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Gràcies a l’acord de govern signat amb Sumem 
Esquerres a Parets i Parets per la República-Junts 
per Catalunya, Parets torna a tenir un alcalde 
d’Esquerra Republicana 80 anys després.

El 15 de juny al migdia, Jordi Seguer Romero, 
candidat d’Ara Parets ERC, prenia possessió del 
càrrec amb 9 vots a favor per 7 que va assolir el 
cap de llista del PSC, Francesc Juzgado.

El resultat de les eleccions municipals del 26 de 
maig deixaven a Parets un nou escenari polític 
on Esquerra Republicana tenia l’opció de liderar 
un govern alternatiu al dels socialistes gràcies als 
5 regidors i 2.295 vots assolits. 

El PSC va obtenir 7 representants, Sumem Es-
querres a Parets 3, Parets per la República-JxCAT 
1 i Ciutadans 1.

Gràcies a les intenses negociacions, que van 
durar tres setmanes i on totes les forces van estar 
a l’altura del moment, va néixer el Govern Plural. 
Un govern republicà, progressista i majoritària-
ment d’esquerres. Un govern que posava punt fi-
nal a l’hegemonia socialista dels darrers 36 anys. 
I és que un 51% dels electors i més de 4.700 pare-
tans i paretanes van votar per les tres forces del 

canvi que coincidien en el 85% de les propostes incloses en 
els seus programes electorals.

Durant la seva intervenció, Seguer va dir: «que ningú no 
tingui cap dubte, seré l’alcalde de tots i totes. Deixant al 
marge les sensibilitats de cada veí del nostre poble, gover-
narem per a tothom perquè aquest és l’encàrrec que hem 
rebut de la ciutadania».

JORDI SEGUER, L’ALCALDE REPUBLICÀ DE PARETS

MOR LA REGIDORA I MILITANT D’ERC PARETS, MONTSERRAT LARA

«Venim a treballar per Parets, venim a millorar el poble, venim a servir-vos».
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A través d’un decret, en data 17 de juny, es feien públiques 
les delegacions de totes les regidories del nou Govern Plu-
ral. En el cas del grup municipal Ara Parets ERC quedava 
format de la següent manera.

Jordi Seguer: Alcaldia. Regidor d’Esports, Via Pública, 
Serveis Urbans i Equipaments, i Seguretat Ciutadana.

Montserrat Folguera: Tinenta d’alcaldia. Regidora de 
Relacions Institucionals, Ocupació, Habitatge, Mobilitat i 
Joventut. Regidora dels Barris de Can Butjosa, La Salut i 
Riera Seca.

Kènia Domènech: Regidora de Cultura, Feminismes, LGT-
BI i Transversalitats. Regidora del Barri Cerdanet, Mirador 
de Gallecs i Can Riera. Portaveu del Grup Municipal.

Enrique Villegas: Tinent d’alcaldia. Regidor d’Hisenda, 
Recursos Humans, Serveis Generals, Empresa i Emprene-
doria. Regidor del Barri de Can Berenguer i l’Espai Central.

Montserrat Lara: Regidora de Gent Gran i Comerç. Regi-
dora del Barri de Can Roure, l’Estació i La Sardana. 

En data 31 d’octubre, Montserrat Lara va renunciar a la 
seva acta de regidora per motius de salut.

En les pròximes setmanes ERC donarà a conèixer el nou 

repartiment de funcions coincidint amb l’entrada del nou 
regidor Joan Martorell (independent) que ocupava el sisè 
lloc de la candidatura.

PRIMERS MESOS DE MOLTA ACTIVITAT
Durant la primera setmana de treball del nou Govern Plural, 
el vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia, 
Pere Aragonès, va visitar l’Ajuntament de Parets, acompa-
nyat pel delegat del govern Juli Fernández. La trobada va 
servir per parlar de projectes com el nou edifici de l’institut 
La Sínia o del tercer carril de la C-17.

El 21 de juny, el nou Govern complia un dels seus compro-
misos i col·locava el llaç groc al balcó de la Casa de la Vila 
en suport als presos i exiliats polítics, i en especial del veí 
Jordi Turull.

L’alcalde Jordi Seguer, acompanyat per Casandra Garcia 
i Neus Jordà (tinents d’alcaldia) van visitar a començament 
d’agost Turull a la presó de Lledoners. 

