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Presentació
Les persones fan les ciutats, les viles, els pobles... El que dóna sentit a un
lloc o el fa canviar és la gent que hi viu. La ciutat, la vila, el poble... és una
construcció col·lectiva en la qual tots fem una aportació per aconseguir
una estructura ferma, viva, un lloc habitable en el temps i en l’espai, amb
capacitat per oferir a la ciutadania oportunitats de realització personal
i col·lectiva.
Una ciutat, una vila, un poble... alberga persones convençudes que el bé
general és més important que els beneficis personals.
Una ciutat, una vila, un poble... s’assenta en el sentit de pertinença
dels seus habitants.
Una ciutat, una vila, un poble... són les persones amb les quals compartim vides i espais. Les persones que conformen la nostra identitat i que contribueixen al futur amb el seu esforç quotidià.
Les persones que tenen un paper especial en el dia a dia de cada lloc, 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.
Per aquest motiu, tenim l’obligació de reconèixer aquells ciutadans i ciutadanes que destaquen per
les seves trajectòries o la rellevància dels seus actes. En aquest sentit, l’any passat vam iniciar la
tasca de promoure, proposar, valorar i reconèixer els mèrits de la gent, la nostra gent.
Com se sap, vam aprovar un Reglament de distincions que preveu la concessió de la Medalla de
la Vila com l’únic guardó municipal destinat a premiar qualitats, mèrits personals, mereixements
especials o serveis prestats a la nostra vila.
Per segona vegada, doncs, i a proposta de la Junta de Portaveus, l’Ajuntament de Parets del Vallès
concedeix la Medalla de la Vila a persones físiques o jurídiques 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 Víctor Grífols Lucas, Eduard Serra Pascual i el Club Futbol Parets.
La publicació que teniu a les mans recull els trets essencials dels guardonats i de la seva activitat. És gent coneguda i estimada, compromesa amb Parets, que ha desenvolupat la seva tasca en
àmbits ben diferents i que posa de relleu la pluralitat i diversitat de la nostra vila.
El Dr. Víctor Grífols ha estat l’impulsor d’una de les principals empreses del municipi, de referència en el sector químic i farmacèutic. Va estar al capdavant de l’empresa des de la seva fundació,
el 1940, primer com a director tècnic i fins al 2001 com a president del holding. A més, el 1998
va crear la fundació que porta el seu nom per promoure la bioètica. Entre altres distincions, el
2000 va rebre la Creu de Sant Jordi i el 1995 el premi a la Internacionalització de l’Economia
Catalana. És un privilegi que el nom de Parets es pugui associar a una persona de la qualitat humana i la vàlua professional del Dr. Grífols, amb una brillant trajectòria distingida sempre per la
seva honradesa i el seu coratge. Li lliurem aquest guardó en reconeixement a la seva trajectòria
professional, a l’impuls que ha donat a la recerca i al desenvolupament, i per la seva contribució
a l’economia local.
L’Eduard Serra, ben conegut de tothom, és tot un actiu en el foment de l’esport local. Forma part
de la junta directiva del Club Handbol Parets des de fa 38 anys. Per l’eficiència de la tasca que
desenvolupa i la seva àmplia trajectòria al club, l’Associació Catalana de Dirigents de l’Esport
i la Federació Catalana d’Handbol li van atorgar un reconeixement l’any 2008. De l’Eduard
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 tasca en el món associatiu, l’activitat permanent que desenvolupa a favor de
l’esport local i la seva dedicació generosa i altruïsta a l’handbol de casa nostra.
Del Club Futbol Parets vull subratllar que és una entitat de referència en l’àmbit esportiu
i gairebé podem dir que és també un símbol local, per la imatge que projecta de la nostra
vila, associada a l’esportivitat, a la noblesa, a la tenacitat. Com molt bé diu l’himne del club,

