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Després de liderar durant 19 mesos el govern del canvi real a 
l’Ajuntament de Parets del Vallès, Ara Parets Esquerra Repu-
blicana ha presentat el GOVERN DE CARRER, l’alternativa al 
govern socialista de sempre.
Tot just cinc mesos després de la moció de censura, hem fet 
pública una nova iniciativa que està relacionada amb la cam-
panya ‘A Peu de Carrer’, que entre 2017-2019 va visitar tots 
els barris del municipi per confeccionar el programa electoral 
de les municipals de 2019.
Els cinc regidors i regidores d’Ara Parets ERC integren el GO-
VERN DE CARRER que es dedicarà a recollir les propostes, quei-
xes i aportacions en positiu dels paretans i paretanes. Alhora, el 
GOVERN DE CARRER “defensarà un canvi real a l’Ajuntament 

El curs s’ha acabat i queda molta feina per fer, però hem acon-
seguit que molts dels nostres somnis per a un Parets millor es 
facin realitat. Ho hem fet amb esforç, amb molta feina i també 
amb molt en contra, però sense deixar de creure en els nostres 
principis d’esquerres, feministes i ecologistes. Sense perdre de 
vista les nostres promeses electorals, que es van complint any 
rere any. Sense deixar de banda els projectes pendents per fer, 
els que estan en camí, les il·lusions i les ganes de fer poble.

El projecte de l’institut escola és una realitat, amb la cons-
trucció del nou edifici ja aprovada i a punt de portar-se a terme. 
Viure de cara al riu està cada cop més a prop, fent del Tenes un 
punt d’unió pel poble, preservant el medi ambient, però gaudint 

de l’entorn pel que fa a l’oci i l’esport. La piscina descoberta que 
els paretans porten anys demanant està molt a prop de fer-se 
realitat. Per no parlar de tots els èxits en l’àmbit de drets socials, 
les beques, l’ampliació del centre obert, l’aprovació de les ajudes 
al comerç o el projecte de la nova estació ADIF.

Aquest any afectat per la COVID 19 ha estat un any difícil, ple 
d’entrebancs, habituant-nos a una vida diferent de la que hem 
tingut fins a l’esclat de la pandèmia mundial. Però, a poc a poc, 
tot torna a la normalitat i Parets ho ha celebrat amb la Festa Ma-
jor. Una Festa Major llarga i ben repartida, plena d’activitats de 
lleure, de concerts dels quals hem gaudit moltíssim, de balls de 
gitanes, d’havaneres, de sardanes, de cinema a la fresca; de gau-

amb un projecte de futur sostenible i transformador”.
Passa’t l’estiu, els regidors i regidores republicans, acompanyats 
de militants i simpatitzants visitaran tots els barris del municipi, 
a peu de carrer, per conèixer les necessitats del veïnat, moltes 
de les quals detectades gràcies a l’exhaustiva feina que es va fer 
des de les Regidories de Barri del Govern Plural. 
Les visites, que s’anunciaran periòdicament, seran obertes a tota 
la ciutadania en general de Parets.
Alhora, ens comprometem a traslladar a l’equip de govern totes 
aquelles queixes, propostes i suggeriments que necessiten una 
resposta urgent.
Tot l’equip estarà a disposició de la ciutadania, que s’hi podrà 
posar en contacte a través del seu e-mail institucional, a les 

dir del nostre poble! Amb activitats per a totes les edats i gustos, 
condicionada pels canvis d’última hora a causa de l’augment 
de casos arreu del país i sempre amb les màximes garanties 
pel que fa a l’aplicació de les mesures sanitàries. Aquest any, 
a més, també hem celebrat els 25 anys dels Gegants i el 26è 
aniversari de Diables.  

Marxem de vacances, però seguim aquí, fent de Parets el poble 
que tots i totes volem. 

xarxes socials o bé al whatsapp 611 40 81 88.

