, ha permès
instal·lar 14 indicadors de direcció, cinc de
punt quilomètric i un panell informatiu amb
la descripció del recorregut i diferents fo-
tografies dels llocs d’interès que perme-
tran recórrer l’entorn de la Torre de Malla,
un dels indrets més rics del patrimoni na-
tural i arquitectònic del municipi.
El recorregut, de 5,1 km i de dificultat bai-
xa, es pot fer en una hora i mitja a peu i
en mitja hora en bicicleta.

NOUS SERVEIS CONTRACTATS
-Neteja dels contenidors soterrats
-Neteja i manteniment dels polígons
-Increment del servei de neteja en moments de necessitat puntual (120 hores addicionals)

MILLORES A LA NETEJA VIÀRIA
-Escombrada manual: de dilluns a dissabte (abans de dilluns a dissabte al migdia)
-Escombrada mixta o amb bufador: de dilluns a dissabte (abans de dilluns a divendres)
-Reforç del servei de neteja: dissabtes, diumenges, festius, els dies de mercat ambulant, du-
rant la Festa Major i durant la caiguda de la fulla
-Major freqüència de neteja als pàrquins municipals i places

MILLORES DEL SERVEI RECOLLIDA
-Adquisició i renovació de contenidors:Rebuig: 295 (abans 282) FORM: 208 (abans 199)
-Neteja dels contenidors: 40 jornades anuals de rentat interior (abans 18) i 28 jornades de
rentat exterior (abans 0)
-Recollida de voluminosos: setmanal, 52 serveis a l’any (abans quinzenal)
-Servei addicional de recollida de FORM dilluns al matí
-Nou camió recol·lector bicompartimentat per fer la recollida

El nou contracte estableix una sanció econòmica en cas que la companyia adjudicatària Urbaser
incompleixi qualsevol d’aquests compromisos.

Els treballs de reurbanització del carrer
Major, emmarcats en el Pla de millora
del Barri Antic, han posat al descobert
una troballa arqueològica de l’època
medieval a Parets. Segons els arqueò-
legs que hi estan treballant, es tracta
d’un mur d’entre 60 i 70 cm d’amplada
que formaria part de l’entramat urbà de
Parets del Vallès de l’època medieval i
que podria datar dels segles XI o XII.
Les restes es troben a l’alçada de l’edi-
fici de la Casa de la Vila. D’altra banda,
entre el carrer Major i Barcelona, s’ha
trobat una sitja per emmagatzemar ali-
ments, també de l’època medieval, que
podria formar part del mateix conjunt.

Troballes arqueològiques de

l’època medieval al carrer Major
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Període de preinscripcions
escolars per al curs 2011-12

Avui finalitza el període de preins-
cripcions escolars de segon cicle d’edu-
cació infantil i d’educació primària i se-
cundària obligatòria per al curs 2011-
2012. Per accedir a batxillerat i cicles
formatius de grau mitjà, les preinscrip-
cions es podran formalitzar a l’institut
del 9 al 20 de maig, i del 23 de maig al
3 de juny per als de grau superior.
Segons la previsió d’oferta de places, les
escoles públiques ofereixen 175 places
de P3 i els centres concertats, 75.
L’institut de Parets ofereix 110 places
adreçades a 1r d’ESO i 90 places més
per iniciar estudis als diferents cicles
formatius de grau mitjà i grau superior.
Aquest centre farà el 4 d’abril, a partir
de les 18 hores, una jornada de portes
obertes adreçada als alumnes de batxi-
llerat i cicles formatius.

Les obres d’ampliació i reforma de l’es-
cola Pompeu Fabra s’executen segons
el calendari previst. En aquests mo-
ments ja s’ha aixecat l’estructura del
nou edifici, estan acabades la façana i
la coberta i es treballa en la instal·lació
elèctrica. Durant les vacances d’estiu
s’executaran les obres que requereixen
un tancament del centre, com la conne-
xió dels dos edificis i altres petites refor-
mes a l’edifici antic. A la planta baixa
s’ubicaran les sales d’AMPA, secretaria
i direcció, una biblioteca amb sortida di-
recta al carrer, consergeria, menjador i
cuina. La primera planta es destinarà a
aules de desdoblament, informàtica,
plàstica, música i tutories. El projecte
està finançat per la Generalitat de
Catalunya i entrarà en funcionament el
proper curs escolar 2011-2012.

Setmana Blanca a les escoles

A partir del proper dilluns, 28 de febrer,
i fins al 4 de març tindrà lloc el període
vacacional de la Setmana Blanca esco-
lar. Per tal de donar resposta a les ne-
cessitats de les famílies, a les tres es-
coles bressol municipals, La Cuna, El
Cirerer i El Petit Cirerer, l’Ajuntament
ofereix un servei de lleure amb monitors
mitjançant la contractació d’una empre-
sa especialitzada. Per la seva banda, les
AMPA de les escoles públiques Lluís Pi-
quer, Patronat Pau Vila i Vila Parietes
han organitzat casals temàtics, oberts
també a alumnes d’altres centres del
municipi.

Breus

Si us agrada la fotografia, les noves tec-
nologies, els audiovisuals... animeu-vos,
treieu tot l’enginy, compartiu-lo amb Pa-
rets, connectem!
‘Així veig Parets!’ i ‘Parets i les noves tec-
nologies’ són les temàtiques proposades
per al concurs de fotografia i d’audiovi-
suals del projecte Parets connecta, em-
marcat en el Pla director participatiu de la
Societat del Coneixement (PDPSC),
finançat per la Generalitat i Localret.
La finalitat del cer tamen és impulsar la
participació de la ciutadania als espais vir-
tuals que ha posat en marxa l’Ajuntament
a través de Facebook, Flickr i Youtube.  El
concurs de fotografia està adreçat a la po-
blació en general, preferentment al col-
lectiu jove i gent gran, que sota el títol ‘Així
veig Parets!’ podran presentar un màxim

Connecta amb Parets: les fotos i vídeos tenen premi

de tres instantànies. El premi, que es con-
cedirà als tres primers classificats, consis-
tirà en una càmera fotogràfica digital per
a cadascun. D’altra banda, la convocatòria
del concurs audiovisual se centrarà en
‘Parets i les noves tecnologies’. Hi podran
participar joves, no majors de 35 anys, en
grups d’un màxim de 5 persones. Caldrà
que presentin un guió amb els detalls del
vídeo que voldrien elaborar. Es premiaran
els dos millors guions, amb 1.000 euros
cadascun, una dotació econòmica que els
permetrà produir el film.
Tots els treballs s’hauran de presentar,
abans del 21 de març, per mitjà de l’adre-
ça electrònica participacio@parets.org o  a
través del web municipal www.parets.org,
on estan publicades les bases íntegres
del concurs.

