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Cooperar i sumar esforços, claus de progrés
Deu municipis del Baix Vallès han signat un acord per oferir serveis conjunts amb l’objectiu d’optimitzar recursos 

Sumar esforços, crear noves sinergies per ser més competitius 
o buscar sistemes que ens ajudin a ser més efectius i eficients 
són alguns dels objectius que han impulsat a deu municipis 
vallesans a signar la Declaració per a una gestió compartida al 
Baix Vallès. Parets del Vallès, Mollet, la Llagosta, Montornès, 
Montmeló, Martorelles, Sant Fost, Santa Maria de Martorelles, 
Santa Perpètua i Palau-solità i Plegamans són els ajuntaments 
que han manifestat la voluntat de treballar conjuntament per 
crear estructures de cooperació que ajudin a oferir nous i millors 
serveis a la ciutadania.
Aquesta col•laboració entre municipis afectaria a àmbits com 
la sostenibilitat, el medi ambient, l’urbanisme, l’habitatge, el 
benestar social, la joventut o la cultura. El primer pas per tirar 
endavant aquest projecte ha estat l’elaboració d’una diagnosi 
per a la dinamització del teixit productiu del Baix Vallès, a càr-

rec de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de la Diputació de 
Barcelona, que s’ha presentat recentment al Centre de Recursos 
Empresarials La Marineta.
Aquest document, que parteix de tres àmbits d’actuació -forma-
ció, teixit productiu i mobilitat-, servirà per crear les primeres 
línies de treball i esdevindrà una eina de planificació per millorar 
la dinàmica empresarial dels municipis. Durant la presentació 
es va posar de manifest que, en plena crisi econòmica global, 
cal abordar els serveis i actuacions des d’una dimensió de co-
operació territorial.
En aquesta mateixa línia i amb la voluntat d’arribar a nous acords 
per millorar els serveis, una vintena de municipis de l’entorn de 
la B-30, entre els quals es troba Parets, han signat, aquesta 
mateixa setmana, una declaració amb l’objectiu de crear un gran 
espai econòmic a l’entorn d’aquest eix. (pàg. 3)
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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

De vint-i-un botó
    Si em presento així mudat
avui al barri, ara mateix,
és segur que no em coneix
ningú d’aquí el veïnat.

    No cal assenyalar, ja es veu,
corbata i sabata enllustrada,
coll dur, camisa planxada
i trajo clar de bon preu.

    Sí! Mireu-me del cap al peu,
per davant i per darrera 
i de la millor manera
que per revista tingueu.

    Amb paraula convincenta,
una vegada vist i mirat,
ja direu que us ha semblat,
del dandi que aquí es presenta.

    Tot pensament ho admet,
de tothom és conegut,
que el vestir bé és volgut,
més si es té un bon pamet.

    Un, no és molt presumit,
sols l’hi agrada que se’l mirin,
i els elogis els estirin
i no el vegin ensopit.

    El presumir, a cops l’atrapo,
altres, no em passa el mateix,
el mirall diu que sóc lleig,
però la mare em deia guapo.

Josep Malla i José

Una petita gran història
Si teniu paciència i voleu llegir i escoltar, us vull explicar una 
curta-llarga història. L’ any 1943 compro la farmàcia única del 
poble; el 1944 té lloc el meu primer matrimoni; el 1945 mor la 
meva esposa. Posteriorment visc 10 anys amb la mare i germans 
i després continua la vida que ara aniré explicant...
Sóc i em diuen en Joan de la farmàcia però, en realitat, qui sóc? 
Ara us ho vaig a explicar. En Joan de la farmàcia és en Joan 
Sardà i Roca, una persona nascuda i tota la vida empadronada 
a la vila de Parets. Sóc farmacèutic, el primer que tingué i exercí 
en el seu poble. Estic actualment a l’any del meu centenari que 
es complirà el 9 de juliol. Vida llarga... He viscut en règim de 
dictadura de república i democràcia. No sóc polític, ni he volgut 
mai un càrrec que em catalogués en cap afiliació. Tinc dintre meu 
els meus sentiments que m’han acompanyat al llarg de la meva 
vida. Sóc demòcrata per tradició i fets. Estimo sobre totes les 
coses la família i després el poble on he nascut. A part de tot a 
Catalunya, nacionalitat que pertany a l’Estat espanyol. En tants 
anys he passat de tots colors: la monarquia, la república i altre 
cop la monarquia que és la que tenim actualment. De totes elles 
m’he conformat i amb elles he conviscut. Sóc pacifista i rebutjo la 
violència. Estimo i tinc sempre bona disposició pel tractament als 
altres i procuro defugir dels enfrontaments. Vull pau i concòrdia 
al meu costat. El meu amor pel poble, ja a la maduresa, el vull 

Divendres 25 març

-A les 11 h, al Teatre Can Rajoler, presentació 
del Protocol de promoció dels drets de la 
infància i l’adolescència.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora 
del conte especial.
-A les 20 h, al Teatre Can Rajoler, cinema 
amb la projecció de la pel·lícula Caramel.
-A les 22.30 h, a la Sala Cooperativa, concert 
a càrrec del grup Surfistes improbables.
Diumenge 27 març

-Al matí, a l’av. Francesc Macià, sortida de 
l’última etapa de la Volta a Catalunya.
-A les 18 h, al teatre Can Rajoler, La 
Ventafocs, a càrrec de la cia. Dreams Teatre.
Dimarts 29 març

-De 18 a 19.30 h, al Teatre Ca n’Oms, 2n 
seminari per a cuidadors/es de persones 
amb dependència i Alzheimer.
Dimecres 30 març

-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, 
tertúlia al voltant de la lectura del llibre 
Beloved de Tony Morrison.
Dijous 31 març

-A les 16.30 h, al Casal Sant Jordi, jornada 
del taller Salut i alimentació, a càrrec de 
Montserrat Guernica.
-De 18 a 19.30 h, al Teatre Ca n’Oms, 2n 
seminari per a cuidadors/es de persones 
amb dependència i Alzheimer.
Divendres 1 abril 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, 
hora del conte. 
-A les 19 h, a la sala d’exposicions Can 
Rajoler, inauguració de l’exposició del 15è 
aniversari de Diables Parets. 
-A les 23 h, al Casal de Cultura Can Butjosa, 
concert a càrrec dels grups Six Degrees, 
Vico i El Pequeño Observatorio. 
Dissabte 2 abril

-Tot el dia, a la Biblioteca Can Butjosa, 
trobada de conta contes. Al matí, espai 
de reflexió; a les 17 h, contes de totes les 
mides; a les 22 h, contes per a adults. 
Diumenge 3 abril

-A les 10 h, a l’Escola de la Natura o a Can 
Jornet, sortida de coneixement de l’entorn 
natural, paisatgístic i patrimonial de Parets 

del Vallès.
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, 
espectacle de circ Nell’aria Aperta, a càrrec 
de Fura.
Dilluns 4 abril

-Del 4 al 10 d’abril, a la Biblioteca Can 
Rajoler, exposició de llibres sobre la salut i 
l’alimentació saludable.
Dimarts 5 abril

-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, hora 
del conte Si plou i fa sol, les bruixes mengen 
ou, a càrrec de Mon Mas.
Dimecres 7 abril

-A les 16.30 h, al Casal Sant Jordi, segona 
jornada del taller Salut i alimentació.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, 
cloenda del club de Superlectors, amb 
l’escriptor Carles Sala Vila.
-A les 19.30 h, a la sala d’exposicions Can 
Rajoler, presentació de la Setmana de la 
Salut, resultats de les enquestes fetes des 
del PEP i taula rodona sobre l’alimentació 
saludable.

classificar d’aquesta forma. 
Vaig estudiar farmàcia i fou en aquest mateix poble on s’instal•là 
la primera farmàcia i on el farmacèutic era fill de la vila. És una 
fita que solament jo he viscut, conec i explico. Molt de temps, 
anys, va ser l’única farmàcia que hi hagué i que servia també 
als pobles de Lliçà de Vall i Lliçà d’Amunt. Poques persones han 
viscut això, només jo sé el sacrifici que feia i amb quina bona 
voluntat servia durant els anys que estava sol a la farmàcia. 
Atenia tots els encàrrecs que es presentaven i tocava fer. No era 
la farmàcia actual de botiga de medicaments, sinó la farmàcia 
veritable en la qual el metge receptava la fórmula adient que li 
corresponia a cada malalt. La fórmula magistral que el metge 
receptava, tu la preparaves pel malalt i et pertocava fer i dedicar 
tots els teus coneixements. 
Farmàcia única: treball i compromís les 24 hores del dia. No 
hi havia festius ni descans, la teva professió et lligava dia i nit 
al servei dels malalts. Actualment poques persones han viscut 
aquests temps. Sols jo i els que actuaven en les mateixes con-
dicions ho recordem com aigua passada. 
Un 8 de desembre de 1943, vaig comprar la llicència farmacèu-
tica al company Josep Pérez Calazada i, des d’aquell dia i fins a 
jubilar-me l’any 1980, fou la meva eina de treball i ajuda solidària 
al poble. 
Dintre d’aquesta historia no puc oblidar-me de la col•laboració 
que vaig tenir de la família, sobre tot del meu germà Julià que en 
acabar el servei militar va quedar-se al meu costat i amb la seva 
voluntat i ganes d’aprendre va convertir-se en el gran professio-
nal que va ser. Va ajudar-me molt, sobre tot al principi en que jo 
passava mals moments per la pèrdua de la meva esposa. Des-
près també van ajudar-me els meus nebots M. Antonia, Joaquim 
i Marta i vull fer constar el gran amic i company Josep Badosa i 
Font que desprès de finalitzar junts la carrera va seguir al meu 
costat com ajudant fins a la seva jubilació. 
I acabo la meva vida jubilat i sense farmàcia per no tenir a cap 
familiar a qui poder traspassar-la i això fa que fos venuda a la far-
macèutica Bibiana Puig i Montagud i que actualment hagi passat 
a una altra compradora i estigui instal•lada en un lloc diferent. 
Ja de gran m’he dedicat a la vida contemplativa i a un merescut 
descans.

Joan Sardà i Roca.