«amb veterans i molta joventut, el Parets mai es dóna per vençut». Aquest esperit de lluita també
està present en la resta de clubs i esportistes de casa nostra. El futbol és un bon exemple de la
vitalitat, el potencial i la identitat esportiva tan marcada que té Parets. Compleix 75 anys de vida,
75 anys de promoció del futbol a casa nostra, 75 anys de trajectòria amb un palmarès força notable. El club és un projecte col·lectiu en el qual intervenen moltes persones que han fet possible
aquest aniversari. Perquè aquest és un dels valors remarcables del CF Parets, l’efecte aglutinador
de persones, d’esportistes de casa nostra que han trobat el lloc i el medi adequat per practicar
l’esport que més els agrada, per relacionar-se, per treballar en equip, per defensar el nom de Parets
amb dignitat. Actualment, el CF Parets gaudeix de bona salut, amb un gran nombre d’equips que
porten amb orgull l’escut i el nom del poble.
Com podeu comprovar, són persones i entitats valuoses, persones i entitats fonamentals per explicar
i entendre millor Parets del Vallès. Persones que han trobat el seu àmbit de compromís. Persones
responsables, generoses, que dediquen part del seu temps i energia per als altres. Persones capaces
de transmetre valors positius en la seva trajectòria.
Per això vull felicitar aquestes persones i donar-los les gràcies per ser com són i per ensenyar-nos
com hem de ser.
El nostre agraïment més sincer i el nostre reconeixement públic a Víctor Grífols, Eduard Serra i
el Club Futbol Parets.
Joan Seguer Tomàs
Alcalde de Parets del Vallès

El Reglament de distincions
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 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
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.
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
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 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.

La Medalla de la Vila

Revers

Anvers

La Medalla de la Vila
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 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.
L’any passat van rebre aquesta distinció l’Excm. sr. Joan Clos Matheu, el sr. Josep Ribas Fábregas
i el Club Bàsquet Parets.

Víctor Grífols Lucas
Medalla de la Vila 2009 per la seva contribució a l’economia de Parets del Vallès i en reconeixement a la seva trajectòria professional i a l’impuls a la recerca i el desenvolupament.

Víctor Grífols Lucas
Fill i nét de metges, va néixer a Barcelona el 19 d’agost de 1919. És fill de Josep Antoni Grífols
Roig i de Magdalena Lucas Viñas que, a més d’ell, van tenir una filla i un altre fill, Josep Antoni,
que arribaria a ser director científic dels Laboratoris Grifols, i que va morir prematurament als
42 anys.
L’any 1936, Víctor Grífols va començar, de manera simultània, els estudis de Ciències Químiques
i de Farmàcia a la Universitat de Barcelona. Va finalitzar, però, aquesta última carrera en primer
lloc.
La carrera professional de Víctor Grífols va iniciar-se en la seva primera joventut, quan col·laborava
amb el seu pare, eminent hematòleg i analista, en les tasques quotidianes d’un laboratori d’anàlisis
clíniques. Finalitzada la seva formació acadèmica, va passar al capdavant de l’empresa Grifols,
fundada l’any 1940 –juntament amb el seu pare i el seu germà Josep Antoni–, com a director
tècnic fins a l’any 1987.
Des de 1987 i fins al 2001, any de la seva jubilació, Víctor Grífols va presidir el hòlding Grifols.
Aquesta empresa ubicada a Parets del Vallès va iniciar la seva cotització a borsa el 17 de maig de
2006. Només un any més tard, el grup Grifols va ser seleccionat per ser inclòs en l’índex borsari
IBEX 35. El 2 de gener de 2008 va assolir aquesta fita. És l’única empresa paretana que cotitza
a la borsa nacional.
L’empresa Grifols aplega un grup de vint-i-sis empreses de l’àmbit de la sanitat, organitzades en
dues àrees. Les vuit empreses industrials es dediquen a la investigació, el desenvolupament i la
fabricació de productes farmacèutics i altres serveis per a l’entorn hospitalari. L’àrea comercial,
amb 18 societats, s’ocupa de la venda i la distribució dels seus productes arreu del món.
L’any 1997, encara sota la presidència de Víctor Grífols i Lucas, es va crear el Museu
Grifols, que conserva i exhibeix la instrumentació utilitzada per l’empresa durant la seva
història, així com també una mostra d’antics productes comercialitzats. El fons documental

