
JORDI SEGUER, CANDIDAT A 
L’ALCALDIA DE PARETS
Seguer, alcalde republicà entre 2019-2021, va ser presentat pel conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent
L’acte, celebrat el 10 de juny al parc del Sot d’en Barriques, va 

comptar també amb la intervenció de la portaveu nacional del 

Jovent Republicà i regidora a Parets, Kènia Domènech.

I és que amb el lema ‘MÉS FORTS per tornar-hi’, des d’Ara Parets 

ERC vam voler deixar ben clara la voluntat del nostre partit de 

tornar com més aviat millor a liderar l’alcaldia de Parets del Vallès.

El cap de llista, escollit per unanimitat en les eleccions internes, 

va dir que “treballarem per tenir la força necessària per lide-

rar un nou govern de canvi que deixi enrere les hipoteques 
del passat i que reprengui el model de transformació del Go-
vern Plural”.
Seguer va afirmar que un canvi de govern a l’Ajuntament de Parets 

“només serà possible si ERC aconsegueix una victòria destaca-
da. Només això ens permetrà formar un govern que no estigui 
condicionat pels xantatges i els interessos personals de la vella 
política, que serveix als interessos dels de sempre”.

NÚMERO 18, 28 SETEMBRE DE 2022

DIARI INFORMATIU 
D’ARA PARETS ERC
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JORDI SEGUER, CANDIDAT A L’ALCALDIA DE PARETS
Defensa de la bona gestió del Govern Plural 
L’exalcalde va reivindicar l’extraordinària feina i dedicació del Go-

vern Plural, que malgrat la pandèmia, va introduir un nou model de 

gestió i una altra manera de fer política a l’Ajuntament paretà.

“Nosaltres som la garantia que de nou des de l’alcaldia pareta-
na, tornarà la vocació de servei públic a tota la ciutadania, sense 
distingir en ideologies ni banderes. Nosaltres, tornarem a pre-
ocupar-nos per les necessitats reals dels paretans i paretanes, 
per recuperar l’eficiència i l’eficàcia en el treball diari i defugi-
rem de la política d’aparador”.

El millor candidat per guanyar
Kènia Domènech va elogiar el candidat republicà a l’alcaldia de 

Parets: “Dins del Govern Plural vam descobrir un Jordi entregat 
com ningú al seu poble, exigent per ser-hi a tot arreu sempre 
al servei de la ciutadania. Un Jordi confiat en els seus regidors, 
amb ganes de fer equip, de trobar-se amb tothom i d’escoltar 
totes les veus”.
“També vam descobrir un Jordi valent, que no va deixar passar 
ni una a la vella política, que era garant d’aturador de qualsevol 
mala praxi. Un Jordi amb ganes de transformar, de fer-ho dife-
rent, de buscar vies noves i alternatives”.
El conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, 

es va comprometre a tornar a Parets les vegades que faci falta per 

tornar a tenir l’alcaldia de Parets del Vallès i per consolidar-la en el 

futur, tal com ell va recordar que també li varen fer durant la seva 

etapa d’alcalde de Sarrià de Ter.

Oposició al projecte del plàtan
En l’acte de presentació del cap de llista d’Ara Parets ERC ens vam 

tornar a posicionar en contra del projecte de ‘gran superfície co-
mercial’, a tocar del Barri Antic, en els terrenys coneguts com el 

‘plàtan’.

“Avui 10 de juny, diem ben fort i clar NO AL PROJECTE DEL 
PLÀTAN. Que no comptin amb Ara Parets Esquerra Republica-
na. Nosaltres vam votar en contra i si tornem a l’alcaldia, atura-
rem la modificació del Pla general que permetrà la implantació 
d’una gran superfície comercial a tocar del Barri Antic”, deia Se-

guer.

