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Jordi Seguer, candidat d’ara ParetS erc

Preocupat per la situació política local i pel futur del seu 
poble, el 2015 decideix fer un pas al costat en la seva 
carrera professional i encapçala com a independent la 
llista d’Ara Parets ERC en les eleccions municipals on 
obté 1.153 vots i 3 regidors. Nascut al Barri de la Linera 
fa 45 anys, en Jordi és Llicenciat en Història Moderna i 

Contemporània i Periodisme, també té estudis en Co-
municació Audiovisual. Ha estat director del canal Vallès 
Visió, de la ràdio local Rap 107 FM i coautor de les publi-
cacions ‘El futbol a Parets’ i ‘El ciclisme a Parets’. Actu-
alment és el tècnic de formació d’ERC a la Seu Nacional 
del partit. 
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Què pot aportar Jordi Seguer i la candidatura d’Ara Parets ERC a l’Ajuntament?
D’entrada l’experiència de quasi 4 anys treballant intensament per conèixer el 
funcionament de la casa. Hem fet una fiscalització constant de tota la gestió 
del Govern Socialista que hem combinat amb la presentació d’un llarg cente-
nar de propostes, la majoria d’elles sobre el manteniment de l’espai públic, la 
conservació del nostre patrimoni i de caràcter social. El 2019 volem liderar el 
nou govern per construir, a mitjà termini, el Parets del futur. Cal aconseguir 
un ampli consens entre les forces polítiques locals per definir cap a on volem 
anar i construir junts el Parets que volem per les pròximes dècades. Som l’al-
ternativa més sòlida al continuisme de 40 anys de govern socialista.

Sovint se’ls acusa que només es preocupen per la independència de Cata-
lunya. Ho comparteix?
Està clar que ERC és el partit que més nítidament ha defensat i defensa la Re-
pública Catalana. Fa quasi 88 anys que defensem aquests ideals i per això no 
necessitem gesticular davant la ciutadania perquè aquest ha estat sempre el 
nostre ADN. Ara bé tothom que ha seguit mínimament l’actualitat política local 
s’adonarà que al llarg d’aquest mandat hem liderat moltes de les reivindicaci-
ons de la ciutadania. La campanya de visita a tots els barris ‘A Peu de Carrer’ ha 
servit per comprovar -in situ- les mancances i recollir les propostes dels veïns i 
veïnes. Ens agrada portar la veu d’aquests ciutadans en el plenari i defensar les 
seves lluites. Ho hem fet amb molt de gust. A l’octubre vam arrencar la cam-
panya de participació ‘Tots SOM Parets’ per definir les prioritats en el nostre 
programa electoral. I ho continuarem fent fins al maig.

Quina serà la prioritat de la seva candidatura?
Sens dubte serà la problemàtica de l’habitatge al nostre poble. No pot ser que 
els nostres joves i no tan joves no puguin continuar vivint a Parets per l’elevat 
preu del lloguer dels pisos. L’Ajuntament no té una vareta màgica però compta 
amb eines suficients per incrementar l’oferta d’habitatge, de tipus social o de 
lloguer assequible. Cal dotar-nos d’instruments per augmentar el nombre de 
pisos: construir habitatge públic però en cap cas parlem de beneficiar a uns 
pocs sinó d’augmentar el parc d’habitatge a Parets i entrar en competència 
amb aquest sector que torna a estar en auge. Un altre dels pilars serà l’aposta 
per l’educació pública i de qualitat. Cal consensuar quan més aviat millor l’em-
plaçament del nou edifici de l’institut La Sínia. I també la seguretat, cal dotar 
de més efectius la nostra Policia Local.

Com s’imagina el futur de Parets en els pròxims 10 anys amb un govern 
d’ERC?
Urbanísticament m’agradaria un Parets que endrecés tota l’entrada del muni-
cipi i que visqués més de cara al riu. Cal apostar fermament pel projecte del 

parc Fluvial i d’aquí la proposta conjunta d’ERC Baix Vallès de crear una anella 
verda que connecti el Tenes amb el Besós. Aquí entraria també tota la conser-
vació de Can Cabassa i la verneda de Ca l’Isidre Coix, per això ens oposem al 
projecte actual de l’antiga Bendix. Aquesta zona ha de ser un dels nostres pul-
mons verds i l’Ajuntament l’ha de preservar. Volem un Parets encara més verd 
que cuidi espais tan emblemàtics com el bosquet de la Fàbrica, barris com 
Can Riera i que preservi Gallecs, indret per on no ha de passar cap tipus d’in-
fraestructura. M’imagino un Parets encara més acollidor que defensi la igual-
tat i la diversitat, amb serveis públics de primera qualitat i un manteniment 
més òptim de l’espai públic. Un Parets que aparqui les grans obres faraòniques 
i que es preocupi més de la qualitat de vida del nostre dia a dia. 

