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2.333 vots atorguen la victòria al PSC 
PSC guanya les eleccions a Parets però es queda a dos regidors de la majoria absoluta

L’escenari polític de Parets enceta una etapa, una realitat al 
marge dels resultats electorals del passat 22 de maig. I és que 
Joan Seguer, alcalde de la vila durant els darrers 21 anys, deixarà 
de ser-ho a partir de l’11 de juny. Seguer va decidir no tornar a 
ser cap de llista i passar el relleu a Sergi Mingote, nou candidat 
a l’alcaldia de Parets pel PSC en els darrers comicis.
Els canvis de cap de cartell han estat gairebé una tònica en  el 
conjunt de les candidatures presentades. Només Rosa Martí 
repetia com a alcaldable per Nova Opció per Parets. La resta de 
candidats a l’alcaldia s’estrenaven: Xavier Martí, per Convergèn-
cia i Unió; Roberto Carmany, pel Partit Popular; Joan Folguera,  
per Iniciativa per Catalunya-Verds; Sílvia López, per Esquerra Re-
publicana de Catalunya i, per primera vegada, concorria també 

Ciutadans-Partit de la Ciutadania, amb Manuel Losada al capda-
vant. I la renovació es feia palesa també en la resta de les llistes. 
Tant és així que dels 17 regidors que configuren el ple, 11 són 
nous, així que el consistori deixarà veure moltes cares noves. 
De la força més votada, el PSC, entren nous Dídac Cayuela, Fran-
cesc Juzgado, Miguel Ángel Granado i Àfrica Martínez i repeteixen 
Sergi Mingote, Sònia Lloret i Susanna Villa. Pel que fa al NOPP, 
Ferran Vidal s’estrena i es mantenen com a regidors Rosa Martí, 
Lluís Cucurella i Josep Lluís Rodríguez. Canvi absolut a CiU amb 
Xavier Martín, Raul Urtusol i Esther Samon, i també al PP, amb 
Roberto Carmany i Marc Soto. Joan Folguera també serà nou 
regidor per ICV i ni ERC ni C’s estaran representats al consistori 
paretà. (pàg.3)

El 5 de juny s’inaugura 
la nova escola bressol 

municipal (Pàg.6)

Sergi Mingote, cap de llista del PSC, acompanyat de Joan Seguer i altres membres de la candidatura celebren la victòria
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SERVEIS

Divendres 27 maig
-A les 14 h, al Casal Ca n’Oms, arrossada 
popular. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora 
del conte: contes de fruites i verdures, a càr-
rec de Myriam Rodríguez.
-A les 18 h, Can Butjosa, La Faktoria d’idees. 
-A les 19 h, a la Sala Cooperativa, exhibició 
de fi de curs de l’associació Balles Oriental.
Dissabte 28 maig
-A les 10 h, al Pavelló Municipal d’Esports, 
cloenda dels Jocs Esportius Escolars.
-D’11 a 13 h, parc la Linera, Escacs al carrer. 
-De 17 a 20 h, a la Biblioteca Can Butjosa, 
Dissabte en família: contes i cançons a càrrec 
de Caro Von Arend.
-Ruta literària a Barcelona, La ciudad de los 
prodigios, d’Eduardo Mendoza. 
Diumenge 29 maig
-A les 19.30 h, al teatre Can Rajoler, Ens ha 
caigut la sogra, cia. Som i Serem.
Dilluns 30 maig
-A les 20.30 h, a la sala d’exposicions Can 
Rajoler, conferència “Conta’m una òpera” so-
bre Tosca de Puccini, a càrrec de Sylvia Rovira.
Dimarts 31 maig
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, hora 
del conte a càrrec de Mon Mas. 
Dijous 2 juny
-A les 18 h, a la plaça Marcer, inauguració de 

l’espai de lectura i recital poètic a càrrec del Niu 
d’Art, dins del projecte Parets, poble lector. 
Divendres 3 juny
-A les 12 h, a la sala de plens de l’Ajuntament, 
presentació del llibre Parets ple de vida i reconei-
xement a Gemalto per la seva col•laboració amb 
l’educació ambiental. 
-A les 18 h, Biblioteca Can Butjosa, hora del conte. 
-A les 19 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, 
inauguració de l’exposició d’obres dels alumnes 
del taller de pintura i dibuix del Casal de Cultura 
Can Butjosa. Es pot visitar fins al 19 de juny. 
-A les 18 h, al parc Cal Jardiner, inauguració de 
l’espai de lectura i hora del conte a càrrec de Mer-
cè Escardó, dins del projecte Parets, poble lector.
-A les 21 h, al local de la Penya Blaugrana Parets, 
col•loqui esportiu amb motiu del 31è aniversari 
de l’entitat.
Dissabte 4 juny
-A partir de les 10 h, al Pavelló d’Esports, Diada 
de l’Esport.
-A les 18 h, al teatre Can Rajoler, concert a càrrec 
del grup de gospel de Montmeló i de la coral in-
fantil de l’escola Nostra Senyora de Montserrat.
-A les 20.30 h, al restaurant Can Romeu, sopar 
de germanor i ball amb motiu del 31è aniversari 
de la Penya Blaugrana Parets.
Diumenge 5 juny
-A les 12 h, al barri Can Berenguer, inauguració de 
la nova escola bressol municipal.

-A les 10 h, al costat de les pistes d’atletisme, 
sortida d’un itinerari pel riu Tenes, estrena de 
l’espai d’interpretació del riu i tallers per als 
més petits. Organització: Escola de la Natura
Divendres 10 juny
-a les 22 h, a l’observatori Pau Vila, sessió 
d’astronomia: observació del cel d’estiu, pro-
jecció audiovisual i observació amb telescopi 
de la Lluna, Saturn i M-13.
Dissabte 11 juny
-A les 18.30 h, al teatre Can Rajoler, festa de 
fi de curs de l’escola de música Maria Grever.
Diumenge 12 juny
-A les 10 h, a la Riera Seca, 200 escriptors 
de grafits.
-A les pistes de petanca, final del campionat 
de Catalunya. 
Dimarts 14 juny
-A les 18 h, a la biblioteca Can Rajoler, hora 
del conte: En Jac i la fàvera màgica, a càrrec 
de Carme Brugarola, i lliurament de premis del 
concurs de punts de llibre 2011.
Dimecres 15 juny
-A les 19 h, a Can Jornet, lectures al Bosc de 
llibres. 
Dijous 16 juny
-A les 18.30 h, al teatre Can Rajoler, recital 
de poesia infantil a càrrec del grup Aiguaneix 
i infants poetes.

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 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
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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

TORNEIG ANUAL DE PETANCA
El passat 7 d’abril, al camp de la petanca de Parets, es va dur a 
terme el tradicional torneig anual entre els jugadors de Cervelló 
i els membres del Club petanca Ca n’Oms. A l’acte van assistir 
l’Alcalde de Parets, Joan Seguer, el regidor d’Esports, Sergi Mingo-
te i la regidora de Gent Gran, Amèlia Marquino. L’Alcalde va donar 
la benvinguda al participants i es va fer un dinar de germanor 
entre tots els assistents. Finalment, es va lliurar un obsequi al 
Club Petanca Cervelló. El dia 15 d’abril vam ser els jugadors del 
Club Petanca Ca n’Oms els que ens vam desplaçar fins a Cerve-
lló per tal de jugar un amistós amb els membres d’aquest club. 
Des del d’aquí, volem agrair a les autoritats paretanes el seu 
suport en totes les activitats que duem a terme.
Josep Bauló, monitor del Club Petanca Ca n’Oms

LA GERMANDAT DE PARETS DEL VALLÈS HA  DE  CONTINUAR 
Ara farà un any, els mutualistes de la Unió de Germandats de 
Previsió Social de Parets del Vallès (en endavant Germandat) ens 
vam assabentar de la critica situació de l‘Entitat en el transcurs 
de les dues Assemblees que es van fer abans de l’estiu.
Des de llavors, un grup de mutualistes ens hem interessat en la 
situació de la Germandat per tal d’aconseguir la seva continuïtat; 
fruit d’aquest interès ens vam entrevistar en dues ocasions amb 
els representants de la Direcció General de Política Financera i 
Assegurances de la Generalitat de Catalunya (DGPF).
Arran d’aquest contactes, ens vam assabentar que l’11 d’octubre 
del 2006 la Generalitat ja havia fet una inspecció financera on 
instava un Pla de rehabilitació per subsanar la situació. Aquest 
Pla es va presentar i tenia validesa pel període 2007-2012. A 
la mateixa resolució es feia esment que la DGPF verificaria el 
compliment del previst a l’esmentat Pla de rehabilitació. També 
demanava un pronunciament exprés de l’auditor sobre el grau de 
compliment del Pla. Nosaltres trobem a faltar tan el seguiment 
fet per la DGPF com els pronunciaments de l’auditor.
El passat 18 de novembre 2010 es va fer un acte informatiu a 
la Sala Petita de la Cooperativa de Parets presidit pel sr. Sarries, 
director jurídic de la Federació de Mutualistes de Catalunya, ac-
tual administrador provisional. En aquest acte es va tranquil·litzar 
als mutualistes i es va assegurar que, a més tardar al gener 
del 2011, la situació estaria aclarida i es convocaria una nova 
assemblea. Van passant els mesos i encara avui no tenim una 
data fixada per fer l’assemblea.
En aquest interval de temps el grup de mutualistes sotasignants 
hem presentat una proposta de nova Junta per tal de donar con-
tinuïtat a la Germandat. També ens hem reunit amb els mem-
bres de l’antiga Junta (els qui van voler venir) per explicar-los els 
passos que hem realitzat i per intentar sumar esforços; el 25 de 
març vam demanar al rr. Sarries la celebració de la Festa de la 
Germandat per la M. de Déu de Montserrat (27 d’abril) i aprofitar 
per fer un acte Informatiu com el del novembre passat. El sr. 
Sarries ens va confirmar la data del 30 d’abril per fer la festa, 
però el 18 d’abril el mateix sr. Sarries la va cancel·lar, per raons 
organitzatives, fins a finals del mes de maig. 
En resum, després de gairebé un any amb una situació 
d’interinitat, encara no tenim clar el futur de l’entitat. S’ha par-
lat de fusions, absorcions i fins i tot de la liquidació de l’entitat.
Ja se sap però ho tornem a dir, els sotasignants volem tirar 
endavant la Germandat, fer-ho professionalment, retre comptes, 
aportar transparència i seguir donant el servei que fins ara es fa 
i si cap millorar-lo.

Sense menysprear res, però ara per ara no volem parlar de fu-
sions, nosaltres volem que l’entitat continuï per conservar la 
memòria dels que van aconseguir que la Germandat fos possible 
en temps difícil, som hereus de totes aquelles inquietuds no els 
podem fallar, però per aconseguir el vist i plau de la Generalitat 
necessitem el suport dels mutualistes i el de l’Ajuntament .
Marta Pujol Bagaria i 16 signatures més.

CAN BASTER DE PARETS TANCA
A tots els nostres clients:
Va ser per allà al 1920 que el nostre avi ANTONIO PUIG BRUY 
va obrir al carrer de Sant Antoni de Parets del Vallés, la primera 
botiga de BASTER. Després, el seu fill Jaume va continuar però 
amb l’ofici de matalasser, i anys després el seu fill Joan va seguir 
amb l’ofici d’instal·lador de cortines i tendals.
Han passat tres generacions i ara nosaltres ens jubilem, CAN 
BASTER tanca, ja no hi ha continuïtat, les filles han seguit altres 
camins, altres tasques, no hi ha canvi generacional.
Sentim alegria, ens ha arribat el moment de descansar, però 
d’altra banda ens embarga una mica de tristor.
Serveixi aquesta carta per donar les gràcies a totes les persones 
que al llarg de tots aquests anys han confiat en nosaltres i el nos-
tre treball. Clients que moltes vegades han passat a ser amics,
tenim molts bons records de tots ells. Gràcies per la vostra con-
fiança, per la vostra lleialtat, sempre us estarem agraïts. Pleguem 
però continuem a la vostra disposició, ja sabeu on som, a on ens 
podeu trobar per si mai necessiteu un cop de mà.
Us enyorarem, trobarem a faltar la botiga, però ara comença una 
altre etapa, la vida segueix...
Antonio i Mercè

“D’amor de cap a peus vine amarat,
 d’amor i de furor...”
Vicent Andrès Estellès

T’estimo en l’aigua blava que m’enllaça
i apaivaga la set dels meus sentits;
t’estimo en l’ombra verda que em fa lassa
perquè abriga de pau tots els meus crits.

