
PARETS TINDRÀ UN NOU INSTITUT ESCOLA 

ELS PRESOS POLÍTICS TORNEN A CASA  PÀGINA 11  

Esquerra Republicana compleix els seus compromisos adoptats amb 
el Govern Plural. 
El Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya aprovava el passat 18 
de maig el conveni entre l’Ajuntament de Parets i el Departament d’Edu-
cació de la Generalitat per a l’execució de les obres de construcció d’un 
“nou institut escola”, producte de la fusió del centre d’educació infantil 
i primària Lluís Piquer amb l’institut de secundària La Sínia.
Les Conselleries d’Educació i d’Economia, en mans d’Esquerra Republi-
cana, van resoldre en els darrers mesos “els esculls” jurídics que hi havia, 
abans d’aprovar l’acord en el Consell Executiu (JxCAT i ERC).
D’aquesta manera es dona compliment a l’acord assolit entre el conseller 
Josep Bargalló amb el Govern Plural de Parets (Ara Parets ERC, SEAP 
i Parets per la República-JxCAT) durant el 2020 i rubricat en l’aprovació 
del conveni, a través del plenari municipal, el maig de 2020.
L’exalcalde de Parets, Jordi Seguer, ha mostrat la seva satisfacció per 
l’aprovació del conveni “un fet que demostra com Esquerra Republi-

cana ha complert els seus compromisos amb la ciutadania, tant a la 

Generalitat com a l’Ajuntament. Mentre Sumem sempre va qüestio-

nar que la Generalitat complís l’acord i el PSC no va votar a favor del 

conveni, tant Ara Parets ERC com PxR-JxCAT sempre van mantenir 

la confiança en el Govern de la Generalitat, malgrat el retard en els 

terminis, a causa de la Covid-19”.
Seguer ha recordat que “la negociació econòmica tancada també pel 

Govern Plural, el març de 2020, és una de les més favorables per als 

Ajuntaments, que la Generalitat ha aprovat en els darrers anys, ja que 

el consistori només aportarà el 10% del cost de les obres”.

Un bon acord econòmic
L’import màxim previst de les obres del conveni serà de 2 milions d’eu-

ros (IVA inclòs), dels quals, la Generalitat, a través del Departament 
d’Educació, aportarà la quantitat màxima del 90% (1.800.000, IVA in-
clòs) i la resta, l’Ajuntament.
Segons el conveni aprovat, el Govern Català retornarà a l’Ajuntament de 
Parets 900.000 euros en l’anualitat del pressupost 2025 i 900.000 euros 
més en l’anualitat 2026.
Així mateix, l’Ajuntament es farà càrrec del cost més gran que pogués 
derivar-se per deficiències del projecte o per circumstàncies imprevis-
tes, amb excepció d’aquelles modificacions que siguin instades explíci-
tament pel Departament d’Educació.
El conveni tindrà una vigència fins al 31 de desembre de 2026, data en 
què caldrà haver justificat tota l’obra realitzada.
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L’INSTITUT ESCOLA, UN PROJECTE COL·LECTIU ON TOTHOM HI HA D’OPINAR

MONTSERRAT FOLGUERA: “CAL QUE LES PROPOSTES DE LA COMUNITAT 
EDUCATIVA QUEDIN RECOLLIDES EN EL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ”.

EN FAVOR DE LES MILLORES A TOTS ELS PATIS DE LES ESCOLES 

JOSEP GONZÀLEZ CAMBRAY: “ENS CREIEM EL TERRITORI I L’EDUCACIÓ 
AMB LA CORRESPONSABILITAT DELS AJUNTAMENTS”.

L’exalcalde de Parets, Jordi Seguer, ha dit 
que “tot i ser competència de la Generali-

tat, quan Esquerra Republicana va arribar al 

Govern de Parets (juny de 2019) va priorit-

zar una sortida que desencallés una proble-

màtica enquistada, ja que el PSC mai havia 

cedit cap terreny pel futur institut i Sumem 

Esquerres prioritzava la construcció del nou 

institut a Can Fradera, però mai va aconse-

guir el solar necessari ni desafectar l’ARE. 

Des d’ERC, i d’acord amb el Departament 

d’Educació, vam buscar la solució més facti-

ble per acabar amb les aules prefabricades 

Folguera, mestre des de 1998 de l’escola Llu-
ís Piquer i regidora d’Ara Parets ERC, asse-
nyala que “la feina més important a fer és 

i serà la d’integrar dos centres educatius: 

l’Institut de secundària la Sínia, ubicat en 

aules prefabricades a Can Fradera des de fa 

més de 9 anys, i l’Escola d’infantil i primà-

ria Lluís Piquer, que s’hauran de fusionar 

en un de sol”. 

“Em consta que hi ha hagut una trobada dels 

equips directius amb tècnics municipals i que 

Durant la gestió del Govern Plural i des de la 
Regidoria d’Equipaments vàrem renovar el 
pati d’educació infantil  de l’escola municipal 
Pau Vila. Aquesta actuació tindrà continuïtat 
aquest 2021 a la zona que queda pendent, la 
de primària.
Des d’Ara Parets ERC pensem que la línia 
d’ajuts per millorar els patis de les escoles 

L’exdirector de centres públics i nou conseller d’Edu-
cació, Josep Gonzàlez Cambray, celebrava el 18 de 
maig la bona notícia per Parets del Vallès “fruit d’un 

treball conjunt entre Generalitat i Ajuntament, ini-

ciat amb l’alcalde Jordi Seguer, d’ERC”.

