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‘Visc a Parets’ és l’encertat títol d’una publicació que vam editar l’any 
2004 com a recurs pedagògic per conèixer millor el nostre poble. Tam-
bé pot resultar una expressió perfectament vàlida per mostrar l’orgull 
de pertànyer-hi, de conviure-hi i, alhora, d’estimar la nostra vila. Una 
vila que hem fet i fem entre tots.

Com hem dit sovint, les persones són les que donen sentit a la ciutat, 
les qui conformen la nostra identitat, una cultura, un patrimoni comú. 
Totes i tots, en major o menor mesura, fem aportacions a aquesta 
col·lectivitat. Les persones fan i són les ciutats.

Per això estic convençut que vivim en un poble singular. Per la seva 
història mil·lenària -precisament enguany commemorem 1.110 anys de vida-, per les nom-
broses qualitats d’un poble que és referent en molts àmbits i, especialment, pel protagonisme 
de la ciutadania, pel paper actiu i fonamental que juguen els paretans i les paretanes en la 
construcció i l’evolució de la nostra vila. És un poble singular perquè és el nostre i el fem 
nostre.

Tots plegats tenim aquesta capacitat de fer coses i d’avançar, de dibuixar esperances, de 
bastir somnis, individualment i col·lectivament. Perquè la nostra vila és la suma de l’esforç 
comú.

I en la construcció quotidiana de la ciutat hi ha persones i entitats a les quals la societat els 
reconeix un paper especial. Gent que destaca per la seva trajectòria, la seva constància o 
la rellevància dels seus actes. Homes i dones que han estat capaços de transmetre valors de 
civisme, compromís o treball per Parets.

Per això, amb caràcter biennal, ens sentim profundament satisfets de poder-los fer un reco-
neixement públic.

Teniu a les mans una publicació que recull els trets essencials dels guardonats d’aquest any i 
de la seva activitat, a partir de diferents testimonis i fonts documentals.



Els tres guardonats demostren la riquesa i la pluralitat del nostre teixit associatiu. Som molt 
conscients que aquest teixit és una de les ànimes més nobles i més compromeses del poble i 
que més cal valorar, estimular i projectar. Entenem que les Medalles de la Vila 2014 volen 
reconèixer fonamentalment el treball d’aquestes entitats i de les persones que en formen 
part, la seva actuació cívica, el seu paper clau per a la convivència i el progrés de la nostra 
vila.

Precisament, els guardonats d’enguany són l’expressió de la gent que té vocació de servei a la 
societat, amb activitats que es basen en els valors de cooperació desinteressada. En aquesta 
edició, reben la Medalla de la Vila una entitat i dues persones que estan fortament vinculades 
a aquesta xarxa social que esdevé la força d’un poble.

D’una banda, la Unió de Germandats de Previsió Social, nascuda el 1960 com a resultat 
de la fusió d’altres tres mutualitats, que acrediten una llarga tradició centenària en aquest 
àmbit, per a la prestació de serveis funeraris, entre d’altres. Com qualsevol associació, posa 
de manifest l’interès comú que comparteixen un grup de persones, alhora que en defensa els 
drets dels associats. Una entitat que transmet la seguretat necessària per encarar les adver-
sitats amb esperança. Una entitat sorgida per respondre a una necessitat social, que enfor-
teix el teixit associatiu de la vila. La Unió de Germandats és una mostra de l’associacionisme 
vigorós, implicat i coresponsable de Parets, amb més de 1.400 socis.

Un altre bon exemple ciutadà el constitueix Llorenç Plantada Guasch, una persona que ha 
tingut una trajectòria força dilatada en el món associatiu local. Va ser membre fundador i 
president de diverses entitats, d’entre les quals la mateixa Unió de Germandats. En l’àmbit 
esportiu, ha estat lligat al Club Futbol Parets, ha estat un dels impulsors de l’històric Club 
Ciclista Parets i també membre fundador i president de la Penya Blaugrana Parets, on ha 
portat a terme una gran tasca i hi ha deixat la seva empremta personal i un important llegat. 
En Llorenç ha estat i és una persona arrelada al poble, compromesa, que sempre ha donat 
suport a nombroses iniciatives ciutadanes i que s’hi ha implicat intensament, amb dedicació 
plena, amb generositat. 



Ha estat l’ànima d’aquestes entitats que hem esmentat i li reconeixem el bon treball que hi 
ha dut a terme.

