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Coincidint amb els 100 primers dies de gestió, el nou govern 
sorgit de la moció de censura ha presentat el Pla d’Actuació Mu-
nicipal 2021-23. Un autèntic plagi de les propostes incloses en 
el PAM que el Govern Plural va presentar el desembre de 2020.
Sense cap mena d’escrúpol, la coalició de PSC i Sumem Esque-
rres copia el 85,4% de les accions incloses en el document ela-
borat pel govern que ells tant van criticar i van acabar tombant 
amb la moció de censura.
Aquest fet demostra com durant els 4 primers mesos del Pacte 
del Cortijo continuen vivint de renda, és a dir, de tota la gestió 
realitzada i apropiant-se dels projectes embastats pel Govern 
Plural. 
És el cas del conveni aprovat per la Generalitat per construir el 

El mes de maig de l’any 2019, Sumem Esquerres a Parets es 
presentava a les eleccions municipals amb un programa basat 
en tres eixos: d’esquerres, mediambientalistes i feministes. Les 
nostres propostes principals preveien, entre d’altres, l’economia 
social de la vila, la conversió del poble en Smart City, treballar 
la sostenibilitat, l’ètica política i la construcció d’un nou institut. 
El nostre poble ha crescut en els últims anys, canvia constant-
ment i ens hem d’adaptar a les necessitats dels vilatans. Fa anys 
que tenim la necessitat imperant d’un nou institut per als nostres 
fills; un institut en què els joves puguin créixer i formar-se, on 
estiguin còmodes en el seu dia a dia d’estudi i aprenentatge, que 
s’adapti a les necessitats pedagògiques.
Les nostres propostes com a partit integraven, des de l’inici, 

des del nostre programa de les eleccions municipals de 2019, 
una millora per a l’Institut La Sínia per resoldre la problemàtica 
dels barracons, de l’institut provisional que s’havia construït al 
nostre poble. A Sumem ja crèiem, aleshores, en el projecte de 
l’institut escola que ja és una realitat. 
Ho hem aconseguit! Hem lluitat molt, perquè les necessitats del 
poble estan per sobre d’afiliacions o enemistats: les necessitats 
de Parets són el primer de la nostra llista. Una de les nostres 
propostes és ja una realitat, però no hem acabat, seguirem im-
plicant-nos al màxim fins al final del projecte per fer d’aquest 
nou institut escola el pilar d’educació que la vila necessita, jun-
tament amb l’Institut Torre de Malla. 
L’educació forma part de la nostra essència com a partit d’es-

nou INSTITUT-ESCOLA, les obres de la nova comissaria de la 
Policia Local a IVECO, la nova ordenança de mobilitat i circulació, 
el reconeixement en transparència, la nova escombradora per 
netejar els carrers o les obres de millora en els carrers Aurora, 
Ferrer i Guàrdia i la reforma del parc de la plaça Espanya. 
Des d’Ara Parets ERC estem molt orgullosos de tota la feina feta 
pel Govern Plural, que contrasta amb la inacció del nou alcalde, 
mancat de lideratge davant de les seves sòcies de govern. És el 
preu de la moció de censura: prevalen les cadires i els interessos 
personals per davant de l’interès general de la ciutadania.
El darrer exemple, la construcció del nou INSTITUT-ESCOLA, 
que sorgirà de la fusió de La Sínia i el Lluís Piquer. Aquest acord 
històric pel municipi de Parets posa de manifest com Esquerra 

querres i la nostra atenció està posada en l’educació dels joves, 
la salut dels ciutadans, el medi ambient, els drets socials…
Seguim escoltant els més petits a les visites a les escoles, estem 
millorant els patis, tenim previst ampliar la gratuïtat dels llibres 
i el material escolar a l’ESO. Hem visitat el ‘Rebost de Parets’, la 
nostra botiga solidària, amb el Consell d’Infants de les escoles 
del poble.
Els joves són el futur. Fem-los créixer!