T’estimo en la pell meva que m’abraça
amb el record vivíssim dels teus dits;
t’estimo en el silenci, que és la plaça
on convoco els teus mots mig adormits.

T’estimo amb un amor sense esperança
-no el l’enyor del passat que va allunyant-se
ni en el somni futur que es perd al vent-

T’estimo a cada instant i en cada cosa,
t’estimo amb la impotència de la rosa 
que està florint desesperadament.

Carme Guasch i Darné (Figueres, 1928 Badalona, 1998). Poeta, 
llicenciada en Filosofia i lletres i dedicada a la docència. Guanya-
dora de diversos premis va publicar la trilogia poètica Amat i amic, 
la novel•la Pràctica de vida i Interiors i dos reculls de Contes. 
Poema extret de: Poesia completa d’Editorial Columna. Lectura 
recomanada pel Niu d’Art Poètic.
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ACTUALITAT

JOAN
SEGUER
Alcalde de 
Parets del 
Vallès

Diumenge passat vam exercir el dret 
democràtic d’expressar-nos a les urnes 
per escollir els membres d’un nou con-
sistori. Independentment dels resultats, 
podem estar satisfets del desenvolupa-
ment de la jornada electoral a casa nos-
tra, en un clima de normalitat i serenor. 
Tot i així, la baixa participació registrada 
ens obliga a fer una profunda i neces-
sària reflexió sobre la desafecció que es 
viu envers la política i tots plegats hem 
de potenciar la implicació i la participa-
ció ciutadana en els afers públics, ja que 
el fet d’anar a votar és fonamental per 
valorar la salut democràtica d’un poble.
Les causes d’un fenomen tan complex 
com l’abstencionisme no s’han de bus-
car només en l’electorat. La classe 
política que sol•licita el vot hi té una 
gran responsabilitat. Els partits hem 
de tornar a engrescar els ciutadans, 
elevant el nivell del debat i de l’acció 
política, apropant- nos a les seves ne-
cessitats i inquietuds, per tal de lluitar 
contra l’abstenció i accentuar la vitalitat 
democràtica de la nostra societat. Tots 
els grups hem de coincidir en aquest 
objectiu, de la mateixa manera que hem 
de treballar units per millorar la qualitat 
de vida del conjunt de la ciutadania, en-
fortir la nostra identitat i aconseguir una 
vila de la qual ens sentim orgullosos i 
en gaudim tots, sense diferències, en 
un clima de convivència, participació i 
respecte.
Ben aviat es constituirà un nou consisto-
ri, que haurà de continuar fent front a la 
greu crisi econòmica que encara patim. 
Per tant, caldrà centrar molts esforços 
i energies especialment en la creació 
d’ocupació, sense oblidar la solidaritat 
amb els més vulnerables o l’accés a un 
habitatge digne, i així continuar treba-
llant pel benestar, la igualtat i la cohesió 
social del nostre poble.
Des de la unitat i l’esforç comú hem 
de ser capaços de posar en valor tot el 
nostre potencial i aconseguir superar els 
reptes que tenim per davant.

L’11 de juny es constitueix el nou Ajuntament

Participació de poc més de la meitat de 
l’electorat i modificació de l’escenari polí-
tic són el resultat de les eleccions muni-
cipals del 22 de maig a Parets del Vallès. 
De les 7 formacions que van concórrer als 
comicis locals 5 formaran part del futur 
consistori, les mateixes que ja hi ha repre-
sentades actualment, però amb canvis en 
el nombre de regidors. 

PSC, llista més votada amb el 33,49%
El Partit dels Socialistes, candidatura en-
capçalada per primera vegada per Sergi 
Mingote, ha estat la força més votada, amb 

2.333 vots de suport, un resultat que deixa 
a la formació socialista a dos regidors de 
la majoria absoluta.

NOPP, CiU i PP guanyen representació
Nova Opció per Parets, amb Rosa Martí al 
capdavant, ha obtingut 1357 vots, que si-
tuen el grup com a segona força i guanya 
un regidor, passant de 3 a 4. 
Convergència i Unió, amb Xavier Martin 
com a cap de llista, també ha aconseguit 
una major representació al consistori i 
passa dels 2 regidors actuals a 3, amb la 
qual cosa és la tercera força per nombre 

de vots. També el Partit Popular, que suma 
un regidor més i tindrà dues cadires al ple, 
augmenta la representació.  
Iniciativa per Catalunya-Verds manté un re-
gidor, el nou cap de llista Joan Folguera, 
amb el 7.45% del total dels vots.

Ciutadans i ERC, sense regidors
Ni Ciutadans, que concorria per primera ve-
gada a les eleccions municipals de Parets, 
amb Manuel Losada com a alcaldable, ni 
ERC, amb Silvia López al capdavant, han 
obtingut representació al consistori. Els 
293 vots de suport a C’s i els 210 per a la 
candidatura d’ERC no assoleixen el 5% to-
tal de vots i queden fora de la composició 
del nou consistori.

Parets també ‘s’indigna’
La jornada electoral es va viure sense inci-
dències remarcables, però amb la presèn-
cia del soroll de les cassolades.
Parets també s’indigna: una trentena de 
persones ha convocat una acampada a la 
renovada plaça de la Vila i se suma així al 
moviment del 15M.

Més de la meitat dels electors de Parets acudeixen a les urnes el 22 de maig

Constitució del nou consistori
L’11 de juny se celebrarà el ple de cons-
titució del nou Ajuntament, que estarà 
format per disset regidors, 11 dels quals 
són nous. Sergi Mingote, Sònia Lloret, 
Dídac Cayuela, Susanna Villa, Francesc 
Juzgado, Miguel Ángel Granado i Àfrica 
Martínez són els set representants del 
PSC. Quatre regidors corresponen a 
Nova Opció per Parets, Rosa Martí, Fe-
rran Vidal, Lluís Cucurella i Josep Lluís 
Rodríguez;  tres a CiU, Xavier Martin, 
Raul Urtusol i Esther Samon. El Partit 
Popular renova, amb Roberto Carmany 
al capdavant i el número 2 de la llista, 
Marc Soto; i finalment Joan Folguera re-
presentarà ICV-EUiA.

Eleccions municipals 2011
Parets del Vallès

Cens electoral:              13.454
Vots emesos:    7.066
Vots en blanc:       311
Vots nuls:       100
Participació:     52,52%
Abstenció:    47,48%

El PSC, amb 2.333 vots, 
es constitueix com la força més votada a Parets

L’índex de participació a les urnes a Parets se 
situa en el 52,52% de l’electorat. 
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Breus
El carrer Sant Antoni, tallat al
trànsit de vehicles
Dins del Pla de millora del Barri Antic de 
Parets s’estan desenvolupant a la pobla-
ció les obres de remodelació del carrer 
de Sant Antoni al darrer tram d’aquesta 
via. Les obres inclouen l’arranjament de 
l’entorn amb l’ampliació de les voreres, 
la millora de l’enllumenat i l’adequació 
de les escales que donen accés al carrer 
Raval.
Dins d’aquest procés d’execució de les 
obres, a partir del proper dilluns 30 de 
maig, i durant tota la setmana, el carrer 
Sant Antoni, des de l’avinguda Catalunya 
fins al carrer de la Fàbrica, romandrà ta-
llat al trànsit. L’accés al barri del Raval 
s’haurà de dur a terme pel passatge del 
Racó, mentre que la sortida caldrà fer-la 
per l’avinguda Verge de Montserrat.

El Barri Antic canvia d’aspecte: espais per als vianants

Ja han finalitzat les obres dels carrers Major i Barcelona incloses al Pla de Millora del Barri Antic.

La fesomia i l’estructura del Barri Antic de 
Parets han canviat radicalment gràcies a 
les obres de millora dels carrers Major i 
Barcelona incloses dins la primera fase del 
Pla de Millora del Barri Antic. Aquest pla 
vol establir tot un seguit de criteris per al 
tractament de l’espai públic i del paisatge 
urbà amb la voluntat de millorar la qualitat 
de vida del barri, guanyar espais per als 
vianants, llocs de trobada i de relació ciu-
tadana que conservin la imatge de poble i 
fomentar la implantació d’activitat econò-
mica i comercial.

El tram del carrer Major comprès entre 
l’edifici consistorial i el carrer Barcelona 
esdevé ara una zona de prioritat per als 
vianants, amb nou paviment i enllumenat. 
Pel que fa el carrer Barcelona, entre el car-
rer Major i el carrer Travessera, s’ha con-
vertit en una gran plaça presidida per una 
alzina surera i un gran xiprer. Properament 
aquest espai es dotarà de mobiliria urbà 
amb bancs i cadires de matèria noble d‘úl-
tima generació. Finalment, es preveu que 
els contenidors que ara s’han instal·lat de 
forma provisional al carrer Travessera, es 

Des d’aquest mes de maig, l’antiga ma-
sia de Can Guasch ja és un centre de 
formació per al personal de Grifols, el 
grup d’empreses del sector sanitari que 
abasteix a més de 90 països en tot el 
món. L’Acadèmia Grifols té l’objectiu de 
donar resposta a les necessitats forma-
tives dels professionals de l’empresa 
en tots els àmbits, incentivar el creixe-
ment de l’organització, promoura l’anà-
lisi estratègic com una eina de millora i 
facilitar la transversalitat i la interacció 
entre les diferents persones que formen 
l’organització. 

Mercadona i McDonald’s iniciaran l’activitat al 
centre comercial i d’oci de la zona IVECO

Les obres del centre comercial i d’oci de 
la zona IVECO s’estan executant segons 
els terminis previstos. Mentre avancen les 
obres, les reunions entre l’Ajuntament i 
operadors interessats a implantar-se en el 
complex són freqüents. De moment, Mer-
cadona i McDonald’s iniciaran l’activitat al 
centre, i estan exercint de pol d’atracció 
tant per a altres firmes com per a comer-
ciants de la vila, que ja han manifestat 
interès per implantar-se en la nova zona, 
que té una capacitat potencial de 20.000 
metres quadrats. D’aquests, 12.000 es 
destinaran al sector comercial i 8.000 per 
a restauració i oci, i comptarà amb un apar-
cament amb 400 places.

Aposta per generar ocupació
L’Ajuntament ha incidit en l’aposta mu-
nicipal per tal que aquest nou centre co-

mercial i d’oci sigui un focus de generació 
de llocs de treball i doni resposta a les 
necessitats de Parets, tant en l’àmbit de 
l’ocupació com en el de la dinamització del 
comerç i de l’oci per als joves.
Actualment ja s’han establert preacords 
amb Mercadona i McDonald’s per a la con-
tractació de 100 persones del municipi.

Mercadona, supermercat de 1.300m2
L’establiment de Mercadona estarà ubi-
cat a la planta baixa del centre comercial, 
amb una sala de vendes de 1290 me-
tres quadrats que disposarà de seccions 
d’alimentació envasada, begudes, xarcute-
ria, carnisseria, peixateria, fruitera, forn de 
pa, drogueria i perfumeria. La seva inversió 
per implantar-se al centre comercial i d’oci 
de la zona IVECO és d’1,5 milions d’euros 
i la previsió d’obertura del supermercat 

soterraran definitivament en aquesta ma-
teixa ubicació.
Durant els últims anys, al Barri Antic de 
Parets s’han desenvolupat diverses actua-
cions de millora de l’espai com ara l’arran-
jamanent de l’aparcament del carrer de la 
Fàbrica, l’aparcament annex al CEIP Lluís 
Piquer, així com la vianalització d’un tram 
de carrer a la plaça de la Vila, tot just da-
vant de les noves dependències de l’OAC. 
L’objectiu d’aquestes actuacions és con-
vertir la zona en un espai de relació dels 
convilatans i potenciar l’activitat comercial.

s’estima a principis de 2012. McDonal’ds 
serà el primer a iniciar l’activitat i s’estima 
que aquest establiment de restauració co-
menci a funcionar a finals d’any.
 
Dinamització del comerç local
La façana principal del centre comercial 
està orientada al carrer Prat de la Riba, 
tot i que també tindrà accés des de la ca-
rretera C-17. La connexió del complex amb 
l’eix comercial de l’avinguda Catalunya a 
través del carrer de la República pretén do-
nar lloc a la dinamització de les botigues 
de la zona, un altre dels propòsits de la 
creació d’aquest espai.
El centre disposarà també d’espais per 
a oficines. Alguns dels locals són pro-
pietat de ’Ajuntament i s’està estudiant 
l’emplaçament d’alguns serveis municipals 
en aquest recinte.