“Invertirem 1.800.000 euros per millorar 

l’oferta educativa al municipi i acabar amb les 

aules prefabricades que fa massa anys que 

de La Sínia. I ara, el conveni és una realitat”.

Seguer considera que “ara cal dissenyar un 

bon projecte constructiu que respongui a les 

expectatives de tota la comunitat educativa 

i on caldrà escoltar a tothom”.

Per tot plegat, Ara Parets ERC, i com a força 
majoritària de l’oposició, ha demanat a l’equip 
de govern que tots els grups municipals puguin 
participar en la Comissió que ha de definir com 
ha de ser el futur institut-escola de Parets.
Alhora, ERC s’ha posat a disposició del govern 
que haurà de liderar l’execució de les obres 
per treballar de manera conjunta.

s’han escoltat les seves propostes. Esperem 

que en el moment de la redacció del projecte, 

aquestes quedin recollides”. 

“Nosaltres, des del Govern Plural vam creu-

re en el nou institut escola i no només com 

un equipament escolar, el vam plantejar com 

un espai de trobada per a les entitats cultu-

rals i esportives. Esperem que el nou govern 

aprofiti l’oportunitat de deixar-nos partici-

par aportant propostes abans que els tèc-

nics es posin a treballar”.

duren a l’Institut la Sínia”.

“Esperem que molt aviat puguem venir a Pa-

rets a inaugurar aquest nou institut-escola 

que permetrà avançar l’educació del nostre 

país. És un bon conveni que ha cercat soluci-

ons entre les dues parts, gràcies a diàleg en-

tre la conselleria i el Govern de Parets”, con-
cloïa el nou conseller.

públiques s’ha d’augmentar per no generar 
diferències entre els nens i nenes d’aquests 
centres.
Per això, la regidora Montserrat Folguera 
ha defensat que s’incrementin les partides 
per condicionar millores als patis del Lluís 
Piquer, Pompeu Fabra i de l’escola Vila Pa-
rietes. 
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EL PACTE DEL CORTIJO, ENTRE PSC I SUMEM 
ESQUERRES, ACABA AMB EL GOVERN PLURAL 
Dimarts 12 de gener. Eren les 9 del matí i la portaveu de Sumem 
Esquerres i primera tinenta d’alcaldia, Casandra Garcia, comunica 
en una trucada de 20 segons a l’alcalde Jordi Seguer, que li acaba 
de presentar una moció de censura, juntament amb el PSC, i que 
Sumem Esquerres dinamita, des de dins, el Govern Plural.
Sense previ avís, sense convocar la mesa de negociació del Pacte, 
amb traïdoria i deslleialtat, Sumem Esquerres trenca per interessos 
personals de les dues regidores Casandra Garcia i Rosa Martí el 
pacte de govern signat amb Ara Parets ERC i Parets per la Repú-
blica-JxCAT.
El dia abans PSC i Sumem Esquerres van al notari de Parets per sig-
nar el document de la moció. Una signatura que es produeix hores  
abans que l’assemblea de Sumem autoritzi al seu grup municipal. 
Des d’aleshores, comencen a sorgir les veus crítiques internes dins 
de Sumem que no avalen aquesta fugida endavant de les dues re-
gidores “que prioritzen les cadires, els interessos personals i el 

poder, a les veritables ganes de canvi i d’acabar amb el Cortijo, 

que Garcia tan havia denostat”.

Una traïdoria que Sumem fa als seus socis de govern però també a 
la ciutadania que va votar-los amb l’esperança d’un govern de can-
vi. I tot es produeix en un dels pitjors moments de la pandèmia de 
la Covid-19 i quan el Govern Plural havia executat més del 63% del 
Pla de mandat, presentat només un mes abans.
«Si ens haguéssim assegut a parlar hauríem trobat una solució», 
deia l’alcalde Jordi Seguer (ERC), recordant que Sumem Esquerres 
va prendre una decisió unilateral, possiblement orquestrada des de 
feia molt temps i que va aprofitar excuses de mal pagador per po-
sar punt final a la coalició de govern plural.
Seguer anava més enllà: «No vull entrar en el seguit de retrets cap 

a la meva persona. Qui no té arguments polítics acaba utilitzant 

la crítica personal. Se m’ha dit que estic incapacitat per ser alcal-

de, que sóc ignorant, inculte i incompetent. La millor resposta, el 

meu silenci».
«S'ha parlat de desgovern, però mai no s'havia fet tanta obra de 

govern en els darrers anys com en aquests 19 mesos. La meva 

prioritat, ha estat gestionar la Covid-19 a Parets, sempre al cos-

tat dels veïns i veïnes i servint-los sempre que ha calgut, a qual-

sevol hora».

Esquerra Republicana i Parets per la República-JxCAT van man-
tenir la porta oberta fins al darrer minut a negociar amb Sumem 
Esquerres a Parets per salvar i reforçar encara més el govern del 
canvi, que es va forjar amb l’objectiu de deixar enrere 36 anys de 
governs socialistes a Parets del Vallès. Però Garcia i Martí s’hi van 
negar rotundament, van rebutjar el diàleg. 
La portaveu republicana, Kènia Domènech, demanava una reunió 
de la comissió de seguiment del pacte, però no va ser acceptada 
per Sumem, que ja tenia repartit el poder amb PSC. De fet, un dels 
acords que pocs dies després de la moció de censura es farà pú-
blic és que Garcia serà “la nova vicealcaldessa de Parets”, càrrec 
il·legal que el ROM actual ni la legislació permet.
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L’ALCALDE JORDI SEGUER S’ACOMIADA AMB ELEGÀNCIA 
I NO REPLICA ELS ATACS PERSONALS

KÈNIA DOMÈNECH, PORTAVEU ARA PARETS ERC: 
«NOSALTRES NO RENUNCIEM AL CANVI»

AUDIÈNCIA PÚBLICA ABANS DE LA MOCIÓ DE CENSURA

«Avui plego d’alcalde però continuaré com a regidor. I plego amb el 

mateix patrimoni amb el qual em vaig incorporar, amb moltes hores 

de servei públic i amb el convenciment que quan treballes a gust per 

servir al teu poble, els sacrificis que has de fer valen la pena».

