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PRESENTACIÓ

Un poble i la seva gent són inseparables, perquè és justament la gent la 
que dóna sentit a un poble. Un poble, una vila, una ciutat... no són res 
sense les persones que hi viuen. Les persones amb les quals compartim 
vides i espais. Les que conformen la nostra identitat i que contribueixen 
al futur amb el seu esforç quotidià. Les  persones compromeses, 
responsables, il·lusionades, generoses, capaces de reservar bona part 
del seu temps i de la seva energia per als altres. Les persones que tenen 
un paper especial en el dia a dia de cada ciutat, amb capacitat per fer 
coses, individualment i col·lectivament. Al llarg del temps, són moltes 
les que han contribuït a fer de Parets la vila que és avui. 

Precisament, una de les obligacions d’un Ajuntament és reconèixer 
aquells ciutadans i ciutadanes que destaquen per les seves trajectòries, 

la seva constància o la rellevància dels seus actes. Per això, enguany iniciem la tasca de 
promoure, valorar i reconèixer els mèrits de la seva gent. Fa uns mesos, vam aprovar un nou 
Reglament de distincions que preveu la concessió de la Medalla de la Vila com l’únic guardó 
municipal per premiar qualitats, mèrits personals, mereixements especials o serveis rellevants 
per a la nostra vila. 

Per primera vegada, doncs, i a proposta de la Junta de Portaveus, l’Ajuntament de Parets 
del Vallès concedeix la Medalla de la Vila en reconeixement i agraïment del municipi per una 
actuació o un conjunt d’actuacions que han tingut un relleu extraordinari o que han servit per 
al progrés i el benestar de la ciutadania. 

Ens sentim profundament satisfets de poder guardonar aquest any dues persones i una entitat 
amb la Medalla de la Vila. Són Joan Clos Matheu, Josep Ribas Fábregas i el Club Bàsquet 
Parets. 

La publicació que teniu a les mans recull els trets essencials dels guardonats i de la seva activitat. 
És gent coneguda i estimada que ha desenvolupat la seva tasca en àmbits ben diferents i que 
posa de relleu la pluralitat i diversitat de la nostra vila. 

És gent compromesa amb el seu poble, amb el seu país, amb la seva cultura, amb la democràcia, 
amb les llibertats. 



Quant a Joan Clos, crec que és un honor per a Parets que un fi ll seu s’hagi convertit en una 
personalitat política força reconeguda tant a Catalunya com a la resta de l’Estat espanyol. 
Ha estat alcalde de Barcelona, ministre d’Indústria i ara exerceix el càrrec d’ambaixador a 
Turquia. 

De fet, és el millor ambaixador del nostre poble, ja que s’enorgulleix de les seves arrels 
paretanes i estima profundament el lloc on va néixer. Per això, li lliurem aquest guardó, en 
reconeixement a la seva trajectòria i projecció política, al seu compromís incansable i al seu 
alt sentit institucional servint la ciutat i el país des de diferents càrrecs. 

De Josep Ribas m’agradaria destacar el seu compromís intens amb la vila, la seva col·laboració 
constant amb diverses entitats i col·lectius que representen la vida cívica, cultural i esportiva 
de Parets. Li reconeixem la seva activitat permanent a favor del poble, la seva tasca artística 
i el seu altruïsme. 

Del Club Bàsquet Parets vull subratllar que fer 75 anys no és una fi ta fàcil d’assolir per a una 
entitat. Celebrar, doncs, aquest aniversari vol dir que, necessàriament,  al darrere hi ha hagut 
molta gent que ha dedicat molt de temps i sacrifi cis a aquest club esportiu, apassionadament, 
fent ciutat i contribuint a articular la nostra societat. 

Com podeu comprovar, són persones i entitats fonamentals per explicar i entendre millor Parets 
del Vallès. Tenim una sort immensa de tenir-los com a convilatans. A tots vull donar les gràcies 
per ser com són i per ensenyar-nos com hem de ser, uns referents ètics i de ciutat.

A tots, el nostre agraïment i reconeixement públics. 

Joan Seguer Tomàs

Alcalde de Parets del Vallès



El Ple de la Corporació va aprovar, el 20 de desembre de 2007, el nou Reglament de dis-
tincions de l’Ajuntament de Parets, que permet reconèixer el treball de persones en els més 
diversos àmbits, ja sigui l’associacionisme, les manifestacions culturals, esportives, cíviques, 
econòmiques o socials. 

Reglament de distincions de l’Ajuntament 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 
trajectòria, 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 
mereixements 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 honorífi ca, 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 extraordinari 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. 

EL REGLAMENT DE DISTINCIONS



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 fi gurar 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. 

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 justifi quin 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 
guardonats 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 
Secretaria 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 fi nal 

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



Escut antic Escut nou

L’ESCUT DE PARETS DEL VALLÈS 2008



El Ple extraordinari del 20 de desembre de 2007 va acordar l’inici de l’expedient de modifi cació 
de l’escut de Parets del Vallès. La Resolució 2307/2008, de 7 de juliol, del Departament de 
Governació i Administracions Públiques dóna conformitat a l’adopció de l’escut heràldic del 
municipi. 

