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COMMEMORACIONS LOCALS 2019 
 

 
85 anys dels Fets d’Octubre a Parets 
Els fets del Sis d'Octubre de 1934 van ser un moviment insurreccional del 
govern de Catalunya contra la involució conservadora del règim republicà. Es 
va declarar una vaga general revolucionària i el president Lluís Companys va 
proclamar l'Estat Català de la República Federal Espanyola, que va durar 10 
hores. L’intent secessionista va desembocar en la suspensió de l'Estatut de 
Núria per part de l'Estat espanyol i l’empresonament de més de 3.500 
persones, entre elles tots els membres del govern de la Generalitat així com 
tots els diputats, alcaldes i regidors que havien donat suport a la insurrecció i 
els dirigents més destacats dels partits i els sindicats d’esquerres. 
La revista La Gralla de l’11 de novembre de 1934 publicava un llistat de 
detinguts de la comarca, entre els quals figuren els detinguts de Parets. Els van 
tancar al dipòsit municipal, o presó preventiva, a disposició del Jutjat Militar de 
Granollers. Aquests detinguts eren Joan Brunat Escona, Antoni Arimon Farrés, 
Martí Fèlix Palou, Antoni Bonvilà Serra, Joan Ramon Falgà, Agustí Palou Elías i 
Martí Bonvilà Serra. 
El 23 de desembre del mateix any, La Gralla informava que havien estat 
alliberats tres presos de Parets, sense especificar-ne els noms. Sembla, però, 
que el dia 24 de desembre foren alliberats alguns presos més. No sabem 
exactament quan alliberaren la resta dels detinguts. 
 
 



 
85 aniversari del CF Parets 
El Club Futbol Parets es va constituir oficialment el 3 d’octubre de 1934, tot i 
que hi ha constància que el futbol es practicava des de començaments dels 
anys 20. Inicialment, la denominació fou FC Parets. Acabada la Guerra Civil va 
passar a dir-se CD Parets i, a finals de 1949, va adoptar el nom definitiu de CF 
Parets sota la presidència d’Antoni Puig Jové. En el si del club van sorgir valors 
com l’internacional Josep Seguer, Pere Vila, Isidre Ripoll, Antoni Font i Pere 
Mas-Vila, entre d’altres. La temporada 1965-1966, el primer equip va assolir 
l’ascens a la Segona Regional i aquell mateix any es va classificar per disputar, 
per primera vegada, la Copa Catalunya. El 2005 va assolir l’ascens a Preferent, 
encara que actualment juga a la Segona Catalana. 
El club va rebre la Medalla de la Vila de Parets el 2009. 
 

 
85 aniversari de la constitució d’ERC a Parets 
El 6 de febrer de 1934 es va constituir a Can Rajoler el Centre d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. En aquest local també hi tenia la seu el Sindicat 
Agrícola i la Unió de Rabassaires. En aquella època, ERC era una força 
minoritària (2 regidors) al consistori, governat per Unió Ciutadana (6 regidors), 
adscrita a la Lliga Regionalista. 
El primer president d’ERC a Parets va ser Carles Mumbrú Verdaguer, que va 
ser substituït per Antoni Arimon Farrés el 1935. Posteriorment seria rellevat per 
Agustí Palou Elies (1937), que seria el darrer president que se’n té constància 
abans del franquisme. En el període de la Segona República, ERC va tenir 
diferents alcaldes a Parets, alguns dels quals van ser afusellats pel règim 
franquista després de la Guerra Civil. Entre ells hi havia Antoni Arimon, un dels 
fundadors d’ERC a Parets. Amb la recuperació de la democràcia, ERC no va 
tornar a presentar-se a les eleccions municipals de Parets fins al 1995, any en 
què Josep Domènech va sortir elegit regidor. Després d’un període sense 



representació municipal, ERC va aconseguir tres regidors a les eleccions locals 
de 2015 i va esdevenir la principal força de l’oposició. 
 