Jordi Seguer: Via Pública i Serveis Urbans ; Esports ; Seguretat 
Ciutadana i Comunicació. 
Montserrat Folguera: Educació ; Joventut ; Gent Gran ; Equipa-
ments ; Mobilitat i Habitatge. 
Kènia Domènech: Cultura i Patrimoni ; Feminismes i LGTBI ; 
Participació i Transparència. 
Joan Martorell: Comerç ; Consum ; Indústria i Urbanisme. 
Carme Herrero: Acció Climàtica i Medi Ambient ; Drets Socials ; 
Ocupació i Emprenedoria: Hisenda i Benestar Animal. 
Per responsabilitat, cuidem-nos, cuideu-vos. Bona Festa 
Major Covid-19!!

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

De participació i orgull paretà

Ara Parets-ERC 
http://locals.esquerra.cat/paretsvalles Neix el Govern de Carrer, l’alternativa al socialisme de sempre

Fi de curs, projectes fets i a gaudir de la Festa Major!

Els darrers dies hem conegut, gràcies a les xarxes, el resultat 
del procés participatiu per definir el futur del riu Tenes. Amb 
més de 4.600 aportacions de la ciutadania, ha sortit escollida la 
tercera opció: la que prefereix una intervenció mínima, mante-
nint el paratge natural reservat als animals i la vegetació, i que 
l’accés a les persones continuï limitat.
És una gran notícia, ja que és l’opció que sempre hem defensat 
des de Parets per la República-JxCat, però les declaracions de 
la regidora de Medi Ambient (i alhora d’Urbanisme i Ciment) 
ens preocupen, perquè insisteixen en la compatibilitat amb 
la seva opció preferida, i s’intueix per tant una intervenció 
més agressiva que l’escollida popularment.
Això no es pot tolerar, exigim a l’actual Govern de la Moció que 

respecti la voluntat popular i modifiqui el projecte adaptant-lo al 
resultat de la consulta. Sabem que hi ha molt pressupost adjudi-
cat i que és la gran obra faraònica que esperàvem dels socialis-
tes, però el poble ha parlat, així que toca treballar i adaptar-se, 
per responsabilitat i per respecte.
D’altra banda, l’orgull paretà assoleix les cotes més altres. En 
Miguel Luque classificat per als Jocs Paralímpics de Tòquio; la 
Festa Major ens està mostrat el talent extraordinari que tenim a 
Parets; i la fita més rellevant de l’actualitat paretana: el nostre 
veí Jordi Turull i la seva Travessa per la Llibertat.
Després de prop de 4 anys presoner de l’Estat espanyol, el pri-
mer que fa en sortir és travessar Catalunya de nord a sud per 
donar les gràcies. Així sí, això és fer país, fer camí i fer poble, i 

moltes paretanes hem tingut el plaer d’acompanyar-lo en aques-
ta travessa màgica.
Venen dies de descans, de gaudir de la família i els amics, de 
desconnectar d’aquests mesos tan durs... Però, un cop més, us 
demanem que siguem curoses i vetllem per la nostra salut i la 
de tothom. 
Paretanes, bones vacances i, sobretot, CUIDEM-NOS!

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

Ciutadans 
parets.valles@ciudadanos-cs.org  

Cs ha cumplido este mes quince años de vida. Parece que fue 
ayer cuando un grupo de intelectuales decidieron poner en mar-
cha un partido político, cansados del nacionalismo y alertando 
punto por punto lo que iba a suceder años después. Recuerdo 
que por aquel entonces nos llamaron de todo, lo más suave: 
‘alarmistas’. 
Lamentablemente para Cataluña, el tiempo nos ha acabado 
dando la razón, y el separatismo en 2017 traspasó la línea roja 
con un referéndum ilegal que nos ha dejado una comunidad au-
tónoma partida en dos, y con un Govern que tan solo gobierna 
y representa a menos de la mitad de los catalanes. Esta es la 
realidad, sin edulcorantes. 
El partido dio el salto a la política nacional, con gran éxito. Allí 