aplega documentació científica, administrativa i audiovisual que posa a l’abast dels
investigadors.
El grup Grifols ha fet una important aposta per la recerca i el desenvolupament. En aquest àmbit,
s’estudien nous usos terapèutics de les proteïnes plasmàtiques o nous mètodes que previnguin i
eliminin patògens. Es pretén desenvolupar nous dispositius diagnòstics i es treballa en els camps
de la immunohematologia i l’autoimmunitat.
El grup Grifols ocupa més d’un miler de treballadors a casa nostra, on desenvolupa la seva activitat
en diferents polígons industrials. L’empresa aplica el lema «pensar globalment, actuar localment»
i un bon exemple n’és el conveni signat amb l’Ajuntament per fer-se càrrec de la restauració de
la masia de Can Guasc, on desenvoluparà activitats formatives de la companyia. La restauració
permetrà consolidar la masia com a element patrimonial de l’Ajuntament i donar-la a conèixer
a la població.
Víctor Grífols ha estat guardonat per diverses entitats. Entre aquestes distincions, cal destacar
el premi rebut a la Internacionalització de l’Economia Catalana el 1995, i la Creu de Sant Jordi,
concedida per la Generalitat de Catalunya l’any 2000.
L’any 1998, la Fundació Víctor Grífols i Lucas va néixer amb la missió de promoure la bioètica
mitjançant el diàleg entre especialistes de diferents àrees de coneixement. La Fundació vol impulsar
una actitud ètica entre els organismes, empreses i persones l’activitat de les quals està relacionada
amb la salut humana. Per això ofereix una plataforma de debat que constitueix un lloc de trobada
per al plantejament de diferents perspectives en tot allò relacionat amb l’ètica de la vida.
Víctor Grífols i Lucas és casat amb Núria Roura Carreras i pare de cinc fills. A banda de Víctor
Grífols Roura, actual president i conseller delegat, altres dos fills treballen per a l’empresa
familiar.
La família Grífols Roura té establerta la seva residència a la capital catalana.

Eduard Serra Pascual
Medalla de la Vila 2009 per la seva tasca en el món associatiu local i en reconeixement a la
seva àmplia trajectòria al Club Handbol Parets

Eduard Serra Pascual
Va néixer el 13 d’octubre de 1925 al carrer de Sant Antoni, on va viure amb els seus pares, Simó
Serra Vila i Maria Pascual Mañosa, i la seva germana Francesca fins que es van traslladar al
carrer de Marià Tous i, més tard, al carrer de Barcelona. Tots eren naturals de Parets del Vallès.
Simó era jornaler a la Tintoreria Franco-Española del senyor Abel, coneguda com la fàbrica de
Can Berenguer, i Maria treballava a la Indústria Linera.
Eduard inicià la seva formació amb el mestre Lluís Piquer, però de qui manté un gran record és de
Joan Imbert, el pare Joan, a qui va estar ajudant durant gairebé un any quan aquest començava
la seva trajectòria docent a Burriana.
Un cop acabada l’escola primària, va ingressar en el món laboral a la fàbrica Linera com a obrer
parador. Més endavant, passà a ser ajudant de secció i, finalment, li van oferir el càrrec d’encarregat.
El seu pas per l’empresa tèxtil més important de la població l’ocupà durant 27 anys.
En els tres anys següents, Eduard Serra fou encarregat d’Inibsa, empresa dedicada a la fabricació
de components elèctrics de ceràmica i ubicada a Lliçà de Vall. Mentrestant, compatibilitzava
aquest treball amb la corresponsalia del Banc de Bilbao i, a les tardes, amb feines a la corredoria
d’assegurances Plantada, on va acabar treballant a temps complet.
L’última feina d’Eduard Serra fou al Banc de Bilbao, que va acabar obrint una sucursal pròpia
a Parets del Vallès. Problemes greus de salut van obligar-lo a finalitzar la seva etapa laboral als
54 anys.
Eduard Serra ha dedicat bona part de la seva vida a l’associacionisme. De ben jove, va jugar amb
el Club Bàsquet Parets, tot i que no gaire temps. S’inclinà més cap al futbol, i va ser jugador del
juvenil del Club Futbol Parets. El pare d’Eduard era un dels integrants del grup de fundadors de
l’entitat.
És soci de la Unió de Germandats de Previsió Social de Parets del Vallès des del seu
naixement, l’any 1960. També va ser soci des d’abans de 1940 de dues de les entitats que s’hi

van fusionar, el Montepío de Sant Isidre Llaurador i el Montepío El Jardí. Entre els anys 1962 i
1981, Eduard Serra va ser president de la Unió de Germandats.
El rècord de permanència en una entitat, però, l’ha guanyat amb el seu càrrec de secretari del Club
Handbol Parets, que ostenta des de 1971, i pel qual ha merescut el reconeixement de l’Associació
Catalana de Dirigents de l’Esport, que li va atorgar el premi al millor dirigent de club l’any 2008,
i de la Federació Catalana d’Handbol, que li va concedir la insígnia d’or aquell mateix any per la
seva àmplia trajectòria a l’entitat.
D’entre la seva activitat directiva al Club Handbol Parets, cal subratllar l’impuls que va donar
a la celebració, el 2004, del 50è aniversari de l’entitat, amb l’organització d’un seguit d’actes
commemoratius que van contribuir a la projecció exterior del nom de Parets del Vallès. Així
mateix, va ser un dels artífexs que l’any 1993 es jugués a la nostra població la final de la XIII
Lliga Catalana entre el FC Barcelona i el BM Granollers.
Des de 1953, és casat amb Maria Carreras Vilella, és pare de dues filles, M. Pilar i M. Josefa, i
d’un fill, Joan. Té 7 néts.
Eduard Serra Pascual es considera, per sobre de tot, un home tranquil, familiar i molt responsable
en tot allò que fa. Fer les coses ben fetes el fa sentir-se bé amb ell mateix.

