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ERC ASSOLEIX UN NOU RÈCORD HISTÒRIC 
DE VOTS EN UNES ELECCIONS A PARETS
L’independentisme guanya força a Parets després  dels resultats del 21D

Esquerra Republicana aconsegueix un rècord històric en 
una jornada electoral a Parets amb 2.650 vots, 1.380 més 
que en les catalanes de 2012 i 1.157 més que en les gene-
rals de 2016.
A més, la suma d’ERC, Junts per Catalunya i la CUP guanya 
552 vots més que el 27 de setembre de 2015 i s’enfila fins als 
4.985 vots, 79 més que en el Referèndum de l’1 d’octubre.
Mai ERC havia assolit tants vots a Parets en uns comicis. 
Som primera força al Districte 1 (Lluís Piquer) amb 994 
vots (24,20%) i guanyem en 2 de les 4 seccions.
Som segona força al Districte 2 (Eixample) amb 1.656 vots 
(20,71%).
Quedem segons al Pau Vila per davant del PSC amb 573 
vots; segons a Can Butjosa per davant del PSC amb 430 
vots; segons al Sant Jordi per davant del PSC amb 305 vots 

i segons al Pompeu Fabra per davant del PSC amb 348 vots.
La participació el 21D també va establir un nou registre: 
85%, 7 punts més que el 2015.

Més de 50 apoderats
Des d’Ara Parets ERC volem agrair als més de 50 apoderats 
i apoderades de la secció local que van supervisar el de-
senvolupament de la jornada electoral i van evitar que es 
produïssin irregularitats en els diferents col·legis. Gràcies 
a tots i a totes per fer-ho possible.

Resultat eleccions 21 desembre
BLOC INDEPENDENTISTA (ERC + JxCAT + CUP) 4.985 vots
BLOC CONTRA 155 I A FAVOR REFERÈNDUM (ERC + 
JxCAT + COMUNS + CUP) 6.103 vots

BLOC UNIONISTA A FAVOR 155 (C’s + PSC + PP) 5.753 vots

2.650  GRÀCIES!!2.650  GRÀCIES!!2.650  GRÀCIES!!2.650  GRÀCIES!!
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LA CESSIÓ D’UN LOCAL PÚBLIC A INKEMIA, UN MAL NEGOCI
L’Ajuntament ha llogat amb unes condicions molt avantatjoses la segona planta d’un 
local municipal a IVECO al grup empresarial INKEMIA. La cessió de l’espai de 700 m2, 
sense cap concurs públic, serà gratuïta durant els dos primers anys i posteriorment la 
firma pagarà 820 euros al mes, fins al 2027. Des d’Ara Parets ERC considerem que la 
decisió presa ha estat precipitada, ja que trigarem 90 anys a amortitzar la inversió que 
es va aconseguir amb recursos propis el 2014: 1 milió d’euros. INKEMIA instal·larà un 
centre de formació adscrit a la universitat privada Ramon Llull-Blanquerna que oferirà 
màsters a preus d’or.

MINGOTE LIQUIDA UNS 5.000 EUROS EN RESTAURANTS
Que a l’alcalde de Parets li agrada dinar en alguns dels millors restaurants de l’en-
torn, amb diners públics, ja no és cap secret. Si durant el 2015 es va gastar 6.000 
euros en 90 àpats, el 2016 va esmorzar, dinar o sopar almenys en 118 cops amb un 
cost amb càrrec als pressupostos municipals d’uns 5.000 euros. El restaurant ENVY 
continua sent el preferit per l’alcalde socialista que va facturar fins a 51 àpats, un 
d’ells amb el primer secretari del PSC comarcal, Salvador Illa, el març de 2016, pagat 
amb diners públics.

DEMANEM UNA MILLORA DE LA NETEJA ALS POLÍGONS
Els resultats de l’auditoria sobre el contracte de la recollida i trasllat dels residus sò-
lids urbans i de la neteja viària atorga una puntuació mitjana del 8,22. La nota però 
disminueix als polígons industrials, on hi ha carrers de Can Volart que no arriben al 
6. Des d’Ara Parets ERC demanem novament una millora del servei de neteja a les 
zones industrials i lamentem que gairebé la meitat dels contenidors tenen defici-
ències. Alhora l’auditoria detecta major presència d’excrements en el nucli urbà i 
moltes herbes als polígons.

