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JORDI SEGUER, ALCALDE DE PARETS DEL VALLÈS

«D’AQUESTA CRISI N’HEM DE SORTIR MÉS FORTS I UNITS COM A POBLE»
El 15 de juny de 2020 es complirà
un any que en Jordi va arribar
a l’alcaldia de Parets gràcies al
suport de Sumem Esquerres a
Parets i Parets per la República
– Junts x CAT. En aquesta
entrevista el nostre alcalde fa
balanç de la gestió dins del
Govern Plural, la primera coalició
de la història política local
integrada per tres formacions.
Primer any de mandat i molts esdeveniments en poc temps.

vern, i de presentar propostes de millora pel poble, ara des de

De veritat que ha estat un primer any molt intens i ple de can-

dins hem conegut la realitat de la gestió diària del nostre Ajun-

vis. A més de la crisi del Coronavirus en la qual estem immer-

tament. I no ha estat fàcil malgrat que ens hem trobat amb molt

sos, no podem oblidar que hem hagut d’afrontar la gestió de la

bona predisposició per part de tots els professionals de la casa.

sentència de l’1 d’octubre, amb dos joves del poble empreso-

Governar l’Ajuntament implica dedicar moltíssimes hores al dia

nats, el temporal Glòria amb desperfectes considerables a la

per tal que el poble funcioni correctament. Treballar de dilluns

via pública, l’adéu d’alguns dels nostres companys (Montse Lara

a diumenge, amb les hores comptades per dormir i mínimes va-

i Ramon Parés), que ens han deixat a causa del maleït càncer o

cances. I ho faig amb molt de gust, de fet, sempre m’ha agradat

la renúncia de l’Enrique Villegas. I des de l’11 de març centrats

estar a prop de la ciutadania i solucionar tot allò que està en les

exclusivament en la gestió del Covid19 que en l’àmbit local ens

nostres mans.

ha afectat sensiblement a la nostra residència – centre de dia
Pedra Serrada, com a moltes d’altres del país. D’aquesta crisi

Com ha afrontat el Govern Plural la crisi del Coronavirus?

n’hem de sortir més forts i units com a poble.

Certament la crisi sanitària originada per aquest virus ens ha
arribat a paralitzar la gestió i molts dels projectes que estaven

Com li ha canviat la vida d’ençà de l’arribada a l’alcaldia?

arrencant i que havien de sortir a la llum abans de l’estiu. Des

Després de quatre anys a l’oposició, fiscalitzant a l’anterior go-

de l’11 de març, les tres forces que integren el Govern Municipal
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estan centrades en la gestió de la pandèmia. Penso que la crisi sanitària ens ha ensenyat a respondre de manera unànime en moments
difícils, sobretot a l’inici quan vam constituir una comissió de coordinació que es reunia a diari per prendre totes les decisions. Avui dia
ens continuem reunint a diari, per compartir l’acció de les diferents
àrees i adaptar-nos a les noves realitats. De fet, en un informe que
vàrem fer públic als grups de l’oposició ja assenyalàvem que s’havien
adoptat més de 120 mesures per part de totes les regidories. S’ha fet
una molt bona feina en gran part gràcies als bons professionals de la
casa que han doblat, si ha estat necessari, la seva jornada i han treballat tots els dies festius.
Han pensat des del Govern Plural algun tipus de Pla de reactivació
de l’economia local per sortir d’aquesta crisi?
Des de l’inici els regidors i regidores del govern teníem clar que caldria fer modificacions en el pressupost del 2020 per afrontar la crisi
que patim i arrossegarem durant el pròxim cicle. Però hem estat
molt prudents, hem fugit de les promeses i de la política d’aparador.

de tramitacions autonòmiques i en problemàtiques com la de l’ha-

Primer volem saber l’abast real de la crisi i després tirarem endavant

bitatge, entre d’altres. La nostra prioritat és l’ocupació, la cobertura

les mesures necessàries, canviant el destí d’algunes partides i si, és

de les necessitats socials i el suport als autònoms i emprenedors del

possible, utilitzant el superàvit. Estem apostant per resoldre els dub-

municipi. I d’aquí la proposta de la suspensió de la taxa de terrasses

tes dels paretans i les paretanes, per facilitar la informació i la gestió

per a bars i restaurants.

