
VÍCTIMES 
I REPRESALIATS
DEL RÈGIM FRANQUISTA
   

PARETS DEL VALlÈS 



Antoni Arimon Farrés
Parets del Vallès, 1896 – Camp de la Bota, Barcelona, 1939

Fill de família pagesa de masovers, Arimon entrà en política amb 
la proclamació de la II República. Fou militant i fundador d’ERC a 
Parets del Vallès (1934) i membre de la Unió de Rabassaires. 

Alcalde el 1933, formà pa� d’una Comissió Gestora entre 1933 i 
1934. Del seu mandat destaca la municipalització del cementiri 
parroquial o el projecte d’enllaç i travessera per Parets de les 
carreteres de Sabadell a Granollers i de Sant Llorenç Savall a 
Llinars. 
 
Després de l’amnistia pels Fets d’Octubre de 1934, retornà al seu 
càrrec, que ocupà fins al juliol de 1936. Un cop iniciada la Guerra 
Civil, va ser regidor i alcalde segon amb els alcaldes Joan Brunat i 
Amadeu Pagès. Tornà a ser alcalde entre novembre de 1937 i 
octubre de 1938. 

En acabar la guerra, va ser detingut i empresonat a can Rajoler. 
Traslladat a Granollers el juny de 1939, va ser classificat i traslladat 
a Barcelona per ser sotmès al consell de guerra que el condemnà 
a la pena de mo�. Fou executat el 17 d’octubre de 1939. 



Joan Brunat Escona
Montmeló, 1891 – Camp de la Bota, Barcelona, 1939

Fill d’una família de masovers de Montmeló, es traslladà a viure a 
Parets del Vallès, es casà amb Rosa Castells amb qui tingué quatre 
fills. 

Membre destacat de la Unió de Rabassaires, va ser regidor suplent 
a les eleccions municipals de 1934 per ERC i formà pa� del Comitè 
d’Esquerra que es va fer càrrec de l’Ajuntament durant els Fets 
d’Octubre de 1934, motiu pel qual va ser empresonat a Granollers. 
En concedir-se l’amnistia general, tornà a ser regidor fins a l’agost 
de 1936 i alcalde des d’aleshores fins a l’octubre. Per acord del ple, 
va procedir a la destitució del secretari de l’Ajuntament i ordenà 
la recaptació d’un impost per fer front a les despeses ocasiona-
des per la guerra.

Fou detingut el març de 1939. Reconeguts paretans van acreditar 
els càrrecs de la denúncia. Traslladat a la Model, el 31 de maig fou 
executat al camp de la Bota. L’endemà, un grup de veïns de Parets 
van adreçar una ca�a a Franco tot demanant-li la commutació 
de la pena de mo�.  
 



Amadeu Pagès Xa�ó
Barcelona, 1907 – Camp de la Bota, Barcelona, 1941

Obrer industrial, va néixer a Barcelona, on la seva mare havia anat 
a treballar com a minyona. El seu pare no va voler reconèixer-lo 
com a fill i es traslladaren a Parets, on es casà amb Salvador Costa 
i tingueren quatre fills.

Afiliat a la CNT i simpatitzant d’ERC, negocià millores laborals i 
salarials amb la seva empresa, l’any 1931. 

Es casà amb Rosa Xicota, amb qui va tenir dos fills. La seva esposa 
va morir de tifus el 1940, mentre ell era a la presó. Els seus fills van 
quedar sota la custòdia de l'àvia.

Formà pa� del Comitè de Milícies Antifeixistes des de juliol de 
1936 i, més tard, va ser alcalde entre l’octubre de 1936 i l’octubre 
de 1937. Durant el seu mandat, aconseguí evitar algunes deten-
cions de persones de dretes i va minimitzar algunes de les san-
cions que els van ser imposades.

L’abril de 1938, va marxar al front, va lluitar en el sector dels Piri-
neus i a la Bisbal de Falset, on fou fet presoner el 31 de desembre 
de 1938. Traslladat a Santander, ingressà al camp de concentració 
de Corbán i, ja a Catalunya, a la presó del Poble Nou i a Montjuïc. 
Després d’un llarg procés, l’abril de 1941, la sentència del consell 
de guerra fou la pena de mo�, però amb la consideració que pro-
cedia commutar la pena per 30 anys de presó major. Malgrat això, 
i després que veïns de Parets fessin arribar escrits a destacades 
autoritats, va ser executat al camp de la Bota el 29 de maig de 
1941.



Amadeu Ramon Briquets
Parets del Vallès, 1898 - Camp de la Bota, Barcelona, 1939

Treballador de la Indústria Linera i home d’esquerres, pa�icipà en 
els Fets d’Octubre de 1934, però no fou detingut ni processat. 

Es va casar amb Matilda Oliveres, de can Boter, fixaren la seva resi-
dència a Lliçà de Vall i van tenir tres filles, Joaquima, Teresa i Anna.

Poc després de començar la Guerra Civil, el consell obrer de la 
Linera el va escollir com a representant dels treballadors per 
formar pa� del Comitè Antifeixista de Parets. L’octubre de 1936, 
va ser escollit alcalde segon del nou Ajuntament i va formar pa� 
de les comissions de Proveïments, Obres Públiques i Treball.

El juliol de 1937, va posar el seu càrrec de regidor a disposició de 
l’alcalde perquè creia que aquell lloc li corresponia al PSUC, tal 
com estipulava una nova normativa catalana. 