“Diem sí habitatge de lloguer assequible per als nostres joves, 
per la nostra gent, però no direm SÍ a tot el que ens demanin 
les promotores immobiliàries. Projectes que no han tingut en 
compte els efectes sobre el teixit comercial o la mobilitat. En 
política NO tot s’hi val i nosaltres serem la garantia que les po-
lítiques urbanístiques de la regidora actual quedaran paralitza-
des, perquè no es pot ser ART i PART”.

2



OPINIÓ

MÉS FORTS PER TORNAR-HI

El 2014, tot un seguit de gent inquieta pel que passava al nostre 

municipi ens vam trobar al voltant d’Esquerra Republicana, bus-

cant la manera de vehicular un canvi a un model caduc de gestió 

municipal.

En aquell moment, no teníem representació a l’Ajuntament, i sa-

bíem que necessitàvem un revulsiu al nostre projecte, algú capaç 

de convèncer a tothom de què hi havia una altra manera de fer 

les coses, algú amb compromís per assumir els valors de trans-

formació i comprometre’s amb el nostre poble. I vam posar nom 

i cognoms a aquest revulsiu: Jordi Seguer.

El 2015 vam fer una forta embranzida entrant a l’Ajuntament 

amb 3 regidors, i aquí va començar una feina constant de picar 

pedra durant 4 anys. El treball incansable amb en Jordi i en Ra-

mon i tota la Secció Local d’ERC Parets, va fer que a les eleccions 

municipals de l’any 2019 aconseguíssim una representació de 5 

regidors.

Era moment de canvi, i totes les forces que el demanàvem (o 

suposadament demanaven) ens vam entendre per formar el Go-

vern Plural, liderat per en Jordi com a alcalde de la nostra vila.

Al Govern Plural vam descobrir un Jordi entregat com ningú al 

seu poble, exigent per ser-hi a tot arreu sempre al servei de la 

ciutadania. Un Jordi confiat en els seus regidors, amb ganes de 

fer equip, de trobar-se amb tothom i d’escoltar totes les veus.

També vam descobrir un Jordi valent, que no va deixar passar 

ni una a la vella política, que era garant d’aturador de qualsevol 

mala praxi. Un Jordi amb ganes de transformar, de fer-ho dife-

rent, de buscar vies noves i alternatives.

El Govern Plural amb en Jordi, la Montse Lara, la Folguera, l’Enri-

que, el Joan i la Carme va ser un repte per Ara Parets i també un 

aprenentatge immens. I un dels aprenentatges que ens enduem 

és que quan transformes, quan governes per la ciutadania i no 

per tu mateix, els de sempre faran el que sigui per aturar-te, 

inclús renunciar als compromisos adoptats a la ciutadania.

I així és com el gener del 2021, els de sempre (o millor dit, les de 

sempre) van córrer a fer una moció de censura per retornar el 

gris del Partit Socialista a l’alcaldia de Parets, com sempre.

No ens han volgut donar mai motius, però ara ja sabem els mo-

tius; fraccionament de contractes, operacions urbanístiques, la 

xarxa clientelar. El de sempre.

I és per això que avui, estem preparades per tornar a obrir 
les portes i finestres de l’Ajuntament perquè creiem que és 
el deure que tenim amb la ciutadania. I és per això que avui 
estem més forts per tornar-hi.
Realment avui no donem un tret de sortida, sinó que és una 

volta més en aquesta cursa de fons que estem decidides a gua-

nyar.

I per guanyar, tenim el millor candidat per fer-ho possible.

Kènia Domènech,

portaveu nacional del Jovent Republicà i regidora a Parets
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ANTIFRAU DETECTA IRREGULARITATS EN L’ADJUDICACIÓ 
DELS CONTRACTES DEL PROJECTE DEL MIRADOR DE LA TIPEL

Ara Parets Esquerra Republicana ha demanat el cessament i/o la 

dimissió de la regidora d’Urbanisme, Rosa Martí, un cop s’ha sa-

but que l’Oficina Antifrau de Catalunya ha detectat irregularitats 

en l’adjudicació de dos contractes relacionats amb la redacció del 

projecte del mirador-passera de les pintures de l’antiga Tipel.

