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Commemoracions locals 2018

90 anys de l’escola Lluís Piquer
L’escola més antiga del poble es va inaugurar el 22 de setembre de 1928.
L’obra va anar a càrrec de l’arquitecte Mariano Romaní i de l’edifici original en
destaca la galeria porticada. Aquestes Escoles Nacionals van rebre, a partir de
1963, el nom de Lluís Piquer, un antic mestre que va morir afusellat al
començament de la Guerra Civil. Moltes generacions de paretans i paretanes
s’han format en aquesta escola gràcies a la tasca de bons mestres com
Sadurní Jornada, Encarna Montoliu, Pere Colomer o Catalina Gomis, entre
d’altres.
L’any 2007 es va completar l’obra de reforma i ampliació de l’escola que va
suposar el guany de 1.500 m2 de superfície destinats a nous espais. Esdevé
així un referent com a equipament educatiu que disposa de tots els serveis i
instal·lacions necessàries per al desenvolupament integral de l’activitat del
centre.

35 anys de la Biblioteca Can Butjosa
La Biblioteca infantil i juvenil Can Butjosa va néixer el 10 d’abril de 1983, fruit
d’un conveni entre l’Ajuntament de Parets i la Generalitat de Catalunya.
Aquest centre és un dels motors culturals del poble per l’organització
d’activitats d’animació a la lectura i d’altres de caire cultural. Té un servei de
bebeteca destinat a infants d’entre 0 i 3 anys, i posseeix el rècord català del
soci lector més precoç, un nadó de quatre hores.
Ha obtingut el premi a la millor iniciativa de foment de la lectura 2004, que
atorga la Federació de Gremis d’Editors d’Espanya, pel seu Pla de lectura.

Des del curs acadèmic 2003-04 figura com a centre adscrit a la Universitat de
Vic per a l’obtenció del certificat d’especialització en la gestió de biblioteques
escolars i infantils. Des del 2 de març de 1995, està integrada a la Xarxa de la
Unesco de Biblioteques Associades (UNAL).
El desembre de 2012, el programa de voluntariat de la Biblioteca, creat el 1994,
va rebre el premi de civisme Jaume Ciurana, en la modalitat en favor de les
persones, que atorga la Generalitat de Catalunya.
En els darrers mesos de 2017 ha dut a terme el procés d’informatització de tot
el seu fons.

35 anys de l’Escola de la Natura
L’Escola de la Natura, creada el 1983, té com a objectiu principal apropar
l'alumne al món de la natura en totes les seves formes, per conscienciar-lo
sobre la importància de conèixer i respectar el nostre entorn més proper i
aprendre a gaudir-ne.
El centre, ubicat al carrer de Galende, presenta una oferta força interessant i
variada tant per als grups d’escolars que visiten les instal·lacions al llarg del
curs com per al públic en general. Alhora, l’Escola de la Natura organitza un
programa d’activitats ben diverses, com ara cursos, sortides, xerrades,
projeccions audiovisuals, reciclatge, astronomia, itineraris de natura,
reforestacions, fauna i flora, ecosistemes, fòssils, etc.
En els darrers anys, l’Escola s’ha transformat en Centre d’activitats ambientals.

25 anys del Niu d’Art Poètic
El 1993 va néixer el Niu d’Art Poètic, una entitat dedicada a promoure la poesia
a la nostra vila i contribuir a potenciar la llengua i la cultura catalana. Els
impulsors van ser Jaume Anfruns, Josep Malla, Pere Feliu, Joan Aliguer i Josep
Fité, entre d’altres. Des de la seva creació, l’entitat celebra unes trobades
poètiques mensuals que primer van tenir com a escenari el celler del restaurant
El Jardí i posteriorment el teatre de Ca n’Oms, després d’un breu període al
teatre Can Rajoler. Avui dia, alternen espais com la Sala Cooperativa, Can
Rajoler o Can Serra del Pedró.
D’entre les nombroses activitats que organitza, destaca el Festival de la Poesia,
un certamen nascut el 1962, que ha viscut diferents etapes fins arribar, el 2012,
a la 25a edició. El Niu d’Art se’n responsabilitza des de l’any 2002 i ha
aconseguit donar-li una gran projecció més enllà de la nostra comarca. Alhora,
l’entitat organitza, des de 2009, el Festival de Poesia Escolar, per promoure la
poesia entre els més joves.
El Niu d’Art col·labora en molts esdeveniments i manifestacions culturals de
casa nostra, com la festa de Sant Jordi o el projecte Parets, municipi lector.

