
Jordi Seguer Romero afronta el repte de 

recuperar l'alcaldia de Parets del Vallès en 

les eleccions del pròxim 28 de maig. I ho 

fa amb l'aval d'una gestió solvent al cap-

davant de l'Ajuntament, en els pitjors mo-

ments de la pandèmia, i amb el reconeixe-

ment de la feina feta durant els 19 mesos 

de Govern Plural. Un govern decidit a 

canviar les maneres de fer política i que 

mai s'havia apropat tant a la ciutadania.

Després de la moció de censura d'ara fa 

dos anys, per què va decidir tornar a pre-

sentar-se com a cap de llista d'Ara Parets 

ERC a les eleccions municipals?

El Govern Plural va treballar de manera in-

tensa i va posar les bases de la transforma-

ció d'un model de poble. Fa temps que no 

es planifica a mitjà-llarg termini i creiem 

urgent traçar un nou model que posi en 

el centre del debat les persones i la seva 

qualitat de vida, que afronti els canvis de 

les dècades que venen i que ho faci amb 

l'experiència contrastada que té tot l'equip 

d'Ara Parets ERC. Volem trencar amb 'els 

de sempre', per fer-ho diferent i sabem que 

aquestes eleccions tenim la possibilitat 

de fer aquest canvi. És qüestió de fer-ho 

ara, per evitar quatre anys més de paràlisi.

Va ser l'alcalde que va liderar la gestió de la 

pandèmia a Parets i que va haver de gover-

nar en un dels pitjors moments socials dels 

darrers anys. Amb què es queda d'aquell 

període?

JORDI SEGUER: ‘Ens cal ser més forts 
per tornar a l’alcaldia de Parets’
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Em quedo amb la satisfacció d'haver après 

molt d'aquells moments tan durs, des que 

vam saber l'11 de març de 2020 que havíem 

tingut un primer cas de Covid-19 a la residèn-

cia centre de dia. Sempre recordaré l'agraï-

ment de tants i tants veïns que vam ajudar 

garantint-los els aspectes bàsics del seu dia a 

dia, col·laborant en la creació d'una xarxa de 

voluntariat i de solidaritat entre tots i totes. 

Mai s'havia vist tanta implicació social i mai 

havíem tingut tant suport de la població llui-

tant per una mateixa causa. Em quedo també 

amb la feinada de tots els professionals de 

l'Ajuntament que es van deixar la pell, amb 

els professionals sanitaris, de la residència 

centre de dia, els cossos de seguretat i pro-

tecció civil. Va ser un moment únic que, mal-

grat tot, no va paralitzar la nostra gestió, ja 

que vam mantenir el nostre esforç inversor 

gràcies a la dedicació de la gran majoria de 

l'equip de govern.

Què destacaria de la gestió del govern que 

vostè liderava?

Vam encarregar el projecte de la nova piscina 

d'estiu i vam arribar a un acord amb la Gene-

ralitat per acabar amb les aules prefabricades 

a l’institut la Sínia. La solució: construir un 

institut escola, amb el finançament del 90% a 

càrrec de la Generalitat. Per millorar la qualitat 

de vida dels paretans i les paretanes calia in-

vertir més en l’accessibilitat i en l’espai públic. 