En l’informe, Antifrau assenyala que ha quedat acreditada l’exis-

tència d’un fraccionament irregular dels contractes, prohibit per 

l’art. 99.2 de la LCSP, atès que existeix un vincle funcional i operatiu 

entre les prestacions contractades per l’Ajuntament de Parets mit-

jançant la figura de la contractació menor. 

Que l’administració concernida no ha donat compliment a allò que 

disposa l’art. 62 de les Bases d’execució del seu pressupost muni-

cipal per a l’exercici 2021, que estableix l’obligació de demanar tres 

pressupostos comparatius en els contractes menors iguals o supe-

riors a 3.000 euros ni ha justificat el motiu. 

Que no existeix cap informe de secretaria sobre la legalitat dels 

contractes adjudicats, ni en tot cas, cap nota de conformitat que 

validi dits expedients, en contra del que disposa la disposició addi-

cional tercera de la LCSP i les mateixes Bases d’execució del pres-

supost en l’art. 62.9. 

Des d’Ara Parets ERC ens oposem frontalment a aquest tipus 

d’actuacions, irregularitats i males praxis, és per això que reite-

rem el nostre compromís amb la transparència i la informació de 

la ciutadania i anunciem que portarem aquest cas a la Sindicatura 

de Comptes.

Depuració de responsabilitats
Davant d’aquesta informació, des del Grup Municipal d’Ara 

Parets ERC hem exigit: 

1. El compliment de la demanda d’Antifrau que exigeix la nul-

litat d’aquests dos contractes: són contractacions a dit ple-

nament irregulars, sense cap informe que les acompanyi.

2. Una auditoria de contractes a l’àrea d’Urbanisme.

3. La dimissió o el cessament de la regidora d’Urbanisme 
Rosa Martí.

Els regidors del Grup Municipal d’Ara Parets ERC el dia de la roda de premsa
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EL PROJECTE DEL RIU TENES NO REBRÀ FONS NEXT GENERATION
Errors de forma, de termini, esmenes en dues ocasions i una matussera han fet que la proposta de projecte presentada pel Govern de PSC i Sumem 

Esquerres només hagi rebut 9 punts, molt lluny de les localitats escollides que superaven almenys els 80 punts. Parets és un dels municipis que ha 

rebut una valoració més baixa i és que no ha superat el llindar del 50 punts per poder ser seleccionat com a possible beneficiari. Des d’Ara Parets ERC 

lamentem que s’ha perdut una molt bona oportunitat per rebre aportacions econòmiques dels fons europeus Next Generation i recordem que en el 

seu moment ja vam advertir de la precipitació i de les errades a l’hora de presentar la documentació. També lamentem que el Govern de la moció no 

s’hagi pres amb el rigor que caldria la convocatòria d’aquesta línia però també d’altres línies d’ajuts de fons europeus.

LES PREOCUPACIONS DELS PARETANS I PARETANES
El manteniment dels carrers, la neteja de la via pública, la seguretat ciutadana o l’incivisme són 4 dels problemes més greus que els veïns i veïnes de 
Parets han detectat, segons el resultat del Dibaròmetre de la Diputació de Barcelona. Es tracta d’un estudi que analitza aspectes com la transparència 

de l’Ajuntament, el compromís amb el canvi climàtic, el foment de la participació ciutadana, els serveis més i menys valorats o els cinc afers més greus 

del municipi. Als quatre ja esmentats, cal afegir la gestió política i municipal. Els serveis menys valorats són l’accés a l’habitatge, la seguretat ciutadana i 

l’oportunitat de trobar feina. Un altre aspecte a millorar és el de la transparència. Un 42% de la població considera poc o gens transparent l’Ajuntament, 

malgrat el segell Infoparticipa. Una altra dada rellevant és que més del 95% de la població paretana coneix la millora de la piscina municipal coberta 

Miguel Luque, duta a terme pel Govern Plural i quasi un 80% la qualifica de molt important.