La celebració de la Diada de l’11 de setembre va reivin-
dicar els drets i llibertats i per això va donar veu a Blanca 
Bragulat, l’esposa de Turull.

GRUP MUNICIPAL ARA PARETS ESQUERRA REPUBLICANA
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ARA PARETS ERC AL GOVERN 
REBAIXA D’UN 10% DE L’IBI DURANT TOT EL MANDAT 
El Govern Plural ha aprovat la rebaixa d’un 10% de l’Impost de Béns Immobles durant 
aquesta legislatura. La reducció s’iniciarà en l’exercici 2020 amb una baixada del 2,5% que 
tindrà continuïtat fins al 2023. En total, l’Ajuntament deixarà d’ingressar 1 milió d’euros. Les 
ordenances fiscals del 2020 inclouen, a més, una bonificació del 40% en les transmissions 
patrimonials quan siguin per una segona propietat entre familiars de primer grau.

IMPULS DEL COMERÇ DE PROXIMITAT 
Amb l’objectiu de recuperar l’Associació de Comerciants, inactiva avui dia, una 
representació del govern es va reunir amb els botiguers del nostre poble. Durant la 
trobada es van donar a conèixer  tots els serveis que s’ofereixen des de la Regidoria 
de Comerç (assessorament personalitzat i formació) i es van presentar les iniciatives 
més imminents: Parets D-Tapes i les dues Fires de Nadal (enguany a cost zero).

CONVENI AMB L’EMPRESA AUDENS FOOD PER GENERAR OCUPACIÓ 
Els usuaris del Servei Local d’Ocupació de Parets tindran preferència a l’hora 
d’accedir als nous llocs de feina que necessiti cobrir la companyia d’alimentació 
Audens Food. En quasi dos anys la firma ha passat de 50 a 90 treballadors. 
D’altra banda, l’Ajuntament destinarà un màxim de 100.000€ de subvenció per 
les empreses que contractin paretans/es que es trobin en situació d’atur.

38 LLOCS DE TREBALL EN PLANS D’OCUPACIÓ LOCAL 
En 4 mesos el nou Govern ha convocat 35 llocs de treball dins dels Plans d’Ocupació 
Local i tres places dins del Pla de Garantia Juvenil de la Generalitat de Catalunya. A més 
del manteniment de la via pública, l’Ajuntament ha convocat dues places d’agents de 
mobilitat i civisme, quatre de reforç escolar, un paleta i un tècnic/a d’ocupació, entre 
altres. També s’han convocat borses d’auxiliars administratius i peons de via pública. 

EL CONSELL INDUSTRIAL, UNA PRIORITAT 
Després d’un període d’inactivitat, el nou govern vol impulsar de nou el Consell Industrial 
per teixir relacions de col·laboració entre l’Ajuntament de Parets i les empreses del 
municipi. Prova de la bona predisposició d’aquest sector, va ser l’assistència d’una 
àmplia representació de l’Ajuntament al 50è aniversari de Freudenberg (l’antiga 
Vileda) i a la jornada d’integració que Kluber va celebrar al Casal de Cal Jardiner.

44.000 EUROS EN AJUTS A LES ESCOLES BRESSOL 
El nou Govern Plural atorgarà durant aquest curs 44.000€ en ajuts en 
l’escolarització i en el servei de menjador de les escoles bressol municipals. A més, 
es revisaran les taules existents en la tarifació social després que durant el primer 
any de funcionament han estat molt poques famílies les que han pogut acollir-se, a 
un estalvi total de tan sols 150 euros.

ESTUDI SOBRE EL MODEL DE GESTIÓ DE L’AIGUA POTABLE
L’Ajuntament ha encarregat un estudi en profunditat sobre els diferents models de gestió 
del servei d’aigua potable que actualment gestiona l’empresa CASSA. La voluntat del 
Govern Plural és utilitzar l’anàlisi per decidir si es manté el sistema actual de gestió o si 
finalment es municipalitza. De cara al 2020 també es faran estudis sobre les tarifes actuals 
dels guals industrials i sobre que costaria la gratuïtat del bus urbà per tota la població.
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AMPLIACIÓ DE LA PLANTILLA DE LA POLICIA LOCAL 
Complint un dels compromisos electorals, el Govern Plural incrementarà la plantilla de la Policia 
Local amb un agent més en cada exercici, des del 2020 al 2022, de manera que quan acabi 
el mandat hi haurà 31 efectius, 3 més que avui dia. També es cobriran totes les baixes que es 
produeixin, tant per jubilació com comissions de servei. A més, la plantilla es reforçarà amb la 
contractació imminent de dos agents de mobilitat i civisme, amb capacitat sancionadora.