Parlem de l’atenció a les persones. Què han pensat per la gent gran del poble?
Volem que la població més gran de Parets opini i decideixi molt més sobre el 
futur del nostre poble. D’aquí va sorgir la proposta de creació del Consell Mu-
nicipal de la Gent Gran, aprovada per totes les forces, i que s’havia de posar 
en marxa abans d’acabar el 2018. Un govern d’Ara Parets ERC incrementaria 
els recursos econòmics destinats a les polítiques de benestar social. Cal aug-
mentar l’oferta actual a la residència – centre de dia Pedra Serrada i el personal 
destinat a l’assistència a les llars. Vam proposar l’ampliació del servei de centre 
de dia durant els caps de setmana i incrementar el nombre de places. Abans 
que destinar tants plans d’ocupació per la neteja dels carrers (ja tenim el servei 
d’URBASER) caldria prioritzar més l’assistència a la llar o la vigilància i mante-
niment dels espais públics.

I pels nostres joves?
Des de sempre hem defensat l’autogestió d’espais com el Casal de Joves Cal 
Jardiner o la creació d’un Ateneu. Cal augmentar l’oferta d’oci i donar més 
llibertat al nostre jovent per tal que porti la iniciativa en el disseny de les acti-
vitats que es fan al nostre poble i digui la seva en el futur de Parets. Totes les 
accions dutes a terme pel Govern Socialista han estat poc reeixides i cal donar 
un nou impuls. L’exemple més clar és la nostra Festa Major, un model d’èxit 
però que cal debatre entre tothom. La convivència dels veïns i veïnes s’ha de 
tenir molt més en compte.

Què en pensa sobre la situació dels presos i exiliats polítics catalans?
Si el 2019 guanyem les eleccions, prioritzarem la formació d’un govern repu-
blicà i progressista que actuï com un front unitari davant la repressió de l’Estat. 
Un govern que sense cap dubte estarà al costat dels presos i exiliats polítics, 
entre els quals el paretà Jordi Turull, i que s’oposarà a la involució democràtica 
que estem patint en els darrers temps. Això ja no va d’independència sinó de 
drets civils i de llibertats, i equivocadament el PSC s’ha mantingut al marge.
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Barri antic i LeS MongeS
Del febrer de 2017 a setembre de 2018 els regidors del 
Grup Municipal d’Ara Parets ERC acompanyats per mili-
tants, simpatitzants i veïns i veïnes han visitat tots els bar-
ris dins de la campanya ‘a Peu de carrer’ amb l’objectiu de 
conèixer les necessitats i recollir les propostes de millora. 
En total han estat 11 visites: Barri Antic, La Linera, Horts del 
Rector, Monges, Barri Cerdanet, Escorxador i antiga Ben-

dix, Mirador de Gallecs-Sot d’en Barriques, Can Roure, Can 
Berenguer-Espai Central, Can Riera i Can Butjosa. 
Algunes de les mancances detectades han estat trasllada-
des en forma de petició al Govern Municipal per trobar-hi 
solució i d’altres seran incloses en el programa electoral 
d’ERC en les eleccions municipals de 2019. Gràcies per 
haver participat amb nosaltres!!

caMPanYa de ProXiMitat a totS eLS BarriS de ParetS 



Barri cerdanet, can roure-L’eStaciÓ i La Linera
L’estat de l’espai públic (voreres, zones de jocs infantils), 
l’incivisme, la manca de manteniment o el dèficit de pla-

ces d’estacionament són algunes de les queixes més rei-
terades de la ciutadania de Parets en aquests barris.

caMPanYa de ProXiMitat a totS eLS BarriS de ParetS 



can ButJoSa, eSPai centraL, antiga BendiX i eScorXador
Un els nostres pulmons verds, Can Cabassa i la Verneda 
de Ca L’Isidre Coix, ha de ser protegit. També cal millorar 

la seguretat viària i remodelar el traçat del Carril Bici que 
tants diners va costar.

caMPanYa de ProXiMitat a totS eLS BarriS de ParetS 



caL Jardiner, can riera, Sot d’en BarriQueS i caMP de LeS PeceS

Un cop finalitzades les visites per tots els barris, el passat octubre iniciàvem la campanya ‘tots SoM Parets’ per reco-
llir les propostes de millora de la nostra vila de la ciutadania. Si en teniu més, ens les podeu fer arribar a través de les 
xarxes socials o a l’Oficina del Candidat, tots els dimarts a les 18 hores (Carrer Major, 13).

caMPanYa de ProXiMitat a totS eLS BarriS de ParetS 



caL Jardiner, can riera, Sot d’en BarriQueS i caMP de LeS PeceS

- Les escoles bressol municipals de Parets aplicaran criteris de tarifació social a partir del curs 2019-2020. Aquest 
avenç és gràcies a l’acord entre PSC i Ara Parets ERC per facilitar l’aprovació de les ordenances fiscals que in-
clouen bonificacions en l’IBI per als tenidors de pisos buits que els posin en lloguer a preus per sota de mercat.

- Kènia Domènech, ha estat escollida nova secretària d’organització del Jovent Republicà, després del 28è 
Congrés Nacional que es va celebrar a Vic. La regidora d’Ara Parets ERC forma part també de l’executiva na-
cional d’ERC.