«A partir d’avui mateix i ja des de l’oposició treballarem incansa-

blement per tornar amb més força el 2023. I per portar a la pràc-

tica un canvi nítid a l’Ajuntament, amb Parets de vidre com hem 

fet fins ara amb coherència i eficàcia, que respongui a l’interès 

general i que s’allunyi dels interessos particulars i dels protago-

nismes». 

«Tot el que pugueu dir avui, no valdrà de res, perquè heu tingut 15 

dies per sortir a defensar aquest Pacte del Cortijo, i no heu sigut ca-

paços de fer-ho». 

«Heu perdut tota elegància amb les formes que heu demostrat, i es-

teu perdent també tota la legitimitat perquè cada cop hi ha més gent 

de l’entorn de Sumem Esquerres a Parets que us esmena, que no hi 

està d’acord, que estan enfadats i que se senten enganyats».

«Si l’avarícia d’algú ens envia a l’oposició, nosaltres ens comprome-

tem a fer-ho de manera responsable com hem fet sempre. Paretans 

i paretanes, nosaltres no renunciem al canvi i seguirem treballant 

fidelment per guanyar l’hegemonia al 2023. Perquè Parets té me-

mòria».

Poques hores abans de la moció de censura, votada el 27 de gener de 
2021, el Govern Plural celebrava una audiència pública on resumia la 
gestió de totes les regidories i on destacava que aquest període “s’ha-

via traduït en una molt bona gestió per part de totes les regidori-

es i on tothom va treballar per l’interès general i amb l’objectiu de 

millorar la qualitat de vida dels paretans i paretanes i de resoldre la 

problemàtica de la ciutadania durant la pandèmia de la Covid-19”. I es 
recordava que el dijous 7 de gener, el govern havia arribat a un principi 
d’acord per tancar els pressupostos de 2021.
Durant l’audiència pública, l’exalcalde de Parets, Joan Seguer, ex-
pressava el seu suport al Govern Plural i deia que «per coherència 

política caldria que Sumem Esquerres a Parets retirés la moció de 

censura per establir un veritable diàleg», i afegia «seré el primer 

en ajudar-vos per tal que Parets torni a tenir un Govern Plural, 

un govern d’esquerres i en favor de la identitat d’aquest poble i 

d’aquest país».
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ARA PARETS ERC REPROVA ROSA MARTÍ 
“PER LA SEVA MANCA D’ÈTICA”

DESMUNTANT LES FAKE NEWS DE PSC I SUMEM: EL 
CAS DE LES FACTURES PENDENTS DE PAGAMENT

El Ple de l’Ajuntament de Parets va desestimar el recurs de reposició presentat per Ara Parets ERC contra el nomenament de la regidora 

d’Urbanisme, Rosa Martí, com a membre de la Comissió de delimitació de terme amb Lliçà de Vall. PSC i Sumem es van unir per tombar-lo.

El document fa un clar advertiment a la regidora Martí que diu textual-
ment "té l'obligació d'abstenir-se en les actuacions concretes dins el 

procediment que afectin la seva propietat afectada pel procediment 

suara esmentat".

Però l’informe jurídic “és una esmena quasi completa a la posició que 

el secretari i el govern van mantenir durant el ple del 25 de febrer, 

quan van dir que la regidora Martí podria participar sense cap tipus 

de restricció en la Comissió, ja que no hi havia cap mena de conflicte 

d’interessos. I no ens van donar cap altra opció que presentar el re-

curs de reposició”.

En les conclusions es reconeix que Martí es propietària d’una de les 84 
finques afectades per la Comissió i s’assenyala que s’haurà d’abstenir en 
les actuacions concretes que afectin la seva propietat.
Des d’Ara Parets ERC no compartim de cap manera que la regidora 
d'Urbanisme formi part d'aquesta comissió i no només per qüestions 
de conflicte d'interessos sinó per una qüestió d'ètica política: “és ètica-

ment reprovable que no deleguin aquesta funció a un altre membre 

del consistori, però allà cadascú amb el que considera que és ètic o no 

ho és”, va dir Kènia Domènech.
La regidora portaveu d’Ara Parets ERC sentenciava: “al nostre grup com 

també a part de la ciutadania tot aquest procediment li genera dub-

tes. I no entenem com des del principi i per estalviar-se part d'aquesta 

controvèrsia no van fer bé les coses des de l'inici. El més coherent és 

Ara Parets ERC i Parets per la República - JxCat vam desmuntar en roda 
de premsa, durant l’abril, una nova manipulació del nou govern en rela-
ció amb les factures pendents de pagament, que segons PSC i Sumem 
Esquerres es van trobar en accedir al Govern després de la moció de 
censura.
L’informe de la intervenció municipal sobre les factures pendents de 
2020 és demolidor per al govern de la moció. I deixa molt clar, que ni 
l’exalcalde Jordi Seguer, ni les regidores responsables de cada àrea no 
tenien cap responsabilitat en aquest endarreriment.
“La conformitat de la factura és competència del responsable de cada 

contracte, que ha de ser un treballador municipal, no un càrrec polí-

tic”.