MILLORES EN EL TRANSPORT URBÀ  
La regidora de Mobilitat, Montserrat Folguera, ha mantingut contactes amb l’empresa Sagalés per 
demanar millores en el servei del bus exprés E-7 que connecta Bigues amb Barcelona passant per 
Parets. La Generalitat s’ha compromès a incrementar la freqüència i inclús a posar més vehicles en hores 
de màxima afluència. A més, el Govern estudia un possible canvi de recorregut del bus urbà per donar 
servei a la part més baixa de l’Eixample, a tocar de la Riera Seca. A més, l’1 de novembre i per primer cop 
el bus urbà va ser gratuït per facilitar el desplaçament al Cementiri Municipal per Tots Sants.

NOU PARC DE CAL·lISTÈNIA A LA ZONA ESPORTIVA  
En la darrera reunió del Consell de l’Esport, l’alcalde Jordi Seguer va anunciar que durant el 2020 es 
condicionarà un parc de cal·listènia (circuit esportiu a l’aire lliure) a la zona esportiva municipal. En el 
seu disseny es tindrà en compte l’opinió dels practicants d’aquest esport al nostre poble. També aviat 
es renovarà la consergeria i la zona d’accés de la piscina municipal coberta. En les últimes setmanes 
s’han canviat els seients de les graderies del camp municipal de futbol i dels dos pavellons.

BAIXA EN UN 18% EL NOMBRE DE ROBATORIS EN DOMICILIS 
No va existir cap onada de robatoris en domicilis de Parets superior a anys anteriors durant l’estiu, 
com denunciava el PSC, sinó tot el contrari: es va reduir la xifra en un 18%. A més, el nombre de 
robatoris en empreses va baixar un 50% i en establiments comercials un 66%. D’altra banda, la 
Policia Local ha detectat un augment d’un 20%  en el nombre de conductors que conduïen sota 
els efectes de les drogues o alcohol. 

UNA DIADA DE LA BICI MOLT PARTICIPATIVA 
Èxit de participació en la Diada de la Bicicleta 2019 que es va fer coincidir amb la Setmana de la 
Mobilitat Segura i Sostenible. Des de la Regidoria de Mobilitat es va aprofitar per fer una enquesta 
sobre el funcionament del bus urbà i es van fer tallers interactius (amb patinets elèctrics) a les 
escoles. A més, durant tota la setmana el servei de bus urbà va ser totalment gratuït.

CONVENI AMB L’AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA SANT JAUME 
L’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume i l’Ajuntament han signat un acord d’ús de la masia de 
Can Jornet fins al 2023, del qual destaca que l’entitat tindrà “la utilització exclusiva de Can Jornet 
durant tot el cap de setmana”. La regidora de Joventut, Montserrat Folguera, va reafirmar la seva 
aposta pel cau, “sé que treballen bé, són una colla de nois i noies que hi posen moltes hores i tot 
ho fan voluntàriament”.

PARETS REFLEXIONA SOBRE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
La Regidoria de Feminismes, LGTBI i Transversalitat va organitzar el 7 i 8 de novembre la jornada 
‘Ampliant els Horitzons de les violències de gènere’, que va incloure xerrades sobre “Les violències 
de gènere des de la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere”, tallers sobre la LGTBIfòbia o una 
conferència sobre la violència sexual com a projecte polític. D’altra banda, l’Ajuntament va col·locar la 
bandera irisada durant tota la setmana de l’orgull en suport al col·lectiu LGTBI. 
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MILLORES EN EL PARC LA LINERA 
Després de la Festa Major d’Hivern, i per no interferir en la celebració de la Fira Medieval, s’iniciaran 
les obres de millora del parc la Linera que tindran un cost d’uns 100.000€. Els treballs consistiran en 
la instal·lació d’un sistema de recollida d’aigües pluvials, l’enjardinament del llac petit, connexions 
de pericons per a escomesa de festes i la impermeabilització en nínxol de bombes del llac. A més, 
durant el 2020 hi ha la voluntat de millorar la gespa del parc i el sistema de rec.

