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Un poble pot admetre moltes definicions i punts de vista, però m’agrada 
especialment la versió que en dóna la filòsofa Marina Garcés, per a 
qui un poble no és una altra cosa que la llibertat de poder dir ‘nosal-
tres’ sense exclusions. És a dir, tot el conjunt de persones que formem 
Parets, aquesta comunitat amb una identitat i una afirmació de per-
tinença col·lectiva, però també amb la capacitat de canvi i de trans-
formació, interna i externa. Som ‘nosaltres’, som ‘tots nosaltres’ els 
qui vivim a Parets i fem viu aquest poble per continuar fent-lo avançar. 
Cadascú a la seva manera, amb les seves possibilitats, el seu ritme, el 
seu potencial, les seves necessitats, els seus afanys, els seus anhels... 
perquè l’aportació de cadascú és important i necessària. 

Tota aportació sempre suma, però és cert que hi ha algunes aportacions excepcionals. Són 
les que es distingeixen i són les que volem subratllar encara més. Sabem com d’important és 
reconèixer el treball de la ciutadania. El reconeixement reforça la relació entre el col·lectiu 
i origina canvis positius en tota la comunitat. Quan es reconeix una persona o una associa-
ció eficient i eficaç s’estan reforçant les accions i comportaments que la comunitat desitja 
perllongar.

Valorem un treball útil, un esforç, una idea, un resultat, una innovació, un mèrit, una millo-
ra, una persona que sobresurt de la resta. Un reconeixement no és cap compensació, no s’ha 
de confondre. És la constatació pública d’aquesta diferència, d’aquesta actitud, d’aquest 
compromís envers el nostre poble.

Sens dubte, tenim un poble dinàmic, vital, vigorós, plural, heterogeni, inclusiu. Tenim perso-
nes valuoses. Tenim persones i entitats que, des del seu àmbit, han treballat i s’han implicat 
per millorar la nostra vila. Són les que donen més que no pas demanen.

L’objectiu de les Medalles de la Vila és reconèixer les persones o entitats que han dut a terme 
actuacions destacades en benefici de Parets en els àmbits cultural, artístic, educatiu, social, 
econòmic, esportiu etc.



Per aquest motiu, enguany volem destacar dues persones i una entitat local que ens honoren 
i dels quals ens n’enorgullim. 

M. Rosa Naqui és una persona molt apreciada per la seva vinculació amb el món associatiu 
local i especialment pel seu treball desinteressat com a monitora del taller de pintura del Ca-
sal d’Avis de Ca n’Oms. Ha dut a terme aquest servei altruista durant molts anys, posant de 
relleu el seu voluntarisme, dedicació i compromís amb la gent gran de la nostra vila. També 
el va compatibilitzar esporàdicament amb un taller a l’Asoveen. Molts avis i àvies han après 
a pintar i a gaudir de l’art pictòric gràcies al seu bon mestratge.

Alhora, M. Rosa Naqui ha estat la cap de la Colla de Gegants durant cinc anys i s’ha man-
tingut després com la membre més veterana de l’entitat, que l’ha nomenat cap de colla ho-
norífica. El seu activisme i dinamització del món cultural de Parets s’ha manifestat en molts 
altres vessants: en èpoques anteriors, la Rosa també va formar part de les caramelles, d’un 
grup de danses tradicionals, de l’Orfeó Sant Esteve i de l’antic grup de teatre del Centre 
Parroquial. Igualment, ha ensenyat a ballar sardanes a molta gent de forma voluntària. I, 
seguint aquesta línia de col·laboració, també ha format part del Voluntariat per la llengua. 
El reconeixement públic de M. Rosa Naqui fa, doncs, visible la seva tasca ingent de servei 
social, que també ha contribuït a enaltir la cultura de la nostra vila.

Juan Jorquera és un dels millors artistes que tenim a Parets. És un pintor consagrat que ha 
aconseguit nombrosos premis en diversos certàmens i exposicions d’àmbit estatal i interna-
cional. La seva obra ha traspassat fronteres i ha esdevingut un referent en el món de les arts 
plàstiques del nostre país. Treballa el color i la llum en el paisatge amb una destresa i una 
força envejables. Els principals crítics han admirat i lloat la seva pintura, que ha oscil·lat de 
l’impressionisme a l’hiperrealisme. Amant del color i de l’expressió forta i valenta, ha sabut 
captar com ningú tant les terres del sud, on va néixer, com les catalanes, on viu des de fa 
molts anys.

