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Per segon any consecutiu es fa lliura-ment per part de L’Ajuntament de Parets deles medalles de la vila. Si recordem, l’any pas-sat foren mereixedors d’aquestes distincionsen Josep Ribas i Fabregas, en Joan Clos iMatheu i una entitat esportiva que l’any 2007va celebrar el seu 75è aniversari, el ClubBàsquet Parets.  Enguany els guardonats hanestat en  Eduard Serra, Víctor Grífols i unaltre club esportiu, el  C.F.Parets; aquest anyes commemoren un reguitzell d’actes públicspels seus tres quarts de segle de la seva fun-dació.
Eduard Serra és un home del qualdarrerament ha estat reconeguda, a nivell del’esport català, la seva tasca eficaç, silenciosa,continuada al llarg de  38 anys, formant partde les moltes directives d’una entitat històri-ca com és el Club d’ Handbol Parets. Si bé enJosep Ribas va ser un dels tres fundadors del’Handbol, en aquell temps conegut com el“balonmano”, el dia de Sant Esteve de l’any1954, juntament amb en Jaume Anfruns i eldoctor Canal, l’Eduard ha estat un continua-dor d’aquest llegat esportiu que ha estat i ésla cantera de molts joves que practiquen l’es-port  de set jugadors, els precursors del qualforen els alemanys Konrad Koch i MaxHeiser, a finals del segle XIX. És l’home quedia rere dia està al pavelló observant i coordi-nant, juntament amb la resta de membres dela junta, la bona marxa de l’entitat. Els paresdels nois que practiquen aquest esport  i elsjugadors tenen com a referent aquesta perso-na que amb més de vuitanta anys dóna res-posta a molts dels problemes quotidians,sempre amb aquell saber fer i bonhomia, moltpropi d’una persona altruista i servicial. 
Victor Grifols, fundador de l’empresaGrifols, l’any 1940, és un empresari del sectorfarmacèutic amb plantes arreu del món. AParets, des de  fa anys, la societat que ell vafundar té diferents instal·lacions de produc-ció i de recerca i és un referent en la qualitatindustrial.

El Club de futbol Parets enguany estàd’enhorabona, ja que celebra els seus 75 anyscom entitat esportiva. Per commemoraraquesta efemèride s’han organitzat diferentsactes públics en el marc del setanta-cinquèaniversari. És un club que en el llarg d’aquesttres quarts de segle ha fet un tasca  moltimportant formant joves en la pràctica d’a-questa altra modalitat esportiva. Actualmenti des de fa anys està treballant molt la cante-ra, és a dir, es potencia el futbol base. Gransfigures han sortit d’aquest club, dues de ladècada dels anys quaranta, en Josep Seguer  iel porter Pere Vila. De finals dels seixanta iprincipis del setanta un altre paretà va desta-car, l’Antoni Font. La llista jugadors és moltllarga i  està molt ben explicada en el llibredels 75 anys de Futbol a Parets dels autorsCarles Font i Jordi Seguer, el quals en aquestnúmero fan una ressenya del seu treball.
Per molts anys a l’Eduard, en Víctor itambé a totes aquelles persones que han tre-ballat en aquests 75 anys en el futbol paretà.
Parietes està de dol. El proppassat mesd’octubre ens va deixar qui va ser una de lesgrans col·laboradores des de l’inici i una tre-balladora incansable que sempre ens tenia lescorreccions dels nostres textos en un tempsrècord. Aquesta era la Maria  Antònia Fité.Mai tenia un no per resposta, treia el tempsd’allà on podia, i sempre puntualment enslliurava els articles corregits. Una tascaaltruista i silenciosa, però sens dubte moltimportant per tota publicació. Ella ens trans-metia un alè d’optimisme i ens encoratjava atirar endavant malgrat les dificultats. Gràcies,Maria Antònia, pel llegat que ens has deixat ivolem que sàpigues que el teu record sempreserà present en l’equip de Parietes!

Qui vulgui fer la seva aportació pot contac-tar amb nosaltres a:
parietes@gmail.com

Som uns quants i volem ser molts més!

EDITORIAL



Qualsevol poble o ciutat, d'allà onsigui, posseeix elements propis de singularit-zació, característiques que el distingeixen delseu entorn, que el fan diferent i que al mateixtemps en permeten la identificació al llarg deltemps com a entitat única i inconfusible.Aquesta és una definició a l'engròs que crecque pot ser acceptable en termes generals ique, alhora, es pot matisar tan com es vulgui:és prou clar que la proliferació al llarg de lesdarreres dècades de ciutats dormitori i zonesresidencials (el que tradicionalment conei-xem com a urbanitzacions a la Vall del Tenes,per exemple), sense solució de continuïtattotes elles, pot posar en qüestió aquest modelper a la nostra zona.

Per tant, prenent com a vàlid el fet queexisteixen elements de singularització per alnostre municipi (que efectivament hi són) ideixant de banda el medi físic (el Tenes; aquíla cosa gira al voltant del Tenes) en aquestaocasió, hi ha una colla de trets característicsque permeten dibuixar els contorns de Paretsen aquest sentit: fenòmens de caràcter humà ide gran repercussió social, que han anatmodificant, i d'aquesta manera forjant, laidentitat o naturalesa, o com en vulguem dir,del nostre poble. Un procés que, a més, éscanviant, i que si es revisa d'aquí, posem tren-

ta anys (tenint en compte la liquidesa de lasocietat d'avui i la vertiginosa celeritat delscanvis a què estem sotmesos), ens conduirà aun Parets completament diferent al d'avui.
I quins són aquests fenòmens o proces-sos socials pels quals hem passat? En l'èpocacontemporània, certament una època convul-sa, en tenim diversos que ens toquen de ple:guerres (amb especial atenció a la guerracivil, és clar, que fou la més traumàtica i durade totes les que han viscut els Països Catalansdel sud de l'Albera), fenòmens migratoris (laimmigració espanyola que arrenca a finals dela dècada dels cinquanta del XX, i la immigra-ció econòmica provinent de països del sud o

de zones de l'est d'Europa), o el de la indus-trialització, iniciat comme il faut a Parets,com sabem prou bé, amb l'establiment de laIndústria Linera al darrer terç del segle XIX ique significà una autèntica revolució socioe-conòmica per a la nostra vila.
I és que a partir d'aquest moment s'ini-ciava un procés de transformació imparableque hauria de convertir en industrial unpoble fins aleshores abocat gairebé en exclu-siva al sector primari, com de fet va succeirarreu del país amb tots els ritmes, matisos i
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excepcions que calguin (només cal, per exem-ple, (re)llegir Joan Fuster per a comprovar-ho: un exercici obligatori, d'altra banda, pertenir una mínima noció d'on venim i qui somaquest poble que en diuen català). Fou preci-sament la Linera l'element més potent quehaurà posseït mai Parets, el que més hauràsingularitzat la vila en relació al seu entornmés immediat (fonamentalment la resta de laVall del Tenes), ja que l'arribada de la fàbricadels Feliu va encetar un procés gradual cap ala indústria moderna força matiner en relacióa molts dels nostres veïns.