CÀMERES DE VIGILÀNCIA EN CONTENIDORS D’ESCOMBRARIES  
L’Ajuntament instal·larà càmeres de vigilància per controlar els abocaments incontrolats i les 
actituds incíviques que es produeixen en diversos contenidors d’escombraries del poble. La prova 
pilot s’ha iniciat en els contenidors ubicats a l’altura del carrer Jaume Urgell amb Enric Ballera, en 
el Barri Cerdanet. D’altra banda, durant el 2020 es vol incrementar el servei de recollida de mobles 
vells a domicili incorporant la recollida de matalassos i electrodomèstics.

PLA D’ASFALTAT DE CARRERS   
Durant el novembre, el Govern Plural ha tirat endavant la primera fase dels treballs de reasfaltat del 
carrer de la Impremta, des de Francesc Macià i fins a l’entrada al Grup Zeta. En una segona fase es 
completarà l’asfaltat de la resta del carrer –que es troba en mal estat- i es condicionaran baixadors 
en la vorera. Més endavant s’asfaltaran altres carrers com l’Àngel Guimerà o Berenguer i es pintarà 
la senyalització horitzontal de diversos carrers com l’avinguda Josep Tarradellas.

PLA DE MILLORA DE VORERES 
Una de les prioritats del Govern Plural és la millora de la via pública del municipi. Per això durant 
aquest mandat es tirarà endavant un Pla de millora de les voreres. Mentre no s’elabora el projecte, 
s’està actuant de manera intensa en moltes voreres del poble que es troben en mal estat: millorant 
l’estat dels panots i dels escocells. També per millorar l’accessibilitat, sobretot per a persones amb 
mobilitat reduïda, s’ha habilitat una rampa d’accés a la Sala Cooperativa des de l’exterior.

RECOLLIDA DE LA PODA A DOMICILI 
La nova empresa responsable del manteniment de les places i espais públics, Ambientalia, serà 
l’encarregada de la recollida de la poda a domicili. Aquesta és una de les millores que el nou 
contracte ha previst. El servei que es farà durant la temporada de poda (desembre a febrer) 
s’iniciarà el dilluns 9 de desembre. L’Ajuntament informarà sobre com es farà la recollida. D’altra 
banda i seguint els criteris tècnics, enguany al gener s’iniciarà la poda de l’arbrat al nostre municipi.

DESVIACIONS EN ELS COSTOS DE LES OBRES DEL PSC 
Tant les obres de construcció del parc del Sot d’en Barriques com del complex esportiu Tenes 
van patir desviacions pressupostàries que han obligat al Govern Plural a pagar un deute de més 
de 170.000 euros, un 14%. Per cobrir aquestes desviacions, l’Ajuntament ha hagut d’utilitzar 
els diners que hi havia previstos per la tercera fase de reforma del Barri Antic: carrers Ferrer i 
Guàrdia, i Aurora. 

LES REGIDORIES DE BARRI, EN MARXA
El nou Govern Plural ha incrementat fins a 8 el nombre de Regidories de Barri aquest mandat. La 
principal novetat és la creació del Barri que inclou el Camp de les Peces, Can Fradera i els Horts 
del Rector. La primera convocatòria pública ha estat tot un èxit de participació i ha comptat amb 
la presència dels regidors responsables de cada barri, la coordinadora Neus Jordà i l’alcalde Jordi 
Seguer, que han explicat totes les actuacions realitzades i els projectes previstos.
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UNA FESTA MAJOR MÉS PARTICIPATIVA 
La Regidoria de Cultura treballa en el disseny de la programació de la propera Festa Major d’Hivern i també 
en els eixos bàsics de la Festa Major d’Estiu. La darrera edició, celebrada el juliol de 2019, va ser de les més 
cíviques dels darrers anys i amb pocs incidents, gràcies a la bona planificació de tots els agents implicats 
i a l’èxit de les actuacions per combatre el vandalisme. Abans de la Festa Major d’Hivern, l’Ajuntament 
organitzarà un Parc de Nadal el 3 i 4 de gener als dos pavellons per a tres públics: nadons, infants i joves.

