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Partit dels Socialistes
de Catalunya

Vam guanyar les eleccions. Hem recuperat l’alcaldia guanyada

http://parets.socialistes.cat

Aquest any hem recuperat l’alcaldia que vam guanyar amb
claredat a les últimes eleccions municipals (2019).
Després de 19 mesos fora del govern i amb el nou govern de
coalició, ara fem realitat molts dels nostres projectes: gratuïtat
dels llibres de la ESO, construcció de la piscina descoberta,
redacció del projecte per a la construcció del tercer pavelló,
rehabilitació del Casal per a la gent gran de Ca n’Oms, i dos
projectes de poble, on totes i tots anem de la mà: l’Institut
Escola i la nova estació de Renfe.
I hem intensificat i reforçat amb la incorporació de més treballadors i nova maquinària, la neteja i arranjament de la via pública, dotat de més efectius la policia, millorat els equipaments
municipals i incrementat les partides per a plans d’ocupació,

serveis socials, gent gran i joves, cultura, educació, innovació i
noves tecnologies, esports, habitatge, medi ambient, igualtat,
feminisme i LGTBI-Transversalitats, i benestar animal.
Bon Nadal i per un 2022 ple de somriures!
Este año hemos recuperado la alcaldía que ganamos con claridad en las últimas elecciones municipales (2019).
Después de 19 meses fuera del gobierno y con el nuevo gobierno de coalición, ahora hacemos realidad muchos de nuestros
proyectos: gratuidad de los libros de la ESO, construcción de
la piscina descubierta, redacción del proyecto para la construcción del tercer pabellón, rehabilitación del Casal para la
gente mayor de Ca n’Oms, y dos proyectos de pueblo, donde

Sumem Esquerres a Parets

• Gratuïtat dels llibres de text i material didàctic per Primària
i ESO – 225.000 €
En Mediambient:
• Millora del riu Tenes – 776.000 €
• Plaques fotovoltaiques – 66.000 €
• Aparcament carrega elèctrica – 25.500 €
En Drets Socials:
• Programes d’atenció directa – 130.000 €
• Programa Centre Obert – 152.000 €
• Beques Escoles Bressol – 45.000 €
Ens acomiadem del 2021 amb la tranquil·litat d’haver treballat
incansablement pel nostre poble, de formar part del govern i
tirar endavant els projectes amb els quals Sumem Esquerres

Ara Parets ERC

Parets per la República-JxCat

• Canvi deshumectadora de la piscina municipal Miguel
Luque, reparació degotalls coberta i arranjament cornisa i
caneló exterior.
• Renovació vestidors del pavelló rodó de Parets i execució
conveni signat amb la Fundació Sanitària Mollet sobre la residència Pedra Serrada (cobertes) i millora de la climatització
de l’equipament.
• Pla Especial Covid ATUR juvenil 160.000 euros addicionals.
• Pla reactivació cultural entitats 100.000 euros addicionals.
• Enllumenat del passeig fluvial. Execució del projecte previst
pel Govern Plural.
• Avantprojecte polígon industrial sector Mollet.
• Inversió de 800.000 euros per al Pla de Voreres.

a/e: paretsperlarepublica@gmail.com

1.570 gràcies! Aquesta és la xifra d’euros que el passat dissabte, 18 de desembre, vam recaptar en l’acte celebrat a la
Plaça de la Vila per a La Marató de TV3, gràcies a la solidaritat
paretana. Un acte que va incloure el sorteig de 3 paneres amb
productes i serveis fruit de la donació de més de 70 comerços,
tots de Parets: xocolatada, contacontes, vermut, actuacions en
directe... i l’assistència de moltes de vosaltres que vau deixar de
banda els colors només pensant en sumar per una bona causa:
la Salut Mental. Gràcies infinites per les col·laboracions i per
la vostra generositat!
Precisament, el mateix dissabte es va celebrar a Barcelona la
manifestació de Som Escola, a favor de la immersió lingüística en el nostre país i la defensa de la nostra llengua. Una
Ciutadans

parets.valles@ciudadanos-cs.org

Ya nos encontramos acabando el año 2021, lamentablemente
los casos de COVID-19 vuelven a golpearnos con dureza, por ello
le pido a nuestros convecinos que extremen las medidas para
protegerse y protegernos a todos, estamos en fechas muy señaladas y debemos ser responsables, nos estamos jugando mucho.
Pese a ello, este año estamos mucho mejor que el anterior, si
lo miramos todo con perspectiva. Quiero aprovechar el último
escrito de este 2021 para mandar un fuerte abrazo a todos los
que han perdido un ser querido en el transcurso de este año.
Uno de muy especial para los familiares de Sergi Mingote, el ex
alcalde de Parets del Vallés que nos dejaba de forma trágica
hace unos meses, su recuerdo siempre será imborrable para
nuestra ciudad. Aprovecho para felicitar la buena organización

es va presentar a les eleccions. Un partit de poble, pel poble i
format per veïns i veïnes que l’únic objectiu que persegueixen
és treballar per millorar el nostre estimat Parets. El 2022 tocarà
desenvolupar els projectes que tenim ja en marxa, ideant més
reptes i construint noves propostes, t’hi sumes amb nosaltres?
Si vols participar en un projecte polític municipal, centrat en Parets i en millorar la gestió del poble o tens propostes que creus
que es poden realitzar a Parets pots escriure’ns a sumemesquerresaparets@gmail.com. Us volem desitjar unes bones festes i
un 2022 ple d’esperança, continuarem lluitant contra aquesta
pandèmia i esperem que aquest malson el puguem deixar enrere. Volem tenir un gran record per a tots aquells que ens han
deixat durant aquest any a causa de la Covid19. Bones Festes!

