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PRINCIPALS EFEMÈRIDES LOCALS 2022 
 

 
110 anys de la Cooperativa La Progressiva 
La Cooperativa La Progressiva es va fundar l’1 de juliol de 1912, al carrer 
d’Antoni Feliu, sota la presidència de Rossend Basart. La creació d’aquesta 
cooperativa de consum va anar lligada a la fàbrica tèxtil Indústria Linera i als 
seus treballadors. Als anys 20 es va construir l’edifici de la cooperativa al costat 
del Cafè del Local, on hi havia l’antic safareig del rector. El projecte de 
l’arquitecte Manuel Cases incloïa una sala de teatre on també es feia ball i 
cinema. El 1936, la cooperativa va ser confiscada pel règim franquista i es va 
tancar al consum fins a primers de 1950. D’aleshores ençà, s’ha convertit en 
una gran entitat del poble que s’ha anat adaptant als nous temps i costums. 
Actualment, disposa de dos establiments, ubicats al Barri Antic i a l’Eixample. 
El 2010, la Progressiva va cedir a l’Ajuntament, per un període de 50 anys, una 
sala polivalent de 400 m2 per acollir activitats culturals i de lleure. 
 

 
100 anys de l’arribada del telèfon a Parets 
El telèfon va arribar a Parets fa un segle. La revista La Gralla publicava la 
notícia l’11 de juny de 1922 i deia textualment que, en aquella data, 
s’inaugurava el telèfon de l’Estat a les poblacions veïnes de Parets, Lliçà de 
Vall i Lliçà d’Amunt. La revista El Demócrata també es feia ressò de l’arribada 
de la telefonia, però cap dels dos mitjans en concretava detalls. No hi havia cap 
referència a instal·lacions, connexions o cablejats.  
A Catalunya, la Mancomunitat de Prat de la Riba va impulsar aquest servei 
públic perquè considerava que podia ajudar a vertebrar el país. El 1922 ja hi 
havia 405 poblacions catalanes conectades a la xarxa telefònica. L’any 
següent, però, la dictadura de Primo de Rivera va abolir la Mancomunitat i va 
interrrompre la xarxa iniciada, que no es va completar fins passada la Guerra 
Civil. Inicialment, una operadora de la centraleta local era l’encarregada de 



gestionar les trucades telefòniques. A partir dels anys 70, aquesta figura va 
anar desapareixent i les comunicacions interpersonals es feien de forma 
directa. Avui dia, la telefonia móbil s’ha imposat clarament a la fixa. 
(Fotografia: Blog Fotos antiguas de IBI. Historiatelefonia.com) 
 
 

 
90 anys del Club Bàsquet Parets 
El primer equip de bàsquet a Parets va néixer l’any 1932, gràcies a l’impuls del 
rector de la parròquia, mossèn Jaume Escudero. Aquell mateix any es va 
inscriure un equip de juvenils a la Federació de Joves Cristians de Catalunya, 
que s’entrenava i jugava la competició en un camp situat on actualment hi ha la 
cooperativa agrícola.  
Als anys 40 es jugava en un altre camp a sota la plaça, fins que es va clausurar 
el 1952 arran de l’agressió d’un espectador a un àrbitre. El club no va ressorgir 
fins a mitjan anys 70, primer dins del campionat de l’OAR i després dins de les 
competicions organitzades per la Federació Catalana. Actualment, el CB Parets 
compta amb un bon nombre d’equips federats i s’enorgulleix d’una escola de 
bàsquet que és el viver dels futurs jugadors. 
 