donde hemos gobernado, hemos sido ejemplo de gestión y de 
bajada de impuestos. Acabando con impuestos injustos como 
el de Sucesiones y Donaciones, que tanto daño hacían a los 
ciudadanos que recibían una herencia por el fallecimiento de 
un familiar. Este es sólo un ejemplo, tendríamos muchos más. 
En Parets del Vallés hemos demostrado también ser un partido 
útil a la ciudadanía, hemos elaborado decenas de propuestas, 
algunas se han llevado a cabo, otras no, pero este es el ‘juego’ 
de la política. 
Aún estando en la oposición, hemos sido capaces de tender 
puentes con los partidos de gobierno e incluso hemos parti-
cipado en la elaboración de los presupuestos, con propuestas 
de calado y con la única intención de mejorar el día a día de los 

ciudadanos de nuestra ciudad. 
Esa es la esencia de Cs y así seguirá siendo. Debemos seguir re-
presentando a los ciudadanos moderados, que sienten la nece-
sidad de tener a un partido en el centro, capaz de tender puentes 
y llegar a acuerdos tanto con derecha como con izquierda. Y un 
voto seguro contra la corrupción y los chiringuitos políticos. Allí 
donde Cs gobierna se pone fin tanto a una cosa como a la otra. 
Seguimos trabajando, con la misma ilusión del primer día, por y 
para los ciudadanos de Parets del Vallés, de Cataluña, de España 
y de Europa. 
Os deseamos Feliç Festa Major y felices vacaciones.

15 años haciendo política útil

La nova ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel 
Sánchez, va tenir present Parets en el primer anunci en les seves 
noves funcions: la licitació (BOE, 15.07.2021) de les obres del 
projecte de la via i l’electrificació del desdoblament del tram de 
la R3 entre Parets i la Garriga (Barcelona-Puigcerdà). 
Té un pressupost de 66.087.938 euros (IVA inclòs) i 8.436.330 
euros més en concepte de subministraments. El termini d’exe-
cució previst és de 25 mesos. Hi haurà finançament dels fons 
europeus Next Generation.
És una de les actuacions més destacades del Pla de Rodalies, 
per millorar la línia R3, amb una gran densitat de trànsit, i in-
crementar el servei entre Barcelona i la Garriga, absorbir més 
circulacions i reduir els temps de viatge.

M’alegro de la seva sensibilitat amb el món local, on hem com-
partit bons moments i relació, quan era alcaldessa de Gavà. És 
una de les noves ministres del món local del nou executiu del 
president Pedro Sánchez. Raquel, et desitjo molta sort i encerts.

La nueva ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, 
Raquel Sánchez, tuvo presente Parets en su primer anuncio en 
sus nuevas funciones: la licitación (BOE, 15.07.2021) de las 
obras del proyecto de la vía y la electrificación del desdobla-
miento del tramo de la R3 entre Parets y la Garriga (Barcelona-
Puigcerdà). 
Tiene un presupuesto de 66.087.938 euros (IVA incluido) y 
8.436.330 euros más en concepto de suministros. El plazo de 

ejecución previsto es de 25 meses. Habrá financiación de los 
fondos europeos Next Generation.
Es una de las actuaciones más destacadas del Plan de Cerca-
nías, para mejorar la línea R3, con una gran densidad de tráfico, 
e incrementar el servicio entre Barcelona y la Garriga, absorber 
más circulaciones y reducir los tiempos de viaje.
Me alegro de su sensibilidad con el mundo local, donde hemos 
compartido buenos momentos y relación, cuando era alcaldesa 
de Gavà. Es una de las nuevas ministras del mundo local del 
nuevo ejecutivo del presidente Pedro Sánchez. Raquel, te deseo 
mucha suerte y aciertos.

Gràcies ministra / Gracias ministra
Partit dels Socialistes 
de Catalunya 
http://parets.socialistes.cat 


