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LA CURSA ELECTORAL JA ÉS AQUÍ
El Govern Socialista es gastarà quasi 5 milions d’€ en obra pública fins a les eleccions

JORDI SEGUER, candidat a l’alcaldia de Parets. Pàg 4.

Recanvi de govern

Sense una planificació a mitjà termini, el Partit Socialista es gas-
tarà des d’ara i fins a la campanya de les eleccions municipals de 
2019 gairebé 5 milions d’euros en diversos projectes que ve pro-
metent des de fa anys.
El grau d’execució del pressupost d’inversions dels dos primers 
anys del mandat ha estat molt baix: 51% (2015) i 35% (2016). 
Aquest fet ha permès acumular un romanent de tresoreria que 
ara es gastarà per maquillar la gestió i presentar l’obra de govern 
del PSC abans de les eleccions. De fet, el ple ordinari de maig va 
aprovar una modificació de crèdit de 2 milions d’euros que servi-
rà en bona part (800.000) per adequar un dels locals municipals 
a IVECO on s’ha de traslladar la Policia Local i el Jutjat de Pau.
Jordi Seguer: “Les presses mai són bones conselleres i la man-
ca de planificació ens ha costat molt cara”.
Aquest mandat els nyaps urbanístics han estat constants. Només 
cal veure què va passar amb la reforma de l’avinguda Espanya, la 
coberta de la pista de Can Butjosa, l’anella esportiva (carril bici), el 
talús del carrer Barcelona o la Sala Polivalent del Pau Vila.

Nou Parc del Sot d’en Barriques 1,4 milions d’euros
Reforma carrers Barri Antic 1,7 milions d’euros
Complex esportiu Riu Tenes 900.000 euros
Millora plaça la Salut i parc Espanya 400.000 euros

Francesc Juzgado, és el nou batlle de Parets en substitució de Sergi Mingote que va renunciar 
per motius personals. Juzgado, regidor des de fa 15 anys (1995-2003 i 2011-18), ha estat el res-
ponsable de tota la gestió urbanística de Parets dels darrers 7 anys. Alhora és primer secretari 
del partit després de derrotar en les primàries (2004) al mateix Mingote. Des d’Ara Parets ERC 
oferim al nou alcalde un diàleg sincer en benefici de tots els paretans i les paretanes.
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Ara Parets ERC ha denunciat la degradació del bosquet 
de la Fàbrica i ha demanat que es tornin a plantar els 
pins que hi havia en aquesta zona verda tan emblemàti-
ca, situada a tocar de la Linera.

Des de la precampanya de les eleccions de 2015, Ara Pa-
rets ERC ha proposat al Partit Socialista la millora del ca-
mí de Can Turull que es troba en molt mal estat. El camí 
s’utilitza com a drecera per anar de la Linera fins al barri 
de les Monges.

Ara Parets ERC continua visitant tots els barris dins de la 
campanya ‘A Peu de Carrer’, els darrers: Can Berenguer, 
l’avinguda Espanya i Can Butjosa. La presència de moltes 
caques de gos, el mal estat de les voreres i l’arbrat, les 
zones de jocs infantils o de l’skate park de l’avinguda Es-
panya són algunes de les queixes que hem presentat. 

MINGOTE PLEGA DESPRÉS DE 15 
ANYS A L’AJUNTAMENT DE PARETS

El novembre passat Ara Parets ERC demanava a l’encara 
alcalde Mingote que assumís responsabilitats per la se-
va absència i inacció en el Govern Municipal. Set mesos 
després ha renunciat al càrrec per motius personals i així 
dedicar-se a la seva passió: l’alpinisme.
El substitut de Joan Seguer no ha complert les expectati-
ves i ha viscut en excés de l’herència del seu antecessor. 
“En aquests 7 anys com a alcalde vostè no ha tingut un 
projecte clar. Se’n va sense complir el seu mandat da-
vant la ciutadania, sense haver planificat el Parets del 
futur i prioritzant els seus interessos personals”, deia el 
portaveu d’Ara Parets ERC, Jordi Seguer.

Mingote, regidor des de 2003 i alcalde des de 2011
El seu llegat serà recordat pels nyaps urbanístics, pel 
viatge paralímpic al Brasil, pel pagament de postgraus 
universitaris a regidores socialistes, per la utilització des-
mesurada del cotxe oficial, l’ús abusiu de les dietes en 
restaurants, la contractació d’un amic-assessor a dit o per 
la seva absència durant els fets polítics d’Octubre. També 
durant el seu mandat s’ha investigat la vida privada d’una 
regidora republicana de l’oposició, s’ha negat a complir 
la Llei de la Comunicació de l’Audiovisual en els mitjans 
públics o complir requeriments del Síndic de Greuges en 
matèria de transparència. 
En el ple de comiat, el portaveu d’Ara Parets lamentava 
la manca d’entesa entre PSC i ERC al llarg d’aquests tres 
anys: ‘Ha estat una oportunitat perduda per les esquer-
res d’aquest poble. Ha preferit pactar amb PDECAT o 
Ciutadans’. Malgrat les distàncies polítiques, va desitjar-
li “sort en el terreny personal i molts èxits en els seus 
nous projectes”.
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• Creació Taula d’Emergències Socials
• Parc d’Habitatges Públic
• Salvem Can Cabassa i la Verneda Ca l’Isidre Coix
• Adhesió a la Querella Argentina contra franquisme 

• Rebuig a la Interpolar i defensa de Can Riera 
• Parets, municipi LGTBI
• Reforç de la plantilla Policia Local 
• Suport a Presos i Exiliats Polítics Catalans 

MÉS D’UN CENTENAR DE PROPOSTES D’ARA PARETS ERC

• El Consell Municipal de la Gent Gran de Parets serà una realitat abans de sis mesos. La proposta presentada per 
Ara Parets ERC va ser aprovada amb el vot favorable de totes les forces polítiques.