«NINGÚ POT QUEDAR ENRERE DESPRÉS D’AQUESTA CRISI SANITÀRIA I ECONÒMICA»
En aquesta pandèmia ha aflorat el millor i el pitjor de la gent. Amb què

tre de dia de la residència Pedra Serrada l’11 de març. Com valora la

es quedaria l’alcalde?

gestió que s’ha fet en aquest equipament?

D’aquesta crisi em quedo amb els col•lectius de serveis essencials que

La nostra residència centre de dia malauradament no ha estat una ex-

han estat des del primer dia al peu del canó, sobretot el personal dels

cepció, i com la gran majoria de residències del país ha sofert la mort

centres sanitaris, de la nostra residència Pedra Serrada, amb la plantilla

de molts avis i àvies, a causa del Covid19. A Parets, des del primer mo-

de la nostra Policia Local que ha demostrat la seva gran professionalitat i

ment vam ser informats per la Fundació Sanitària Mollet –que gestiona

alhora humanitat en aquests moments tan crítics, amb els voluntaris de

l’equipament- i pensem que va ser molt encertat tancar el centre de dia

Protecció Civil que sempre estan a punt per col•laborar en benefici del

el 12 de març. Tot el meu record als avis i àvies de la residència ens han

poble, amb els treballadors municipals que s’han encarregat de netejar i

deixat, uns a causa del Coronavirus i la resta per altres patologies. He

desinfectar els nostres carrers i places per evitar el contagi del Corona-

pogut traslladar el condol de tot l’Ajuntament a les famílies de Parets que

virus, amb la resta de professionals que ha hagut de continuar treballant

han perdut algun familiar durant aquesta pandèmia i penso que quan

perquè ho fan en sectors com l’alimentació o els que estan de cara al

tot passi els devem un sentit homenatge. Des de l’inici ens vam posar

públic, com el nostre equip de l’OAC o de Drets Socials. La felicitació

a disposició de la Fundació i els vam facilitar tot el material necessari i

de l’aniversari dels infants, a càrrec de la Policia Local i Protecció Civil, o

suport psicològic pel magnífic equip de professionals que hi treballa, en

poder felicitar a molts avis que han complert anys ha estat una experièn-

unes condicions econòmiques francament millorables. A més, la Gene-

cia que m’ha omplert molt. També agraeixo la bona predisposició de la

ralitat ens va desinfectar l’interior de la residència i també va aportar una

majoria de regidors dels grups de l’oposició, que han estat a l’altura del

important quantitat de material sanitari. És evident que la gestió de la

moment. Finalment crec que és important reconèixer la feina que està

crisi a les residències és millorable però m’indigna veure com ara molta

fent la Consellera Vergés al capdavant de la gestió de la crisi, ens calen

gent que mai s’havia preocupat per les residències de gent gran, aboca

més dones com l’Alba gestionant el país.

crítiques cap a la gestió del govern. Tots hem d’aprendre d’aquesta experiència i en lloc de criticar buscar solucions i preocupar-nos més per

El primer cas del Coronavirus que es va produir a Parets va ser el cen-

PÀGINA 2

la gent gran.

ACCIONS CORONAVIRUS
S’INCREMENTEN ELS AJUTS DES DE DRETS SOCIALS
Des de l’inici de la pandèmia del Coronavirus, el departament de Drets Socials ha incrementat els ajuts
a la gent més necessitada de Parets. Així hem garantit una beca menjador per a 190 alumnes de les
escoles de primària i bressol municipals. També hem mantingut i ampliat durant els caps de setmana
el servei de menjador social, a domicili, o el repartiment dels lots d’aliments del Rebost gràcies a la
col•laboració del voluntariat i de Protecció Civil. Els 135 avis i àvies, majors de 75 anys i que viuen sols,
han pogut optar al servei de teleassistència.

ES REPRÈN EL CURS ESCOLAR DES DE CASA
Màxima col•laboració entre la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament i la Generalitat per facilitar
que tots els alumnes de Parets puguin continuar el curs escolar des de casa seva i a través
d’internet. Per això hem complementat tot el material aportat per la Generalitat amb l’adquisició
de 25 dispositius MIFI i 5 targetes SIMS per poder garantir la connectivitat a les famílies que tenien
dificultats. A més, el Servei d’Educació ha assumit el cost de les fotocòpies de l’alumnat de Parets.