Per això vam reprendre el Pla de de voreres 

al Sot d'en Barriques, Can Berenguer, entre 

altres, vam reasfaltar molts carrers. Vam mi-

llorar la seguretat al poble executant les obres 

de la nova comissaria, vam ampliar la plantilla 

de la Policia Local i vam millorar les seves con-

dicions de treball. Vam reformar el menjador 

social de Ca N'Oms, vam fer que els nostres 

avis poguessin sortir a un dels patis de la re-

sidència, condicionant-lo, i vam sectoritzar 

l'equipament. Alhora vam fer una auditoria 

estructural per arranjar els degotalls i millo-

rar la ventilació del centre, que el nou govern 

també ha aturat. Vam acabar amb les pèrdues 

d’aigua a la piscina coberta Miguel Luque on 

vam invertir com mai, als vestidors, a les dut-

xes, al vestíbul, vam fer fins que la moció ens 

va aturar. També vam liderar el projecte de 

la nova estació de tren i park & ride, arribant 

a un acord amb la presidenta d'ADIF. També 

vam aprovar la rebaixa de l'IBI, vam remodelar 

el parc la Linera, vam crear dos parcs de cal-

listènia, vam canviar el terra del pavelló rec-

tangular, vam crear el primer Punt LGTBI, vam 

encarregar, licitar i adjudicar els projectes del 

parc de la plaça Espanya, de les plaques foto-

voltaiques del camp municipal de futbol.

Què ha trobat a faltar en aquesta legislatu-

ra per fer avançar més el nostre municipi?

Aquest mandat és el de les oportunitats per-

dudes. La moció de censura va aturar el canvi 

i va posar fre a moltes de les noves polítiques 

basades a escoltar més a la gent i a reformular 

les polítiques basades en la inèrcia i anar fent. 

El temps ha demostrat que amb l'arribada de 

PSC i Sumem s'han paralitzat inversions molt 

necessàries o s'han endarrerit projectes que 

estaven molt avançats com l'institut escola 

o la piscina d'estiu. Malauradament, la gestió 

de la reforma de les sales de vetlla ha estat 

deficient, tirant per terra l'acord 'a cost zero' 

per l'Ajuntament que ja teníem amb la Ger-

mandat. Del nou model de festa major que 

nosaltres vam posar damunt la taula ja no 

se'n parla, on és la Taula de feminismes que 

vam crear, on són les trobades del Consell 

Industrial o les reunions trimestrals de Bar-

ri que nosaltres sí que celebràvem? També 

hem trobat a faltar una manca de lideratge 

per part de l'alcalde Juzgado més pendent 

d'acontentar a les seves sòcies de govern 

que no pas en mantenir un diàleg fluid amb 

l'oposició i a buscar grans acords de poble. 

La pujada d'un 70% en la taxa de residus i el 

retard en la licitació dels contractes de gestió 

de residus, neteja i de l'aigua en són alguns 

dels exemples.

Quins reptes creu que ha d’afrontar Parets 

en la pròxima dècada?

Parets del Vallès no només ha de definir quin 

model de poble ha de seguir en els pròxims 

anys sinó que ha de marcar les polítiques en 

àmbits on no es vol generar debat com el de 

la mobilitat, la gestió dels residus i la soste-

nibilitat, l’habitatge, una de les nostres prio-

ritats, o el jovent, com evitar que cada cop hi 

hagi menys joves paretans que es queden al 

municipi per diverses raons.

Quins són els objectius d'Ara Parets ERC 

en les eleccions del 28 de maig?

L'habitatge serà un dels eixos centrals del 

nostre programa electoral, però pensant 

en diferents franges d'edat, i amb la crea-

ció d'una borsa de lloguer assequible que 

doni solució a part dels problemes actu-

als. També hem d'apostar molt més per la 

millora en la prestació de serveis com la 

neteja de carrers, recollida de residus o el 

manteniment de la via pública. Tampoc 

ens podem oblidar de la seguretat ciuta-

dana, una de les preocupacions de la po-

blació i de posar al dia molts dels nostres 

equipaments tant culturals, esportius com 

socials, cas de la residència centre de dia.

Quines serien les primeres decisions que 

prendria el nou govern si el tornés a liderar 

a partir del 17 de juny de 2023?

Si resulto escollit alcalde, la primera decisió 

serà fer marxa enrere en la modificació del 

Pla General que permetria implantar una gran 

superfície comercial al plàtan. Alhora encarre-

garem un Pla d'acció per planificar totes les 

polítiques d'habitatge que donin resposta a les 

necessitats de la població. Hi ha inversions que 

estan al calaix i que nosaltres reprendrem com 

ara el camp de futbol 7, el nou parc del cemen-

tiri, la millora de la piscina Miguel Luque o el 

Pla integral de voreres que reactivarem al car-

rer Alfons XIII, tal com ens vam comprometre.

