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El portaveu adjunt d’Esquerra Republicana va donar suport 
a Seguer en la seva presentació com a candidat a l’alcaldia 
de Parets del Vallès en l’acte celebrat el passat 9 de febrer 
amb quasi 350 persones de públic.

Durant l’acte, presentat per la regidora Kènia Domènech, 
es va projectar un vídeo de la secretària general d’ERC, Mar-
ta Rovira, que des de Ginebra (Suïssa) -on es troba exiliada- 
va recolzar la candidatura de Jordi Seguer.

Rovira que ja va visitar Parets fa 4 anys en la presentació 
del seu llibre va dir que “en Jordi té Parets al cap i al cor i 

que farà una gran feina. En aquest mandat he pogut seguir 
la feina que ha fet tot l’equip que ell ha liderat. Parets tin-
drà un alcalde republicà”.

A Marta Rovira li hauria agradat estar novament a Can Ra-
joler, indret on va néixer ERC Parets el febrer de 1934, però 
tal com va explicar, la repressió de l’Estat espanyol ho va 
impedir. 

Prèviament es va projectar un vídeo amb imatges aèries de 
Parets on s’emplaçava a tots els veïns i veïnes a implicar-se 
en el projecte de canvi d’Ara Parets Esquerra Republicana.

EL CANVI JA ÉS AQUí!
Gabriel Rufián presenta Jordi Seguer, cap de llista d’Ara Parets, en un Teatre Can Rajoler ple a vessar

Jordi Seguer: “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. Som l’esperança d’un futur millor”
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Durant la seva intervenció, el candidat d’Ara Parets va dir 
que “la inèrcia dels governs dels últims anys ens ha dei-
xat orfes d’un projecte sòlid de poble, que no pot esperar 
més. Cal acabar amb la política de tapar forats, la impro-
visació i l’anar fent sense cap mena de criteri. És el mo-
ment d’anar a més i situar Parets el més amunt possible, 
amb cohesió, amb generositat i amb un model que recu-
peri la il·lusió perduda”.
Seguer va afirmar que “a partir del 26 de maig volem lide-
rar el nou govern per construir entre tots i totes, a mitjà 
termini, el Parets del futur”.

La candidatura d’Ara Parets ERC ha dissenyat un projecte 
de poble que tindrà com a prioritats l’habitatge, la justícia 
social, l’educació pública i de qualitat, el manteniment de 
l’espai públic o la cultura, refermant la nostra identitat com 
a poble obert i integrador.

Un Parets que aparqui les grans obres faraòniques, que es 
preocupi més de la qualitat de vida del nostre dia a dia i de la 
seguretat ciutadana, dotant de més efectius la Policia Local.
En la seva conclusió, Jordi Seguer explicava perquè vol ser 
alcalde de Parets:

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

“Des de sempre he tingut vocació pel servei públic i he 
defensat totes les causes que considerava injustes. Tots 
els que em coneixeu sabeu que el meu compromís amb 
Parets és total, amb dedicació i responsabilitat pel projec-
te que defenso i com no amb la institució que represento”.

Per la seva banda, Gabriel Rufián apel·lava “als votants so-
cialistes i catalanistes, que n’hi ha, i molts que s’han sentit 
exclosos d’un partit que fins i tot ell, van votar algun cop”.

“Hi ha molta gent que va a votar el seu partit de sempre 
amb el nas tapat. I això s’ha d’acabar. Perquè ser d’Esquer-
ra Republicana és ser-ho d’un partit amb 88 anys d’histò-
ria, i ningú ens pot donar lliçons de republicanisme, d’in-
dependentisme o del fet de ser d’esquerres”.

Per Rufián “el municipalisme és la base, allà on de debò 
es poden canviar les coses. En Jordi ha de ser el nou al-
calde de Parets per deixar enrere els 40 anys de govern 
socialista”. 

Rufián va tenir paraules de reconeixement per a tots els 
presos i exiliats polítics i va lloar la figura d’Oriol Junqueras 
“empresonat per una maquinària de poder molt gran, ca-
paç de convèncer i enganyar a molta bona gent”.
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RESUM 4 ANYS (2015-2019): PROPOSTES 

AMPLIACIÓ DE LA RESIDÈNCIA PEDRA SERRADA
En la negociació del pressupost 2019, Ara Parets va demanar l’ampliació durant els caps de 
setmana i festius del servei del centre de dia. Alhora considerem urgent l’ampliació del nombre 
de places a la residència, ja que l’octubre de 2017 hi havia 144 persones en llista d’espera.