De fet, el Juan és un exemple més del lligam entre Parets i els pobles germans de Chilluévar 
i Santo Tomé, a Jaén. És una persona que ha trobat bona acollida i oportunitats entre no-



saltres i que no oblida les seves arrels andaluses, que sap barrejar el millor d’aquí i d’allà, 
com qui fa servir una paleta de colors a l’hora de barrejar-los i aconseguir el millor to, la 
millor expressió. En Juan és un capítol molt important d’aquesta història en comú dels que 
han arribat i dels que ja hi eren. El seu innegable valor artístic ha fet que el seu poble natal 
li hagi dedicat un carrer i que Parets li atorgui merescudament la Medalla de la Vila.

La Colla del Ball de Gitanes ha estat i és un dels referents de la cultura tradicional a Parets. 
La nostra vila té una gran quantitat d’entitats que enriqueixen la seva vida cultural i social, 
però poques poden presumir d’haver-se mantingut actives de forma ininterrompuda durant 
quaranta anys i, al mateix temps, d’assolir més d’un segle de vida. Celebrem aquesta llarga 
història, farcida de vaivens, que han permès mantenir una dansa tan nostra i estimada com 
el ball de gitanes.

Gràcies al seu caràcter innovador, juntament amb Montmeló i l’Ametlla, Parets ha introduït 
la Picada, una ballada de referència al territori i que també ha servit per agermanar encara 
més els tres municipis. Alhora, ha fet un esforç per modernitzar els balls de gitanes i atraure 
la participació de més balladors joves, cosa que està aconseguint amb èxit. La constància, la 
dedicació, l’amor per la terra i la cultura, expressada a través d’aquesta dansa tradicional, 
es tradueixen en el reconeixement de Parets per mitjà de la Medalla de la Vila.

Tots tres són persones i entitats il·lustres que avui reben un reconeixement just. Són els qui 
diàriament demostren amb fets que podem tenir fe en la nostra vila, en les seves possibilitats 
i en el seu futur. Tenim diverses fonts de riquesa i la millor, sens dubte, és el nostre capital 
humà. En tenim un exemple amb la M. Rosa, el Juan i la Colla del Ball de Gitanes.

Per a ells, el nostre agraïment més sincer i el nostre reconeixement públic.

Sergi Mingote Moreno
Alcalde de Parets del Vallès



Capítol I. La distinció municipal
Article 1. L’objecte d’aquest Reglament és la regulació de la concessió d’una distinció de 
l’Ajuntament de Parets del Vallès a aquelles persones físiques o jurídiques que, per la seva trajec-
tòria, actuació, mèrits i valors cívics i democràtics, honorin la població, tal com preveu l’article 
189 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Article 2. La distinció que l’Ajuntament de Parets del Vallès podrà conferir per premiar me-
reixements especials o serveis extraordinaris prestats a la població serà la Medalla de la Vila. 
S’estableix que l’Ajuntament de Parets del Vallès podrà concedir un màxim de tres medalles 
cada any.

Article 3. La distinció esmentada en l’article anterior serà merament honorífica, sense que pugui 
atorgar cap dret econòmic ni administratiu.

Capítol II. De la medalla de la vila
Article 4. La Medalla de la Vila es concedirà en reconeixement i agraïment del municipi envers 
persones físiques o jurídiques per una actuació o conjunt d’activitats que hagin tingut un ex-
traordinari relleu i transcendència d’enaltiment de la vila o de servei i de dedicació al progrés i 
benestar del municipi i de la seva ciutadania, amb ampli ressò més enllà de l’àmbit paretà. 

Així mateix, es concedirà en reconeixement i agraïment de la vila envers persones físiques o 
jurídiques que hagin destacat molt especialment en el treball de l’associacionisme ciutadà i les 
manifestacions culturals, esportives, cíviques, econòmiques i socials.

Article 5. En la medalla hi ha de figurar obligatòriament l’escut de Parets del Vallès, la menció 
que es tracta de la Medalla de la Vila, el nom de la persona guardonada i la data d’atorgament. 

Article 6. Els guardonats podran lluir una reproducció de la medalla a la solapa o lloc similar. 
En cas que es tracti de persones jurídiques, ho podran fer constar en l’anagrama i en qualsevol 
eina de difusió de les seves activitats.

El Reglament de distincions



Article 7. La persona física a qui s’atorgui la Medalla de la Vila tindrà el tractament de Paretà 
o Paretana il·lustre.