L’Acadèmia Grifols de Can
Guasch entra en funcionament 

El nou espai incorpora una plaça d’ús peatonal
que es dotarà de diferent mobiliari urbà

La finalitat de l’obra ha estat recuperar els espais
per a la ciutadania i dinamitzar el comerç local

L’Oficina d’Informació Ambiental de 
l’Ajuntament de Parets ha organitzat 
per al proper 1 de juny, de 10 a 14 ho-
res, una jornada de treball EMAP a La 
Marineta. En aquesta ocasió la matinal 
girarà entorn el vehicle elèctric i la seva 
situació actual vinculada al món indus-
trial. Per parlar d’això es comptarà amb 
la presència de Patrick Renau, president 
de l’associació catalana promotora del 
vehicle elèctric Volt-Tour, que donarà una 
visió de l’evolució del vehicle elèctric a 
Catalunya així com del seu potencial, i 
de Jordi Castells, tècnic de transport de 
l’àrea d’estalvi i eficiència energètica de 
l’Institut Català de l’Energia, que expli-
carà els programes d’ajuts per incen-
tivar la seva implantació. Per conclou-
re, els assistents podran gaudir d’una 
mostra de vehicles elèctrics per a flotes 
d’empreses i, fins i tot, circular amb ells 
pel polígon industrial Llevant.

Nova jornada d’Empresa i  
Medi Ambient a La Marineta
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El Gargot és el nom escollit, d’entre el més 
d’un centenar de propostes rebudes dels 
veïns i veïnes del municipi, per a la nova 
escola bressol municipal de Parets. El cen-
tre està emplaçat al carrer Prat de la Riba, 
al barri de l’Eixample, i esdevé un nou ex-
ponent de l’aposta que ha fet sempre el 
consistori per la qualitat en l’educació i 
la creació de més places d’escola bres-
sol per tal de millorar el futur de la nostra 
vila. Aquesta és la tercera escola bressol 
municipal del municipi i pren el relleu del 
Petit Cirerer, que ha tancat definitivament 
les seves portes. Té unes característiques 
similars a les altres escoles bressol públi-
ques: compta amb sis classes i disposa 
d’una capacitat màxima per a 113 pla-
ces. L’edifici, d’una sola alçada, té unes 

El Gargot és el nom de la nova escola 
bressol municipal de Can Berenguer 

Neixen els espais de lectura dins 
el projecte Parets, poble lector
Parets és un municipi que ha unit el pro-
grés i el creixement al foment de la lectura. 
Al llarg dels últims anys s’han desenvolu-
pat diverses accions per tal d’impulsar la 
lectura i fer del nostre municipi un referent 
en iniciatives innovadores i creatives.
Les dues biblioteques públiques, Can But-
josa i Can Rajoler, i la seva vinculació i 
col•laboració amb els centres educatius 
i altres agents culturals del poble han fet 
possible una xarxa, que fa de la lectura 
un element molt present entre els veïns i 
veïnes de la nostra vila.
Amb aquest esperit va néixer la iniciativa 
Parets, poble lector un projecte integrador 
i inclusiu que es nodreix de les inquietuds 
i la participació ciutadana i que té com ob-
jectiu principal el foment i la promoció de 
la lectura. Aquest programa d’objectius, 
que ha estat presentat recentment a la 
ciutadania, permet dotar el municipi d’un 
instrument que dibuixa un marc referencial 
sobre el qual afrontar el repte d’impulsar 
l’hàbit de la lectura.

Places i parcs vinculats als llibres
Emmarcat en el projecte global Parets, po-
ble lector, s’ha previst la instal•lació de 
diferents espais de lectura, creats pels 
artistes M. Josep Forcadell i Albert Valera, 
dos dels quals entraran en funcionament 
durant aquests propers dies.
El dijous 2 de juny, a les 18 h, tindrà lloc, 
a la plaça Josep Marcer, la inauguració 
d’un portal de benvinguda als llibres i un 
recital poètic a càrrec dels membres del 
Niu d’Art. El divendres 3 de juny, a les 18 
h, a Cal Jardiner se celebrarà la inaugura-
ció del seu propi espai de lectura, dedicat 
en aquesta ocasió al conte L’aneguet lleig. 
L’acte comptarà amb L’hora del conte es-
pecial, a càrrec de Mercè Escardó.

instal•lacions modernes i ben equipades 
per oferir un bon servei en l’àmbit educatiu 
de 0 a 3 anys.
El Gargot té una superfície construïda de 
917 metres quadrats, amb una extensió 
d’espai exterior de 671,05 metres.
El total de la superfície útil la conformen el 
vestíbul i distribuïdors d’accés, la cuina i 
el menjador, amb 93,47 metres2, les aules 
i dormitoris, amb 408,71 metres2, la zona 
de servei i un espai polivalent que sumen 
225,34 metres2, i l’espai per a l’equip edu-
catiu i directiu, que ocupa 61,82 metres2 
en total. La inauguració oficial del nou es-
pai, que ja va entrar en funcionament el 
passat mes d’abril, tindrà lloc el diumenge, 
5 de juny, a les 12 h, i comptarà amb la 
presència de la il•lustradora Pilarín Bayés.

Estiu entre tresors i pirates al
Casal d’Estiu 2011 de Parets
L’Ajuntament de Parets, en col•laboració 
amb les AMPA de les escoles públiques 
del municipi (Escola Municipal Pau Vila, 
Pompeu Fabra i Lluís Piquer), organitza una 
nova edició del Casal d’Estiu que enguany 
s’anomenarà “Pirates a la recerca del cofre 
dels tresors”. 
El Casal es farà entre el 27 de juny i el 
29 de juliol, de dilluns a divendres de 9 a 
13 h i s’ofereixen els serveis opcionals de 
matins, de 7.30 a 9 h, tardes, de 15 a 17 
h, i de menjador, de 13 a 15 h, sempre que 
hi hagi un mínim de 10 inscripcions.
També s’ofereix un servei opcional de 
transport, subvencionat al 100% per l’Ajun-
tament de Parets del Vallès.
 
Treballar els valors com a tresors
El Casal d’Estiu, que es fa a l’Escola Mu-
nicipal Pau Vila, esdevé des de fa anys un 
espai alternatiu, divertit i pedagògic que 
cobreix el període precedent a les vacan-
ces estivals.
A través d’un gran ventall d’activitats com 
ara tallers de creació, teatre, música i 
danses, sortides, jocs o esports, el Ca-
sal d’Estiu posa a l’abast dels més petits 
l’oportunitat de desenvolupar les seves 
capacitats creatives alhora que satisfà les 
seves necessitats lúdiques.
Aquest any, sota el tema “Pirates a la re-
cerca del cofre dels tresors”, els monitors 
se centraran cada setmana en un dels cinc 
tresors que es tractaran durant el casal: 
l’amistat, la natura, la cultura, la fantasia 
i el temps. Les activitats estan adreçades 
als nens i nenes nascuts del 1999 al 2007 
i el preu serà variable en funció de l’opció 
escollida. Les inscripcions es podran for-
malitzar fins al 3 de juny al Centre Cultural 
Can Rajoler, de dilluns a divendres de 9 a 
12 i de 16 a 18 h.

El centre s’inaugurarà oficialment el proper diumenge 5 de juny,
 a les 12 h, amb la presència de la il·lustradora Pilarin Bayés
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Comença una nova campanya 
de control de ciclomotors
L’1 de juny comença una nova campanya 
de control acústic de ciclomotors. Durant 
tres mesos, la Policia Local de Parets 
durà a terme controls entre diferents in-
drets del municipi i en franges horàries 
diverses. 
Amb aquesta acció es pretén sensibi-
litzar els conductors que cal respectar 
l’Ordenança municipal de Convivència 
Ciutadana i no superar els nivells per-
mesos, establerts en 0.94 decibels.
En cas que se superin els límits per-
mesos se’ls estendrà un butlletí de de-
nuncia, que podrà ser retirada si abans 
de 15 dies presenta la documentació 
de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) 
conforme els nivells són els correctes.
Alhora, la campanya es complementarà 
amb el control de la documentació, inci-
dint especialment en la inspecció de la 
ITV i l’assegurança del vehicle. També 
es comprovaran si els ciclomotors com-
pleixen amb la homologació en cas de 
reformes.

Catalunya Caixa i l’Ajuntament signen un 
acord per oferir avantatges a la gent gran 

La nova targeta ofereix millores en els productes financers i farà la funció
de carnet per als ususaris dels casals municipals per a la gent gran

Joan Seguer i Lluís Garcia Morato, director de zona de Catalunya Caixa, signant el conveni

L’Ajuntament de Parets del Vallès i Catalu-
nya Caixa han signat un conveni per oferir 
productes financers en condicions prefe-
rents als membres dels Casals municipals 
de Gent Gran. 

Targeta dels casals de Parets 
Per gaudir d’aquests beneficis, les per-
sones interessades hauran de sol•licitar 
targetes identificatives, que també tindran 
prestacions financeres, sense cap cost 
d’emissió ni manteniment per a la perso-
na titular. 
La targeta farà les funcions de carnet de 
membre dels casals municipals de Gent 
Gran de Parets i permetrà també fer paga-

ments a comerços i reintegraments d’efec-
tiu en caixers automàtics. A més, aquesta 
targeta oferirà també la prestació de targe-
ta daurada de Renfe.
Catalunya Caixa també posarà a disposi-
ció de les persones associades un compte 
corrent que oferirà serveis personals gra-
tuïts, a més de condicions financeres pre-
ferents, la gestió personalitzada a través 
de professionals, dipòsits amb els millors 
preus i altres productes orientats especi-
alment a l’etapa de la jubilació.
Actualment, a Parets hi ha 1.300 persones 
que són sòcies dels tres casals municipals 
de Gent Gran, Club Sant Jordi, Ca n’Oms 
i Asoveen.    

Panells informatius: emissions en proves
Amb l’objectiu d’apropar la informació a la ciutadania, es posen en marxa 

les pantalles dels equipaments municipals i de la via pública

Ja s’han iniciat les emissions en proves 
dels panells informatius instal•lats a di-
ferents equipaments municipals i a la via 
pública. Properament entraran en ple fun-
cionament, amb un major nombre de con-
tinguts de servei a la ciutadania. 
Aquest projecte, emmarcat en el programa 
d’actuacions del Fons Estatal d’Inversió 
Local (FEOSL) i finançat íntegrament pel 
Govern Central, té com a finalitat oferir in-
formació municipal i de servei. 
Els dispositius han d’oferir informació va-
riada sobre serveis municipals i l’agenda 
d’activitats, entre d’altres, amb la voluntat 
que tot allò que té lloc a Parets estigui en-

cara més a l’abast de la ciutadania. Alhora, 
els panells permetran reduir la despesa 
municipal en cartells.

Pantalles informatives a la via pública
L’OAC, les oficines de l’Àrea de Territori, el 
Pavelló d’Esports, la piscina i el CAP dis-
posen de pantalles a l’interior dels equi-
paments que ja han començat a funcionar. 
D’altra banda, a l’avinguda Catalunya, da-
vant de l’escola Lluís Piquer, s’ha instal•lat 
una pantalla de LED (díode emissor de 
llum) i properament es col•locarà un tòtem 
a la via pública, a la cantonada entre avin-
guda Catalunya i carrer La Mina. 

Gent gran: bons conductors i 
bons vianants
Qui té preferència a una rotonda? Com 
cal creuar a les cruïlles? Què signifiquen 
els nous senyals de trànsit? Com afec-
ten algunes malalties a la conducció? 
Donar resposta a totes aquestes pregun-
tes i a moltes d’altres ha estat la finali-
tat de les jornades d’educació viària per 
a la gent gran, que s’han fets als tres 
casals municipals durant l’abril i el maig. 
Les classes, impartides pel sergent de 
la Policia Local Jordi Galera han comptat 
fins i tot amb l’aplicació pràctica. Alguns 
dels participants a les jornades han po-
gut veure sobre el terreny algunes impru-
dències, mals hàbits i bones conductes 
per part de conductors i de vianants.
Aquesta matèria s’ha impar tit al 
col•lectiu de la gent gran per primera 
vegada i l’èxit ja fa plantejar que torni a 
programar-se.

BreusFinestreta única, nou servei de 
l’Ajuntament a la ciutadania
L’Ajuntament de Parets s’ha constituït com 
a ‘Oficina de Contacte’ i permet registrar 
documents adreçats a altres administra-
cions públiques. Aquest nou servei que 
presta l’administració local suposa un im-
portant estalvi de temps i desplaçaments 
als paretans i paretanes, ja que a partir 
d’ara poden presentar al registre d’entrada 
del consistori documentació dirigida a al-
tres administracions -ja sigui l’Estat, la Ge-
neralitat o altres ajuntaments adherits-. Els 
tràmits tenen la mateixa garantia i validesa 
jurídica que si ho fes al registre de l’ens a 
qui va dirigit. 

