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50 anys del CEP i d’Els Patrullers
El CEP va néixer el 1967, quan es va constituir oficialment de la mà de la Biblioteca SOL.
Tot i això, l'entitat ja funcionava a Can Rajoler des de 1964. Paral·lelament, es van crear
Els Patrullers, un grup d'excursionisme i lleure per a infants i joves, que també tenia la seu
al soterrani de Can Rajoler, conegut popularment com 'El Cau'.
Al llarg de mig segle de vida, el CEP ha dut a terme nombroses activitats i de pràctica
excursionista, des de sortides populars a expedicions de mitja i alta muntanya, passant
per cursets formatius, activitats culturals, etc. Cal destacar l'organització d'una fira
comarcal i del Pessebre vivent al bosquet de la Fàbrica, entre d’altres iniciatives.
Igualment, en el si del CEP va néixer, als anys 70, el grup teatral Corrioles, que es va
mantenir en actiu fins el 1979.
En aquests 50 anys, el CEP ha assolit diversos cims destacables en diferents continents,
com l'Aconcagua, el Chimborazo, el Mont Blanc, el Kilimanjaro, l'Elbrus o el Cho Oyu. El
2000 es va fer amb èxit la travessa fins al Pol Nord magnètic i la culminació de l’alpinisme
paretà va arribar el 23 de maig de 2001, quan Sergi Mingote va coronar l’Everest en
solitari per la cara nord.
El 2003, el CEP va aconseguir la Copa Catalana de Caminades de resistència. Un any
més tard es va organitzar la primera edició de la marxa popular Parets-Montserrat. El
2009 s'impulsà la creació d'un rocòdrom a Parets i l’any següent es va començar a
treballar en la creació d'un equip de curses de muntanya.
El 2016 s'ha iniciat el projecte ‘Cent Cims’, una activitat no competitiva i adreçada a
tothom per conèixer millor el país tot fent excursionisme.

30 anys de la Piscina Miguel Luque
Aquesta instal·lació coberta per a la pràctica de la natació es va inaugurar el 10 de maig
de 1987, seguint el projecte dels arquitectes Andreu Bosch, Josep M. Botey i Lluís
Cuspinera. La superfície construïda és de 2.336 m2 dins d’un solar de 10.000 m2, i
compta amb una piscina gran de 25x12,5 m i una petita de 12,5x6,25 m. El 1989 es va

inaugurar el jardí exterior. L’any 2016 es va dur a terme un projecte de millora de les
instal·lacions que va consistir en la renovació dels sistemes de ventilació i climatització de
l’equipament, i en la millora del sistema d’escalfament d’aigua calenta sanitària per a les
dutxes.
El 2012 es va canviar el nom inicial de Piscina Can Butjosa pel de Piscina Miguel Luque,
en homenatge al nedador paretà que ha participat en diversos Jocs Paralímpics i ha
assolit nombrosos èxits en diverses competicions internacionals.
L’objectiu de l’equipament és posar la natació a l’abast de tothom, tant a nivell educatiu
com de lleure. És la seu del Club Natació Parets, s'hi fan cursets i col·labora amb diversos
esdeveniments com la campanya anual Mulla't per l'esclerosi múltiple. En aquest any
2017, hi ha al voltant de 1.500 abonats a la piscina.

20 anys del Centre Cultural Can Rajoler
El 24 de gener de 1997 es va inaugurar el Centre Cultural Can Rajoler, per donar resposta
a moltes inquietuds culturals i artístiques de la població. Està ubicat en un espai
emblemàtic que es va recuperar finalment per al poble i té una superfície de 2.305 m2, la
meitat dels quals els ocupa el teatre auditori, amb capacitat per a 379 persones. Té un rol
molt important en la vida cultural del nostre poble i esdevé un bon escenari per a diverses
manifestacions artístiques, unes de caràcter professional i d'altres per reactivar la
producció d’activitat pròpia, que té com a protagonistes persones i entitats de Parets. La
programació estable de música, teatre, dansa i cinema del centre respon a una oferta de
qualitat, alhora que acull la programació infantil de Rialles Parets. El centre cultural acull
també una sala d’exposicions, espais multiusos, l'Àrea de Serveis Personals de
l'Ajuntament, i la Biblioteca Can Rajoler. Aquest espai de lectura pública disposa d'una
secció d’audiovisuals i organitza diferents activitats d'animació a la lectura i d altres de
caràcter cultural.

15 anys Escola bressol El Cirerer
El setembre de 2002 es va inaugurar l’escola bressol municipal El Cirerer, situada a prop
de la plaça dels Gegants. L’escola va substituir les antigues instal·lacions del carrer

Batista i Roca que duien el mateix nom des de 1976. Als anys vuitanta es va
municipalitzar i ara depèn del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Parets.
L’equipament educatiu, amb capacitat per a un centenar d’alumnes, compta amb sis
aules, menjador, cuina, dormitoris, sala d'usos múltiples, bugaderia, administració,
magatzems i jardins. El projecte el van dissenyar els arquitectes Andreu Bosch i Lluís
Cuspinera, amb Frederic de Buen com a aparellador. Té una superfície construïda de 812
metres quadrats en una finca que n'ocupa 2.600. Juntament amb El Cirerer, Parets
compta amb dos centres més d'educació infantil de titularitat municipal, La Cuna i El
Gargot. Totes tres segueixen una metodologia activa -motivadora, afectiva i creativa- en el
cicle educatiu de 0 a 3 anys i consideren l’infant com el veritable protagonista del procés
d’ensenyament i aprenentatge.

ALTRES EFEMÈRIDES 2017
110 anys de l’aprovació per a la construcció de la carretera de Parets a Riells
95 anys de la implantació del telèfon a Parets
85 anys de la crida a salvaguardar el monòlit de la Pedra del Diable
85 anys del Club Básquet Parets
70 anys de l’Escola Ntra. Sra. de Montserrat
70 anys de la inauguració de l’antiga Casa Cuna de la Linera
70 anys de la consagració de l’església de Sant Esteve
70 anys de la 1a pedra de l’església de Sant Jaume
55 anys de l’Escola Municipal Pau Vila
50 anys de la Fira Local de Mostres industrial i agrícola de Parets
50 anys de l’empresa Nontex
50 anys de l’antiga fàbrica Cerveses de Barcelona (Moritz)
45 anys de la instal·lació a Parets de Nutrexpa i Editorial Bruguera
40 anys de la revista local Tenes
40 anys de la creació de la Comissió de Defensa de Gallecs
30 anys de la legalització de la Colla del Ball de Gitanes
5 anys del Club Triatló Parets
5 anys del Associació Triple Básquet
EFEMÈRIDES LITERÀRIES
150 anys del naixement de Prudenci Bertrana
125 anys del naixement d’Aurora Bertrana
100 anys del naixement de Josep Palau i Fabre
75 anys de la mort de Miguel Hernández
75 anys de la mort de Màrius Torres
25 anys de la mort de Joan Fuster
ANY INTERNACIONAL
Any Internacional del Turisme Sostenible per al Desenvolupament (ONU)