- Ara Parets ERC ha proposat al Govern Municipal la regulació de l’ús a la via pública de patinets, patinets elèctrics, 
rodes elèctriques, plataformes i bicicletes. L’objectiu és protegir el vianant i evitar situacions que generin riscos 
per a les persones que passegen pels carrers. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

- La posada en marxa del centre universitari a IVECO s’endarrereix un cop més. Per això des d’ERC hem demanat 
que es rescindeixi el conveni de col•laboració signat fa un any entre l’Ajuntament i INKEMIA pel qual se cedia l’ús 
de la segona planta de l’edifici municipal situat al sector IVECO (700 m2) durant 10 anys.

 - Ara Parets ERC, Sumem Parets, NOPP i PDECAT hem presentat al•legacions conjuntes al projecte de reparcel•lació 
de l’antiga BENDIX que pretén acabar amb part de la Verneda de Ca l’Isidre Coix i Can Cabassa, un dels pul-
mons verds del nostre poble situat al costat del passeig Fluvial.

SaBieS Que...

JuZgado recuPera La roJiguaLda, 40 anYS MÉS tard
El PSC torna a posar la bandera espanyola a canvi d’aprovar el 
pressupost amb l’abstenció de Ciutadans 

Amb el vot de qualitat de l’alcalde, el Govern Socialista aprovava 
el 20 de desembre el pressupost municipal per al 2019. 

Dirigint-se a Juzgado, el portaveu d’Ara Parets ERC, Jordi Seguer, 
li deia “no tenia cap necessitat de trencar amb el llegat dels 
exalcaldes Martí, Seguer i Mingote, ja que els pressupostos 
s’haurien pogut prorrogar o aprovar amb l’abstenció d’ERC si 
els 8 regidors socialistes haguessin tingut la valentia i coratge 
de tenir un gest d’humanitat amb la família de Jordi Turull”.

Seguer va alertar del panorama que ens espera a partir del 26 de maig si els dos partits del 155 sumen: “ja sabem que si 
vostès sumen amb Ciutadans tindrem novament un pacte antinatura a l’Ajuntament, com van fer amb la dreta rància 
del PP del 2011-2015 i després amb el PDECAT”.

“Entre Ciutadans i Esquerra Republicana, vostès han triat Ciutadans. Entre tenir un gest d’humanitat amb la família 
Turull i posar la rojigualda vostès han preferit la bandera. Entre defensar la dignitat de les persones i pensar en la 
unitat d’Espanya, han preferit la simbologia”, deia Seguer. 

“El seu electorat ha d’estar ben desorientat, 40 anys després s’han adonat que ara sí que han de complir la Llei de 
banderes, ara que no tenen prou vots per aprovar el pressupost 2019”, sentenciàvem des d’ERC.
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Els alcaldes i regidors de Parets, represaliats pel fran-
quisme, van ser homenatjats el passat 30 d’octubre en 
un acte celebrat amb la presència de carles Mundó 
que es va mostrar molt satisfet de l’aprovació de la Llei 
de reparació jurídica de les víctimes del franquisme al 
Parlament de Catalunya (2017).
Mundó va destacar que “la recuperació de la memò-
ria històrica no és un acte de nostàlgia sinó un acte 
de justícia per reivindicar la dignitat de totes aque-
lles persones que han estat silenciades per la força 
i la repressió”.

Els alcaldes Antoni Arimon, Joan Brunat i Amadeu Pa-
gès i els regidors Amadeu Ramon, Esteve Seguer van 
ser afusellats al Camp de la Bota de Barcelona. A més, 
els regidors Projecte Forns, Jaume Massaguer i Pere Xi-
cota van morir a l’exili després de passar per camps de 
concentració.

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

Tiratge: 8.000 exemplars.
Imprimeix: DBcoop, sccl

PRODUCTE COOPERATIUUna àmplia representació d’Ara Parets ERC, davant del monument de 
Plandiura en homenatge als alcaldes i regidors paretans represaliats 
pel franquisme. Una llarga petició d’ERC acordada el 2016 amb l’exal-
calde socialista Sergi Mingote. 
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9 MundÓ: ‘recuPerar La MeMòria 
hiStòrica ÉS un acte de JuStícia’

L’exconseller va participar en l’homenatge als represaliats pel franquisme de Parets

Mundó i el president de l’Associació Proimmolats per 
les Llibertats de Catalunya, Pere Fortuny, van lliurar el 
document que acredita l’anul•lació de les causes ober-
tes contra Arimon, Brunat, Pagès, Seguer, Ramon i Ma-
ria Costa Pagès, condemnada amb 15 anys de reclusió.
Fortuny va lamentar la manca de valentia del PSOE: 
“han estat incapaços d’anul•lar amb efectes jurí-
dics la sentència de mort del president companys i 
de la resta de represaliats”.

Presentació del cap de llista  d’Ara Parets ERC, Jordi Seguer
Dissabte 9 de febrer, a les 12.00 h, al Teatre Can Rajoler
Amb Gabriel Rufián, portaveu  adjunt d’ERC al congrés 
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