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EN MARXA LA NOVA PISCINA DESCOBERTA DE PARETS
Una de les promeses electorals d’Ara Parets Esquerra Republicana
de Catalunya serà una realitat molt aviat. La construcció de la piscina descoberta ha estat inclosa dins del Pla de Mandat 2019-23
que han consensuat les tres forces que integren el Govern Plural.
El primer pas ha estat l’encàrrec de la redacció del projecte
bàsic i executiu, a l’arquitecte Joaquim Rosell Gratacós, per un
import de 14.895 euros IVA exclòs.
La piscina descoberta es construirà en l’àmbit dels equipaments esportius situats entre l’avinguda Francesc Macià, l’avinguda de Catalunya i el passeig Fluvial, on actualment hi ha un
camp de futbol de terra.
Si tot va bé les obres començarien durant el 2021 i per això
s’ha sol·licitat una subvenció de 200.000€ a la Diputació de
Barcelona per finançar part del projecte.

Paral·lelament es continua treballant en la integració de la
nova piscina dins del Parc Fluvial i de la resta d’equipaments
que hi ha en aquesta zona.
La previsió es posar en marxa la piscina descoberta durant
l’estiu de 2022 i complir així amb un dels compromisos de la
legislatura.
L’alcalde de Parets i regidor d’esports, Jordi Seguer, creu
que “la construcció de la piscina d’estiu serà una oportunitat
també per altres equipaments esportius, com el pavelló rodó, que s’hauran de remodelar i posar al dia”.

NOUS VASSOS A LA PISCINA COBERTA MIGUEL LUQUE
El 9 d’octubre obria les portes la Piscina Municipal Coberta Miguel Luque després de les obres d’arranjament del vas principal on s’havien detectat fuites d’aigua d’un mínim de 17.000
litres d’aigua diaris des d’almenys el 2017.
En els darrers mesos, s’ha construït un nou vas principal, s’ha
renovat el ‘gresite’ de les dues piscines que ara conté material antilliscant, s’han reforçat els elements estructurals, s’ha
millorat el sistema de ventilació de la planta soterrània, s’ha

condicionat un nou vestíbul, una nova seu pel Club Natació i
un nou sistema d’accés automàtic. Prèviament es van canviar
les 32 dutxes dels vestidors que ara disposen de regulador de
temperatura, es van canviar els acumuladors del sistema d’escalfament de l’aigua i es va renovar part del mobiliari.
La inversió a la piscina ha estat superior als 400.000€. Està
previst que durant el 2021 es continuïn les millores amb l’arranjament dels degotalls detectats a la coberta, entre altres.
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SUPORT AL PROJECTE D’INSTITUT ESCOLA PER PARETS
El delegat del Govern de la Generalitat, Juli Fernández, va
expressar el seu suport al projecte de construcció d’un institut-escola durant la seva visita a Parets a començament
d’octubre.
Fernández es va comprometre a treballar conjuntament
amb el Govern Plural per fer realitat el nou equipament educatiu que hauria de resoldre la problemàtica de l’Institut La
Sínia, en aules prefabricades des de fa més de 8 anys.
Els Departaments d’Economia i d’Ensenyament de la Generalitat ultimen l’aprovació del conveni de construcció

paretà avançaria els 2 milions d’euros i la Generalitat retor-

del nou institut-escola, pas previ abans que l’Ajuntament

naria posteriorment el 90% del seu cost.

liciti el projecte i l’obra que costarà uns 2 milions d’euros.
Segons el conveni, aprovat pel ple municipal amb el vot

L’alcalde de Parets, Jordi Seguer, confia que el conveni es
pugui incloure en un dels acords de Govern de la Generali-

favorable de totes les forces, excepte el PSC, el consistori

tat abans del període electoral de febrer.