 
65 anys del Club Handbol Parets 
El Club Handbol Parets es va fundar el 26 de desembre de 1954, amb el nom 
de Club Balonmano Juventud Parets. Entre els principals impulsors de l’entitat 
hi havia Josep Ribas, Jaume Anfruns i el Dr. Francesc Canal, que van acceptar 
una proposta del Frente de Juventudes per implantar aquest esport a Parets, 
amb l’ajuda tècnica del BM Granollers. D’una categoria comarcal inicial, el club 
va passar a jugar en divisions provincials a partir de 1956. El 1979, coincidint 
amb el 25è aniversari, l’Handbol Parets es va proclamar campió de la Lliga 
d’ascens a la Primera Divisió Nacional. El 1985, va haver de renunciar-hi per 
motius econòmics i des d’aleshores l’equip ha jugat en diferents categories, des 
de Tercera a Primera Catalana. 
Actualment l’equip sènior masculí juga a la Lliga Catalana. Disposa d’equip 
sènior, equips en categories inferiors i escola de base. 
Ha rebut la Medalla de la Vila de Parets 2018 pel 65è aniversari i per la 
promoció de l’handbol a casa nostra. 
 

 
45 anys del Futbol Sala Parets 
El Futbol Sala Parets es va fundar el 1974, si bé tres anys abans, un grup 
d’amics ja practicaven aquest esport, en la variant coneguda aleshores com a 
"futbito". El 1974 es va constituir oficialment l’entitat, que va començar a 
organitzar tornejos quadrangulars d’estiu de gran èxit. Dos anys més tard es va 
fundar la Federació Catalana i el FS Parets va ser un dels primers que s’hi va 
inscriure. En el seu palmarès cal destacar l’ascens a Primera Divisió Catalana, 
la temporada 1978-1979, mentre que el 1999 va pujar a la Divisió d’Honor 
Catalana. Actualment, el club juga a la Territorial Catalana. 



 

 
40 anys de la Comissió de Festes 
La Comissió de Festes va néixer l’any 1979, coincidint amb l’arribada dels 
ajuntaments democràtics, amb l’objectiu de recuperar una festa major 
autènticament popular, oberta i participativa. Els primers quatre anys van coexistir 
dos grups, al Barri Antic i a l’Eixample, que organitzaven una festa a cada nucli. A 
partir de 1983 es va unificar la festa major i també la Comissió, amb el primer 
relleu dels components. Les següents renovacions de les colles es van portar a 
terme al 1991 i al 1997. En totes les etapes, els grups han mantingut viu el mateix 
esperit de treball del principi, fent possible la festa i vivint-la des de dins. 
 

 
40 anys de l’Associació Ciclista Parets 
L’AC Parets va néixer l’any 1979 amb la vocació d’apropar el ciclisme a la població. 
Actualment, l’entitat està del tot consolidada, amb més d’un centenar de socis i 
amb representació en gairebé totes les disciplines del ciclisme. 
Entre d’altres activitats, el club organitza la Diada de la Bicicleta- que supera els 
600 participants en cada edició- l’Open infantil de BTT i una sortida 
nocturna. També es responsabilitzava del critèrium cadet Volta al Vallès, que no 
s’ha pogut celebrar en els darrers anys. 
 



 
30 edicions de les jornades Els nostres avis 
El 1990 es va portar a terme la primera edició de les jornades Els nostres avis, 
amb l’objectiu de “donar a conèixer la realitat de les persones de la tercera 
edat, potenciar la participació d’aquest col·lectiu i fomentar l’intercanvi amb 
grups d’altres casals”, tal com deia el full de presentació. 
L’impulsor de la iniciativa va ser el regidor de Serveis Socials d’aquell moment, 
Rufino Flores. Aquell primer any es van fer xerrades, balls, competicions, 
projeccions de pel·lícules, actes religiosos, exhibicions i un dinar de germanor 
al pavelló. El programa d’activitats s’ha mantingut força estable al llarg de les 
diferents edicions, encara que predominen els balls, els espectacles i el 
tradicional àpat de cloenda. 
Les jornades, que solen fer-se al juny, es caracteritzen per l’èxit i l’alta 
participació en totes les activitats, i el clima d’alegria i convivència entre la gent 
gran de la vila 
 

