
DI
AR

I IN
FO

RM
AT

IU
 D

’A
RA

 PA
RE

TS
 ER

C 
- E

SP
EC

IA
L R

EF
ER

ÈN
DU

M

EL SÍ S’IMPOSA A PARETS AMB UN 87% DELS VOTS

Un total de 5.613 electors van 
participar el diumenge 1 d’oc-
tubre en la convocatòria del Re-
ferèndum per a l’Autodetermi-
nació de Catalunya a Parets del 
Vallès. D’aquests, 4.906 (87,4%) 
van votar a favor del SÍ a la In-
dependència, 565 van votar pel 
NO (10%). A més, es van regis-
trar 105 vots en Blanc (1,9%) i 37 
Nuls (0,66%).
La jornada no es va poder de-
senvolupar amb normalitat, ja 
que faltant aproximadament 
unes tres hores per al final de la 

Resultats per col·legis electorals (nombre de vots)
SÍ NO Blancs Nuls Total

Escola Lluís Piquer 1.874 144 28 17 2.063
Escola Vila Parietes 460 74 19 5 558
Escola Pompeu Fabra 1.518 183 30 8 1.739
Escola Pau Vila 1.054 164 28 7 1.253

votació es van tancar els quatre 
col·legis electorals davant de 
l’avís que podria fer acte de pre-
sència la Guàrdia Civil.
De fet, aquest avís ja s’havia fet 
circular durant el migdia, poc 
abans del moment de votació 
del conseller de Presidència, 
Jordi Turull, a l’escola Lluís Pi-
quer. Aquest va ser un dels mo-
ments de més emoció, ja que 
moltes de les persones que es-
peraven a les llargues cues del 
centre van aplaudir i abraçar al 
conseller paretà.

Més participació que al 9N i al 
Referèndum de la Constitució 
Europea 
La participació registrada en el 
Referèndum de l’1 d’octubre ha 
estat més elevada que la del 9 
de novembre de 2014 (van vo-
tar 5.498 persones) i el Referèn-
dum de la Constitució Europea, 
celebrat el 20 de febrer de 2005. 
Aleshores va votar un 37,97% 
del cens a Parets: 4.656 perso-
nes. En quant a xifres totals, la 
participació de l’1 d’octubre és 
gairebé idèntica a la del Refe-
rèndum de l’Estatut, celebrat el 
18 de juny de 2006 quan va vo-
tar a Parets un 45,94% del cens: 

5.697 persones. Moltes gràcies 
a tots/es els que vau contribuir 
a que Parets va poder votar l’1 
d’octubre. Hem fet història!

P articipació Referèndums
1 octubre 2017 5.613 pers.
9 novembre 2014 5.498 pers.
Estatut 2006 5.697 pers.
Constitució 
Europea 2005 4.656 pers.
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EL REFERÈNDUM EN IMATGES
El passat 15 de setembre, 27 exregidors de l’Ajun-
tament de Parets -de diversos colors polítics-, 
feien una crida a la participació en el Referèn-
dum de l’1 d’octubre. El 20 de setembre la ciuta-
dania va sortir al carrer davant l’operació policial 
de l’Estat contra la detenció de dirigents polítics 
que preparaven el Referèndum. Posteriorment, 
el 24 de setembre, la plaça de la Vila acollia la 
Crida per la Democràcia amb la participació de 
diverses entitats culturals, partits polítics sobira-
nistes, l’ANC i Òmnium Cultural.
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Gràcies al suport del Comitè en Defensa del Refe-
rèndum, que va tenir cura dels col·legis electorals, 
Parets va poder votar amb normalitat l’1 d’octubre. 
La dura repressió de l’Estat el dia de la votació va 
originar un moviment popular que a Parets es va tra-

duir en una massiva cassolada la nit del 2 d’octubre 
i en diverses accions el 3 d’octubre amb l’Aturada 
de País, com ara el tall de la carretera C-17. La plaça 
de la Vila es va omplir en un acte que reclamava la 
retirada de les forces d’ocupació.
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GRÀCIES PER FER-HO POSSIBLE
Des d’aquest espai volem agrair als centenars de veïns i veïnes del nostre poble que han participat de manera 
activa per fer possible la votació en el Referèndum de l’1 d’octubre. Des de divendres a la tarda, quan hi havia 
el perill que els Mossos d’Esquadra precintessin les escoles, i fins diumenge al vespre, quan van haver de 
tancar per un fals avís d’arribada de la Guàrdia Civil.
Sense esmentar els seus noms, volem destacar el coratge i la valentia dels sis paretans i paretanes que van 
assumir el rol de representant de l’administració en el Referèndum, dels dos coordinadors electorals munici-
pals o dels qui van actuar com a coordinadors a cada centre escolar. I què dir de totes les persones que a títol 
individual van passar les nits protegint les escoles o esperant l’arribada de les urnes i paperetes. Molts altres 
han col·laborat aportant queviures, donant suport al sistema informàtic, informant la ciutadania dels punts de 
votació o fent possible que la gent amb dificultats de mobilitat pogués votar en una jornada històrica.
La ciutadania de Parets ha demostrat amb fets que no necessita cap ban de l’alcalde –en silenci durant un 
mes- per comportar-se de manera correcta. Som i serem un poble pacífic i molt cívic, som gent de pau. I 
per això continuarem lluitant per trobar una solució al conflicte polític que Catalunya manté amb Espanya. A 
Parets no hi ha cap problema de convivència i seria bo que els polítics no contribuíssim a la sensació d’alar-
misme que alguns dels contraris a la independència han volgut generar.
Ara és l’hora de la calma, de la serenor, no ens ha de tremolar el pols per completar el nostre full de ruta. Tots 
al costat de la Generalitat i en defensa de la democràcia.

LA CAMPANYA
DEL REFERÈNDUM
En el marc de la campanya del Referèn-
dum, Ara Parets ERC va organitzar una xer-
rada entre dones paretanes, de diferents 
generacions, partidàries del vot favorable 
a la independència. L’acte va comptar amb 
les intervencions de Núria Àlvarez, Ramona 
Arimon, Montserrat Folguera, Mònica Gar-
cia, Mercè Ramírez i Eulàlia Ripoll. A més, 
sindicalistes d’UGT, CCOO i de la Intersin-
dical CSC van debatre sobre el Referèndum 
juntament amb el diputat de Junts pel Sí al 
Parlament, Chakir el Homrani.

Coincidint amb la Di-
ada Nacional, l’11 de 
setembre, Ara Parets 
ERC va participar en 
l’ofrena institucional 
a la plaça Països Ca-
talans i la nit del 10 
es va celebrar una 
botifarrada i la Festa 
per la República a la 
plaça de la Vila.

Des d’Ara Parets ERC hem cregut convenient editar 
aquest número especial del referèndum, ja què els mit-
jans de comunicació locals han silenciat totes les acci-
ons que s’han dut a terme des de la ciutadania de Parets. 
L’objectiu és visibilitzar tota la mobilització popular que 
els paretans i les paretanes han organitzat en la defensa 
del referèndum d’autodeterminació de Catalunya, de la 
democràcia i dels drets de les persones.

Cavall Republicà és una publicació de la Secció Local 
d’ERC a Parets del Vallès.
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