UNA ESTACIÓ DE TREN DEL SEGLE XXI

UNA NOVA PASSERA PER PODER CREUAR LA C-17

Avancen a molt bon ritme les converses entre la presidència

Les obres de construcció del tercer carril de la C-17, que

d’ADIF, l’Ajuntament de Parets i la Generalitat de Catalunya

han començat en les darreres setmanes, permetran als pa-

per construir la nova estació de tren, una llarga reivindica-

retans i paretanes creuar a peu o en bicicleta la carretera

ció de la ciutadania. L’estudi realitzat preveu la construcció

gràcies a una nova passera que es construirà a l’altura de

d’una llosa on s’habilitaria un aparcament dissuasori (park &

Can Volart. La previsió és que el tercer carril, en direcció a

ride) i la nova estació, que estaria al mateix nivell que l’avin-

Barcelona, sigui una realitat a final de 2021. Mentrestant la

guda Espanya. Les andanes continuarien al mateix lloc, però

Generalitat treballa en el projecte de tercer carril, en direcció

serien accessibles amb ascensors. Alhora hi ha la voluntat

Vic, que està supeditat a possibles expropiacions i ender-

de reforçar amb un mur de contenció els talussos de l’altra

rocs d’alguns habitatges. L’alcalde de Parets, Jordi Seguer,

banda del pont, aprofitant el desdoblament de la línia R-3 en

va participar durant el novembre en la visita d’inici d’obres

direcció a Vic.

juntament amb el conseller de Territori, Damià Calvet.

VISITA DEL SENADOR REPUBLICÀ BERNAT PICORNELL
El senador d’ERC va visitar l’estació de tren de l’Eixample per recollir les demandes de l’Ajuntament de Parets.
Picornell es va comprometre a portar al Senat les millores en el manteniment de l’estació (enllumenat i manteniment) i es va posar a disposició dels regidors republicans
per defensar el projecte de la nova estació de tren, si fos
necessari, a Madrid.
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ACCIONS CORONAVIRUS
AJUTS PELS COMERÇOS AFECTATS PER L’ESTAT D’ALARMA

Amb els vots a favor d’Ara Parets Esquerra Republicana, SEAP, PxR-JxCAT i C’s, i l’abstenció del PSC,
el ple d’octubre aprovava les bases per atorgar ajuts econòmics als establiments comercials que han
hagut de tancar temporalment per l’estat d’alarma o bé fer un ERTO. El Govern Plural s’ha compromès a
publicar de manera imminent una convocatòria per finançar en 100 euros la taxa mediambiental, si es
compleixen aquests requisits, amb una partida de 30.000€. També es prepara una nova línia d’ajuts en el
pressupost 2021 pels centres d’estètica, gimnasos i establiments de restauració.

BARS I RESTAURANTS NO PAGARAN TAXA DE TERRASSES

Els bars i restaurants de Parets que utilitzin la via pública per instal·lar taules i cadires no pagaran de nou
durant el 2021 la taxa d’ocupació per a terrasses. Per segon any consecutiu i amb l’objectiu de donar
suport a aquest sector econòmic, el Govern Plural suspendrà el cobrament d’aquesta taxa. D’altra banda,
la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament ha fet una campanya de difusió de tots els establiments de
restauració que ofereixen servei a domicili o bé per emportar durant l’estat d’alarma.

L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES TORNA A BAIXAR UN 2,5%

El Govern Plural ha aprovat una nova rebaixa de l’IBI del 2,5% en les ordenances fiscals de 2021.
D’aquesta manera, es compleix un dels compromisos de mandat que és de baixar un 10% l’IBI al final
de la legislatura. També s’ha ampliat fins a 5 anys la bonificació del 50% de l’IBI per instal·lar plaques
fotovoltaiques d’ús domèstic. Les ordenances fiscals per l’any que ve han congelat els impostos de
circulació de vehicles i del consum d’aigua potable. Es mantenen les subvencions i bonificacions de l’IBI i
de la taxa mediambiental per a persones amb escassa capacitat econòmica i per l’ús de la deixalleria.

ARA MÉS QUE MAI, COMPRA A PARETS

Les Regidores de Comerç i Consum han impulsat de manera conjunta la campanya ‘Ara més que mai,
compra a Parets. Ara més que mai, deixa’t cuidar’, per potenciar la compra i el consum local. Una
norantena de comerços locals han participat en la gravació d’spots publicitaris que es distribuiran en
diferents plataformes, a més s’han penjat banderoles en les principals artèries de comunicació de Parets.
La campanya, que tindrà continuïtat durant el 2021, estarà molt condicionada a l’evolució de la pandèmia.

MÉS CONTRACTACIÓ PÚBLICA PER LA COVID-19

L’Ajuntament de Parets va contractar 6 operaris dins d’un Pla de treball Covid-19 centrat en els treballs
de neteja de la llera del riu Tenes i en la neteja de les zones industrials de Parets. A més, el consistori ha
convocat 34 places en els Plans d’Ocupació 2021, tots ells amb recursos propis. Un total de 190 paretans
i paretanes s’han presentat en aquesta ocasió (121 dones i 69 homes) en perfils com consergeria, neteja
d’espais públics, tasques administratives, civisme, jardineria o reforç escolar, entre altres. Gràcies als
esforços municipals, la xifra d’aturats a Parets es va reduir novament a l’octubre i continua sent la més
baixa del nostre mercat de treball: 955 (10,40%).