Pla de modernització, e-p@rets
L’adhesió de l’Ajuntament de Parets al 
conveni marc de col•laboració per a la im-
plantació d’un model integrat d’Atenció al 
Ciutadà en l’àmbit territorial de Catalunya, 
impulsat per l’Estat i la Generalitat, té com 
a finalitat l’impuls de l’administració elec-
trònica, la difusió de les noves tecnologies 
i la millora del servei a la ciutadania. Tot 
aquest seguit de millores del servei envers 
la ciutadania són el fonaments del Pla de 
Modernització e-p@rets.
Precisament, dins aquest pla, l’Ajuntament 
de Parets ha impulsat en els darrers anys 
diversos projectes de col•laboració amb 
altres administracions amb l’objectiu 
d’incrementar l’eficiència i eficacia de 
la gestió administrativa així com facilitar 
l’accés i la relació entre els ciutadans i 
l’administració.

La Seu Electrònica s’incorpora 
al web www.parets.cat
El web municipal www.parets.cat incorpora 
des d’inicis d’abril la Seu Electrònica, una 
eina que permet dotar de garanties jurídi-
ques la relació telemàtica entre la ciutada-
nia i l’Ajuntament. 
Aquest nou canal de comunicació en-
tre l’administració i el ciutadà es duu a 
terme a través d’una adreça electrònica 
que gestiona el consistori i que es posa 
a disposició de la ciutadania. A través de 
la seu electrònica es pot accedir a la in-
formació, serveis i tràmits telemàtics de 
l’Ajuntament.  
Els continguts inclosos dins de l’apartat de 
seu electrònica utilitzen un canal de comu-
nicació segur que permet obtenir garanties 
respecte la identitat del titular de la seu 
electrònica i xifrar les comunicacions entre 
ciutadà i Ajuntament per evitar que aques-
tes puguin ser interceptades per tercers. 
Aquesta seguretat extra que incorpora 
la “Seu electrònica” del web es basa en 
mecanismes de certificació proveïts per 
l’Agència Catalana de Certificació.
En alguns navegadors aquests mecanis-
mes de seguretat poden generar missat-
ges d’alerta sobre connexions no segures. 
Per continuar l’accés a la seu caldrà clicar 
a les opcions ‘entenc els riscos’ o ‘vaya a 
este sitio web (no recomendado)’. 

Espai d’interpretació del Tenes, 
per observar la flora i la fauna
Cardeneres, rossinyols, abellerols, es-
plugabous, ratolins de bosc, libèl·lules 
blaves, mosteles, ànecs collverd, conills 
i gripaus són part de la fauna del riu 
Tenes. Des d’ara, conèixer el medi físic 
i l’ecosistema del nostre riu és molt més 
fàcil gràcies a l’espai d’interpretació del 
Tenes instal·lat al Parc Fluvial, que s’ha 
construït en el marc del condicionament 
del marge del Tenes i que està vinculat 
a les obres del projecte de les noves 
pistes d’atletisme.
Aquest espai, que s’ha configurat com 
un mirador sobre la llera del riu, disposa 
d’un gran plafó amb informació detallada 
sobre la flora i la fauna que es pot trobar 
a les immediacions i que ha estat redac-
tat per l’Escola de la Natura. 



Joan Seguer
  alcade de Parets

21 ANYS D’ALCALDE

24 anys treballant per Parets, tres com a regidor i 21 com a alcalde. Quines sensacions té 
ara que s’acosta el final d’etapa?

Marxo tranquil, feliç, satisfet, amb molt bon regust. He treballat molt per Parets i ho fet des del 
cor, des de la gran estima que sento pel meu poble.  Me’n vaig amb la satisfacció que reporta 
el treball ben fet, amb la sensació d’haver fet molta feina, crec que bona feina, i treballant 
sempre pels interessos de la col•lectivitat. 

S’enyorarà?

Cada dia he tancat l’Ajuntament. Són molts dies, durant molts anys... Un canvi tan gran, després 
de tant de temps, inevitablement ha de comportar sensacions estranyes, però estranyes no 
vol dir tristes ni d’enyor. Potser algun dia, en comptes d’anar cap a l’escola em confongui de 
camí i vingui a l’Ajuntament... 

Està clar que el recorregut del meu dia a dia, a partir d’ara, serà diferent però sempre ho he 
dit: si em necessiten, em trobaran. La nova etapa també m’il•lusiona, és tan vocacional com 
ho ha estat la política, i aquest nou al•licient m’encoratja. 

1987. Tenia tan sols 28 anys. Com recorda la seva entrada a l’Ajuntament? 

Pot semblar molt romàntic o molt idealista, però cada dia, des d’aleshores, he fet entrada a 
l’Ajuntament carregat d’il•lusions, de projectes, amb ganes de servir el meu poble, de treballar 
per Parets.

De fet , des de molt jove havia imaginat el poble d’una manera i volia contribuir a fer-ho possible. 
Mirant enrere recordo el neguit que em plantejava no estar a l’alçada de la situació, no saber-
ne prou. He intentat abocar sempre el millor de mi, amb un gran sentit de la responsabilitat. 

I com va viure la seva primera investidura com a alcalde, l’any 90?

De fet, no em vaig sentir alcalde fins a l’any 1991. Els nou mesos anteriors sentia que no havia 
estat legitimat com a alcalde per la gent del poble. No vull dir que la gent no em donés suport 
en el càrrec sinó que necessitava sentir que la gent me l’havia donat personalment, a través 
de les urnes, per liderar aquest projecte de vila i que havien dipositat la confiança en la meva 
persona. Guanyar les eleccions de l’any 91, i les posteriors, legitimava el càrrec. 

M’he sentit i em sento molt estimat per la gent del meu poble. Aquesta sí és una sensació 
molt difícil d’explicar, s’ha de sentir.

Tants anys són un gran calaix de records... molts d’especials?

Els meus millors records són els de tot allò que he pogut compartir amb la gent, tots aquells 
projectes que la gent s’ha fet seus, que s’han convertit en patrimoni de Parets, tot allò del què 
gaudeixen i se senten orgullosos. Veure ple el Parc de la Linera, el teatre de Can Rajoler, les 
instal•lacions esportives, les nostres escoles, els nostres carrers i places... Veure que la gent 
se sent feliç i orgullosa de viure a Parets és una satisfacció. Tant com ho és la il•lusió que hi 
han posat totes les persones que treballen perquè això sigui possible. I no només parlo de 

tots els regidors i regidores que han passat per l’Ajuntament sinó també dels treballadors de 
la institució, gent abocada a servir el poble tant com nosaltres, que comparteixen la mateixa 
il•lusió i la voluntat  de servei.  

GESTIÓ DE GOVERN

Sembla tasca difícil portar el timó d’un poble.

És difícil i comporta assumir una gran responsabilitat. Però no és una feina individual. Seria 
impossible. Per aconseguir que ‘el vaixell’ avanci en la direcció correcta cal remar tots a l’una, 
fins i tot l’oposició hi ha de col•laborar. 

He de dir que he tingut la sort de comptar amb un bon equip. Cadascú ha sabut fer bé la tasca 
que li corresponia i arribar a port: saber donar resposta a les necessitats de la població.

Hem somiat un projecte, l’hem compartit, l’hem dissenyat i hem aconseguit portar-lo a terme. 
La il•lusió i implicació de tots ho ha fet possible. 

Quina empremta deixa a Parets després de més de dues dècades al capdavant de l’Ajuntament?

L’empremta que pot deixar cadascú és la pròpia del seu tarannà. M’agradaria pensar que en 
tots aquests anys, la meva empremta a Parets hagi estat la proximitat, el diàleg, saber escoltar, 
pensar i actuar per sumar i mai per restar, amb el sí com a principal resposta, perquè el sí té 
moltes connotacions i totes són bones: és positiu, vital, clar, favorable, il•lusionat, engrescador, 
alegre, entusiasta, té efecte constructiu i expressa l’acord i la voluntat de diàleg. El no, per 
contra, és fosc, expressa desencís, és descoratjador...

Ha trobat molts moment difícils en aquests 24 anys?

N’hi ha hagut de molt bons però també de molt durs. El pitjor moment que recordo va ser 
els aiguats i desbordament del torrent Cantallops l’any 1998. “Què li han fet al meu poble?” 
em vaig preguntar. La imatge era desoladora i la gent s’ho va passar molt malament. Sents 
impotència quan en moments tan difícils no pots donar resposta. Ara també passem per una 
situació complicada, però en l’àmbit econòmic. Hi ha molt atur, pocs recursos a l’administració 
i també fa patir veure que hi ha gent a qui costa arribar a final de mes. 

En clau econòmica, com deixa l’Ajuntament al futur equip de govern?

Tot i els moments difícils en què ens trobem, el nostre ajuntament està sanejat econòmicament. 
Això també em deixa marxar tranquil. Tenim un romanent de tresoreria positiu, d’1, 5 milions 
d’euros, a més de 700.000 euros en concepte de subvencions per a 2012 que permetran 
finalitzar les obres de millora del Barri Antic i  la zona de Cal Jardiner. Arribar a aquesta situació 
és fruit d’una excel•lent gestió econòmica. S’ha sabut administrar molt bé els recursos.

De gestió a execució: molta feina feta. Ens pot fer un repàs?

Durant tots aquests anys, el municipi ha viscut una forta transformació. Hem prioritzat sempre 
el servei a la ciutadania. Hem volgut donar desposta a les necessitats i ser proactius. Això 
ens ha dut a ser, sovint, poble de referència en molts àmbits: esports, educació, cultura. Tenim 
una bona xarxa d’equipaments i de qualitat, sobretot en l’àmbit educatiu. Aquesta ha estat 

Joan Seguer, l’alcalde del somriure i de la il•lusió. Ha exercit una política vocacional, fruit de l’estima pel seu poble i per la seva gent. Parla amb orgull 
de Parets. A pocs dies de posar fi a la seva etapa en política municipal, manté el somriure. Se sent feliç i satisfet de la feina feta, de la feina ben feta. 

La porta del meu despatx sempre ha 
estat oberta a tothom. Forma part del 
meu tarannà. Encara que ja no estigui 
a l’Alcaldia, sempre em trobaran per 
millorar, per analitzar i per assessorar 
en el que pugui. No hi ha res millor que 
treballar pel teu poble.

Diàleg, promixitat, honestedat i voluntat 
de servei són els valors dels quals 
sempre he fet  bandera.



sempre la nostra nineta, potenciar els valors de l’educació com a base de la societat futura.

Si parlem de feina feta és necessari remarcar la preservació dels espais naturals i de relació 
social, l’aposta per una indústria que generi ocupació, un urbanisme endreçat i sostingut. 
Parets ha canviat molt. Ja no té indústria al nucli urbà. Al seu lloc hi ha serveis, escoles, 
places i parcs, llocs de relació... hem cregut i defensat aquest model de vila, en què les 
persones són el més important.

Per això, a més, hem volgut fer projectes de vila i no projectes d’Ajuntament. Perquè la 
implicació ciutadana en la millora de Parets diu molt del vincle de la gent amb el seu poble. I 
a Parets, és gran. Només cal referir-se al PEP, a Parets, com tu el vols, a Parets, poble lector, 
a Parets, 1100 anys.

Coses pendents...

Finalitzar projectes encetats: el pla de millora del Barri Antic, completar infraestructures, el 
desdoblament de la R3 i la nova estació de tren. Quan depenen d’altres administracions, es 
fa més difícil. M’hauria fet il•lusió, en qualitat d’alcalde, haver inaugurat la Residència per a 
la Gent Gran, però no ha estat possible. Nosaltres vam fer la feina, donant resposta al nostre 
compromís. Seguirem presionant la Generalitat perquè es posi en marxa com més aviat millor. 
La nostra gent gran s’ho mereix. Afortunadament, marxo amb l’alegria de veure una cosa que 
no ha quedat pendent: la preservació de Gallecs i la seva inclusió al PEIN.

Què n’espera, del futur govern de Parets?

Diàleg, proximitat, honestedat i voluntat de servei, que són els valors dels quals sempre he 
fet  bandera. Ho he dit moltes vegades, un ha d’estar al servei de la gent i no per servir-se 
de l’Ajuntament. 

Ara que parla de banderes... abans ens hem oblidat d’una altra de les seves empremtes: 
Alcalde promotor d’Un país, una bandera.

Ha estat una lluita personal, quasi a contracorrent del partit que he representat, i que m’ha 
portat més d’un mal de cap. De fet, considero que és un element de reafirmació de la nostra 
identitat com a poble i contra la imposició d’uns símbols. Crec que Un país, una bandera és 
un símptoma de normalitat. No va ser fàcil que ho entenguessin així. 

