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El 27 de gener de 2021, dues regidores de la confluència de 
Sumem Esquerres a Parets que havien promès una vegada i una 
altra que mai pactarien amb els socialistes van rebentar, des de 
dins, la coalició del Govern Plural.
El primer gran acord de les forces d’esquerres després de 36 
anys de socialisme. I ho van fer de molt males maneres, acusant 
l’anterior alcalde d’estar incapacitat per governar i atacant-lo 
personalment per fer veure davant de la ciutadania que Parets 
es mereixia un millor govern.
Han passat tretze mesos d’aquells fets i els paretans i paretanes 
no hem vist un gran canvi a l’Ajuntament. Com a excusa deien 
que feia falta una reactivació econòmica, que no ha arribat, i el 
que sí que hem vist és un alentiment en la gestió on s’han dedi-

Sembla que la pandèmia ens dona un respir i podem tornar 
a una certa normalitat, la gestió d’aquesta ha estat la priori-
tat de Sumem Esquerres des que va començar. Tot i això, hem 
continuat treballant en els compromisos que ens van portar a 
presentar-nos a les eleccions municipals. A un any i escaig de 
les pròximes eleccions municipals toca fer balanç de les fites 
aconseguides. 

En l’àmbit social hem donat ajuts als col·lectius més vulnerables 
de la COVID-19, s’ha continuat amb la rebaixa del 2,5% de l’IBI 
anual. Hem invertit 130.000 € en programes d’atenció directa.
En educació, hem assessorat i finançat parcialment a les escoles 
públiques en el projecte de transformar els patis escolars. I al 

setembre implementarem la socialització i gratuïtat dels llibres 
o material didàctic de la secundària.  

L’habitatge és sens dubte una de les prioritats, per tant, una de 
les mesures que hem portat a terme és la transformació dels 
locals comercials en habitatge de protecció oficial. 

En Comunicació hem impulsat un nou Canal Audiovisual local, 
tvparets.cat, i hem millorat les connexions amb l’ampliació dels 
punts WIFI d’alta capacitat als espais públics.

Pel que fa al medi ambient, s’han col·locat plaques fotovoltai-
ques als equipaments municipals i ja està enllestit el projecte 

cat a aturar molts projectes necessaris i reformes d’equipaments 
imprescindibles per a la ciutadania: la piscina coberta, un dels 
exemples.
Aquests dies la nostra regidora portaveu Kènia Domènech deia 
que “la moció de censura va ser un acord premeditat entre 
PSC i Sumem Esquerres per posar punt final a un projecte 
transformador de poble”.
Però malgrat tot, Ara Parets ERC ha actuat amb responsabilitat 
en aquest darrer any, donant suport a quasi la totalitat de pro-
jectes i propostes en benefici de l’interès general del municipi.
Sí que lamentem que no hi hagi la transparència necessària en 
projectes de gran envergadura que vam liderar durant el Govern 
Plural com l’institut-escola o la piscina descoberta.

executiu del Riu Tenes.

Totes aquestes són només algunes de les accions que s’han 
realitzat des que Sumem Esquerres forma part del govern de 
coalició i s’han pogut implementar conjuntament. A més a més, 
continuem treballant en la construcció de l’Institut Escola al Llu-
ís Piquer per traslladar-hi l’alumnat dels barracons de la Sínia i ja 
hem adjudicat la redacció del projecte de la piscina descoberta.

Aprofitem per convidar-vos a participar en tots els actes que es 
duen a terme durant el març de dones.

De la piscina no hi ha projecte i malauradament no estarà a punt 
per al pròxim estiu com ens havien promès. De l’institut escola, 
l’equip de govern no permet la participació de l’oposició en el 
seu disseny. Projectes com el Pla de millora de voreres i de la 
via pública s’han guardat en un calaix o la reforma de carrers 
com Alfons XIII s’han aturat.
El govern de la moció viu en la indefinició com ho demostren les 
noves pròrrogues en els contractes de recollida d’escombraries 
i neteja viària o el de la gestió de l’aigua, descartant a 10 anys 
vista la seva municipalització.

Sumem Esquerres a Parets 
a/e: sumem.esquerres.parets@gmail.com

D’ORGULL I DE CORTINES DE FUM

Ara Parets ERC 
http://locals.esquerra.cat/paretsvalles La moció de censura, un any després

COMPROMISOS REALITZATS 

El darrer gener es va complir el primer aniversari de la moció de 
censura que va trencar les possibilitats d’un canvi transformador 
en les polítiques del nostre poble.
Tot allò que vam defensar durant 19 mesos, polítiques partici-
patives, de treball comunitari i de tenir com a única prioritat el 
benestar de les paretanes, ha quedat reduït a un Govern sense 
idees ni noves propostes que sobreviu a base de titulars però 
poca feina efectiva.
Han eliminat la campanya Ara més que mai de comerç local 
o l’espai Parlem-ne que vam crear a l’inici de la pandèmia per 
combatre els seus efectes unitàriament. Tampoc volen reactivar 
la cultura municipal amb noves accions, i no continuen amb el 
manteniment definitiu de la Piscina Miguel Luque, que ha tingut 

problemes amb la temperatura de l’aigua i no tenen pressupos-
tada la solució a 32 anys d’abandonament.
Ens han promès, però, un tercer pavelló sense ubicació ni pres-
supost ni temps per fer-lo; un institut-escola que no es para 
d’endarrerir i que, ara mateix, no té espai definitiu; un projecte 
del riu que no encaixa amb el que vol la ciutadania i una piscina 
descoberta que tot just inicia el projecte.
És a dir, ens han venut fum.
Però no tot són males notícies: l’orgull paretà ens porta a desta-
car fites dels darrers dies que ens fan molt felices: el Pessebre 
Monumental ha destacat especialment no només per la mida, 
sinó per la seva originalitat i qualitat supremes; Gitanes de Pa-
rets representaran el Vallès Oriental a l’aplec cultural Adifolk; la 

