
Bon dia a tots i a totes. Moltes gràcies per haver vingut avui dissabte a l’acte que ha de 

servir per arrencar la precampanya de les eleccions municipals i europees previstes pel 

26 de maig.  

Fa goig veure tan plena la platea d’aquest teatre a només 106 dies de la convocatòria 

electoral. 

Mireu l’acte d’avui té molts simbolismes. Per una banda si el celebrem a Can Rajoler és 

perquè va ser en aquest equipament on va néixer el centre d’esquerra republicana fa 

tot just 85 anys, el 6 de febrer de 1934.  

Aquests dies recordant els orígens del nostre partit hem comprovat com la història 

sovint es repeteix dissortadament. 

Esquerra va néixer en una època de molts canvis en la societat catalana i va ser un dels 

partits que més repressió va patir arran del franquisme. Només cal veure com van 

acabar al nostre poble molts dels alcaldes i regidors que van formar part dels governs 

republicans d’esquerres: afusellats al camp de la Bota, empresonats o morint a l’exili 

després de passar per camps de concentració. 

Observant la situació política actual no podem passar per alt que aquella repressió 

ferotge no ha desaparegut mai al nostre país.  

La situació dels nostres presos i exiliats polítics catalans, entre els quals el nostre veí 

Jordi Turull, ens demostra que a Espanya malgrat que es diu que vivim en plena 

democràcia, a la pràctica patim una limitació de drets, que veurem clarament a partir 

del pròxim dimarts quan comenci el judici contra els líders polítics catalans que van 

organitzar un referèndum per decidir el futur polític de Catalunya. 

Deia abans que Esquerra a Parets naixia el febrer de 1934, durant el govern de dretes 

de la 2a República espanyola i a pocs mesos dels fets d’octubre que portaria a la presó 

la totalitat del Govern legítim de la Generalitat i també als regidors republicans de 

Parets. Una mena de 155 que va acabar amb un indult el febrer del 1936 després de la 

victòria de les esquerres en les eleccions generals. 

 

85 anys després reivindiquem més que mai la memòria de tots aquells que van 

treballar per defensar els valors republicans i van lluitar contra el feixisme i en especial 

dels alcaldes i regidors que van morir: Amadeu Pagès, Joan Brunat, Antoni Arimon, 

Esteve Seguer, Amadeu Ramon, Jaume Massaguer, Projecte Forns i Pere Xicota. 

Molts de vosaltres us preguntareu pels motius pels quals us he fet aquesta àmplia 

introducció històrica en la meva intervenció d’avui. 

Certament hi ha massa similituds entre aquell període i la situació política actual. 

Per tot plegat el pròxim cicle electoral ha de ser clau per plantar cara a la repressió que 

estem patint des de les institucions de l’Estat. 



És aquí, on des d’Ara Parets Esquerra Republicana fem una crida a la resta de 

candidatures per crear després del 26 de maig un front polític contra la repressió de 

l’estat, un front comú de totes les forces republicanes i progressistes contràries al 155 i 

que estan a favor dels drets i llibertats.  

El paper que ha jugat el Partit dels Socialistes de Catalunya, al costat de Ciutadans i del 

Partit Popular i participant en manifestacions juntament amb VOX, ens ha de posar en 

alerta. 

A Parets ho hem patit en els darrers mesos. El relleu a l’alcaldia, el maig de 2018, amb 

la marxa de Sergi Mingote i l’entrada de Juzgado ha situat als socialistes encara més a 

prop de Ciutadans i més lluny de la defensa de les llibertats, tot i que ara anunciïn un 

cordó sanitari contra la ultradreta. Potser ho fan per oblidar que del 2011 a 2015 van 

pactar amb el PP, quan VOX encara no s’havia escindit dels populars, i que van dedicar 

a Parets un carrer a Adolfo Suárez.  

El retorn de la bandera espanyola quasi 40 anys després, el dia que era necessària 

l’abstenció de Ciutadans per aprovar els pressupostos, ja que l’alcalde Juzgado no volia 

prorrogar els anteriors, o la negativa a debatre en públic la situació que pateix el polític 

paretà Jordi Turull i la resta de membres del Govern legítim de Catalunya, són altres 

exemples. 

El dia de l’aprovació del pressupost, l’alcalde Juzgado va tornar a perdre una gran 

oportunitat d’apropar-se a aquells que defensem els drets civils i les llibertats i així 

abandonar el bàndol del 155. 

Però va preferir el vot de Ciutadans. Aquesta decisió ens indica que aquest és el 

panorama que ens espera a Parets després del 26 de maig. Ja sabem que si el PSC 

suma amb Ciutadans tindrem novament un pacte antinatura a l’Ajuntament, com van 

fer amb la dreta rància del PP del 2011 al 2015, el partit més corrupte europeu, i 

després amb el PDECAT. 

 

Entre Ciutadans i Esquerra Republicana, els socialistes van triar Ciutadans. 

 

Entre tenir un gest d’humanitat amb la família Turull i posar la rojigualda van preferir la 

bandera. Entre defensar la dignitat de les persones i la unitat d’Espanya, van preferir la 

simbologia. 

 

Que lluny queda el PSC que liderava la campanya Un país, una bandera quan Juzgado 

era membre del govern de l’alcalde Joan Seguer, avui present entre nosaltres. 

 

Però des d’Esquerra Republicana no ens resignem i per això sortirem al carrer per 

convèncer a tothom que no podem permetre un acord entre socialistes i ciutadans al 

nostre ajuntament, que no ens convé. No pot ser que la crispació que Ciutadans ha 

portat als carrers de Catalunya, la traslladi ara al nostre consistori. Hem d’apostar per 

la convivència i pel respecte entre tots i totes. 