Però també ha succeït, aquí com end'altres llocs, que espais físics de referènciaon ens recolzem per parlar de processos detransformació social desapareixen per raonsdiverses. La Linera, per desgràcia, no n'ésuna excepció i com és evident, ja no ni exis-teix com a marca comercial ni com a edificifísic a Parets, encara que en quedin algunselements del conjunt, i amb ella altres indús-tries que també van deixar empremta, ja fosper episodis de gran repercussió (posem percas la Moritz, avui dia renascuda amb granacceptació pels consumidors) o perquè vandonar feina a molts paretans i paretanes.
Amb la voluntat de recuperar,almenys per a la memòria col·lectiva del nos-tre poble, algunes d'aquestes indústries ence-

tem una sèrie d'articles en què intentareminventariar el Parets que ja no és, tot allò queels nous temps, de vegades eufemisme devel·leïtats especulatives, de vegades deixade-sa, s'han encarregat de fer anar a terra. Ambles indústries que ja no hi són, doncs, comen-cem el repàs al patrimoni desaparegut deParets, entenent-ho també com un just home-natge a les diverses generacions de paretans iparetanes que van contribuir amb la força delseu treball a fer realitat el teixit industrial delnostre poble. 

1 - LA LINERA
El 14 de juny de 1994 començava l'en-derroc de l'anomenada Quadra Vella, ladarrera nau que restava en peu de totes lesque havien conformat el conjunt fabril d'a-questa indústria tèxtil.
Així doncs, més de cent anys desprésde l'establiment a la nostra vila (els Feliu ins-tal·laren la seva fàbrica a Parets el 1880)1 de laIndustria Linera S.A., i tot i el compromís ini-cial de conservar aquesta estructura d'unvalor patrimonial inigualable (almenys per aParets), finalment els 2400 m2 van acabar perdeixar pas al que avui coneixem com a Parcde la Linera, de la qual només se'n conservala xemeneia com a testimoni, juntament amb



alguns elements externs a l'edifici fabril peròinclosos en el conjunt de la colònia (CasaCuna, habitatges, etc).
Com és prou sabut, l'arribada de lafàbrica dels Feliu a Parets indica l'inici de laindustrialització a escala local, fet que va sig-nificar la modificació del caràcter eminent-ment agrari de Parets, si descartem la desenaescassa de tallers que partien d'un règim detreball més proper al set-cents que no pas almodel sorgit de la revolució industrial delsegle XIX. A partir d'aquell moment i durantnoranta-un anys (fins el 1971) la Linera fouun element indestriable de la nostra vila, aco-llint la força de treball de diverses genera-cions de paretans i paretanes i visqué les dife-rents vicissituds del convuls segle XX (catalài mundial) fins que la seva sirena va deixar desonar. Més de vint anys després, es procediaa fer efectiva la seva desaparició física. 

1  GORINA, Maria; MARTÍ, Rosa: Aproximació a la històriade les dones de Parets. Ajuntament de Parets del Vallès, abril
de 2000, pàg. 64-97.

2 - L’AUTOMOCIÓN
Ara fa uns trenta anys, Automocióncomptava amb 590 treballadors i unesinstal·lacions de 12,800 m21. Avui el solar ons'havia aixecat aquesta empresa és un terrenyclos i contaminat on no s'hi pot desenvoluparcap activitat humana, a banda d'intentar nete-jar-lo.

Automoción, S.A. s'havia fundat l'any1958 i es dedicava a la fabricació de frenshidràulics per als camions Pegaso i d'altrescomponents per a la indústria automobilísti-ca. Només quatre anys més tard es trasllada-va a Parets (1962) i a principis dels anyssetanta adquiria uns terrenys per tal d'am-pliar aquestes instal·lacions, quan l'empresaja havia canviat el nom: des de principi de1966 passà a anomenar-se Bendibérica, S.A. 
Amb l'arribada del nou segle va arri-bar el tancament de la fàbrica de Parets, queseria enderrocada el 2003.

1 VOLART I BELLAVISTA, Joan: Bosch, planta Lliçà.Les seves arrels, els seus orígens. Editat per BoschSistemas de frenado, juny de 2004.
2 El 9 Nou, dilluns 26 de febrer de 2007, pàg. 3.

3 - CERVESES MORITZ
El 6 de desembre de 1977 la premsainformava 1 del tancament de 68 treballadorsde Cervezas Barcelona, S.A. - Moritz al seucentre de Parets: era el traumàtic desenllaçdel pas d'aquesta empresa pel nostre poble idel matrimoni de conveniència entre CERBASA (Cervezas de Barcelona, creada amb capi-tal de la cervesera belga LAMOT i de BancaCatalana) i Moritz 2. 
Només deu anys després que escomencés a elaborar cervesa a Parets, l'em-presa va haver de tancar, tot i que en aquestcas no s'ha produït la desaparició física de les



instal·lacions, sinó que han estat reocupades pera d'altres activitats industrials. El setembre espresentava per part de l'empresa un expedientde crisi a la Delegació de Treball de Barcelonaper tal de reduir la plantilla de treballadors de653 a 150, fet que va originar l'inici del conflictelaboral que es va resoldre amb una indemnitza-ció global de 100 milions de pessetes per a 80treballadors 3 que no acceptaren les condicionsque l'empresa els oferia i que havien aguantat laprotesta fins el juliol de 1978.
Roger Prims i Vila

Llicenciat en Història per la UAB
1  La Vanguardia, 6 de desembre de 1977, pàg. 25.
2 MARTÍ, Rosa: 30 anys del tancament de CervesesMoritz, Parietes, núm. 0, any 2007, pàg. 16-18
3 La Vanguardia, 13 de desembre de 1977, pàg. 25.
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Antiga fábrica de Cervezas Moritz, avui MAN



En primer lloc, per centrar el tema, empermeto que escalfem màquines fent unespinzellades sobre el que és la fotografia iquins són els seus antecedents.
El sentit estricte del terme fotografiar,equival a gravar per la llum, encara quealguns professionals ho determinen d’altramanera, per cert jo crec que molt afortunada-ment, com a escriure amb llum. En ambduesdefinicions queda patent que la fotografia tansols te raó de ser en funció de la llum, sigui del’origen que sigui: diurna, nocturna, artificial,de les estrelles i també simplement la d’unafoguera.

La pedra angular del que ha estat cata-logat com a “el primer invent del segle XX”,es  la “cambra fosca”: una simple caixa ambun petit orifici que permet obtenir una imat-ge formada mitjançant els raigs de llum enl’interior de l’aparell, i que reproduieix elsobjectes situats al davant.
La descripció científica en el seu ori-gen, va ser la següent: quan la llum diurnapenetra en un orifici practicat en la paretd’una estança o en la paret d’una caixa fosca,projecta sobre el pla oposat a l’obertura, laimatge invertida dels objectes situats en l’ex-terior, davant de l’orifici.