ELECCIONS MUNICIPALS

Com ha viscut aquests darrers comicis?

No ser cap de llista et permet viure-ho amb més tranquil•litat. Tot i que som un equip i hem 
treballat molt per donar continuïtat al projecte socialista, la pressió de l’alcaldable durant la 
campanya és molt més gran que els de la resta de la candidatura. 

Per primera vegada es perd a Parets la majoria absoluta del PSC. Valoració dels resultats...

S’ha fet molta feina i molt bona feina i no s’ha traduït a les urnes com ens hagués agradat: 
revalidant la majoria absoluta. Només mirant Parets veiem les grans millores: reforma de totes 
les escoles, la construcció del Vila Parietes, una nova escola bressol municipal, la residència 
per a la gent gran, els HPO de Can Fradera, la urbanització de l’avinguda Catalunya, zones 
d’aparcament, espais culturals, zones esportives.... hi ha molta gent que potser no ho ha 
valorat prou a l’hora de votar tot i que hem d’agrair que el major nombre d’electors ens han 
donat el seu suport.

També crec que la situació general del país ens ha afectat a nosaltres ja que estem inmersos 
en un espiral de desencís polític, de crisi, d’una marca de partit PSC i PSOE que s’està 
ressentint. En definitiva, no eren unes eleccions fàcils per a les forces d’esquerres.

FUTUR

Quin creu que serà el futur escenari polític de la vila?

Si fem càlculs exclusivament numèrics, hi ha diverses combinatòries possibles. Però en política 
no s’hi val sumar números sinó sumar ideals, projectes. No crec en pactes contra natura. 
Espero que hi hagi prou seny i que l’ambició de poder no porti a combinatòries injustificables.

Parli’ns de’n Sergi Mingote, el seu delfí...

En Sergi s’ha guanyat poder ser el proper alcalde. Ha demostrat amb escreix la seva il•lusió, 
capacitat de treball, preparació i empenta. És incansable i s’estima Parets. Ho donarà tot per 
la nostra vila. Això també em permet marxar molt i molt tranquil.

Consells per al futur alcalde?

Els mateixos que per al futur govern de Parets: diàleg, promixitat, honestedat i voluntat de 
servei.

Joan Seguer és sinòmim d’Alcalde a Parets. Serà difícil treure’s l’etiqueta... 

És normal que durant tants anys sempre tinguin la referència, més per la figura de proximitat, 
de diàleg... Però per sobre de tot, per sobre del càrrec, sempre he estat en Joan, un veí més 
que s’estima el seu poble i a qui li agrada escoltar la gent. 

Tanca del tot la porta a la política?

En l’àmbit municipal tinc clar que sí. Però quan sents la política com a vocació mai et planteges 
un  punt i final. M’agrada dir que faig un punt i seguit, perquè sí vull participar, dins del propi 
partit, de la necessària reflexió i del procés de recuperació del PSC. 

Està preparat pel canvi d’alcalde a mestre?

L’educació és una de les meves passions. Això fa que el canvi no em suposi cap trasbals, 
al contrari. Com tothom que inicia una feia nova, tinc un cert neguit, però de debò, en tinc 
moltes ganes. Les meves arrels provenen de la docència. De fet, els valors d’esforç, el treball 
en equip, la responsabilitat, el diàleg són els que vaig portar a l’Ajuntament. L’educació i els 
seus valors sempre han tingut un pes especial a Parets, ja fos amb Quim Esteve al capdavant, 
continuant amb la Rosa Ripoll, l’Alfredo Rodríguez i l’Antonio Torío. Ells en educació i la resta 
de companys en les diferents àrees han estat mestres de grans valors.

PERSONAL

Una altra passió, la seva família. Ara els hi podrà dedicar molt més temps...

S’ho mereixen. Sempre m’han  fet costat, s’han sacrificat i mereixen que els pugui concedir el 
temps que no els he dedicat fins ara. Vull tenir temps per a la persona que ha estat sempre al 
meu costat i a la que més m’estimo, la meva dona, l’Encarna. També pels meus fills, la Irene 
i en Joan. 

Parlant amb la gent d’una certa edat, moltes vegades m’han dit: ‘Joan, que n’haurien estat, 
d’orgullosos de tu, la Tereseta de Can Menuts i el Mia!’. De jove, vaig perdre els pares. Em sap 
greu no haver pogut compartir moltes coses amb ells, que veiessin que han estat els meus 
referents i que he respost als valors que em van inculcar: servei, treball, diàleg. 

També tindrà més temps per al Barça?

La família Seguer portem el gens dels colors blaugrana i  els vivim intensament. Els patim. 
Els gaudim... i ara ja només tinc la vista posada a Wembley, aquest dissabte, on espero que 
el Barça reafirmi que és un dels millors equips del món, per no dir el millor. 

Sobre Parets... 
 
Model de vila: Una vila per conviure. 
Educació: Els fonaments de la societat, 
la meva prioritat. 
Esports: Parets, poble de referència en 
l’àmbit esportiu. 
Noves tecnologies: Aposta de futur. 
Cultura: La riquesa d’un poble. 
Identitat: Orgullós del nostre llegat.  
Indústria: Els fonaments de Parets. 
Urbanisme: Un poble ordenat. 
Igualtat: Tots iguals però amb les 
nostres diferències.

 

En clau personal... 
 
Un projecte: La meva família. 
Destí de les properes vacances: Ho 
haig de parlar amb l’Encarna. 
Una virtut: Saber escoltar. 
Què detesta: L’ambició per interessos 
personals. 
 
Pel que fa a la política... 
 
Una prioritat: Les persones. 
Persona de referència: Pasqual 
Maragall. 
‘Indignats’: Els canvis són possibles. 
Clau per sortir de la crisi: Ha de 
ser un conjunt que integri formació, 
innovació, polítiques justes i un canvi 
de model econòmic financer.

Molt
breument
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CULTURA

El procés participatiu FestaMajor.com ... la 
vols tot just acaba de finalitzar. Per mitjà 
d’una butlleta, els ciutadans i ciutadanes 
de Parets han pogut fer les seves propos-
tes i contribuir en el disseny de la Festa 
Major d’Estiu. Enguany, el qüestionari 
proposava valorar les preferències de la 
ciutadania pel que fa a la programació de 
Cinema a la fresca com el preludi de la 
celebració de la festa.
Seguint la línia de les anteriors edicions, 
també es va donar l’opció d’escollir entre 
els diferents grups de diversos estils que 
complementaran les actuacions musicals 
durant les nits de dissabte i diumenge. 
Igualment, el formulari proposava canviar o 
incorporar noves activitats tenint en comp-
te la franja d’edat a la que van destinades: 
infants, joves, adults i gent gran.

El procés participatiu FestaMajor.com ...la vols 
recull centenars de propostes i suggeriments

378 paretans i paretanes han aportat les seves idees per mitjà de la butlleta de participació, i han valorat
 els actes de la Festa Major d’Estiu a més de recomanar grups i tota mena d’activitats lúdiques 

En aquesta 4a edició prop de 400 paretans 
i paretanes han fet les seves propostes i 
han votat via Internet o dipositant la but-
lleta a les urnes instal·lades als diversos 
equipaments municipals. El resultat de les 
enquestes ha donat com a preferent, pel 
que fa al Cinema a la fresca, la pel·lícula 
Thor, seguida de Ahora los padres son ellos 
i Como la vida misma.
Pel que fa als grups, Roe Delgado and The 
Wild Style i Neuro Jamiming han estat els 
escollits d’entre els vuit proposats.
Les aportacions recollides durant els anys 
anteriors han permès mantenir el model de 
Festa Major amb activitats a la plaça, aca-
bar la festa amb un discjòquei, potenciar 
les activitats de grups en sana competició 
o la priorització dels conjunts musicals de 
versions conegudes, entre d’altres.

Oficina de Català
de Parets del Vallès
Centre Cultural Can Rajoler

Travessera, 1
Tel. 93 573 98 00 

parets@cpnl.cat

VOLEM CONVIURE AMB LES CENTRALS 
NUCLEARS?
Actualment, com a conseqüència de l’ac-
cident tan devastador que ha tingut lloc a 
la central nuclear de Fukushima, al Japó, 
s’ha reobert el debat de l’existència de les 
centrals nuclears. 
D’una banda, l’energia nuclear és impor-
tant en la generació d’energia elèctrica a 
tot el món. El subministrament elèctric és 
essencial per al funcionament de la nos-
tra societat i, tot i que aquesta energia 
es pot aconseguir mitjançant altres fonts, 
les centrals nuclears en generen una gran 
quantitat. 
D’altra banda, l’encariment de l’urani, les 
despeses milionàries en la gestió dels 
residus i les astronòmiques asseguran-
ces d’accidents són les principals causes 
econòmiques en detriment de la implanta-
ció de les centrals nuclears. Hem de ser 
conscients que aquestes despeses les pa-
guem en gran part a les nostres factures 
d’electricitat. 
Un altre punt negatiu que podem esmentar 
són les fuites, altament tòxiques per a la 
població i que tenen uns efectes devasta-
dors per a la salut. Per tant, s’hauria de 
controlar la construcció de noves centrals 
per no produir una massificació. 
Finalment, cal pensar quin sentit té tancar 
les nostres centrals, perquè sabem que la 
radioactivitat no entén de fronteres. Tenint 
en compte que aquestes circumstàncies 
afecten a tothom, els països haurien de 
posar-se d’acord i treballar seriosament 
sobre la utilització de les energies alter-
natives. 

Autores: Cristina Camanforte, Vanesa Cor-
don, Nati Fernández, Mapi Terrero i Sole-
dad Rojas

Tot a punt per a l’AmfirockEls grafits ompliran de nou  
les parets de la Riera Seca 

Concursos de Festa Major
Com ja és habitual, també s’ha obert a 
la participació ciutadana el disseny de 
la imatge que identificarà la Festa Major 
d’aquest 2011.
Per participar cal ser major de 16 anys i 
presentar la proposta al Centre Cultural 
Can Rajoler, abans del dia 3 de juny. El 
32è Concurs de fotografia premiarà de 
nou les millors imatges de la vila. Podran 
participar-hi residents i no residents dins 
de les dues categories establertes: format 
analògic i format digital. 
Ambdós concursos prenen enguany un 
significat especial vinculant-se al projecte 
‘Parets, pobles lector’. Les bases per par-
ticipar a les convocatòries es poden tro-
bar íntegres al web de l’ajuntament www.
parets.org.

Projecte Educatiu de Parets

L’Ajuntament de Parets convoca de nou 
200 escriptors de grafits per tal que, 
amb la seva imaginació, cobreixin de co-
lor i originalitat les parets que envolten 
l’espai de la Riera Seca.
L’objectiu d’aquesta activitat, emmarca-
da en el Pla local de joventut, és pro-
moure accions que agraden i interessen 
als joves, sempre des del vessant del 
respecte i la tolerància.
En aquesta línia de treball, el Servei 
de Joventut, amb la col•laboració de 
l’entitat Las Haches del Valle, congre-
ga anualment joves escriptors de grafits 
vinguts d’arreu de l’Estat espanyol que 
mostren el seu art, el seu talent pel di-
buix i les seves habilitats amb els es-
prais. La trobada tindrà lloc el diumenge 
12 de juny, a partir de les 10 h, i comp-
tarà amb serveis de bar i l’actuació de 
dos discjòqueis.

Prop d’una quinzena de grups vinguts de 
poblacions com Guardiola de Berguedà, 
Llagostera o Reus han presentat les 
seves maquetes per optar al premi de 
l’Amfirock 2011. Enguany, cal remarcar 
l’absència de grups originaris del Va-
llès Oriental. El resultat ha donat com 
a finalistes Sense Sal, de Terrassa, Up 
With The Mess, de Sant Cugat del Va-
llès i Like a Gat, de Molins de Rei, que 
actuaran el divendres 17 de juny al jar-
dí del Casal Can Butjosa. En aquesta 
edició, els debutants aniran acompan-
yats de l’actuació d’un grup convidat 
professional que obrirà el certamen. En-
guany, el premi consisteix en un lot de 
promoció musical amb una empresa del 
sector, que farà l’edició i masterització 
de dos temes, l’enregistrament en alta 
definició de dos videoclips, la promoció 
en diferents mitjans de comunicació  i 
l’assessoria i suport de la gestió.