Hi ha qui diu que el govern de PSC i Su-

mem ha viscut de renda aquest temps...

Nosaltres, a més de treballar intensament 

durant la primera part de mandat, ens vam 

dedicar a planificar i a deixar molts projectes 

llestos que el nou govern sorgit de la moció 

s'ha dedicat a executar. Durant molts mesos 

van estar vivint de renda i fins i tot inaugu-

rant molta de la nostra obra de govern: plaça 

Espanya, carrers Ferrer i Guàrdia i Aurora, mo-

nument al roure Centenari, llibre les pintures 

de la Tipel. I a més han continuat executant 

gran part del nostre Pla de Mandat, un autèn-

tic plagi que posa de manifest com la moció 

de censura només pretenia recuperar el poder 

com fos sense pensar en una millora real en la 

gestió. El temps ha demostrat que tenim un 

govern que pensa més en l'autobombo i en la 

seva presència amb fotografies als mitjans i 

que es despreocupa dels problemes reals.
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OPINIÓ

MOLTA PRESSA I POCA ENDREÇA
Fa pocs dies hem pogut conèixer el contingut de la proposta 

de conveni urbanístic a signar entre l’Ajuntament i de Parets i la 

societat mercantil ARIAL FOMENTO que ha de donar llum verda 

a la modificació del Pla General per encabir la implantació d’una 

gran superfície comercial, de la marca LIDL, en l’àmbit conegut 

com el plàtan.

Aquesta publicació com també la modificació del sostre residen-

cial, en el ple d’octubre, per aconseguir el vistiplau del Departa-

ment de Comerç de la Generalitat ens demostra que el Govern 

de la moció de censura té pressa per executar aquest ‘pelotazo 

urbanístic’.

Si bé és cert que l’actual Pla General preveu uns 100 habitatges 

en aquests terrenys, dels quals una trentena són de protecció 

oficial, la realitat social i econòmica dels darrers tretze anys ha 

canviat i avui dia fa inviable tirar endavant aquell projecte.

Però el que mai pot fer un govern és adaptar el planejament als 

interessos d’un operador privat i més si aquest govern s’omple 

de boca que vol defensar el comerç de proximitat.

En l’audiència davant de la ciutadania, el Govern de PSC i Sumem 

Esquerres no va saber donar resposta a les preguntes del veïnat, 

que no entén les presses i la precipitació per aprovar aquests 

canvis urbanístics, si tenim en compte que falten pocs mesos 

per les eleccions municipals.

Del compromís que INCASOL construiria els 40 habitatges de 

protecció oficial en els terrenys que l’operador privat cediria a 

l’Ajuntament, ni rastre.

En cap dels articles del text inicial de conveni no apareix tam-

poc el compromís d’ARIAL FOMENTO d’assumir els costos de 

construcció de la rotonda de l’avinguda Catalunya amb Lluís 

Companys, anunciat des de fa mesos pel Govern de la moció de 

censura.

En contraposició, l’Ajuntament de Parets es compromet a trami-

tar amb diligència la modificació del Pla General. Per què tanta 

pressa, a què respon aquest interès?

Des d’Ara Parets ERC pensem que les presses no són bones i 

insistim que només un canvi de majoria política a l’Ajuntament 

el pròxim 28 de maig de 2023 pot aturar aquest autèntic des-

propòsit.