VISITA A LA PLANTA DE DIAGNOSI DE GRIFOLS

L’alcalde de Parets, Jordi Seguer, va participar el 18 de setembre en una visita a la planta de Diagnòstic
Grifols, juntament amb el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de Salut,
Alba Vergès. La fàbrica, situada al polígon Sector Autopista, ha estat “cabdal durant la pandèmia de
la Covid-19 i en la detecció del virus”. En la reunió prèvia, celebrada a la masia Can Guasch, es va
parlar sobre els projectes d’expansió que la farmacèutica té previstos a curt termini com la nova planta
situada a Parets Nord-Lliçà de Vall, que donarà feina a més de 300 persones. També es va informar
sobre els darrers avenços en els possibles tractaments contra la Covid-19.

NOU TELÈFON DEL CAP PARETS

Durant el novembre i fruit de la cooperació entre dues administracions públiques, Generalitat i
Ajuntament de Parets, s’ha habilitat un nou número de telèfon per poder trucar al Centre d’Assistència
Primària de Parets. 667 991 823, és el nou número de telèfon que el consistori ha subministrat al
CAP Parets, per intentar resoldre els problemes de col·lapse telefònic que arran de la pandèmia de la
COVID-19 es produeixen, especialment en algunes franges horàries. D’altra banda, la Policia Local ha
interposat més de 300 multes, des de mitjan agost, per no complir les mesures aprovades pel Procicat
durant l’estat d’alarma o les limitacions de mobilitat i/o toc de queda.
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NOU PARC DE CAL·lISTÈNIA

El 28 de juny, Parets inaugurava el nou parc de cal·listènia situat a la zona esportiva municipal, entre les pistes
d’atletisme i el bar. Es tracta d’un complex monkey bar de la marca Kenguru Pro, que és la principal empresa
d’àmbit mundial en la producció d’equipaments esportius urbans. L’alcalde i regidor d’Esports, Jordi Seguer
destacava que “el parc responia a una de les peticions del jovent de Parets des de feia força temps, ja que
s’havien de desplaçar a altres municipis i crèiem important tenir un parc d’aquestes característiques a Parets”.
La inauguració va comptar amb una exhibició de street workout amb la presència d’esportistes d’alt nivell vinguts
d’altres racons de l’Estat.

NOU PAVIMENT AL PAVELLÓ JOAQUIM RODRÍGUEZ

20 anys després de la seva inauguració, l’Ajuntament ha canviat el terra del pavelló d’esports rectangular. El
nou paviment instal·lat és un polivinil de clorur plastificat, molt més resistent als impactes i que aporta molta
més lluminositat. El paviment sintètic que hi havia estava deteriorat amb molts talls i havia perdut el confort
i elasticitat a causa de la compactació de la base de cautxú. La inversió ha estat d’uns 55.000 euros. A més,
durant l’estiu es va renovar el terra de la sala polivalent de l’Escola Municipal Pau Vila on juga el Tennis Taula
Parets. Amb el nou terra els palistes ja no relliscaran, un fet que havia generat moltes molèsties i queixes per
part de la Federació.

ES SECTORITZA LA RESIDÈNCIA-CENTRE DE DIA PEDRA SERRADA

Gràcies a l’addenda signada entre l’Ajuntament i la Fundació Sanitària Mollet, s’han executat els treballs per
sectoritzar l’equipament i així poder demanar autorització a la Generalitat per poder reobrir el centre de dia. La
Fundació ha finançat les obres de sectorització mentre que el consistori assumeix els treballs de condicionament
d’un dels patis exteriors que no era accessible. El conveni estableix que l’Ajuntament arranjarà una part de les
cobertes on s’han detectat degotalls i que es troben al damunt de les habitacions dels residents. De cara al futur es
vol afrontar la millora del sistema de climatització i l’ampliació de places del centre de dia.