No us diré quasi res 
No us diré quasi res, sols una cosa: 
tenia por, ningú no em feia cas; 
llavors vaig cridar, mare! 
Tot d’una em va venir com una nosa 
i era el cor, el meu cor, i no sé pas 
què fer-ne, que no para. 

Màrius Sampere i Pasarell (Barcelona, 28 desembre 1928) Extret 
del llibre El fred que tu dius, 1980-1985 (poemari inèdit).
Poeta autodidacta; la seva producció poètica és molt extensa. Ell 
es considera un poeta més aviat eclèctic. Al canvi de segle rep 
nombrosos premis i distincions que l’erigeixen definitivament en 
un dels poetes més importants de l’actualitat. També va estudiar 
solfeig, piano, harmonia i contrapunt. Aquesta formació el porta 
a compondre lletres i música per a cançons. Aquesta publicació 
es pot demanar a les biblioteques de Parets del Vallès. Lectura 
recomanada pel Niu d’Art Poètic.

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, Me-
diterrani, Pau Casals, l’Es-
corxador, Policia Local, Mn. 
Jaume Urgell, Ca n’Oms, La 
Cuna i col·legi Ntra. Sra. de 
Montserrat.
Freqüència de 30 minuts

Horari

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

C. del Tenes 
Tel. 93 573 14 54

Bus Urbà Deixalleria

Parets al dia
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Telèfons d’interès 
Ajuntament

93 573 88 88
Ajuntament. Serveis Personals

93 573 98 00
Ajuntament. Servei de Premsa

93 573 88 90
Policia Local

93 562 14 04 / 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
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ACTUALITAT

JOAN
SEGUER
Alcalde de 
Parets del 
Vallès

Compartir per competir, per ser més 
competitius. Aquest és l’objectiu dels 
deu municipis del Baix Vallès que confi-
gurem un projecte de gestió compartida. 
Tots deu hem manifestat la voluntat de 
treballar conjuntament per oferir serveis 
a la població, amb la finalitat d’optimit-
zar recursos i millorar-ne l’eficàcia.
Volem, doncs, sumar esforços i sinergi-
es en l’àmbit del territori per avançar de 
manera conjunta. No volem crear noves 
unitats administratives al marge de les 
existents sinó treballar en benefici dels 
municipis adherits en funció de les se-
ves peculiaritats.
Perquè el Baix Vallès és una realitat ter-
ritorial i social d’una gran potencialitat, 
i la volem activar. Ocupem una situació 
privilegiada en l’entorn metropolità i 
disposem d’una estructura econòmica 
diversificada i dinàmica que hem de sa-
ber rendibilitzar.
Per això acabem de presentar un estudi 
sobre el teixit productiu d’aquesta zona 
en què s’han valorat els recursos com-
partits que cal potenciar per optimitzar 
la gestió. El document destaca la impor-
tància del sòl industrial del Baix Vallès, 
que concentra un 10% del de la regió 
metropolitana, i la necessitat d’aprofitar 
i reforçar aquest recurs econòmic, alho-
ra que posa de manifest l’oportunitat 
de potenciar la mobilitat i la formació.
L’estudi ens planteja enfortir línies de 
coordinació entre els municipis per ser 
més eficients i efectius en allò que vo-
lem oferir a la nostra ciutadania. De la 
mateixa manera, som conscients que 
és fonamental la interrelació entre els 
municipis i el teixit productiu per assolir 
majors nivells d’ocupació i de riquesa, 
que es tradueixen en major benestar i 
progrés.
La finalitat, en aquests moments de 
crisi, és sumar esforços i començar a 
actuar tots junts a la recerca d’inver-
sions per resoldre temes econòmics, 
d’ocupació o de serveis. És el repte que 
assumim mitjançant aquesta iniciativa 
de cooperació territorial.

Parets comparteix recursos amb nou municipis 
vallesans per oferir més i millors serveis a la ciutadania 

“Elaborar dinàmiques de cooperació, crear 
plans per al desenvolupament en benefici 
dels territoris, potenciar el teixit empresari-
al. Compartir per ser més competitius” amb 
aquestes paraules l’alcalde de Parets, Joan 
Seguer, definia els objectius del grup de 
deu municipis que han signat la declaració 
per a una gestió compartida al Baix Vallès. 
Parets del Vallès, Mollet, la Llagosta, Mon-
tornès, Montmeló, Martorelles, Sant Fost, 
Santa Maria de Martorelles, Santa Perpè-
tua i Palau-solità i Plegamans treballaran 
a partir d’aquest moment amb la voluntat 
de cooperar per millorar els serveis que 
s’ofereixen a la ciutadania i convertir els 
municipis en territoris competitius, efici-
ents i efectius.
La primera acció que s’emmarca en aquest 
acord s’ha definit amb una diagnosi per 

a la dinamització del teixit productiu del 
Baix Vallès que ha elaborat la Diputació 
de Barcelona.
En aquest informe, que parteix de tres àm-
bits d’actuació, s’han posat de manifest 
els punts forts i aquells que cal reforçar 
en matèria empresarial. Per mitjà d’una 
anàlisi documental, enquestes, tallers i 
consultes a la ciutadania, la diagnosi ha 
establert diferents punts on cal incidir.

Mapa formatiu

De l’estudi es desprèn que la major part de 
les necessitats formatives dels municipis 
estan cobertes amb el ventall de cursos 
que s’ofereixen en l’actualitat, tot i que és 
necessari treballar de manera transversal 
amb les empreses i els centres d’ensenya-
ment per tal d’incrementar i millorar les 

capacitats i el potencial dels treballadors, 
especialment dels joves, incidint en l’àmbit 
dels idiomes i de les noves tecnologies.

Mobilitat als polígons

El Baix Vallès es caracteritza per tenir una 
gran quantitat d’infraestructures viàries 
amb una alta intensitat, tant de vehicles 
d’ús particular com de mercaderies. També 
compta amb tres eixos ferroviaris princi-
pals i línies d’autobús urbans i interurbans 
que enllacen amb altres localitats del terri-
tori. Això fa que els accessos als polígons 
siguin bons, tot i que, generalment, no es 
troben a prop centres de treball. 
En aquest punt, la diagnosi matisa la con-
veniència d’adaptar els horaris i els recor-
reguts a les necessitats dels treballadors, 
potenciar actuacions encaminades a aug-
mentar l’ocupació dels vehicles o afavorir 
la utilització de mitjans alternatius com ara 
la bicicleta.

Teixit productiu

Pel que fa al teixit productiu dels polígons 
d’activitat econòmica, l’anàlisi posa de 
manifest el gran pes del sector industrial 
al Baix Vallès, que esdevé el doble que el 
de la regió metropolitana, dels quals en 
destaquen els productes metàl•lics i els 
farmacèutics que generen el major nombre 
de llocs de treball al territori.
En aquest punt, bàsicament les millores 
que caldria dur a terme fan referència a 
les infraestructures i manteniment dels 
polígons, amb la solució de problemes 
d’enllumenat, senyalització, clavegueram, 
pavimentació o la millora de les cobertu-
res en la telefonia mòbil i les connexions 
a Internet.

L’eix de la B-30: estratègia conjunta per potenciar la competitivitat del territori

En aquesta línia d’acords conjunts per al desenvolupament econòmic, prop d’un vintena de 
municipis de l’entorn de la B-30, entre els quals es troba Parets, han signat una declaració 
amb l’objectiu de crear un gran espai econòmic a l’entorn d’aquest eix, conjuntament amb 
empreses, universitats, centres de recerca, parcs tecnològics i sectors econòmics i socials, 
tot aprofitant les sinergies que aporten els equipaments estratègics que hi ha ubicats al 
llarg de la B-30 i al seu entorn. Aquesta zona esdevé extremadament important, ja que 
representa prop del 4% del PIB de tot l’Estat espanyol.
La proposta neix d’una reunió que ha tingut lloc recentment i que pretén convertir la B-30 
en un element vertebrador i de marca, per potenciar la zona industrial i tecnològica i po-
sicionar-la com una de les regions industrials amb més potencial innovador de Catalunya, 

Espanya i, amb vocació de ser-ho al sud d’Europa. A l’entorn de la B-30 es troben un total de 994 empreses del sector industrial de 
gran nivell tecnològic. Cal destacar que aquí se situen, entre d’altres, el Centre Intermodal de Mercaderies (CIM), o equipaments tan 
rellevants com la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, l’Institut Universitari de Ciència i Tecno-
logia (IUCT) i el Parc Tecnològic del Vallès, o referents mundials com el Circuit de Catalunya a Montmeló.
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Està d’acord amb la limitació de la velocitat a 110 km/h a les autovies i autopistes? Creu que aquesta mesura redueix el consum energètic?

VOX POPULI

José
Galera

50 anys 

Maria Lluïsa
Corral

66 anys

Mari Àngels
Gonzalez
45 anys

Rafael
Díaz

40 anys

Sí, tot el que sigui reduir la conta-
minació i el consum és ben rebut. 
Ja és una velocitat de la qual no 
acostumo a sobrepassar, i no he 
canviat gens la meva manera de 
conduir.

No, perquè sense adonar-te supe-
res el límit amb molta facilitat. No 
crec que sigui la forma de reduir 
despeses. Crec que també es po-
dria reduir el sou d’alguns polítics 
que està molt desproporcionat 
amb la resta de treballadors.

Sí, perquè hi hauran menys acci-
dents. També crec que els hi cos-
tarà més a les persones que tenen 
cotxes molt potents, però ens aca-
barem acostumant. I si de veritat 
s’estalvia energia, doncs encara 
millor.

Em sembla molt bé, d’aquesta 
manera hi hauran menys acci-
dents i això és més important que 
no pas l’estalvi energètic. Però a 
les persones que els hi agrada 
córrer, els hi costarà molt complir 
aquesta norma.

Jo trobo perfecte el canvi de limita-
ció de velocitat. Sempre hi ha més 
marge de reacció, en cas d’acci-
dent, a 110 que a 120km/h. 
Però potser seria més eficaç pri-
mer limitar la potència dels ve-
hicles i així també consumirien 
menys.