DEMANEM MILLORES ALS DOS PAVELLONS D’ESPORTS
Des d’Ara Parets ERC, pensem que la promesa del futur tercer pavelló no ha de paralitzar millores molt necessàries en el pavelló rodó i que el Govern Plural ja ha-

via deixat programades fins a final d’aquesta legislatura. En els darrers mesos, els clubs esportius que utilitzen els dos pavellons d’esports s’han unit per demanar 

millores urgents i resoldre problemàtiques que fins ara no tenien solució. Les peticions només han estat ateses, de manera parcial, i el Govern de PSC i Sumem 

Esquerres ha llençat pilotes fora amb el gruix de propostes més destacades com ara la necessària renovació dels vestidors del pavelló rodó o la millora de l’acces-

sibilitat i la connexió entre les dues graderies del pavelló vell. També és necessària una actuació a les cobertes dels dos pavellons per evitar episodis com el canvi 

recent d’una part del parquet del pavelló rodó perquè va entrar l’aigua a la pista de joc. Una qüestió que ha estat reclamada contínuament per Ara Parets ERC.

SUPORT A LA NOVA PISCINA DESCOBERTA
Tot i l’evident retard en l’execució dels treballs, Ara Parets ERC va votar a favor de la ratificació de l’acord de la Junta de Govern, que distribueix 

la despesa de les obres de la piscina descoberta municipal en dos exercicis pressupostaris, 400.000 euros en el 2022 i 630.000 euros en el 2023, 

amb una suma total d’1.030.000 euros, IVA inclòs. «Celebrem que es mantingui la ubicació proposada per Ara Parets ERC, durant la gestió 
del Govern Plural, entre els dos pavellons. No estem tan contents perquè aquest estiu els paretans i les paretanes no l’han pogut estrenar 
ni veure cap moviment d’obra», ha dit el nostre candidat i exalcalde Jordi Seguer. Segons l’estudi de viabilitat, la nova piscina obrirà el 19 de 

juny de 2023 i tancarà l’11 de setembre. El primer any donarà uns beneficis de 18.000 euros.

LA LICITACIÓ DE LA NETEJA VIÀRIA, EN ESPERA
Passen els mesos i l’anunci de la convocatòria de la licitació del servei de recollida d’escombraries i de neteja dels carrers de Parets (actualment en mans de l’empre-

sa URBASER) no arriba. Avui dia encara no s’ha aprovat el plec de clàusules tècniques i administratives, tampoc se sap un model de recollida de residus planteja el 

Govern de PSC i Sumem en la nova concessió. Des d’Ara Parets ERC lamentem la deixadesa del Govern Municipal en aquesta qüestió, ja que mentre no es convoca 

la licitació no s’afronten problemàtiques concretes que requereixen una solució, com els problemes que generen els contenidors soterrats, l’estat pèssim de molts 

contenidors en superfície a la via pública (bruts i trencats), la neteja deficient de les zones industrials o altres mancances que en moltes ocasions s’han de resoldre 

gràcies a l’esforç del personal dels Plans d’Ocupació Locals. Des de fa mesos, hem allargat la mà a l’alcalde per pactar el nou model de recollida de residus que ha 

de tenir el municipi per la dècada que ve. Durant el 2021, el percentatge de recollida selectiva a Parets va ser, tan sols, del 39%, molt lluny dels objectius de la UE.

MILLORES A LA RESIDÈNCIA CENTRE DE DIA PEDRA SERRADA
Des d’Ara Parets ERC celebrem que abans de vacances la Junta de Govern de l’Ajuntament de Parets hagi aprovat inicialment el projecte executiu de la reforma de la 

residència centre de dia Pedra Serrada. L’actuació, amb un cost superior al milió d’euros, inclou l’arranjament de les cobertes (on hi ha molts degotalls), la climatització i 

el condicionament dels patis que falten. El setembre de 2020, el Govern Plural va signar un conveni amb la Fundació Sanitària Mollet que va permetre l’arranjament d’un 

dels patis i la sectorització del centre dia, a causa del nou protocol derivat de la Covid-19. Prèviament, vam fer una auditoria estructural de l’equipament que planificava la 

reparació de les cobertes i la climatització. Esperem que, malgrat el notable retard, es posi fil a l’agulla de manera immediata. La nostra gent gran ho necessita.