AGRAÏMENT ALS PROFESSIONALS DE LA RESIDÈNCIA

L’alcalde de Parets, Jordi Seguer, ha transmès en nom de la institució l’agraïment a totes les professionals
de la Residència Centre de Dia per tota la feina feta durant la pandèmia del Coronavirus. Seguer s’ha felicitat
perquè la Fiscalia de Granollers ha arxivat les diligències obertes després de la mort d’una vintena d’avis
durant la primera onada de la Covid-19. També s’ha solidaritzat amb les famílies de totes les víctimes i ha agraït
la comprensió dels familiars dels 44 avis i àvies que actualment ocupen una plaça a la residència que des
d’aleshores no ha tingut cap altre cas positiu.

NOU ENLLUMENAT AL PASSEIG FLUVIAL I AL CEMENTIRI

L’Ajuntament instal·larà uns 45 nous punts de llum fotovoltaica en el tram del passeig Fluvial comprès entre les
pistes municipals de petanca i el límit amb el terme municipal de Lliçà de Vall. Les noves llumeneres són de
tecnologia LED i suposaran un important estalvi de consum energètic i una reducció de la contaminació lumínica.
L’actuació, que respon a diverses peticions de la ciutadania, facilitarà la pràctica esportiva i de lleure en horari
nocturn. A més, pròximament també es reforçarà l’enllumenat del parc del Cementiri, donant resposta a una altra
petició veïnal.

MILLORES AL CEMENTIRI MUNICIPAL

Coincidint amb Tots Sants, l’Ajuntament de Parets va substituir els dos parterres de sauló de l’entrada antiga del
Cementiri Municipal per un paviment de llambordí de formigó. Alhora es van renovar les canonades de desguàs
i es va fer una adequació del paviment de tres trams de l’escala i del perímetre de dues jardineres de la zona
dels columbaris. La intervenció va tenir un cost de 36.000 euros. D’altra banda, el Govern Plural treballa en el
projecte de millora de les condicions actuals de les sales de vetlla. A més, l’1 de novembre es va descobrir una
placa amb un poema del paretà Isidre Oller dedicat a la Covid-19 i al roure de la Salut.

MÉS DE 180.000€ EN MILLORES A LES ESCOLES

La Regidoria d’Equipaments de l’Ajuntament ha destinat per aquest nou curs escolar 183.000€ en diferents obres
de millora als centres escolars públics de Parets del Vallès. L’actuació més destacada ha estat en el nou pati
d’infantil de l’Escola Municipal Pau Vila, que ara compta amb un nou sorral i una zona d’accés pavimentada, els
treballs de pintura a l’Escola Municipal de Música i al Pompeu Fabra, i altres modificacions a l’Escola Bressol la Cuna
i el Lluís Piquer. A més, coincidint amb el nou curs s’han intensificat els treballs de neteja i desinfecció a les aules i
serveis comuns.
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REFORMA DEL PARC DE LA PLAÇA ESPANYA

Durant el 2021 s’executaran les obres de remodelació del parc de la plaça Espanya de l’Eixample. L’actuació preveu
la supressió de totes les barreres arquitectòniques, per permetre el pas de les persones amb cadira de rodes o
les mares i pares amb cotxets per les voreres. El projecte contempla la supressió de l’skate park –que no compleix
normativa- la incorporació d’una pèrgola i d’una graderia. La Torre de l’aigua continuarà sent l’element distintiu
de la plaça, l’obra forma part del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Parets com un Bé de
Protecció Urbanística. La inversió total serà de 380.000€ IVA exclòs.

RENOVACIÓ DELS CONTENIDORS DE SELECTIVA

Coincidint amb la implantació del sistema de recollida de càrrega lateral, l’Ajuntament i el Consorci de Residus del
Vallès Oriental han renovat els 143 contenidors de recollida selectiva de paper i cartró i a començament de 2021
canviarà els del vidre. El nou sistema ofereix un millor servei a la ciutadania, ja que escurça el temps en què el
camió buida el contenidor. A més les operacions són menys sorolloses perquè els nous contenidors són de plàstic
i tenen més capacitat, un fet que permetrà mantenir les àrees més netes i evitar els desbordaments. Alhora des
del Govern Plural es treballa en una ampliació de les àrees completes de recollida en nous punts del municipi.