LA DESINFECCIÓ DE CARRERS, LA PRIORITAT
Netejar i desinfectar els carrers i l’espai públic en general s’ha convertit en la prioritat número
1 de l’Àrea de Via Pública. Els treballs van a càrrec dels operaris dels Plans d’Ocupació Locals,
treballadors de l’empresa URBASER i del Consorci de Residus. L’objectiu és desinfectar sobretot
les zones de màximes afluència de públic amb rutes diàries per tots els barris i també totes les
zones de contenidors d’escombraries per tal de reduir el risc de contagi del Coronavirus.

NOU NÚMERO DE TELÈFON D’INFORMACIÓ SOBRE EL CORONAVIRUS
El número de telèfon 677 12 45 92 és un nou canal d’atenció ciutadana creat pel Govern Plural
per rebre tota mena d’informació sobre el Coronavirus. Una línia que funciona des del 16 de
març de dilluns a diumenge, de 9 a 21 hores. Al llarg d’aquest temps ha rebut més de 500
consultes. A més, l’Ajuntament de Parets ha trucat a tots els avis i àvies del nostre poble, que són
usuaris dels Casals de la Gent Gran, per conèixer el seu estat. Policia Local i Protecció Civil han
felicitat l’aniversari a més de 170 nens i nenes de menys de 12 anys amb les seves sirenes.

EL MERCAT AMBULANT, MODEL DE REFERÈNCIA
Els mercats ambulants del dilluns i del dimecres s’han mantingut durant la crisi sanitària del
Coronavirus però només amb parades d’alimentació, bàsicament fruita i verdura. Per ferho possible s’han establert mesures estrictes de seguretat, higiene i neteja i control de
l’aforament a càrrec de Protecció Civil i la Policia Local. El nostre mercat ha estat model de
referència per a altres pobles veïns que l’han decidit recuperar després d’haver-lo ajornat. Ha
estat, sens dubte, una aposta pel comerç de proximitat i pel producte quilòmetre zero.

CAMPANYA QUEDA’T A CASA DE LA POLICIA LOCAL
La Regidoria de Seguretat Ciutadana ha incrementat la presència policial en el carrer des de la declaració
de l’estat d’alarma. L’objectiu ha estat controlar que els paretans i paretanes complien amb les restriccions
previstes durant el confinament, en total s’han tramitat més de 311 denúncies i 6 detencions. La utilització
del sistema de vigilància a través de drons ha estat merament informativa, no ha suposat cap inversió
econòmica ni de personal i en cap cas pretenia perseguir la ciutadania, ni vulnerar la intimitat dels veïnat.
També la Policia Local ha repartit mascaretes gratuïtes a l’estació de tren i les parades de bus.

UN VOLUNTARIAT MOLT COMPROMÈS!
Gràcies a tot l’esforç del grup de voluntaris/es, format per unes 70 persones, s’han repartit
més de 3.000 mascaretes entre els comerços de Parets, tant per treballadors com per clients.
D’aquestes, la meitat eren de cotó i reutilitzables, i la resta d’un sol ús. A més, s’han repartit
més de 225 bates pels centres hospitalaris i pels CAP. També des de l’Ajuntament s’ha fet
una crida a les empreses locals per tal que aportessin material d’ús sanitari i s’han recollit
mascaretes de busseig de Decathlon per l’Hospital de Granollers, i s’han repartit per correu
4.200 mascaretes quirúrgiques entre la població major de 60 anys. Moltes gràcies!!
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NOU CALENDARI FISCAL
A causa del decret d’estat d’alarma, la Regidoria d’Economia i Hisenda ha ampliat el termini de pagament
dels impostos municipals. D’aquesta manera es donen més facilitats a la ciutadania, afectada per la crisi
sanitària, per fer front a les obligacions tributàries. L’Impost de Béns Immobles, que té una rebaixa del
2,5%, es pagarà domiciliat l’1 d’octubre, però si es té fraccionat: 1 de juliol, 1 d’octubre, 2 de novembre
i 1 de desembre. L’impost de vehicles i el del cementiri es carregarà el 2 de juny, i l’entrada de guals l’1
d’octubre. A més el rebut de l’aigua tindrà una reducció del 50% (març i abril) en el cànon de l’ACA.