Acusar d’incompetència a algú perquè hi ha factures pendents de tra-
mitar, tot i que tinguin partida i pressupost assignat tal com afirma l’in-
forme d’intervenció, és un fet que succeeix a l’Ajuntament cada mes de 
gener de tots els anys abans del tancament pressupostari. El dia de la 
moció de censura hi havia a la tresoreria 11,5 milions d’euros i saldo sufi-
cient per pagar-les totes.
Per això és un fet gravíssim, sobretot quan prové del partit de la primera 
tinenta d’alcaldia, Casandra García, que no demostra una altre cosa que 
el fet de tenir un gran desconeixement sobre el funcionament orgànic, 

i busca excuses per justificar la moció de censura, cosa que hores d’ara 
encara no ha aconseguit.
Per tot plegat, vam instar Sumem Esquerres i PSC que deixin de qüesti-
onar la feina dels treballadors municipals i els vam demanar que deixin 
de mirar enrere i que no busquin excuses a la paràlisi que hi ha a l’Ajun-
tament, producte de la seva moció de censura.

que des de l'obertura d'aquest expedient de ple, la regidora s'hagu-

és mantingut al marge i sobretot que n'hagués donat compte des de 

l'inici en el plenari. Per transparència, per ètica i per respecte a tota 

la ciutadania”.
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EL ‘GOVERN DEL PACTE DEL CORTIJO’ PLAGIA MÉS DEL 
85% DEL PLA DE MANDAT DEL GOVERN PLURAL

ARA PARETS ERC S’ABSTÉ EN L’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2021

Coincidint amb els 100 primers dies de gestió, el nou govern sorgit de 
la moció de censura va presentar el Pla d’Actuació Municipal 2021-23. 
Un autèntic plagi de les propostes incloses en el PAM que el Govern 
Plural va presentar el desembre de 2020.
Sense cap mena d’escrúpol, la coalició de PSC i Sumem Esquerres ha 
copiat el 85,4% de les accions incloses en el document elaborat pel 
govern que ells tan van criticar i van acabar tombar-lo amb la moció 
de censura.
Aquest fet demostra com durant els 4 primers mesos del Pacte del 
Cortijo continuen vivint de renda, és a dir, de tota la gestió realitzada i 
apropiant-se dels projectes embastats pel Govern Plural.
En una roda de premsa conjunta, Ara Parets ERC i Parets per la Repú-
blica-JxCAT vam denunciar que el nou PAM “es senzillament un plagi 

del nostre Pla de Mandat i per això l’han presentat en un temps 

rècord. De les 150 propostes que han fet, un 85,4% estan repetides. 

Han inclòs propostes que nosaltres ja havíem iniciat i, en molts ca-

sos, fins i tot executat”, vam dir en la compareixença.
Des d’Ara Parets ERC vam lamentar que “de les poques coses que no 

han inclòs, tenien l’empremta d’ERC. Com per exemple el projecte 

d’habitatge de lloguer assequible a l’edifici municipal Lluís Com-

panys i la construcció d’un gimnàs a la planta superior de la piscina 

municipal Miguel Luque, que nosaltres vam començar a posar al dia 

amb una àmplia reforma”.

Els cinc regidors d’Ara Parets Esquerra Republicana es van abstenir 
en la votació del pressupost 2021 de l’Ajuntament. I ho van fer per 
responsabilitat amb la conjuntura social i econòmica que es viu, en-
cara amb la pandèmia de la Covid-19.
“De la mateixa manera que PSC i Sumem Esquerres van actuar 

de manera irresponsable presentant una moció de censura, Ara 

Parets ERC ara fa tot el contrari i s’absté en l’aprovació dels pres-

supostos per responsabilitat, quelcom que no vam trobar en el 

Pacte de la moció de censura”, va dir l’exalcalde Jordi Seguer, qui 
va recordar que “si no hagués estat pel pacte entre socialistes i Su-

mem Esquerres, ja tindríem pressupost en vigor, ja que recordem 

que l’anterior Govern l’hauria portat a aprovació en el plenari de 

gener”.

Seguer va recordar que “com tots sabem, Sumem Esquerres nego-

ciava a dues bandes, amb els seus socis de govern el pressupost 

de 2021 que vam tancar el 7 de gener, i per una altra, l’aliança so-

cialista per presentar la primera i única moció de censura de tota 

l’etapa democràtica a Parets del Vallès”.

Per Ara Parets ERC, el pressupost  2021, dotat en 27 milions €, és 
“no serveix per sortir enfortits de la crisi de la Covid-19, ja que no 

dona resposta a les necessitats de la ciutadania de Parets. És un 

document amb més negres que blancs, amb molts capricis de les 

sòcies de govern i que no cerca l’interès general de la població. Ai-

xò sí manté els dos grans projectes dels quals ERC sempre n’ha fet 

bandera: l’institut-escola, liderat conjuntament amb la Generalitat 

republicana, i la piscina d’estiu”. 