La població de Parets segueix una dieta equilibrada i saludable
La primera edició de la Setmana de la Salut és una de les activitats pioneres que ha estat 
organitzada recentment pels grups de treball que formen el Projecte Educatiu de Parets 
(PEP). Com a part de les activitats previstes, s’han programat debats, exposicions, tallers 
de cuina saludable o mostres de productes ecològics. L’objectiu ha estat el d’informar 
la ciutadania sobre els hàbits alimentaris més adequats per evitar malalties i problemes 
de salut. Una part important del projecte ha consistit en l’elaboració d’enquestes per tal 
d’esbrinar quins són els hàbits dels paretans i paretanes pel que fa a l’alimentació.
Després de l’extracció de dades de 175 enquestes, que representen al voltant de 600 
persones, la conclusió és que la gent de Parets del Vallès té una alimentació saludable 
en termes generals, ja que segueix una dieta molt equilibrada. En aquesta dieta pròpia del 
Mediterrani, hi predominen els hidrats de carboni, tant en forma de pasta com de  cereals, 
així com també les carns i peixos i un alt consum de lactis, a més de la utilització de l’oli 
d’oliva per cuinar. D’altra banda, se’n desprèn que la major part de la població acostuma 
a fer els àpats en família, a casa i que compren els productes al poble.

Article d'opinió de l'alumnat
del nivell C de Parets
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Rècord de participació a la 6a Cursa Popular de Parets  Parets acull l’11a edició 
de la Diada de l’esportUn total de 760 atletes prenen part en la prova organitzada pel Club Atletisme Parets

Vicenç Sellarés, del California Sports, i Núria Soler, del Lloret-La Selva, van resultar guanyadors de la prova dels 10 quilòmetres de la 
6a Cursa Popular d’atletisme de Parets celebrada el passat 1 de maig. Sellarés va completar el recorregut en 34 minuts i 37 segons i 
va quedar per davant del guanyador de l’any anterior, Toni Flores. L’atleta  de Les Franqueses que corre per l’equip A4ELKM va quedar a 
30 segons del primer mentre que la 3a posició va ser pel llagostenc Albert Caballero, del California Sports, amb 35:39.
En categoria femenina Soler va fer un temps de 39 minuts i 47 segons, darrera d’ella van entrar Susana Lombardo (CA Sant Celoni)  
amb 42:30 i Irene Rodríguez (Corredors.cat) amb un temps de 42 minuts i 56 segons. A la cursa dels 5 quilòmetres es va imposar el 
molletà Pau Parrado, del CA Mollet, amb 17 minuts i 19 segons. El segon classificat va ser Manuel Guillén del JA Sabadell amb 17:31 i 3r 
Agustín Díaz amb 17:40. Marc Congost, del CA Parets, va ser el quart, 11è Roger Subiron, del mateix club, i Eric Oriach  12è. La primera 
femenina en 5 quilòmetres va ser Ana Maria Chico amb 19:42 seguida per Dolors Ferrer i Maite Rios. L’atleta més jove participant que 
es va classificar en un millor lloc va ser Roger Mompart del CA Parets, que va quedar 31è en 5 quilòmetres amb un temps de 23:28.

Homologació de les noves pistes d’atletisme
L’organització de la prova va batre de nou rècord de participació amb 760 atletes, una xifra que suposa un nou èxit pel Club Atletisme 
Parets. Un cop celebrada la cursa l’Ajuntament ha iniciat els tràmits per homologar les noves pistes d’atletisme. La verificació anirà a
càrrec del Comitè Nacional de Jutges de la RFEA tenint en compte un informe-proposta de la Federació Catalana d’Atletisme. Un cop 
verificades la RFEA expendrà un certificat d’homologació per un període de 10 anys. Les pistes tenen una llargada de 200 metres de 
corda amb 4 carrers i una recta de 100 metres de 6 carrers, a més compta amb espai per a llançaments i salts.

El proper dissabte 4 de juny, el Servei 
d’Esports de l’Ajuntament organitza 
l’11a Diada de l’Esport emmarcada dins 
de la Festa de l’Esport de la Diputació 
de Barcelona. Entre les activitats previs-
tes hi ha un torneig d’handbol escolar, 
organitzat per l’Handbol Parets a partir 
de les 9.30 hores. El Tennis Taula farà 
un torneig popular entre els participants 
incrits a les 10 h. A la mateixa hora el 
Servei d’esports organitza un torneig de 
futbol sala 4X4 amb 3 categories se-
gons les edats. La Paretana d’escacs 
farà la cloenda de les jornades d’escacs 
al carrer que s’han vingut celebrat en les 
darreres setmanes (11 matí).
El Club Atletisme Parets ha preparat una 
jornada d’iniciació per a nens/es d’entre 
6 i 16 anys amb salt d’alçada i llargada 
que començarà a les 10 a les pistes. 
El Club Natació farà a la piscina el 2n 
Trofeu escolar per a nens/es d’entre 6 
i 12 anys a la Piscina Can Butjosa. A 
més, el CEP organitza l’activitat camins 
per caminar, amb un recorregut de 10 
km que sortirà des del Pavelló. La ins-
cripció a totes les activitats és gratuïta, 
les places són limitades.
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Parets, inici de la darrera
etapa de la Volta a Catalunya

Breus Breus

Els aficionats al ciclisme van tenir 
l’oportunitat de veure l’inici de la darre-
ra etapa de la Volta ciclista a Catalunya 
celebrada a la nostra població. Tot i la 
baixa comunicada a darrera hora del ci-
clista Joaquim Rodríguez, a la cursa de 
Parets es van reunir destacats noms del 
ciclisme mundial com ara el madrileny, 
Alberto Contador (Saxo Bank), que va 
resultar guanyador de la prova catalana.
El vencedor de la darrera etapa va 
ser el francès Samuel Dumoulin.
L’alcalde de Parets, Joan Seguer, i 
el regidor d’esports, Sergi Mingo-
te, van ser els encarregats de tallar 
la cinta que donava inici a l’etapa.
D’altra banda, el ciclista paretà Joa-
quim Rodríguez del Katusha -un cop 
recuperat de la lesió- va obtenir dues 
segones posicions a les proves de 
l’Amstel Gold Race  i a la Fletxa Valona.
Aquests dies Rodríguez continua parti-
cipant al Giro d’Itàlia on fins al moment 
ha assolit un 6è lloc a la 7a etapa i el 
2n a l’11a. Aquest  diumenge acabarà 
la prova amb la CRI entre Milà-Milà de 
32,8 km.

El nedador paralímpic paretà continua en-
davant amb la seva preparació de cara 
als Europeus de natació que es faran a 
la capital alemanya del 2 al 12 de juliol.
Miquel Luque va participar el passat 16 
d’abril a la 4a Jornada de la Lliga Catala-
na de Natació Adaptada que va tenir lloc 
a la Piscina Municipal de Can Butjosa.
L’esportista del CN Parets va quedar 1r 
classificat en 200 metres braça en la 
classe SB1-SB13, superant Joan Giralt 
(CN Barcelona) i Albert Martínez (CN Sa-

badell). A més, Luque va quedar en cinquena posició als 100 metres lliures. La prova 
que va reunir uns 37 nedadors/es de 10 clubs diferents estava inclosa dins del calendari 
de competicions de les Federacions esportives que representen la natació paralímpica 
i anava adreçada a esportistes amb paràlisi cerebral, discapacitat física i/o deficients 
visuals i cecs.

El nedador paretà del CN Sabadell for-
marà part de l’equip que ha seleccio-
nat la Federació Espanyola de Natació 
per participar durant el juliol al Festival 
Olímpic de Joventut Europea que es 
farà a Trabzon (Turquia). La selecció es 
va fer a partir d’uns campionats cele-
brats durant el mes de febrer a Palma 
de Mallorca.
Jaume Jiménez ha fet uns excel·lents 
campionats estatals assolint el 1r lloc 
en 200 metres braça i 400 estils, el 
2n lloc en 200 metres estils i el 3r en 
100 braça.
A més, amb el seu club, va fer tres ors 
en la competició de relleus.

Fita històrica pel Club Bàsquet Parets. 
L’equip Sènior Femení que portava lluitant 
per l’ascens de categoria d’ençà que havia 
pujat a 2a militarà la propera temporada 
en una categoria superior, la 1a Catalana.
Les paretanes han fet un excel·lent paper 
al campionat de 2a Catalana grup 4 i de la 
mà del tècnic Alberto Domínguez han que-
dat en primera posició amb 25 victòries i 5 
derrotes. L’ascens matemàtic es va produir  
el 16 d’abril davant del Claret.
La victòria no va ser tan fàcil -malgrat el 
marcador final- ja que en el primer quart el 
Claret dominava per 7-9. A partir del segon 
quart el BP va treure’s la pressió i al des-
cans ja guanyaven per 24-12.

L’equip dirigit per Alberto Domínguez puja de categoria gràcies al triomf 
assolit el 16 d’abril contra el Claret de Barcelona (56-24)

Jaume Jiménez, seleccionat 
per la Federació Espanyola 

En la resta de quarts domini paretà amb un 
34-13 en el 3r i finalment 56-24.
Després de la victòria es va desfermar l’eu-
fòria entre les jugadores del BP. Així tant 
l’entrenador com el seu ajudant van passar 
per la dutxa.

A més de l’ascens del femení la temporada 
ha estat rodona pel club ja que l’equip en-
trenat per Toni Martín ha eludit el descens 
després d’una temporada molt irregular.

El paretà Miquel Luque es prepara per a
l’Europeu de natació que es farà a Berlin

 
Demà dissabte a les 10 del matí es 
farà al Pavelló d’esports la cloenda dels 
Jocs Esportius amb partits de bàsquet, 
handbol i futbol sala. També hi haurà un 
rocòdrom inflable i una pista de voleibol 
com espai de recreació.
A les 12 del migdia es farà la desfila-
da i tot seguit el lliurament de trofeus 
i medalles per a tots els participants. 
Prop de 300 nens i nenes, d’entre 4 i 
8 anys, dels municipis de Parets, Mont-
meló i Sant Fost, han pres part en les 
17 jornades dels jocs.
Una de les més recents va ser el cros 
escolar celebrat el passat dissabte 14 
de maig obert enguany a nens i nenes 
des de P-3 fins a benjamins, amb distàn-
cies d’entre els 200 i els 900 metres 
en funció de la categoria.

El Sènior Femení A del Club de Bàsquet 
Parets assoleix l’ascens a primera

El sènior masculí del CB
Parets aconsegueix la

permanència a 3a Catalana 

El sènior femení A del Bàsquet Parets va ser rebut pel consistori el passat 12 de maig

Unes  500 persones van assistir el passat 16 d’abril a la Trobada d’activitat física per 
a la gent gran que va tenir lloc al Pavelló d’esports. Entre els pobles representants hi 
havia  els municipis de Canovelles, La Garriga, Martorelles, Sant Fost o Lliçà d’Amunt.

Parets acull la Trobada d’activitat física per a la gent gran

El primer equip del Tennis Taula Parets 
recupera la categoria després de que-
dar 1r en la fase de repesca disputada 
a Torroella de Mongrí.
Durant la fase regular els palistes pa-
retans van ser segons per darrera del 
Finques Mediterrània. A les fases de 
concentració que es van jugar a Calella 
i Inca el Tennis Taula Parets va repetir 
el 2n lloc però el cap de setmana del 
22 de maig va ratificar l’ascens amb 
victòries contra el Torroella de Montgrí, 
Santa Eulària (Eivissa) i Universidad la 
Laguna (Tenerife).
L’equip que ha fet possible l’ascens 
a Primera Estatal l’han format Miquel 
Molina, Xavier Villoro, Marcos Almagro, 
Jordi Rivera i Juan Ortega.

Gairebé un cinquanta per cent de la 
població paretana major de 16 anys 
practica l’esport de manera habitual. 
D’aquest total, un 44% fa esport de 
manera regular i el 33% ocasionalment.
Aquestes són algunes de les dades 
que recull una enquesta sobre els 
hàbits esportius dels veïns de Parets 
que ha elaborat l’Ajuntament en col-
laboració de la Diputació de Barcelona.
Segons el regidor d’esports, Sergi Min-
gote, les dades posen de manifest que 
Parets està per sobre de la mitjana ca-
talana en la pràctica esportiva i tam-
bé en la utilització dels equipaments 
esportius.
La Piscina Can Butjosa i els dos Pave-
llons són les instal·lacions més utilit-
zades. L’enquesta també revela que un 
33% dels enquestats practica esport 
en espais naturals i a l’aire lliure.
A tot això cal afegir-hi el volum d’infants 
i adolescents que practiquen l’esport 
base a les escoles i als equipaments 
municipals.
Els resultats s’han fet a partir d’una 
mostra de 600 enquestes.