Tres càmeres fotogràfiques digitals i 2.000 euros per a les millors
propostes fotogràfiques i audiovisuals

Les obres de l’escola Pompeu
Fabra s’acabaran a l’estiu

Recepció als adjudicataris
dels 60 HPO de Can Fradera
Demà dissabte, 26 de febrer, a les 12
hores, tindrà lloc la recepció dels 60 ad-
judicataris dels habitatges de protecció
oficial de Can Fradera i la inauguració
dels espais lliures vinculats a la urbanit-
zació d’aquesta promoció d’HPO. A l’ac-
te hi assistiran els regidors de l’Ajunta-
ment de Parets, Lucio Gat i Sergi
Mingote, representants de l’empresa
municipal per al foment de l’habitatge
assequible, HabitaParets SL i també del
sindicat UGT i Qualitat Habitatge.
El lliurament de claus dels habitatges es
va fer a finals del mes de desembre i
bona part dels adjudicataris ja hi viuen.

Breus
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La Biblioteca Infantil i Juvenil Can
Butjosa rep el Museu Etnològic

Amb motiu del Dia Internacional de la
Dona, que se celebra el 8 de març, els ser-
veis d’Igualtat i Joventut de l’Ajuntament
de Parets organitzen, per setena vegada
consecutiva, el ‘Març de dones’, un seguit
d’activitats que es desenvoluparan durant
tot el mes de març i que tindran com a ob-
jectiu la sensibilització i la prevenció de la
discriminació per raons de gènere.

Tallers i xerrades per generar canvis
La primera de les activitats tindrà lloc el 3
de març i consistirà en la celebració d’un
taller-performance de Drak Kings, dones
que es vesteixen com homes per personi-
ficar els estereotips masculins, que anirà
adreçat als serveis tècnics municipals. Els
dies 4 i 11 de març, Isabel Erill, psicòlo-
ga i psicoterapeuta, serà l’encarregada de
conduir el taller ‘Cos, consciència i emoci-
ons’. La Sala d’Exposicions Can Rajoler

Reconeixement, igualtat, lluita i
treball. Març, el mes de les dones

La setena edició del ‘Març de dones’ inclou xerrades, cinema,
tallers i diferents activitats per homenatjar la dona

L’Associació Albentistate, vinculada al
Museu Etnològic de Barcelona, visitarà
demà dissabte 26 de febrer, a les
17.30 h, les dependències de la Bibli-
oteca Infantil i Juvenil Can Butjosa per
fer gaudir a tothom del seu especial
‘Filandon’, un costum de l’antic Regne
de Lleó, segons el qual dones i homes
de totes les edats es reunien per filar el
lli i la llana i s’explicaven contes i llegen-
des fins ben entrada la matinada. Tam-
bé s’inclouran altres sorpreses vingu-
des de terres Lleoneses.
Anteriorment la directora de la biblio-
teca, Mercè Escardó, es va traslladar al
museu per donar a conèixer el documen-
tal La Caixa Màgica, que repassa la tra-
jectòria del centre durant els seus 25
anys de vida. Per finalitzar la trobada,
Escardó va explicar alguns dels contes
preferits pel Follet, l’ésser màgic que viu
en aquest indret.

Dragador, esbojarrat i tarambana... Arriba el rei Carnestoltes

Hem acomiadat la Festa Major d’Hivern i els paretans i les paretanes co-
mencem els preparatius per continuar les celebracions. Posem fil a l’agu-
lla que hem d’acabar de cosir la disfressa que lluirem durant el carnestol-
tes d’enguany!
El proper dissabte 5 de març, a les 17 h, es donarà el tret de sortida i,
com sempre, la festa, la gresca i la xerinola seran de nou les premisses
per participar a la tradicional cercavila que començarà al Sot d’en Barri-
ques amb l’arribada del rei Carnestoltes. A les 18.15 h, al Pavelló Muni-
cipal d’Esports, s’iniciarà el ball de disfresses amenitzat per Dj Merino. A
les 18.45 h començarà el concurs i el repartiment de berenar als nens i
nenes inscrits. Per a la participació individual els concursants podran re-
collir el número de dorsal a la passarel·la del Pavelló. Enguany es reparti-
ran 2.300 euros en premis: en la categoria infantil individual, 200, 100 i
50 euros en vals de compra oferts per les associacions de comerciants
de Parets, per als tres primers classificats; en la de comparsa infantil, a

partir de 5 components, 300 i 150 euros, també en vals de compra, per als dos primers classificats; en la d’adult individual, 300,
200 i 100 euros en efectiu per als tres primers classificats; i en la comparsa d’adults, a partir de 5 components, 600 i 300 euros en
efectiu per als dos primers classificats. Per altra banda, l’entitat Fes-tuka també repartirà premis a les millors disfresses durant la
Festa de Carnaval que tindrà lloc el 4 de març, a les 23 h, al Teatre Can Butjosa. En aquesta ocasió, la colla del Pla ha escollit el
vestit xinès com a opció, mentre que els del Serradal s’han decantat per vestir-se de mexicans.

Un rei divertit, arrauxat i amb personalitat pròpia
El protagonista de la festa torna a ser el recentment estrenat rei Carnestoltes, una figura enigmàtica de tres somriures que vesteix
una gran túnica de colors llampants i anuncia l’arribada del bon temps. Un personatge grotesc, amb el volum representatiu de la luxú-
ria, la disbauxa i els excessos tradicionals dels dies de Carnaval i vestit amb frac i corona, com correspon al rei de la festa. La combi-
nació dels colors i textures de la roba ens suggereixen el passat agrícola que configuraven el paisatge del Parets d’ahir. Artristas, una
de les companyies deganes del teatre al carrer, serà de nou l’encarregada de la posada en escena de Sa Majestat. Enguany, l’esce-
nari que acompanyarà el rei dels poca-soltes evocarà el mar i tot el que s’hi pot trobar. Els seguidors de la cercavila seran guiats per
un vaixell blanc, acompanyat de meduses, peixos i un mar musical conduït pel vent i les onades.

Oficina de Catala

Oficina de Català

de Parets del Vallès
Centre Cultural Can Rajoler

Travessera, 1
Tel. 93 573 98 00

parets@cpnl.cat

`

Textos de l’alumnat dels

cursos de català per a adults

de Parets del Vallès

El Sopar de Dones és uns dels actes més participatius i amb millor acollida

El paretà Ricard Serra dóna vida
al Dr. W al canal de tv 3xL

Ricard Serra Pujol és la veu del delirant
Dr. Woody Bonepecker a la sèrie d’ani-
mació en 3D Dr. W, una nova coproduc-
ció destinada als nens i nenes d’entre
sis i nou anys que consta de 26 episo-
dis de 4 minuts cadascun.
Serra ha fet el doblatge en català i en
anglès per a aquesta producció que
s’emet al 3xL de TV3, els dissabtes i
diumenges a les 18 h.
Llicenciat en art dramàtic a l’Institut del
Teatre i màster en interpretació anglesa
LAMDA, ha participat en diferents pel-
lícules i series de televisió com a actor
secundari, ha gravat anuncis publicitaris
i, entre d’altres, ha format part dels
actors de l’obra Amputation, que es va
poder veure al teatre Romea.
La seva carrera dalt dels escenaris es
va iniciar de molt jove, amb el grup de
teatre local Som i Serem.