La descripció heràldica del nou escut és la següent: caironat quarterat, al primer i al quart 
de sinople hi ha un cavall sallent d’argent i al segon i al tercer d’or, quatre pals de gules. Per 
timbre té una corona mural de vila de cinc torres. 

Fent la traducció del llenguatge tècnic a un de més entenedor, es pot dir que el nou escut 
incorpora dos canvis substancials. La forma que tenia fi ns ara –anomenada ibèrica o castellana–, 
amb la part inferior arrodonida, no correspon a l’heràldica catalana i, per tant, era incorrecta. 
Ha estat substituïda per la forma caironada que és la que correspon als municipis catalans. 
Aquesta forma equival a un rombe. 

L’altre canvi destacable correspon a la corona que, en lloc de ser la que pertocaria a una 
població que històricament hagués tingut alguna relació directa amb un duc –com pretenia 
la que teníem fi ns ara–, és la corona mural de vila, amb cinc torres. 

Els elements que no han canviat són els que identifi quen correctament el municipi de Parets 
del Vallès: el color verd de fons (sinople) amb el cavall blanc amb les potes de davant enlaire 
(argent sallent), i les quatre barres catalanes que només poden incorporar les poblacions que 
han estat sota jurisdicció reial, com és el nostre cas. 

En relació amb la presència dels cavalls en el nostre escut, hi ha hagut diverses interpretacions 
al llarg de les últimes dècades. Probablement, la més plausible sigui la que els relaciona amb 
una fi ra ramadera, de gran ressò comarcal, que se celebrava en els primers anys del segle XX 
en terrenys del Quarter Llevant. L’estendard –no localitzat actualment– d’una societat cultural 
paretana de voltants dels anys 20, que incorporava cavalls com a element identifi cador, vindria 
a reforçar aquesta teoria. 

L’ESCUT DE PARETS DE VALLÈS



MEDALLES DE LA VILA PARETS DEL VALLÈS 2008

Revers Anvers



La Medalla de la Vila és l’única fi gura 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 honorífi c 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 fi gura, a l’anvers, l’escut de Parets del Vallès en relleu. 

Al revers hi fi gura 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 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 honorífi ques 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. 

LA MEDALLA DE LA VILA



Medalla de la Vila a l’Excm. Senyor Joan Clos Matheu
Per la seva trajectòria i projecció política

MEDALLES DE LA VILA PARETS DEL VALLÈS 2008



Va néixer el 29 de juny de 1949 a la Torre de Malla. Els seus pares, Francesc i Maria, amb 
els avis Pere i Teresa, i el seu germà gran, Francesc, van arribar a Parets l’any 1943 des de 
Cardedeu. Miquel i Jaume també van néixer a Parets. La família Clos va habitar la Torre de 
Malla fi ns al 1953, quan van adquirir una casa a la fi nca de can Guasc. 

Joan Clos inicià la seva etapa escolar al col·legi Nostra Senyora de Montserrat. Va continuar 
l’ensenyament primari a les Escoles Nacionals, amb el mestre Pere Colomer. Després, els pares 
l’enviaren a estudiar als Salesians de Barcelona. 

Va estudiar medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona. Mentre estudiava, va exercir 
com a tècnic de radiologia a l’Hospital de Sant Pau. Va continuar la seva formació escollint 
l’especialització d’anestesista. 

El 1977 marxà a Edimburg per especialitzar-se en Salut Pública i Epidemiologia. També 
estudià medicina comunitària i gestió de recursos sanitaris a la Universitat de Barcelona i 
als Estats Units. 

Amb només 29 anys, va ser contractat per dirigir l’Hospital Joan XXIII de Tarragona.  L’any 
1979 es va integrar en el govern municipal de Barcelona com a epidemiòleg i director dels 
Serveis Sanitaris. Dos anys més tard, va ser nomenat president de la Societat Espanyola 
d’Epidemiologia i de la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària, càrrecs 
que ocupà fi ns al 1991. 

L’any 1983 va entrar a formar part de la llista del PSC a las eleccions municipals i va ser elegit 
regidor de l’Ajuntament de Barcelona i nomenat responsable de l’Àrea de Salut Pública. El 
1987 va ser nomenat regidor del districte de Ciutat Vella, i el 1991, segon tinent d’alcalde. 

El 26 de setembre de 1997 substituí Pasqual Maragall com a alcalde de Barcelona. El setembre 
de 2006 deixà l’alcaldia per poder acceptar el càrrec de Ministre d’Indústria, Turisme i Comerç. 
El març de 2008, fou nomenat ambaixador d’Espanya a Turquia. 

Joan Clos Matheu és casat amb Àngels i pare de dos fi lls. Tot i no viure a Parets del Vallès, 
Joan Clos ha visitat sovint la població. Entre d’altres actes, ha assistit a la presentació del 
Pla General, a la inauguració de la Marineta o al 50è aniversari de l’escola Nostra Senyora 
de Montserrat. Fou pregoner a la Festa Major de 2004, any del milcentenari del municipi. 