 
75 anys de l’escola Ntra. Sra. de Montserrat 
L’escola Nostra Senyora de Montserrat es va fundar a Parets el 4 d’octubre de 
1947, impulsada per les religioses teatines. 
La família Serra els va cedir altruistament un edifici de la seva propietat per 
poder iniciar l’escola. Amb el pas del temps, les necessitats educatives van 
créixer i l’escola es va fer petita. Per aquest motiu, l’agost de 1974 es van 
iniciar obres d’ampliació del centre educatiu amb la construcció d’un nou edifici. 
Des d’aleshores fins l’actualitat, el col·legi ha estat reformat diverses vegades a 



causa de l’ampliació de cursos fins a la implantació de l’educació secundària 
obligatòria. 
L’any 2018, la fundació Albada va entrar en la història de l’escola i participa, 
juntament amb les teatines i tot el claustre de mestres, de la conducció del 
centre, per continuar construint història junts i fer que la l’escola continuï sent 
un referent de millora personal, educativa i social dins del poble de Parets. 
 

 
60 anys de la constitució del Patronat d’Ensenyamen t Mitjà de Parets 
El 1962 es va constituir el Patronato de Enseñanza Media de Parets, una 
institució que va donar lloc a la primera escola d’ensenyament mitjà a Parets, 
primer en unes aules habilitades a Ca n’Oms i posteriorment, a primers dels 70, 
a les instal·lacions de l’actual escola municipal Pau Vila. 
Està ubicada al barri de l'Eixample, en un edifici de dues plantes per als 
alumnes de Primària i un edifici annex de planta baixa per als alumnes 
d'Infantil. Al pati del centre hi ha la Pedra del Diable, un llegendari megàlit de 
granit de 2,50 m d’alçada per 1 d’amplada, d’un pes de 3,5 tones. El centre ha 
viscut dues reformes importants, el 1984 i el 2006, any en què també es va fer 
una ampliació i millora de les instal·lacions. 
El 2011, l’Ajuntament de Parets del Vallès va aprovar el canvi de nom del CEIP 
Patronat Pau Vila, que va passar a anomenar-se Escola Municipal Pau Vila. 
 

 
50 anys de l’establiment de Nutrexpa a Parets 
L’empresa fabricant del popular Cola Cao, Nutrexpa, fundada el 1940, es va 
instal·lar a Parets l’any 1972. Arran dels problemes successoris que es van 
plantejar el 2015 amb la tercera generació de propietaris, Nutrexpa es va 
escindir en dues empreses. Els accionistes de la família Ferrero es van quedar 
la propietat del negoci de cacau i Nutrexpa es va convertir en Idilia Foods. 
Aquests darrers van mantenir les grans joies del grup, com Cola Cao, i a més 
van integrar-hi la producció de la crema de cacau Nocilla, el batut Okey i 



l’edulcorant Mesura, unes marques que pertanyien a la companyia Starlux, del 
grup Unilever. 
El 2016, el nou grup alimentari va tancar la planta d’Starlux de Montmeló i va 
concentrar tota la seva producció al complex industrial de Parets, on va ampliar 
les instal·lacions existents amb una inversió de 15 milions d’euros. 
Les obres del nou complex van finalitzar el 2018 i van ampliar la superfície de 
la  fàbrica fins arribar als 30.000 m2. També es van crear noves zones 
d’envasat, I+D+i i diferents serveis. La renovació va permetre una major 
capacitat d’innovació i diversificació de la gamma de productes d’Idilia Foods.  
 

 
45 anys de la revista Tenes 
La revista Tenes va néixer el 1977, en plena transició democràtica. L’objectiu 
de la publicació era “ser una revista informativa local amb vocació independent 
i de denúncia”, segons afirmaven els mateixos impulsors. En aquella època 
convulsa, Parets tenia 8.000 habitants, hi havia un gran desordre urbanístic i 
nombroses mancances de serveis de tota mena. Amb Tenes es pretenia crear 
un mitjà de comunicació obert a tothom i capaç de garantir els més elementals 
drets d’expressió. 
Només s’imprimien de 300 a 400 exemplars de cada número, que es podien 
cobrir gràcies a la publicitat comercial i a la venda de la revista. No rebien cap 
mena de subvenció i tampoc no tenien cap local per fer les reunions de 
redacció. 
Amb l’arribada del canvi a l’ajuntament, l’any 1979, la revista Tenes va 
desaparèixer. Del grup d’impulsors, uns quants van fer el salt a la política activa 
i d’altres van fer del periodisme la seva professió. 