L’entitat juvenil Fes-tuka està en ple pro-
cés de creació de les activitats que for-
maran part del programa de la Festa
Major d’Estiu.
Per aquest motiu properament procedi-
rà a la renovació de les quotes dels so-
cis. La junta comunicarà les noves quan-
titats als interessats mitjançant un cor-
reu electrònic, al qual hauran de contes-
tar sol·licitant la renovació i actualitzant
les dades en cas que sigui necessari.
Per altra banda, les persones que
vulguin formar part d’aquesta associa-
ció poden fer-ho, abans del proper 10 de
març, mitjançant el Facebook on troba-
ran l’enllaç amb el full d’inscripció o
també poden demanar l’imprès a l’adre-
ça: fes-tuka@hotmail.es.
Les places són limitades.

Fes-tuka renova quotes i cerca
nous membres per a l’entitatacollirà, el 17 de març, la conferència

‘Com afecta a les dones la crisi? La femi-
nització de la pobresa’ amb la ponent Va-
nessa Garcia Chousa de l’entitat Gènere i
Més. El tradicional Sopar de Dones, que
se celebrarà el 18 de març, a la Sala Co-
operativa, tornarà a ser un dels plats forts
d’enguany. Per participar només caldrà ins-
criure’s prèviament al Casal Can Butjosa i
por tar el menjar que es prefereixi. Les
activitats clouran amb la projecció de la
pel·lícula Caramel, el 25 de març, i la ter-
túlia que tindrà lloc a la biblioteca Can Ra-
joler, al voltant del llibre Beloved, de Tony
Morrison. Durant tot el mes de març tam-
bé es podrà veure a la Biblioteca Can Ra-
joler, una exposició temàtica sobre les
dones. Les biblioteques Can Rajoler i Can
Butjosa s’afegiran als actes, el dia 8 de
març, amb la celebració de l’Hora del Con-
te especial del Dia de la Dona.

La companyia Artristras posarà de nou en escena el rei dels poca-soltes, que tornarà a ser l’eix central de
la cercavila i el jutge imparcial del concurs de disfresses que se celebrarà al Pavelló d’Esports

Curs S2

INSTRUCCIONS PER ACCEPTAR
AMB ALEGRIA ELS PÍRCINGS, ELS
TATUATGES I EL XICOT OKUPA DE

LA TEVA FILLA

D’entrada, rebeu al xicot de la vostra
filla amb naturalitat, eviteu qualsevol
gest que reveli la impressió que us hagi
pogut causar, i no el prejutgeu.
A continuació, convideu-lo a passar i a
seure, feu-lo sentir còmode. Tot seguit,
inicieu una conversa distesa, feu servir
un to de veu serè i modulat.
Durant la conversa, parleu de les seves
aficions i desvieu amb certa habilitat el
vostre interès cap els seus pírcings i
tatuatges, indagueu si són o no un ca-
prici passatger. Alhora, intenteu saber
del seu entorn familiar i cercle d’amistats.
De moment, no li doneu consells ni li feu
saber la vostra opinió.
D’una banda, penseu que els joves se-
gueixen els passos de la moda, i per
aquest motiu no són persones millors ni
pitjors, i d’altra banda, cal que respec-
teu el seu estil encara que sigui diferent
al vostre.
Per tant, heu de ser pacients i tolerants,
aposteu per una convivència cordial. No
avanceu esdeveniments, i deixeu que
us demostri com és, dia a dia.

Més textos al wiki de l’OC de Parets:
wiki.cpnl.cat/parets
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La Festa Major d’Hivern clou amb un gran èxit de participació en totes les activitats

Els paretans i les paretanes, armats de guants i bufandes, van desafiar el fred i van
sortir al carrer per participar activament en totes les activitats programades durant
la Festa Major d’Hivern d’enguany. Les baixes temperatures no van privar a més de
cinc-cents comensals de gaudir del tradicional àpat que s’oferia durant la XIV Calço-
tada popular. Prop d’un miler de persones es van aplegar al Pavelló d’Esports per
aplaudir els membres d’Hotel Cochambre i les joves components del grup Vanila.
Els més petits van poder saltar i córrer al parc infantil instal·lat dilluns al Pavelló d’Es-
ports i van tenir el seu moment més divertit i didàctic durant les actuacions progra-
mades als teatres Can Butjosa i Can Rajoler. El Ball de Festa Major va reiterar el ta-
lent natural i el sentit del ritme de la nostra gent gran, que van demostrar un any més
que els avis i àvies de Parets són actius, participatius i estan plens d’energia. Els me-
nestrals ens van deixar un regust dolç de tradició i saber fer durant la XVI Fira d’arte-
sans i els nostres diables ens van fer saber, durant la XV Desfilada Infernal, que con-
tinuen igual de sorollosos i entremaliats.
Demostracions de vehicles 4x4, partides d’escacs, concurs de futbolí, joguines, tea-
tre, òpera, gegants, música, sardanes... Què més li podíem demanar a la Festa Ma-
jor d’Hivern? Tot un èxit! I gran part la devem a les entitats paretanes que, any rere
any, s’esforcen per tal que la nostra festa continuï sent participativa, solidària, cívi-
ca i, sobretot, enormement divertida! Aquí teniu algunes de les imatges que ens han
quedat d’aquests quatre dies, però si voleu fer el tafaner en trobareu un grapat més
al web de l’Ajuntament www.parets.org.

La Colla de Diables

Parets ha celebrat

enguany el 15è
aniversari de la
seva creació

L’intens fred

 no va desanimar

els participants

durant les activitats

a l’aire lliure

Els més menuts

van gaudir d’un

ampli ventall

d’actes lúdics

i educatius
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Comencen les obres de les noves pistes d’atletisme de Parets El paretà Joaquim Rodríguez

correrà el Giro i la Vuelta

El ciclista paretà de l’equip Katusha,
Joaquim Rodríguez Oliver, no participa-
rà a la propera edició del Tour de
França. Purito, que l’any passat va de-
butar a la prova francesa, sí que corre-
rà el Giro d’Itàlia i també la Volta Ciclis-
ta a Espanya.
Joaquim Rodríguez ha estrenat la nova
temporada participant a la Xallenge de
Mallorca i ho ha fet carregat d’il·lusió i
amb molts projectes. A més de les dues
grans proves també està assegurada la
seva participació a les clàssiques dels
Països Baixos, on el recorregut és més
apte per a les seves característiques ja
que hi ha ports explosius.
El ciclista del Katusha ha descartat el
Tour ja que considera que té poques
opcions d’endur-se la victòria a la clas-
sificació general. Un dels majors obsta-
cles que tindrà Purito serà en les eta-
pes de contrarrellotge tot i que el ciclis-
ta paretà ha fet entrenaments especí-
fics durant la pretemporada. Aquest any
al Katusha tindrà nous companys com
ara Alberto Losada, Dani Moreno, Óscar
Pujol i Danilo di Luca.