La nostra prioritat, Parets

http://locals.esquerra.cat/paretsvalles

En la negociació dels pressupostos 2022, Ara Parets ERC ha presentat tot un seguit de propostes pensant en la millora de la qualitat de vida dels paretans i paretanes. Aquí teniu una selecció:
• Creació de 4 NOVES PLACES d’agents en la plantilla de la
Policia Local 2022 per poder disposar de DOBLE PATRULLA
les 24 hores i contractació figura administrativa per la Policia
Local en els torns de tarda i de nit.
• Projecte de pisos de lloguer assequible a l’edifici municipal
de Lluís Companys i adquisició d’habitatges per emergències
socials.
• Partida per arrencar construcció nou institut escola.
• Construcció de la piscina descoberta accessible (cadira de
rodes) i preparada per poder climatitzar en el futur.

Y hemos intensificado y reforzado con la incorporación de más
trabajadores y nueva maquinaria, la limpieza y mejora de la vía
pública, dotado de más efectivos a la policía, mejorado los equipamientos municipales e incrementado las partidas para planes
de ocupación, servicios sociales, gente mayor y jóvenes, cultura,
educación, innovación y nuevas tecnologías, deportes, vivienda,
medio ambiente, igualdad, feminismo y LGTBI-Transversalidades, y bienestar animal.
¡Feliz Navidad y por un 2022 lleno de sonrisas!

Per un 2022 ple d’esperança i projectes

a/e: sumem.esquerres.parets@gmail.com

Diuen que en política un és el que aconsegueix. Doncs bé, Sumem Esquerres a Parets gràcies a formar part de l’equip de govern amb tres regidores; la Vicealcaldessa Casandra Garcia,
la Regidora Rosa Martí i la Regidora Gemma Garcia, ha aconseguit portar endavant compromisos que tenien amb vosaltres,
amb la ciutadania. Pel 2022 a Parets destinarem per...
Projectes de poble:
• Piscina descoberta – 610.000 €
• Nova estació de tren – 215.000 €
En Educació:
• Adéu als barracons de la Sínia, construcció d’institut escola
- 1.200.000 €
• Transformació de Patis Escolars – 70.000€

tod@s vamos de la mano: el Institut Escola y la nueva estación de Renfe.

• Millora sales de vetlla del cementiri.
• Reforma del carril bici per adaptar-lo a la nova ordenança
de mobilitat.
• 100.000 euros per la plantació de nou arbrat.
ES MANTÉ LA PUJADA DE LA TAXA DE RESIDUS
D’altra banda, el Govern Municipal rebutjarà totes les
al•legacions presentades per Ara Parets ERC i mantindrà la pujada del 35%, uns 20 euros anuals, en la taxa de residus per al
2022. Tampoc han acceptat les bonificacions proposades en la
llicència d’obres per col·locar plaques solars en habitatges particulars, en llicències d’obres menors o en l’ús de la deixalleria,
entre altres. Per últim, volem desitjar-vos unes BONES FESTES
i els millors desitjos per al 2022.

De confiança i agraïments

defensa de la qual som part activa i per la qual vam demanar
que el nostre consistori prengués posició. Quelcom que no ha
estat possible ja que l’alcalde Juzgado ens ha mentit i vetat,
no convocant la Junta per debatre la sentència a la qual s’havia
compromès personalment i, per tant, impedint que nosaltres
prenguéssim posició. Una nova traïció a la nostra confiança que
no passarem per alt, i una nova falta de respecte a les paretanes
que representem l’oposició.
I aquest Govern de la Moció és qui ens demana el vot a favor dels
pressupostos municipals. Nosaltres vam aportar 54 propostes
pensades per al benestar de tota la ciutadania; però no s’han
compromès a res concret, ens han dit que no als projectes més
participatius i segueixen endavant amb projectes que tenen com

a únic objectiu el titular. Nosaltres no confiem en aquest alcalde
ni en aquest Govern i costarà que ho fem si segueixen així.
El més important, però, ara mateix, és que siguem prudents i
tinguem molta cura de nosaltres i del nostre entorn. Recordem
que encara tenim exiliades que, un any més, no podran passar
aquestes festes a casa. Nosaltres que tenim la sort de poder-ho
fer, de poder gaudir del Nadal i de la nostra gent, fem-ho de
manera responsable.
BON NADAL, BON ANY, SALUT I REPÚBLICA CATALANA!

Felices fiestas y un caluroso recuerdo para los que ya no están
que se llevó a cabo con el día de homenaje que se le tributó.
Este año que estamos a punto de dejar atrás fue el de la moción
de censura, en medio de una pandemia, y que ninguna novedad
nos ha traído a los vecinos y vecinas de Parets del Vallés. El PSC
en nuestra ciudad es un partido separatista más, sólo hace falta
ver la fachada de nuestro ayuntamiento para comprobarlo, a
buen seguro que los paretenses están tomando buena nota de
ello.
Cs no apoyo dicha moción de censura, no era ni mucho menos
el momento de llevarla a cabo, ni tampoco las formas. Nuestro
partido siempre ha velado por el interés general, por delante
del personal. Aquel era un momento para luchar todos unidos
contra la pandemia y sus devastadores efectos. Pero los partidos

de izquierda decidieron asaltar el poder, repartiéndose sillas y
cuotas de poder.
Espero y deseo que en el 2022 se logre acabar con el COVID-19,
que sea un año de recuperación económica, falta les hace a los
empresarios, a los autónomos y a las familias. Estamos viendo
con desasosiego como Cataluña no levanta cabeza, y como otras
comunidades autónomas nos están adelantando en cuanto a
generación de riqueza y puestos de trabajo.
Felices fiestas a todos y todas. Disfruten de la familia y los seres
queridos.