Un pressupost però que manté la inèrcia dels grans projectes del 
Govern Plural.  I és que per molt que digui l’actual alcalde socialista, 

els 19 mesos de govern republicà, no van ser 19 mesos perduts per 
Parets.
Curiosament totes aquelles propostes que el grup socialista recla-
mava quan era a l’oposició no apareixen en aquest pressupost 2021. 
No hi ha rastre del tercer pavelló que tant prometien, del bus gratuït 
per a tota la població, o dels 500.000 euros d’ajuts directes COVID.

Aquest plagi del PAM per part de PSC i Sumem “reforcen la manca 

de ganes de treballar i de manca de projectes per part del Partit So-

cialista, i evidencia novament els interessos partidistes per part de 

Sumem. Aquests són els grans projectes pels quals segons ells era 

necessari fer una moció de censura”. 
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100 DIES A L’OPOSICIÓ.
TREBALLANT A PEU DE CARRER

Propostes per Parets
Hem registrat la nova proposta d’ordenança de mobilitat i de circulació.
Hem promogut que bars i restaurants no tornin a pagar la taxa d’ocupació a la via pública el 2021.
Conjuntament amb la Generalitat hem avançat en la tramitació del conveni del nou institut-escola 

   de Parets després de superar els esculls jurídics.
Hem presentat una moció pel total reconeixement dels drets de les persones trans, aprovada 

   pel plenari.
Hem proposat l’adhesió de l’Ajuntament a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública   

   (AMEP).
Hem promogut una moció conjunta de suport als treballadors de l’empresa Bosch, antiga Bendix.
Hem demanat una consulta a la ciutadania sobre la inversió de 100.000€ per restaurar la teulada 

   de la masia de Can Cot.
Hem celebrat que, gràcies a bona feina del Govern Plural, l’Ajuntament de Parets ha incrementat

   la transparència a la seva pàgina web fins al 94,23%.
Hem presentat una moció per al “reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal”, 

   amb la creació d’un espai específic al cementiri municipal.
Hem instat a la Coalició PSC-Sumem que modifiqui el Pla General per convertir locals comercials 

   en habitatges i faci realitat el compromís inclòs en el Pla de Mandat del Govern Plural.

Jordi Seguer

Montserrat Folguera

Kènia Domènech

Joan Martorell

Carme Herrero

Control al Govern
Per responsabilitat amb la situació de la pandèmia, ens hem abstingut en la votació dels pressupostos 

   del 2021, malgrat que congela les partides de Drets Socials i retalla els ajuts a emprenedors i a les  
   empreses que contractin aturats del poble.

Hem denunciat el retard en el calendari d’execució del trasllat de la Policia Local de Parets a la nova
   comissaria d’IVECO i en la convocatòria de les noves places d’agents.

Gràcies al nostre recurs de reposició, hem impedit que la regidora d’Urbanisme, Rosa Martí, pugui 
   participar en la Comissió de delimitació de terme amb Lliçà de Vall en totes les reunions on es tractin 
   els terrenys de la seva propietat.

Hem demanat una comissió informativa sobre l’estat actual del projecte de la nova estació de tren,
   ara mateix paralitzat.

Hem denunciat que és fals que el nou alcalde Juzgado (PSC) havia renunciat al seu sou.
   La veritat és que compaginarà la seva pensió amb la retribució per assistència a òrgans col·legiats.

Hem denunciat que és fals que el Govern Plural deixés més d’1 milió d’euros en factures pendents
   de pagament i hem demanat una rectificació pública de la coalició PSC-Sumem.

Hem lamentat el retard en la creació del canal audiovisual de Parets i la política de comunicació 
   partidista de l’Ajuntament, en mans de Sumem Esquerres.
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ENLLESTIDES LES OBRES DE LA NOVA COMISSARIA  
Abans de les festes de Nadal de 2020, el Govern Plural va visitar les obres de la primera planta del nou edifici municipal del sector IVECO, 
que estaven pràcticament acabades. La moció de censura i la paràlisi del nou govern ha fet endarrerir el trasllat de la comissaria de la Policia 
Local, previst per l’abril, i en el moment de tancar aquesta edició impresa no es reuneixen encara les condicions per fer-ho possible. També 
hi ha retard en la convocatòria de la nova plaça d’agent de la Policia Local que es va crear a la plantilla durant la gestió del mateix govern. 
A més, el nou govern ha aturat el projecte de condicionament de la segona planta on s’han de traslladar les oficines de Drets Socials i altres 
serveis. A la primera planta hi haurà el Jutjat de Pau i l’SLOP.

NOVA ESCOMBRADORA PELS CARRERS DE PARETS 
El passat 21 de gener, el Govern Plural i l’empresa URBASER presentaven la màquina escombradora de segona mà adquirida per 
l’Ajuntament de Parets. Una escombradora amb només 6.000 hores de servei i amb el motor totalment nou: de la marca RAVO model 
540 ST, amb motor Euro 5 de 160CV, aire condicionat, descàrrega basculant, càmera de visió posterior, sistema d’insonorització SK-1 i 
amb un kit de prevenció de legionel·losi. El cost de l’aparell va ser de 21.920 euros (IVA exclòs) anuals durant set anys, incloent-hi les 
reparacions i el manteniment. Els veïns i veïnes de Parets van notar des d’aleshores la millora en la neteja de tots els carrers i encara 
més ho notaran en la propera època de la caiguda de fulles. L’escombradora que hi havia estava obsoleta, amb 10 anys d’antiguitat, i 
contínuament patia avaries.