PLA DE RENOVACIÓ DE VORERES

Entre juliol i octubre de 2020 la Regidoria de Via Pública ha renovat un tram de vorera del carrer Prat per de la Riba per
facilitar l’accessibilitat de les persones amb cadira de rodes o coixets de bebè. També s’ha actuat en les voreres i els
escocells dels arbres dels carrers Monistrol, Ramon i Cajal, i s’ha fet una renovació completa en els carrers de l’entorn del
Sot d’en Barriques: Maria Aurèlia Capmany, Mercè Rodoreda, Pau Casals, Montserrat Roig, Joan Manel Imbert i Frederica
Montseny. A més, s’han eliminat les barreres arquitectòniques en el tram de vorera de l’avinguda Catalunya, a l’alçada
de la benzinera Shell. Aprofitant les actuacions es va instal·lar en la majoria d’escocells un nou llambordí Link-Stone, una
peça que deixa passar totalment l’aigua i deixa respirar l’arbre i protegeix el panot de la vorera.

AMPLIACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

Des del 3 de novembre, la Regidoria de Serveis Urbans ha ampliat a dos dies el servei de recollida de voluminosos.
A més, com a novetat, ara també es recullen els matalassos i els electrodomèstics vells. El servei s’ofereix tots els
dimarts i dijous demanant cita prèvia i segons disponibilitat. La mesura s’ha adoptat amb l’objectiu de reduir el
nombre d’abocaments no permesos a la via pública. Per eradicar aquest tipus d’accions, l’Ajuntament ha imposat
sancions per castigar els abocaments que es solen fer a l’àrea de contenidors del carrer Jaume Urgell. Un dels
darrers sancionats va ser un veí de Caldes per abandonar un congelador vell: 400€ de multa.

NOVA ESCOMBRADORA PER LA CAMPANYA DE PODA

Amb els vots favorables de tot el Govern Plural i els únics vots en contra del PSC, el Ple de l’Ajuntament aprovava a
l’octubre l’adquisició d’una nova escombradora mecànica que permetrà afrontar amb més garanties la neteja dels
carrers durant aquesta tardor. La màquina actual està obsoleta i quasi en desús per les contínues avaries. D’altra
banda, durant el desembre començaran els treballs de la poda de l’arbrat viari al municipi. Enguany es podaran uns
3.000 arbres, a més, des de final de novembre ha començat la campanya de recollida de la poda domèstica. El
servei es mantindrà tots els dilluns al matí fins a final de gener, amb cita prèvia.

MILLORES AL MENJADOR SOCIAL DE CA N’OMS

Una de les prioritats del Govern Plural d’aquest mandat era la dignificació de l’espai que ocupa el
menjador social a Ca n’Oms. Durant l’estiu, la Regidoria d’Equipaments va executar les obres de
d’arranjament i remodelació per adequar el menjador social a les necessitats actuals i oferir un servei
digne a les persones vulnerables que l’utilitzen. L’actuació ha consistit en una nova distribució de l’espai
amb magatzem i zona de rentat, nou lavabo amb dutxa, canvi del terra, treballs de pintat, s’han tractat les
humitats i s’ha construït una nova cuina.

MÉS INVERSIONS EN LA XARXA D’AIGUA POTABLE

Abans de final d’any, CASSA executarà els treballs de renovació de la canonada d’aigua potable del carrer Raval,
en el tram comprès entre els carrers Racó i Mas Can Vileta. L’actuació consistirà en la retirada de la canonada
de fibrociment que hi havia fins ara i la instal·lació d’una canonada de polietilè d’alta densitat. CASSA també
renovarà la canonada d’aigua del carrer Sant Sebastià, entre el carrer Viver i fins a Independència de l’Eixample.
Posteriorment s’iniciarà la renovació de tota la canonada d’aigua de fibrociment del carrer Alfons XIII, entre
l’avinguda Catalunya i el passeig de la Ribera, treballs que es faran en fases. Altres dels carrers on es preveu la renovació de les canonades són
Sant Josep, Santa Irene, Aurora i Ferrer i Guàrdia (Barri Antic) i tot l’entorn de la plaça Espanya de l’Eixample.
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NEIX EL NOU CONSELL DE LA GENT GRAN DE PARETS

La regidora de Gent Gran de l’Ajuntament, Montserrat Folguera, ha dit que el nou òrgan de participació donarà
veu a tota la població major de 65 anys del municipi que vulgui participar. Fins al 7 de desembre resta obert el
termini per tal que les persones usuàries dels Casals Municipals de la Gent Gran (Asoveen, Ca n’Oms i Sant Jordi)
puguin presentar la seva candidatura i formar-ne part. Un cop recollides totes les candidatures, cada casal iniciarà
un període de votació per escollir els seus representants. Folguera vol que el nou Consell de la Gent Gran de Parets
sigui “un òrgan el màxim de paritari, divers en pensament sobre les formes de vida, operatiu i també funcional”.