victòria en lliga del prebenjamí del FS Parets; la guionista pare-
tana Núria Dunjó a la catifa dels Goya; l’especial homenatge or-
ganitzat per les entitats en Sergi Mingote; o l’èxit de la Caminada 
Solidària de Parets contra el Càncer. A tothom, l’enhorabona!
I si parlem de paretanes que han fet tant pel nostre poble, no 
podem oblidar el primer aniversari de l’últim vol d’en Sergi Min-
gote i la recent pèrdua de la Txussa Mulà, que van portar amb 
tant d’orgull el nom de Parets.
Cuideu-vos, cuidem-nos, i seguim treballant juntes per fer de 
Parets un lloc millor.

Parets per la República-JxCat 
a/e: paretsperlarepublica@gmail.com

Ciutadans 
parets.valles@ciudadanos-cs.org  

Un año después de la moción de censura al anterior gobierno, 
que nos la quisieron vender como una solución, comentaros que 
estamos muchísimo peor, lo único que motivó la moción fueron 
sillas y cuotas de poder.
Un año después se cierran comercios a marchas forzadas, faltan 
ayudas, falta de planificación, se anulan zonas de aparcamiento 
de esta forma no podemos competir con las grandes superficies.
Quieren construir una piscina descubierta, en cambio no invier-
ten en la piscina municipal Miquel Luque, agua helada, vestua-
rios penosos, falta de mantenimiento.
No se convocan suficientes plazas para aumentar nuestra poli-
cía, lo cual deriva en falta de efectivos para erradicar los robos, 
vigilancia comercial, inseguridad, etc. Por cierto, gracias ya que 

después de 6 meses se envió el informe de seguridad a los par-
tidos de la oposición.
Se invierte en calles peatonales, pero no existen comercios 
¿para qué? Se anulan plazas de aparcamiento en nuestro mu-
nicipio… ¿Quizás zona azul de pago?
Se rechaza nuestra propuesta de mejorar 25% las aportacio-
nes a entidades de nuestro municipio por perdidas, los años 
2020/2021 por Covid. Recordemos que sin las entidades se deja 
de existir como pueblo, ¿queremos ciudad? Así no.
Radio local RAP107 sigue en el mismo edificio y lo que les que-
da, no les engañen más y trasladen la radio a un nuevo espacio, 
apuesten por la radio y por nuestra MARCA PARETS. Dejemos de 
malgastar en la TV local, solo sirve para propaganda partidista.

Dejen de vender patrimonio municipal, el siguiente será un solar 
en el polígono industrial, en unos 500.000€ para mal invertir el 
dinero de nuestros impuestos.
Cuando mejoraran los polígonos industriales, limpieza, alum-
brado, aceras, contenedores, etc.. Para cuando un mercado mu-
nicipal de calidad, para crecer como pueblo y crear empleo a 
nuestros jóvenes. Prioricen el bus gratuito para nuestros jóvenes 
que se desplazan diariamente a colegios e institutos.
Seguiremos atentos, pero de momento a este gobierno le falta 
criterio, ideas y ganas.. menos fotos y más trabajo. No nen be!!

NO NEN BE!

Les i els socialistes som el partit de les persones. La nostra pri-
oritat és el seu benestar i la millora de la seva qualitat de vida. 
Complim el que diem. Ja fa uns anys, vam apostar per la gratu-
ïtat dels llibres de primària a Parets del Vallès. Ara, juntament 
amb les nostres sòcies de govern, fem un nou pas endavant i tal 
com portàvem al nostre programa electoral, ampliem aquesta 
mesura als llibres de la ESO.
Una mesura que ajuda l’economia familiar de moltes paretanes 
i paretans. 
Demanem al Govern de la Generalitat de Catalunya que, en 
comptes d’imposar el nou calendari escolar sense haver parlat 
amb la comunitat educativa, estudiï aplicar la nostra proposta 
per ajudar el conjunt de les famílies de Catalunya.

D’altra banda, fem realitat un altre dels nostres compromisos 
d’aquesta legislatura, seguir ajudant els col·lectius més afec-
tats per la crisi econòmica derivada de la pandèmia. Tornem a 
suspendre la taxa per a les terrasses del sector de la restauració 
paretà. Volem donar-los novament suport perquè es reactivin.

L@s socialistas somos el partido de las personas. Nuestra prio-
ridad es su bienestar y la mejora de su calidad de vida. 
Cumplimos lo que decimos. Ya hace unos años, apostamos por 
la gratuidad de los libros de primaria en Parets del Vallès. Aho-
ra, junto a nuestras socias de gobierno, damos un nuevo paso 
adelante tal como llevábamos en nuestro programa electoral, 

ampliamos esta medida a los libros de la ESO.
Una medida que ayuda a la economía familiar de much@s pa-
retenses. 
Pedimos al Gobierno de la Generalitat de Catalunya que, en vez 
de imponer el nuevo calendario escolar sin haber hablado con 
la comunidad educativa, estudie aplicar nuestra propuesta para 
ayudar al conjunto de las familias de Cataluña.
Por otra parte, hacemos realidad otro de nuestros compromi-
sos de esta legislatura, seguir ayudando a los colectivos más 
afectados por la crisis económica derivada de la pandemia. 
Volvemos a suspender la tasa para las terrazas del sector de la 
restauración paretense. Queremos darles nuevamente apoyo 
para que se reactiven.

Per al PSC Parets, primer les persones / Primero las personas
Partit dels Socialistes 
de Catalunya 
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