SUPORT ECONÒMIC ALS NOUS EMPRENEDORS DE PARETS
El Ple de l’Ajuntament, en data 30 d’abril, ha aprovat les bases per atorgar una subvenció econòmica
a tots els emprenedors de Parets que fomentin la implantació d’una nova activitat econòmica al
municipi i així donar suport a aquells projectes iniciats per ciutadans del municipi que tinguin com
a sortida immediata i planificada una situació d’atur. D’altra banda, els bars i restaurants de Parets
NO pagaran la taxa de terrasses d’ocupació pública durant tot el 2020. La mesura, acordada en
el ple extraordinari del 28 de maig, s’ha pres amb l’objectiu de donar suport al comerç local.

AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES
Per primer cop l’Oficina Local d’Habitatge obre una línia d’ajut econòmic per als propietaris de pisos
que vulguin reformar-los. La condició per a rebre’ls serà que posteriorment, aquest immoble es posi
a disposició de la mateixa oficina per incloure’l en la Borsa de Lloguer Assequible. En el Ple d’abril,
el Govern Plural va aprovar les bases que contemplen una subvenció màxima de 3.000 € per cada
habitatge reformat. A més, l’Oficina Local d’habitatge ha habilitat un nou número de telèfon per
facilitar informació sobre la moratòria de lloguer, desnonaments i tot tipus d’ajuts: 674 700 455.

PISOS DE LLOGUER ASSEQUIBLE A LLUÍS COMPANYS
El Govern Plural ja disposa de l’avantprojecte que preveu la conversió de l’actual edifici municipal
de l’avinguda Lluís Companys en habitatge de lloguer assequible. El dibuix inicial preveu el
condicionament de fins a 11 pisos, 3 en cada planta (1 i 2 habitacions) i només 2 pisos en la quarta
planta. A més preveu habilitar la planta baixa per a ús d’oficines o local comercial, la rehabilitació
de la façana exterior, la construcció d’una nova escala d’accés i d’un nou ascensor totalment
accessible. Per tirar-lo endavant, l’Ajuntament cercarà finançament d’altres administracions.

EL BUS URBÀ ARRIBA DE NOU AL PASSEIG DE LA RIBERA
Des del 3 de febrer, el bus urbà de Parets compta amb una nova parada a l’altura del carrer
Amanda Sagristà amb Sant Sebastià per donar servei als usuaris que viuen prop del passeig
de la Ribera. Alhora ha racionalitzat la freqüència de pas pel barri de les Monges i ha establert
oficialment l’aturada a la parada situada al carrer Onze de Setembre amb Bailèn. D’altra banda,
el servei de bus exprés e7 va ampliar el seu servei a començament de març amb 10 noves
expedicions per anar a Barcelona (2 directes des de Parets) i 11 de tornada cap al nostre poble.

PRIMERES MULTES PER ABOCAMENTS INCONTROLATS
L’Ajuntament de Parets ha interposat les primeres sancions econòmiques, de fins a 750€, per
abocaments incontrolats a la via pública. La instal•lació de càmeres de seguretat al Barri Cerdanet
ha donat el resultat esperat, ja que s’han detectat abocaments de residus per part de veïns de la
rodalia, que han estat sancionats. Dues noves zones de contenidors i el seu entorn seran regulats
també amb càmeres: carrer Butjosa, davant plaça la Salut, i carrer Ponent, davant la Cuna. Les
càmeres permeten controlar els episodis de possible vandalisme i d’inseguretat.

NOVES OFICINES DE VIA PÚBLICA
A mitjan febrer vam fer efectiva la posada en marxa de les noves oficines municipals a l’antic
local de l’entitat bancària BBVA, situat al carrer Sant Antoni amb plaça de la Vila. Amb l’objectiu
d’oferir un millor servei a la ciutadania de Parets hem concentrat en un sol emplaçament l’Àrea
de Via Pública, Serveis Urbans, Mobilitat i Equipaments Municipals. El local de 222 m2 ha estat
llogat per un import de 1.333€/mensuals però la voluntat és d’adquirir-lo si és possible.
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AUDITORIA ESTRUCTURAL DE LA RESIDÈNCIA
L’Ajuntament de Parets ha encarregat una auditoria estructural de l’estat actual de la residència per a la gent
gran Pedra Serrada. La decisió s’ha pres arran de les goteres que es van produir a l’interior d’algunes de
les habitacions durant el temporal Gloria, i que provenen de la coberta. L’auditoria també ha de servir per
detectar totes les mancances que s’han trobat en el sistema de ventilació. D’altra banda, un cop passi la
crisi del Coronavirus s’iniciarà el condicionament d’un dels patis exteriors, que actualment no és accessible.

RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE
El Govern Plural ha previst durant aquest 2020 la substitució de les canonades de fibrociment que
encara hi ha a la xarxa d’aigua potable de Parets. La Regidoria de Serveis Urbans ha donat el vist plau
per renovar un tram de la xarxa del carrer Raval amb Verge de Montserrat, Batista i Roca amb Sant
Sebastià i tota la canonada d’Alfons XIII, des d’avinguda Catalunya a passeig de la Ribera. A més, el fons
de reposició de CASSA permetrà continuar amb la sectorització dels pous del municipi i renovar la xarxa
d’aigua de la plaça Espanya i els carrers Aurora i Ferrer i Guàrdia, entre altres. El Ple d’abril va aprovar una pròrroga de la concessió de
l’aigua a Aigües de Sabadell fins al 2021. Ara caldrà analitzar l’estudi de models alternatius per decidir la gestió definitiva del servei.

MILLORES A LA PISCINA MIGUEL LUQUE
Una avaria produïda en un dels acumuladors del sistema d’escalfament de l’aigua va obligar a tancar la
piscina durant tres setmanes al gener. Durant aquest període es va aprofitar per canviar l’acumulador,
renovar les 32 dutxes d’aigua, que ara tenen regulador de temperatura, i per qüestions de seguretat,
es va canviar la consergeria, que pròximament tindrà un control d’accés automàtic. Un cop s’aixequi
l’estat d’alarma, es licitaran les obres de reparació del vas principal de la piscina coberta per resoldre les
fuites d’aigua que es produeixen almenys des de 2017 i també es reforçaran els elements estructurals.

NETEJA DE LA RIERA SECA
A petició del veïnat de la zona, que ho va demanar a través de les Regidories de Barri, durant el març van
fer una àmplia neteja de tota la Riera Seca, des del límit amb Mollet i fins a Lliçà de Vall. A més, també s’ha
actuat a tot el torrent de Can Mateu i en altres zones verdes on havien crescut molt les herbes. Alhora s’ha
iniciat la neteja dels escocells dels arbres de tot el poble. D’altra banda, l’Ajuntament ha sol•licitat al Consell
Comarcal una subvenció de 30.000€ per fer front als desperfectes del Temporal Glòria al municipi.

ADÉU AL ROURE CENTENARI DE LA SALUT
La nit del 22 d’abril va caure el majestuós roure centenari de la plaça Font de la Salut. Per recordar-lo
l’Ajuntament ha previst tornar a plantar un exemplar semblant d’aquesta espècie en el mateix indret. A
més, s’utilitzaran llesques del tronc per tal que els escolars estudiïn les edats dels arbres i també hi ha
la voluntat de construir algun monument que el recordi en el mateix parc. Aquest espai va ser objecte
d’una àmplia reforma abans de les eleccions municipals de 2019 que va acabar amb la portalada que hi
havia. El roure formava part de l’antic bosc de la Torre de Malla, que arribava fins a l’estació de tren.

PLA PER REDUIR LA VELOCITAT EN NUCLI URBÀ
Des de la Regidoria de Via Pública i conjuntament amb la de Mobilitat hem iniciat els treballs de
senyalització horitzontal per informar de la reducció de la velocitat en els carrers del Barri Antic.
Així al carrer Ponent i la Fàbrica es limita, al ser zona escolar, a 20 km/h i el Sant Antoni a 30 km/h.
Paral•lelament s’està treballant en la redacció d’un nou Pla de Mobilitat i en la nova ordenança que
regularà l’ús dels patinets elèctrics. La regidora Montserrat Folguera té molt clar que la nova ordenança
ha de servir per guanyar seguretat en els nostres carrers i espais públics.