El nou equipament, que tindrà servei de bar, estarà a punt per la Cursa popular d’atletisme, l’1 de maig,

Les obres per a la construcció de les noves pistes d’atletisme de Parets ja han començat. Els treballs s’emmarquen dins del projecte
del Parc Fluvial i segons les previsions entraran en funcionament el proper 1 de maig, coincidint amb la 6a Cursa Popular d’atletisme
de Parets. Les noves pistes tindran una llargada de 200 metres de corda amb 4 carrers i una recta de 100 metres amb 6 carrers. A
més, es completaran amb un espai per a llançaments i també salts. Aquesta instal·lació se situarà a l’espai que actualment ocupa el
camp de rugbi. Paral·lelament també s’han iniciat les obres del bar que donarà servei a la zona esportiva situada al voltant del Pave-
lló Municipal d’Esports i el condicionament de l’entorm del futur Parc Fluvial amb l’ajardinament i la il·luminació de la zona esportiva.
La construcció de les pistes va ser la proposta guanyadora del procés participatiu ‘Amb els diners tu hi comptes’ de l’any 2008 i no
es va desenvolupar en aquella ocasió per tal d’integrar-la al projecte global del Parc Fluvial.

Obertes les inscripcions de la Cursa de Parets
El Club Atletisme Parets manté les distàncies de 10 i 5 kms per a la prova prevista per l’1 de maig. La sortida serà a les 10 del matí
des del Pavelló Municipal d’Esports. Tots els participants rebran una samarreta, una bossa amb obsequis dels patrocinadors i un en-
trepà. Les inscripcions es tancaran en arribar als 650 atletes i es poden fer al web www.atletisme.com, al Pavelló d’Esports, a la Pis-
cina Can Butjosa i a les botigues Pura Vida de Parets i L’Aire Sports de Granollers. L’any passat van participar 550 atletes i la victòria
va ser per Marc Otero i Esperança Zuriguel.
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El CAP participa al Campionat
de Catalunya de cros

Breus Breus

Un total de 5 equips complets del Club
Atletisme Parets van prendre par t al
Campionat de Catalunya de cros cele-
brat a Granollers. En la categoria sèni-
or, Marc Congost va ser acompanyat
pels veterans Salvador Corbera, Vicenç
Mompart, Alberto Castañeda i Cesar
Arranz. L’equip va ser el 16è.
Entre els resultats més rellevants hi ha
el 5è lloc de l’equip benjamí femení for-
mat per Emma Loughman, Alba
Ramirez, Laura Tarres i Andrea Carrillo.
L’equip benjamí masculí va quedar 18è
de la categoria, l’aleví femení 29è i l’in-
fantil femení 22è.

El nedador del Club Natació Parets, Adrià Martínez, participarà a partir del 19 de març
al Campionat d’Espanya infantil després d’una brillant actuació en la final catalana d’hi-
vern celebrada a les instal·lacions del CN Barcelona. Martínez va quedar 2n en les mo-
dalitats de 100 i 200 m papallona, 3r en 200 braça i 5è en 100 m braça.
Es tracta d’uns resultats espectaculars ja que va estar a punt de vèncer en la seva es-
pecialitat -la papallona- però va aconseguir dues medalles d’argent als 100 i 200. En 200
papallona va obtenir la cinquena millor marca espanyola en la seva categoria.
Altres dels nedadors paretans van ser: Victor Ferrer (7è en 100 i 200 esquena, 10è en
100 m estils i 15è en 100 lliure), Miguel Povea (7è en 100 estils i 200 papallona, 12è
en 100 braça i 13è en 200 braça), Marc Belmonte (10è en 100 estils), Ivan Baños (15è
en 200 lliures), Sergio Torres (9è en 200 papallona, 10è en 400 estils), Fran Reyes (8è
en 400 estils), Òscar Figueroa (18è en 200 estils).
En categoria femenina, Cèlia Rodríguez va ser 10a en 200 papallona, 12a en 100 papa-
llona i 13a en 100 lliures. Ana Seminario va quedar 10a en 100 esquena i 16a en 100
estils, Andrea Vielsa 14a en 100 estils, Carla Muñoz 13a en 100 estils, 14a en 100
papallona, Mar Girona 23a en 100 lliures i Laura Jordi 25a en 200 braça.

L’atleta paretana de categoria cadet Ingrid
Andrés Bocanegra es va proclamar Campi-
ona de Catalunya de pista coberta en la
modalitat de 60 metres llisos. L’esportis-
ta, que des d’aquesta temporada repre-
senta al Club Atlètic Mollet, va guanyar de
forma molt clara amb un temps de 7.83.
Va ser l’única atleta que va rebaixar els 8
segons i es va imposar a Sheila Garcia de
l’Igualada i Mònica Esteve, de Lleida.
Una molt bona sortida en la final de 60
metres li va permetre aconseguir el primer
lloc en la prova.
En els 300 metres llisos, Ingrid Andrés va
aconseguir la segona posició per darrera
d’Alba Feliu, del Catalunya. L’atleta pare-
tana va fer una marca de 43.07 segons.

Mor Ferran Marvizon, primer
president del Club Atletisme

El que va ser primer president del Club
Atletisme Parets i un dels fundadors de
l’entitat, Ferran Marvizon, va morir el
primer cap de setmana de febrer.
Marvizon de 57 anys no va poder supe-
rar una llarga malaltia. Al llarg de la
seva trajectòria va fer possible la crea-
ció del CAP, sorgit en bona part d’un
grup d’atletes vinculat amb l’ACESCO.
L’organització de la cursa popular du-
rant la Festa Major de 1994 va donar
lloc a la creació del club. Durant la seva
presidència l’entitat va obtenir els mi-
llors resultats en les categories de pro-
moció destacant atletes com Marta
Martín i Ivan Límia. Dues de les seves
filles, Sandra i Bàrbara, també van for-
mar part de l’equip de competició. Tam-
bé va ser un dels primers en reivindicar
la creació d’unes pistes d’atletisme al
municipi.

L’atleta paretana Ingrid Andrés, campiona de
Catalunya de pista coberta en 60 metres

L’esportista, que ara corre pel CA Mollet, va assolir també un segon
lloc en la prova dels 300 metres en la final disputada a SabadellLa sala d’actes de la Cooperativa va

acollir el 29 de gener passat una de les
jornades de la fase comarcal d’escacs
dels Jocs Esportius organizada per la
Paretana. Enguany l’entitat local ha re-
gistrat la major participació en la moda-
litat de promoció sub 10. Entre els re-
sultats més rellevants podem destacar
Damián Núñez, campió individual en
promoció sub 10, Daniel Cirugeda, 4t
classificat en promoció sub 10, Adrià
Cirugeda 2n a promoció sub 16, 14 i
16. A més, Simón Pérez va quedar 3r i
Vicente Baltasar 4t en sub 12. La clo-
enda de la fase comarcal es va celebrar
a les instal·lacions de l’Escola Sant
Gervasi de Mollet el passat  dissabte
19 de febrer.