REBAIXA DE L’IBI I TARIFACIÓ SOCIAL A LES ESCOLES BRESSOL 
En la negociació de les ordenances fiscals de 2018 i 2019, Ara Parets 
ERC va proposar la rebaixa del 5% de l’Impost de Béns Immobles. La 
proposta no va ser acceptada pel PSC, en canvi sí que es va comprometre 
a implementar criteris de tarifació social a les tres escoles bressol 
municipals a partir del curs 2019-20. També s’han introduït mesures 
per incentivar el lloguer d’habitatges buits a preus més reduïts.

PLA D’HABITATGE I ADQUISICIÓ DE PISOS SOCIALS
A proposta d’ERC, el ple de l’Ajuntament es va comprometre a redactar un nou Pla 
Local d’habitatge, caducat des del 2015. El document haurà d’estar enllestit abans 
de les eleccions municipals i haurà de servir per donar resposta a les necessitats 
que té Parets. Mentrestant hem proposat destinar part del superàvit pressuposta-
ri a l’adquisició d’habitatges, mesura que ha estat acceptada parcialment: només 
25.000€ dels 300.000€ que vam demanar el 2019.

EL NOU INSTITUT LA SÍNIA NO POT ESPERAR MÉS
Ara Parets ERC vol que l’Ajuntament cedeixi com més aviat millor un terreny a la 
Generalitat per tal d’accelerar la construcció del nou edifici de l’Institut La Sínia, en 
aules prefabricades des de fa 8 anys. A més de Can Fradera o l’espai central, pendents 
de tràmits urbanístics, ERC creu que si és necessari caldria buscar altres alternatives.

ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS LGTBI
A proposta d’ERC, l’Ajuntament es va adherir a la Xarxa de Municipis LGTBI (2017), prèviament 
el 2016 es va aprovar la col·locació de la bandera de l’arc de Sant Martí el 17 de maig i 28 de 
juny i la redacció del Pla Local contra la LGTBIfòbia que finalment s’ha inclòs dins del nou Pla 
Local d’Igualtat.

Altres propostes aprovades 
durant aquest mandat:
- Creació de la Taula d’Emergències Socials. 
- Creació del Consell Municipal de la Gent Gran.
- Adhesió a la Querella Argentina contra el franquisme.
- Monument d’homenatge als alcaldes i regidors 

represaliats pel franquisme.
- Regulació de l’ús de patinets per la via pública.
- Parets, municipi contra el feixisme i el racisme.
- Estudi bretxa salarial treballadors Ajuntament

Propostes rebutjades:
- Estudi models alternatius a la gestió de l’aigua potable.
- Ampliació plantilla Policia Local.
- Construcció de la Piscina Descoberta Municipal.
- Comissions informatives sobre Comerç, Comunicació i 

Urbanisme.
- Eliminació dels noms de carrers amb connotacions 

franquistes.
- Creació del Consell Assessor i Consultiu dels Mitjans de 

Comunicació Locals.
- Procés participatiu nou model de Festa Major.
- Retolació del Cotxe Oficial de l’Ajuntament. 
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RESUM 4 ANYS (2015-2019): FISCALITZACIÓ

POSTGRAU EN LIDERATGE POLÍTIC PAGAT AMB DINERS PÚBLICS
Ara Parets ERC va fer públic que l’Ajuntament va pagar a la regidora socialista Paola Gratacós l’assistència 
a un Postgrau en Lideratge Polític (UAB) durant el curs 2015-16 que costava 1.680 euros. Tot i tenir 
dedicació exclusiva i un sou de 49.500€ bruts, la regidora no va voler retornar els diners després que ho 
demanessin tots els grups de l’oposició, coincidint que és “poc ètic” formar-se amb diners públics. 