Joan
Palau

55 anys

Els cossos de seguretat reben 
formació sobre la Llei Sinde

Un total de 156 membres de la Policia 
Local, Guàrdia Civil, Policia Nacional i 
Mossos d’Esquadra d’arreu de la pro-
víncia de Barcelona van assistir els 
passats 8 i 9 de març a un curs sobre 
propietat intel·lectual i Llei Sinde que 
es va impartir al Teatre Can Rajoler. Als 
assistents se’ls van facilitar els conei-
xements necessaris per dur a terme la 
identificació i el peritatge de material fal-
sificat i perseguir aquests delictes amb 
total garantia. A més, se’ls va apropar a 
la nova Llei Sinde, que pretén la perse-
cució d’aquelles pàgines web que posen 
a disposició dels usuaris continguts no 
autoritzats pels titulars. La llei encara 
s’ha de desenvolupar, si bé ja es preveu 
que qualsevol investigació, bloqueig o 
tancament requereixi una decisió judicial.

Jornades de portes obertes a les escoles 
bressol municipals, del 16 al 29 d’abril

El dissabte 16 d’abril, la nova escola bressol de Can Berenguer, obrirà 
les seves portes per als pares i mares d’alumnes d’El Petit Cirerer

El proper curs 2011-2012 s’oferiran 260 places a les escoles bressol municipals

El proper mes d’abril es duran a terme 
jornades de portes obertes a les escoles 
bressol municipals amb la finalitat d’oferir 
als pares i mares la possibilitat de conèi-
xer les instal•lacions, equipaments i ser-
veis dels tres centres municipals abans de 
fer la preinscripció per al proper curs.
Dimecres, 27 d’abril, es podrà visitar El 
Cirerer, dijous 28 d’abril, La Cuna i, diven-
dres 29 d’abril, la nova escola bressol ubi-
cada al barri de Can Berenguer. L’horari de 
les visites és a partir de les 17.30h.
Aquest darrer equipament entrarà en fun-
cionament el 26 d’abril, data d’inici del 
darrer trimestre del curs 2010-2011, amb 
els nens d’El Petit Cirerer, centre que es 
tancarà definitivament per imposició de la 
Generalitat. Abans del canvi d’escola, s’ha 

programat una jornada de portes obertes 
adreçada als pares i mares d’alumnes 
aquest centre, que tindrà lloc dissabte 16 
d’abril, d’11 a 13 hores, a la qual poden 
assistir també altres persones interessa-
des a visitar l’escola. El proper curs 2011-
2012, l’Ajuntament oferirà 260 places de 
bressol, de les quals 130 seran noves. 

Nom per a la nova escola bressol
A través del procés participatiu que s’ha 
obert a tota la ciutadania, l’Ajuntament de 
Parets ha rebut més de 100 propostes de 
nom per a la nova escola bressol municipal 
de Can Berenguer. En aquests moments, 
el consistori i la comunitat educativa les 
estan estudiant i en breu es donarà a co-
nèixer el nom definitiu de l’equipament.

El Teatre de Can Rajoler acull avui, 25 de 
març, a les 11 hores, la presentació del Pro-
tocol per a la promoció dels bons tractes a la 
infància i l’adolescència de Parets del Vallès.
El protocol, el primer d’aquestes caracte-
rístiques que es fa a Parets, estableix les 
actuacions que cal seguir per part dels di-
ferents professionals davant de situacions 
de maltractament. 
Fruit d’una acurada feina duta a terme els 
darrers anys per la Xarxa per a la promoció 
de bons tractes a la infància i l’adolescèn-
cia, el document és un treball conjunt i 
consensuat també amb els responsables 
de les institucions i les autoritats locals.
La Xarxa està integrada per diferents ser-
veis educatius, de salut, de lleure i socials 
del municipi i  treballa per elaborar i pro-
moure accions que eradiquin situacions de 
maltractament en aquests col·lectius.

El passat 25 de febrer va finalitzar el termini de preinscripcions escolars als centres 
de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria per al proper curs 
2011-2012. El nombre de sol·licituds realitzades per a segon cicle d’educació infantil 
i primària a tots els centres del municipi ha estat de 271 davant les 346 ofertades.
Pel que fa a P3, les 6 escoles que hi ha a Parets oferien 250 places i han rebut 235 
peticions. A Educació Secundària Obligatòria (ESO), que es pot cursar a l’Institut, 
ACESCO i Nostra Senyora de Montserrat, s’han efectuat 153 preinscripcions per cobrir 
150 places. La sol·licitud d’alumnes que no resideixen a Parets ha fet que la demanda 
sigui superior a les places ofertades.
Per accedir a batxillerat i cicles formatius de grau mitjà, les preinscripcions 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. Properament es donaran a conèixer les dates de preinscripcions per a les 
escoles bressol, que tindran lloc durant la primera quinzena de maig.

Més de 400 preinscripcions escolars per al curs 2011-2012

Protocol per promocionar bons 
tractes a infants i adolescents

Seminari per a cuidadors de
malalts d’Alzheimer a Ca n’Oms

Els propers 29 i 31 de març, de 18 a 
19.30 hores, el Teatre Ca n’Oms serà l’es-
cenari del II Seminari per a cuidadors/es 
de persones amb dependència i Alzheimer, 
organitzat per l’Ajuntament de Parets.  
“Què sabem de la malaltia? Qui cuida al 
cuidador? Què podem fer?” són les temà-
tiques que s’abordaran el 29 de març. “La 
relació de cura. Laberint emocional” i “Les 
reaccions emocionals del cuidador” cen-
traran les ponències programades pel 31 
de març. Les xerrades aniran a càrrec de 
Raül Córdoba i Núria Planas, treballadors 
de Serveis Socials de l’Ajuntament de Pa-
rets, i Meritxell Ortiz, treballadora social de 
l’àmbit sanitari. Córdoba és, a més, autor 
del llibre La brújula del cuidador, basat 
principalment en  entrevistes realitzades 
a gent del nostre municipi. L’entrada és 
gratuïta i oberta a tothom.
D’altra banda, els assistents al seminari 
podran fer la preinscripció al “Taller del 
riure per a cuidadors”, també gratuït, que 
es farà els dies 26 d’abril, 3, 10, 17, 24 i 
31 de maig.

Nova troballa arqueològica:  
esquelet de l’època medieval
Murs de l’època medieval, sitges d’em-
magatzematge d’aliments i un esquelet, 
que podria datar el segle XII, són les 
troballes arqueològiques que s’han des-
cobert des de finals del mes de febrer 
fins ara als carrers Major i Barcelona, 
on s’estan duent a terme les obres de 
reurbanització en el marc del Pla de Mi-
llora del Barri Antic. 
Les dades sobre la darrera troballa 
són molt provisionals però segons les 
primeres hipòtesis es tractaria de l’es-
quelet d’una dona. La posició del cos 
respon als enterraments cristians de 
les primeres èpoques, amb orientació 
est-oest. La troballa es relaciona amb 
la proximitat de l’església i l’existència 
d’un cementiri al seu voltant. 
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Les AMPAS organitzen casals 
per a la Setmana Blanca 

El Patronat Pau VIla oferirà

 durant la Setmana Blanca

 un casal temàtic sobre

 l’Univers i el Sistema Solar

Una nova ordenança regularà 
l’administració electrònica
En el marc del Pla de modernització de 
l’Ajuntament de Parets del Vallès, e-p@
rets, s’ha aprovat inicialment l’ordenan-
ça reguladora de l’administració electrò-
nica. Aquesta eina ha de garantir que 
les tecnologies de la informació i la co-
municació (TIC) facilitin les relacions de 
l’Administració municipal amb la ciuta-
dania, amb empreses i professionals, i 
amb d’altres administracions públiques 
i entitats. L’ordenança regula la propera 
creació de la seu electrònica municipal, 
els sistemes de registre telemàtic, la di-
fusió de la informació administrativa per 
mitjans electrònics i els mecanismes de 
relació amb la ciutadania, entre d’altres.
Actualment, l’Ajuntament de Parets, a 
través del portal web www.parets.org, ja 
permet la realització de més d’una vin-
tena de tràmits i la consulta de més de 
150 gestions. 

Modificacions a l’ordenança 
de convivència ciutadana
El Ple de l’Ajuntament de Parets, amb el 
consens de totes les forces polítiques, 
ha aprovat una modificació global de 
l’ordenança de convivència ciutadana i via 
pública, adaptada a les noves normatives. 
Es mantenen els imports de les sancions 
lleus si bé s’incrementen notablement 
les faltes greus o molt greus, doblant 
la quantia econòmica. multes oscil•len 
entre 50 i 3000 euros. L’objectiu de 
l’ordenança és trobar un punt equilibri 
entre les mesures sancionadores de 
les conductes incíviques i la pedagogia 
i  incideix especialment en la protecció 
a menors, amb la finalitat d’evitar 
les conductes incíviques als espais 
d’activitat quotidiana dels infants. 

La informació municipal i de servei, més a 
prop del ciutadà. Amb aquest objectiu s’es-
tan instal•lant panells informatius a diver-
sos equipaments municipals, al CAP i a la 
via pública que entraran en funcionament 
el proper mes d’abril. Aquest projecte està 
emmarcat en el programa d’actuacions del 
Fons Estatal d’Inversió Local (FEOSL) i no 
han suposat cap cost a l’Ajuntament, ja 
que han estat finançats íntegrament pel 
Govern Central. 

8 pantalles d’informació 
L’OAC, les oficines de l’àrea de territori, 
el pavelló d’esports i el CAP disposaran 
de pantalles a l’interior dels equipaments. 
D’altra banda, a l’avinguda Catalunya, da-
vant de l’escola Lluís Piquer, s’ha instal•lat 

La informació, cada cop més aprop

una pantalla de LED i properament es 
col•locarà un tòtem a la via pública, a la 
cantonada entre avinguda Catalunya i car-
rer La Mina. 

Continguts d’interès
La instal•lació de panells ha estat una 
demanda constant de la ciutadania a di-
ferents processos de participació així 
com de grups municipals i no havia estat 
possible la seva instal•lació per motius 
econòmics. Aquests dispositius oferiran 
informació variada sobre serveis munici-
pals o agenda d’activitats, entre d’altres, 
amb la voluntat que tot allò que esdevé a 
Parets estigui encara més a l’abast de la 
ciutadania. Alhora, els panells permetran 
reduir la despesa en fullets i cartelleria.