PLA D’ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
Durant els primers mesos de govern hem realitzat tot un seguit d’accions per eliminar barreres
arquitectòniques a la via pública. Les darreres actuacions han estat el condicionament de nous
baixadors i l’adaptació a la normativa dels passos de vianants del carrer Sant Antoni amb Lluís
Companys, amb plaça de la Vila o amb l’avinguda Catalunya. El Pla continuarà durant tot el
mandat amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda.
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APROVAT EL PRESSUPOST 2020
L’Ajuntament de Parets compta amb un pressupost de 26 milions d’euros per aquest 2020 que es va aprovar
abans de Nadal. Un document condicionat al Pla de viabilitat econòmica al que està sotmès la corporació
després que el PSC incomplís la regla de la despesa el 2018. Entre les actuacions previstes hi ha: l’ampliació
de la plantilla de la Policia Local; el nou parc de cal•listènia; el canvi de terra del pavelló rectangular; la reforma
de la plaça Espanya; la renovació del pati del Pau Vila; la reforma de la piscina coberta; la millora dels carrers
Aurora i Ferrer i Guàrdia; el projecte de la llera del riu Tenes i el projecte de la piscina descoberta. A causa de
la crisi del Coronavirus, el pressupost patirà canvis per respondre encara més a les necessitats socials.

UNA NOVA ESTACIÓ DE TREN PER PARETS
El Govern Plural ha reclamat davant la presidenta d’ADIF una nova estació de tren “del segle XXI” per a
Parets. Ha estat en una reunió mantinguda per l’alcalde Jordi Seguer i la regidora Rosa Martí a Madrid
on s’ha explicat la proposta de cobertura de l’actual estació i la utilització de la llosa, fins al carrer Prat
de la Riba, com a aparcament. Tècnics d’ADIF van visitar l’estació del nostre poble durant el març i ara
estudiaran la seva viabilitat econòmica. Mentrestant avança el desdoblament de la línia en direcció a Vic.

MILLORES A L’AVINGUDA CATALUNYA I C-17
La remodelació de l’avinguda Catalunya, entre els carrers Alfons XIII i l’avinguda Francesc Macià, es farà a
començament de 2021. Amb un cost total de 464.403€, les obres –que duraran 4 mesos- preveuen tot un
seguit de millores per tal de pacificar el trànsit, com ara passos elevats molt a prop de la benzinera Palau o
a l’Escorxador. El Govern Plural també ha defensat davant la Diputació de Barcelona la construcció d’una
rotonda a l’alçada de l’avinguda Lluís Companys. D’altra banda, les obres del tercer carril de la C-17, sentit
Barcelona, ja han estat adjudicades. Els treballs podrien començar després d’aixecar l’estat d’alarma.

EL LLUÍS PIQUER SERÀ UN INSTITUT ESCOLA
La solució més viable per dotar d’un nou edifici a l’institut la Sínia, passa per la construcció
del primer institut escola a Parets. El Ple de maig de l’Ajuntament aprovava el conveni pel
qual l’actual Lluís Piquer es convertirà en un institut-escola gràcies a l’acord adoptat amb la
Generalitat que pagarà un màxim d’1,8 milions d’euros per la seva construcció. El consistori
liderarà el projecte i les obres mentre que la Generalitat retornarà els diners posteriorment.

89 ANYS DE LA 2A REPÚBLICA
La commemoració del 89è aniversari de la proclamació de la República Catalana i la 2a República
Espanyola, celebrada el 14 d’abril, va estar deslluïda per la situació de confinament. Malgrat tot,
l’Ajuntament va hissar la bandera tricolor i va aprovar un manifest de suport als valors republicans
o es va posar èmfasi en la figura del primer alcalde republicà de Parets, Manuel Guasch Cortés
(1931), militant d’ERC, i en la resta de represaliats pel franquisme. Guasch va ser un dels grans
terratinents del poble però va acabar empresonat i sent sotmès a un Consell de Guerra (1939).

ES CREA LA TAULA DE FEMINISMES I LGTBI
La primera trobada de la Taula de Feminismes i LGTBI, celebrada l’11 de març a l’Ajuntament, va
resultar tot un èxit. En aquest espai de participació ciutadana es treballaran les polítiques i accions
relacionades amb la igualtat a Parets. La taula està oberta a qualsevol persona del municipi que vulgui
participar-hi i a entitats o col•lectius que apostin pel feminisme. D’altra banda, el ple de febrer va
aprovar per unanimitat la creació del Consell Municipal de la Gent Gran, que es presentarà durant les
properes jornades ‘Els Nostres Avis’, de moment, sense data.