RESTAURANTS A DOJO PAGATS PER L’AJUNTAMENT
L’exalcalde Mingote va liquidar més d’15.000€ en àpats durant el 2015, 2016 i 2017. La xifra es va anar 
reduint després que Ara Parets ERC denunciés l’ús desmesurat de la partida de dietes i atencions 
protocol·làries. I és que, casualitat o no, la majoria de dinars es feien constar com a dinars de feina però 
s’indicaven els noms dels comensals.

LA UNIVERSITAT QUE MAI ARRIBA
La posada en marxa del centre universitari a IVECO, que havia d’impartir màsters de la Universitat Ramon 
Llull l’octubre de 2018, s’endarrereix un cop més. Un cop descartat el complex universitari a l’avinguda 
Josep Tarradellas, l’eterna promesa electoral del PSC des del 2004, s’ha reduït a un centre formatiu amb 
acceleradora d’empreses. L’Ajuntament els cedirà un edifici de 700m2 durant 2 anys a canvi d’un lloguer 
de 800€ els 8 anys restants. ERC ja ha demanat la seva revocació per incomplir els terminis acordats. 

SENSE AUDITORIA
La Sociovergència va rebutjar la realització d’una auditoria externa dels comptes i contractes públics que 
proposaven tots els grups de l’oposició. Finalment es va encarregar un informe econòmic financer a la 
Diputació de BCN que no analitza els nombrosos contractes dels serveis que té externalitzats l’Ajuntament. 

UN ASSESSOR DE COMUNICACIÓ PER A L’ALCALDE
Aquest mandat els alcaldes Mingote i Juzgado han disposat d’un assessor de comunicació, escollit a dit i 
sense cap tipus de concurs públic, que ens ha costat més de 240.000 euros, a raó d’uns 60.000 euros per 
exercici. El seu nomenament es va produir el setembre de 2015 gràcies a l’abstenció de Ciutadans. La seva 
missió: fer campanya contínua pel PSC, lloar la figura dels dos alcaldes i menystenir personalment a la majoria 
de regidors dels grups de l’oposició. 

EL VIATGE INSTITUCIONAL A BRASIL VA COSTAR MÉS DE 3.400€
El viatge llampec de l’exalcalde Mingote i l’exregidor d’esports Dídac Cayuela (2016) per assistir als Jocs 
Paralímpics de Rio de Janeiro  (Brasil) va costar 3.483 €. Durant l’estada de tres dies es van gastar 618€ en 
allotjament, 556€ en taxis, 2.072€ en bitllets d’avió i 236€ en altres despeses no fetes públiques.

DENÚNCIA DAVANT DEL SÍNDIC DE GREUGES
Ara Parets ERC ha demanat diversos cops aquest mandat l’empara del Síndic de Greuges de Catalunya 
per la manca de transparència del Govern Socialista. Gràcies a la seva intervenció s’ha pogut tenir accés a 
documentació referent al viatge al Brasil, la partida de dietes, els cursos de formació o la querella contra CiU.

QUERELLA CONTRA CIU PAGADA AMB DINERS PÚBLICS
4.430 euros, aquesta és la quantitat de diners públics que l’Ajuntament de Parets hauria pagat en concepte 
de defensa jurídica per la querella que l’exalcalde socialista Sergi Mingote va interposar a final de 2011 
contra el president i portaveu de CiU Parets pel cas del ‘cotxe oficial’ i la publicació al butlletí Parlem-ne.

ADN SANGUINI
La campanya que havia de servir per erradicar les caques de gos a la via pública només ha estat un cop 
mediàtic del PSC. Avui dia continuem a l’espera que ens diguin quantes multes s’han imposat, quants 
excrements s’han recollit i quin ha estat el cost d’aquesta iniciativa.
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RESUM 4 ANYS (2015-2019): VIA PÚBLICA 

POLÈMICA PEL NOU CARRIL BICI DE PARETS
El cost total del nou carril bici va ser de 142.000 euros després de les modificacions 
que es van fer en un traçat que continua passant per damunt de les voreres o que 
té trams del recorregut sense sentit. El pas per l’avinguda Espanya es manté ple 
d’obstacles i en algunes zones ja han desaparegut la senyalització horitzontal.