8 panells informatius, finançats per l’Estat, entraran en funcionament a l’abril 

Acord entre ajuntaments per 
gestionar l’àmbit del Circuit

Els consistoris de Montmeló, Granollers 
i Parets, i el Consell Comarcal del Va-
llès Oriental han signat un conveni per 
establir i coordinar actuacions consen-
suades d’abast municipal en l’àmbit 
territorial del Circuit de Catalunya.
L’acord ha de permetre una anàlisi con-
junta de l’estat urbanístic i de les infra-
estructures del Circuit, potenciar altres 
usos i espais al seu entorn per treure’n 
el màxim profit i reflexionar d’una mane-
ra conjunta sobre què significa, després 
de 20 anys, la instal·lació del circuit en 
matèria econòmica i esportiva i pel que 
fa a d’altres oportunitats. 
Un 6,78% de l’àmbit del Circuit de Ca-
talunya es troba a Parets, un 60,19% 
a Montmeló i un 30,03% a Granollers.

Monogràfics sobre noves 
tecnologies: Parets connecta

Dins del projecte global Parets connecta 
l’Ajuntament de Parets, a través del Ca-
sal Can Butjosa, organitza un seguit de 
monogràfics sobre programes al voltant 
de les noves tecnologies.
Fotografia digital, eines per al retoc de 
fotografies digitals, inici al Photoshop 
o photoshop avançat, elaboració d’un 
blog, introducció al programa lliure o xar-
xes socials, seran els primers cursos 
de formació que acollirà aquest equipa-
ment. Les dates i els horaris es poden 
consultar al web municipal www.parets.
org. Les inscripcions es podran dur a 
terme fins a dos dies abans de l’inici 
del curs al Casal Can Butjosa.
Els cursos són gratuït i oberts a tota la 
ciutadania.
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Des de el Projecte Edu-
catiu de Parets (PEP) se-
guim una de les primeres 
iniciatives que vàrem en-
gegar en les sessions de 
treball d’una de les bran-
ques que formen el pro-
jecte educatiu del nostre 
poble, concretament dins 
del grup de la Taula de 
Convivència, el codi del 
bon veí.

Fomentar la convivència
Aquest grup va posar en 
marxa una campanya pu-

blicitària sota el lema “Parets, viure i conviure” que té l’objectiu de fer arribar un missatge 
tant de bones intencions com d’accions positives que es poden implementar per millorar 
la relació entre la ciutadania i l’entorn. 
Aquesta iniciativa dóna resposta a una de les aportacions més destacades que s’han fet 
durant la primera jornada d’aquest procés: ‘Respectem l’entorn’.

Conviure a Parets: el codi del bon veí
La iniciativa publicitària estava formada per l’elaboració de tres pòsters dissenyats per 
dos joves del nostre municipi, el Tarek i la Beve. 
El primer dels pòsters, que es va donar a conèixer durant els mesos de febrer i març,   
se centrava en la convivència ciutadana. Ara, i durant aquests pròxims dos mesos, es 
mostrarà el segon pòster, que va dirigit a la relació entre les persones, posant l’accent 
en les relacions de respecte i solidaritat que se’n desprenen. 
El missatge que es vol potenciar i posar de manifest és la importància que té el respecte 
dels uns cap als altres.

CULTURA

Breus

El mes d’abril és, sens dubte, sinònim de 
primavera, de flors i de bones tempera-
tures, però també és el mes en què se 
celebra la més tradicional de les nostres 
diades. Sant Jordi i l’esperit del drac ven-
çut acompanyaran de nou els llibreters i 
els floristes que, a partir de les 10 del matí 
del proper 23 d’abril, s’exhibiran a la Plaça 
de la Vila.

Marató de lectura ‘Parets llegeix’
Dins el projecte Parets, poble lector, les bi-
blioteques municipals han organitzat una 
marató de lectura que amb el títol ‘Parets 
llegeix’ es durà a terme durant tota la dia-
da. Per formar-ne part, només cal escollir 
una obra i apuntar-se prèviament a qualse-
vol dels dos centres. 
També es podrà participar al XV Concurs 
de punts de llibre, que enguany es presen-
ta amb el títol Alfabets del món: l’escriptura 

Sant Jordi: llegenda, tradició i 
cultura fusionats en una diada

El dissabte 23 d’abril, la Plaça de la Vila acollirà la tradicional venda
de roses i llibres, amb motiu de la diada de Sant Jordi.

La Impremta-papereria Farrès ha con-
vocat el primer concurs de dibuix Sant 
Jordi 2011. Els premis es distribuiran en 
dues categories: A, de 6 a 9 anys i B, de 
10 a 12 anys. Per participar-hi només 
cal recollir la làmina a la botiga i lliurar-la 
entre els dies 11 i 30 d’abril. 
Els dos guanyadors de cada categoria 
rebran vals bescanviables per productes 
per valor de 50 i 25 euros. El veredicte 
es donarà a conèixer el dia 6 de maig, a 
les 18 h, al mateix establiment.

al llarg del temps i, a les 18 h, tindrà lloc 
l’espectacle Un món (i un munt!) de Dracs, 
organitzat per Rialles Parets. 
A més dels estands de venda de llibres i 
roses, també hi seran presents parades de 
serveis municipals en què es posaran a la 
venda les publicacions d’àmbit local i, a la 
tarda, es podrà escoltar l’emissió en direc-
te i el  programa especial de Sant Jordi que 
RAP107 emetrà des de la Plaça de la Vila.

Bibliomercat a Can Berenguer
Properament, també s’inaugurarà a Parets 
un nou espai per al foment de la lectura: 
el Bibliomercat a Can Berenguer. Es trac-
ta d’un servei gratuït de la Biblioteca Can 
Rajoler que pretén acostar la lectura a tota 
la ciutadania, aprofitant els dies del mer-
cat setmanal. Actualment, aquest servei ja 
funciona tots els dimecres al quiosc ubicat 
a l’espai del  Camp de les Peces.

El Projecte Educatiu de Parets treballa el “Codi del bon veí”

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

Curs S2 

INSTRUCCIONS PER RESISTIR PSICO-
LÒGICAMENT UN CURS DE CATALÀ DE 

NIVELL S2

Enhorabona! Heu arribat al nivell S2, 
per tant, a partir d’ara, haureu d’es-
forçar-vos més. Demanaran més de 
vosaltres, per això a continuació us 
donem una sèrie d’instruccions per 
resistir-ho psicològicament.

En primer lloc, penseu que és pel vos-
tre bé. A més de la satisfacció per-
sonal d’adquirir el títol, més coneixe-
ments i arribar a parlar català correcta-
ment, és un pas necessari per arribar 
al nivell S3.

Com que és un curs presencial, tindreu 
l’oportunitat de resoldre els vostres 
dubtes amb el professor, i la possibili-
tat de conèixer gent nova amb la qual 
també podreu fer activitats. 

Són pocs dies a la setmana, aprofi-
teu-los per desconnectar dels proble-
mes i crear un bon ambient a l’aula. 
A més, sereu un bon exemple per a la 
vostra família i el vostre entorn.

Per tant, si teniu en compte totes 
aquestes instruccions, podreu resistir 
sense cap problema aquest curs de 
català i aconseguir l’objectiu que us 
heu proposat.

Més textos al wiki de l’OC de Parets: 
wiki.cpnl.cat/parets

Durant tot el dia, les novetats editorials es donaran a conèixer als estands de venda de llibres

Una exposició fotogràfica recull 
la història de l’entitat COREFO

Recentment s’ha inaugurat, a la seu de 
l’entitat COREFO, una exposició fotogrà-
fica que, a través de més de 200 imat-
ges, fa un recorregut per la trajectòria 
d’aquesta cooperativa des de l’any 1949 
fins a l’actualitat. La mostra ha estat 
elaborada per la historiadora paretana 
Montserrat Salvador. COREFO (Coopera-
tiva de Regantes i Repoblación Forestal) 
es va constituir legalment com a enti-
tat l’any 1954, després que un grup de 
veïns de l’Eixample de Parets s’unissin 
l’any 1943 per canalitzar l’aigua. Amb el 
fons social d’aquesta cooperativa, els 
socis van decidir comprar uns terrenys 
on es va construir l’edifici que donaria 
pas a les instal·lacions actuals. La CO-
REFO va ser l’encarregada de gestionar 
el servei d’aigua a l’Eixample fins l’any 
1978, quan va passar a fer-se’n càrrec 
l’Ajuntament. Des d’aleshores, la coo-
perativa esdevé una entitat cultural, es-
portiva i de lleure. La mostra romandrà 
oberta fins al 8 d’abril.

La Impremta Farrés convoca el 1r 
concurs de dibuix de Sant Jordi 

Projecte Educatiu de Parets

Setmana de la salut dins el
Projecte Educatiu de Parets 

Els problemes de salut derivats d’una 
mala alimentació constitueixen la prin-
cipal causa de malaltia en la nostra so-
cietat. Amb l’objectiu de posar en marxa 
accions i campanyes per tal d’informar 
sobre els hàbits alimentaris més ade-
quats el grup impulsor del Projecte Edu-
catiu de Parets ha posat en marxa una 
sèrie d’accions que han culminat en la 
“Setmana de la salut”.
La primera edició d’aquesta setmana 
començarà el 7 d’abril, coincidint amb 
el Dia Mundial de la Salut. El Teatre Can 
Rajoler serà l’escenari de la presentació 
que donarà a conèixer les conclusions 
dels estudis que s’han realitzat. També 
tindrà lloc una taula rodona i un debat 
amb la col•laboració dels participants 
del projecte i professional especialitzats 
en temes d’alimentació. El  diumenge, 
10 d’abril a partir de les 10 h, la Plaça 
de la Vila acollirà la ‘Diada de la Salut’ 
amb l’organització de jocs, tallers i mos-
tra de productes ecològics. La jornada 
clourà amb el ball dels gegants de Pa-
rets, en Marcel i l’Elisenda.