• No hi ha hagut marxa enrere i el Govern Socialista ha subhastat l’antiga escola bressol el Petit Cirerer. Les 
al•legacions presentades per Ara Parets ERC, Sumem, NOPP i C’s no han servit per reconduir la decisió. El nou alcal-
de Juzgado ha dit que els diners de la venda (66.000€) s’invertiran en el local municipal d’IVECO.

• Ara Parets ERC s’ha oposat al trasllat de la Policia Local i del Jutjat de Pau a IVECO “per la seva manca de centrali-
tat”. Alhora hem proposat que si es traslladen els serveis, es mantingui una oficina de denúncies al Barri Antic.

• Ara Parets ERC ha proposat posar el nom de parc o plaça del 1r d’octubre a l’espai situat davant de l’escola Vila 
Parietes. La decisió s’haurà de prendre en la Comissió de Nomenclàtor.

• L’Ajuntament de Parets ha aprovat una moció de suport als CDRS i contra la criminalització per part de l’Estat espa-
nyol. La proposta va tirar endavant amb l’abstenció del PSC i el vot en contra de C’s.

• La darrera modificació de crèdit d’1,96 milions € no destinarà cap euro a polítiques socials ni a l’adquisició d’habitat-
ge assequible. En canvi es gastaran 244.000€ (contracte escombraries), 175.000€ (plaça Joaquim Guasch) i 7.000 
€ (proves ADN sanguini gossos).

• Les males olors que afecten el veïnat de Can Berenguer no han desaparegut. Tot i que l’Ajuntament va atribuir la 
problemàtica a la depuradora de DANONE, ara el nou alcalde Juzgado ha reconegut l’existència d’abocaments incon-
trolats que podrien causar les males olors.

Sovint des del Govern Socialista se’ns acusa els grups de l’oposició de no pre-
sentar cap tipus de proposta i dedicar el nostre temps a criticar la seva gestió.
Coincidint amb el tercer any de legislatura des d’Ara Parets ERC hem fet balanç 
de l’activitat del nostre grup municipal: 122 propostes, de les quals 34 han estat 
mocions (10 rebutjades pel Govern Socialista).
La prioritat al llarg d’aquest temps han estat les problemàtiques socials i el man-
teniment i neteja de l’espai públic. Però tampoc ens hem oblidat dels nostres 
joves, de la gent gran, de la memòria històrica o de la defensa del nostre país. 
La regidora Kènia Domènech ha dit que “en tres anys hem demostrat que estem 
preparats per governar i que tenim un projecte de poble”.

SABIES QUE...

Entre les propostes presentades:
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JUNQUERAS RESPON LA CARTA D’ARA PARETS ERC:  
‘HEU DE DEDICAR-vOS EN COS I àNIMA A LES MUNICIPALS DE 2019’

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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‘El 2019 volem liderar el nou govern per construir el Parets del futur’

PRODUCTE COOPERATIU

L’assemblea de militants escull -per unanimitat- 
el cap de llista per les municipals 2019

Oriol Junqueras fa un encàrrec als responsables de 
la Secció Local i els regidors del Grup Municipal 
d’Ara Parets ERC: ‘Heu de sortir al carrer amb un 
somriure etern, abraçant a les bones persones 
estenent la mà a tort i a dret. Heu de teixir noves 
complicitats. Heu d’apel•lar a la llibertat dels pre-
sos, a la dignitat de les famílies’.
El president d’ERC, tancat a Estremera des del 2 
de novembre parla sobre alguns dels aspectes que 
han de centrar la pròxima campanya d’eleccions 
municipals:
‘Heu de parlar de les escoles, de les famílies i de 
la feina. La gent vol bones escoles, seguretat i 
prestacions per a les seves famílies, i feines i sous 
dignes. Nosaltres (ERC) som la seva garantia’.

El 2015 decideix fer un pas al costat en la seva carrera professional i 
encapçala com a independent la llista d’Ara Parets ERC en les elecci-
ons municipals on obté 1.153 vots i 3 regidors. 
Llicenciat en Història Moderna i Contemporània i Periodisme, en Jor-
di també té estudis en Comunicació Audiovisual. Ha estat director 
del canal Vallès Visió, de la ràdio local Rap 107 FM i coautor de les 
publicacions ‘El futbol a Parets’ i ‘El ciclisme a Parets’. Actualment és 
el tècnic de formació d’ERC a la Seu Nacional del partit. 

30 exregidors i exalcaldes de Parets han signat un Manifest a favor 
dels Presos i Exiliats Polítics i en suport d’un Front Democràtic contra 
la Repressió

JORDI SEGUER, REELEGIT CANDIDAT D’ARA PARETS ERC
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