REPARACIÓ DE L’AVINGUDA ESPANYA
Quan van acabar les obres de la tercera fase de l’avinguda Espanya, l’Ajuntament es 
va gastar més de 35.000€ en reparar el paviment de la primera fase. La remodelació 
d’aquest passeig de l’Eixample ha costat prop d’1,6 milions d’€.

UNA NETEJA DE CARRERS MILLORABLE
Ara Parets ERC ha qüestionat que el nivell de la neteja del poble fregui l’excel·lència 
com manifestava el PSC. Les zones industrials són les que presenten un pitjor estat i en 
els darrers quatre anys no s’ha notat cap millora. 

REBUIG FRONTAL A LA INTERPOLAR
Ara Parets ha consensuat una moció de rebuig al traçat actual de la Via Interpolar, una 
via de comunicació que partiria en dos el nostre terme municipal. A més, hem donat 
suport als veïns de Can Riera i Can Vila-Rosal que no volen formar part de l’EIN de Gallecs. 
Gràcies a una esmena d’ERC i JxCAT, presentada al Parlament, Can Riera no s’integrarà a 
l’Espai d’Interès Natural de Gallecs. Ara cal una major atenció a aquest barri històric.

EL ‘NYAP’ DE LA COBERTA DE LA PISTA CAN BUTJOSA
El cost de la reparació de la coberta de la pista de Can Butjosa, que provocava problemes 
acústics al veïnat de la zona, va ser molt similar al de la seva construcció. Entre una i altra 
actuació l’Ajuntament s’ha gastat més de 450.000 euros amb els conseqüents perjudicis 
per a la comunitat educativa del Pompeu Fabra.

TALA D’ARBRES MASSIVA SENSE RESOLDRE
Durant aquest mandat hem quedat bocabadats davant de la tala massiva d’arbres, 
en la majoria de casos ha quedat una part del tronc a les voreres. El sistema de 
poda de l’arbrat viari ha generat moltes queixes de la ciutadania i en alguns casos 
s’han produït caigudes a la via pública.

SALVEM CAN CABASSA I L’ANTIGA BENDIX
Aquest mandat hem demanat al Govern Socialista que tingui major sensibilitat 
ecològica i replantegi el projecte urbanístic de l’antiga Bendix per mantenir 
tota la verneda de Ca l’Isidre Coix, la zona de bosc i les antigues masies de Can 
Cabassa. 
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OBRES CARRERS BARRI ANTIC
Els treballs de remodelació dels carrers del Barri Antic han deixat opinions per a tots els 
gustos després que l’Ajuntament s’hagi gastat més d’1,7 milions d’€ i hagi eliminat unes 
60 places d’estacionament. El nou paviment, que combina llambordes amb asfalt, ha 
estat molt criticat.

MÉS TALA D’ARBRES A LA PLAÇA FONT DE LA SALUT
La remodelació de la plaça Font de la Salut ha acabat amb la vida d’una vintena d’arbres 
i amb alguns elements que mantenien l’essència del projecte anterior: el pòrtic i els 
bancs de pedra.  Tot i presentar al·legacions, el Govern Socialista no va acceptar bona 
part de les demandes.

EL POLÍGON UP-5 CIRCUIT PARALITZAT
El futur polígon UP-5 Circuit continua paralitzat per sentències judicials i pels recursos 
presentats per part dels propietaris. Des d’ERC hem demanat al Govern Socialista un 
gir en la política urbanística i desencalli el projecte “ja que pot atreure molta activitat 
econòmica al nostre poble i pot generar ocupació”.

POLÈMICA EN LA SUBHASTA DE L’ANTIC PETIT CIRERER
L’Ajuntament va malvendre per només 66.000€ el solar de l’antiga escola bressol el 
Petit Cirerer, al cap de pocs mesos el nou propietari el va posar a la venda en un portal 
immobiliari per 220.000€. Des d’ERC pensem que “abans de subhastar, s’hauria d’haver 
obert un procés participatiu per decidir quin ús se l’hi podia donar i que continués sent 
patrimoni públic”.