 
 

 
35 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 i el 2010 es van fer unes 
obres de millora de les instal·lacions. L’objectiu de l’equipament és posar la 
natació a l’abast de tothom, tant a nivell educatiu com de lleure. S’hi fan 
cursets, sortides i col·labora amb esdeveniments com la campanya anual 
Mulla’t per l’esclerosi múltiple. Inicialment era coneguda com a Piscina Can 
Butjosa, però el 2012 es va aprovar donar-li el nom de Miguel Luque, en 
homenatge al nedador local que ha aconseguit 7 medalles en els Jocs 
Paralímpics d’estiu celebrats entre 2000 i 2020.  
La piscina té un gran nombre d’abonats i de participants en cursos de natació, 
a més de les persones que utilitzen puntualment la piscina. 
 

 
25 anys del Centre Cultural Can Rajoler  
El 24 de gener de 1997 es va inaugurar el Centre Cultural Can Rajoler, en un 
espai carregat de simbolisme ja que molts veïns van fer uns donatius a finals 
dels 50 per a un projecte de centre parroquial que no va reeixir. L’edifici 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 
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. El centre acull també 



una sala d’exposicions, 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 
caire cultural. 
 

 
20 anys de l’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. 
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 1r cicle de titularitat municipal, La Cuna i El Gargot. 
 

 
10 anys de l’Associació Fotogràfica Parets 
L’Associació Fotogràfica Parets es va crear el 2012. Un grup d’amics a la 
fotografia van decidir fundar l’entitat per compartir-ne l’afició, potenciar i 
difondre el món de la fotografia i alhora assolir nous reptes, aprendre les noves 
tècniques i tendències, etc.  
En aquest període de 10 anys, l’AFP ha organitzat diferents activitats, com ara 
exposicions de caràcter divers, fòrums, xerrades, sortides de pràctiques i de 
lleure, cursos i tallers, etc. El principal esdeveniment que promou és el 
FOTOgraphic, un festival fotogràfic que s’organitza anualment des de 2013. 
Igualment, l’AFP organitza la Fotolliga, un concurs que estimula la creativitat 
fotogràfica. 



L’associació també edita la revista ISO des de 2014, que va substituir l’anterior 
publicació, Llum (2012-2014). 
La seu de l’entitat és a Ca n’Oms, on celebren reunions setmanals. També 
disposen d’un estudi fotogràfic on els socis poden dur a terme diferents 
pràctiques. 
 
MÉS EFEMÈRIDES 
15 anys de l’Associació d’Amics de l’Òpera del Vallès Oriental 
15 anys de l’Associació de Confiscats pel Franquisme (ACOFRA) 
10 anys de l’Associació Triple 
10 anys del Club Triatló Parets 
10 anys de l’associació PROdansa 
10 anys de l’Associació Youbari per al Desenvolupament i la Cooperació amb 
Missirah 
10 anys de l’Assemblea Nacional de Catalunya (Parets) 
5 anys de l’Associació de Veïns Can Cerdanet  
 
ANYS INTERNACIONALS 
Any Europeu de la Joventut (Unió Europea) 
Any Internacional del Vidre (ONU) 
Any Internacional del Desenvolupament Sostenible de les Muntanyes (ONU) 
Any Internacional de les Ciències Bàsiques per al Desenvolupament Sostenible 
(ONU) 
Any Internacional de la Pesca i l’Agricultura Artesanals (ONU) 
 
PRINCIPALS EFEMÈRIDES LITERÀRIES A CATALUNYA 
100 anys del naixement de Gabriel Ferrater 
100 anys del naixement de Joan Fuster 