LA GENERALITAT REDU EIX UN 85% EL DEUTE AMB PARETS
El deute de la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Parets s’ha reduït un 85% 
entre el març de 2016 i l’octubre de 2017, passant d’1,89 milions d’euros a 287.531. La 
bona gestió del vicepresident Oriol Junqueras ha permès sanejar les finances de la 
Generalitat, reduint el dèficit públic i el termini de pagament a proveïdors malgrat 
les importants tensions de tresoreria, agreujades pel dèficit fiscal.

L’empresa SERVIDEL executa les obres de remodelació 
dels carrers del Barri Antic per un import d’1,48 milions 
d’euros (1ª i 2ª fase). La reforma inclou els carrers Traves-
sera, Major i Barcelona, i no està previst que conclogui 
fins a la tardor de 2018. El Govern Socialista continua sen-
se explicar com resoldrà l’eliminació d’una cinquantena 
de places d’aparcament a la via pública.

La nova sala Polivalent de l’escola Pau Vila es va inundar 
l’endemà de la seva inauguració que va tenir lloc el 17 d’oc-
tubre. Després que el Partit Socialista negués l’evidència, 
l’arquitecte municipal va reconèixer els fets -en la comissió 
sol·licitada per ERC- i va explicar que van perdre la confian-
ça en l’empresa Arcadi Pla que no va executar correctament 
les obres. A causa de la pluja, part del parquet de la sala 
s’haurà de canviar i s’ha compactat el terreny de l’entorn.

BARRI ANTIC PAU VILA
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REBUTJADA LA PROPOSTA DE REBAIXA DEL 5% DE L’IBI 
PSC i PDECAT no van acceptar la proposta d’Ara Parets ERC de re-
baixar l’import de l’Impost de Béns Immobles (IBI) un 5% fins al 2019, 
el que representa deixar d’ingressar uns 190.000 euros l’any. La re-
baixa es podria compensar amb els ingressos procedents per al-
tres vies i amb la reducció de les partides destinades a estudis o 
assessories. La Sociovergència també va rebutjar la introducció del 
sistema de tarifació social en serveis públics com l’escola bressol i 
l’Escola Municipal de Música.

EL LLAÇ GROC NO TORNARÀ A L’AJUNTAMENT

• Ja han començat les obres de condicionament d’una nova benzinera, un tren d’autorentat i un aparcament de 
camions, a tocar de la masia Can Volart. Tots els grups de l’oposició han iniciat una campanya de recollida de 
signatures per preservar aquesta masia afectada pel traçat de la C-17.
• Ara Parets ERC ha demanat al Govern que afronti la possible recuperació de la gestió directa del servei d’aigua 
potable, en mans actualment de l’empresa CASSA. La proposta d’ERC arriba després de l’apujada d’un 11,8% del 
rebut, per part de l’Agència Catalana de l’Aigua.
• La pista de gel sintètic que l’Ajuntament ha ubicat aquestes festes a la plaça Dr. Trueta ha costat 29.000 eu-
ros: 17.000 la instal·lació, 7.500 el monitoratge i uns 4.500 la vigilància nocturna per 15 dies.
• Ara Parets ERC considera desmesurat l’import dels tax is que l’alcalde Mingote va facturar durant la seva esta-
da a Rio de Janeiro. Trajectes de tan sols 2 quilòmetres, i que acostumen a valdre 6 euros, van acabar costant 
20 vegades més cars. El viatge de només tres dies va sumar un import de 3.500 euros.
• El 16 de novembre es feia públic el trencament del pacte de govern de la Sociovergència a Parets. Els motius: 
les diferències en política nacional. Malgrat això el regidor Raul Urtusol continua presentant actes com si fos 
membre del Govern Socialista i manté el suport en els plens.