UN NOU PARC POC SOSTENIBLE
Una trentena d’arbres es van tallar abans de l’inici de les obres del nou parc del Sot 
d’en Barriques, una de les obres faraòniques del Govern Socialista que ens ha costat 
1,5 milions d’€. Els redactors del projecte han reconegut que el nou parc no ha tingut 
en compte els criteris de sostenibilitat en el disseny sobretot en el sistema de rec. 
ERC ha demanat el tancament perimetral del parc per evitar actes vandàlics i episodis 
d’incivisme, tal com ja passa a la Linera o Cal Jardiner.

NOVA BENZINERA A CAN VOLART
El Govern Socialista ha autoritzat aquest mandat la construcció d’una nova benzinera, 
un tren d’autorentat i un aparcament de camions, a tocar de la masia Can Volart. 
Gràcies a la pressió dels grups de l’oposició, la masia de Can Gurri no estarà afectada 
pel traçat de la C-17. Avui dia i per manca de permisos les obres de la benzinera del 
grup Bon Àrea estan paralitzades. 

INUNDACIÓ SALA POLIVALENT PAU VILA
La nova sala polivalent de l’escola Pau Vila es va inundar l’endemà de la seva inauguració. 
Després que el PSC negués l’evidència, l’arquitecte municipal va reconèixer els fets. A 
causa de la pluja, part del parquet de la sala es va malmetre i es va haver de compactar 
el terreny de l’entorn i segellar correctament el sostre.
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RESUM 4 ANYS (2015-2019): ENTREVISTA BALANç
Ramon Parés i Kènia Domènech han estat juntament amb Jordi Seguer els regidors que han for-
mat part del Grup Municipal d’Ara Parets ERC en el mandat 2015-2019. En aquesta entrevista ens 
expliquen com han viscut aquesta etapa a l’Ajuntament.

Ramon Parés:

• Com valores els quatre anys com a regidor de l’oposició a 
l’Ajuntament?
Han estat molt positius i alhora productius perquè hem format 
un equip de treball molt sòlid i amb molt consens. Teníem molt 
clar que calia aplicar polítiques transparents en el nostre Ajunta-
ment, alhora els 4 anys han servit per conèixer molt més el nostre 
poble des de l’orgull de ser regidor.

• De tota la feina que ha fet el grup municipal de què et sents 
més satisfet?
Em quedo amb tot el treball que hem fet trepitjant el carrer de ve-
ritat. Una tasca que hem fet tota la legislatura a través de carpes 
informatives i assistint a nombrosos esdeveniments que s’han 
celebrat a Parets. Hem pogut escoltar a la ciutadania i conèixer 
de primera mà les seves necessitats. Ens hem centrat molt en 
propostes de tipus socials, la defensa dels valors democràtics i la 
memòria històrica per contribuir a un país millor amb els valors 
republicans: igualtat, llibertat i fraternitat.

• I les assignatures pendents..
El fet de poder treballar sent govern i així avençar en noves polí-
tiques per millorar el poble i totes aquelles propostes que com a 
oposició no hem pogut aprovar en el plenari.

• Com veus el futur de Parets?
M’agradaria un canvi real, de veritat amb un govern que tingui il-
lusió. Cal apostar per unes polítiques que deixin enrere la inèrcia i 
l’anar fent, acabar amb els mals costums després de tantes dèca-
des d’un mateix partit de govern i tractar per igual a tots els col·le-
ctius sense tenir en compte els interessos partidistes. Un govern 
que treballi des del primer dia i no pocs mesos abans del final de la 
legislatura, que no faci obres amb tanta precipitació amb projec-
tes poc consensuats amb l’oposició  i obres faraòniques. 

Kènia Domènech:

• Què ha representat per tu ser la regidora més jove d’aquesta 
legislatura?
Ser regidora amb 21 anys no és fàcil, ja que estàs envoltada de 
persones que fa molts anys que estan relacionades amb els òr-
gans interns de la política municipal, amb la institucionalització i 
la burocratització que això suposa. Hem d’assumir que hi ha una 
cosa que no podem aportar com a jovent, que és l’experiència. 
Però això ens ho posa fàcil a l’hora de proposar noves maneres de 
fer política i cal donar protagonisme al jovent si volem transformar 
la societat. 