EN MARXA EL PUNT LGTBI DE PARETS

L’1 d’octubre es posava en marxa el Punt LGTBI de Parets. Ubicat en el Casal de Joves de Cal Jardiner, es tracta
d’un espai d’assessorament, informació i acompanyament al col·lectiu LGTBI+ i el seu entorn, però també és un
punt de referència des d’on impulsar les polítiques públiques LGTBI+ al municipi; prevenir i actuar en casos de
LGTBIfòbia; i, alhora, donar visibilitat a la diversitat sexual, afectiva i de gènere. Coincidint amb la seva estrena es
va pintar un pas de vianants amb els colors de l’arc de Sant Martí, tot just davant del nou Punt LGTBI.

TROBADA AL CIRCUIT DE CATALUNYA

L’alcalde de Parets, Jordi Seguer, es va reunir a l’octubre amb el nou director del Circuit de Barcelona-Catalunya,
Josep Lluís Santamaría. Seguer va traslladar la voluntat municipal de continuar col·laborant amb el Circuit i de
reprendre la línia de treball encetada amb l’anterior director, Joan Fontserè, per aprofitar totes les potencialitats
econòmiques que ofereix el Circuit en benefici de la ciutadania de Parets. “El nostre poble no ha de viure
d’esquenes a una instal·lació esportiva de primer nivell com és el Circuit i per això cal treballar sinergies
conjuntes, amb el món empresarial i la resta d’agents econòmics per aprofitar aquesta ubicació”, va dir Seguer. A més, cal treballar per
resoldre altres problemàtiques enquistades com són els sorolls que generen determinades curses al llarg de l’any.

ELS AGENTS ECONÒMICS I SOCIALS AL PARLEM-NE

Parets és un municipi industrial per excel·lència, amb grans potencialitats. I per això, durant el setembre es va
celebrar una reunió del cicle Parlem-ne: Escenari Post-Covid, a la Marineta, amb els agents econòmics i socials.
L’alcalde, Jordi Seguer, va agrair en nom de la institució i de la població, el gran gest solidari de les empreses de
Parets que ens va permetre afrontar millor la primera onada de la crisi sanitària del Coronavirus. “Se’ns presenta
un nou paradigma i, ara més que mai, pensem que la suma d’esforços i les sinergies, poden convertir-se en un
instrument cabdal per replantejar el futur més immediat i a mig termini en matèria de reactivació econòmica”,
va dir Seguer, qui va anunciar la posada en marxa del nou Consell Industrial després de la seva refundació.

LA CAMBRA DE COMERÇ ARRIBA A PARETS

Amb el vot favorables de totes les forces, excepte del PSC, el ple de l’octubre aprovava el conveni de col·laboració
entre la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona i l’Ajuntament de Parets per instal·lar
un punt de servei de la Cambra al nostre poble. D’aquesta manera, la cambra traslladarà l’actual seu de la Masia de
Can Lledó de Mollet fins a l’edifici municipal del sector Iveco de Parets. Amb el conveni signat, la Cambra de Comerç
es compromet en el seu punt de servei a tenir una persona de la seva corporació per fer tots els tràmits empresarials
que la Cambra té encomanats i per atendre consultes. També facilitarà informació sobre la formació professional dual, sobretot per millorar la
competitivitat de les empreses i l’ocupabilitat de les persones.

MÉS SEGURETAT VIÀRIA A PARETS

L’Ajuntament ha adquirit un radar mòbil per a la Policia Local que s’utilitzarà per realitzar controls de velocitat en
aquelles zones de la població on hi ha restriccions (zones 10, 20 i 30) i també en altres zones conflictives. L’objectiu
és reduir la velocitat i complir amb la normativa de circulació. De fet, la regidoria de Mobilitat treballa en la redacció
de la nova ordenança que podria entrar el vigor el 2021. Des de l’entrada del Govern Plural, la seguretat ha estat una
de les prioritats: dotant de més personal a la plantilla i també de recursos tècnics i materials. Per això ja des de l’any
passat s’està procedint a renovar la totalitat de les armilles de seguretat dels agents.

