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LA PISCINA DESCOBERTA, UNA NECESSITAT
Campanya de recollida de signatures per reclamar la construcció de l’equipament

Obre l’oficina del candidat d’Ara Parets ERC. Pàg 4.

Ara Parets ERC ha iniciat una campanya de recollida de sig-
natures per demanar la construcció d’una piscina desco-
berta pública al municipi.
La iniciativa que tindrà continuïtat en els pròxims mesos sol-
licita al Govern Socialista que inclogui en els pressupostos 
de 2019 una partida econòmica per encarregar el projecte 
de construcció de la piscina i una altra partida en el capítol 
6 d’inversions per iniciar les obres durant l’any que ve.
“La construcció d’una piscina descoberta pública és una 
necessitat compartida per gran part de la ciutadania de 
Parets”, ha dit el portaveu d’Ara Parets, Jordi Seguer, qui 
ha lamentat que el Govern Socialista es gastarà més de 5 
milions d’euros en obra pública en aquest últim tram de 
mandat “sense haver convocat cap procés participatiu on 
es debatessin quines havien de ser les prioritats”.
Per ERC un dels emplaçaments possibles de la nova piscina 
és l’espai actual entre els dos pavellons  -on hi ha un camp 
de futbol provisional- i la resta de l’espai pròxim al parc Flu-
vial i l’aparcament.

Jordi Seguer: “Ara que s’apropa la campanya electoral 
el Partit Socialista prometrà tot allò que ha estat inca-
paç de fer en quasi 40 anys de govern. El PSC ha tingut 
temps de construir una piscina d’estiu però ha tingut al-
tres prioritats: gastar-se 1,5 milions € en l’avinguda Es-
panya; 1,5 milions en el Sot d’en Barriques; 1,7 milions en 
el Barri Antic; 900.000 en l a nova comissaria de la Po-
licia o repetir la construcció de la coberta de la pista de 
Can Butjosa”.

Obres al complex esportiu del Tenes.
L’empresa ABOLAFIO executa les obres d’ampliació del 
complex (764.000 €) que consisteixen en el tancament 
de la pista d’atletisme i en la construcció de nous mòduls 
que acolliran el nou bar, un gimnàs i la seu social de diver-
ses entitats esportives. ABOLAFIO –que té concedit des 
de 2012 el manteniment de la via pública de Parets– va fac-
turar més de 2 milions d’euros durant el mandat de l’exal-
calde Mingote.

PÀGINA 1



EN DEFENSA DE L’ARBRAT DE LA PLAÇA FONT DE LA SALUT
Ara Parets ERC i NOPP han sol·licitat la preservació de tots els elements de vegetació 
actuals a la plaça de la Salut. Pels dos grups no hi ha cap motiu que justifiqui tallar i 
eliminar 21 arbres, entre els quals un magnífic cedre, pins o alzines que formen part 
del llegat històric del bosc de la Torre de Malla. “Cal mantenir l’essència del projecte 
urbanístic anterior i per això no estem d’acord en l’eliminació del pòrtic o dels bancs 
de pedra”, van dir en les al·legacions, parcialment acceptades.

AMPLIACIÓ D’HORARIS AL CENTRE DE DIA PEDRA SERRADA 
Ara Parets ERC ha proposat que l’Ajuntament ampliï a partir de 2019 el servei 
que ofereix el centre de dia de la Residència Pedra Serrada durant els caps de 
setmana. A curt termini caldria plantejar també l’ampliació del nombre de pla-
ces de residència i centre de dia que s’ofereixen. L’octubre de 2017 hi havia 144 
persones en llista d’espera a la residència i 41 en el centre de dia. El portaveu 
Jordi Seguer ha dit que “sis anys després de la seva inauguració cal revisar el 
conveni signat amb la Generalitat i ampliar el nombre de places de residència 
i centre de dia que s’ofereixen”.

L’OPOSICIÓ FORÇA LA REDACCIÓ D’NOU PLA LOCAL D’HABITATGE 
L’Ajuntament de Parets haurà de redactar un nou Pla local d’habitatge, ja que l’an-
terior estava caducat des de 2015. La proposta –presentada per Ara Parets ERC- va 
rebre el suport unànime de tota l’oposició mentre que el PSC es va abstenir. El do-
cument haurà d’estar llest abans que s’acabi aquest mandat per tal que el pròxim 
govern disposi d’una eina bàsica per donar resposta a les necessitats que té Parets 
en matèria d’habitatge.