Club Futbol Parets
Medalla de la Vila 2009 pel 75è aniversari de l’entitat i per la promoció de l’esport del futbol
a Parets del Vallès

Club Futbol Parets
El Club Futbol Parets es va fundar oficialment l’any 1934, tot i que aquest esport ja es
practicava en les dècades anteriors. De fet, el primer camp de futbol es va inaugurar l’any
1923, a la verneda de ca l’Isidre Coix, a la zona del barri de l’Escorxador que toca al riu
Tenes. Més tard, es va ubicar a la zona de Can Fradera, també prop de la riera. La riuada de
l’any 1938 va obligar a desplaçar el terreny de joc gairebé fins a la zona actual, on als anys
seixanta es va emplaçar definitivament.
Durant la seva llarga trajectòria, el CF Parets ha jugat en diverses competicions. La primera
va ser el Campionat Amateur de Catalunya de Primera Categoria. L’any 1936, es va classificar
per jugar les Olimpíades Populars que s’havien de celebrar a Barcelona. L’inici de la Guerra
Civil, però, ho va impedir.
El primer nom oficial del club va ser Societat FC Parets. L’any 1940, va ser rebatejat amb el
nom de Club Deportivo Parets, que va mantenir fins al 1949, quan adoptà el nom amb què el
coneixem des d’aleshores, Club Futbol Parets.
Des dels seus inicis, el CF Parets va comptar amb altres equips diferents del titular, però no va
ser fins a finals dels anys 50 quan es va començar a potenciar seriosament el futbol base, amb
la creació de categories infantils i juvenils. A inicis dels 80, ja comptaven amb nou equips. En
l’actualitat, n’hi ha 19, que apleguen al voltant de 260 jugadors de diferents edats.
El primer equip femení data de la temporada 1971-72, però després no s’en va tornar a
organitzar cap més fins a finals de la dècada dels 90. Els inicis del segle XXI van veure un
nou intent de crear un equip femení que no ha tingut gaire èxit.
Durant la seva història, el Club Futbol Parets ha donat origen a diverses penyes que, tot i ser
independents, hi han estat estretament relacionades. La primera va néixer l’any 1923 amb
el nom de Penya Brunés. Li van seguir la Penya Sanèsia, de l’any 1940, la Penya Pinocho,
de 1947, la Penya Seguer, de 1948 i que va coincidir amb l’època de més auge del jugador
paretà al FC Barcelona, o la Penya Grill, de 1951 –que, més endavant, va adoptar el nom
de Penya Fúria. Anys més tard, es va crear la penya Andalusista, avui també desapareguda.

L’any 1978 es van celebrar les Noces d’Or del club –es va prendre l’any 1928 com el de creació
de l’entitat– i es va crear una Comissió d’Honor per organitzar una colla d’actes que van tenir
un seguiment massiu per part de la població.
Entre els molts èxits que el CF Parets ha assolit durant els seus setanta-cinc anys d’història,
al destacar-ne el primer: l’any 1935 fou campió de grup de la Primera Categoria Amateur de
Catalunya. El 1942, el CD Parets va guanyar el Campionat Regional d’Aficionats.
Durant la temporada 1962-63, el CF Parets es va proclamar campió del grup 15 de la categoria
d’Aficionats i van pujar a Segona Regional.
Un dels millors equips de futbol base de la història del club va ser el juvenil que va pujar a
Primera Divisió durant la temporada 72-73.
L’any 1985, el primer equip del CF Parets va aconseguir l’ascens a Primera Regional. Un
cop assolit aquest objectiu, l’equip es va mantenir en aquesta categoria durant la resta de la
dècada.
També a mitjans dels anys 80, l’equip d’alevins va disputar per primera vegada la promoció a
Preferent contra el FC Barcelona. No obstant, l’ascens històric del primer equip a categoria
Preferent va arribar durant la temporada 2005-06.
Enguany, el Club Futbol Parets commemora el 75è aniversari de la seva fundació oficial
i està duent a terme un seguit d’actes per celebrar-ho, que contribueixen a reforçar la
implicaciód’aquesta entitat amb el municipi.
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