Aquestes propietats ja varen ser desco-bertes per Aristòtil, quatre segles abans deJesucrist, mentre observaba un eclipsi de sol.Leonardo de Vinci, les aplicava en els seustreballs i les va descriure en els seus manus-crits. Durer també les va utilitzar, i el seu úsés va generalitzar entre pintors, dibuixants,geòmetres i arquitectes.
Però l’inici de la fotografia moderna,es comença a comptar a partir dels experi-ments i resultats obtinguts pel francès JosepNicèfor Niepce (1765-1833), que mitjançant lacambra fosca va conseguir les primeres mos-tres fotogràfiques sobre paper emulsionatamb clorur de plata, però va quedar decebutal comprovar que les imatges formades eranen negatiu.
Assabentat dels resultats obtinguts perNiepce, el pintor i decorador L. JacquesMandé Daguerre, es va convertir en el seusoci. Mort Niepce, va continuar els experi-ments, però per un altre camí, i va aconseguirtenir a punt un procediment conegut perdaguerrotípia.
Durant uns minuts s’impressionava enla caixa fosca una placa brillant de coure pla-tejat, sotmesa prèviament a vapors de iode enla més absoluta foscor, i posteriorment esrevelava amb vapor de mercuri. Així s’obte-nien els daguerrotips, precursors directes dela fotografia.
El 1888 George Eastman, inicia lacomercialització de la pel.lícula fotogràfica.La primera màquina fabricada per la sevafirma va ser patentada amb el nom de Kodak.Es va fer famós l’eslògan amb què Kodak vallençar els seus primers articles: “Vostè premiel botó, nosaltres farem la resta”. El que vasignificar ni més ni menys que el naixementde la fotografia moderna.
Ara que ja tenim una petita idea delnaixement de la fotografía, crec que podreu
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intuïr que al ser-ne jo sabedor em va entusias-mar i vaig endinsar-me en aquest món ple desorpreses i de satisfaccions.

Cap als 12 anys vaig començar a fer lameva primera càmera ( una capça de sabates,amb un petit forat en una de les parets), aixívaig obtenir les meves primeres còpies exac-tes a les d’en Niepce. Em sentía orgullós!
Vaig aconseguir fórmules de revela-dors i fixadors; jo mateix em comprava elsproductes químics a l’adrogueria i principal-ment a Can Vicens Ferrer de la PlaçaCatalunya cantonada Ronda de Sant Pere  (onavui hi ha El Corte Inglés).
Era un repte impresionant, em passa-va hores i hores experimentant i “jugant”amb allò; varen ser uns moments inoblida-bles de la meva vida.
Un dia la meva àvia va treure del seuarmari dues càmeres fotogràfiques Kodak delmeu avi, mort ja feia anys, i me les va donar!Déu meu! Allò era com un petit miracle; apartir d’aquest fet vaig començar el meu camífotogràfic de veritat, amb autèntiquesKODAK.

Tres anys després, a l’entrar a treba-llar, vaig conèixer un senyor que també eramolt aficionat a la fotografia. Ell em va ins-truir  en  la tècnica del revelat i amb va donarun llibre de fotografia d’abans de la guerra,molt complet i allò va ser per mi com la mevaBíblia fotogràfica.
Com que  fer estudis de fotografia eramolt difícil en aquell temps, em vaig matricu-lar per correspondència a l’Institut AFHA, iallí vaig  aprendre les teories i pràctiques d’a-quell aleshores anomenat “ art menor”. Ja emrevelava els negatius i positius (per contacte iamb ampliadora) feia viratges de color (deblanc i negre a sèpia,  a blau, a color or, etc.).
Va ser entrar en un món de perspecti-ves infinites, de les quals encara n’estic gau-dint avui. Per mi una de les grans satisfac-cions i gairebé un miracle, és el poder captaren unes dècimes de segon un fet irrepetible, iplasmar-lo per sempre, és com congelar eltemps. Al fer-ho em sento gairebé com si tin-gués a les meves mans el poder de traslladarals nostres descendents, petites fraccionsd’un pasat que ells no han viscut.

Com és natural vas evolucionant iadquirint noves càmeres, guardant les velles,investigant i estudiant el funcionament detots els models que passen per les teves mans,aquí és on neix el colecionisme.
En aquesta fase comença una espèciede peregrinatge per brocanters, petites boti-gues i tallers especialitzats, mercats de



Bellcaire ( vulgarment dit els encants). Hearribat a anar a diferents llocs d’Espanya perbuscar alguna peça, també a l’estranger i através d’internet; he comprat a França,Rússia, Anglaterra, Alemanya, Rumania,Argentina, Txèquia, Xina i un munt més depaïsos i llocs gairebé insòlits.

El resultat ha estat el recollir aproxi-madament unes 190 màquines de tot tipus: entinc de finals del segle XIX, unes funcionenamb placa de vidre, altres amb película decel.luloide, les del sistema “polaroid”, direc-tament sobre el paper fotogràfic i finalmentles digitals sobre un suport electrònic.
Hi han peces molt curioses, quepoden veure´s en les fotos que s’inclouen. Perexemple les famosíssimes LEICA, càmara ale-manya dels anys 30-40. Ha estat i és delmillor i més precís que s’ha fabricat mai. Elfotògraf català Centelles, sempre va utilitzaruna LEICA, i amb ella va fer tots els seusreportatges sobres la Guerra Civil espanyola. En la foto en podeu veure tres i a sota la ver-sió russa feta a l’Alemanya de l’Est. De lesLeica, n’hi ha una de molt curiosa i ara tambémolt famosa. Es una màquina nord-america-na que utilitzaven els reporters gràfics elsanys 40-50. Ha estat immortalitzada al cinè-ma per l’inspector Colombo (quan surt a foto-grafiar, porta aquest aparell). Però qui més

l¡ha popularitzat és en Harry Potter: és lacàmara que porta en totes les pel.lícules. Ésuna màquina pesada i de forma rectangular,però molt precisa i amb la qual s’aconseguei-xen unes imatges nítides i de gran qualitat.Va ser batejada en el seu temps com “el ladri-llo”, per la seva forma i el seu pes.
En les fotos de les càmeres més anti-gues, hi ha una Kodak Poket, en el centre ambla manxa vermella, és una peça gairebé únicadels anys 1903-1905. A la part inferior dreta,un altre Kodak-Poket més petita i ambpel.lícula de 4x6,5 cm.; aquesta va ser utilitza-da per reporters nord-americans en laPrimera Guerra Mundial; té una característi-ca molt curiosa: porta com annex un punxómetàl.lic que es pot treure i utilitzar per ano-tar en la película el que es vulgui (normal-ment data i lloc), a través d’una finestreta a lapart del darrera de la màquina que té unregistre tapat amb una corredera per poderutilitzar-lo amb aquesta finalitat, i despréspoder-la tancar per evitar que es cremés lapel.lícula. Al seu costat hi ha una de plaquesde vidre, de finals del segle XIX, i així podrí-em anar i anar allargant i no acabaríem enmolt de temps, però l’espai és limitat i tam-poc em vull fer pesat, val més poquet i quesigui interessant. Si ho voleu, algun altre diacontinuaré amb aquesta història.

Ramon Masip i Magriñà.