CANVIS EN EL GRUP MUNICIPAL D’ARA PARETS ERC
Joan Martorell i Carme Herrero s’han incorporat al grup municipal republicà després del
traspàs de la companya Montserrat Lara (novembre) i de la marxa per motius personals
d’Enrique Villegas (febrer). Martorell ha assumit la regidoria de Comerç i Consell Industrial,
i Herrero és la nova regidora d’Economia i Hisenda, Foment de l’Ocupació, Promoció
Econòmica, Empresa i Emprenedora, Recursos Humans i Atenció Ciutadana. A més, Kènia
Domènech passa a ser la segona tinent d’alcaldia i també portaveu. Tot l’equip d’ERC
agraeix la bona feina que ha fet Villegas, un dels artífexs del creixement del partit al poble.
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SEMPRE A PEU DE CARRER, FENT POBLE!
En els més d’onze mesos de Govern Plural, els cinc regidors A més, hem gaudit al màxim de la intensa activitat de les
del grup municipal d’Ara Parets Esquerra Republicana hem festes populars, de les tradicions, de les nostres associaciestat contínuament a peu de carrer, escoltant les inquietuds, ons culturals, esportives i de la resta del nostre teixit social.
les preocupacions dels paretans i les paretanes. Però també De fet, totes elles ens motiven per continuar treballar encara
recollint les seves propostes per millorar el nostre poble i més per construir de manera conjunta un projecte de poble
sobretot portar-les a la pràctica.

que agradi a tothom. Gràcies per estar al nostre costat!!
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EN RECORD DE RAMON PARÉS, EXREGIDOR D’ERC PARETS
El 18 de gener ens deixava el nostre company, militant i
exregidor d’Ara Parets Esquerra Republicana, Ramon Parés
López, als 54 anys.
Republicà convençut i lluitador incansable per la justícia i
la igualtat, en Ramon sempre va estar al peu del canó, malgrat la seva llarga malaltia.
Va participar de manera activa de la tasca del grup municipal a l’oposició, assistint a tots els actes de la vida cultural i
associativa local i liderant moltes de les iniciatives socials que
Esquerra Republicana va abanderar com la Taula d’Emergèn- continuar donant suport a l’equip que va aconseguir l’especies Socials o la promoció de l’habitatge públic protegit.
rat canvi polític a Parets.
De fet, ell es va incorporar a la candidatura d’Ara Parets ERC

Resident al barri de Mirador de Gallecs, en Ramon havia es-

en les eleccions del 24 de maig de 2015 ocupant el número tat portaveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de
2 de la llista, com a independent, fent tàndem amb l’actual Parets i un dels seus fundadors. Fidel als seus principis, va
alcalde de Parets, Jordi Seguer, que va ser el candidat.
deixar la PAH per dedicar-se a l’activitat política local el 2015.
El 2019 va ocupar el 16è lloc i tot i les seves dificultats va

Els teus amics i companys mai t’oblidarem. Descansa en Pau.

INAUGURADA LA NOVA SEU D’ERC PARETS
La nova seu de la Secció Local d’Esquerra Republicana a Pa- cop més la família republicana, d’esquerres i independenrets es va quedar petita el passat divendres 7 de febrer en tista a Parets.
l’acte d’inauguració que es va fer a l’espai situat en el carrer
Major, 54, a pocs metres de l’Ajuntament.

La festa d’inauguració va tenir record especial per dos
militants i exregidors que van picar molta pedra, la Montse

Tot i el nou emplaçament, el partit manté els mateixos Lara i en Ramon Parés, que ens han deixat en aquests darreptes: treballar per millorar el nostre poble i ampliar cada rers mesos.

Autors fotografies: Ajuntament (Sílvia Ferran) / ERC Parets
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La repressió de l’Estat no s’atura contra Josep M. Jové i Lluís Salvadó. A
la imatge, la carpa d’ERC Parets, celebrada el 22 de febrer, per recollir
fons per a la caixa de solidaritat.
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