El tercer guardonat és Jaume Anfruns i Palau, conegut de tothom pel seu dinamisme, el seu 
grau de compromís i la seva presència constant en la vida cívica, cultural i política de la vila. 
De caràcter alegre i extravertit, ha estat membre destacat de moltes entitats i col·laborador 
infatigable de moltes altres. Cofundador del Niu d’Art Poètic, el Club Ciclista i el Club Han-
dbol, també ha estat vinculat al Club Futbol, a la Penya Blanc-i-Blava i a l’associació Amics 
de San Francisco del Norte, per posar només algunes exemples. És una persona polifacètica, 
de formació autodidacta, un autèntic referent de la cultura local. Es pot dir clarament que 
en Jaume és tota una institució en el món associatiu local dels darrers cinquanta anys. No li 
podrem agrair mai prou la gran tasca que ha desenvolupat en favor de Parets.

Tant en Llorenç com en Jaume, que precisament van coincidir en els orígens del ciclisme a 
casa nostra, són dues persones imprescindibles, que s’ofereixen generosament per servir al 
poble i a les quals estem profundament agraïts. 

De fet, cap dels guardonats ha fet la seva valuosa contribució al poble buscant un reconei-
xement, més aviat al contrari, han estat ells els qui han reconegut Parets com a creditor i 
mereixedor dels seus esforços, del seu talent i de la seva dedicació. Coneixen la importància 
de compartir i de fer aportacions altruïstes per aconseguir un Parets encara millor. 

Per això, enguany, en nom de tota la vila, volem distingir i honorar l’exemple i el compromís 
de la Unió de Germandats, de Llorenç Plantada i de Jaume Anfruns.

Vull aprofitar l’avinentesa per expressar-vos el meu agraïment i felicitar-vos, Jaume, Llo-
renç i Unió de Germandats. Sou part del millor actiu que pot unir Parets: la nostra gent!

Sergi Mingote Moreno
Alcalde 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 trajec-
tòria, 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 me-
reixements 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 ex-
traordinari 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 guar-
donats 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 Secre-
taria 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.

El Reglament de distincions



Revers Anvers



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 a títol individual 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.

En l’última edició de 2012 van rebre aquesta distinció l’Agrupament Escolta i Guia Sant 
Jaume, la Societat Cooperativa La Progressiva, i la senyora Mercè Escardó i Bas.

La Medalla de la Vila





Unió de Germandats de Previsió Social

Medalla de la Vila 2014 en reconeixement del cinquantenari de l’entitat i del servei prestat 
a la població de Parets del Vallès durant aquest període





Unió de Germandats de Previsió Social de Parets

L’abril de 2010, la Unió de Germandats de Previsió Social de Parets del Vallès va celebrar 
el cinquantenari de la seva fundació. El 1960 naixia com a resultat de la fusió de les tres 
entitats paretanes dedicades al mutualisme existents fins a aquell moment: Montepío de San 
Isidro Labrador, Montepío de San Sebastián Mártir i Montepío El Jardín. A principis de 
l’any 1960, les juntes directives de les tres entitats van començar a informar els seus socis 
sobre la possibilitat d’unir forces entre les tres associacions per tal d’obtenir més avantatges 
de manera conjunta.

La finalitat tant de les entitats precursores com de la que en resultà de la seva fusió era poder 
afrontar de manera conjunta les adversitats que comportaven les malalties i la mort. I com 
es podia pal·liar amb l’ajut dels subsidis previstos en els seus estatuts. També s’oferia el nou 
servei d’enterrament que, més tard, esdevindria l’eix central de la nova entitat.

Aquestes tres entitats ja havien consolidat una trajectòria prou llarga: el Montepío de San 
Sebastián Mártir existia almenys des de 1873; el Montepío de San Isidro Labrador va néixer 
a finals de 1888; i el Montepío El Jardín funcionava com a entitat mutualista des de 1919.

A finals de 1959, el Montepío de San Sebastián comptava amb 158 socis, el Montepío de 
San Isidro Labrador, amb 177; i al Montepío El Jardín, n’hi havia 452.

L’entitat resultant va escollir una primera junta directiva presidida per Llorenç Plantada. 
El Montepío de San Sebastián hi va aportar 2 membres; el de San Isidro Labrador, 2 mem-
bres i el tresorer; i del Montepío El Jardín, en formaren part 4 membres i el secretari. Els 
integrants d’aquesta nova junta, a banda del president, van ser: Jaume Mas Jordà, com a 
vicepresident; Salvador Xicola Puyal, com a secretari; Jaume Palau Ninou, com a vicese-
cretari; Joan Vila Valls com a tresorer; Sebastià Urtusol Gorina, com a vicetresorer i Josep 
Clapé Carrera, Joan Vila Carreras, Sadurní Ros Seguer i  Jaume Puig Nadal, com a vocals

El 27 d’abril de 1961, dia de la patronat de la Unió de Germandats, l’alcalde, Joan Codina 
Piferrer, i la seva esposa, Montserrat Puig Castellet, van apadrinar el nou pendó de l’entitat 
en l’acte de la seva benedicció.