La proposta presentada per Ara Parets ERC de tornar a col·locar el llaç groc, 
que reivindica la llibertat dels presos polítics catalans, en el balcó de la Casa de 
la Vila no ha prosperat. El grup socialista, majoritari amb 8 regidors, es va unir 
a Ciutadans (1) per rebutjar-la en la darrera Junta de Portaveus. Sumem Parets i 
NOPP van donar suport i el PDECAT no hi va assistir.
Alhora PSC i Ciutadans han rebutjat col·locar una pancarta al balcó de la Casa 
de la Vila amb el lema ‘Llibertat Presos Polítics Catalans. Us volem a casa’ 
i mantenir-la fins que surtin de la presó Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi 
Sànchez i Jordi Cuixart.

Crida al diàleg
El text de la moció reclamava la llibertat immediata pels presos polítics catalans, instava al Govern Espanyol que aturi 
l’aplicació de l’article 155 i iniciï negociacions amb el Govern legítim de Catalunya, cessat a causa d’aquest article, i em-
prengui la via del diàleg per resoldre el conflicte polític català.
La moció d’Ara Parets ERC recordava que reconeguts juristes i magistrats espanyols han expressat que no hi ha motius 
reals per mantenir-los a la presó preventiva com tampoc indicis clars dels delictes que se’ls acusen.

SABIES QUE...
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Dins la campanya de proximitat amb els barris de Parets, A Peu de 
Carrer, al juny vam visitar Can Cabassa, l’escorxador i l’antiga BENDIX

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

Tiratge: 8.000 exemplars.
Imprimeix: DBcoop, sccl
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8 RUFIÁN: “VOLEM RECUPERAR LA REPÚBLICA 
QUE ENS VAN ROBAR FA 80 ANYS”

REPRESSIÓ FRANQUISTA

PRODUCTE COOPERATIU

Ple a vessar en l’acte d’homenatge als alcaldes i regidors 
paretans republicans represaliats pel franquisme

Enguany l’homenatge es va fer extensiu a la quaran-
tena de paretans i paretanes amb una causa oberta 
pel franquisme. En la llista hi ha Manuel Guasch Cor-
tés, primer alcalde republicà de Parets, que va eludir 
la mort tot i estar a presó, o Maria Costa Pagès, con-
demnada a 15 anys de reclusió.

La Sala Basart de la Cooperativa es va omplir de gom a gom el 20 d’octu-
bre en l’acte d’homenatge als tres alcaldes i cinc regidors que van ser afu-
sellats pel franquisme al Camp de la Bota de Barcelona o van morir a l’exili.
El diputat d’ERC al Congrés Gabriel Rufián va tancar un acte molt emotiu 
que va comptar amb la participació de la historiadora M.Àngels Mas-
saguer, del president de l’Associació ProImmolats per les Llibertats de 
Catalunya, Pere Fortuny o el fundador del banc de l’ADN, Roger Heredia.

Durant la seva intervenció Rufián va dir que “si l’Estat espanyol hagués posat tantes ganes en la recerca de les 
urnes de l’1 d’octubre com en les 120.000 persones que hi ha en cunetes, potser haurien localitzat les restes 
de Lorca. Espanya és el segon país del món, després de Cambodja, amb més fosses comunes sense obrir”.
Per Rufián “el que estem fent a Catalunya no va de banderes sinó de recuperar el país, la República que ens 
van robar fa 80 anys els avis i els pares dels mateixos que governen a Espanya”.
El diputat d’ERC va lamentar “el paper indigne del PSC-PSOE” en la política actual: “el seu silenci i complicitat 
fa que la maquinària repressora de l’Estat –amb PP i Ciutadans- encara sigui més forta”. L’acte d’homenatge 
va fer un nou reconeixement als alcaldes Antoni Arimon, Joan Brunat, Amadeu Pagès, i als regidors Amadeu 
Ramon, Esteve Seguer, Projecte Forns, Jaume Massaguer i Pere Xicota, tots ells represaliats pel franquisme.

Autors de les fotografies: Chussa Mulà, Mercè Ramírez, Pere Vila, Ara Parets ERC
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