Jordi Seguer,

exalcalde de Parets i candidat a l’alcaldia
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ESCRIVIM EL FUTUR DE PARETS DEL VALLÈS
Moltes gràcies a tots i a totes els que vau assistir el passat 12 
de novembre a la jornada ‘Escrivim el futur de Parets’, que va 
servir per recollir propostes, idees i prioritzar tot allò que con-
sidereu com a més important per millorar el nostre municipi.
En diferents grups de treball i a la sala d’entitats de Ca n’Oms 
vam conèixer les necessitats de cadascun dels barris i quins 
són els eixos temàtics que més preocupen als paretans i a les 
paretanes.
D’entre totes les propostes elaborarem el programa electoral 
que Ara Parets ERC presentarà a les pròximes eleccions muni-
cipals del 28 de maig de 2023.
Molt aviat us tornarem a convocar per exposar les conclusions 
que es van extreure de la sessió.
Si voleu col·laborar amb nosaltres, podeu continuar fent apor-
tacions al número de Whatsapp 611 40 81 88 o bé missatge 
privat a través de les xarxes socials.

KÈNIA DOMÈNECH,
A L’EXECUTIVA NACIONAL D’ERC

La companya Kènia Domènech forma part de la 

nova executiva nacional que Esquerra Republi-

cana va escollir al novembre amb el càrrec de 

secretària de la militància. 

Domènech, fins ara portaveu nacional del Jo-

vent Republicà, continuarà també com a regi-

dora portaveu del Grup Municipal d’Ara Parets 

ERC a l’Ajuntament i treballarà a l’equip que ha 

de fer possible el canvi de govern en les elecci-

ons municipals de 2023.
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NOVA PUJADA DE LA TAXA DE RESIDUS PER AL 2023
La taxa de residus s’enfila fins als 95 euros, després del nou increment aprovat pel Govern de PSC i Sumem Esquerres. Des de la seva arribada al poder, la pujada 

ha estat del 70% passant de 56 euros el 2021 a 95 euros el 2023. I tot plegat sense cap millora en el servei de la recollida selectiva i de la neteja viària, tal com vam 

denunciar des d’Ara Parets ERC. De fet, totes les al·legacions que vam presentar a l’aprovació de les ordenances fiscals van ser rebutjades, de manera que el setembre 

de 2023 els paretans i les paretanes notaran la pujada en el rebut, una decisió que no ha tingut en compte el context econòmic i social d’avui dia, marcat per la inflació 

desorbitada i l’increment dels preus d’aliments i dels combustibles.

REUNIÓ AMB EL VEÏNAT AFECTAT PER LES PISTES DE PÀDEL DE COREFO
Ara Parets ERC ha demanat al Govern de PSC i Sumem Esquerres a fer complir l’ordenança de convivència ciutadana i actuï amb la màxima celeritat per acabar 

amb la problemàtica del soroll que provoquen les pistes de pàdel de la COREFO a l’Eixample. L’exalcalde republicà, Jordi Seguer, ha dit que durant la gestió 

del Govern Plural es van realitzar totes les mesures i estudis necessaris per posar fi a aquestes molèsties que arrenquen des de l’inici de construcció d’aquests 

equipaments esportius privats “però arran de la moció de censura, el 2021, no sabem per quins motius el nou alcalde va guardar en un calaix”, ha dit Se-

guer. Abans de les festes de Nadal, Seguer, acompanyat per la regidora Carme Herrero es va reunir amb el veïnat afectat i van expressar el seu compromís “a 

fer complir amb la legalitat i a garantir que es compleixi l’ordenança de convivència ciutadana per tal que puguin descansar als seus habitatges”.

REUNIÓ AMB COMERÇ PEL PROJECTE DEL PLÀTAN
L’exalcalde republicà Jordi Seguer i la regidora portaveu Kènia Domènech, es van reunir el passat 22 de novembre amb la Direcció General de Comerç de 

la Generalitat per traslladar el malestar de molts veïns i veïnes de Parets i del grup municipal d’Ara Parets ERC per la futura implantació d’una gran superfí-

cie comercial, de la marca LIDL, en els terrenys coneguts com el plàtan. Tots dos van expressar la seva oposició al projecte pels problemes que generarà en 

la mobilitat de la zona i per la repercussió negativa que tindrà en el poc comerç de proximitat que queda en el Barri Antic. Des d’ERC continuem treballant 

en altres fronts per aturar aquest projecte i per evitar que sigui una realitat abans de les eleccions municipals de 2023.