SABIES QUE...

AL·LEGACIONS AL PROJECTE DEL PLÀTAN
Des d’Ara Parets ERC hem presentat tot un seguit d’al·legacions a la modificació puntual del Pla general d’Ordenació Urbana en l’àmbit del sector PE-5 i que afecten 

sobretot els terrenys coneguts com el plàtan. No estem d’acord en com s’ha fet l’aprovació inicial d’aquesta modificació, d’esquena a la ciutadania i sense cap reunió 

prèvia amb el veïnat afectat. Hem expressat seriosos dubtes sobre aquesta operació urbanística que pensem genera més inconvenients que no pas avantatges. 

Les al·legacions presentades fan referència a la manca d’un estudi de mobilitat exhaustiu sobre els efectes que tindrà pel carrer Migdia, Empordà, Barcelona i Lluís 

Companys la implantació d’una gran superfície comercial. El projecte tampoc contempla cap estudi sobre els efectes que la nova gran superfície comercial tindrà 

sobre els establiments comercials del barri antic i sobretot pel comerç de proximitat, que ja està molt tocat en aquesta zona i agreujat després de la Covid-19. Un 

altre aspecte a considerar és l’impacte ambiental en aquesta zona i sobretot un estudi acústic. Paral·lelament, hem demanat que es convoqui una consulta ciutada-

na, qüestió que ha estat qualificada d’il·legal per la regidora d’Urbanisme, Rosa Martí.
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GRATUÏTAT EN EL SEGON CURS DE LES BRESSOLS MUNICIPALS
Les famílies que porten als seus fills i filles a les escoles bressol municipals de Parets i d’arreu de Catalunya, no paguen l’escolarització 

en el curs I-2. La mesura, que va entrar en vigor aquest mes de setembre, està garantida almenys fins al 2026. La part que pagaven les 

famílies d’escolarització l’assumeix la Generalitat, però no està inclòs el servei d’acollida matinal, el menjador al migdia, activitats com-

plementàries o el mes de juliol. Mesures republicanes que en paraules del conseller Josep Gonzàlez Cambray són “un clar exemple 
d’una política feminista, en benefici del sistema educatiu i pedagògic i que promou l’equitat i la igualtat d’oportunitats”. L’acord 

també preveu que els ajuntaments es puguin acollir als fons europeus Next Generation per crear més places públiques d’escoles bres-

sol, si és necessari: 110 milions d’euros i 10.000 places noves en tres exercicis.

TORNA LA PISTA DE GEL PER NADAL 
La pista de gel sintètic que el Partit dels Socialistes va instal·lar fins al Nadal de 2018, tornarà aquestes festes a la plaça Doctor Trueta de l’Eixample. 

El Govern del PSC i Sumem Esquerres es gastarà cap a 30.000 euros del pressupost municipal per a la instal·lació d’una pista de gel sintètic que 

funcionarà del 23 de desembre al 5 de gener de 2023. Aquests dies s’ha publicat la licitació pública que inclou no només la instal·lació de la pista sinó 

també el material necessari i el personal que s’ha d’encarregar del seu control. Està clar que ens apropem a la campanya de les eleccions municipals 

de 2023 i les decisions es prenen en aquesta línia. D’altra banda, l’Ajuntament ha licitat per més de 35.000 euros l’organització de l’activitat de pro-

moció del comerç Posa’t guap@, prevista pel 9 d’octubre al Sot d’en Barriques.