Acaba la fase comarcal
d’escacs dels Jocs Escolars

Nova edició del Festival de
Patinatge Artístic de Parets

Conferència del psicòleg Pep
Marí, l’11 de març a Can Rajoler

Dins de la campanya que impulsa l’Ajun-
tament de Parets per corregir determi-
nades conductes envers l’esport s’ha
organitzat una conferència col·loqui
amb el títol ‘Ser només pares’ que ani-
rà a càrrec de Pep Marí, cap del Depar-
tament de Psicologia del CAR Sant
Cugat. La conferència es farà el diven-
dres 11 de març a les 19.30 h al Tea-
tre de Can Rajoler. Pep Marí col·labora
en diversos mitjans de comunicació i ha
publicat diferents articles sobre aques-
ta temàtica, a més, ha estat responsa-
ble del Departament de Psicologia del
RCD Espanyol. L’objectiu de la sessió
és ajudar a entendre el paper que han
d’assumir els pares en l’educació es-
portiva dels fills. En alguns casos, molts
pares i mares, amb la voluntat de col·-
laborar actuen negativament, davant de
situacions que genera l’esport i la ma-
teixa competició.

Destacada actuació del CN Parets a la final infantil

Un total de 190 patinadores de 5 clubs
diferents i de 3 escoles van participar el
passat 6 de febrer al Festival de Patinat-
ge Artístic organitzat pel Club Patí Pa-
rets al Pavelló Municipal d’Esports, de-
dicat enguany al cinema i la televisió.
A més del club amfitrió van prendre part
el CP Ripollet, Sant Fost, l’APA Lliçà de
Vall, el Ciutat de Terrassa, el CEIP Pau
Vila, CEIP Vila Parietes i l’escola Sant
Jordi de Montmeló. Entre les actuacions
cal destacar la representació de Pipi
Calzaslargas per part del grup de les
més petites i Mary Poppins pels grups
d’iniciació. Com a cloenda del festival
van intervenir els patinadors que han
participat a Campionats d’Espanya com
ara Sílvia Rodríguez Ucha (cadet), Carla
Pérez Petidier (infantil) i Pau Garcia
Domec (aleví).

El CF Parets rep dissabte a
primera el Sant Feliu de Codines

L’equip de Cuni manté les opcions d’as-
cens a 1a Catalana després de vèncer
diumenge (0-3) al camp del Canovelles
amb gols de David Garcia (2) i Pablo.
Demà dissabte a les 17 hores rep en
derbi comarcal el Sant Feliu de Codines,
partit que transmetrà el canal comarcal
Vallès Visió a les 19.30 hores.
Els paretans ocupen la 4a posició amb
36 punts, a 8 del líder, el San Lorenzo
de Terrassa. A la primera volta el CFP va
guanyar al camp del Sant Feliu (1-3).

Fitxatge pel CA Mollet
Després de ser escollida en diverses oca-
sions millor esportista de Parets i de ser
una de les atletes més destacades del
club paretà, aquesta temporada s’ha incor-
porat al Mollet amb l’objectiu de centrar-se
més en la velocitat.
En les setmanes prèvies a la final catala-
na celebrada a Sabadell, el primer cap de
setmana de febrer, Ingrid Andrés va
prepar-se al Centre d’Alt Rendiment de
Sant Cugat per millorar la sortida.
L’espor tista, de categoria cadet, no vol
perdre el bon moment de forma i aspira a
un bon resultat en els propers Campionats
d’Espanya de pista coberta, que es faran
a Oviedo el 26 i 27 de febrer.
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Grup Municipal d’ICV-EA
www.iniciativa.cat/parets

parets@iniciativa.cat

Grup Municipal del
Partit del Socialistes de Catalunya

És possible que la proximitat a la data de les
properes eleccions municipals i un cert opor-
tunisme que pot donar l’actual conjuntura eco-
nòmica per voler desgastar el govern, sigui el
motiu pel qual la principal força política de
l’oposició a l’Ajuntament de Parets, afirmi en
algunes de les seves publicacions frases des-
afortunades que estem segurs no han meditat
ni reflexionat abans de fer-les públiques.
Que els ciutadans de Parets no som anònims,
tal i com diu el NOPP, ho sabem cadascú de
nosaltres, faltaria més! Per això, per posar un
exemple, quan ens hem de dirigir a l’Ajunta-
ment ens identifiquem com a ciutadans amb
noms i cognoms. No sabem què vol dir aques-
ta formació política amb afirmacions com
aquesta, el que si sabem per experiència és
que aquesta majoritària actitud ciutadana ple-

na de normalitat i responsabilitat, sembla ser
que no tothom la practica i d’això el NOPP en
sap alguna cosa.
Aquest grup també afirma, com a una prome-
sa electoral, la lluita per a viure en un Parets
digne. Estem segurs que tampoc han meditat
aquesta frase, perquè si fos així pensaríem
que no viuen en aquest poble. Els socialistes
no partim de l’idea d’un Parets indigne, perquè
la dignitat és el que ens fa ser el que som, i
malgrat que encara queda un llarg camí per
recórrer cap majors quotes de benestar, estem
en condicions de dir que vivim amb dignitat en
un poble, ple de serveis, amb opor tunitats,
amb infraestructures, amb una sensibilitat
especial per les polítiques socials, per l’edu-
cació, per la gent gran, pel mediambient, per
l’equilibri territorial. Un poble amb recursos

estables que cal conservar i un camí fet que
cal potenciar.
El diccionari de la llengua en català diu que la
dignitat és la qualitat moral per la qual hom no
vol rebaixar-se o no tolera d’ésser ofès. En
aquest sentit Parets sempre ha tingut el res-
pecte i el reconeixement que es mereix. El que
si ens pot semblar quelcom més indigne és
l’anonimat.

Les eleccions municipals del 2011 estan a
prop, us volem dir que hi serem perquè la nos-
tra principal preocupació és mirar cap al poble,
no mirar cap a les sigles de cap partit d’àm-
bit més enllà del poble. Estem treballant en
diversos eixos del nostre programa i volem
convidar-vos a participar-hi, d’una manera lliure
i oberta. Volem governar amb la gent, no no-
més per a la gent.
El nostre model de poble és consolidar-lo, do-
nar-li els serveis que falten, aspirem a  un crei-
xement ordenat, aspirem a augmentar els es-
pais verds i de lleure, per això no compartim
la tala del bosc de ribera de Can Isidre Coix,
actuacions com aquesta no s’haurien de fer
mai, perquè es disminueix l’espai verd tot i
estar preservat pel pla general.
Hem de retallar despeses i els diners que es

En aquests moments, en el nostre municipi
tenim en execució diferents infraestructures,
que es preveu que s’inaugurin abans de les
properes eleccions municipals del 22 de maig
d’enguany. Anem a pams i a fer una anàlisi de
les mateixes:
Residència d’ avis; estem d’acord que el nos-
tre municipi necessita una residència d’avis,
però no estem d’acord ni en el model de resi-
dència, ni en el lloc, ni en el finançament que
ha tingut.. tot a càrrec nostre a base de crèdits.
Ampliació de l’escola Pompeu Fabra; totalment
necessària. Estem totalment a favor d’aques-
ta infraestructura que ha de millorar el mitjans
per aconseguir una millor educació.
Escola bressol del carrer Prat de la Riba;
infraestructura important però en aquest mo-
ments de crisi no prioritària, per nosaltres.