JOAN CLOS MATHEU
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Medalla de la Vila al Senyor Josep Ribas Fábregas
Per la seva dedicació a la cultura i a l’associacionisme locals



Va néixer el 19 de setembre de 1919 a can Cot, on els seus pares, Joan i Maria, es van instal·lar 
quan van arribar des de Palafolls l’any 1902. La seva germana Teresa i dos altres germans 
morts prematurament van néixer al Maresme, però ell i els seus germans Narcís, Joan i Maria 
van néixer a Parets del Vallès. 

Pepet Ribas, tal com és conegut per tothom, va viure a can Cot fi ns als anys vuitanta. En 
aquesta masia es va dedicar al treball de pagès com la resta de la seva família, tot i que els 
pares van voler que els fi lls rebessin una bona instrucció. Pepet va començar la seva formació 
amb el mestre Sadurní Jordana. Anys després, els pares el van matricular a l’Acadèmia Viñas 
de Mollet del Vallès. Té coneixements de comptabilitat, taquigrafi a, català, castellà, francès 
i anglès. Contràriament, Pepet Ribas no tenia especial predilecció ni facilitat pel dibuix i 
la pintura. No obstant això, provenia de família d’artistes, el seu avi i el germà del seu avi 
pintaven, i també el seu germà gran, per qui Pepet sentia predilecció. 

Va sentir la crida de l’art per casualitat, ja de gran, quan va voler ajudar el seu nebot Cisco amb 
un treball per a l’escola. Primer va descobrir l’aquarel·la i, més tard, l’oli. Amb les primeres 
obres va muntar una exposició amb Jaume Carreras on va vendre el seu primer quadre al 
director de la Indústria Linera. 

Més endavant va ser seleccionat en un concurs per a joves artistes que va convocar la Diputació 
de Barcelona: el premi era l’organització d’una exposició en una sala d’art de Barcelona, on 
va exposar una vintena de quadres. 

Josep Ribas es considera, per sobre de tot, un personatge dedicat a la pintura, amb un estil 
propi i molt particular que ell mateix anomena surrealisme místic. Bona mostra d’aquest estil 
és el recull La verge de Fàtima a Parets, del qual va editar 12.000 exemplars. En les obres que 
hi podem veure, s’hi refl ecteix la profunda fe cristiana que l’ha acompanyat tota la vida. 

És un home tranquil, voluntariós i altruista, i ha col·laborat en molts projectes de diverses 
entitats de la població. Li agrada escoltar la ràdio i passejar pels carrers del poble, i acostuma 
a pintar durant dues o tres hores al dia. 

JOSEP RIBAS FÁBREGAS
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Medalla de la Vila al Club Bàsquet Parets
Pel 75è aniversari de l’entitat i per la promoció del bàsquet



El Club Bàsquet Parets va iniciar el seu camí l’any 1932, tot i que no coneixem la data 
exacta de la seva fundació. El grup impulsor d’aquesta iniciativa el constituïa una colla de 
joves amants de l’esport, encapçalats pel rector Jaume Escudero. Inicialment, el camp de joc 
estava ubicat on actualment hi ha la Cooperativa Agrícola La Paretense. Més endavant, es 
traslladaria als terrenys de sota la plaça de la Vila, i el 1951 es va inaugurar el nou camp 
dels Horts del Rector. 

El primer equip de bàsquet de categoria juvenil es va inscriure a la Federació de Joves Cristians 
de Catalunya, i els partits enfrontaven equips vallesans. A partir de 1941, l’equip va participar 
en el campionat provincial d’Acció Catòlica (Bisbat de Barcelona). Posteriorment, aquest equip 
es va unir al del Frente de Juventudes per formar-ne un de sol, amb el nom de Club Bàsquet 
Parets, que participà al campionat de l’Organització Atlètic Recreativa, entre 1948 i 1952, 
any en què es va clausurar la pista arran d’un lamentable incident. El club es va veure obligat 
a canviar el nom pel d’Agrupació Esportiva Urgell i fi nalment es va dissoldre el 1958. 

Quinze anys més tard, van ser les dones les responsables del renaixement de l’equip: un grup 
d’alumnes del col·legi Ntra. Sra. de Montserrat van reiniciar el bàsquet i, uns mesos després, 
es va recuperar l’equip masculí a la lliga de l’OAR. 

L’any 1975, es va refundar el club amb el nom de Basket Club Parets, i el 1979 es va inscriure 
a la Federació Catalana de Basquetbol, en què participà al campionat provincial masculí, i 
creà una secció de minibàsquet. Des de la represa, el camp de joc ofi cial ha estat el Pavelló 
Municipal d’Esports. 

El 1991, el Basket Club Parets i l’ASOVEEN Club de Bàsquet van decidir unir esforços i 
formar un sol equip. 

L’any 2000, el CB Parets presentava un espectacular estol de 17 equips i apostava fermament 
per l’esport base amb l’Escola de Bàsquet. 

En els darrers anys, el bàsquet ha esdevingut un esport de referència a Parets, on ha arribat 
a competir amb vint-i-cinc equips la temporada 2006-2007. 

L’any 2007, el Club Bàsquet Parets ha celebrat el seu 75è aniversari. 

CLUB BÀSQUET PARETS
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