Republicana ha complert els seus compromisos amb la ciuta-
dania, tant a la Generalitat com a l’Ajuntament.
Es fa realitat el compromís assolit entre el conseller Bargalló 
amb el Govern Plural. Mentre Sumem sempre va qüestionar 
que la Generalitat complís l’acord i el PSC no va votar ni tan 
sols a favor del conveni, tant Ara Parets ERC com PxR-JxCAT 
sempre van mantenir la confiança en el Govern Català, malgrat 
el retard en els terminis, a causa de la Covid-19. Agrair també 
el vot favorable de Ciutadans.

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

De Governs i desgoverns

Ara Parets-ERC 
http://locals.esquerra.cat/paretsvalles Viure de renda

L’institut escola, la nostra lluita

Fa pocs dies vam escoltar les propostes del Govern de la Moció 
per als dos propers anys. La presentació del Pla d’Actuació Mu-
nicipal (PAM) ens preocupa molt. És un plagi del Pla de Mandat 
del nostre Govern. Copiar un projecte en un 85.4% reforça 
les nostres teories: manca de ganes de treballar, manca de 
projectes per part del partit socialista i evidencia novament 
els interessos partidistes de les seves sòcies.
Han comès la deslleialtat d’incloure al PAM accions dels nostres 
programes i les que ja s’havien iniciat i fins i tot executat i aca-
bat. Nosaltres vam deixar el Govern amb un 63% de compro-
misos executats, dels quals ara s’han apoderat. I el súmmum: 
en les seves suposades noves accions s’hi han inclòs algunes 
que ja es feien o que no són de competència municipal. A sobre, 

les publicacions dels mitjans municipals són majoritàriament 
resultat de la nostra tasca, una autèntica barra!
Però, també hi ha bones notícies! Volem destacar la signatura 
del conveni per a la construcció de l’Institut-Escola a l’actual 
Lluís Piquer. Després de més de 8 anys sense solucions socia-
listes per a la Sínia, s’inicia un projecte definitiu en immillorables 
condicions: la Generalitat assumirà el 90% de la despesa. Un 
gran acord que s’ha fet realitat gràcies a la predisposició dels 
centres afectats, del Govern Plural i de la Generalitat, malgrat 
la desconfiança que ha expressat reiteradament la regidora 
d’Educació.
Més bones notícies: per fi tenim un Govern ferm a la Gene-
ralitat de Catalunya amb majoria independentista! Tot i les 

dificultats, estem segures que l’acord permetrà crear un Govern 
fort i afrontem amb il·lusió aquesta nova etapa política al nostre 
gran país.
Per acabar, tot el suport per al David i l’Álvaro, per les peticions 
de penes per part de la Fiscalia, i per a Jordi Turull, el primer 
dels presos polítics a portar el “no” delicte de sedició davant 
dels tribunals europeus. Confiem plenament que per fi hi haurà 
justícia, que l’Estat repressor espanyol quedarà en evidència i 
que tornaran a casa, d’on mai haurien d’haver sortit.

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

Ciutadans 
parets.valles@ciudadanos-cs.org  

El pasado 14 de febrero los catalanes acudimos a las urnas para 
escoger un nuevo Parlament, una cita electoral que dejó a la mi-
tad de la ciudadanía en casa. Cabe recordar que la participación 
de aquellos comicios fue del 53,55%, una cifra muy por debajo 
de las elecciones catalanas de 2017, donde votaron el 79,09% 
de los catalanes. 
Los partidos separatistas han necesitado más de tres meses 
para acordar la investidura de Pere Aragonès, nada más y nada 
menos. De sobras es sabida la mala relación existente entre Es-
querra y Junts, que nos han ofrecido momentos de bochornoso 
espectáculo que incluso han llegado a avergonzar a los propios 
votantes independentistas. 