Des del seu naixement fins al moment actual, la Unió de Germandats de Previsió Social de 
Parets del Vallès ha estat presidida per diverses persones: Llorenç Plantada Guasch (1960-
1961), Eduard Serra Pascual (1962-1981), Salvador Gual Vila (1982-1987), Ramon Vall-
corba Ciurans (1988-2006), Pascual de Manuel Aragón (2007-2010) i Marta Pujol Bagaria 
(des de 2012).

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 se celebra el 27 d’abril, 
amb un acte que inclou la imposició de medalles als socis més antics. 

Malauradament, a l’arxiu de la Unió de Germandats no es conserva cap documentació co-
rresponent al període de 1964 a 1980, circumstància que impedeix estudiar l’evolució de 
l’entitat des de gairebé el seu naixement fins a ben entrada la democràcia en el nostre país. 

La Unió de Germandats va ser intervinguda per la Generalitat de Catalunya durant un any 
i mig, però finalment el Govern català va donar llum verda perquè una nova junta es fes 
càrrec de la mutualitat a partir d’un pla de rehabilitació que pretenia estabilitzar patrimo-
nialment l’entitat amb diferents mesures per ajudar a incrementar-ne els ingressos.

El maig de 2012 va començar una nova etapa amb la renovació de la junta, que passava a 
presidir Marta Pujol. En l’actualitat, Marta Pujol continua com a presidenta i compta amb 
el suport de Riccardo Zucconi com a vicepresident, Joan Martorell en el càrrec de tresorer, 
Mercè Elfa com a secretària i amb les vocals Maria Anfruns, Carme Fernández, Anna Maria 
Mulà i Antònia Rodríguez.

En data de 30 de maig, l’entitat comptava amb 1.412 socis. El 2012 disposava d’uns actius 
de prop d’1.200.000 euros, la majoria dels quals en dipòsits i la resta en immobles i altres 
conceptes.



Llorenç Plantada Guasch

Medalla de la Vila 2014 en reconeixement de la seva àmplia trajectòria de vinculació amb 
el teixit associatiu de Parets del Vallès





Llorenç Plantada Guasch

Llorenç Plantada Guasch va néixer al carrer de l’Aurora de Parets del Vallès l’1 de juny de 
1921, del matrimoni format per Domingo i Mònica. Va ser el tercer de cinc germans, tots 
nois, juntament amb Miquel, Salvador, Joan i Josep.

De ben menut, tal com era habitual en aquells anys, va col·laborar en l’economia familiar: 
anava pels camps dels pagesos a recollir patates o allò que calgués. Més tard, va treballar 
com a fuster en establiments de Lliçà d’Amunt i Mollet. Va haver de deixar la feina a Lliçà 
perquè el fuster propietari va ser cridat a files. Aleshores, a can Ton Ros li van oferir fer de 
pagès. Durant la Guerra Civil, també va treballar per a la col·lectivitat del ram de la cons-
trucció de Parets, tot fent de paleta.

Atès que havia après l’ofici de fuster, va començar a treballar pel seu compte. Tenia la màqui-
na de tallar al pati de can March que donava al carrer de Sant Antoni i se’n duia les peces 
a casa per muntar-les allà. L’any 1946 va obrir una fusteria pròpia al carrer del Sol, encara 
que poc després la va traslladar al costat de casa seva, davant de l’escola Lluís Piquer. Més 
tard, es va instal·lar en el seu emplaçament actual de l’avinguda Catalunya. Fa uns anys que 
va passar a mans de dos dels seus fills i ara també hi treballa un nét.

La vinculació de Llorenç Plantada amb la Unió de Germandats va ser cabdal per a l’entitat. 
Era soci del Montepío El Jardín des de novembre de 1943, però, més tard, va ser un dels 
precursors de la fusió d’aquesta entitat amb les altres dues que es dedicaven al mutualisme: 
el Montepío de San Sebastián Mártir i el Montepío de San Isidro Labrador. L’any 1959, 
membres de les tres entitats, entre ells Llorenç Plantada, van iniciar les converses per ende-
gar un procés de fusió que va culminar l’any següent, el 1960, amb la creació de la Unió de 
Germandats de Previsió Social, de la qual en va ser el primer president (1960-1961). 

