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130 aniversari del ball de gitanes a Parets 
L'any 1885 ja es feia la ballada de gitanes a la plaça de Parets, segons consta 
en la publicació ‘El ball de les gitanes en el Vallès” de Jaume Maspons 
Camarasa i Josep Masó Goula. Per tant, la colla del Ball de Gitanes de Parets 
és una de les agrupacions més antigues de la nostra vila. 
La dansa té el seu origen en les ballades dels gitanos 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. 
A Parets, les gitanes han viscut èpoques d’esplendor, especialment a 
començaments del segle XX, i moments de molt poca activitat. Als anys trenta, 
les ballades es feien al 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 Cooperativa. 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. A partir de 1975 es van revifar les ballades i 
la colla es va constituir legalment la temporada 1987-1988. 

 

100 aniversari de la Fira del Cavall de Parets 
L'any 1915 va començar a celebrar-se una fira de bestiar equí a Parets, que va 
tenir molt ressò a tota la comarca. La idea va partir de la societat mutualista de 
cavalls l’Avinença.  
La primera edició va tenir lloc el 23 d’octubre de 1915, entre les 8 i les 15 h, al 
costat del Camp de les Peces. Aquesta fira es feia dos cops l’any: el penúltim 
dissabte d’abril i el penúltim d’octubre. 
S’hi exposava bestiar de tota mena, però especialment cavalls de “bona 
estampa, edat i alçada”, segons l’anunci publicat a la premsa vallesana. 



L’Ajuntament, com a col·laborador de la fira, concedia un premi en metàl·lic al 
concurrent que presentava més exemplars de la seva propietat, i un altre al 
participant que duia el millor cap de bestiar. Després de les exhibicions i de les 
habituals transaccions de cavalls i eugues, la fira culminava amb un ball a la 
plaça a càrrec d’una orquestra de renom. 
Probablement, l’esdeveniment va deixar de fer-se arran de la greu epidèmia de 
1918 coneguda com la ‘grip espanyola’, que va afectar moltes persones i 
animals. 
L’entitat organitzadora de la fira, l’Avinença, es va fundar l’1 de gener del 
mateix any 1915. Un grup de veïns del poble que es dedicaven a la cria de 
cavalls van decidir constituir aquesta mutualitat per assegurar els animals en 
cas de mort natural. El 1916, un total de 56 associats ja havien inscrit un bon 
nombre de cavalls i eugues en el llibre de registre. 
Segons algunes interpretacions, la presència de cavalls a l’escut de Parets pot 
estar relacionada amb l’antiga fira equina i amb l’estendard de l’Avinença, que 
incorporava aquests animals com a element identificador. 

 

55 aniversari de la Unió de Germandats de Previsió Social 

L’abril de 1960 es van fusionar les tres agrupacions paretanes dedicades al 

mutualisme, les germandats de San Sebastián, El Jardín i San Isidro, per 

obtenir més avantatges de manera conjunta en la prestació dels serveis 

funeraris. L’entitat resultant, la Unió de Germandats de Previsió Social de 

Parets, va escollir una junta directiva presidida per Llorenç Plantada. 

L’associació, que l’any 1975 tenia més de 400 famílies associades, va adoptar 

com a patrona la Mare de Déu de Montserrat. Per això, la festa anual de 

l’entitat es fa el 27 d’abril, amb un acte que inclou la imposició de medalles als 

socis més antics. Actualment, la presidenta de l’entitat és Marta Pujol. 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 aniversari de RAP 107 Ràdio Parets 

RAP 107 FM va néixer l'11 de setembre de 1980. Va ser la desena emissora 

municipal de Catalunya que va entrar en funcionament i la segona del Vallès 

Oriental. Des de l’agost de 2006, l’emissora té l'adjudicació definitiva de la 

llicència per emetre a través del 107.2 Mhz de la FM. 

RAP 107, gestionada per l'Ajuntament de Parets del Vallès com un servei més 

dins del departament de Comunicació, compta amb una plantilla de quatre 

treballadors i una sèrie de col·laboradors habituals.  