MENYS PATRIMONI MUNICIPAL 
Ja es pot confirmar oficialment i el Govern de PSC i Sumem Esquerres ha venut el poc patrimoni que li quedava a l’Ajuntament. Ens refe-

rim a un solar de 2.500m2 situat a la cruïlla del carrer Palou amb Llevant on hi ha plantats diversos arbres, tot i tenir la qualificació de ‘sòl 

industrial’. Una parcel·la sobrera que finalment s’ha venut a l’empresa COVESTRO per 546.701,00 euros + IVA. L’acord es va prendre en 

la darrera Junta de Govern de juliol després de la subhasta realitzada. Amb aquests diners es pagaran algunes de les inversions d’aquest 

any en partides de manteniment d’edificis, arranjament i climatització, entre altres. Tal com ja vam dir en el debat del pressupost 2022, als 

regidors i regidores d’Ara Parets ERC ens sobten aquest tipus de polítiques perquè nosaltres hauríem optat per mantenir al màxim el nostre 

patrimoni o fins i tot treballar per incrementar-lo i així poder arrencar la construcció d’habitatge assequible. 

RETARD EN EL NOU INSTITUT ESCOLA DE PARETS
Des d’Ara Parets ERC celebrem que, tot i el retard, finalment durant el juliol s’hagi adjudicat la redacció del projecte executiu del nou institut 

escola de Parets així com les obres d’aquest nou equipament educatiu. Construccions Deco ha estat l’adjudicatària del contracte i haurà de fer-

se’n càrrec tant de la redacció com de la construcció de l’edifici, per un import superior als 2 milions d’euros + IVA. Quant al calendari d’inici 

d’obres, ara mateix no s’ha fet públic, tot i que es calcula que sigui durant el primer semestre de 2023. Malauradament, la moció de censura ha 

endarrerit aquest projecte, acordat pel Govern Plural amb la Generalitat, administració que finançarà el 90% de totes les obres.

TOC D’ATENCIÓ DEL SÍNDIC, ARA EN COMUNICACIÓ 
Nou toc d’atenció del Síndic de Greuges de Catalunya al Govern de l’Ajuntament de Parets i, més en concret, a la regidora de Comunicació 

Casandra Garcia, de Sumem Esquerres. Des de l’estiu de 2021, des d’Ara Parets ERC hem sol·licitat la relació de tota la despesa en publicitat 

institucional (desglossada per imports, insercions i en quins mitjans), però malgrat haver-ho demanat en diverses ocasions mai se’ns ha fa-

cilitat la informació completa. El motiu, segurament, és veure que amb l’arribada del Govern de la moció a l’Ajuntament, s’ha incrementat de 

forma considerable la despesa en publicitat institucional. I sobretot si es fa una comparativa amb la política d’austeritat del Govern Plural. 

Ara el Síndic torna a reclamar a la regidora de Comunicació que contesti a les peticions del grup municipal d’Ara Parets ERC.

EN SUPORT DE L’ESCOLA MUNICIPAL CAN VILA 
Hem hagut d’esperar dos mesos, però finalment la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Parets ha aprovat a instàncies d’Ara Parets 

ERC una “declaració institucional” en suport del projecte educatiu de l’Escola d’Educació Especial Municipal Can Vila de Mollet. El text, 

aprovat per totes les formacions polítiques, dona suport a tota la comunitat educativa de l’Escola Municipal Can Vila en la seva lluita per 

una educació de qualitat i unes instal·lacions dignes on els i les alumnes puguin desenvolupar el seu itinerari educatiu obligatori. També 

s’insta a treballar amb la comunitat educativa de l’Escola Can Vila i amb els grups municipals per obtenir una proposta consensuada de 

futur que aclareixi la gestió i la titularitat del centre, que en garanteixi la qualitat i la continuïtat, i que n’asseguri la sostenibilitat econò-

mica, consensuant-la i implicant també la resta d’administracions afectades. Alhora tots els grups es comprometen a defensar i aplicar 

aquesta proposta conjuntament amb el Departament d’Educació de la Generalitat, garantint el manteniment del projecte i permetent la 

construcció d’un nou edifici per a l’escola, que finalitzi més de 20 anys d’instal·lacions provisionals al recinte educatiu.

