
1115 ANYS

1115 ANYS

PARETS DEL VALLÈS, OCTUBRE 2019

Diumenge 13 d’octubre 
10.30 h. Església de Sant Esteve
Celebració de l’eucaristia presidida pel 
bisbe auxiliar de la diòcesi de Terrassa, 
Salvador Cristau, i presentació del projecte 
de micromecenatge 50x1000 per impulsar 
la restauració del temple de Sant Esteve.

Divendres 18 d’octubre
21 h. Plaça de la Vila
Concerts a la plaça, amb les actuacions de 
Marta Shanti, Noemí Gilabert & Sergi 
Igual, i Miquel del Roig.

Dissabte 19 d’octubre
A partir de les 14 h. Plaça de la Vila
Arribada de la marxa Montserrat-Parets i 
actuació de Diables Parets.
18 h. Teatre Can Rajoler
32è Festival de la Poesia, organitzat pel 
Niu d’Art Poètic.

Diumenge 20 d’octubre
10.30 h. Església de Sant Esteve
Celebració de l’eucaristia i, tot seguit, visita 
guiada al temple i al campanar, i repic de 
campanes.
12.15 h. Plaça de la Vila
Aplec de cultura popular, amb la participa-
ció de la Colla del Ball de Gitanes de Parets 
i la Colla de Gegants, Grallers i Bestiari de 
Parets.
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Parets, vila   
 mil·lenària

Un poble,
 una parròquia

La campanya    
 50x1000

Tot just fa 15 anys, el 2004, la nostra vila 
iniciava la celebració del milcentenari de 
Parets, rememorant el document de 13 
d’octubre del 904 – que es conserva a la 
Biblioteca Nacional de Catalunya – i que 
inclou la primera referència escrita a 
Parietes, nom antic del nostre poble. 

Recordar els nostres orígens i la nostra 
història és un reconeixement a tots aquells 
vilatans i vilatanes que ens han precedit, 
deixant cadascú la seva empremta perso-
nal en l’evolució del poble que ens acull. 

Parets, vila d’origen i tradició agrícola, 
s’ha anat convertint amb el pas del temps 
en un municipi modern i innovador, 
referent en molts àmbits, entre ells, 
l’industrial. No obstant, la seva essència, 
ha sabut mantenir-se intacta. I això, sens 
dubte, és gràcies a la seva gent. Hem fet, 
entre tots, una gran tasca per adaptar-nos 
als nous temps sense oblidar d’on venim i 
sense renunciar a la nostra identitat.

Aquest és un dels nostres trets caracterís-
tics com a col·lectivitat. Som un poble 
cohesionat, respectuós i acollidor, que 
continua fent camí amb un sentiment de 
pertinença molt arrelat. 

Enguany complim 1.115 anys, i ho volem 
celebrar amb un seguit d’actes culturals, 
socials i lúdics, impregnant el tarannà 
participatiu de la nostra gent. 

Us convido a prendre-hi part i gaudir de la 
festa del nostre aniversari com a poble!

Jordi Seguer Romero
Alcalde de Parets del Vallès

El temple de Sant Esteve marca l’inici de la 
nostra història com a poble, datat de l’any 
904, a partir d’un document de consagra-
ció que es conserva a la Biblioteca Nacio-
nal de Catalunya i que inclou la referència 
a l’antic Parietes, el Parets actual. 

1.115 anys després, engeguem aquest 
projecte de caire popular, que ens permeti 
mantenir en bon estat un espai que ha 
esdevingut durant tots aquests anys punt 
de reunió i de trobada, la casa de tots els 
paretans i les paretanes.

Ens il·lusiona compartir aquest projecte i 
convertir-lo en una acció col·lectiva, en 
què cadascú pugui fer la seva aportació 
en la mesura que consideri oportú o dins 
de les seves possibilitats. 

Hem anomenat aquest projecte 50x1000. 
D’aquí parteix la iniciativa de micromece-
natge. 1.000 aportacions de 50 euros 
poden permetre restablir la imatge i el bon 
estat de les capelles que integren el temple 
de Sant Esteve. 

Amb l’objectiu d’assolir aquesta fita, 
durant tot aquest any, en què commemo-
rem el 1.115 aniversari del nostre poble, 
al voltant de la nostra parròquia, tenim 
previst programar accions diverses, on 
tothom hi és benvingut i ben rebut a 
participar-hi i aportar idees. Perquè tots 
som poble i tots som parròquia, i entre 
tots, ho podem fer possible.

Mn. Francesc Jordana
Rector de la Parròquia de Sant Esteve de 
Parets del Vallès

ACTUACIONS

Rehabilitació dels vitralls de les capelles 
laterals 
Restauració de la rosassa 
Millora de la lluminositat de l’espai 
d’entrada
Pintura de les parets laterals, nau central i 
prebisteri
Neteja i adeqüació dels terres malmesos

ACCIONS

Visites guiades a l’Església de Sant Esteve 
al voltant dels capitells de l’escultor Frede-
ric Marès
Visites al campanar i repic a la campana 
Teresina 
Concerts a l’Església de Sant Esteve
Activitats de caire popular amb la partici-
pació del teixit associatiu i comercial de 
Parets del Vallès