70 anys de l’inici de l’edifici consistorial
L’obra de l’edifici consistorial es va iniciar el 1948, quan era alcalde en
Francesc Gorina, per donar una nova visió a l’entorn de la plaça. L’arquitecte
va ser Joaquín García de Alcañiz, que el va dissenyar seguint un estil que
s’acostava al del nou temple, amb una estètica neoromànica. El constructor de
l’edifici va ser Josep Gomis.
Té un cos central rematat amb merlets i dalt de la torre hi ha dues esquelles
forjades l'any 1863 que s’havien utilitzat a l’antiga Indústria Linera. La pedra de
la façana és de Folgueroles i el rellotge es va encarregar l’any 1949 a una
empresa de Miranda de Ebro. Precisament, el 2017 s’ha substituït per un
rellotge elèctric.
El 1987 es va inaugurar la reforma i ampliació de l’Ajuntament amb la conversió
de l’edifici annex de Can Pau com a oficines municipals.

70 anys de l’inici de l’església de Sant Jaume
L’obra de l’església de Sant Jaume es va iniciar el 1948, si bé la primera pedra
es va posar el 1947.
L’arquitecte Joaquín García de Alcañiz, el mateix autor del nou Ajuntament, es
va encarregar inicialment del projecte, que després va completar J. Lliboutry.

El desenvolupament del barri de l’Eixample va propiciar l’edificació d’aquesta
església, ja que fins aleshores es feia missa en una casa particular de
l’avinguda Catalunya. L’associació COREFO va aportar i organitzar diverses
recollides de donatius per a la construcció de l’església, que sempre ha estat
depenent de la parròquia de Sant Esteve.
És un temple de planta de creu llatina, amb un absis circular i cúpula central,
d’estil eclèctic i atri neogòtic fet amb obra vista de maó. Es va construir en
diferents fases i el 1984 es va completar amb el porxo de l’entrada. S’hi va
celebrar la primera missa l’any 1951. El temple, restaurat l’any 2003, ha estat
dedicat pel bisbe Pere Tena.

50 anys del Club Tennis Taula
El Tennis Taula Parets és el club més antic del Vallès Oriental en aquest
esport, i actualment competeix a la Segona divisió masculina en el grup 4 de la
lliga espanyola de Tennis Taula.
L'any 1998, per primera vegada en la seva història, va aconseguir l'ascens a
primera estatal, la màxima categoria del Tennis Taula. La temporada 20112012, l’equip va disputar la lliga en la categoria de Primera divisió estatal. La
temporada 2015-2016 juga a la 2a divisió masculina dins del grup 4. Entre els
jugadors més rellevants del club, destaquen Miquel Molina i Navarro, Esteve
Pineda i Guasch, Jordi Rivera i Piñero, Eduard Manau, Agustí Martín i Mario
García Samblás.
Per la Festa Major d’Hivern, al gener, el club sempre organitza un torneig, amb
jornada de portes obertes.