Visita dels escolars a l’Ajuntament

Un grup d’estudiants dels CEIP Pompeu 
Fabra i ACESCO han visitat les dependèn-
cies de l’Ajuntament per tal de conèixer-ne 
les instal•lacions. Aquestes visites formen 
part de les activitats que es duen a terme 
des de les escoles per acostar l’administra-
ció als més petits. Durant la seva estada, 
els escolars han pogut plantejar preguntes 
al personal tècnic que els ha explicat les 
funcions de cadascun dels serveis i han 
resolt els seus dubtes sobre els òrgans 
de govern municipal i el funcionament de 
l’administració local.
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ESPECIAL CARNESTOLTES

El Carnestoltes 2011 premia la originalitat i la fantasia

La festa de Carnaval d’enguany va començar amb una cercavila encapçalada pel  
rei Carnestoltes que, per segon any consecutiu, va guiar tots els participants 
de la tradicional rua cap al Pavelló Municipal d’Esports. En aquesta ocasió, un 
vaixell blanc amb mariners, meduses, pops, peixos i tota mena d’habitants del 
fons marí, van acompanyar Sa Majestat pels carrers i places del nostre municipi. 
Un cop arribats al Pavelló, més de 200 persones, entre comparses i disfresses 
individuals, van desfilar per la passarel•la instal•lada amb motiu del concurs. 
La participació més nombrosa va ser novament la dels infants, que va comptar 
amb 172 nens i nenes davant dels 20 de la categoria adulta. 
Núvies de totes les edats, tribus africanes, icones i elements del correu elec-
trònic, dimonis, bruixes, papallones, princeses, pallassos, indis, monstres ter-
rorífics o pirates sanguinaris són només alguns dels personatges que es van 
donar cita enguany a les instal•lacions del Pavelló per celebrar la festa del 
Carnestoltes com es mereix.
Com cada any, els membres de la Comissió de Festes han participat activament 
en la desfilada i han omplert els carrers de glamur amb les disfresses d’època 
que van lluir amb l’elegància que els caracteritza. Si voleu veure més fotogra-
fies de l’esdeveniment podeu consultar la mediateca al web www.parets.org.

2n premi individual adults

Home amb ruleta i dona

3r premi individual adults

Parxís

2n premi individual infantil

Caramels

3r premi individual infantil

Escut de Parets

1r premi individual adults

La mort

1r premi individual infantil

Dinosaure

1r premi comparsa adults

Sueño de coral

2n premi comparsa adults

Las pepitas

1r premi comparsa infantil

Alícia al país de les meravelles

2n premi comparsa infantil

Étnicos
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L’edició número 100 de la Volta Ciclista a 
Catalunya tindrà un protagonisme baixva-
llesà. Així la sisena etapa, prevista per dis-
sabte 26 de març, finalitzarà a Mollet del 
Vallès, mentre que l’endemà diumenge 27 
s’iniciarà a Parets. Des de la nostra loca-
litat, els ciclistes participants iniciaran el 
recorregut a les 10.30 h amb sortida des 
de l’Avinguda Francesc Macià. La darrera 
etapa de la Volta, de 124 quilòmetres, fina-
litzarà al Pla de Palau de Barcelona.
La prova ciclista, que és la tercera més 
antiga que s’organitza arreu del món, va 
ser presentada a la sala de plens de l’Ajun-
tament el passat 9 de març. Un acte que 
va comptar amb l’assistència del president 
de l’entitat organitzadora, Rubén Peris, així 
com l’alcalde de Parets, Joan Seguer, i el 
regidor d’Esports Sergi Mingote.
Els veïns de Parets podran veure en dues 
ocasions als ciclistes i és que, a banda de 
la sortida de la setena etapa, està previst 
que els corredors participants passin de 
nou pel nucli urbà de la localitat ja que a 
Parets hi haurà un esprint especial, un cop 
hagin tornat de Lliçà de Vall. Després ani-
ran en direcció a Montcada, Ripollet, Cer-
danyola, Sant Cugat, Rubí, Sant Andreu de 
la Barca, Sant Vicenç dels Horts, Sant Boi, 
El Prat, l’Hospitalet i Barcelona. El punt cul-
minant de la darrera etapa serà la pujada a 
l’Alt de Montjuïc, de 115 metres d’alçada.

Purito és baixa i Contador, favorit
El ciclista paretà del Katusha no ha pogut 
participar finalment en l’edició d’enguany 
de la Volta a causa d’una lesió en el fèmur 
de la cama esquerra. Rodríguez, que ha 

ESPORTS

Alberto Contador, aquest diumenge a Parets, amb motiu de la Volta Xerrada amb Pep Marí 
sobre els nens i l’esport 

El psicòleg esportiu Pep Marí, cap del 
Departament de Psicologia del CAR Sant 
Cugat, va ser l’encarregat de conduir 
el passat 11 de març una conferència 
col·loqui amb el títol “Ser només pares” 
que va tenir lloc al Teatre Can Rajoler. 
Més d’un centenar de pares i mares van 
escoltar la lliçó magistral de Marí que 
va demostrar les seves qualitats com 
a comunicador a l’hora de transmetre 
el missatge. La sessió, d’una hora de 
durada, va servir per ajudar a entendre 
el paper que han d’assumir el pares en 
l’educació esportiva dels fills.
I és que en molts casos, molts pares i 
mares, amb la voluntat de col·laborar 
actuen de forma negativa, davant de 
situacions que pot generar l’esport i la 
competició del seu fill.
Pep Marí ha publicat diferents articles 
sobre aquesta temàtica i ha col·laborat 
amb diversos mitjans de comunicació. 
També ha estat cap del Departament de 
Psicologia del RCD Espanyol.
L’apartat d’esports del web municipal 
www.parets.org disposa d’un enllaç on 
es pot veure un resum de la xerrada pro-
tagonitzada pel psicòleg a Parets.

Parets acull la sortida de l’última etapa de la Volta a Catalunya 2011 en l’edició del centenari

estat sotmès a un tractament amb antiin-
flamatoris, no podrà repetir la victòria as-
solida l’any passat al Circuit de Catalunya. 
Amb l’absència del Purito serà el madrileny 
Alberto Contador, del Team Saxo Bank, el 
favorit per endur-se el triomf en la seva es-
trena en la centenària cursa. L’organització 
d’aquest esdeveniment esportiu ha estat 
possible gràcies a l’estreta col·laboració 
entre els promotors de la prova i els Ajun-
taments de Mollet i de Parets. En l’elecció 
del nostre municipi com a sortida de la 
darrera etapa també ha influït el fet que 
Joaquim Rodríguez, número 1 en el ràn-

quing UCI és natural de la població. Serà 
la primera vegada que Parets aculli l’inici 
d’una de les etapes de la Volta, els anys 
1987, 1991, 2003 i 2004 Parets va ser 
l’escenari de diferents etapes de la desa-
pareguda Setmana Catalana.

Av.Francesc Macià, tallada al trànsit
Pel que fa a l’afectació viària a Parets del 
Vallès cal destacar que l’avinguda Francesc 
Macià romandrà tancada al trànsit de 7.30 
a 11.30 hores. Les vies alternatives d’en-
trada a la vila són la carretera C-55, de 
Granollers a Sabadell o per l’Eixample.
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En la final catalana de pista 
coberta disputada el cap de 
setmana del 12 i 13 de març, 
Roger Subiron va quedar 2n 
en la prova dels 600 metres. 
L’atleta de categoria infantil 
va accedir a la final després 
d’haver passat les semifinals 
amb la millor marca.
Així, l’esportista del Club Atle-
tisme Parets va fer millor mar-
ca personal i rècord del cam-
pionat amb 1.43.05 i es va 
quedar a només 4 segons del 
rècord de Catalunya infantil.

Va ser una final -disputada a Sabadell- on van participar 8 atletes, després d’una sortida 
amb entrebancs i amb un ritme fort l’atleta paretà va estar darrera del cap de cursa i el 
va superar a falta d’una volta. Però a darrera hora Joan Riera (Montcada) el va passar 
a només 100 metres. Subiron va quedar subcampió català i de nou va obtenir marca 
personal amb 1.42.51.

El CEP organitza el 14 de maig 
la marxa Parets Montserrat 

El Centre Excursionista de Parets ja 
prepara l’edició d’enguany de la marxa 
Parets-Montserrat.
Des del 10 de març estan obertes les 
inscripcions. Aquesta vegada com a no-
vetat l’organització ofereix la possibilitat 
de fer la marxa caminant o corrent i a 
més la inscripció es podrà fer a través 
de la pàgina web del club i el pagament 
amb transferència bancària. Qui vulgui 
fer-ho personalment es pot dirigir a la 
seu del Pavelló tots els dijous de 21 a 
22 hores. 
El preu és de 20 euros pels socis, 22 
euros pels no socis federats i 25 euros 
per la resta de participants.
Les inscripcions es tancaran el 8 de maig 
o quan s’arribi als 300 participants. 
L’organització entregarà avituallament 
sòlid i líquid en tots els controls, rega-
larà una samarreta tècnica de record, 
disposarà de farmaciola en cada con-
trol i el servei d’autocar de tornada.
El recorregut, de 55 kms, es podrà fer 
en un mínim de 6 hores i un màxim de 
15. L’objectiu és fomentar l’activitat fí-
sica al medi natural coneixent l’entorn i 
premiant l’esforç i l’esperit de superació 
personal. La sortida  serà el dissabte 
14 de maig, a les 5 del matí, des de la 
Plaça de la Vila.

El club presidit per Matilde Gamero va 
obtenir la classificació de 9 patinadors/
es per la fase Intercomarcal de patinat-
ge artístic. La segona fase dels campi-
onats Interclubs va tenir lloc a Polinyà 
i Sabadell el cap de setmana del 12 
i 13 de març. Tots els representants 
paretans classificats van aconseguir 
podi, van ser: Xènia Martínez, Núria 
Caballero, Berta Llorca, Pau Garcia, 
Aiona Díaz, Lucía Aguilera, Aina Martín, 
Martina Fanlo i Erika Pérez.