L’any 1947 va entrar a formar part de la junta del Club Deportivo Parets i en va ser el 
seu tresorer. El 1949 l’entitat va recuperar el nom de Club Futbol Parets. Plantada va ser 
l’impulsor de fer enretirar el camp de futbol uns metres, allunyant-lo de la riera; i també va 
promoure el seu tancament amb un mur d’obra, en substitució del canyís que l’encerclava.



A la dècada dels cinquanta, Plantada va ser l’encarregat de fitxar jugadors d’altres clubs per 
reforçar-ne la plantilla. A la junta de 1964, en va ser un dels vocals. Precisament, la tempo-
rada 1964-1965, el primer equip del CF Parets va assolir l’ascens a la 2a Regional i aquell 
mateix any es va classificar per disputar, per primera vegada, la Copa Catalunya.

Cofundador del Club Ciclista Parets, l’any 1958, amb Francesc Butjosa, Jaume Anfruns, 
Joan Naqui (Juanito de can Cotillon) i Guillem Gomis. Plantada va ser vicepresident de la 
primera junta de l’entitat. Hi ha haver una temporada que el club, patrocinat per la beguda 
Tamarindo, tenia el millor equip de Catalunya d’amateurs i, en una altra ocasió, va arribar 
a organitzar un Campionat d’Espanya de juvenils

El març de 1980, va fundar, juntament amb Àngel Anfruns, la Penya Blaugrana Parets, la 
68a que es va crear arreu del món. Va ser president d’aquesta entitat des dels seus inicis. Va 
deixar la presidència de la Penya l’octubre de 2009, després de gairebé 30 anys en el càrrec. 
En aquest període, Plantada va portar a terme un gran treball en favor del barcelonisme i de 
la vila. Del seu mandat en destaca la bona gestió econòmica de l’entitat, que ha permès tenir 
com a patrimoni el local social del carrer Lluís Companys, o l’increment del nombre de socis 
fins arribar a 750. Actualment n’és el president d’honor.

Gràcies a diferents iniciatives de la Penya, el camp municipal de futbol de Parets du el nom 
de Josep Seguer i el FC Barcelona va portar l’autocar de les 6 copes al municipi. El 2004 
va col·laborar amb el Fòrum Universal de les Cultures a Barcelona. Plantada també va im-
pulsar les visites turístiques en autocar a diferents indrets de Catalunya, les celebracions de 
l’aniversari de la Penya o l’organització de la caminada popular conjunta amb l’Agrupament 
Escolta i Guia Sant Jaume.

En diverses ocasions i amb diferents alcaldes, va rebre propostes per entrar a formar part 
del govern local però no ho va acceptar mai.

Es va casar amb Francesca Call Ninou l’any 1947; és pare de tres fills, Eulàlia, Josep M. i 
Joan, i té 6 néts i 4 besnéts.



Jaume Anfruns i Palau

Medalla de la Vila 2014 en reconeixement del seu activisme cultural i social, de la seva 
àmplia trajectòria de vinculació amb el teixit associatiu local i del seu compromís cívic amb 
la vila de Parets del Vallès





Jaume Anfruns i Palau

Fill de Joan Anfruns Duran i Teresa Palau Ninou, Jaume Anfruns Palau va néixer a Parets 
del Vallès el 27 de febrer de 1937, en plena Guerra Civil. Va anar a l’escola de pàrvuls 
amb la senyoreta Encarna Montoliu i després, fins als 14 anys amb Pere Colomer. Sempre 
va ser un estudiant amatent. De jove, va estudiar “tenidoria de llibres” i també francès per 
correspondència. La resta de la seva formació és autodidacta, i ha anat seguint cursets de 
temàtiques diverses: ràdio, periodisme, fonètica...

Va començar a treballar amb 14 anys com a aprenent a la pastisseria Casabayó de Caldes 
de Montbui i després, en un establiment de Canet de Mar per perfeccionar l’ofici. A con-
tinuació, ja es va incorporar al negoci familiar de pastisseria i bar ubicat a la plaça de la 
Vila, conegut com Can March, centre de reunions i punt de trobada de la joventut paretana 
durant molt anys. Als anys 80, van llogar el bar i la pastisseria i ell va anar a treballar a la 
pastisseria Puigdomènech de Granollers durant 8 anys.