Pistes d’atletisme, podem dir que aquesta
infraestructura que beneficiarà a un percentat-
ge petit de paretans, en el context de crisi que
vivim, és la menys prioritària de totes. Una
infraestructura que en aquest moments no
toca, però que el govern socialista ha hagut de
fer degut al compromís que va adquirir en el
seu dia en un del processos participatius més
discutibles de tots; lícit però discutible.
És per això que creiem que ara no és el mo-
ment de fer aquesta infraestructura, que no
diem que no es faci, però no ara. Hi ha unes
altres prioritats i no és de rebut endeutar-nos
més per fer equipaments que poden esperar
en un context de crisi com l’actual.
És molta casualitat que totes estan en un es-
tat molt avançat de construcció, i suposem
que seran enllestides abans de les eleccions

Grup Municipal Nova Opció per Parets
www.nopparets.cat
info@nopparets.cat

S’apropen les
municipals

del 2011

Noves
infraestructures

Anònims
i dignitat

gasten s’ha de fer amb eficiència, amb rigor i
sense improvisar. Nosaltres no llogaríem lo-
cals sense saber perquè es necessiten. Farí-
em un pla d’estalvi reduint deutes i despeses.
Hem de fer que l’espai públic estigui cuidat,
perquè és l’espai de tots, vivim més hores en
espais públics que a casa, els nostres carrers
i places han de lluir, han de sortir de la grisor
i deixadesa imperant.
Treballarem per combatre l’atur amb més
plans d’ocupació, cal mirar de cara als joves
millorant l’educació, cal un nou IES i hem d’ori-
entar l’oci dels joves, ho hem de fer perquè ho
necessitem tots, no només els joves.
Tenim gent preparada per tirar endavant un
govern local amb persones formades, amb
experiència i joventut i serem més si tu vols.
Qui vulgui participar, ja sap que pot venir cada

Grup Municipal de Convergencia i Unió
www.ciu.cat/parets

Grup Municipal  del

Partit Popular de Catalunya

En Cataluña el derecho a decidir va por barrios
y se predica de muchas formas. La manera de
predicar el “dret a decidir” de CiU es el “el
derecho a chantajear”. La pela es la pela y las
arcas de la Generalitat están vacías. En las
elecciones Artur Mas y el propio Pujol repitieron
hasta la náusea que “ahora no toca hablar de
independencia”. Parece que ya sí. Puede que
antes se alimentara el espacio electoral de ERC
y ahora se necesita para chantajear al Estado
y agitar a la clientela. Llueve sobre mojado.
Artur Mas en La Vanguardia advertía el pasado
9 de enero: “si España no se mueve, hay riesgo
de ruptura” “Desde Cataluña nos hemos de
rearmar” frente al “intento de laminación y de
disminución” del autogobierno.
Su vicepresidenta, Joana Ortega, se sumaba
al chantaje al relacionar las reivindicaciones

económicas con la independencia: “Si a esto
se le puede llamar [ser] independentista, pues
quizá sí, [lo soy]”. Y el candidato de CiU a la
alcaldía de Barcelona, Xavier Trias enfatizaba:
“Iré a votar a la consulta por la independencia
del día 10 de abril, sin duda”. Seguramente
los ciudadanos preferirían que el presidente
de Cataluña se rearmase para asegurar
empresas como Nissan o Yamaha, derrochase
menos millones en sostener a Spanair por
cuestiones identitarias en clara competencia
desleal contra el resto de compañías
(especialmente Vueling), pusiese límites a la
deuda pública o acabase con la política
internacional de embajaditas. Pero esas
acciones son empíricas y verificables, el
magreo de sentimientos no, y además crea
“país”. La excusa de Pujol ha sido las

sentencias del Tribunal Constitucional y del
Tribunal Supremo. Cosas de la liturgia
soberanista. La de Ar tur Mas es la
administración de los “recursos propios” a
través de un “pacto fiscal”, o sea, el “concierto
económico” o cupo vasco. Forma y fondo. A
veces es la pasta, o sea, el fondo; a veces es
el Volksgeist, el espíritu del pueblo, la nación,
la bandera... la forma. Y siempre la
advertencia, la bronca, el chantaje. Mala cosa
es para una nación que algunos de sus
gobiernos regionales utilicen la amenaza de
la ruptura institucional cada vez que la
aritmética democrática no les es favorable. La
estructura del Estado no puede depender de
las disputas democráticas ordinarias.

Derecho
a decidir

dilluns de 8 a 10 hores del vespre estem al
carrer Ca n’Oms núm. 4. També podeu
contactar amb nosaltres mitjançant la web:
www.nopparets.cat.

municipals. Quina casualitat!!!!!

La feina feta,
patrimoni

de tothom!

A tres mesos de les properes eleccions muni-
cipals, la gent d’ICV ja hem iniciat el procés
que ens portarà a presentar la nostra candida-
tura i programa electoral al conjunt de la ciu-
tadania de Parets del Vallès.
Hem encetat un període de debat que ha de
ser, sobretot, de diàleg enfora, amb la socie-
tat i, especialment, amb els sectors progres-
sistes del nostre poble.
Hores d’ara ens podem presentar davant de la
població amb el balanç de la feina feta, la de
la nostra Agrupació Local i la del nostre porta-
veu a l’Ajuntament, en Josep Maria Tarrés i
Massaguer, que tant des de la regidoria de
Medi Ambient i Mobilitat com amb tot allò que
ha empès i apor tat des de la corres-
ponsabilitat en el si del govern municipal, ens
permet dir que hem estat útils i que la feina

feta, avui és ja patrimoni de tots els ciutadans
i ciutadanes.
Volem seguir treballant amb força per construir
un futur millor, lluitant contra la crisi econòmi-
ca i els seus efectes, assumint els nous rep-
tes i plantejant noves propostes per seguir
transformant la nostra vila, millorant-ne els
serveis i per damunt de tot, les condicions de
vida de les persones.
Hem complert amb la paraula donada, amb els
compromisos adquirits. Des dels nostres va-
lors i ideals, ara hem de mirar endavant, en
positiu. Segur que la renovació que oferirem
serà útil en aquest objectiu.
El procés ja ha començat, amb noves idees i
cercant els millors candidats i candidates. Des
de les conviccions i els valors de l’esquerra
transformadora, ICV ofereix una nova propos-

ta que, com sempre, és oberta, integradora i
compromesa amb el nostre municipi.
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Incidències
en el servei

ferroviari

Com definiria aquesta exposició fotogràfica?
Són instantànies preses a peu de carrer fetes per sor-
presa. Sorpresa tant per a les persones retratades
com per a mi mateix perquè no sabia a qui em troba-
ria. Les imatges tenen una personalitat pròpia d’acord
amb la persona que hi surt representada. Les fotos
tenen una mida bastant gran i estan instal·lades en
forma de laberint, fet que permet observar aquestes
persones de forma íntima i ells observen al visitant
de la mateixa manera. És una experiència interactiva.
Totes les persones que apareixen a la mostra les co-
nec personalment. No sé si la col·lecció de fotos tin-
dria el mateix resultat si no els conegués. Aquest fet
m’ha permès modelar millor la fotografia.
Quin missatge vol transmetre aquesta exposició?
Es volen transmetre uns valors que a vegades passen
desapercebuts pels que anem pel carrer. La intenció
és mostrar aquelles persones que viuen en una soci-
etat real i viuen les seves vides com són, sense elu-
cubracions fantàstiques ni vanitats especials. Aquest
tipus de persones tenen molt per mostrar. He volgut
fer aquesta representació singular de la gent del car-