En Josep Oltra i Costa va néixer aBarcelona al 1935 i tot i que es dedicà profes-sionalment al món de la banca, fou des demolt jove allò que diríem un apassionat delmón del ferrocarril.  Ja al voltant dels anys 60es va comprar la seva primera locomotora,una “Santa Fe” i així mica en mica va anarcol·leccionant  més de 20 locomotores dife-rents. En Josep a més de temps va invertirforça diners ja que aquestes peces de col·lec-cionisme solen ser força cares, però de fet eraun esforç recompensat ja que el va fer gaudirde moltes tardes i caps de setmana.

Cap al 1980 en Josep i la seva famíliavan anar a viure a Lliçà.  Això el va engrescara confeccionar la maqueta que veiem en lafotografia de la part inferior i que ,de fet, jal’havia començat, en menor escala, uns anysençà. A la nova casa hi havia unes golfes iper tant espai no li’n va faltar, i fou sobretot apartir de la seva jubilació quan va poder abo-car-hi més hores per arribar a la  meravella dela que en mostrem aquí una part, i que segu-rament en Josep hauria continuat si no fos perque ens va deixar  tot just fa un any.
Marta Garcia i Marqués

Maqueta de l’estació de Parets, presentada en el Saló del Hobby l’any 2007.

Josep Oltra i Cost: Passió pel món del Ferrocarril

MAQUETA DE L’ESTACIÓ DE PARETS



En Josep va cuidar cada detall de la maqueta per
que fos el més real possible

Fins i tot  va reproduir  amb molta exactitud la
caseta del cap d’estació

La seva gran passió eren els trens i es per això
que hi va dedicar més d’un any a la construcció

d’aquesta maqueta.
Vista del pont que creua la via i que era l’única
entrada i sortida de Parets a la antiga N-152.

Un altre afició d’en Josep fou l’atletisme i és per
això que ho va copsar en aquesta maqueta. Si tenim em compte que hi poden circular més

d’una desena de trens a l’hora ,podríem dir que
aquesta maqueta és una obra d’enginyeria.



50è ANIVERSARI DE LA 
FARMÀCIA I ÒPTICA ISERN
A L'EIXAMPLE DE PARETS

Joaquim Isern i Fabra nasqué aGirona el 8 de febrer del 1902. Fou alumne delCol•legi dels Jesuïtes de Casp. Va estudiarMagisteri i més tard es va llicenciar enFarmàcia a la Universitat de Barcelona.
Va exercir de mestre i farmacèutic a laciutat de Barcelona cap a l'any 1922, i el 1929va obrir una farmàcia a Barcelona al carrerAragó amb Nàpols. Més endavant, a l'abril de1930 va obrir la primera farmàcia delPrincipat d'Andorra, coneguda com aFarmàcia Internacional. 

L'any 1931 es va casar amb CasildaAnglada i Tomàs, i junts van tenir nou fills.Al 1936 van marxar cap a Sanlúcar deBarrameda (Cadis), on va comprar una far-màcia.
Al 1939  van canviar de província is'instal•laren a Sevilla, on va exercir com adirector del diari "La Unión".

Al 1940 torna a viatjar amb tota lafamília cap a Guadalcanal (Sevilla) on vaexercír d’inspector farmacèutic municipal.
L'any 1958 va tornar a Catalunya i esva instal•lar a l'Eixample de Parets delVallès; a l'Avinguda de Catalunya, 26, i al1961 es va traslladar definitivament a lamateixa Avinguda però al número 84, al barride Can Berenguer. A partir de llavors comen-çà a exercir d'inspector farmacèutic munici-pal a les poblacions de Parets del Vallès, Lliçàd'Amunt i Lliçà de Vall.
Va ser Alcalde de Parets del Vallès del'any 1962 al 1966, període en què es va cons-truir l´Institut Patronat Pau Vila, on es farienestudis de Batxillerat. 

Va escriure diversos llibres, algunsreferents a la conspiració d'espanyols aLondres i va exhumar documents de l´ArxiuGeneral d'Índies i de l'Arxiu General deSimancas, sobre els descobridors del Pacífic,especialment de l'arxipèlag Salomon i l´llla deGuadalcanal per Pedro Ortega València. 
Va ser finalista del premi JoanEstelrich al 1974 amb una biografia en catalàde Ponç Pilat governador de províncies. 
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LA FARMÀCIA ISERN



Al 1986, amb 84 anys, es va doctoraren Història de la Farmàcia, amb Cum Laude,amb un estudi sobre la mort de Ferran elCatòlic.
L'1 de gener del 1986 es va jubilar, id'aquesta manera, el seu fill més petit, LluísMª Isern i Anglada, va continuar la tasca defarmacèutic seguint la història de la FarmàciaIsern. El 22 de març del 1988 va morir aBarcelona.
Lluís Mª Isern i Anglada nasqué eldia 28 de febrer del 1951 a Guadalcanal(Sevilla). Va arribar a Parets del Vallès ambset anys, va estudiar al Col•legi dels Jesuïtesde Casp i més tard obtingué la llicenciaturade Farmàcia i Òptica per la Universitat deBarcelona. També va fer els estudis per serGestor Administratiu. Va participar en dife-rents associacions professionals i cíviques itambé va ser dels primers joves de Parets quevan fundar el moviment Boyscout.
L' 1 de gener del 1986, després d'havertreballat al costat del seu pare diversos anys,va agafar el timó i va passar a fer-se càrrec de

la Farmàcia i l'Òptica Isern. Casat i amb 3fills. Va planificar la modernització de lanova farmàcia amb un nou disseny i robotit-zada, pensant en el 50è aniversari del marçdel 2009. Però a l'estiu del 2008 va començara no trobar-se bé... Malgrat les circumstànciesd'aquell moment, va seguir endavant el pro-jecte de la nova farmàcia.
El mes d'agost del 2008 està a punt perla inauguració, per donar pas a una novaetapa de la Farmàcia Isern, sent ubicada denou al seu lloc original, després de 2 anys detrasllat provisional.
Desgraciadament, el 28 de febrer del2009, amb 58 anys d'edat ens va deixar fentl'últim viatge cap a l'eternitat.
Avui dia la Farmàcia Isern continua amans dels seus fills.

Salvador Isern i Anglada

FARMÀCIA NOVA AV. CATALUNYA 84



L’any 1905 aproximadament, i desprésde la construcció per part de la fàbrica delnou carrer de Santa Irene, l’empresa va cons-truir una font d’aigua potable i un safareigcomunitari per cobrir les necessitats delshabitants de les cases del carrer de SantaIrene i posteriorment el de Sant Josep.
L’aigua per alimentar aquests nousserveis, procedia de la mina de la fàbrica.Aquest nous equipaments estaven situats enla confluència dels carrers de Sant Josep iPonent, a la banda nord.