Durant la postguerra, l’adolescent Jaume ja començava a fer les primeres representacions 
teatrals de la mà del seu pare, que era el director del grup. Gairebé sempre interpretaven 
les representacions en català, malgrat els advertiments de la Guàrdia Civil de Mollet. En el 
camp de la música, va cantar en l’Orfeó Sant Esteve.

Va ser regidor i tercer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Parets durant poc més d’un any 
i mig (1967-1968), en l’època en què va ser alcalde Eduard Cisa Masachs. Durant aquest 
temps va presidir la comissió de Governació. Fins i tot va assumir les funcions d’alcalde 
durant una quinzena de dies, en què va haver de resoldre les expropiacions dels terrenys 
afectats pel traçat de l’autopista.

Les seves passions, però, sempre han estat la cultura, l’esport i el món associatiu. Activista 
social i cultural, poeta, rapsode, ha col·laborat amb diverses institucions i entitats de caire 
cultural, lúdic, esportiu i religiós.

En l’àmbit esportiu, és cofundador i expresident del Club Handbol Parets. Juntament amb 
Josep Ribas i el Dr. Francesc Canal, va fundar el Club Balonmano Juventud Parets, l’any 



1954. El Club Ciclista Parets va néixer el 1959 a Can March i, per aquest motiu, li van 
proposar de ser-ne el vicesecretari. Va ser president del CF Parets entre 1976 i 1980. Va 
organitzar la celebració dels 50 anys del club (1976). Col·laborador, i posterior secretari, de 
la Penya Blanc-i-Blava Parets-Lliçà. Hi ha estat involucrat entre 1990 i 2010.

En el vessant cultural i social, va ser un dels promotors i organitzador del Festival de la 
Poesia, a primers dels anys seixanta. Cofundador del Niu d’Art Poètic, en va ser el seu pre-
sident entre 1993 i 2005. Des d’aquest any torna a presidir l’entitat. Des de la seva creació, 
ha estat i és un gran col·laborador de Ràdio Parets, amb programes radiofònics propis, 
com ara ‘Gent de Parets’ o ‘Els rapsodes del Vallès’. Durant força anys, va ser secretari de 
l’Associació de Comerciants del Barri Antic de Parets i, des d’aquesta entitat, va impulsar 
l’arribada del Pare Noel per Nadal. És president de l’Associació d’Amics de San Francisco 
del Norte des de 2003. Va ser president de la junta del Casal d’Avis Ca n’Oms i també en va 
ser el conserge durant dos anys. En els darrers vint-i-cinc anys, ha estat el presentador de les 
gales de playback del grup La Il·lusió no té Edat.

És autor dels llibres ‘Tal com sóc’ (1997) i ‘Una mica de tot’ (2006); coautor amb Joan Vila 
d’El temps viscut (1995), de la sardana ‘Parets, vila mil·lenària’ i, també, juntament amb 
Isidre Oller, del llibre ‘Noces d’Or poètiques. Parets del Vallès, 1962-2012’. Així mateix, 
va col·laborar en l’edició del vídeo ‘Temps era temps’, a partir de les seves filmacions. En el 
vessant periodístic, va ser corresponsal dels setmanaris comarcals ‘Vallès’, ‘Comarca Depor-
tiva’ i ‘Plaça Gran’, publicacions avui desaparegudes.

Ha estat impulsor i col·laborador en l’organització de diversos esdeveniments locals de gran 
envergadura com els 1.100 anys d’història de Parets. En el marc d’aquesta celebració, va 
coordinar l’elaboració d’un caramel de 1.100 metres que va esdevenir el més llarg del món.

Ha estat vinculat durant molt de temps amb la parròquia de Sant Esteve i n’ha format part 
del seu Consell Parroquial. En l’actualitat, és un membre molt actiu en els actes litúrgics de 
la parròquia.

Des de 1999 és cap de grup d’una agència de viatges per fer excursions per a la gent gran.



Instructora
Àfrica Martínez Bellés

Secretari de l’expedient
Enric Acero Casas

Redacció
Alícia Pozo Figueroa

Joan Vila Pera

Fotografies
Enric Bartel

Arxiu fotogràfic de la Unió de Germandats, 
Arxius personals de Llorenç Plantada i Jaume Anfruns

Coordinació i maquetació
Servei de Comunicació Institucional

Impressió
Gràfiques Mogent

Edició
Ajuntament de Parets del Vallès

Parets del Vallès, desembre 2014

Dipòsit legal: B. 24200-2014