“He volgut fer una representació singular de la gent del carrer”

FFFFFeeeeem fm fm fm fm fotototototooooogrgrgrgrgraaaaafffffiaiaiaiaia

Jaume Paris
Artista local

Fins al proper 28 de febrer es pot visitar a la Sala
d’Exposicions de Can Rajoler la mostra “12 dones
i 8 homes”, de l’artista local Jaume Paris. L’expo-
sició consta de 20 fotografies fetes a paretans i
paretanes que l’artista ha trobat pel barri de La
Linera, imatges que han estat fruit d’una trobada ca-
sual una tarda d’estiu mentre duia la càmera foto-
gràfica a la mà. Amb aquest esperit, Jaume Paris
ens mostra els veïns i veïnes de la població sense
pretensions, amb retrats naturals, inesperats, sen-
se artificis i amb actitud espontània.

rer en contra de tota la imatge que ens ofereix la te-
levisió que és una imatge una mica mediocre.
Vosté és un artista multidisciplinar i molt creatiu. Al
costat de la seva companya, Cristina Martín, va ser
el promotor, d’acord amb l’Ajuntament, d’impulsar el
moviment geganter que avui existeix a Parets. Què
ha representat això per a vosaltres?
Va ser una època molt intensa. Els gegants i els dia-
bles van associats a tota una colla de festivitats po-
pulars i tradicionals. Ho recordo com uns anys molt
fructífers des del punt de vista artístic. Contínuament
eren reptes nous i observàvem el món des d’una al-
tra perspectiva. D’alguna manera, és com l’exposició
que m’ha permès aprendre moltes coses noves.
Sembla mentida, però mai s’acaben de descobrir co-
ses noves.

Pepi Volart

ESCOLA DE LA NATURA
C/Galende, 12. Parets del Vallès. Tel. 93 562 1794

EEEEEssssscccccooooollllla da da da da de le le le le la Na Na Na Na Naaaaattttturururururaaaaa
Invertim en educació ambiental
Avui, en aquesta fotografia de l’any 1983, us volem mostrar una de les
sortides organitzades per l’Escola de la Natura pels voltants de la Tor-
re de Malla, fent parada al safareig tal i com es veia abans de la res-
tauració que es va dur a terme l’any 1999.
Ja fa gairebé 30 anys del primer itinerari per l’entorn natural del  nos-
tre municipi organitzat per l’Escola de la Natura, aleshores anomena-
da Associació per a la defensa i el coneixement de la fauna i flora lo-
cal. Ja en aquells anys teníem el convenciment que la formació ambi-
ental era el futur de la protecció del medi ambient i del nostre entorn
natural. Des d’aquells inicis i fins ara hem intentat evolucionar d’acord
amb les necessitats de cada moment. Actualment, l’Escola de la Natu-

ra de Parets ofereix un ampli programa d’activitats escolars amb el medi ambient com a element vertebral. De la mateixa
manera, l’oferta de cursos per a públic en general s’ha adaptat a la situació de crisi i es poden trobar ofertes forma-
tives amb possibilitats de sortida laboral. En definitiva, pensem que invertir en l’educació ambiental per a petits i grans
és apostar per la conservació del nostre entorn.

L’elaboració d’aquest article ha estat possible gràcies a la documen-
tació aportada per Pere Planas i per la informació obtinguda de Pere
Comas, Joan Desquens, Ramon Talarn i Joan Vila. A tots, gràcies

RRRRReeeeetttttalalalalallllllsssss............... Mercè Alcayna

Ara fa pocs dies, el cinema català va estar d’enhorabona. La
pel·lícula ‘Pa negre’ va obtenir 9 dels 14 premis a què es-
tava nominada. Una altra cinta catalana premiada ha estat
‘Bicicleta, cullera, poma’, un documental que relata la lluita
de l’expresident Pasqual Maragall contra l’Alzheimer que s’ha
endut el Goya a la millor pel·lícula documental.
Però no és exactament de ‘produccions paretanes’ –que tam-
bé en tenim– del qual us volem parlar en aquesta ocasió. Sí,
avui volem endinsar-nos en el món màgic del cinema, del
setè art, però d’aquella part del cinema vinculada a les sa-
les de reproducció.
Recordeu? fum, programa doble, soroll d’esclòfia de pipes,
riures, plors i parelles que aprofitaven la foscor per agafar-
se de la mà i acaronar-se les galtes... ai!
La història del cinema a Parets comença com a tantes d’al-
tres localitats del Vallès quan les associacions, centres par-
roquials o cafès locals eren els que acollien les exhibicions.
Cal remarcar que, cap a l’estiu, era costum fer cinema al
carrer, exhibicions públiques que han evolucionat cap a l’ac-
tual ‘cinema a fresca’ de moltes poblacions. A Parets, aquest
costum es va batejar com ‘l’Embut de la butifà’. Amb aquest
sobrenom era com es coneixia la màquina que projectava les
cintes i que feia anar un curiós personatge d’orígen francès.
Les primeres pel·lícules a Parets es van passar a la sala de
cinema “El Jardí” que pertanyia inicialment al centre parro-
quial. D’aquest espai se’n va fer càrrec durant molts anys
Mossèn Jaume Urgell. Molts paretans i paretanes recorden
haver d’assistir a la missa de diumenge per poder aconse-
guir un tiquet descompte per anar al cinema. Aquest val i el
pagament d’una pesseta, els donava dret a gaudir del pas-
si de dues pel·lícules –de l’oest, d’aventures o, en tot cas,
autoritzades per a tots els públics– i del famós informatiu
partidari al règim ‘Nodo’. Posteriorment, va sorgir un altre
espai al qual hem de situar on ara trobem l’actual Coopera-
tiva. Allà se solien projectar pel·lícules mudes que un expert
narrador comentava, acompanyat d’un piano, tot afegint el
suspens, el misteri o el romanticisme que calgués en fun-
ció de la trama. Aquella sala la portaven la Llucieta Moré i
el Sisco Tintó que, més endavant, també es van fer càrrec
del cinema del Complex i la sala “El Casino”, situada a l’Ei-
xample. Encara hi ha qui ens en parla de les extraordinàri-
es ametlles garapinyades que feia la Llucieta...
Aquest tema ens donaria per més d’un ‘Retalls...’ així que
ens reservem el plaer de tornar-hi a parlar ben aviat. De
moment, una recomanació: aneu al cinema i no oblideu viu-
re intensament les emocions dels actors i actrius que hi
surten a la pantalla, ni que sigui per un parell d’hores.