SABIES QUE...

INCIVISME A LA PLAÇA MIRADOR DE GALLECS
Des de fa mesos hem reclamat al Govern Municipal, tant en els plens municipals com en preguntes per escrit, que actuï i aturi d’una vegada els problemes 

d’incivisme, vandalisme i determinades pràctiques que es produeixen en l’espai públic de la plaça Mirador de Gallecs. Des d’Ara Parets demanem una major 

atenció en aquest barri del municipi, que no passi tan sols per més neteja per retirar la brutícia que acumulen les persones incíviques. És intolerant els 

problemes de convivència que han de patir els veïns i veïnes de la zona. Dins de les visites del Govern de Carrer d’Ara Parets ERC s’ha inclòs una passejada 

per aquest àmbit, un recorregut que dona continuïtat a les trobades que vam iniciar fa un any aproximadament i que continuaran fins al 2023.
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ARA PARETS ERC, GOVERN DE CARRER

Els regidors i regidores del grup municipal, militants i simpa-

titzants d’Ara Parets ERC i tothom que vulgui participa en les 

visites que fem a tots els barris per recollir queixes, propostes 

de millora i escoltar les diverses problemàtiques. A més, conti-

nuem donant suport a totes les activitats que s’organitzen des 

del teixit associatiu cultural, esportiu i social de la nostra vila. 

Aquí teniu un recull d’imatges dels darrers mesos.
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Vols col·laborar en el 

projecte de les pròximes 

eleccions municipals?

Envia’ns un missatge al 

611 40 81 88 o posa’t en 

contacte amb nosaltres 

a través de les xarxes 

socials.

Comptem amb TU!!

whatsapp 611 40 81 88

twitter @ercparets

instagram @ercparets

facebook ercparets

 DIARI INFORMATIU D’ARA PARETS ERC - NÚMERO 18 - 28 SETEMBRE DE 2022

ARA PARETS ERC PARTICIPA A L’OFRENA DE LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

ÈXIT DE LES ACTIVITATS D’ARA PARETS ERC PER SANT JORDI

Tant la Secció Local d’ERC com el Grup Municipal d’Ara Parets Es-

querra Republicana van participar l’11 de setembre en l’ofrena ins-

titucional i de les entitats i associacions locals, que va tenir lloc a la 

Plaça dels Països Catalans.

L’exalcalde republicà i cap de llista, Jordi Seguer, va defensar el 

caràcter reivindicatiu de la Diada del 2022: «Continuem defensant 
l’amnistia, la llibertat per a tots els represaliats i l’autodeter-
minació de Catalunya. Aquests són alguns dels objectius pels 
quals mantenim la taula de diàleg amb el Govern Espanyol, mal-
grat les reticències del PSOE per buscar una solució pactada al 
conflicte polític. Tot passa perquè els catalans i les catalanes ens 
expressem lliurement a les urnes, en un referèndum acordat tal 
com van fer a Escòcia”.
Els darrers episodis d’incidents a Rodalies Catalunya, els atacs a 

la llengua catalana, a les nostres lleis del Parlament o el creixent 

dèficit fiscal, que volta els 20.000 milions d’euros, són encara més 

motius objectius per aconseguir un estat propi en forma de Repú-

blica Catalana.

«Volem la independència per millorar la qualitat de vida i per 
prestar millors serveis a la ciutadania», va dir Seguer.

Un taller de xapes, un altre d’elaboració de titelles i una xocolatada 

popular van ser algunes de les activitats que Ara Parets ERC va or-

ganitzar el 23 d’abril, Diada de Sant Jordi, a la plaça de la Vila.

Tot i que durant molts moments del dia va cloure, la carpa republi-

cana va estar plena de gom a gom en tot moment.

VOLS FORMAR PART DE 
L’EQUIP D’ARA PARETS ERC?
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