Capítol III. Del procediment de concessió de la medalla de la vila
Article 8. La concessió de la Medalla de la Vila, l’acordarà la Corporació municipal amb el vot 
favorable de la majoria absoluta, a proposta de l’Alcaldia i tramitat prèviament l’expedient en el 
qual hi ha de quedar acreditats els mereixements que justifiquin aquesta distinció.

Article 9. El procediment s’iniciarà per acord de la Junta de Portaveus, la qual designarà un 
instructor de l’expedient. Actuarà com a secretari de l’expedient qui ho sigui de l’Ajuntament o 
persona en qui delegui. 

Article 10. Quan motius d’urgència així ho demanin, l’expedient es podrà substituir per un escrit 
raonat de l’Alcaldia.

Article 11. Els atributs i la documentació vinculats a la distinció atorgada es lliuraran als guar-
donats per l’Ajuntament en acte públic d’homenatge o en la forma que el Ple disposi en prendre 
l’acord de concessió.

Capítol IV. Del llibre-registre de distincions
Article 12. S’haurà d’inscriure en un llibre-registre, que estarà a càrrec del titular de la Secre-
taria de l’Ajuntament, un extracte dels acords de la Corporació atorgant la distinció citada. 

Article 13. En el llibre-registre s’inscriuran, per ordre cronològic de concessió, els noms i les 
circumstàncies personals de cada una de les persones distingides, la relació de mèrits que van 
motivar-ne la concessió, la data d’aquesta i, si escau, la de la seva mort.

Disposició final
L’aprovació d’aquest Reglament anul·la i deixa sense efecte les anteriors disposicions que, en 
matèria de distincions, hagi adoptat la Corporació municipal.

El Reglament de distincions



Revers Anvers



La Medalla de la vila és l’única figura de reconeixement que el municipi de Parets del 
Vallès concedeix a persones físiques o jurídiques per una actuació o conjunt d’activitats 
d’extraordinari relleu i enaltiment de la vila o bé pel servei i dedicació al progrés i benestar 
del municipi i la seva ciutadania.

La medalla de la vila de Parets del Vallès, doncs, s’ha creat per la necessitat de premiar 
mèrits notables dels nostres conciutadans i conciutadanes. 

És una condecoració de caire merament honorífic i, per tant, només confereix el dret d’ús 
als guardonats.

És una petita peça de plata, de forma circular, de 55 mm de diàmetre.

A la medalla hi figura, a l’anvers, l’escut de Parets del Vallès en relleu.

Al revers hi figura la façana de la casa consistorial i hi consta la menció de què es tracta.

Així, doncs, la medalla de la vila deixa gravat sobre metall el reconeixement dels ciutadans 
i ciutadanes de Parets del Vallès.

Es lliura dins d’un estoig que també conté una reproducció de l’escut de Parets del Vallès 
en una insígnia d’or per tal que els guardonats a títol individual amb la medalla de la vila 
puguin lluir aquesta distinció quan ho desitgin.

El nombre de medalles que es poden concedir anualment queda restringit a tres distincions, 
que són exclusivament honorífiques i en cap cas tenen cap dret econòmic ni administratiu.

Aquestes distincions poden fer-se a proposta de l’Ajuntament, però també tenint en compte 
els suggeriments i peticions d’entitats i associacions del municipi.

Tota persona que rebi la Medalla de la Vila tindrà el tractament de paretà o paretana 
il·lustre.

En l’última edició de 2012 van rebre aquesta distinció l’Agrupament Escolta i Guia Sant 
Jaume, la Societat Cooperativa La Progressiva i la senyora Mercè Escardó i Bas.

La Medalla de la Vila





Colla del Ball de Gitanes de Parets del Vallès

Medalla de la Vila 2016 en reconeixement dels 40 anys d’activitat ininterrompuda, dels 
130 anys d’història de la dansa a Parets i del foment d’aquesta tradició.





Colla del Ball de Gitanes de Parets

La dansa té el seu origen en les ballades dels gitanos, sovint en les celebracions de matrimo-
ni, durant l’època de Carnestoltes. Aquesta dansa tradicional del Vallès es balla en formació 
de colles de parelles en fila, amb castanyoles a les mans i picarols als peus; salten i ballen al 
ritme de la música, sempre alegre i animada, sovint interpretada per una cobla típicament 
catalana. 