A la font hi havia al principi dues sor-tides d’aigua que brollaven contínuament peromplir les galledes i els càntirs d’aigua per alconsum domèstic. Al cap d’uns anys noméshi quedaria una aixeta.
Al darrera de la font hi havia situat elsafareig d’unes dimensions aproximades de 9x 9 metres, s’hi accedia mitjançant dues esca-les, una a cada costat de les piques de rentar,

es trobava situat a un nivell més baix que lafont. Amb el temps es va cobrir per poderrentar la roba en cas de pluja, les dones por-taven la roba de casa en cubells i galledes deplanxa galvanitzada, així com el sabó, el llei-xiu i el picador de fusta,; a la sortida la robapesava més que a l’entrar, i l’esforç era mésgran per part de les dones, que la portaven unaltre cop però neta cap a casa per estendre-laal pati.
L’aigua del safareig es canviava cadadia. Cada operació de buidar, netejar i tornara omplir el safareig durava aproximadamententre 5 i 6 hores. Per fer l’operació de neteja hihavia un operari de la fàbrica que entravadins el safareig un cop buit, i amb escombresde bruc treia de les parets i de terra el sabóque hi havia quedat enganxat, i recuperantles pertinences d’alguna dona que li haviencaigut al rentar. 
Com totes les fonts i safareigs de l’èpo-ca, era el lloc de trobada del veïnat. Sovint lesnotícies i els successos del poble eren comen-tats i divulgats en aquest lloc.
Una frase popular que encara es fa ser-vir és: fer safareig (haver-hi enraonaries, xafar-deries), com a exemple: no ho diguis a ningú

que la gent de seguida en faria safareig.
Entre 1970 i 1974 s’instal•laren les xar-xes d’aigua viva i el clavegueram al casc anticdel poble, per part de l’Ajuntament, fet queva suposar un gran alliberament i descansper les dones del poble . També influí nota-blement el gran invent de la rentadora que vaalliberar-les dels grans esforços que havienhagut de fer durant tants anys, com ara anara buscar l’aigua a la font i  rentar la roba alsafareig. També es va acabar la feina d’haverde buidar els pous morts. 

Antoni i Josep Puig i Serra
Extreballadors de la Linera

Font d’aigua potable, carrer Sant josep
Foto cedida per Vicenta Blasco Blasco

LA FONT I EL SAFAREIG DEL CARRER ST JOSEP



RELACIÓ DELS HABITANTS DE LES CASES DEL
CARRER DE SANT JOSEP

LES CASES DE LA LINERA ( 2 )



La Caixa de Crèdit Mutual l’any 1981tenia un total de 9 oficines entre el Principat iles Illes. Hi havia les següents delegacions:Barcelona, Lleida, Girona, Palma, Inca,Juneda, Parets del Vallès i la Central. Estavaafiliada a la USALC (Unió de SocietatsAnònimes Laborals de Catalunya). Moltescooperatives de treball i consum treballavenamb aquesta entitat financera, així com moltssocis i impositors. Pobles com Parets i Juneda,en aquell temps petits en nombre de habi-tants, molts convilatans hi tenien els estalviso bé hi feien les activitats financeres amb laCaixa de Crèdit Mutual. 
Una de les cooperatives de consumque hi  treballava molt era la Progressiva deParets. Feia el servei de cobrament de vendesa crèdit de la Cooperativa de Consum. Cadasetmana molts socis feien el pagament de laseva despesa. L’Ajuntament de Parets era undels creditors importants d’aquesta entitatfinacera. 
El dia 21 de juliol de 1981 a l’HotelMajestic de Barcelona es va celebrar unaassemblea ordinària i extraordinària de laCaixa de Crèdit Mutual. Una representacióde la cooperativa la Progressiva, en aquellmoment presidida per Domènec Turull, vanassistir a la reunió a la ciutat comtal. Desprésd’aquella assemblea els màxims responsablesde la societat cooperativa varen començar adubtar de la solvència i la seva gestió d’a-questa entitat d’estalvi. Una de les mesuresque varen acordar fou enviar una carta alConsell Rector, a través de la delegació deParets, per tal de retirar el capital a terminique hi tenien dipositat.  A partir d’aquí esvaren anar observant moltes irregularitats,com talons retornats, falta de líquid a l’enti-tat, etc.
El 15 de setembre es va celebrar unaassemblea extraordinària on hi varen assistirla majoria de la Junta de la Progressiva, ambla intenció de votar en contra de la nova JuntaRectora de la Caixa de Crèdit Mutual, presi-

dida pel Sr. Oliver.  El dia 18 de Novembre de1981 es va presentar davant del jutjat número1 de Barcelona la Suspensió de Pagamentsamb els següents estat financer:
- Actiu: 2.203 milions de pessetes- Passiu: 1.745 milions de pessetes
La direcció estava formada per:
Director General: Jorge González Solsona
Director en funcions:   Antonio Fdez Adiego
Advocat Assessor: José Bertrán Fornos 
Cap de personal: Andrés López Latorre 

CONSELL RECTOR
President: Miguel Oliver Alemany
Sotspresident: Francesc Lloveras Saez
Secretari: Andrés López Latorre
Vocal 1er: Amand Vilaplana Masnou
Vocal 2on: José Ribera Torrades
Vocal 3er: José Maria Freixenet
Vocal 4art: José Lluis Sala Mestres
Vocal 5è: Santiago Rosal Ventosa
Vocal 6è: Antonio Mazoa Dopico
Vocal 7è: Joan Terrasa i Noguera
Vocal 8è: Joan Adell i Montoliu
Vocal 9è: Joan Hugas i Llonch
Suplents: Josep Campos i  Pantaleoni de Miguel Fajardo

Val a dir que molts dels vocals enume-rats al llista anterior van dimitir.
Fent una mica de referència als curri-culums dels  membres d’aquest Consell val adir que Miguel Oliver era alhora president dela federació d’aparelladors de Madrid i queFrancesc Lloveras era un home del mónimmobiliari. Aquest darrer havia obtingutentre els anys 1980 i 1981 un préstec d’aques-ta entitat de 200 milions de pessetes, lligats aRentabarna. Si hom parla del DirectorGeneral, Jorge González Solsona, va comen-çar la seva carrera professional en el Banc deNavarra, posteriorment va treballar en laCaja de Crédito de la Vivienda.

LA CRISI DE LA CAIXA DE CRÈDIT MUTUAL



Davant aquesta situació de crisi finan-cera i l’impacte que suposava pel poble deParets, on moltes famílies tenien estalvis enaquesta entitat financera i l’ajuntament era unacreedor molt important, l’alcaldessa RosaMartí i els responsables de la Cooperativa laProgressiva varen començar  a  prepararaccions conjuntes per tal defensar els interes-sos dels afectats.
Faig una relació cronològica de les tro-bades amb diferents personalitats de la vidapolítica i econòmica del país que varen fer elsrepresentants dels consistori i la Cooperativa:

21.12.1981 Entrevista amb el governadordel Banc d’Espanya, Sr. Álvarez Rendueles.
21.12.1981 Es nomena l’advocat RafaelJiménez de Parga per portar el cas.
23-12-1981 Primera entrevista amb el dele-gat del Govern  Central a Catalunya, Sr.Rovira Tarazona. 
24.12.1981 Primera entrevista amb elDirector General del Tresor i Patrimoni de laGeneralitat, Sr. Jordi Planasdemunt.