Tanto Esquerra como Junts han acordado repartirse los sillones 
del Govern, poco o nada ha trascendido de las políticas sociales 
que piensan implementar, si pondrán fin a los recortes en Sani-
dad o si suavizarán la presión fiscal que sufrimos los catalanes, 
donde pagamos las mayores tasas de impuestos del mundo, 
según estudios publicados en las últimas semanas. 
Lo que sí sabemos, porque así se han encargado de explicar al 
mundo entero es que seguirán dividiendo a la sociedad catala-
na con un proyecto independentista que se ha visto derrotado, 
pero del que tienen pensado vivir mucho tiempo. Es momento de 
gestionar, con una crisis sanitaria y económica que azota la vida 
de los catalanes, pero de esto poco o nada nos han explicado. 

Lamentablemente, en Parets de Vallés hemos conocido hace 
poco la misma política, la de intercambiar sillones. En este caso 
perpetrado por el PSC, quien en medio de una pandemia fue 
capaz de presentar una moción de censura, cargada de poca 
ética y nula transparencia política. 
Desde entonces poco o nada ha cambiado, la incapacidad de go-
bernar de la izquierda está sobradamente acreditada, y la sufren 
los ciudadanos de Parets del Vallés a diario. Justo cuando toca 
más gestión que nunca, el gobierno municipal vive del pasado, 
sin mirar al presente y al futuro. Triste y demoledora realidad.

Más de tres meses para repartirse los sillones de la Generalitat

Hem superat els 100 dies del nou govern unit i cohesionat de 
Parets. En aquest temps hem aprovat uns pressupostos amb un 
marcat caire social, per a les persones.
En temps rècord hem desenvolupat el Pla d’Actuació Municipal 
(PAM) pel que resta de legislatura, amb 150 compromisos. Al-
guns projectes de poble tenen una durada superior als 2 anys. 
Estem treballant les bases per donar ajuts econòmics als co-
merços, bars, restaurants, i d’altres activitats per reactivar l’eco-
nomia local.
Alguns compromisos són: més de 500.000€ per a la reactivació 
econòmica i social, la gratuïtat dels llibres i/o materials per a la 
ESO, la piscina d’estiu, la rehabilitació del Casal de Ca n’Oms, un 
tercer pavelló o sala polivalent, un camp de futbol 7, locals de 

reunió per a les entitats, la recuperació del Tenes i del llac dels 
ànecs, i disposar d’una borsa d’habitatges municipals.
Hem reforçat la neteja i la seguretat, i aviat els nostres joves 
i gent gran gaudiran de les activitats que la pandèmia els ha 
privat de fer. 

100 días y el PAM en marcha
Hemos superado los 100 días del nuevo gobierno unido y co-
hesionado de Parets. En este tiempo hemos aprobado unos 
presupuestos con un marcado acento social, para las personas.
En tiempo récord hemos desarrollado el Plan de Actuación Mu-
nicipal (PAM) para lo que resta de legislatura, con 150 com-
promisos. Algunos proyectos de pueblo tienen una duración 

superior a los 2 años. Estamos trabajando las bases para dar 
ayudas económicas a los comercios, bares, restaurantes, y otras 
actividades para reactivar la economía local.
Algunos compromisos son: más de 500.000€ para la reactiva-
ción económica y social, la gratuidad de los libros y/o materiales 
para la ESO, la piscina de verano, la rehabilitación del Casal de 
Ca n’Oms, un tercer pabellón o sala polivalente, un campo de 
fútbol 7, locales de reunión para las entidades, la recuperación 
del Tenes y del lago de los patos, y disponer de una bolsa de 
pisos municipales.
Hemos reforzado la limpieza y la seguridad, y pronto nuestros 
jóvenes y gente mayor gozarán de las actividades que la pan-
demia les ha privado hacer. 

100 dies i el PAM en marxaPartit dels Socialistes 
de Catalunya 
http://parets.socialistes.cat 