Emet les 24 hores del dia una programació de producció pròpia, de dilluns a 

diumenge, seguint un model mixt que combina la fórmula de ràdioservei i la 

ràdio generalista en determinades franges horàries. La pràctica totalitat de la 

programació es fa en català i la informació ocupa un tant per cent força elevat 

de l'actual graella d'espais. La ràdio també es pot seguir per internet. 

Segons un estudi d’audiència de 2009, un 33% de la població de Parets 

escoltava habitualment l’emissora. 

 

30 aniversari de la reforma i ampliació de la plaça de la Vila 

El 26 de juliol de 1985, en plena Festa Major, es va inaugurar l’obra de reforma 

i ampliació de la plaça de la Vila. L’acte el van presidir l’alcaldessa de Parets, 

Rosa Martí, i el president de la Diputació de Barcelona, Antoni Dalmau i Ribalta. 

L’ampliació va suposar la cobertura dels antics contraforts per poder guanyar un 

espai annex a la plaça original, mitjançant dos nivells units per unes escales. 

Parets guanyava així una plaça de les anomenades “dures”, és a dir, d’espai 

diàfan però pavimentat, sense terra ni zona verda. La pèrgola d’Enric Miralles es 

va col·locar en un lateral, mentre que a la plaça primitiva es van plantar dues 

fileres de moreres. 

A sota de la superfície ampliada hi va quedar un espai que en els darrers anys 

acull el pessebre monumental, si bé inicialment es va utilitzar per fer-hi diverses 

edicions de la Mostra Gastronòmica i altres esdeveniments puntuals. 



 

30 aniversari de la pèrgola d’Enric Miralles a Parets 
L’any 1985 es va portar a terme el projecte de la pèrgola monumental, signada 
per Enric Miralles, amb la col·laboració de Carme Pinós. Ubicada a la plaça de 
la Vila, és una coberta fragmentada de llistons de fusta que dibuixen sis formes 
geomètriques, amb un recorregut en ziga-zaga, sobre pilars de ferro. 
Segons Josep M. Rovira, alguns arquitectes de l’època la van anomenar “allò”, 
perquè no seguia les regles del joc i es veia rara, diferent. 
Ara és la ‘pèrgola de Parets’, una mena de coberta-parasol formada per 
quadrangles sobreposats. 
Era una de les primeres obres de dos joves avantguardistes que després 
rebrien un gran reconeixement internacional. 
Miralles (Barcelona, 1955-2000) va realitzar obres de projecció internacional i 
va crear un llenguatge propi com a arquitecte, caracteritzat per l’equilibri entre 
una estètica fragmentada i convulsa i el respecte per la tradició del lloc. 

 

15 aniversari de l’agermanament amb San Francisco del Norte 
L’any 2000, l’Ajuntament de Parets va aprovar el conveni d’agermanament amb 
la població de San Francisco del Norte, a Chinandega (Nicaragua). D’acord 
amb el conveni, els dos municipis es comprometien a cooperar i mantenir 
intercanvis en temes econòmics, tècnics, administratius i socials, a més de 
fomentar les relacions entre la ciutadania. Precisament, a Parets es va crear 
l’associació Amics de San Francisco i al poble nicaragüenc també es va formar 
una entitat cívica semblant per enfortir els vincles d’amistat. En aquests 15 
anys s’han portat a terme diversos projectes de cooperació, com ara la 
construcció d’habitatges, la dotació d’una biblioteca i altres accions solidàries 



per contribuir al desenvolupament de San Francisco i dels pobles veïns 
d’aquesta regió del nord de Nicaragua. 

 

15 aniversari de l’associació de Missirah 
Associació formada l’any 2000. La comunitat senegalesa és la segona font 
d’origen dels immigrants residents a Parets, després del Marroc. 
L’entitat col·labora en el projecte solidari que l’Ajuntament de Parets ha iniciat 
amb Missirah, amb el suport del Fons Català de Cooperació i la implicació de 
diferents ONG, juntament amb les autoritats del poble senegalès. Es tracta d’un 
pla de codesenvolupament que vol implicar la població immigrada en la 
cooperació amb el seu lloc d’origen i augmentar la sensibilització de la societat 
d’acollida sobre les causes de les migracions actuals.  
 
 