Es balla encara a algunes localitats catalanes, sobretot a les comarques del Vallès Occiden-
tal i el Vallès Oriental. A Parets, les gitanes han viscut èpoques d’esplendor, especialment a 
començaments del segle XX, i altres moments de molt poca activitat. La presència del ball 
de gitanes a Parets del Vallès està testimoniada documentalment des de finals del segle XIX, 
malgrat que la primera vegada que s’esmenta aquesta tradició és en una ballada a Sant Ce-
loni, l’any 1767. 

Segons consta en la publicació ‘El ball de les Gitanes en el Vallès’ de Jaume Maspons Cama-
rasa i Josep Masó Goula, l’any 1885 ja es feia una ballada de gitanes a l’actual plaça de la 
Vila de Parets. ‘La Veu del Vallès’, publicació periòdica comarcal, el març de 1897 es feia 
ressò de la participació de cinc colles foranes, a més de les dues locals, en la celebració del 
Dijous Llarder.

Als anys trenta, les ballades es feien en el camp de futbol i era tot un esdeveniment. Fins al 
1936, a la nostra vila hi havia hagut tres colles, la de Can Rajoler, la del Jardí i la de la Coo-
perativa, amb clara competència, atès que responien a tres tendències polítiques oposades.

Després de la Guerra Civil, només es va permetre una sola colla i les ballades van començar 
a ser molt esporàdiques, fins que, als anys 50 i 60, l’activitat gairebé va ser nul·la. No obs-
tant això, l’any 1940 van guanyar el 2n premi en un concurs a Granollers. L’any següent van 
ballar a la plaça de Sant Jaume de Barcelona perquè hi havia el general Franco. 

A principis dels anys 50, l’única colla que hi havia a Parets estava composta només per 16 
nois, que havien de demanar a les colles d’altres poblacions que els permetessin ballar amb 



les seves parelles. Al concurs de Mollet de l’any 1953, però, tots van recuperar les seves 
antigues parelles de ball per tal de presentar-s’hi i van acabar guanyant el primer premi. A 
inicis dels anys 60, el ball de gitanes a Parets va entrar en declivi. 

A partir de 1975 es va produir una revifada de les ballades, gràcies a l’empenta de l’Esteve i 
el Josep Ninou Serrajordi, que van introduir-hi moltes innovacions. Des d’aleshores fins ara, 
Parets ha gaudit del ball de gitanes de manera ininterrompuda. L’any 1979, la colla de nens 
va començar la seva trajectòria, amb continuació fins al dia d’avui.

La colla centenària de Parets pretén promoure i mantenir el ball de gitanes a la nostra vila. 
En els darrers temps ha aconseguit engrescar gent nova per integrar-la al grup. El seu ob-
jectiu a curt termini, però, és incorporar nous membres de la franja juvenil.

La Colla del Ball de Gitanes de Parets, per tant, és una de les associacions més antigues de 
la nostra vila, malgrat que la seva constitució legal data de 1987. El primer president oficial 
de l’entitat va ser Pere Parera. El 2015, l’entitat va organitzar a Can Rajoler una exposició 
sobre la seva història, que va incloure vestits i fotografies de diferents èpoques.

En l’entorn del ball de gitanes, Parets del Vallès és coneguda com una població capdavantera 
i amb un tarannà molt innovador. Són invencions seves el xotis mut i l’acceleració final de 
la jota. Aquests elements han estat incorporats posteriorment per altres municipis. Així ma-
teix, juntament amb altres tres colles vallesanes, el 2009 van crear la ‘picada’, un concurs 
amb premis, que els ha possibilitat adoptar noves músiques i coreografies originals.

Un dels projectes endegats en els últims anys és fer conèixer el ball de gitanes a tota la 
població, a través de la incorporació d’aquesta dansa en la definició de les programacions 
curriculars d’algunes de les escoles paretanes.

En aquests moments, l’entitat la componen 75 persones, entre la colla de petits (nens i nenes 
de 3 a 9 anys), la de grans i la de veterans.



Juan Jorquera Rodríguez

Medalla de la Vila 2016 en reconeixement de la seva àmplia i prestigiosa trajectòria artís-
tica com a pintor.





Juan Jorquera Rodríguez

Va néixer a Santo Tomé (Jaén) el 24 de gener de 1952, en una família encapçalada per An-
tonio i Dolores. És el gran de 3 germans.

Va cursar l’escola primària al seu poble fins als catorze anys. Amb la nota assolida en 
aquesta etapa, va aconseguir la beca que li va permetre ingressar a l’Escuela de Capataces 
Agrónomos de Marmolejo, on va viure intern els tres anys posteriors. A banda de la titulació 
final, va poder aconseguir el permís de conducció, poc habitual en aquella època.