MÉS RETARD ENCARA EN L’INSTITUT ESCOLA DE PARETS 
Els alumnes de l’institut la Sínia continuaran més temps en aules prefabricades, ja que les obres de construcció del nou institut escola de Parets han topat amb 

un nou contratemps. L’empresa adjudicatària de la redacció del projecte i de l’execució de l’obra, Construcciones DECO S.A, va fer la declaració de concurs de 

creditors i ara caldrà licitar, de nou, tant la redacció del projecte com l’obra. Des d’Ara Parets ERC lamentem que el Govern de PSC i Sumem Esquerres trigués  

dos mesos a comunicar a l’oposició i també a l’opinió pública els problemes econòmics que travessava  DECO. El 21 de setembre l’empresa comunicava a l’Ajun-

tament que tenia dificultats econòmiques i financeres, i que amb tota probabilitat faria la declaració de concurs de creditors. El 21 d’octubre, el Jutjat Mercantil 

núm. 6 de Barcelona declarava DECO en concurs de creditors i la firma ho comunicava a l’Ajuntament el 8 de novembre. No va ser fins al 18 de novembre quan 

es va celebrar una comissió informativa per comunicar la decisió presa, tan sols tres dies abans del Consell Escolar Municipal del 21 de novembre.

RETARD EN LA REFORMA DE LES SALES DE VETLLA
Les obres de reforma de les sales de vetlla del cementiri municipal es van iniciar durant l’agost de 2022 amb el compromís que finalitzarien el 21 d’octubre, però 

avui dia encara no han conclòs. El que havia de ser un curt període de temps, on caldria fer la vetlla dels difunts fora de Parets del Vallès, s’ha allargat excessiva-

ment. Abans de la seva execució, l’alcalde Juzgado es va comprometre per escrit que explicaria als grups de l’oposició el projecte de reforma de les sales que es 

tirava endavant, però això no va ser així. A més, des d’Ara Parets ERC també lamentem que el Govern del PSC i Sumem Esquerres no hagi mantingut l’acord que hi 

havia amb l’entitat de la Germandat per tirar endavant el projecte del Govern Plural de millora de les sales de vetlla, un acord que comportava cost zero per l’Ajun-

tament de Parets. Una oportunitat perduda, que ha anat acompanyada d’un retard considerable en l’obertura de les sales de vetlla, que tindran unes dimensions 

més reduïdes de les que havia previst el Govern Plural.

UN ARBRE DE NADAL DE MÉS DE 10.000 EUROS
El lloguer durant un sol mes de l’AVET GEGANT de Nadal, no natural, que es va instal·lar al parc del Sot d’en Barriques va costar 10.005’49 euros. A més, el 

preu de l’adquisició de les 5 lletres de PARETS va ser de 2.395 euros. A aquestes xifres cal sumar-hi després el cost de la resta d’arbres i elements nadalencs 

de la plaça Doctor Trueta i de la plaça de la Vila. El més curiós és que en l’acord de la Junta de Govern on s’aprova el lloguer de l’arbre per 10.005,49 euros 

s’arriba a dir que “un arbre d’aquestes dimensions, juntament amb el nom de Parets és un atractiu i reclam turístic tant pels vilatans com per visitants de 

fora i pot ajudar a evitar fuga de compradors”. Clar que sí, l’arbre de Nadal evitarà que els paretans i les paretanes comprin fora, com també l’arribada de la 

marca LIDL a la zona del plàtan “potenciarà el comerç local”, no?. Des d’Ara Parets ERC lamentem que enguany s’hagi decidit no organitzar el parc infantil 

VADENADAL, que va encetar el Govern Plural.

SABIES QUE...