El cinema a Parets

QUÈ CAL FER EN CAS D’INCIDÈNCIA EN EL SERVEI FERROVIARI DE RODALIES DE CATALUNYA

En primer lloc, cal consultar la incidència, la situació actual, els horaris i les alternatives a:
www.gencat.cat/rodalies o mou-te.gencat.cat o bé a rodalies mòbil a l’adreça www.gencat.cat/especial/mobi_rodalies/cat o al telèfon 902 410 041.

Si heu de reclamar feu-ho a Renfe Rodalies:
per mitjà del Llibre o Fulls de reclamació disponibles a les estacions
per correu postal adreçat a Renfe Rodalies, Plaça Països Catalans, s/n.Estació de Sants, 08014 Barcelona
a través del formulari de consultes, queixes o reclamacions i suggeriments del servei de Rodalies de Catalunya

Si heu de reclamar la devolució de l’import del bitllet ho podeu fer al Servei d’Atenció al Client de Rodalies Catalunya, al web www20.gencat.cat.
L’empresa ha de donar resposta a les vostres queixes i reclamacions com abans millor i, en qualsevol cas, en el termini màxim d’1 mes des que són presentades.

Si no rebeu una resposta satisfactòria en el termini màxim d’1 mes podeu presentar una còpia del full de reclamació:
a l’SCAC, el Servei de Comerç i Atenció al Consumidor de Parets del Vallès, Plaça de la Vila, número 1
a l’Agència Catalana del Consum per correu o personalment al C/ Pamplona, 113, 08018 Barcelona; telèfon 93 551 66 66 i fax 93 551 65 17
O bé a través del seu web www.consumcat.net, omplint el formulari de reclamació i annexant-hi la documentació pertinent.

També podeu adreçar la vostra reclamació a la Junta Arbitral del Transport de Catalunya, al C/ de Tarragona, 161, planta 16, 08029 Barcelona; telèfon 93 495 80
00 i fax 93 495 81 99

En qualsevol cas, conserveu i adjunteu a la reclamació tots aquells comprovants de què disposeu per justificar els fets: el bitllets i altres documents rellevants.
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Carles Font

Com va sorgir la possibilitat d’estar amb
l’argentí?
Aquesta col·laboració va sorgir durant el
mes de maig de l’any passat. L’empresa
Adidas buscava blocaires per seguir la pre-
sentació de les noves botes de Messi i
Villa per al Mundial de Sudàfrica. Van es-
collir-ne alguns, entre ells el meu, i vam
anar a la presentació al Circuit de
Catalunya. Vam ser a les graderies per in-
formar d’aquesta presentació al nostre
bloc. Però uns mesos després, al gener,
Adidas em va trucar perquè els va agradar
l’article que havia fet. Així em van triar per
ser el bloc oficial de presentació de les
botes amb les quals juga ara Messi.
I després va estar a la presentació de les
botes de Messi...
Estic molt content perquè després vaig ser
l’únic blocaire espanyol que els va dur la
promoció. Vam organitzar un concurs, per
mitjà del meu bloc i la pàgina de Facebook
d’Adidas, anunciant que hi havia cinc pa-
rells de botes amagades per Barcelona. Al
final van ser escollits cinc nois i el premi
eren unes botes Adidas com les de l’ar-
gentí i passar un dia amb ell.

Alfred López

Blocaire

On es va fer l’acte?
En un hotel del Fòrum de Barcelona. Va ser
un acte molt llarg, perquè a última hora en
Pep Guardiola va posar entrenament
aquell dia al matí, tot just després del par-
tit Barça-Betis de la Copa del Rei. Per això
en Messi no va aparèixer fins a les 3 de
la tarda, tot i que els fotògrafs i la prem-
sa estaven convocats a les 11 del matí.
Però va estar força bé i a més vam tenir un
càtering espectacular.
I com va anar amb en Messi?
Va arribar envoltat de moltes persones i no
pot dir res sense que els seus assessors
li ho permetin. No pot fer-se una fotogra-
fia sense el permís del seu voltant,... Jo
estava allà, informant de l’acte, i me’l van
presentar. Em va dir un “hola” molt tímid
i em van deixar fer un parell de fotografi-
es. Però el protagonistes de l’acte, a part
de les botes Adidas, eren els nens, i el
jugador argentí va estar amb ells.
Com t’està anant actualment el teu bloc
www.yaestaellisto.com?
Tinc unes 1.500 visites al dia i 3.000
subscriptors que reben al seu correu cada
article que publico. A banda hi ha les més

Alfred López, un barceloní resident a Parets des de fa uns quants anys, és el crea-
dor d’un bloc amb moltes visites: Ya está el listo que todo lo sabe
(www.yaestaellisto.com). Allà podem trobar-hi anècdotes, curiositats o històries
sorprenents que tenen un gran seguiment. A més, fa poques setmanes va ser elegit
per Adidas com l’únic blocaire que va ser a la presentació de les noves botes del
Bota d’Or, el blaugrana Messi.

“Tinc unes 1.500 visites al dia i 3.000 subscriptors que reben cada article que publico”

de 26.000 persones agregades a la meva
pàgina del Facebook.
La gent es pot assabentar dels meus con-
tinguts per moltes vies.
Darrerament diverses empreses s’han in-
teressat pel teu bloc?
Sí. A més de col·laborar periòdicament
amb RAP 107, una emissora d’àmbit esta-
tal vol que intervingui setmanalment en un
espai sobre curiositats. També el portal
Yahoo vol que porti un bloc sobre històri-
es sorprenents,... M’agradaria molt dedi-
car-me a aquest món.

La Botiga al Carrer, el 5 de març

La recollida de joguines i estris de
Parets contra el Càncer es trasllada

La recollida de joguines i estris per a la
casa que fins al moment duia a terme
l’entitat Parets contra el Càncer al car-
rer Barcelona 1, es trasllada, a partir
d’aquesta setmana, a l’edifici de Pro-
tecció Civil, al carrer de Tenor Vinyes
núm  6, darrera de l’oficina de Correus.
Tothom que ho desitgi podrà continuar
fent les seves aportacions en aquesta
nova ubicació.

Ultima hora...

`

L’Associació de Comerciants de l’Eixam-
ple de Parets, a mb la col·laboració dels
botiguers del Barri Antic i l’Ajuntament
de Parets, organitza una nova edició de
la Botiga al Carrer que tindrà lloc el dis-
sabte 5 de març, a partir de les 10 h a
l’avinguda Catalunya, entre els carrers
Monistrol i Comte de Montemolín.
Durant tot el dia es posaran a la venda
articles a preus reduïts i, com a part de
l’activitat, es muntaran tallers per als
més petits i s’oferirà una xocolatada a
tots els assistents.

Balls de saló a la Sala Cooperativa

Demà dissabte 26 de febrer, a les
22.30 h, el grup Sombras de luna ame-
nitzarà el ball per parelles que organit-
za, a la Sala Cooperativa, l’Associació
de Balls de Saló de Parets.
El preu de l’entrada és de 6 euros per
parella i, durant la vetllada, es podrà
gaudir de l’exhibició que els membres
de l’entitat oferiran al públic.