PLA DE REASFALTAT DE CARRERS

Durant aquest 2020, la Regidoria de Via Pública ha reasfaltat completament el carrer de la Impremta que estava
molt malmès, Àngel Guimerà, Berenguer i el carrer del Pont. L’actuació es completarà en els pròxims mesos amb
la renovació de l’asfalt al carrer Jaume Urgell, al Barri Cerdanet, Alfons XIII, Independència (entre passeig de Ronda
i Sant Sebastià) i els carrers Sant Josep i Santa Irene, entre altres. En aquest tram del carrer Independència també
està previst renovar el clavegueram, una vella demanda del veïnat. També s’ha encarregat el projecte per avaluar el
cost econòmic del futur clavegueram del barri de Can Riera.
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ENTREVISTA AMB MONTSERRAT FOLGUERA
Montserrat Folguera és la regidora de Relacions Institucionals, Equipaments, Mobilitat, Gent Gran, Habitatge i Joventut en representació d’Ara Parets Esquerra Republicana. A
més, és la regidora de barri de Can Butjosa, la Salut i Riera
Seca. Paretana d’adopció, ja que va néixer al barri de Sant
Andreu de Barcelona, fa 26 anys que viu al nostre poble.
Quin balanç fas d’aquest primer any i mig de mandat del Govern Plural?
El balanç és positiu. Hem estat un govern implicat des de l’inici on tots
els regidors ens prenem molt seriosament la nostra feina. Tot i estar format per tres forces, els nostres programes electorals tenien moltes coincidències, això ens ha facilitat arribar a un acord en el Pla de Mandat
que molt aviat presentarem. Som un govern amb moltes mirades i punts
de vista i això fa que debatem força per arribar a consensos. Hi ha hagut
factors externs com el temporal Glòria al gener o la COVID-19 que ens
han condicionat en gran mesura la nostra gestió.
De totes les regidories que gestiones, que en són moltes i diverses,
amb quines accions de govern et quedes fins ara?
De joventut, em quedo amb propostes agosarades però de molta qualitat com ara el parc VadeNadal, que amb alguns canvis repetirem quan
passi la pandèmia. En mobilitat, hem millorat el recorregut del bus urbà
donant servei a la zona del passeig de la Ribera, hem instal·lat noves
marquesines i bancs per seure o senyalitzat les parades correctament.
La celebració dels 40 anys d’Ajuntaments democràtics, on vam convidar
a tots els electes, ha estat el més destacat de la regidoria de Relacions
Institucionals. En Gent Gran, hem renovat la programació de cursos i tallers dels casals, ara més variada, i hem posat les bases del Consell de la
Gent Gran. D’habitatge el que més em preocupa és l’escassetat d’oferta
que hi ha a Parets. Des de la regidoria hem iniciat diverses accions per
actualitzar el cens de pisos buits, hem engegat una campanya d’ajudes
a la rehabilitació d’habitatge de particulars per incrementar la borsa de
pisos de lloguer assequible. I com no, l’avantprojecte de rehabilitació de
l’edifici municipal de Lluís Companys, primer pas per convertir aquest
edifici en pisos de lloguer assequible.
Què ens pots dir d’aquest projecte de remodelació de l’edifici de Lluís
Companys?
Volem condicionar 11 pisos petits, d’una o dues habitacions, amb serveis comunitaris destinats sobretot a joves que busquen el seu primer
habitatge i a gent gran que viu sola i necessita un espai petit però ben
acomodat. Ens agrada la idea de crear sinèrgies entre gent gran i gent
jove. L’objectiu és incentivar l’oferta i pensem que aquesta és una bona
solució per aquests col·lectius.