28.12.1981 Trobada amb el Conseller deTreball de la Generalitat de Catalunya, Sr.Joan Rigol i Roig.
08.01.1982 Trobada amb el Consellerd’Economia i Finances de la Generalitat deCatalunya, Sr. Ramon Trias  Fargas.
15.01.1982 Trobada amb el President de laGeneralitat de Catalunya, Sr. Jordi Pujol iSoley.
11.02.1982 Entrevista amb el diputat catalàa Madrid, Josep Verde i Aldea.
12.02.1982 Reunió a Girona amb el sena-dor català Farré Gironès.

17.02.1982 Trobada amb el Director Tècnicde Política Financera del Ministerid’Economia, Sr. Antonio Gracia.
19.02.1982 Entrevista amb Ramon TriasFargas, Conseller d’Economia i Finances delGovern Català.
01.04.1982 Entrevista a Granollers amb eldiputat català Miquel Roca i Junyent.

Nota de convocatoria l’acte inforamtiu sobre la situació de la Caixa de Crèdit Mutual



Cal dir que en aquesta darrera troba-da, l’advocat i diputat per la MinoriaCatalana a Madrid, Miquel Roca, ja va asse-gurar que en un parell de mesos l’afer estariasolucionat i els creditors podrien recuperartots els diners dels dipòsits.
Les persones que varen portar el pesde la gestió foren principalment, entre d’al-tres per part de l’administració local, l’alcal-dessa, Rosa Martí i per part de la Progressiva,en Domènec Turull i Marqués i en SalvadorGispert.  
En data dos d’abril de 1982 el diari LaVanguardia, publicava una nota resum, sig-nada pel periodista Juan HernándezPuértolas, del que havia estat l’assembleageneral extraordinària de la Caixa de CrèditMutual en el Palau de Congresos deBarcelona. Després d’un clima molt crispat,es va aprovar l’acció de responsabilitat contrael Consell Rector de l’entitat a proposta dellletrat Rafael Jiménez de Parga, el qual actua-va en representació d’un milió d’afectats. Lavotació va ser de 571 a favor de la moció decensura i 223 en contra. 
Aleshores es va nomenar una JuntaRectora provisional amb representació detotes les parts afectades.
En el diari del Congreso de losDiputados, en data 4 de maig de 1982, constauna pregunta del llavors  diputat per grupparlamentari Comunista, AntonioMontserrat Soler, en la qual demanava algovern quines gestions estava portant a capel Ministeri d’Economia per trobar una solu-ció definitiva i vàlida davant el greu proble-ma plantejat als impositors i socis de la Caixade Crèdit Mutual, a fi de que aquests vegindefensats els seus interessos. Tot i no tenir laresposta oficial, el final ja l’havia anunciat eldiputat de la Minoria Catalana en una entre-vista amb els representants de Parets, el dia ld’abril.

Finalment els socis i impositors varenrecobrar els seus estalvis i aquesta entitat vaser absorbida per Caja Madrid.
Joan Volart i Bellavista

Diplomat en Magisteri

Fonts documentals:
Llibres d’actes de la Cooperativa La progressiva
La Vanguardia 2 d’abril de 1982. 
Diari del Congreso de los Diputados
Informe de la Coordinadora d’afectats de la Caixa
de Crèdit Mutual.



Josep Malla va néixer  en un poblet del’Alt Penedès, a Guardiola de Font-rubí. Erael 21 d’octubre de 1925. Quan ell tenia tresanys, els seus pares i la resta de la famíliavaren venir a viure a Parets, concretament ala casa de Can Vila, de l’Eixample. Per la pro-ximitat d’aquesta casa pairal amb el termemunicipal de Mollet va anar a escola al pobleveí, a les Escoles Noves, o més conegudes lla-vors com els ”Estudis Nous”.  Estudiava encatalà, ja que va coincidir part de la seva esco-larització amb l’època republicana. Amb pocmés de deu anys va veure esclatar el conflic-te bèl·lic a casa a nostra. La vida va canviarper ell i per molts infants.  Durant la GuerraCivil (1936-1939) va anar a una Escola

Unificada, on més tard va ser el conegut bar“El Casino”. Allà va tenir com a mestra laparetana Catalina Gomis. Quan havia com-plert 14 anys es va posar a treballar de mano-bre. Els vespres els aprofitava per anar arepàs amb el senyor Reig a les escoles deParets. La seva primera feina va ser amb unconstructor molt conegut a la nostra vila, enBadia. A partir de l’any 1941 i fins el 1944 vacanviar d’ofici i  es va formar en les tècniquesde la serralleria. Des de l’any 1944 fins que vatancar La Linera (06.02.1971) va passar perdiferents seccions d’aquesta fàbrica pionera

en la industrialització a Parets. Al tancaraquesta planta industrial emblemàtica a casanostra, va ser contractat a La Bettor Dual S.A.fins el 1973. En aquesta empresa feia tasquesde control de qualitat dels plats de discs ques’hi fabricaven.
Del 1981 fins el 1990 acompanyava elsnens i les nenes en el transport escolar muni-cipal. En Josep Malla ha estat un home polifa-cètic, el seu temps de lleure l’ha aprofitat perfer allò que a ell el realitza, com la poesia, eldibuix, el teatre, conèixer llocs, etc. 
Què en recorda de la Guerra Civil?El dia que a Parets, pels pallers de CanSerra, entraven les tropes vencedores del con-flicte armat, “els nacionals”, a l’estació deParets hi va quedar encallat un tren de mer-caderies que anava ple de queviures. Els sol-dats republicans que el custodiaven en veureque les tropes franquistes ja havien arribat enel nostre poble varen deixar els seus fusellsabandonats i van pendre el camí de la retira-da. Els veïns de l’Eixample, amb prou ganaque havien passat  van assaltar el comboi ivaren descarregar els fardos de menjar. Elmeu pare i jo que llavors vivíem al carrerMontserrat de l’Eixample, vàrem fer cap al’estació. El meu progenitor em va manar quepugés a dalt del vagó i vaig tirar alguns sacsde queviures. La resta de veïns varen fer elmateix. 
Vostè va començar amb el teatre. Pot

explicar-nos alguna cosa de la seva partici-
pació en l’art dramàtic  local?Els anys 1943 i 1944 vaig participar enun grup que dirigia en Daniel Forns del’Eixample. Aquesta petita companyia feia lesrepresentacions escèniques als soterranis dela mateixa casa Forns, situada al carrer Pratde la Riba. Havia format part  d’aquest grupen la seva infantesa l’actriu Amparo Baró.Recordo que varen posar en escena “La casade les nines”. Una altra obra que també tinc ala memòria és “Madre Alegria” , en la que jofeia d’apuntador on hi varen participar 20

ENTREVISTA A JOSEP MALLA



actrius  i 5 actors L’any 1948 hi havia un grupde teatre local que era conegut com la com-panyia Berenguer-Rovira. Els noms de Rovirai Berenguer eren de dues persones lligades enel poble. Rovira era el pare d’en Jaume Rovirai Carme Berenguer era la  cunyada del primer. Varen representar diferentes obres, entreelles: “La fosca”, “La donzella de la costa”,“El carro de vi”, etc.
A Parets coneixem en Malla com la

persona que organitzava excursions. Com va
començar amb aquesta feina?M’he dedicat a organitzar sortides iexcursions durant 47 anys. Era l’any 1954 queactuava amb la companyia de teatreBerenguer-Rovira i com que cobràvem entra-da, dels diners que havíem aconseguit vàremdecidir fer una excursió. Em varen assignarper organitzar la sortida amb autocar. Vaigposar-me en contacte amb en Rosàs de SantaEulàlia. La sortida va ser  a Tossa de Mar. Jaa principis dels anys setanta n’organitzavauna cada quinze dies. Em cuidava de prepa-rar viatges de més d’un dia, per exemple perSetmana Santa, o bé a l’estiu. Amb aquestessortides vàrem visitar i conèixer molts raconsde Catalunya i d’Espanya. La península lavàrem recorrer per tots costats. Fora de l’estatespanyol, vàrem viatjar per  Portugal, i eravisita obligada anar al Santuari de Fàtima. AFrança, vàrem fer diverses vegades una rutaturística pel sud amb la finalitat de anar a lagran basílica de Lorda.