• Com has viscut aquests quatre anys a l’oposició ?
Han estat quatre anys de preguntes i peticions no respostes, de 
comissions a l’aire i d’acords ‘poc’ complerts. En moltes ocasions 
la premsa tenia més informació que les regidores de l’oposició. I jo 
em pregunto, si a les regidores ens costa aquest esforç quan els hi 
costarà a les paretanes del carrer? Quatre anys on hem fiscalitzat 
contínuament per poder informar a tot el poble, que a això ens 
vam comprometre el maig del 2015.

• Quines són les fites que destacaries?
Subratllaria els consensos que hem pogut arribar en moments 
puntuals totes les regidores de l’Ajuntament. Tot i que no s’ha vist 
massa, cada debat i cada consens és una victòria. I en aquesta 
línia hauríem de continuar avançant implicant a tots els agents so-
cials en les decisions de poble, però per això cal una clara voluntat 
de participació real i des de baix.

• Parla’ns dels teus reptes de futur i de com veus les eleccions del 
26 de maig.
Fa 4 anys vam poder dibuixar un projecte que l’hem pogut estar 
discutint, ampliant i definint, i crec que ara estem profundament 
preparades per dur-lo a terme. L’hem compartit amb tothom, i ara 
només queda que el nostre poble decideixi si vol continuar allar-
gant l’herència d’aquests últims 40 anys o si vol embarcar-se en un 
projecte transformador i inclusiu com el nostre. El 26 de maig és 
una oportunitat, de fet és l’oportunitat de poder generar un canvi 
d’hegemonia i poder començar a fer polítiques transparents i par-
ticipatives. Ara toca que Parets decideixi i giri a l’esquerra.
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La professora de l’escola Lluís Piquer Montserrat Fol-
guera serà la número 2 de la llista d’Ara Parets ERC-AM 
en les eleccions municipals de 2019. 
Folguera, independent, farà tàndem amb el candidat 
Jordi Seguer que repeteix per segon cop. 

La llista feminista, republicana, transversal i nítidament 
d’esquerres vol liderar el canvi a partir del 26 de maig.

Per això incorpora, també com a independent en el 6è 
lloc de la candidatura, Joan Martorell, que va ser alcal-
dable de CiU (2003 i 2007) i regidor fins al 2011.

El tercer lloc l’ocupa Kènia Domènech, actual regido-
ra i secretària d’organització del Jovent Republicà ; el 
quart és Enrique Villegas, president de la Secció Local 
entre 2014-2019 i el cinquè per Montserrat Lara, fins 
ara secretària d’organització i membre de Súmate.

A la candidatura s’incorporen militants, simpatit-
zants, amics i gent que a títol individual ha decidit do-
nar suport a la llista que estarà formada per 27 perso-
nes: 14 dones i 13 homes.

L’assemblea de militants d’Esquerra Republicana a Pa-
rets ha escollit Josep Maria Pijoan com a nou president 
de la Secció Local en substitució d’Enrique Villegas. 
La resta de l’executiva la formen Jesús Pallàs (secreta-
ri d’organització), Joan Tasqué (tresorer), Ramon Parés 
(secretari de Política Municipal), Montserrat Lara (se-
cretària de la Dona), Carme Herrero (secretària de nova 
ciutadania), Raimon Coll (secretari d’imatge i comuni-
cació) i Ramona Arimon (secretària de Cultura).

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

Tiratge: 8.000 exemplars.
Imprimeix: DBcoop, sccl

PRODUCTE COOPERATIUTots els dimarts a les 8 del vespre, mentre duri el Judici als Presos Polí-
tics davant del Suprem, ens concentrem a la plaça de la Vila per donar 
suport a tots els processats #JoAcuso

Peu de foto d’esquerra a dreta:  Kènia Domènech, Enrique Villegas, 
Montse Folguera, Jordi Seguer, Montse Lara i Joan Martorell.
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REPUBLICANA I D’ESQUERRES
Ara Parets ERC reforça la candidatura amb Montserrat Folguera i Joan Martorell

PIJOAN, NOU PRESIDENT ERC PARETS

En les eleccions de 2015, ERC va aconseguir 1.153 vots 
i tres regidors.

El procés per confeccionar la candidatura va comen-
çar el febrer de 2018 amb la celebració de les eleccions 
primàries, posteriorment s’ha conformat un grup de 
treball per elaborar el programa electoral amb la parti-
cipació de la ciutadania. 
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