Prop del 50% dels paretans 
practica esport habitualment

La PBG Parets celebrarà el cap de set-
mana del 3 i 4 de juny el programa d’ac-
tes del 31è aniversari.
El divendres 3 de juny a les 21 h, al 
local de la Penya, col·loqui esportiu amb 
la participació dels periodistes Joan Po-
quí i Francesc Perarnau (Mundo Deporti-
vo), José L. Carazo (Sport), David Torras 
(El Periodico), Marta Ramon (Ràdio Bar-
celona), Ferran Correas (El 9 Esportiu) i 
Carlos Pérez de Rozas.
L’endemà dissabte 4 de juny a les 
20.30 h al Restaurant Can Romeu, tin-
drà lloc el sopar d’aniversari amb ball i 
fi de festa amb orquestra.

Arriba el 31è aniversari de la 
Penya Blau Grana Parets

Cloenda de la temporada dels 
Jocs Esportius Escolars

El Tennis Taula Parets assoleix 
l’ascens a primera Estatal
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Temps de pactes

Les eleccions municipals del 22 de maig, en 
el nostre poble han fet que el partit  socialista 
perdés la majoria absoluta, el poble ha dit que 
vol un canvi de govern, vol un govern plural on 
hi hagi acords entre diverses forces polítiques.
El canvi hi ha de ser, el que s’ha de veure és 
com es pot portar a terme  i com s’interpreta 
el resultat de les urnes. 
El resultat electoral amb una participació baixa 
i amb molts vots blancs també indica un des-
content general amb la classe política perquè 
segurament entre tots no ho hem fet prou bé, 
hem de redreçar aquesta situació. 
El poble vol un govern que governi, vol austeri-
tat, vol polítics que no s’apoltronin, que siguin 
competents, que lluitin per un futur millor, que 
encarin la crisi amb la determinació de que el 
primer objectiu sigui estar al costat dels 1500 

És l’hora dels adéus

Militants, simpatitzants, companys, companyes, 
amics i amigues i tots els qui, d’una manera o 
d’una altra, heu compartit amb nosaltres les 
experiències, el dia a dia de la nostra tasca en 
el consistori. 
Volem aprofitar aquest petit espai per dir-vos 
adéu.
En Paco Pulido i jo mateix, Joan Martorell, hem 
acabat la nostra tasca.
Hem intentat treballar per a tots vosaltres, hem 
intentat defensar els nostres ideals i convic-
cions aportant idees i prioritzant tot allò que 
enfortís la nostra cohesió social, actuant amb 
responsabilitat i garantint, dins de les nostres 
possibilitats, que en el nostre municipi les po-
lítiques socials de proximitat fossin la primera 
prioritat. 
Segurament que, quelcom no hem fet prou bé, 

Resultados históricos

Los resultados de estas elecciones regionales 
y municipales son históricos. No sólo por la 
magnitud de la victoria del Partido Popular, sino 
por la impronta que van a dejar en la política 
española durante décadas.
Lo primero que llama la atención es que Bildu, 
la última marca electoral de ETA, tiene un cuar-
to de los votos y saca más concejales que nin-
gún otro partido en el País Vasco. Los políticos 
a quienes les interesaba, han dicho que Bildu 
no era ETA. Pero lo hacían a sabiendas de que 
estaban mintiendo. Porque todo el mundo lo 
sabe. Y lo saben sus votantes, que es lo más 
importante.
El PP le saca al PSOE diez puntos, más de dos 
millones de votos en unas elecciones munici-
pales, una diferencia abrumadora, teniendo en 
cuenta que mucho voto se pierde en las can-

en tot cas demanem disculpes, però si que heu 
de tenir molt clar que sempre hem treballat amb 
claredat i transparència.
Han estat, per la meva part, 8 anys treballant 
per tots vosaltres i 4 anys per part d’en Pulido.
Els adéus són tristos però alhora estem con-
tents i orgullosos de la nostra tasca i de la 
vostra confiança i suport. 
Gràcies a tots i totes, però aquest tren continua 
el seu trajecte i nosaltres només hem estat una 
parada d’aquest gran recorregut.

didaturas locales. El deseo de cambio de los 
españoles es ensordecedor. Quieren cambio y 
quieren empleo. El PP, por otro lado, tiene dos 
graves problemas en Asturias y en Navarra.
Por lo que se refiere al PSOE, no es que salga 
derrotado, es que no gobernará, previsiblemen-
te, en ninguna comunidad autónoma con dos 
excepciones: País Vasco en coalición con el 
PP y Andalucía... hasta que se produzcan las 
próximas elecciones. En Andalucía el PP es ya 
el partido más votado con más de 7 puntos de 
diferencia en las municipales. El PSOE también 
cae en Cataluña. El PP se mantiene o sube don-
de gobierna. La caída del PSOE es general. Y 
nada de abstención de castigo, la participación 
ha sido normal.
La pérdida de Castilla–La Mancha es de las que 
marca un antes y un después. Madrid parecía 

inexpugnable para la izquierda. Murcia y Valen-
cia igual. A la hora de escribir este artículo, po-
dría sumarse también Extremadura. No es que 
los socialistas pierdan dos comunidades ahora, 
es que pueden haberlas perdido para muchos, 
muchos años. Se podría pensar que ya se recu-
perarán. Y lo harán. Pero con la consolidación 
del Partido Popular en comunidades donde tra-
dicionalmente han sido feudo socialista ya no 
sera lo mismo. El PSOE ha perdido la erótica 
del poder, muchos arrivistas se quedarán en la 
calle. Pero ha perdido también influencia social. 

aturats i mirar de trobar-hi solucions perquè 
aquest és sens dubte el problema principal al 
qual hem de fer front. Per nosaltres, com diem 
en el nostre programa, aquest és l’objectiu prio-
ritari i hi dedicarem des del primer dia totes les 
nostres energies sense defallir.
Cap dels partits que tenim representació po-
lítica ens podem permetre pensar en baralles 
polítiques i crear inestabilitat, el poble vol un go-
vern estable i plural que afronti la crisi de cara, 
amb mesures reals i concretes. Estem oberts i 
disposats a entendre’ns amb tots aquells que 
tinguin com a màxima prioritat la lluita contra 
l’atur i l’estabilitat en el govern local fugint de 
personalismes.
Des de Nova Opció per Parets volem agrair la 
confiança que ens han atorgat els votants tot 
situant-nos de nou com a segona força local. 

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

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

Grup Municipal  del
Partit Popular de Catalunya

Gràcies a tots els que han anat a votar.  

El proppassat diumenge 22 de maig, els ciu-
tadans i les ciutadanes de Parets del Vallès, 
a través d’un procés democràtic com som les 
eleccions municipals, han ratificat novament la 
seva confiança majoritària en el Partit dels So-
cialistes de Catalunya i més concretament en 
el nostre candidat, Sergi Mingote.
Entenem el missatge com a una nova oportuni-
tat per poder continuar treballant en un projecte 
que des del 1979 venim desenvolupant en el 
municipi i que ha fet que Parets hagi aconseguit 
unes importants  quotes de benestar social en 
tots els seus àmbits. 
També és cert que aquesta vegada la confiança 
no ha estat donada amb la mateixa intensitat 
que en d’altres ocasions, ja que els socialistes 
hem passat de tenir una representació de 10 
regidors a tenir-la de 7. Un indicador aquest, 

que ens va fer reflexionar la mateixa nit electo-
ral. Amb les nostres limitacions creiem que cal 
actuar, més si s’escau, sobre els efectes que 
produeixen sobre els treballadors i les treballa-
dores la greu cojuntura econòmica i de crisis 
del tot el país però també sobre el valor que 
aquests li han donat a les mesures del govern 
per pal•liar-les. Per tant cal una major incidèn-
cia sobre el que és la màxima prioritat dels 
ciutadans de Parets. 
Des d’aquests espai, el grup municipal socia-
lista sortint vol agrair als ciutadans i les ciu-
tadanes de Parets la confiança dipositada du-
rant aquests anys i ressaltar la capacitat dels 
companys i les companyes que ens substituiran 
en la representació socialista a l’ajuntament.  
Gent que amb la seva il•lusió, formació, treball 
i sensibilitat social seran capaços de recuperar, 

encara més, la confiança que Parets sempre 
ens ha donat. 

Gràcies per tot

Grup Municipal del
Partit dels Socialistes de Catalunya

El passat diumenge 22 de maig es van celebrar 
eleccions municipals i ICV-EUiA hem mantingut 
la representació a l’Ajuntament. Aspiràvem a 
augmentar la nostra presència però haver man-
tingut la que ja teníem tenint en compte la da-
vallada que han experimentat la resta de forces 
d’esquerres, és una dada que cal llegir en posi-
tiu. Gràcies, sincerament, a tots els paretans i 
paretanes que han dipositat la seva confiança 
en nosaltres i en les nostres propostes. 
A ningú se li escapa però que arran dels resul-
tats electorals, al nostre municipi apareix un 
mapa polític substancialment diferent del que 
hi havia fins ara i que per tant, a partir del pro-
per 11 de juny, data de la constitució del nou 
consistori, s’inicia una nova etapa.
Volem agrair a qui ha estat el nostre portaveu 
a l’Ajuntament els darrers 4 mandats, el seu 

compromís, la seva dedicació institucional i la 
feina feta, tant la dels primers anys a l’oposició 
com, sobretot, la des darrers 12 anys al govern 
municipal. Han estat anys de corresponsabili-
tat, en els que hem impregnat amb els nostres 
valors l’acció de govern. Amb el company Jo-
sep Maria Tarrés al capdavant, hem treballat 
de valent per contribuir a millorar les condicions 
de vida de les persones, especialment les dels 
col•lectius més vulnerables i hem contribuït a 
transformar el nostre municipi. Com dèiem en 
un article anterior, tot el que s’ha fet en aquests 
anys, avui és ja patrimoni de tots els ciutadans 
i ciutadanes de Parets. 
Ara, des del nou paper que les urnes ens 
han atorgat al consistori i amb el lideratge 
d’en Joan Folguera, nou portaveu d’ICV-EUiA 
a l’ajuntament, ens tornem a comprometre a 

seguir treballant per un Parets més just, verd 
i solidari. Seguirem treballant amb força per 
construir un futur millor, lluitant des de la màxi-
ma institució municipal i alhora des del carrer, 
colze a colze amb les persones, contra la crisi 
econòmica i els seus efectes i contra les reta-
llades anunciades. 

Grup Municipal d’ICV-EA
www.iniciativa.cat/parets

parets@iniciativa.cat

Comença una
nova etapa
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EL CALAIX

Quin balanç fa del primer any de Vallès Visió?
Doncs, la veritat és que molt positiu. Personalment, al llarg 
d’aquest any he après moltíssim i crec que des de Vallès Visió 
hem aconseguit estar al costat dels ciutadans, hem seguit tot 
el que ha passat al Baix Vallès i hem lluitat per ser el mitjà de 
referència informativa al territori. Hem estat presents en tot 
allò que ha estat notícia, i en els grans esdeveniments no hem 
fallat, hem fet amplis desplegaments a les festes majors dels 
pobles i el més recent, les eleccions municipals, entre d’altres. 
Com es viu la televisió darrere de les càmeres?
Realment és un altre món. Sempre hi ha corredisses, nervis 
i a vegades, tensió. Sempre acaba passant alguna cosa que 
accelera el dia a dia, és el que té treballar amb la informació 
diària. Crec que la gent no sap realment tota la feina que hi 
ha al darrere d’un informatiu o d’un programa. Els periodistes 
treballem des de primera hora del matí per oferir un producte 
que en qüestió de dos minuts ja hem consumit. L’elaboració 
d’una notícia és llarga, la producció, la gravació, la redacció, 
el muntatge, les correccions. Finalment, s’emet i l’espectador 
només veu el producte final. 
Quin gènere de notícies t’agrada més presentar?
La meva passió sempre ha estat la política i els esports. Per 
tant, a Vallès Visió, com que em centro en les informacions ge-
nerals, el que m’encanta és explicar possibles pactes polítics, 
ara que acabem de celebrar les eleccions municipals, o també 
les negociacions d’algunes formacions per aconseguir millores 
per al seu municipi, i tot el que està relacionat amb la política, 
que pràcticament és tot, perquè per molt que els ciutadans a 
vegades no ho vegin, tot està lligat al món polític.

“El millor d’aquesta professió és que vius el dia a dia amb molta intensitat ”

Fem comunicacio

Sara Escriu. 
Presentadora de Vallès Visió notícies

És la cara amable que cada dia a dos quarts de nou del vespre 
ens informa de l’actualitat dels nou pobles del Baix Vallès que 
formen el Consorci Teledigital Mollet, ens del qual forma part 
Parets, i que ha fet possible comptar amb un canal de televi-
sió que ens posa al corrent del que passa al costat de casa. 
Dinàmica i treballadora, el seu rostre transmet gran credibilitat 
a tot el que ens explica dia a dia. Té les qualitats principals que 
ha de tenir un periodista per estar sempre al peu de la notícia, 
a més de joventut i una trajectòria dilatada.