EL NOU EDIFICI DE LA SÍNIA, UNA PRIORITAT
Ara Parets ERC ha demanat a l’alcalde Juzgado que cerqui el consens de totes les 
forces polítiques per decidir de manera conjunta la ubicació del nou edifici de l’Ins-
titut La Sínia, en aules prefabricades a Can Fradera des de fa 8 anys. Pel portaveu 
Jordi Seguer “el nou edifici s’ha de construir com més aviat millor i Can Fradera i el 
seu voltant és una bona ubicació”.

Els redactors del projecte del nou parc del Sot d’en Barri-
ques reconeixen que no han tingut en compte els criteris 
de sostenibilitat en el seu disseny. A causa de les obres –
que executa BARNASFALT- s’han tallat 31 arbres (pins, pla-
taners, xiprers i moreres) tot i que en un futur n’hi haurà 
uns 160. El nou parc urbà que costa més d’1,5 milions d’€ 
no tindrà cap tipus de tancament i ha reduït a 12 el nom-
bre de sortidors d’aigua per qüestions econòmiques.

Opinions desiguals entre els veïns i veïnes del carrer Ma-
jor després de les obres de remodelació que costen 1,7 
milions € i encara no han acabat. El nou paviment -que 
combina le s llambordes amb l’asfalt- i la manca de vore-
res i places d’estacionament són les qüestions que més 
controvèrsia han generat. Fa només unes setmanes es 
va tornar a asfaltar el carrer Barcelona.

SOT D’EN BARRIQUES CARRER MAJOR
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LLIBERTAT PRESOS I EXILIATS POLÍTICS CATALANS
Aquest estiu s’han multiplicat les accions en suport dels 
nostres presos i exiliats polítics catalans. Molta de la mili-
tància d’Ara Parets ha participat en les concentracions a 
les presons de Lledoners, Puig de les Basses o Mas d’En-
ric.  El 10 de setembre la 3a Festa Republicana –amb 500 
persones de públic- va recollir 300 euros per a l’Asso-

ciació Catalana de Drets Civils. El 28 de setembre vam 
participar en l’acte unitari que es va fer per rememorar 
el Referèndum de l’1 d’octubre amb Roger Español i Jordi 
Pesarrodona.  Alhora, Ara Parets ha donat suport a la pro-
posta d’atorgar la medalla de la Vila 2018 a Jordi Turull, 
rebutjada per PSC i Ciutadans.
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Cavall Republicà és una publicació de la 
Secció Local d’ERC a Parets del Vallès.

Tiratge: 8.000 exemplars.
Imprimeix: DBcoop, sccl

PRODUCTE COOPERATIU

El pròxim 23 d’octubre s’obrirà al públic l’oficina del 
candidat a l’alcaldia de Parets del Vallès Jordi Se-
guer, que estarà ubicada al carrer Major 13, la seu 
local d’ERC.
Tots els dimarts a les 18 hores, el nostre alcaldable 
es reunirà amb tots els veïns i veïnes que ho desitgin 
(amb cita prèvia) i podran intercanviar impressions 
sobre la situació actual del poble i aportar propos-
tes de millora per al futur.
Igualment Jordi Seguer manté la comunicació di-
recta amb tothom que vulgui a través de totes les 
xarxes socials i al telèfon 611 40 81 88.

Tots SOM Parets
D’altra banda, el pròxim dissabte 27 d’octubre, a les 
10.00 h a la Sala d’Exposicions de Can Rajoler, Ara 
Parets ERC organitza una taula de debat sobre el fu-
tur de l’educació a Parets amb la presència del dipu-
tat d’Educació de la Diputació de Barcelona, Rafael 
Humet.
Esteu tots i totes convidats!!

Teixint la Llibertat, de visita al Parlament de Catalunya (8-10-2018)

OBRE L’OFICINA DEL CANDIDAT 
D’ARA PARETS ERC
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Dimarts 30 d’octubre, a les 19.00 h,
a la Sala Basart de la Cooperativa

Amb Carles Mundó, conseller de Justícia 
de la Generalitat (2016-17).

HOMENATGE ALS ALCALDES I REGIDORS 
REPUBLICANS REPRESALIATS PEL FRANQUISME
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