LA UNIVERSITAT DE PARETS. PUNT FINAL  
L’Ajuntament ha recuperat la gestió de la segona planta de l’edifici municipal, ubicat al sector IVECO, 
després de rescindir la concessió amb el grup INKEMIA. Un informe jurídic constata que el grup INKEMIA, 
en preconcurs de creditors, ha incomplert de manera molt greu les condicions de la concessió d’ús del 
local de 700 m2. Dos anys després encara no havien començat les obres de la que havia de ser la seu dels 
estudis universitaris a Parets i tampoc no hi havia cap rastre de l’acceleradora d’empreses que havia promès 
l’anterior Govern Socialista.

PARETS COMMEMORA EL 1.115 ANIVERSARI   
Coincidint amb el 1.115 aniversari de la consagració del temple parroquial de Sant Esteve, s’ha presentat 
el projecte 50x1.000  ‘Un poble, una parròquia’, que pretén recollir 50.000€ per posar al dia l’església 
que va ser reconstruïda després de la Guerra Civil. El Govern Plural s’ha compromès a col·laborar en 
el finançament de la restauració d’alguns elements del temple. Una àmplia representació municipal va 
assistir el 13 d’octubre a la missa de presentació del projecte de mecenatge. 

LA NOSTRA GENT GRAN MOLT ACTIVA 
Durant les primeres setmanes del nou govern vam tirar endavant una nova edició de les Jornades  Els 
Nostres Avis que van cloure amb un multitudinari dinar de germanor al restaurant el Álamo d’Alcover. 
Des de la Regidoria de Gent Gran també hem organitzat les castanyades als tres casals i ja preparem el 
berenar de Nadal es farà el 27 de desembre al pavelló. També hem incorporat novetats en la programació 
de cursos i tallers, i hem impulsat una caminada saludable dins de la Setmana de la Mobilitat.

EN SUPORT DE LA PROTECTORA D’ANIMALS 
El nou Govern Plural continua donant suport a l’Associació Protectora d’Animals de Parets. El juliol passat 
vam assistir a la Botifarrada Solidària a Can Butjosa i el 27 d’octubre no ens vam perdre la Caminada 
Solidària. Un dels compromisos electorals d’ERC és la millora de les instal·lacions de la protectora i 
incrementar la línia d’ajuts. En aquests primers mesos, el centre d’acollida temporal d’animals de la 
Marineta ja disposa del permís per ser considerat nucli zoològic.

SORTIDA DEL CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET 
L’Ajuntament de Parets s’estalviarà 129.000€ anuals després d’aprovar la sortida del canal Vallès Visió, amb 
l’abstenció de Ciutadans i el vot en contra del PSC. La portaveu d’Ara Parets ERC, Kènia Domènech, va assegurar 
que confien “cegament en el nou projecte de comunicació que lidera la Casandra Garcia” i va assegurar que “és 
un projecte sòlid”. A partir de 2020, l’Ajuntament crearà una plataforma única de comunicació que incorporarà una web tv.

LES OBRES D’IVECO COMENÇARAN EL GENER
El PSC va adjudicar en plena campanya electoral les obres de condicionament de la primera planta de 
l’edifici municipal situat a IVECO i on s’ha de construir la nova comissaria de Policia Local. Davant dels 
costos elevats que suposaven fer marxa enrere a l’adjudicació, el nou Govern Plural ha redefinit els usos 
i finalment hi traslladarà el Servei Local d’Ocupació, Promoció Econòmica i Empresa i el Jutjat de Pau. 
També hi haurà una regidoria de Barri i una sala polivalent per les entitats. Si tot va bé el trasllat de la 
Policia no es farà efectiu fins passat l’estiu de 2020.
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ERC GUANYA PER PRIMER COP LES 
ELECCIONS GENERALS A PARETS

Triomf històric d’Esquerra Republicana de Catalunya en les 
Eleccions Generals a Parets del Vallès que es van celebrar 
el diumenge 10 de novembre. La candidatura liderada per 
Gabriel Rufián va obtenir 2.521 vots (23,78%) i va superar el 
Partit dels Socialistes que va assolir 2.436 sufragis (22,97%). 

Per districtes, ERC va guanyar de forma clara en l’1 (Lluís 
Piquer) amb 985 vots imposant-se en totes les meses. En el 
districte 2 (Eixample) vam quedar en segona posició amb 
1.536 vots, guanyant en una mesa del Pompeu Fabra i que-
dant a molt poca distància del PSC a Can Butjosa. Des de 
1936, la candidatura republicana no guanyava unes elecci-
ons generals a Parets.