 
30 anys de l’Escola Bressol La Cuna 
El 10 de setembre de 1989 es va inaugurar l’escola bressol municipal La Cuna, 
situada al parc la Linera. Les activitats educatives es reprenien en aquest 
centre després que el 1967 se’n paralitzés el funcionament arran del tancament 
de l’antiga indústria tèxtil. 
La instal·lació original s’havia estrenat el 1947 per acollir els fills dels 
treballadors de la Linera. El 1988 es van cedir els terrenys a l’Ajuntament i l’any 
següent es va tornar a posar en marxa el servei. 
La inauguració de les obres de reforma i ampliació de l’escola la van presidir la 
ministra d’Afers Socials, Matilde Fernández, i l’alcalde de Parets, Rosa Martí. 
La Cuna té una capacitat per a un centenar de nens i nens d’entre 0 i 3 anys. 
 



 
30 anys del Casal Can Butjosa 
El Casal de Cultura Can Bujosa va néixer el 1989, com a centre dinamitzador 
d'activitats culturals, en una antiga masia de l’Eixample. L’edifici acull una sala 
de teatre polivalent, un amfiteatre exterior i una ludoteca. 
Conjuntament amb el Servei de Cultura, s'ha consolidat el Casal com a centre 
formatiu i cultural i com a seu social de diferents entitats del municipi, per 
facilitar l'intercanvi, la relació i la comunicació entre els ciutadans. D'entre les 
principals activitats del centre, cal destacar diversos concerts de música, les 
celebracions de festes tradicionals, la Calçotada Popular, una àmplia oferta de 
cursos i tallers, sortides, xerrades informatives, concursos i exposicions. 
 

 
25 anys del Club Atletisme Parets 
El Club Atletisme Parets va néixer l’any 1994. Els principals objectius de 
l’entitat són la promoció i el desenvolupament de l’atletisme a Parets en totes 
les modalitats (cros, pista, javelina, pes, salt de llargada, marxa, etc). Entre 
d’altres activitats, el club participa en la lliga comarcal de cros, la lliga de 
promoció de la FCAT, el campionat de Catalunya en pista coberta i el 
campionat de Catalunya de relleus, entre d’altres. 
Pel maig organitza la Cursa Popular, un dels principals esdeveniments 
esportius de la vila, que registra una participació molt nombrosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
25 anys de Rialles Parets 
El 1994, una trentena de famílies van constituir el col·lectiu local vinculat al 
moviment Rialles Catalunya per poder organitzar una programació alternativa 
d’activitats culturals i de lleure per als infants. Aquesta programació, que es du 
a terme al llarg de l’any a Can Rajoler, inclou des de representacions teatrals 
fins a espectacles de titelles, música i dansa. 
Actualment, són sòcies de Rialles al voltant d’una seixantena de famílies de 
Parets, que han consolidat aquesta programació estable d’espectacles infantils 
en català. 
 
 
 
ANY 2019 A CATALUNYA 
Any del Turisme Cultural a Catalunya 
 
Literatura catalana 
150 anys del naixement de Caterina Albert ‘Víctor Català’ 
125 anys del aixement de Joan Salvat-Papasseit 
125 anys del naixement de Josep Maria de Sagarra 
100 anys del naixement del poeta i dramaturg Joan Brossa 
25 anys de la mort de Pere Calders 
 
2019 Any Internacional 
Any Internacional de les Llengües Indígenes, segons l’ONU 
Any Internacional de la Taula Periòdica dels Elements Químics, segons l’ONU 
 
Més efemèrides 
80 anys del final de la Guerra Civil espanyola 
40 anys d’ajuntaments democràtics 
 
 
 