VISITA AL PROJECTE DE PISOS PER A JOVES DE CALDES
Perquè ens agrada conèixer les bones polítiques d’altres Governs Republicans del nostre territori, el passat 19 de desembre vam visitar les obres de construcció de 

9 habitatges de lloguer per a joves, que està executant el Govern d’ERC a l’Ajuntament de Caldes de Montbui. Acompanyats per l’alcalde republicà, Isidre Pineda, i 

pel regidor Jordi Martín, vam conèixer aquest projecte on contenidors marítims constitueixen la base estructural dels nous immobles. Des de Parets compartim les 

inquietuds del Govern de Caldes per les necessitats d’habitatge que tenen els joves del nostre poble i altres franges d’edat on cal actuar com més aviat millor. El 

candidat a l’alcaldia, Jordi Seguer, ha dit que “és fonamental fer polítiques públiques d’habitatge que garanteixin una llar digna per tothom. Aquesta serà una de 

les nostres prioritats en el programa electoral de 2023”.
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PRORROGAT EL PRESSUPOST DE 2022
Hem arrencat el 2023 amb la pròrroga del pressupost municipal del 2022, un fet que lamentem des d’Ara Parets ERC si tenim en compte que això 

impedirà, per ara, actualitzar moltes les partides de la despesa corrent de l’Ajuntament. Alhora no es podrà introduir cap pla de xoc per combatre la 

crisi actual derivada de l’encariment dels preus dels aliments i dels costos energètics. El més sorprenentment és que PSC i Sumem Esquerres han estat 

incapaços de pactar una proposta de pressupost i aprovar-la abans del 31 de desembre. De fet, per aquest motiu ara fa dos anys i en plena pandèmia 

de la Covid-19, Sumem Esquerres i PSC van registrar una moció de censura contra l’exalcalde republicà Jordi Seguer, a qui van acusar de ser incapaç 

de consensuar el pressupost de 2021, malgrat que el document estava tancat des de feia temps. La realitat va ser que Sumem Esquerres va presentar 

la moció quan el pressupost estava validat per totes les regidories i pel departament d’intervenció i secretaria.

PREOCUPACIÓ PEL RETARD EN LA NOVA ESTACIÓ DE TREN
El senador d’ERC Josep Maria Reniu va visitar Parets el passat 3 de desembre per recollir algunes de les demandes dels regidors i regidores republicans que estan preocu-

pats pel retard en l’execució dels treballs previstos de desdoblament de la línia de Rodalies R-3 en direcció a Vic. Una actuació que condicionarà el calendari definitiu de les 

obres de construcció de la nova estació de tren de Parets, que difícilment podrà començar el 2024 amb el ritme actual. Ara fa tot just un any, i per unanimitat, l’Ajuntament 

aprovava el conveni amb ADIF i la Generalitat que permetrà construir la nova estació de tren amb aparcament dissuasiu. Tot el projecte costarà 11 milions d’euros, dels 

quals 2,2 els hauran d’assumir l’Ajuntament de Parets i la Generalitat, i els 6 milions restants ADIF. Reniu es va comprometre a traslladar aquesta qüestió al Senat i a pre-

guntar, si és necessari, a la ministra Raquel Sánchez que fins ara ha fet moltes promeses, però el Pla d’inversions de Rodalies continua sense executar-se, malauradament.

PARETS, MUNICIPI SEGUR?
No per repetir una vegada i una altra que Parets és un municipi segur, ho acabarà sent. Fa setmanes que vam ser alertats per molts veïns i veïnes de diferents 

zones de Parets, com ara Barri Cerdanet, la Linera i de la part residencial de l’Eixample, d’una nova onada de robatoris que s’està produint en molts dels habi-

tatges amb nous mètodes d’accés al seu interior. Davant d’aquesta nova onada, la resposta va ser el silenci per part de la Regidoria de Seguretat Ciutadana 

que es limita a repetir el mateix eslògan de sempre, que som un municipi segur. Però la realitat és la que és, i la majoria dels darrers estudis demoscòpics 

assenyalen un increment de la preocupació per la sensació d’inseguretat al municipi juntament amb l’estat de la neteja dels carrers i el manteniment de la 

via pública. En el ple de novembre vam interpel·lar al govern sobre la situació actual de la plantilla de la Policia Local, els seus recursos humans i si s’havien 

cobert totes les places que s’havien promès. Preguntes que no van tenir la resposta i per això des d’Ara Parets ERC les vam tornar a formular per escrit.