40 anys del Club Petanca Parets
El club va néixer el 1978. Els primers anys, les pistes de petanca estaven
situades davant del pavelló. Des de 2008, el club té la seu a l’equipament
municipal del carrer Víctor Català, 2. Consta d’un edifici de planta única, amb

diferents espais d’ús públic i recreatiu, una graderia i diferents pistes de joc. Els
arquitectes del projecte van ser Manel Ruisánchez i Jordi Janué.
Un dels jugadors més destacats que ha sorgit en el si del club és Jordi
Martínez. Amb 17 anys es va treure la llicència federativa i ja va disputar el seu
primer mundial sènior. Va ser 11 vegades campió d’Espanya (el 1992 va rebre
una distinció com a millor jugador espanyol), va disputar 10 mundials, Jocs del
Mediterrani (1r classificat per tripletes a Tunis), va obtenir dues Copes de
l’Amistat Europees. A més, va aconseguir diferents tornejos de prestigi
internacional a França i diversos primers llocs en regionals de Catalunya. Des
de fa anys viu a Benicarló.

25 anys de l’Associació Paretana d’Escacs
Fundat el desembre de 1993 com a successor del Club d’Escacs Parets (197893), el seu màxim impulsor va ser Francesc Alsina. Al final dels anys noranta
s’hi va associar el gran mestre ucraïnès Viktor Moskalenko, que va donar peu a
l’organització d’un torneig magistral amb mestres nacionals i internacionals. El
club es va proclamar campió de la Copa Catalunya (1999), i Moskalenko va ser
doble campió de Catalunya absolut i en partides ràpides (2000). Des del 2001,
el club organitza el Memorial Francesc Alsina.
La temporada 2000-2001 s’incorpora al primer equip tot un ventall de jugadors
amb un ELO superior a 2100. Finalment, el 2001, el club es proclama campió
català de segona categoria i aconsegueix l’ascens a primera.
La temporada 2007/2008 es crea un torneig social i obté l’ascens a Primera
Divisió provincial al Campionat de Catalunya per equips.
A nivell escolar, el club ha continuat la tasca iniciada pel mestre Joaquim
Fernández a l’Escola Pompeu Fabra, que va impulsar els escacs entre els
alumnes. Cada any, des de 1991, es feia una partida d’escacs vivents i es va
introduir l’ensenyament del sistema transversal en l’esmentada escola.
L’alumna Elena Parra va obtenir el 5è lloc en el campionat d’Espanya femení
sub-10 l’any 1999 i va ser la primera classificada de la final catalana de
benjamins femenins de Catalunya l’any 2000 i va quedar quarta en el
Campionat d’Espanya.
A la nostra vila es van començar a practicar els escacs de forma federada a
partir de l’any 1978, gràcies al Club Escacs Parets. Abans era una activitat de
cafè, que es jugava en els bars de la plaça, el Siete Hermanos, la Cooperativa,
El Jardí o l’Esportiu.

20 anys del Club Dòmino Parets
El Club Dòmino Parets es va fundar el 1998. L'objectiu de l'entitat és fomentar
el coneixement del dòmino a la nostra vila. D’entre altres activitats, cada any
organitza el trofeu de Festa Major d’Estiu, que ha complert la vintena edició.
Des de 2016, aquest torneig rep el nom de Memorial Josep Idáñez, en record
de l’expresident del club.

10 anys del Club d’Activitats de Muntanya (CAM)
L’entitat va néixer el 2008, amb una afició comuna: la natura i la muntanya.
L'objectiu del club és practicar, promoure i modernitzar totes les modalitats
d'esports de muntanya. Té diverses seccions com alpinisme, escalada, BTT,
senderisme i un equip de marxes de resistència.
Organitza diferents activitats al llarg de l’any, com La Bastarda, La Klandestina,
sortides familiars, concursos fotogràfics, activitats solidàries amb La Marató,
etc. Té la seu al carrer Ponent, 18.
ALTRES COMMEMORACIONS D’INTERÈS
Any Europeu del Patrimoni Cultural
500 anys de la mort de Joanot Martorell
150 anys del naixement de Pompeu Fabra
Centenari del naixement de Manuel de Pedrolo
Centenari del naixement de M. Aurèlia Capmany