D’altra banda, en les eleccions al Senat, els tres senadors 
d’ERC van ser els més votats. Destacant en primer lloc Mi-
rella Cortés amb 3.230 suports, que va guanyar en totes les 
meses del poble, excepte una del Pau Vila. 

REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL JUDICI DEL PROCÉS
El dilluns 14 d’octubre, el Govern Plural va consensuar un 
manifest de rebuig a “una sentència condemnatòria, injusta 
i antidemocràtica”: quasi 100 anys de presó per als líders 

polítics i socials i 12 anys pel paretà Jordi Turull. Al migdia 
ens vam concentrar a la plaça de la Vila i al vespre es va ce-
lebrar la manifestació més massiva que es recorda a Parets 
amb prop d’un miler de persones. 

El dijous 17 d’octubre, cap a 20.000 persones arribaven 
a Parets, procedents de La Garriga, en la segona jornada 
de les Marxes per la Llibertat. ERC i Junts per Catalunya 
van assumir els costos de l’organització logística. A la tarda 
celebràvem un ple extraordinari per donar suport a Jordi 
Turull i a la resta de presos polítics condemnats. 

El 26 d’octubre, l’alcalde Seguer assistia a l’acte convocat 
per la Generalitat per rebutjar la sentència del Suprem. 

El dissabte 19 d’octubre, centenars de paretans i pareta-
nes vam omplir la plaça per reclamar la llibertat d’en David 
i l’Alvaro que van ser detinguts per haver assistit a les mo-
bilitzacions de Barcelona i empresonats preventivament a 
la Roca. Els van deixar en llibertat el 4 de novembre.

El dissabte 2 de novembre, ERC Parets organitzava un au-
tocar cap a la presó de Lledoners per participar en l’acte 
commemoratiu del segon aniversari de l’empresonament 
d’Oriol Junqueras i Joaquim Forn.
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Amb gran consternació i tristor, des de l’Agrupació 
local d’Esquerra Republicana de Catalunya de Parets 
del Vallès, comunicàvem el passat 13 de novembre la 
defunció de la nostra companya Montserrat Lara Lara, 
a causa d’una greu malaltia.

Militant exemplar del partit des del 2014, va destacar 
sempre pel seu tarannà compromès, actiu i incansa-

El 15 d’octubre, a la una del migdia, el Govern Plural 
va homenatjar la figura del president Companys –el 
dia del 79è aniversari del seu assassinat per part del 
franquisme- i la resta d’alcaldes i regidors republicans 
paretans que van ser afusellats al Camp de la Bota de 
Barcelona o van morir a l’exili: Antoni Arimon, Joan Bru-
nat, Amadeu Pagès, Amadeu Ramon, Esteve Seguer, 

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

Tiratge: 8.000 exemplars.
Imprimeix: DBcoop, sccl

Nova adreça seu ERC Parets: Carrer Major, 54
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9 MOR LA REGIDORA I MILITANT D’ERC 
PARETS, MONTSERRAT LARA 

HOMENATGE ALS REPRESALIATS DEL FRANQUISME

ble. Activista en la defensa de la democràcia i de les 
llibertats, ferma en les seves conviccions i una gran 
lluitadora en tots els àmbits.

Va lluitar per Catalunya, per Parets, per les esquerres 
i per la República. I l’hem vist lluitar tossudament, amb 
la mateixa força, per vèncer la malaltia.

En el sí de l’agrupació local, va exercir com a Secre-
tària d’organització i actualment, era Secretària de la 
dona, tasca que compaginava amb el càrrec de regi-
dora a l’Ajuntament de Parets del Vallès, en les àrees 
de Comerç i Gent Gran.  També va ser candidata a les 
Eleccions al Congrés dels Diputats de 2015 i 2016.

Les seves darreres intervencions públiques van ser en 
la manifestació de rebuig a la sentència del procés el 
14 d’octubre i en els plens celebrats el 17 i 24 d’octubre.

No hi ha prou paraules per expressar la gran pèrdua 
que sentim tots els membres d’Ara Parets ERC, de Sú-
mate – on va iniciar la seva trajectòria política- i del 
conjunt d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Descansi en pau. 

Autors de les fotografies: Ajuntament Parets / Mercè Ramírez / Chussa Mulà / ERC Parets

Jaume Massaguer, Projecte Forns i Pere Xicota. L’acte 
va tenir lloc en el monument als represaliats situat al 
parc la Linera i obra de Josep Plandiura. 
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