I nosaltres ens deixarem la pell per aconseguir-ho. I és aquí, on Ara Parets Esquerra té 

la clau. Si ens feu confiança som nosaltres els que hem de liderar el futur govern de 

Parets.  

Perquè digue’m-ho ben clar:  

Som l’alternativa més sòlida al continuisme de 40 anys de govern socialista a Parets. 

Com heu pogut veure en el primer vídeo que hem projectat, és innegable la gran 

transformació que Parets ha patit en els darrers 40 anys.  

Però la inèrcia dels governs dels últims anys ens ha deixat orfes d’un projecte sòlid de 

poble, que no pot esperar més. Cal acabar amb la política de tapar forats, la 

improvisació i l’anar fent sense cap tipus de criteri. El que un dia és blanc, a l’endemà 

és negre.  

És el moment d’anar a més i situar Parets el més amunt possible, amb cohesió, amb 

generositat i amb un model que recuperi la il·lusió perduda. 

A partir del 26 de maig volem liderar el nou govern per construir, a mitjà termini, el 

Parets del futur. Treballarem per aconseguir un ampli consens entre les forces 

polítiques locals per definir cap a on volem anar i construir junts el Parets que volem 

per les pròximes dècades, entre tots i totes. 

I perquè hem de liderar el pròxim govern? 

Doncs perquè no tothom pot dir que ha treballat durant 4 anys de manera intensa. Els 

tres regidors que hem format el grup municipal, la Kènia, en Ramon i jo mateix, hem 

treballat a fons per conèixer el funcionament del consistori.  

Hem fet una fiscalització constant de tota la gestió del Govern Socialista que hem 

combinat amb la presentació d’un llarg centenar de propostes, la majoria d’elles sobre 

el manteniment de l’espai públic, la conservació del nostre patrimoni i de caràcter 

social. També hem liderat moltes de les reivindicacions de la ciutadania gràcies a les 

nostres campanyes ‘A peu de Carrer’ i ‘Tots SOM Parets’. 

En 4 anys hem dissenyat un projecte de poble que tindrà com a prioritats l’habitatge, 
la justícia social, l’educació pública i de qualitat, o la cultura -refermant la nostra 
identitat com a poble obert i integrador. 

Urbanísticament volem apostar pel projecte del parc Fluvial i d’aquí la proposta 
conjunta d’ERC Baix Vallès de crear una anella verda que connecti el Tenes amb el 
Besós. Volem conservar Can Cabassa i la verneda de Ca l’Isidre Coix.   

Volem un Parets encara més verd que cuidi espais tan emblemàtics com el bosquet de 
la Fàbrica, barris com Can Riera i que preservi Gallecs, indret per on no ha de passar 
cap tipus d’infraestructura.  

Volem un Parets encara més acollidor que defensi la igualtat i la diversitat, amb serveis 
públics de primera qualitat i un manteniment més òptim de l’espai públic.  



Un Parets que aparqui les grans obres faraòniques, que es preocupi més de la qualitat 
de vida del nostre dia a dia i com no de la seguretat ciutadana, dotant de més efectius 
la nostra policia local. 

Un projecte per a la propera dècada que hem de construir entre tots i totes. 

I és aquí on vull explicar-vos el perquè em presento com a candidat a l’alcaldia de 

Parets. 

Mireu fa 4 anys Esquerra em va obrir les portes del partit per rellançar el nostre 

projecte a Parets. I sempre estaré molt agraït per la confiança dipositada.  

Vaig decidir fer un pas al costat en la meva carrera professional i vam començar a 

treballar pel canvi. Una etapa que no ha estat gens fàcil, picant pedra, trepitjant 

carrer... 

Aleshores ja em preocupava la situació política local i el futur del nostre poble. Molts 

de vosaltres em coneixereu de la meva etapa a la ràdio, on vaig començar a col·laborar 

amb només 13 anys, o més tard a la televisió.  

Des de sempre ha tingut vocació pel servei públic i he defensat totes les causes que 

considerava injustes. I tot aquest esforç ha de servir per fer realitat la meva gran 

il·lusió: ser l’alcalde del meu poble, on vaig néixer fa 45 anys.  

Tots els que em coneixeu sabreu que el meu compromís amb Parets és total, amb 

dedicació i responsabilitat pel projecte que defenso i com no amb la institució que 

represento. 

Per tant, des d’aquí us emplaço que doneu suport a la nostra candidatura, la d’Ara 

Parets esquerra republicana, amb una llista que estarà plena de bona gent, de 

paretans i paretanes honestos, transparents i preparats per conduir el nostre poble. 

El canvi a Parets després de 40 anys de socialisme és aquí.  

Avui 9 de febrer de 2019 hem fet història emplenant aquest teatre, i com diria el 

nostre president Oriol Junqueras, el 26 de maig hem d’omplir les urnes de vots 

republicans i deixar enrere la inèrcia i el continuisme.  

El 26 de maig guanyarem.  

Ho farem per tu Oriol, ho farem per tu Marta, ho farem per tu Jordi.  

Ho farem per tots vosaltres.  

Som l’esperança d’un futur millor.  

Som els republicans d’esquerres de Parets. Moltes gràcies!! 

 

 



I ara us presento el nostre convidat de luxe en aquest acte de presentació a Can 

Rajoler. És el portaveu adjunt d’esquerra republicana al Congrés, Gabriel Rufian, 

endavant!! 