EN MARXA LES OBRES DEL PASSEIG FLUVIAL I LA PISCINA
Les obres de millora de l’entorn del passeig Fluvial del Tenes, entre el pont de Francesc Macià i Josep Tarradellas ens estan deixant una imatge molt desola-

dora. Tot l’arbrat que estava plantat en els marges gairebé s’ha retirat, aquell que havia estat finançat per diverses empreses locals, també s’han suprimit els 

pals de llum que hi havia, s’ha retirat gran part de la vegetació existent per deixar-nos una estampa d’un solar amb quatre arbres. També han quedat dibuixats 

sobre el terreny els carrils per a vianants i bicicletes, uns vials que connectaran des de Francesc Macià amb l’avinguda Catalunya i permetran pujar fins al Sot 

d’en Barriques. Tot per un mòdic preu de gairebé 1 milió d’euros en una primera fase. D’altra banda, des d’Ara Parets ERC celebrem que s’avanci en la construc-

ció de la piscina descoberta, però continuem pendents que el govern informi sobre si serà del tot accessible i climatitzable. És un autèntic malbaratament de 

diners públics haver encarregat un segon projecte executiu de la piscina, després de la renúncia de l’autor del primer encàrrec, que havia fet el Govern Plural.

CONTINUEM LES VISITES A PEU DE CARRER
Durant el febrer, Ara Parets ERC reprendrà les visites a tots els barris amb l’objectiu de detectar les mancances i necessitats i buscar solucions a les problemà-

tiques actuals. Una de les prioritats del nostre grup és el Pla de voreres, arraconat pel govern actual. Està molt bé arranjar voreres en mal estat i fer un correcte 

manteniment de la via pública, però aquestes millores han de garantir l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda. Cal aprofitar les actuacions per re-

baixar voreres allà on és necessari, arranjar els escocells, però el que no es pot fer és ampliar els escocells i la plantació d’arbrat en perjudici del pas de les perso-

nes. Aquest és un cas que hem comprovat en carrers com Sant Joan o Sant Sebastià on la feina realitzada no ha estat l’òptima i, per tant, caldria replantejar-se.

L’ESTAT DE NETEJA DELS POLÍGONS, DEPLORABLE
Lluny de promeses, la realitat s’imposa i l’estat de deixadesa dels nostres polígons industrials és lamentable. Durant la gestió del Govern Plural vam crear un 

pla de treball Covid-19, específic per als polígons, per poder anar actuant periòdicament, tot i que érem conscients que calia millorar el contracte de neteja 

que estava en vigor amb l’empresa URBASER. Ara, però, malgrat les denúncies públiques, no hi ha resposta per part del govern actual. A més, la promesa de 

convocar la licitació pública del contracte de recollida d’escombraries i de neteja viària resta pendent des de fa dos anys, tot i haver-se prorrogat novament.

MÉS ATENCIÓ AL BARRI DE LA SÍNIA
En una recent visita al barri de Can Fradera i al veïnat de la Sínia, els regidors i regidores d’Ara Parets ERC vam detectar la necessitat de millorar la zona amb la instal·lació, 

com més aviat millor, d’enllumenat públic i així garantir la seguretat per als veïns de la zona. Durant la gestió del Govern Plural vam arranjar completament el paviment del 

camí, que permet accedir a aquest barri i vam aprovar la instal·lació del nou enllumenat que s’havia previst en el tram del passeig fluvial, comprès entre les pistes municipals 

de petanca i el límit amb el terme de Lliçà de Vall. Malauradament amb la moció de censura i el canvi de govern es va fer marxa enrere a l’adjudicació, aprovada per Junta de 

Govern. Es tracta d’una zona, molt concorreguda per les persones que practiquen l’esport o van a passejar.