CONDICIONAT UN DELS PATIS DE LA RESIDÈNCIA, QUE JA ESTÀ SECTORITZADA
El desembre de 2020 van concloure els treballs de condicionament d’un dels patis interiors de la Residència Centre de Dia Pedra Serrada 
de Parets. L’actuació, tirada endavant pel Govern Plural, formava part de l’addenda al conveni signada entre la Fundació Sanitària Mollet i 
l’Ajuntament de Parets i es va executar de manera paral·lela a la sectorització de la residència centre de dia. L’arranjament del pati va ser 
finançat per part del consistori, que va assumir el cost de l’obra, mentre que la Fundació va aportar els materials. Abans de la moció de 
censura, el Govern Plural tenia previst encetar de manera imminent els treballs de reparació d’una de les cobertes de la residència on es van 
detectar degotalls, una actuació que segons l’addenda al conveni hauria de finançar l’Ajuntament. Gràcies a la sectorització, el passat 2 de 
juny ja va poder reobrir el centre de dia.

37 ATURATS CONTRACTATS EN PLANS OCUPACIÓ
El Govern Plural va donar la benvinguda durant el gener de 2021 a les 37 persones que van ser contractades per l’Ajuntament de Parets en el marc 
dels Plans d’Ocupació Locals i en els programes, subvencionats per la Generalitat, per contractar persones de col·lectius específics en situació d’atur. 
L’objectiu de la contractació era millorar i fomentar l’ocupació i l’ocupabilitat de les persones i contribuir al desenvolupament econòmic de Parets. 
Les 34 places dels Plans d’Ocupació van incloure perfils com: conserge, manteniment i neteja, atenció al públic, auxiliar de la llar i neteja, operari/a 
de neteja i vigilància de la via pública i parcs, operari/a de manteniment , auxiliar administratiu/va, agent cívic de mobilitat, tècnic/a en jardineria i/o 
horts, monitor/a de reforç escolar, inspector/a de la via pública i mestre/a.

NEIX EL CONSELL DE LA GENT GRAN DE PARETS 
L’alcalde de Parets, Jordi Seguer, i la regidora de Gent Gran, Montserrat Folguera, van rebre el 26 de gener, el dia abans de la moció 
de censura, els avis i àvies que van resultar més votats en el marc del procés participatiu per escollir els representants dels Casals de la 
Gent Gran (Ca n’Oms, Sant Jordi i ASOVEEN) dins del nou Consell Municipal de la Gent Gran de Parets del Vallès. Cada casal tindrà dos 
representants i a més hi haurà 4 membres més en el Consell de la Gent Gran que s’escolliran a proposta dels grups polítics municipals. Des 
del Govern Plural vam agrair a totes les persones que es van presentar en aquest procés participatiu i sobretot vam posar en valor el fet que 
vulguin dedicar part del seu temps lliure a treballar en la millora de les condicions de vida d’aquest col·lectiu. Agrair també la magnífica feina 
que ha realitzat al llarg de tot aquest temps la regidora de Gent Gran, Montserrat Folguera.

MILLORES AL PÀRQUING DE L’ESTACIÓ DE TREN DE PARETS 
Feia més de 7 anys que no funcionava l’enllumenat de l’estació de Rodalies R-3 de l’Eixample de Parets però finalment es va resoldre la 
incidència, gràcies a les gestions realitzades pel Govern Plural. Poc abans de Nadal de 2020, RENFE va posar fil a l’agulla i va substituir 
tots els fanals que estaven malmesos. També es va realitzar una neteja exhaustiva de tot l’aparcament, es van fer treballs de senyalització 
viària i la poda de tot l’arbrat del seu interior, que feia molts anys que no es portava a terme. Gràcies al nou enllumenat, el veïnat de la zona 
ha guanyat seguretat a l’aparcament de l’estació de tren. Des d’Ara Parets ERC volem agrair la implicació del veïnat del barri que ens va fer 
arribar aquesta petició de millora.

FEINA FETA

SEGON PARC DE CAL·lISTÈNIA EN EL PASSEIG FLUVIAL
El juny de 2020, el Govern Plural inaugurava el primer parc de cal·listènia de Parets, al costat del bar de la zona esportiva. Posteriorment al 
gener de 2021, i abans de la moció de censura, estrenàvem un segon parc, situat a tocar de les instal·lacions de petanca entre el carrer de 
Víctor Català i el passeig Fluvial. Aquest segon parc disposa d’un conjunt esportiu amb quatre activitats compost per un equip d’escalada, 
barres de pols, barres paral·leles i un banc d’abdominals. L’equipament està fabricat en acer galvanitzat i les barres són d’acer inoxidable. 
Paral·lelament vam instal·lar dos nous punts de llum al parc de cal·listènia situat al costat del complex esportiu municipal, que funcionen amb 
plaques fotovoltaiques muntades a les mateixes torres que il·luminen tot l’entorn del parc. 
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Kènia Domènech
Cultura i Patrimoni
Feminismes i LGTBI
Participació
Transparència
kenia.domenech@parets.cat

Jordi Seguer
Via Pública
Serveis Urbans
Esports
Seguretat Ciutadana
Comunicació
jordi.seguer@parets.cat Montserrat Folguera

Educació
Joventut
Gent Gran
Equipaments
Habitatge
Mobilitat
montse.folguera@parets.cat

Joan Martorell
Comerç
Consum
Indústria
Urbanisme
joan.martorell@parets.cat

Carme Herrero
Acció Climàtica i Medi Ambient
Drets Socials
Ocupació i Emprenedoria
Hisenda
Benestar Animal
carme.herrero@parets.cat

whatsapp 611 40 81 88            twitter @ercparets            instagram @ercparets             facebook ercparets

Vine, 
comptem amb tu!