L’Ajuntament de Parets va oferir, el passat 
17 de març, una recepció oficial a l’atleta 
paretana Ingrid Andrés Bocanegra. A l’ac-
te hi va assistir l’alcalde, Joan Seguer, el 
regidor d’Esports, Sergi Mingote, amics i 
familiars d’Andrés, a més de representants 
del seu anterior club, el Parets, i de l’actual 
el CA Mollet.
Després de proclamar-se campiona de 
Catalunya de pista coberta en 60 metres 
l’esportista de categoria cadet va repetir la 
victòria en la final estatal celebrada a Ovie-
do el cap de setmana del 26 i 27 de febrer.
Ingrid Andrés va assolir la seva millor mar-
ca amb un temps de 7,81 segons.

Recepció oficial a l’atleta paretana Ingrid 
Andrés pel títol de campiona d’Espanya

L’atleta paretana cadet es va proclamar campiona d’Espanya en la final 
de pista coberta de 60 metres celebrada a Oviedo

El primer equip del TTP ha finalitzat en 
segon lloc a la classificació del grup 7è 
de la 2a Estatal després de concloure 
la fase regular. Els palistes paretans 
han sumat 11 victòries i 3 derrotes en 
les 14 jornades disputades. En la dar-
rera jornada, l’equip va vèncer a casa 
davant del Vilafranca del Penedès per 
4-3. El campió del grup ha estat el Mal-
grat amb una victòria més.
Gràcies al 2n lloc, ara el Tennis Taula 
Parets optarà a l’ascens de categoria.

El Tennis Taula Parets farà la 
fase d’ascens a 1a Estatal

Finalitza el campionat de
Catalunya per equips d’escacs
La Paretana disputarà aquest proper 
cap de setmana la novena i darrera 
ronda del Campionat de Catalunya per 
equips d’escacs. A la segona Provin-
cial grup 4 l’equip ocupa el tercer lloc 
amb 5 punts després de perdre en la 
darrera jornada  contra el Cardedeu 
per 5,5-2,5. El primer classificat és el 
Sant Llorenç. Pel que fa a l’equip “B” 
de tercera Categoria és primer del seu 
grup amb 27 punts. Diumenge passat 
el segon equip de la Paretana d’escacs 
va guanyar al Ripollet “B” per 0,5-3,5.

El Club Patí Parets participa
a la segona fase d’Interclubs

Ingrid Andrés va començar a practicar l’at-
letisme fa 5 anys, després d’iniciar-se en 
la natació va canviar de modalitat per in-
corporar-se al Club Atletisme Parets. Des 
d’aquesta temporada córre pel CA Mollet.
Tot i que participa en proves de cros re-
coneix que les seva especialitat és en la 
pista coberta i a l’aire lliure, en curses com  
les de 60 metres. El regidor d’Esports de 
l’Ajuntament de Parets, Sergi Mingote, 
destacava que “Ingrid ens té acostumats 
a grans resultats en les darreres tempora-
des. A banda dels títols en finals catalanes 
i estatals ha estat reconeguda com a millor 
esportista de la nostra localitat”.

L’atleta del CA Parets Roger Subiron, sub-
campió de Catalunya infantil en 600 metres

Bona part de les opcions de permanèn-
cia de l’equip sènior de l’HP passen per 
guanyar dues de les tres últimes jor-
nades del campionat. Aquest dissabte, 
l’equip d’Herrero visita la pista del Sant 
Cugat, penúltim del grup amb 14 punts.
Les dues últimes derrotes patides a 
casa per la mínima contra el potent Par-
dinyes de Lleida (32-33) i a la pista del 
Bordils B (30-20) mantenen a l’HP en 
la zona compromesa de la Lliga Catala-
na. Ara mateix l’Handbol Parets és 10è 
amb 21 punts i l’elevada quantitat de 
jugadors de baixa els està impedint en 
les darreres setmanes ratificar la per-
manència. Després del desplaçament a 
Sant Cugat la propera setmana l’equip 
rebrà La Roca “B” (dissabte 2 abril a 
les 16,30 h), partit que emetrà el canal 
comarcal de televisió Vallès Visió.

L’equip entrenat per Fèlix Gómez s’ha 
situat a 5 punts de l’ascens a la Pri-
mera Estatal B després de perdre per 
la mínima el derbi del cap de setmana 
passat a la pista del Ciutat Granollers 
(5-4). Amb aquesta derrota, el FSP perd 
opcions de pujar de categoria malgrat 
que en la jornada anterior es va endur a 
darrera hora el partit de màxima rivalitat 
contra l’AE Montmeló.
Els paretans són 3rs amb 37 punts, 
2n el CN Caldes amb 42 i 1r el Premià 
de Dalt amb 49. Demà dissabte a les 
17.30 h el FS Parets rebrà el penúltim 
de la lliga, el Can Ricard Veïnat de Salt.

En la 26a jornada de la lliga l’equip di-
rigit per José Miguel Astasio jugarà al 
camp del quart classificat, el Castellar. 
Els paretans que vénen de guanyar a 
casa el Puigreig (4-3) s’han situat terce-
ra del campionat de 1a Territorial  grup 
4t amb 43 punts, el Castellar en suma 
42. Per davant del CFP s’hi troba la Unió 
Esportiva Canovelles amb 45 i el San 
Lorenzo de Terrassa és primer amb 50.
Després de la visita a Castellar (diu-
menge 12 h) el Parets rebrà el CE Les 
Franqueses. Un dels partits clau  per 
decidir  l’ascens serà a casa contra 
el San Lorenzo el proper 16 d’abril.

L’Handbol Parets es juga la 
permanència a Sant Cugat

Andrés va rebre una placa de mans de l’alcalde, Joan Seguer i del regidor d’Esports, Sergi Mingote

El CF Parets juga al camp del 
Castellar, diumenge a Primera

El FS Parets manté el 3r 
lloc a la lliga Territorial

Recta final dels Jocs Esportius Escolars de Parets 
Un centenar de nens i nenes van 
participar el 19 de febrer pas-
sat a la jornada recreativa mi-
nibenjamí celebrada al Pavelló. 
Els alumnes de P-4 i P-5 van fer jocs 
de llançament, relleus, transport de 
pilota, circuits d’habilitat i jocs d’en-
cistellar. Abans de tancar el curs 
el Servei d’Esports ha previst una 
jornada de bàsquet prebenjamí per 
demà dissabte i una d’handbol pre-
benjamí el 2 d’abril. A més, el 14 de 
maig es farà el cros escolar i el 28 
de maig la cloenda de la temporada.
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Nascut a Parets l’any 1971, Sergi Min-
gote és casat i té una filla. Actualment 
resideix al Barri Cerdanet, si bé gran part 
de la seva vida ha transcorregut entre 
Eixample i Barri Antic. Militant i regidor 
del PSC des de l’any 2003, actualment 
és tinent d’alcalde i regidor d’Esports, 
Mitjans de Comunicació, Organització i 
Recursos Humans. Diplomat en Funció 
General per ESADE, també és conegut per 
la seva faceta esportiva, sobretot com a 
muntanyenc, en convertir-se en el tercer 
alpinista de l’Estat en pujar l’Everest pels 

seus dos vessants.

“La ciutadania té molt

 a dir i els polítics hem de 

saber escoltar. El diàleg és clau

 per millorar”

A dos mesos per finalitzar la legislatura, 
creu que s’han fet els deures?
Crec que podem dir amb orgull que hem 
fet els deures i, fent ús del llenguatge aca-
dèmic, amb nota. Hem acomplert moltes 
de les propostes que ens vam plantejar 
inicialment.
Però, la crisi econòmica ha ocupat gran 
part d’aquest període... 
Evidentment. La crisi ha invertit moltes de 
les nostres prioritats inicials, però hem 
aconseguit donar resposta a les principals 
necessitats del municipi i de la seva gent, 
de fer més amb menys. Hem prioritzat les 
polítiques socials i l’ocupació, això sí, sen-
se deixar de banda els grans projectes que 
teníem plantejats. Un exemple ben clar ha 
estat la contractació mitjançant diferents 
plans d’ocupació de 169 treballadors atu-
rats durant aquesta legislatura.
Des de l’àmbit polític, com s’ha de fer 
front a aquesta situació en un futur im-
mediat?
La classe política ha d’estar preparada per 
donar el màxim i el millor de si mateixa. 
En el cas del nostre municipi, és cabdal 
treure’n el màxim profit a la indústria i el 
comerç, i potenciar l’ocupació tenint en 
compte aquests dos sectors. És necessari 
vincular el desenvolupament de la formació 
ocupacional de la nostra ciutadania a les 
nostres empreses, per tal que paretans i 
paretanes tinguin al seu municipi un lloc on 
treballar. El més important és fer polítiques 
per ajudar i donar qualitat de vida a cadas-
cuna de les persones que viuen a Parets. 
Toca ser austers, és el moment de gesti-
onar els recursos millor que mai i és una 
època de grans consensos. 
Consensos també entre partits?
M’agrada més sumar que restar. Per sobre 
dels partits hi ha els projectes i, per sobre 
dels projectes, els pobles i la seva gent. El 
que toca ara és que ens entenguem, que 
trobem punts de confluència, sobretot en 
qüestions importants que ens ajudin a sor-
tir de la crisi econòmica. Estic convençut 
que això és el que esperen els ciutadans.
Parlava abans de grans projectes...
Sí, aquests darrers anys han vist la llum im-
portants projectes per al futur del municipi. 
La Residència i centre de dia n’és un clar 
exemple, com també ho són la nova escola 

Sergi Mingote, regidor del grup municipal del PSC:“Hi ha gent molt compromesa que s’estima Parets” 

bressol, la ferma aposta per l’educació de 
titularitat pública, amb la reforma i condi-
cionament de tots els centres escolars i la 
construcció del Vila Parietes, o la segona 
fase d’arranjament del Parc Fluvial.
En aquest període hem consolidat una im-
portant oferta d’habitatge protegit i hem 
posat les bases per a futures promocions 
amb l’ARE de Can Fradera, on hem fet 
una reserva de sòl per al nou institut de 
secundària. Ja estan en marxa les obres 
del nou centre comercial, que entrarà en 
funcionament a finals d’any, i hem execu-
tat part del Pla de millora del Barri Antic. 
Estem treballant en la implantació del Pla 
de modernització de l’Ajuntament, l’e-p@
rets, que suposa una millora dels serveis 
municipals oferts als ciutadans mitjançant 
l’ús de les noves tecnologies. 
Hem apostat més que mai per la partici-
pació ciutadana. Aquí cal fer una menció 
especial a la posada en marxa del primer 
Pla estratègic, un repte sense precedents 
al municipi i molt important per al seu des-
envolupament.
Parets, com tu el vols 2010-2025...
El seu eslògan defineix clarament l’objectiu 
d’aquest projecte: dissenyar entre tots el 
Parets del futur. Més d’un miler de convi-
latans han fet les seves aportacions per 
aconseguir en un futur un municipi encara 
més acollidor, on s’apropi a tothom la cul-
tura i l’esport, més adaptat a les noves 
tecnologies, amb un comerç, una indústria 
i una ocupació de referència, i amb una 
especial sensibilitat cap al medi ambient 
al mateix temps que s’aposta per un urba-
nisme de qualitat.
Aquest document serà una realitat al de-
sembre d’enguany, quan es porti a l’apro-
vació del Ple. Però, el més important 
d’aquesta eina és que ha de ser el full de 
ruta a seguir per qualsevol formació políti-
ca que durant aquest període ocupi l’Ajun-
tament, al marge de la seva ideologia, ja 
que recull la voluntat ciutadana. 