SABIES QUE...
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ARA PARETS ERC, GOVERN DE CARRER

L’activitat dels nostres regidors i regidores s’ha intensificat en 

els darrers mesos participant en la gran majoria dels esdeveni-

ments culturals, socials i esportius que han tingut lloc a Parets 

del Vallès. També hem continuat recollint les queixes i propos-

tes per millorar el poble i que ens heu fet arribar en les visites 

del Govern de Carrer, però també en reunions privades o en el 

dia a dia, a peu de carrer. Estem a la vostra disposició!!
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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 19 - 23 GENER DE 2023

SEGUER REP EL SUPORT POLÍTIC DE MARTA ROVIRA 

82 ANYS DE LA MORT DE COMPANYS

Una delegació d’alcaldes i alcaldesses, junta-

ment amb candidats i candidates a l’alcaldia 

d’Esquerra Republicana al Vallès Oriental 

van viatjar el passat 10 de novembre fins a 

Ginebra per visitar a la secretària general del 

partit, Marta Rovira, que està exiliada políti-

cament des del març de 2018. Amb ella van 

intercanviar impressions i li van explicar els 

diferents projectes republicans que el partit 

defensarà en les Eleccions Municipals del 28 

de maig de 2023. 

Alhora es va analitzar la situació política ac-

tual i les perspectives de futur, que passen 

per continuar afrontant una vegada per to-

tes l’agenda contra la repressió política. 

El candidat a l’alcaldia de Parets i exalcalde, 

Jordi Seguer, va recordar que “el 2019 vam 

tenir l’oportunitat d’acabar amb 40 anys de 

govern dels socialistes, liderant des d’ERC un 

Govern Plural. Una moció de censura va posar 

fi a aquell govern de valors republicans i va 

fer tornar el govern de la paràlisi. Ara volem 

tornar amb més força per continuar la trans-

formació que el poble de Parets necessita”.

Seguer va defensar la feina feta des del Go-

vern Plural i es va comprometre a treballar 

per formar un nou govern de canvi que bus-

qui amplis consensos de poble, un fet que ha 

trobat a faltar des de l’arribada de Juzgado 

a l’alcaldia: “sense lideratge, amb poques 

ganes de canviar les coses i massa condici-

onat per les seves sòcies de conveniència”.

El passat 15 d’octubre, va tenir lloc 

l’ofrena d’Ara Parets Esquerra Repu-

blicana amb motiu del 82è aniversa-

ri de l’assassinat del president de la 

Generalitat Republicana, Lluís Com-

panys. Un acte, que es va fer en el 

monument als represaliats pel fran-

quisme i que està situat en el parc la 

Linera. 

El candidat a l’alcaldia i exalcalde re-

publicà, Jordi Seguer, va fer la lec-

tura del manifest: “El millor home-

natge que li podem retre en aquest 

moment exigent és actuar plegats 

amb fermesa, intel·ligència i deter-

minació. Per Companys, per tots els 

que ens han precedit i pels que han 

de venir, Republicans, unim-nos, Per 

Catalunya, i per la República”.

L’ofrena va anar acompanyada d’un 

recital poètic a càrrec de Ramona i 

Gemma Arimon, i d’Isidre Oller.

D’altra banda, el ple de l’Ajuntament 

de Parets aprovava al novembre una 

moció d’ERC on s’insta a l’Ajuntament 

a fer un reconeixement i un acte de 

desgreuge a totes les víctimes del 

franquisme. A la proposta hi van do-

nar suport tots els grups, excepte el 

PSC que es va abstenir.

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