Hi ha cap notícia de Parets que t’hagi cridat l’atenció espe-
cialment?
Doncs la notícia que m’ha cridat més l’atenció de Parets ha 
estat la marxa de l’alcalde Joan Seguer, quan va anunciar que 
ja no es tornaria a presentar després de més de 20 anys com 
a alcalde, i tot el que ha estat el seu relleu. Òbviament, la 
política és el que més m’interessa i per això he estat més 
atenta a aquest tema. Però, de Parets, el que també m’agrada 
explicar és la posada en marxa de nous equipaments i també 
les cròniques de la Festa Major, perquè és el que més volen 
veure els ciutadans.
Què és el que t’agrada més de la teva  feina?
Tot. La veritat és que m’ho passo bé en tots els processos 
d’aquesta feina, gaudeixo anant a gravar i coneixent gent nova 
cada dia i també escrivint i editant les notícies.  Presentant 
l’informatiu és quan em sento menys còmoda, perquè encara 
em queda moltíssim per aprendre, però de mica en mica anirem 
millorant. El millor d’aquesta professió és que vius el dia a dia 
amb molta intensitat, i és que cada jornada és diferent.

Pepi Volart

,

Què és 
l’arbitratge

de consum?

L’arbitratge de consum és un procediment extrajudicial de resolució de conflictes en l’àmbit de consum que neix quan les parts enfrontades no es posen d’acord en 
la solució més adequada i decideixen que resolgui la divergència un tercer, en aquest cas un Òrgan Arbitral, i es comprometen a complir la resolució que aquest dicti.
L’arbitratge de consum té les següents característiques: 

És voluntari: Per poder resoldre un conflicte mitjançant l’arbitratge de consum n’hi ha prou que la persona consumidora presenti una sol•licitud i que l’empresa, o accepti 
aquesta via de manera expressa i voluntària o estigui adherida al Sistema Arbitral de Consum. Un cop es produeix aquest fet, podem parlar que hi ha conveni arbitral. 
Es tracta d’un procediment sense costos judicials: No obstant això, si les parts opten per contractar un advocat que els representi o els assessori, les despeses que 
generi seran a càrrec de qui l’hagi contractat. 
És executiu: La decisió de l’Òrgan Arbitral vincula ambdues parts en conflicte, i té els mateixos efectes que una sentència judicial i no és possible un recurs sobre el 
què ha decidit. A més, si una de les parts no compleix el que estableix el laude o resolució final del conflicte, l’altra té la possibilitat de demanar al jutge de primera 
instància que l’obligui a fer-ho. Aquest jutge no entra en el fons de l’assumpte, només fa complir el laude. 
Àgil: El procediment arbitral de consum és àgil, i té uns terminis curts per donar audiència a les parts i per dictar el laude. 
Objectiu : És un mecanisme eficaç per donar una solució a un conflicte amb total imparcialitat i independència.
 
Un cop presentada la sol•licitud d’arbitratge, ha de ser admesa a tràmit pel president de la Junta Arbitral de Consum. El president pot no admetre aquelles sol•licituds 
d’arbitratge que resultin infundades o aquelles en les que no s’apreciï afectació dels drets i legítims interessos econòmics dels consumidors o usuaris. A més, no 
poden ser objecte d’arbitratge de consum els conflictes que versin sobre intoxicació, lesió, mort o els conflictes en què hi hagi indicis racionals de delicte, inclosa la 
responsabilitat per danys i perjudicis directament derivada d’aquests. 
D’aquesta manera, únicament poden ser objecte d’arbitratge de consum els conflictes sorgits entre els consumidors i usuaris i les empreses o professionals derivats 
de la compra d’una producte o la contractació d’un servei.

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

Escola de la Natura

En els darrers anys, el nostre concepte sobre el riu ha anat canviant pro-
gressivament. Antigament, va ser una font de recursos; durant el desenvo-
lupament industrial no només vam viure d’esquenes al riu sinó que aquest 
també va patir els abocaments de diferents empreses que, sense cap 
sentit de la culpabilitat, utilitzaven el Tenes com un contenidor d’infinitat 
de productes contaminants.
Per sort, evolucionem i ens adonem que el riu no és només un canal per on 
passa l’aigua. Mica en mica descobrim que es tracta d’un petit espai natural 
del qual en podem gaudir i que és, a més, l’hàbitat d’un bon grapat d’espè-
cies d’aus, de mamífers, de rèptils, d’amfibis i d’altres petits invertebrats 

amb els quals podem conviure. Des de l’Escola de la Natura, ja fa molts anys que intentem transmetre la importància 
de la conservació d’aquest espai fluvial organitzant activitats de tota mena, itineraris, tallers escolars, matinals de medi 
ambient i, a més, darrerament, hem aconseguit un dels objectius que ens havíem proposat fa molts anys: incorporar un 
espai informatiu que ens apropés a aquesta gran varietat de fauna que utilitza el riu Tenes com a llar.

Redescobrint el riu Tenes

L’elaboració d’aquest article ha estat possible gràcies a la documen-
tació custodiada a l’Arxiu Municipal i a la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Parets.

Retalls...
Mercè Alcayna

El bosc de llibres, els bibliomercats, les xerrades literàries, 
els Superlectors, les rutes literàries, el Club de lectura, les 
bibliovacances, el biblioparc La Linera... Parets és, sens 
dubte, un poble enamorat dels llibres. Tots tenim clar que 
els llibres són molt més que suports físics de frases i 
lletres. Sovint, es converteixen en companys inseparables 
que ens acompanyen al llit, a la platja, a la taula, al parc... 
Llegir és, de vegades, el millor sistema per fugir de la ruti-
na, de la soledat, de l’angoixa... Aleshores el llibre escollit 
es converteix en el nostre company, l’amant ocasional 
amb el qual establim una relació de complicitat que va 
més enllà dels verbs, adjectius o substantius i que obliga 
a intervenir els personatges imaginaris que s’amaguen 
entre les seves pàgines. Ells, amb la seva màgia, ens en-
dinsen en l’aventura de viure altres vides, altres èpoques 
i situacions. I aquest afer, que no vulnera les normes, 
que és acceptat socialment, que ens acosta a mons in-
explorats, que ens estén la mà per acompanyar-nos des 
de la infantesa més tendra, aquesta relació estreta amb 
els llibres és la que es vol potenciar amb accions com el 
projecte ‘Parets, poble lector’ que té com a estendard les 
biblioteques de Can Butjosa i Can Rajoler.
La lectura és, a més d’un plaer, un vehicle per a l’apre-
nentatge, per al desenvolupament emocional i per a l’ad-
quisició de cultura; ens enriqueix i ens transforma. I ha 
estat la golafreria de lletres dels paretans i paretanes la 
que ha empès a endegar projectes com aquest, que ben 
aviat es veuran ampliats amb dos nous espais de lectura 
situats a la plaça Josep Marcer i al parc de Cal Jardiner. 
Grans i petits tindran una nova excusa per llegir, per gaudir 
i per compartir els seus llibres preferits a l’ombra del nou 
portal de lectura i dels arbres que abrigallaran els nostres 
contes més estimats.
Recordeu allò que va dir el gran escriptor argentí Jorge 
Luis Borges: Uno no es lo que es por lo que escribe, sino 
por lo que ha leído. En el nostre cas, el poble de Parets, 
en part, també és el que és gràcies als hàbits de lectura 
de la seva ciutadania, del seu criteri i de l’acte de creació 
permanent de tots els seus habitants que estimen la lec-
tura i s’enamoren constantment dels llibres.

Hi havia una vegada...
Un poble enamorat dels llibres
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Què destacaries del gran triomf aconse-
guit pel Sènior A Femení?
Que no és fruit tan sols d’aquesta tempo-
rada sinó de la gran feina que fa el Club 
des de fa diversos anys. És una entitat que 
té una filosofia molt clara: treballar amb la 
pedrera. Al final això dóna els seus fruits, 
com es demostra amb l’ascens del Sènior. 
És un fet històric que per a molta gent del 
club ha suposat un motiu d’alegria.
Un equip sense estrelles però que juga de 
meravella a bàsquet.
És cert. No tenim cap estrella que sobre-
surti de la resta. Qualsevol jugadora de 
l’equip que hagi jugat bé no ho hauria fet 
sense la resta de jugadores. Això ho vaig 
deixar clar a les meves jugadores des del 
principi. El nostre objectiu és funcionar 
com a equip. Així hem aconseguit aquests 
bons resultats. El més important és fer un 
bon conjunt.
Com és que vas optar per ser entrenador?
De seguida em vaig adonar que entrenar 
era el que més m’agrada. També vaig tenir 

Alberto Domínguez
Entrenador Sènior A femení del CB Parets

entrenadors amb qui vaig aprendre molt, 
com Carlos González, Pep López, David Ca-
sas i molts altres que em van marcar molt 
en els meus inicis.
També em va influir el meu pare, que va ju-
gar al Joventut de Badalona en categories 
inferiors, tot i que això de ser entrenador 
va ser molt vocacional.
Quins equips has entrenat?
Al Montmeló, el Minguella de Badalona i 
el CB Cornellà. Després, gent que em co-
neixia de quan estava a Montmeló em va 
demanar de venir al CB Parets. Va ser el 
coordinador Enric Núñez qui em va trucar 
en un moment que pensava deixar durant 
un temps el bàsquet però em vaig engres-
car pel projecte que hi havia aquí. I d’això 
ja fa quatre anys.
Quins equips has portat al CB Parets?
Vaig començar amb el Cadet Masculí, on hi 
havia algun jugador que està ara al sènior, 
com Éric Guriao. Després vaig estar dos 
anys amb el Cadet Femení i ara ja el Sènior 
A Femení.

El Sènior A Femení del Club Bàsquet Parets ha aconseguit una fita històrica: pujar 
a Primera Catalana després d’una temporada impressionant en la qual tan sols han 
perdut quatre partits i jugant com a equip.
El seu entrenador, Alberto Domínguez, ha estat un dels principals responsables 
d’aquesta magnífica campanya. Alberto ja feia dos anys que estava en aquest equip 
fent de segon entrenador de Chema Moreno i en l’actual temporada ha agafat la 
responsabilitat d’aquest equip. Alberto Domínguez va començar a jugar a bàsquet 
de ben petit però de seguida va optar per la faceta d’entrenador i de moment està 
obtenint molts èxits.

“El Club Bàsquet Parets té una filosofia molt clara: treballar amb la pedrera”

Continuaràs la temporada que ve amb el 
Sènior A Femení?
En principi, la idea és seguir el CB Parets, 
però no sé si amb el Sènior Femení. Potser 
toca un canvi perquè ja porto tres tempo-
rades amb elles, encara que les dues pri-
meres va ser com a segon entrenador. El 
més important és el projecte de club i que 
es continuï promocionant el bàsquet base 
tant masculí com femení.

Fòrum jove ‘La Faktoria d’Idees’
Avui, 27 de maig, a partir de les 18 h, 
el Teatre Can Butjosa acollirà una nova 
edició del Fòrum jove ‘La Faktoria d’Ide-
es’. Enguany, el debat tindrà com a prio-
ritat la valoració del Pla local de joventut 
2007-2011 i girarà al voltant de les ac-
cions que s’han dut a terme des de la 
primera edició del fòrum. La participació 
està oberta als joves de Parets d’entre 
14 i 30 anys. L’activitat clourà amb un 
sopar per als participants i música a càr-
rec d’un discjòquei.

Els paretans Som i Serem porten 
una nova comèdia a Can Rajoler  
El grup de teatre paretà Som i Serem 
torna al Teatre Can Rajoler amb la di-
vertida comèdia Ens ha caigut la sogra. 
L’espectacle tindrà lloc el 29 de maig, 
a les 19.30 h. L’obra ens explicarà les 
peripècies d’una jove parella que ha 
d’acollir la mare d’ella. Per acabar-ho 
d’embolicar, un xicot, unes veïnes, una 
secretària espavilada i, naturalment, el 
sogre...

Obertes les preinscripcions als
cursos de l’Escola de Música
Ja es poden formalitzar les preinscrip-
cions als cursos que ofereix l’Escola 
de Música de Parets. Enguany, aquest 
centre torna a oferir formació en inicia-
ció musical, llenguatge musical, piano, 
guitarra clàssica, guitarra elèctrica, baix 
elèctric, violí, saxo, corals o conjunt ins-
trumental, entre d’altres. Les preinscrip-
cions finalitzaran el proper 31 de maig.