Va treballar al Ministerio de Plagas de Jaén aproximadament durant un any, just abans 
d’iniciar el servei militar, a la mateixa Andalusia.

L’any 1973, Jorquera i el seu germà van venir per primera vegada a Parets del Vallès a tre-
ballar durant el període vacacional, a través d’uns coneguts. Es van hostatjar a Can Boter.

Va arribar definitivament a Catalunya, amb 22 anys, el juny de 1974, juntament amb els 
pares i els seus germans, Norberto i Juana. Mesos enrere, s’havien instal·lat a la nostra 
població tres dels seus oncles paterns amb les seves famílies, procedents d’Elgoibar (Gui-
púscoa), municipi d’acollida previ abans de l’arribada a terres catalanes. Malgrat haver-se 
empadronat en un primer moment a Parets, la família de Juan Jorquera va viure durant els 
primers anys a Lliçà de Vall. 

Va entrar a treballar a la fàbrica Pervisa, primer com a ajudant químic i més endavant com 
a administratiu. Més endavant, va començar a treballar de conserge a l’Escola Municipal 
Pau Vila, on està a punt de jubilar-se.

Juan Jorquera va mostrar la seva inclinació per la pintura ja en etapa escolar: cada any 
guanyava el primer premi dels concursos de dibuix.

Va començar a pintar als 13 anys. Quan tenia catorze anys, va conèixer Marcelo Góngora 
quan va anar a la seva població per pintar el mural de l’església, perquè ell n’era l’escolà. 
El pintor, a banda de permetre-li ajudar-lo en el seu encàrrec, li va ensenyar materials i tèc-
niques que desconeixia. El jove Jorquera va completar l’aprenentatge al taller de l’artista a 
Úbeda. 



Quan va arribar a Catalunya, en sortir de la feina als vespres, anava al taller de Manolo 
Hugué, a Caldes de Montbui, per completar la seva formació artística. 

La seva obra, inicialment d’una estètica neoimpressionista, va tenir una difusió més àm-
plia arran de l’amistat que tenia amb el músic Xavier Cugat. Després, va enllaçar amb 
l’expressionisme i, finalment, amb un realisme màgic, en què apareixen persones envoltades 
de records i somnis, figures en nebuloses, i escenes quotidianes plenes de complicitats i su-
ggeriments. La crítica d’art Lina Font l’ha definit com “el pintor del temps”.

Al llarg de la seva trajectòria, ha exposat principalment a Andalusia i Catalunya, i ja suma 
més de 600 premis. Destaquen el 1r Premi Europa a Itàlia i el 1r Premi Internacional de 
Barcelona, ambdós guanyats el 1998. Pel que fa a les exposicions, en comptabilitza més 
d’una vintena, arreu de Catalunya i de l’Estat espanyol.

La crítica ha dit d’ell que «Jorquera és alhora un pintor amant del color, de l’impacte, de 
l’expressió forta i valent quan el paisatge és el tema […] La seva pintura posseeix la gran 
virtut de donar cos a allò que neix de la imaginació» (Josep M. Cadena); i també que «El 
paisatge atrau poderosament l’interès de Juan Jorquera; terres del seu sud natal, del seu 
nord vital, se succeeixen convertides en color, en taques sàviament dominades, distribuïdes 
fins a esdevenir descriptives, sap captar-ne l’essència i l’atmosfera, i el seu pinzell deixa una 
empremta sucosa i rica matèricament, però també carregada de sentit i bellesa» (Mario 
Nicolás).

Juan Jorquera està casat des de 1976 amb Carmen Ramírez. Té 4 fills, Ana Vanessa, Pené-
lope, Indira i Zeus Antonio, i 2 néts. Amb la seva família, han viscut sempre a l’Eixample

Sempre s’ha mantingut fidel a la seva terra d’origen i, per això, l’Ajuntament de Santo Tomé 
li va dedicar un carrer el 1994.



M. Rosa Naqui Costa

Medalla de la Vila 2016 en reconeixement del seu servei desinteressat a la comunitat i la 
seva vinculació amb el teixit associatiu local.





Rosa Naqui Costa

Va néixer el 8 de febrer de 1938, en plena Guerra Civil, al carrer del Racó número 1. Filla 
de Josep Naqui Calzada i Anna Costa Batallé, la seva família paterna ha estat ubicada en 
aquesta casa des de mitjan segle XIX. La línia materna prové de diverses comarques gironi-
nes com la Garrotxa, el Ripollès i el Baix Empordà. 