Has rebut l’encàrrec de tirar endavant la creació del Consell de la
Gent Gran. Què hi voleu decidir?
Serà un òrgan consultiu que m’agradaria que impliqués a les persones de més de 65 anys on es pugui parlar de tot: salut, mobilitat,
habitatge, cultura... Però a més, voldria que el Consell participés en
l’elaboració del Pla municipal de la Gent Gran i del Pla de millora
dels tres casals. El repte és que el Consell de la Gent Gran participi
d’aquestes dues accions.
Ets aficionada a la bicicleta i ens consta que estàs treballant a fons
en molts projectes de mobilitat. Quins destacaries?
Sí sóc aficionada a la bici i m’agradaria que a Parets s’omplís de més
bicis i menys cotxes. Per arribar a poder circular amb bicicleta i /o
patinet elèctric cal reformes en el carril bicicleta. Primer s’han d’arranjar alguns trams, ampliar-ne d’altres per arribar en bici a tots els
equipament del poble i reconvertir alguns carrers en calçades per a
bicicletes/patinets i vehicles de quatre rodes. La mobilitat de Parets
s’ha de pacificar i ens cal ser valents per prendre decisions que vagin
en aquest sentit.
Precisament la nova ordenança de circulació regularà per primer
cop a Parets, l’ús dels patinets elèctrics. Quan entrarà en marxa?
Hem dedicat un gran esforç per posar al dia l’ordenança que es va
aprovar el 2001, ja que estava molt obsoleta. Vull donar les gràcies a
la tècnica de mobilitat Marta Garcia, a l’inspector Joan Pérez i el sergent Jordi Galera, per la feina feta. Hem treballat plegats per revisarla i actualitzar-la, si tot va bé l’aprovarem abans de finalitzar l’any. Hi
haurà un apartat que fa referència a l’ús dels VMP. A més, l’ordenança
anirà acompanyada de millores en el carril bicicleta i de canvis de
velocitat dels carrers.
La teva arribada a la regidoria de Joventut ha suposat també un revulsiu pel Casal de Joves de Cal Jardiner. Què heu tirat endavant?
Cal Jardiner ha de ser l’espai per a tot el jovent del poble per això
hem programat tallers més variats i hem promocionat tots els serveis
que s’ofereixen. L’encàrrec del Consell de joves del curs passat va
anar en aquesta línia, apropar els adolescents al Casal. També hem
satisfet una vella petició de l’equip del casal, restaurar els bucs d’assaig millorant l’acústica i augmentar la il·luminació de l’entrada. En
breu obrirem un accés nou pel parc.
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TORNAREM A VÈNCER’, UN MANUAL PER GUANYAR
La Sala Basart de la Cooperativa acollia el 22 de setembre la
presentació de ‘Tornarem a vèncer’, el llibre d’Oriol Junqueras i Marta Rovira on s’explica l’estratègia d’Esquerra Republicana per assolir la República Catalana.
L’acte, conduït per la paretana Carme Badosa, va comptar
amb la presència de Marta Vilaret, la vicesecretària general
de Drets, Llibertats i Lluita Antirepressiva d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Pel que fa a la manera de constituir la República catalana, Vila- cessitarem ser més per preparar-nos millor per si hem de
ret va remarcar que per a ERC “l’ideal és un referèndum pactat, tornar a fer un embat democràtic”.
perquè té la legitimitat automàtica de tota la ciutadania. Però

L’alcalde de Parets, Jordi Seguer, va cloure l’acte desta-

malgrat que nosaltres hi seguirem treballant, la nostra paci- cant la gran feina que des del Govern Plural s’està fent per
“eixamplar la base” i incrementar el nombre de paretans i
ència tampoc és infinita i no podem supeditar-ho tot a això”.
Si aquesta via pactada no acaba reeixint, “també en ne- paretanes a favor d’una República Catalana.

KÈNIA DOMÈNECH, NOVA PORTAVEU NACIONAL DEL JOVENT REPUBLICÀ
La Secció Local d’ERC Parets i el Grup Mu-

a ocupar el lloc de màxima responsabilitat

nicipal a l’Ajuntament volem felicitar la nos-

de la branca jove d’ERC a tots els Països Ca-

tra companya Kènia Domènech, escollida

talans. La Kènia continuarà sent regidora

el passat dissabte 28 de novembre la nova

d’Ara Parets ERC a l’Ajuntament, portaveu

Portaveu Nacional del Jovent Republicà, en

del Grup Municipal, segona tinenta d’alcal-

substitució de Pau Morales. Domènech, dei-

dia i regidora de Cultura i Feminismes i LGT-

xa de ser la secretària d’organització i passa

BI. L’enhorabona i molts encerts Kènia!!

El 29 d’agost ens va deixar l’Enric Rial, després va treballar a fons en les darreres campanyes
d’una llarga malaltia. Membre de l’equip de col- electorals per aconseguir el canvi a l’Ajuntalaboradors d’Ara Parets Esquerra Republicana ment de Parets i per la independència de Catai ferm defensor de la causa independentista, lunya. Amic Enric, descansa en pau.
Autors fotografies: Ajuntament (Sílvia Ferran) / ERC Parets
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Militants i simpatitzants d’Ara Parets Esquerra Republicana
en l’Ofrena de la Diada el passat 11 de setembre.
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