En Josep Malla ha estat un home molt
prolífic en el camp de la lírica, concretament
amb la poesia. Quantes poesies ha compo-
sat?   No ho sé, però de ben segur que sónmoltes.

Moltes vol dir un centenar? Es podrien comptar per centenars,però no en sé la xifra exacta. 
Parli’ns de la seva poesia? Entre els anys 1952 i 1956 es publicavasetmanalment un diari mural que era conegutcom “l’Albada” i estava penjat sota el porxo

de la rectoria.  Un servidor, cada diumenge hifeia una poesia.  També quan s’acostava elcinquantenari de la mort del nostre granpoeta  català de la Renaixença, Mossèn Cinto,també se’m va demanar de fer-li una poesia.La Unió Paretense estrenava estendard itambé em vaig fer càrrec d’una petita compo-sició en vers. 
Cada any per Pasqua la coral pareten-se feia una cantada. El dissabte es feia sota elbalcó de l’Ajuntament . Era típic cantar unpupurri d’elaboració pròpia referent a coses opersones del nostre poble. Se m’emcomanavaaquesta feina a mi. Cal dir que abans havia depassar la censura, primer pel músic Ventura  idesprés pel rector. El diumenge de Pasqua lescantades de la coral es feien a les cases gransdel casc urbà i el dilluns a les masies depagès. Un del seus pupurris és el següent:

Hi ha sogra que és molt apte fent corre el raspall,
raspalla el gendre el dissabte quan plega del tre-

[ball.
Li recull la setmanada tot dient te’ls tornaré.
Porta’n més una altra vegada que també me’ls
quedaré

La poesia ha estat la meva gran passió,com a lector i compositor. Sempre he procu-rat en les meves poesies que sobretot tingues-sin rima, crec que així tenen una millor sono-ritat.
L’any 1992 es va fundar Niu d’Art dela mà d’un altre poeta paretà, en JaumeAnfruns. En Josep Malla també en va ser socifundador. Va escriure l’acta de la fundació iha participat any rere any. També ha recitat iha escrit poesies fora del nostre poble, ons’han sabut  valorar i apreciar la seva obra.Una altra faceta artística d’en Josep és la dedibuixant i cartellista, ja que molts dels pas-quins que anunciaven les excursions erenfetes per ell amb boniques il.lustracions.Li  donem  les gràcies per la seva amabilitat.

Rosa Martí i Conill i
Joan Volart i Bellavista



El Futbol a Parets

El Futbol a Parets és un repàs als nor-anta anys d’història d’aquest esport a la nos-tra població. Una obra emmarcada en els 75aniversari de la fundació oficial del FutbolClub Parets el 1934, encara que aquest esportja es practicava alguns anys enrera. 
De fet, el primer partit de futbol delque tenim constància que va jugar un equipdel Parets va ser al camp del Mollet el 1919. El1923 es va inaugurar el camp de futbol a laVerneda de Ca l’Isidre Coix amb un partitmolt accidentat segons les cròniques d’ElMundo Deportivo. És clar que quatre anysmés tard, el FC Parets es va traslladar al campde Santa Maria del Vallès per jugar durantaproximadament tres temporades. 
La dècada dels trenta és una de lesmillors èpoques del FC Parets. El 3 d’octubrede 1934 es constitueix oficialment el Futbol

Club Parets sota la presidència de RamonMorell. El gener de 1936 l’equip es va procla-mar campió comarcal derrotant La Garriga imés tard va aconseguir el Torneig Campió deCampions de Catalunya. Va ser un equip for-mat sobretot per jugadors de Parets ambnoms com Raimundo Seguer, Sisquet de canSastre, el Noi Xineia, Joan Vila Carreras‘Vileta’, Manel Alcalà, Castells, FlorenciTomàs, el porter Isidre Jordà. Però tambéamb jugadors de fora com els porters Servós iMagrinyà, Navarro, Bono o Herminio. 
L’esclat de la Guerra Civil va impedirla participació paretana a les OlimpíadesPopulars.
Amb l’arribada del franquisme es vadissoldre el FC Parets i el 9 de gener de 1940neix el Club Deportivo Parets. El 1940 el pare-tà Josep Seguer fitxa pel FC Barcelona.Precisament per aquest fitxatge del Barça, el 3d’agost de 1941 es va jugar un partit històricentre l’equip paretà i el Barça amb victòriadels primers per 3-1. Als anys 40 també apa-reixen algunes penyes: el 1940 la PenyaSanèsia, de curta durada, més tard la PenyaPinocho, la Penya Seguer –que jugava al’Eixample- i la Penya Grill. A final de 1949l’entitat adopta la denominació de Club deFutbol Parets. 
Serà la dècada de grans jugadors comel porter Pere Vila, Josep Sánchez o JoanMartorell ‘Pino’.
Només començar la dècada dels 50,l’equip guanya el Campionat de Primavera.S’hi poden veure jugadors destacats com eldefensa Juan Fernández, Josep Castells,Jaume Ramon i altres. Serà una dècada debons futbolistes paretans que aniran a jugar afora com el mateix Fernández, Isidre Ripoll,Josep Maria Seguer, Emili Ponsetí i altres. 
Després d’un període de crisi del club,que coincideix amb la creació del BalonmanoParets, el club es reactiva gràcies a un juvenil
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que serà precisament la columna vertebraldel primer equip als anys 60.
Durant els anys 60 el Parets va aconse-guir formar un equip de jugadors sorgits delplanter que van destacar durant moltes tem-porades pel seu bon futbol. Serà en aquestsanys quan es formi el primer equip deVeterans del Parets de la mà de Josep M.Seguer i Josep Castells. Entre els jugadorsdestacats cal parlar de Joan Ramon Palet,Antoni García, Sebastià Martorell, ManelAlcalá, Ramon Urtusol, Antoni Vila, JosepManau i molts altres.
Després que l’equip baixés a la catego-ria d’Aficionats, durant els anys setanta puja-rà novament a Segona Regional, categoria ons’hi mantindrà entre 1976 i el 1985. 
El 1971 el Parets juga el primer partitinternacional al camp del Banyuls francès iforma el seu primer equip femení que duraràuna temporada. El juny de 1978, sota la presi-dència de Jaume Anfruns, es van celebrar lesNoces d’Or que van tenir un gran èxit depúblic.
El primer equip del CF Parets es vaquedar a les portes de pujar a 1ª Regional latemporada 82-83 després d’un lamentablearbitratge al camp de la Mataronesa, quanAntoni Blanque era el president. Durant lacampanya 84-85 el conjunt entrenat per JoanRamon Palet va assolir per primer cop a lahistòria l’ascens a 1a Regional. En aquestacategoria s’hi va mantenir fins al 2006. El 1985es va inaugurar la il·luminació artificial delcamp que mantenia la titularitat privada.
Als anys noranta, el CF Parets es vamantenir a 1ª Regional durant tota la dècada.El gener de 1998 l’Ajuntament va adquirir elcamp de futbol comprant els terrenys a lafamília Lloveras.  La temporada 1997-98 es vaincorporar José Miguel Astasio ‘Cuni’, unentrenador que donarà una altra imatge alprimer equip. Una altra data destacada va ser