Acabada la Guerra Civil, marxà cap a l’exili a França, amb altres 
companys republicans de Parets. Detingut en un camp de refu-
giats, retornà a Parets del Vallès l’abril de 1939. Presentat a 
l’Ajuntament, les autoritats municipals el detingueren i el traslla-
daren a Granollers, on es va trobar amb altres companys paretans. 
Ja a la presó Cel•lular de Barcelona, al juny de 1939 s’inicià el con-
sell de guerra que el condemnaria a mo�. Fou executat el 19 
d’octubre de 1939.

 



Esteve Seguer Forés
Nogueruelas, Terol, 1904 – Camp de la Bota, Barcelona, 1939

Pocs anys després de néixer, i juntament amb la seva família, va 
traslladar-se a viure a Parets des del seu poble de Terol. 

Obrer de la Indústria Linera, el 1927 es va casar amb M. Assumpció 
Puigdefàbregas, amb qui va tenir dos fills, Montserrat i Josep. 

El juliol de 1935, juntament amb altres joves de Parets, es va oferir 
voluntari per servir al cafè de la cooperativa la Progressiva, per 
estalviar despeses de la societat i destinar els beneficis i les pro-
pines al fons social de l’entitat. Poc després de començar la 
Guerra Civil, el Consell obrer de la Linera el va escollir per repre-
sentar els treballadors en el Comitè de Milícies Antifeixistes. 
L’octubre de 1936, va ser escollit regidor de l’Ajuntament i va ser al 
capdavant de les comissions de Defensa i d’Hisenda fins al gener 
de 1937. El juliol de 1937, va posar el seu càrrec de regidor a dispo-
sició de l’alcalde, perquè el seu lloc corresponia al PSUC. 

El juny de 1938 es va incorporar a files i va fer formació a Olesa de 
Montserrat. El maig de 1939, va tornar a Parets i es va presentar a 
l’Ajuntament on va ser detingut i on fins i tot li prohibiren de veure 
els seus fills petits. Traslladat a Granollers, s’inicià el sumaríssim 
que finalitzà amb la seva condemna a mo�. El 25 de novembre de 
1939, hores abans de ser afusellat, va escriure l’última ca�a a la 
seva família, que encara conserven.

 



Projecte Forns Ninou
Santa Perpètua de Mogoda, 1907 – Gusen-Mauthausen, Àustria, 
1941

Obrer industrial a la Linera i a Can Berenguer. Militant d’Estat 
Català i afiliat a la CNT, el 1931 formà pa� de la comissió de treba-
lladors que negociaren millores laborals i salarials amb l’empresa. 

El juliol de 1936, va formar pa� del Comitè de Milícies Antifeixistes, 
fins que es va constituir el nou Ajuntament el dia 16 d’agost, amb 
l’alcalde Joan Brunat, del qual va formar pa� en representació de 
l’esmentat comitè. Fou membre, també, del nou Ajuntament 
constituït l’octubre, amb l’alcalde Amadeu Pagès. Va ser escollit 
alcalde tercer i membre de les comissions de Proveïments i 
Hisenda. Gestionà la centralització del comerç d’alimentació a la 
cooperativa Progressiva. Va proposar celebrar mercat a la plaça 
els dimecres de cada setmana.

S’incorporà a files quan va ser cridada la seva lleva. En acabar la 
guerra, va marxar cap a l’exili a França. Va passar per diferents 
camps de refugiats; en un d’ells, l’exèrcit alemany el va fer preso-
ner i el depo�aren a un camp de Polònia. A finals de gener de 
1941, arribà a Mauthausen des d’on fou traslladat al camp annex 
de Gusen el febrer següent. Hi va morir el 7 de novembre de 1941.

 



Pere Xicota Álvarez
Parets del Vallès, 1903 – Gusen-Mauthausen, Àustria, 1941

Jornaler agrícola, fou militant d’ERC i de la Unió de Rabassaires. Va 
formar pa� del Consell municipal constituït el 21 d’octubre de 
1936, amb l’alcalde Amadeu Pagès Xa�ó. Va seguir com a regidor 
amb l’alcalde Antoni Arimon Farrés. 

En acabar la guerra, va marxar a l’exili a Franca on va passar per 
diferents camps de refugiats. El maig de 1940 encara era a 
França, però el juny de 1940 va ser capturat pels alemanys i 
depo�at a diversos Stalag (camps). 

Finalment, el van enviar al camp de concentració de Mauthausen 
i transferit al comando de Gusen on va morir l’11 de setembre de 
1941.

 



Jaume Massaguer Galla�
Fonteta Valona, Girona, 1902 – Saint Menéhould, Marne, França, 
1941

Jornaler agrícola i militant d’ERC, en començar la Guerra Civil, 
s’afilià al Sindicat de la CNT. Fou president de la col·lectivitat de 
camperols de Parets i regidor i alcalde tercer amb l’alcalde Antoni 
Arimon Farrés. 

Incorporat a files a finals d’abril de 1938, va ser ferit en un bom-
bardeig les ferides del qual li provocaren greus seqüeles per a la 
salut. Un altre cop al front, a finals de gener de 1939, inicià el camí 
de l’exili. A Franca, va ser conduït al camp de refugiats de Mesnil 
par Suippes (Marne) on trobà companys paretans. 

En començar la Segona Guerra Mundial, pagesos francesos lloga-
ren refugiats per treballar com a jornalers a les seves finques. 
Massaguer va anar a fer de vaquer a casa d’un pagès de la locali-
tat de Remicou�. La salut i la pena el van po�ar a l’hospital de 
Saint Menéhould, on va morir l’abril de 1941. La seva dona no en va 
conèixer la defunció fins a l’any 1949. 

 