El pare, amb poca salut, feia transports amb un camió que li van comprar els pares. Poste-
riorment, féu de mecànic a la Indústria Linera on va conèixer l’Anita, la que seria la seva 
dona, que es va instal·lar en la nostra població a mitjans de la dècada dels anys 20. Va venir 
a Parets per treballar com a minyona de la família del director de la fàbrica tèxtil.

M. Rosa Naqui va iniciar la seva etapa escolar a principis dels anys 40 a les ‘Escuelas 
Nacionales’ amb Maria Sagarra, la mestra que hi feia pàrvuls. També va ser alumna de la 
“senyoreta” Conxi i de “doña” Rufina Gómez. Posteriorment, va formar part del primer 
grup d’alumnes de l’escola M. de D. de Montserrat, l’any que la van inaugurar. Més tard, als 
tretze anys, va anar a estudiar comerç i mecanografia a l’Acadèmia Comercial del senyor 
Enric (Eixample).

La primera feina que va desenvolupar de joveneta va ser com a ajudant del químic del labo-
ratori de  la Linera. Va plegar de la feina nou anys més tard perquè havia de tenir cura del 
seu pare malalt i perquè ja li havia nascut el fill gran.

Anys més tard, va entrar a treballar a la fàbrica Masachs de Lliçà de Vall, on va fer d’obrera 
i, posteriorment, d’administrativa. Compaginava la feina a mitja jornada a la indústria lliça-
nenca amb la botiga de confecció i objectes de regal que van obrir a casa seva l’any 1975. 

En una època en què l’oci quedava molt restringit per al jovent, les associacions van tenir un 
paper determinant per fer arribar la cultura a la població. M. Rosa Naqui va participar en 
diverses iniciatives paretanes, com per exemple el ball d’unes danses regionals que organit-
zava la parròquia i que es presentaven cada tardor.

En l’Orfeó Sant Esteve, organitzat pel mossèn Jaume Urgell, hi participà des de la seva fun-
dació, juntament amb el seu pare. Van arribar a actuar al Palau de la Música Catalana l’any  



1955. Anteriorment, havia format part de les caramelles que s’organitzaven cada diumenge 
de pasqua i també cantà en el cor de dones de la parròquia.

De joveneta, juntament amb altres joves paretans, i de manera desinteressada, ensenyava 
a ballar sardanes a les persones que en volien aprendre, amb la música de la gramola del 
centre parroquial, ubicat a Can Càlio. També va formar part del repartiment d’algunes de les 
obres de teatre que organitzava Joan Anfruns de can Marc.

Naqui ha estat membre de la Colla de Gegants, Grallers i Bestiari de Parets del Vallès des de 
la fundació de l’entitat, l’any 1996. En va ser la cap de colla durant el període 2004-2009. 
Actualment, és cap de colla honorífica. És la portadora oficial del Gall i, a més, ha elaborat 
diversos complements de la colla: un ventall i mocadors amb puntes de coixí per a l’Elisenda, 
així com també les camises que els seus membres han lluït durant molts anys.

El 2014, la colla gegantera va organitzar a Parets la 20a Trobada de Gegants del Vallès, que 
va reunir més de 1.400 persones.

Ha ensenyat a pintar, de manera voluntària, persones de l’ASOVEEN i del casal Ca n’Oms. 
Ha participat en el Voluntariat per la llengua, formant part de les parelles lingüístiques. 
També ha ensenyat labors i costura a alumnes de l’escola Mare de Déu de Montserrat. Ha 
participat en diverses edicions del recapte anual del Banc d’Aliments.

Des de fa anys, M. Rosa Naqui és voluntària dels tallers de pintura i d’altres matèries al 
Casal d’Avis Ca n’Oms. Ha estat activista i dinamitzadora cultural, i una col·laboradora 
entusiasta en el món de la cultura local.

És casada des de l’any 1961 amb Francisco Figueroa López; és mare de quatre fills, Joan, 
Rosana, Cisco i M. Josep, àvia de sis néts i pal de paller evident de tota la família.

Gaudeix molt amb la pintura i tota la vida ha sentit una especial predilecció per les labors 
com el ganxet, el punt de creu i la mitja, a banda de ser una experta artista de les puntes de 
coixí. La seva vàlvula d’escapament, però, és l’escriptura. 
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