el juny del 2000 quan es va inaugurar elCamp Municipal Josep Seguer amb una novagraderia coberta i vestidors. Més tard, elsetembre del 2003, es va estrenar la gespaartificial. La temporada 2005-06 s’aconsegui-rà l’històric ascens a Preferent.
Aquest és un llibre del qual estem moltagraïts de la col·laboració de molts paretans iparetanes que han estat vinculats durantalgun moment al Club de Futbol Parets.

Llibre: El Futbol a ParetsAutors: Carles Font  i  Jordi SeguerData: 2009-12-17Edita: Ajuntament de Paretsdel Vallès



La meva història de
records i pensaments

Joaquima Guasch és la filla dels cam-paners de Parets, l’Esteve i la seva esposa, laMaria. També es coneguda com la Quima deCan Pau Moragues. Una persona molt vincu-lada amb el teixit associatiu del poble i queconeix amb precisió i detall la història localdels darrers setanta-cinc anys. És una granaficionada a la poesia, tant com a composito-ra com com a rapsoda. Aquesta publicació ésun recull de tota la seva obra poètica.   
El seu compendi literari ha estat agru-pat en nou apartats. Una gran part de les poe-sies d’aquestes seccions estan  dedicades apersones o a temes locals i una altra part, méspetita fan alusió a la nostra terra, la catalana.Comença amb un conjunt de poesies que fanreferència a l’amor i els sentiments; despréscontinua amb la seva vida més intima i pro-pera, el seu entorn familiar; personatgeslocals que a molts de nosaltres ens omplen debonics records i melancolia; els últims apar-tats ens parlen del nostre Vallès, la terra esti-mada, Catalunya; ens dedica també unsbonics versos del Nadal i per últim els JocsFlorals.   

La seva obra està escrita en un llen-guatge senzill i planer, carregat d’un gransentit humà i cristià. Ens retrata amb expre-sions d’amor i estimació el que ha estat elsseu entorn durant aquest vuitanta tres anysde vida. Ens fa adonar de qualitats i virtutsde moltes persones que han viscut entrenosaltres i han format part de la nostra histò-ria local. Es denota una gran sensibilitathumana vers aquestes veïns i convilatans.Sempre ressaltant la part més positiva d’ells.Fa ben vius  els sentiments i patiments, aixícom les alegries d’aquests personatges,alguns encara entre nosaltres, però moltsd’altres que ja formen part del nostre record.La seva estimació per la terra catalana tambéhi és ben palesa en els seus versos. Fins i toten algun dels seus poemes ens recorda, per laseva expresió escrita i per la temàtica, elsautors de la Renaixença literària a casa nostrade finals del segle XIX. 
El llibre porta un pròleg d’en Joan SalaVila, qui l’ha ajudada a fer la recopilació iagrupar tot aquest treball líric. En  Joan Salatambé ha format part de les persones i enti-tats que varen fer la presentació del llibre elpassat 27 de setembre a  Parets.

Llibre: La meva història de records i pensa-
ments
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Sempre marxen els millors, sovintpodem constatar aquest fet. La Mª AntòniaFité ens ha deixat, una mort sobtada sensecap explicació lògica que pugui justificar-ho.En plena joventut, amb una família consoli-dada i una feina que estimava, sempre deiaque tenia molta sort perquè treballava en allòque li agradava que era donar classes; i hofeia al IES Escola Municipal del Treball deGranollers. Els seus alumnes i la resta de pro-fessionals la trobaran a faltar. Alumnes i pro-fessors l’han acompanyada en l’acte d’aco-miadament visiblement afectats.
Era llicenciada en Filologia Catalana,una dona senzilla predisposada sempre acol•laborar amb el que es presentés, mostra-va interès i clarividència per tot.
Confluïen en la seva persona el bressolde famílies del poble de tota la vida, els Fité iels Volarts, i els Tintó sobrevinguts per lavida que compartia amb el Miki Tintó.
De més jove havia col•laborat amb laBiblioteca Infantil i Juvenil de Can Butjosa,una feina que li agradava d’allò més, perquèel món dels llibres era part del seu món. Vafer allà una bona feina especialment als inicisd’aquesta Biblioteca.

Durant molts anys va ser monitora al’esplai Xabec dedicant moltes hores del seutemps lliure a la formació i oci de joves delnostre poble que ben segur la tindran en elrecord.
Últimament a la revista d’història localParietes,  ajudava a posar en solfa els articlesperquè sortissin publicats des del punt devista lingüístic, el millor possible.
També col•laborava en el movimentRialles per fer arribar espectacles de qualitatals nens i nenes del poble. La seva filla laGemma,  havia fet que s’impliqués en aquestprojecte.
Mª Antònia, et trobarem molt a faltar,on siguis et buscarem i quan es descobreixinels detectors d’ànimes, ens retrobarem.
Descansa en pau.

Rosa Martí i Conill
Química

LA MARIA ANTÒNIA FITÉ 
ENS HA DEIXAT



1)
En l’anterior  Parietes, el núm. 4,  en l’articletitulat Eleccions Municipals del 1979, en elquadre on s’indica el resultat de les eleccions,en la transcripció es va cometre un error enassignar a l’Agrupación de ElectoresIndependientes, 6 regidors quan en realitaten varen treure 5. L’altre regidor va corres-pondre a Centristes de Catalunya-UCD. 

Per tant el resultat correcte de les elec-cions fou:
Partits                  Vots                   Regidors
Unió d’Esquerres de Parets                 1600                         6
Agrupación de Electores Independientes       1452                         5 
Convergènciai Unió                       522                         1
Centristes de Catalunya-UCD        286                         1

2)
Voldríem aprofitar també per a fer una petitaobservació amb relació a l’origen dels treba-lladors de la Linera.A part de les poblacions que vàrem fer refe-rència en el butlletí  no. 4, hem d’afegir la vilade Llívia de la comarca de la Cerdanya, ja queMateo Grau Bernades i la seva família proce-dien d’aquesta vila.

NOTA:
Molta de la informació que fem servir per aredactar els articles d’aquesta revista provéde fonts orals i d’experiències pròpies.

FE D’ERRADES