#totsSOMParets

Recollim les propostes, queixes i suggeriments dels paretans i paretanes.

Defensem un canvi real amb un projecte de futur sostenible i transformador. 

Visitem tots els barris, a peu de carrer, per conèixer les necessitats del poble. 
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MÉS APARCAMENT AL BARRI ANTIC   
Ara Parets ERC ha demanat al nou govern sorgit de la moció de censura que ampliï l’aparcament provisional dels Quatre Vents per tal 
de donar una alternativa als veïnat de la zona que s’han quedat sense places lliures després de les obres de reforma dels carrers Aurora 
i Ferrer i Guàrdia. Uns treballs que no finalitzaran en aquest carrer fins almenys l’agost. Per això des d’ERC hem sol·licitat compensacions 
econòmiques per als propietaris de guals, ja que no es poden utilitzar durant aquest temps. Quant a l’actuació en el carrer Major, lamentem 
que el govern no obri un ampli debat ciutadà sobre si cal mantenir oberta la circulació d’aquest carrer oferint alternatives al sector comercial 
que encara hi ha a la zona.

NOVA BASE AMBULÀNCIES 
La base d’ambulàncies del Servei d’Emergències Mèdiques, el SEM de Parets, es va instal·lar de nou durant el mes de gener de 
2021 a la Residència Pedra Serrada després que l’empresa Falck que té la concessió del servei del CATSalut, realitzés les obres de 
condicionament d’un servei per als treballadors sanitaris. L’objectiu de l’actuació era sectoritzar l’equipament i que els treballadors 
del SEM no haguessin d’utilitzar els serveis de la residència. Des de l’estiu de 2020, i a causa de la pandèmia, la base de les 
ambulàncies s’havia traslladat al pavelló municipal d’esports de Parets.

LA HISTÒRIA DE L’HANDBOL PARETS RECOLLIDA EN UN LLIBRE 
Només arribar a l’Ajuntament, el nou Govern Plural va encarregar al periodista i historiador Carles Font l’elaboració del llibre sobre la 
història del Club Handbol Parets, una entitat amb més de 66 anys de trajectòria. Durant la Festa Major d’Hivern, amb una Sala Basart de 
la Cooperativa  ben plena i amb totes les mesures de seguretat vam presentar el volum, que forma part de la col·lecció Entitats Locals. 
La informació recollida és fruit de molt de temps de recerca d’arxius, d’entrevistes personals, de dedicació, de perseverança. En Carles, 
hi va treballar durant més d’un any i va comptar amb la important col·laboració de gent que ha viscut diferents etapes i funcions en la 
trajectòria del Club Handbol Parets.

EN MARXA LA REFORMA DEL PARC DE LA PLAÇA ESPANYA
La nova pèrgola del parc de la plaça d’Espanya de l’Eixample agafa forma. Si passeu pel parc, podreu veure com ja s’ha instal·lat part de 
l’estructura de la nova pèrgola que travessarà d’una punta a l’altra el parc de la plaça d’Espanya, des del carrer Llibertat i fins quasi el 
carrer Bailen. Damunt d’aquesta estructura hi anirà una planta enfiladissa molt típica del clima mediterrani, com és la Buguenvíl·lea. Un 
dels primers treballs que es va dur a terme, només començar les obres, va ser la demolició i la retirada de l’skate park, que estava fora 
de normativa, i la supressió dels arbres que estaven en mal estat. La reforma del parc de la plaça d’Espanya formava part del Pla de 
Mandat del Govern Plural. Va ser aquell govern qui va aprovar el projecte, després d’un procés participatiu que va modificar el disseny 
inicial, també aquell govern va licitar els treballs i va adjudicar les obres (per 455.000 euros a TECNOFIRMES), que a causa de la moció 
de censura no van començar fins a l’abril.

MILLORES ALS BUCS D’ASSAIG DE CAL JARDINER
Abans de Nadal de 2020 van concloure totes les millores que es van realitzar des de la Regidoria d’Equipaments de l’Ajuntament de 
Parets en els bucs d’assaig del Casal de Joves de Cal Jardiner. Es tractava de donar resposta a una demanda històrica de molts dels 
músics que acudeixen a assajar als bucs: millorar la sonorització i acústica, ja que el so moltes vegades feia retorn. En concret, es van 
instal·lar tota una sèrie de panells professionals per tal de millorar aquest aspecte i també es va executar l’actuació que hi havia pendent 
en el terra. Esperem que els nostres músics en puguin gaudir al màxim!!

LA NETEJA I DESINFECCIÓ, UNA PRIORITAT 
Celebrem que el nou Govern Municipal mantingui les bones pràctiques que el Govern Plural va dur a terme des de la Regidoria 
de Via Pública. Des de l’inici de la pandèmia, vam concentrar bona part dels esforços dels equips de neteja dels Plans d’Ocupació 
Locals i de l’empresa URBASER en la desinfecció de les zones comercials més concorregudes del municipi: carrers, places, parcs 
infantils, ambulatori, residència Pedra Serrada, accessos a escoles, illes de contenidors d’escombraries i de selectiva. Aquests 
treballs es van completar amb la contractació del servei d’aiguabatre durant l’estiu i durant la campanya comercial de Nadal. A 
més, durant el desembre de 2020 i gener de 2021 vam encarregar a l’empresa Bisbal Casacuberta el servei de neteja i desinfecció 
anti Covid-19 a totes les zones comercials, carrers amb molta afluència de públic, parcs i zones de contenidors. Ens agrada saber 
que el nou responsable de la Via Pública manté el mateix model de neteja i desinfecció als carrers que ha funcionat tan bé durant 
aquests darrers mesos.

