
 

Parets del Vallès, 14 d’abril de 2021 

 

Manifest 90è aniversari de la proclamació de la II República 

Avui, 14 d’abril, commemorem el 90è aniversari de la proclamació de la Segona 
República, un sistema que ens va aportar molts valors i va significar un avenç en tots 
els sentits per al nostre país. 

El cop d’estat franquista de 1936 va arrabassar tot el que significava aleshores aquella 
etapa tan fructífera de la nostra història: democràcia, llibertat, cultura, laïcisme, igualtat 
d’oportunitats, progrés i justícia social.  

Molts valors i ideals que va inspirar la República els reclama avui la nostra societat, 
per fer una defensa d’allò públic, d’un estat autènticament democràtic. 

La fita del 14 d’abril de 1931 fou un moment cabdal per a Catalunya pel que fa a la 
consecució d’altes quotes d’autogovern i per a l’aprofundiment democràtic i la millora 
dels drets socials de les persones. Representava la realització de les esperances 
dipositades en un ideal republicà treballat àrduament en el decurs de diverses 
generacions. Un esclat democràtic que és ben visible en les fotografies, publicacions i 
filmacions de l’època i que continua tenint una gran incidència en l’imaginari col·lectiu. 

Celebrem aquest 14 d’abril en un context econòmic i social estrany, molt estrany. La 
commemoració, doncs, és oportuna per reivindicar una acció política decidida, més 
participativa, que no perjudiqui les condicions de vida de la majoria de la població 
malgrat les circumstàncies adverses que ens toca viure a causa de la pandèmia.  

Amb aquest acte també volem retre homenatge a les persones que van defensar la 
democràcia davant del cop d’estat de 1936. Cap homenatge no està complet sense la 
reparació definitiva de la memòria de milers de persones encara desaparegudes en 
marges o en fosses indignes. 

En aquest 2021 s’acompleixen 81 anys de l’execució dels nostres alcaldes Antoni 
Arimon Farrés i Joan Brunat Escona, afusellats pel règim franquista al Camp de la 
Bóta. En aquest mateix lloc, el 1941, va ser executat un altre alcalde de Parets, 
Amadeu Pagès Xartó. 

Ens van prendre les vides d’aquests representants d’un govern local legítim i 
democràtic. Tots tres van ser sotmesos a un consell de guerra sumaríssim que els va 
condemnar a la pena de mort. Dos regidors més del nostre Ajuntament, Esteve Seguer 
Forés i Amadeu Ramon Briquets, també van ser afusellats pels franquistes, o van 
morir als camps de concentració o a l’exili, com Jaume Massaguer Gallart, Projecte 
Forns Ninou i Pere Xicota Álvarez. 

Volem expressar el reconeixement de Parets a la seva trajectòria pública a favor de la 
democràcia i a l’empremta que van deixar al nostre poble. Van defensar amb dignitat 
els valors d’igualtat, justícia i llibertat i tenim l’obligació de restituir la figura, el bon nom 
i el record d’aquests servidors públics. 

Els recordem sempre, com a persones que van perdre la vida a favor dels seus ideals, 
com a víctimes d’una guerra absurda, d’una tragèdia que hem pogut superar amb el 
temps i amb esperit de respecte i convivència. 