Quina feina queda per fer?
Parets disposa d’uns equipaments i uns 
serveis de qualitat. Ara, les prioritats del 
municipi passen per assolir la cohesió ter-
ritorial entre Barri Antic i Eixample i impul-
sar un Pla de barris, que serveixi per dirigir 
amb accions directes el manteniment dels 
nostres carrers i de la via pública. Parets 
ha anat creixent d’una manera sostenible, 
equilibrant zones verdes i desenvolupa-
ment urbanístic. Ara, ha arribat el moment 
de dedicar esforços al manteniment de la 
via pública i de crear zones de relació on 
paretans i paretanes tinguem un punt de 
trobada.
Dues legislatures a l’Ajuntament li han 
ofert la possibilitat de treballar pràctica-
ment a totes les regidories.
Aquest fet m’ha donat molta experiència 
i un coneixement global del municipi i de 
la institució. Via pública, serveis, comerç 
i consum, promoció econòmica i ocupació 
han estat algunes de les regidories que he 
encapçalat.
En aquests moments, sóc regidor d’Orga-
nització i Recursos Humans, on estem fent 
un gran esforç per optimitzar recursos, de 
Mitjans de comunicació, on estem duent 
a terme una forta aposta per les noves 
tecnologies i la modernització de l’admi-
nistració, i d’Esports. 
Apassionat per l’esport, com ha viscut 
aquests darrers quatre anys com a regidor 
d’aquesta àrea? 
Ha estat una etapa molt enriquidora, 
perquè m’ha permès entrar en contacte 
directe amb totes les entitats esportives 
del municipi, amb molts dels veïns i les 
veïnes, de totes les edats, que practiquen 
esport. A més, hem dut a terme molts 
projectes per millorar i estendre la pràc-
tica esportiva. Hem instal•lat el primer 
rocòdrom, hem reformat i condicionat la 
piscina de Can Butjosa, s’han posat en 
marxa campanyes com el Club de Salut o 
la instal•lació de senyalització vertical a 
l’entorn natural de Gallecs per fer itinera-
ris a peu i en bicicleta.
En aquests moments, s’estan construint 
unes noves pistes d’atletisme i un servei 
de bar a l’entorn del pavelló. A més, l’es-
port paretà ha viscut grans fites interna-
cionals de la mà de Joaquim Rodríguez i 
Miquel Luque.
El més important, però, són els més de 
3.800 paretans i paretanes que realitzen 
algun tipus d’activitat física o esportiva al 
nostre municipi.
Data clau en política municipal: 22 de 
maig. Són les autonòmiques un avenç del 
que pot passar a les municipals? 
Crec que no podem extrapolar els resultats 
autonòmics a les municipals. La ciutadania 
té el seu propi criteri i treu les seves prò-
pies valoracions. La gent sap que en unes 
generals es valoren uns aspectes determi-
nats, en unes autonòmiques s’escull un 

projecte per a Catalunya i en uns comicis 
municipals es voten unes persones concre-
tes, una feina feta i uns projectes de futur 
per al teu poble. 
Diverses formacions polítiques han re-
novat el seu cap de llista. Com valora 
aquest nou escenari polític?
La renovació interna a les formacions políti-
ques forma part del joc democràtic i valoro 
molt positivament l’aposta dels partits per 
gent nova i amb moltes ganes de treballar 
per al seu poble.
Renovació per damunt d’experiència?
Per mi la renovació ha d’anar acompanyada 
de formació i experiència, i avalada per un 
projecte de futur, amb idees clares i amb 
una feina feta.
Aquesta és la meva premissa com a nou 
cap de llista dels socialistes a Parets i es-
tic treballant en aquesta línia.
En el meu cas, assumeixo aquest repte 
amb una gran il•lusió, convenciment i res-
ponsabilitat i agraeixo als militants de la 
meva formació i, especialment, a en Joan 
Seguer que hagin vist en mi les qualitats 
necessàries per liderar aquest projecte. 
Com defineix Parets a la gent de fora?
Definira Parets com un poble tranquil, aco-
llidor i on la gent té un gran sentit de per-
tinença. Un poble on es treballa per a les 
persones i on s’escolta el ciutadà.
Ubicat en un entorn natural privilegiat, amb 
una bona xarxa de comunicacions i proper 
a Barcelona, Parets disposa d’un teixit in-
dustrial de qualitat i reconeixement inter-
nacional i d’uns nuclis residencials equili-
brats i dotats de serveis, que els convertei-
xen en uns espais còmodes i agradables. 
Un lloc per viure i conviure-hi.
Tot això em fa sentir orgullós d’haver nas-
cut i viscut tota la meva vida en aquest 
municipi. És la vila que va acollir en el seu 
moment els meus avis i on ara jo he format 
la meva família. Parets forma part de la 
meva vida i dels meus primers records, per 
això me l’estimo molt.
Com t’imagines el Parets del futur?
Me l’imagino com tan encertadament l’han 
dibuixat els ciutadans i ciutadanes amb 
motiu del Pla estratègic. Un lloc on es fo-
menta el benestar i la bona convivència, 
amb zones de trobada i passeig i amb una 
via pública dissenyada per a tothom, on 
continuem gaudint d’unes magnífiques zo-
nes verdes i amb una ciutadania implicada 
i orgullosa de ser de Parets.
Una vila que manté el seu esperit de poble 
al mateix temps que aposta per les noves 
tecnologies. Aquest és el somni col•lectiu 
que entre tots farem realitat.
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Podem dir que a Parets tenim les estrelles més a prop. De fet les estrelles, els 
planetes, les galàxies, etc.. i molts altres cossos celestes. Tranquils, no és cap 
fenomen estrany és simplement que, al nostre poble, com molts de vosaltres ja 
sabreu, disposem d’un modest observatori astronòmic. Es tracta d’un equipament 
municipal gestionat per l’Escola de la Natura i ubicat a CEIP Pau vila i en el que ja fa 
gairebé 20 anys, realitzem activitats relacionades amb l’astronomia. A més, darre-
rament, han millorat les seves instal•lacions i el seu equipament incorporant nous 
equips d’observació amb l’objectiu d’oferir-vos una proposta molt més atractiva. 
En els darrers anys l’afluència de públic ha estat constant i s’han omplert les 
diferents sessions d’observació que fem un cop al mes. Aquestes visites es com-
plementen amb audiovisuals i observacions des del terrat de l’escola. Per altra 
banda, l’interès demostrat per alguns dels usuaris ens ha portat a crear el Grup 

d’Astronomia de l’Escola de la Natura, que està format per una sèrie de persones interessades en aquest món i dirigides per 
Josep Mauri, el nostre astrònom oficial. Aquest grup, a més de participar en les sessions dels divendres, organitza reunions 
setmanals durant les quals es proposen les noves activitats de la secció.

EL CALAIX

El Gas Natural

i el mercat 

lliure

Des de l’1 de juliol de 2008, va desaparèixer el sistema de tarifes regulades i tots els usuaris de gas natural van passar al mercat lliure. També es va crear la tarifa 
d’últim recurs, que és el preu màxim que les empreses comercialitzadores d’últim recurs poden cobrar a les persones usuàries. En aquell moment vam poder triar entre:
    - Contractar amb una empresa comercialitzadora i pactar lliurement el preu o 
    - Contractar la tarifa d’últim recurs amb una de les empreses designades que presten el servei d’últim recurs: Endesa Energía, SA, Gas Natural Servicios, SA, 
Iberdrola, SA, Naturgas Energía Comercializadora, SAU  i Unión Fenosa Comercial, SL.  
Si l’1 de juliol de 2008 no vam canviar al mercat lliure, aleshores vam passar automàticament a rebre el subministrament de l’empresa comercialitzadora d’últim 
recurs que pertany al grup empresarial de l’empresa distribuïdora amb la qual estàvem. Arran de la liberalització d’aquest mercat ens podem trobar amb trucades 
telefòniques o visites al nostre domicili per tal d’intentar fer-nos canviar de companyia del gas. En aquest cas és important tenir en compte els consells següents:
    - Fixeu-vos bé en qui us truca al telèfon o a la porta del vostre domicili, demaneu que s’identifiqui. 
    - Us ha d’informar clarament de la finalitat comercial i de les característiques essencials del servei que us ofereix. 
    - Tingueu en compte els preus, els descomptes... tots els serveis que us ofereix. 
    - No faciliteu les vostres dades bancàries, ni les factures anteriors, ni les vostres dades personals si no esteu realment segurs de la contractació. 
    - Estudieu molt bé l’oferta de la nova companyia abans de donar-vos-hi d’alta i compareu els preus i els serveis que us ofereixen. 
    - Podeu escollir quina empresa comercialitzadora voleu que us presti el servei. 
    - No és obligatori contractar la tarifa d’últim recurs (TUR). 
    - Si teniu contractat algun finançament amb la companyia actual o algun servei de manteniment, informeu-vos de com quedarà. 
    - Llegiu detingudament el contracte i mai no signeu un document en blanc. 
    - El nou contracte s’ha de realitzar per escrit i en exemplar doble. 
    - Teniu 7 dies per desistir del contracte sense haver de donar cap justificació. 