ABSOLUCIÓ ÁLVARO I DAVID
Des d’Ara Parets ERC volem expressar el nostre suport als dos joves paretans, David i Álvaro, que s’exposen a penes de fins a 
9 anys i mig de presó i que segons la Fiscalia els acusa d’haver-se enfrontat als Mossos d’Esquadra durant les manifestacions 
postsentència del Referèndum de l’1 d’Octubre. Tal com vàrem fer en el seu moment des del Govern Plural i ara des de l’oposició 
ens posem a disposició dels seus familiars per donar-los total recolzament en aquesta causa totalment injusta i que forma part de 
la repressió de l’Estat espanyol contra l’independentisme. Des d’Ara Parets ERC defensem l’amnistia i l’absolució total pel David, 
per l’Álvaro i pels prop de 3.000 represaliats.

FEINA FETA
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BEN TORNAT A CASA TEVA, JORDI!
Els nou presos polítics catalans, privats de llibertat des de fa quasi 

4 anys, ja són a casa des del dimecres 23 de juny al migdia, gràcies 

als indults parcials, reversibles i condicionats que el Consell de Mi-

nistres aprovava el dia abans de la seva sortida de la presó.

A Parets, en confirmar-se la notícia, centenars de veïns i veïnes 

vam rebre de forma merescuda el nostre veí Jordi Turull, en un acte 

que va tenir lloc al parc la Linera.

Molt emocionat per la rebuda, Turull va dir que se sent en deute 

amb el poble de Parets, que sempre li ha donat suport i que les 

condicions de l’indult no el faran renunciar de cap manera als seus 

ideals.

En un manifest conjunt elaborat per Ara Parets ERC i Parets per la 

República-JxCAT, deixem molt clar “que l'única resposta vàlida és 

l’Amnistia, la retirada de totes les causes judicials contra totes 

les persones represaliades que es van manifestar al carrer i l’au-

todeterminació del poble de Catalunya”.

Gràcies Jordi Turull per la teva dignitat acumulada durant tant i 

tant temps. 

Gràcies Dolors Bassa, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Joaquim Forn, 

Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Sànchez.

© fotografies acte rebuda Chussa Mulà
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Jordi Seguer (exalcalde de Parets) 16 de gener de 2021: 

«No hi ha prou paraules per agrair el teu compromís amb Parets. En 
nom del teu poble, Sergi: Gràcies, moltes gràcies D.E.P».

whatsapp 611 40 81 88

twitter @ercparets

instagram @ercparets

facebook ercparets

 DIARI INFORMATIU D’ARA PARETS ERC  - NÚMERO 16 - 30 JUNY DE 2021

ARA PARETS ERC ORGANITZA UNA PASSEJADA PER LA RIERA DEL TENES

PERE ARAGONÈS I GARCIA, NOU PRESIDENT DE LA GENERALITAT REPUBLICANA 

El doctor enginyer en forests i naturalista Oriol Bassa Vila va ser l’en-
carregat de fer-nos una aproximació a la flora i fauna que podem trobar 
a la llera del riu Tenes i també ens va explicar com seria un procés de 
restauració de la llera i els efectes del canvi climàtic sobre la nostra riera.
La passejada, celebrada el passat 28 de maig, va servir de punt de par-
tida per marcar el posicionament del Grup Municipal de cara al projec-
te de recuperació paisatgística de la llera del riu que es planteja des de 
l’Ajuntament i que vam defensar també des del Govern Plural.
Al marge del debat de si és convenient invertir prop de 3 milions d’eu-
ros al llarg de tota la legislatura, pensem que cal ser respectuosos amb 
el medi i que cal fugir de qualsevol gran obra civil.
L’aparició en les darreres setmanes de peixos morts al riu i zones d’ai-
gua molt fosca o la mort de faisans i els seus nius al que queda de 
verneda de Ca l’Isidre Coix no són bones notícies,
Des d’Ara Parets ERC continuem recollint les opinions de naturalistes 

Aragonès és el primer president republicà escollit a les urnes amb 
vot des que la violència feixista va escapçar la Generalitat de Lluís 
Companys.
«Avui obrim un nou temps. Des de la presidència de la Generalitat 

liderarem la reconstrucció social i econòmica de país i liderarem la 

lluita per l’amnistia i l’autodeterminació. Amb una mà vencerem la 

Covid-19 que tanta gent s’ha emportat i traurem el país de la crisi 

i amb l’altra avançarem cap a la República Catalana», va dir el 132è 
President després de la investidura del 21 de maig.
En les eleccions al Parlament, celebrades el 14 de febrer, ERC va as-
solir 1.735 vots a Parets i va guanyar amb claredat a tot el Districte 1.
El juny de 2019, pocs dies després que el Govern Plural arribés a 

l’Ajuntament de Parets, Aragonès ens va visitar i va dinar amb no-
saltres al restaurant La Salut. Una imatge que ens porta molts bons 
records.
Pere, sort i encerts. Sempre al teu costat!! 

del poble i de la ciutadania en general.
Si ens voleu fer arribar les vostres idees: 611 40 81 88 o bé email
araparetserc@gmail.com
MOLTES GRÀCIES a la vintena de paretans i paretanes que vàreu par-
ticipar a la passejada.

© Fotografies passejada Chussa Mulà
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