Com definiries l’exposició Pau de Colors?
El que vull transmetre és que la pau es pot sentir en 
qualsevol moment i que no té un significat concret, no 
per a tothom és igual, es pot interpretar i manifestar 
de moltes maneres. La pau és també una experiència 
que jo aconsegueixo trobar mentre faig les meves 
creacions. I li he afegit de colors perquè tampoc cal 
identificar-la amb un color concret. És abstracta. El 
color li dónes en el moment que fas la teva creació. 
Quins materials fas servir?
A mi m’agraden molt les teles, gaudeixo molt treba-
llant amb aquest material tot i que no és el que sem-
pre faig servir. L’exposició és una miscel•lània de tot. 
Una obra molt entranyable per a mi és el rostre de 
la cèlebre actriu Marilyn Monroe. També he triat per 
exposar manualitats fetes amb diferents tonalitats, 
pintures i aquarel•les. Tot plegat és fruit de molts 
moments d’inspiració. Després et deixes portar fins 
al resultat final de l’obra. 
Com va sorgir la idea d’exposar a Can Rajoler?
Fa temps que anava creant obres diferents. Ho feia 
per a mi mateixa. Primer, coses reciclades, articles 

“Hem de treure la capacitat creativa que portem dintre”

Fem art

Marisol Mora
Artista local

Fins aquest dissabte es pot visitar a Can Rajoler 
l’exposició Pau de Colors, de l’artista local Mari-
sol Mora. La mostra és una col•lecció de peces 
que Mora ha creat en moments d’inspiració treba-
llant amb materials tan diversos com teles, fil-ferro, 
aquarel•les i sorra, entre d’altres. És la primera 
vegada que l’artista exposa públicament els seus 
treballs. Entre les obres que més destaquen hi ha 
una tela amb el suggerent rostre de la mítica actriu 
Marilyn Monroe.

de bijuteria molt originals i de diferents colors. Des-
prés va venir la pintura i altres peces. Un dia ho vaig 
explicar als meus companys i em van suggerir la idea 
d’organitzar una exposició. Així em vaig decidir a ense-
nyar en públic totes les meves creacions relacionades 
amb la pau i els diferents colors que per a mi pot tenir 
aquest sentiment que tots portem dintre. 
Estàs satisfeta de l’experiència de la teva primera 
exposició?
Ha estat divertida i engrescadora. M’ha agradat escol-
tar els comentaris de tots els que l’han vingut a veu-
re. Continuaré fent activitats relacionades amb l’art 
perquè és una forma de relaxació. Qualsevol cosa 
que et passi pel cap la pots transformar en art. No és 
qüestió de copiar sinó de fer el que realment sents. 
Tots tenim una capacitat creativa que portem dins.

Pepi Volart

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

Escola de la Natura
A Parets tenim les estrelles més a prop

Parets al dia vol felicitar i donar les gràcies a tots les persones que 
han fet les seves aportacions i han col·laborat en la publicació dels 
100 números d’aquest butlletí. 

Retalls... Mercè Alcayna

Ja fa 100 números, i prop de 6 anys, que el but-
lletí Parets al dia veia la llum per primera vegada. 
Des d’aleshores, hem pogut fer un repàs a l’actu-
alitat municipal i, per mitjà dels espais d’entrevis-
tes, també hem pogut conèixer de més a prop els 
paretans i paretanes que, d’una manera o d’una 
altra, destaquen en el panorama de la cultura, els 
esports, l’art, les noves tecnologies i en el món 
la informació o la natura, entre d’altres. 
Pàgines i pàgines de notícies, hores de recerca 
d’informació, centenars d’imatges visualitzades, 
una estreta col•laboració amb les entitats i les 
aportacions desinteressades de milers de ciuta-
dans anònims, ens han permès oferir un reflex 
fidel de tot allò que s’esdevé al municipi: de posar 
“Parets al dia”.
Segurament, no tothom està d’acord amb les in-
formacions que es publiquen, amb les opinions 
que s’hi aboquen o amb l’enfocament que es pro-
posa. Però una cosa sí que és certa, el nostre 
butlletí aporta una informació global, actualitzada 
i no deixa indiferent a ningú. 
Després de sis anys, ens hem convertit en la pu-
blicació de referència a la població i en un mitjà 
de comunicació que pretén arribar a copsar els 
interessos de la totalitat de la ciutadania. Amb 
aquest objectiu, els professionals que formem 
part de la redacció del butlletí, treballem dia rera 
dia posant-hi tots els nostres coneixements, els 
nostres esforços i el nostre sentiment de perta-
nyença a la vila.
Cent números que podrien donar a peu a la ma-
teixa quantitat de reflexions però, en aquesta oca-
sió, deixarem que siguin els nostres lectors els 
qui reflexionin...

Retalls: reflexions...
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LA FINESTRA

Carles Font

Com et sents després de guanyar el cam-
pionat d’Espanya de 60 metres llisos?
Guanyar la final a Oviedo va ser molt emoci-
onant però arribar a Parets i que em fessin 
aquesta recepció encara és més bonic. Es-
tic molt contenta i espero que pugui oferir 
molts més triomfs al poble de Parets.
Va ser una final molt disputada?
Sí. Vaig fer una sortida bastant bona, que 
és molt important. Tot i això una atleta 
gallega va estar a punt d’atrapar-me però 
finalment vaig poder resistir fent una molt 
bona marca. Quan vaig arribar a la meta no 
m’ho creia. És molt important aquesta vic-
tòria perquè era el meu primer any que po-
dia competir en un campionat d’Espanya.
A quina edat vas començar a practicar 
l’atletisme?
Quan tenia uns nou anys. Vaig començar a 
provar-ho per veure si m’agradava i al final 
em vaig apuntar al CA Parets.
De més petita feia natació però als 8 anys 
ho vaig deixar i de seguida em va enganxar 
l’atletisme.
És clar que al principi practicaves altres 
modalitats...

Ingrid Andrés

Atleta

Sí. Al principi feia cros i guanyava algunes 
curses. Però amb el pas dels anys, el meu 
fort no és la resistència sinó la velocitat: 
tinc més cos de velocitat que no pas de 
curses de fons. Ara estic baixant molt les 
meves marques en distàncies curtes.
Tens bons records del teu pas pel Club 
Atletisme Parets?
Va ser el meu primer club i dono gràcies a 
entrenadores com la Marta Martín i altres 
em van motivar molt perquè practiqués 
aquest esport. L’any passat vam decidir 
amb els meus pares que podria provar en 
un club més gran com el Mollet i també hi 
estic molt bé. Ara tinc en Raúl i la Sònia 
com a entrenadors.
Ara et prepararàs per als campionats a 
l’aire lliure.
Sí i seran molt més complicats perquè es 
passa dels 60 al 100 metres llisos. 40 me-
tres es noten bastant i els entrenaments 
són una mica diferents. Es necessiten una 
mica més de dons per aguantar amb força 
aquest 40 metres de més. El més impor-
tant és que m’ho passi bé practicant l’at-
letisme i no vull posar-me més objectius. 

L’Ajuntament de Parets del Vallès va oferir el passat 17 de març una recepció oficial 
a l’atleta paretana Ingrid Andrés, de 14 anys. Aquesta atleta del Club Atletisme Mollet 
es va proclamar campiona d’Espanya cadet de 60 metres llisos en pista coberta el 27 
de febrer a Oviedo. Una atleta que va començar a practicar atletisme fa cinc anys amb 
el Club Atletisme Parets i que ha tingut una progressió meteòrica. La seva especialitat 
és la velocitat i en els darrers campionats d’Espanya va fer una marca de 7’81. Abans 
s’havia proclamat campiona de Catalunya.

“El més important és que m’ho passi bé practicant l’atletisme i no vull posar-me més objectius”

Sempre cal tocar de peus a terra perquè 
aquest món és molt complicat. Actualment 
entreno quatre dies a la setmana i és força 
dur però també és una experiència molt 
bona.
Què et sembla que Parets tingui propera-
ment unes pistes d’atletisme?
És molt important per al municipi tenir 
unes pistes d’atletisme ja que fins ara 
els que formàvem part del Club Atletisme 
Parets ens havíem de desplaçar a Mollet. 
Ara serà molt més còmode entrenar aquí 
i a més les escoles del poble les podran 
utilitzar.

La Penya Blau Grana organitza 
una excursió al Delta de l’Ebre

El grup paretà Illa Carolina participa a 
l’exposició Genius Loci, recentment in-
augurada a la Fundació Joan Miró de 
Barcelona. Genius Loci és una exposició 
singular que aplega una selecció de la 
creació musical a Barcelona dels darrers 
anys. Illa Carolina està format per Aleix 
Prats, Carol Badillo, Dani Zapata i Santi 
Ciurans i compta amb la producció artís-
tica de Miqui Puig. 

El canal de televisió digital pública del 
Baix Vallès, Vallès Visió, celebra el seu 
primer aniversari. El 25 de març de 2010 
va tenir lloc l’inici de les emissions regu-
lars, tot i que ja ho feia en sistema de 
proves des del 19 de febrer. Des d’ales-
hores Vallès Visió emet una programació 
de qualitat que inclou informatius diaris, 
retransmissions esportives, programes 
de debat, entrevistes i un contenidor cul-
tural, entre d’altres.

Primer aniversari de Vallès Visió

Els paretans Illa Carolina, al
Genius Loci de la Fundació Miró

La Penya Blau Grana Parets organitza 
una excursió al Delta de l’Ebre, que tin-
drà lloc el diumenge 3 d’abril, a les 8 del 
matí. La sortida consistirà en una visita 
al Parc Natural del Delta de l’Ebre i una 
excursió en vaixell per veure el paisatge. 
Posteriorment, es farà un dinar que clou-
rà amb música i ball. 
El preu de la sortida és de 55 euros i cal 
fer la reserva prèvia trucant al telèfon 
646138614.
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