18

GRUPS MUNICIPALS

25 de febrer de 2021

Partit dels Socialistes
de Catalunya

Gràcies Sergi / Gracias Sergi

http://parets.socialistes.cat

Article que ja volíem publicar al número anterior, a l’espai
que van donar als partits polítics.
Amic, company… estem colpits, enyorats, destrossats. Ja estàvem preparant la teva rebuda i tornada a casa. Al nostre, al teu
estimat poble, Parets del Vallès. Ens hagués agradat celebrar
amb tu un nou repte, una nova fita, un nou cim i una nova alegria.
No hi ha paraules d’agraïment a tot el que ens has deixat i aportat. Sempre estaràs amb nosaltres. Mai oblidarem la teva empenta i la teva força.
Volem agrair a tantíssima gent que ens ha fet arribar el seu suport. Gràcies, Sergi, per portar el nom de Parets tan alt. Gràcies
per ser un bon company i un gran amic.
Gràcies pels teus valors i ideals. Gràcies per fer-nos somiar i

ser partícips dels teus somnis i dels teus reptes. Cuidarem de la
Míriam i la Júlia. Del Jose Luis i la Juani. De tota la teva familia,
que també és la nostra.
Àguila, amic, Sergi, allà dalt, allà on siguis, quan miris cap a baix
sempre veuràs reconeixement i estima.
Per sempre. Per tot. Per tant, gràcies Sergi.
Amigo, compañero… estamos dolidos, añorados, destrozados.
Ya estábamos preparando tu recibimiento y vuelta a casa. A nuestro, a tu querido pueblo, Parets del Vallès. Nos habría gustado
celebrar contigo un nuevo reto, un nuevo hito, una nueva cumbre
y una nueva alegría. No hay palabras de agradecimiento a todo
lo que nos has dejado y aportado. Siempre estarás con nosotros.

Sumem Esquerres a Parets

En Sergi ens ha deixat al K2

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

Article que ja volíem publicar al número anterior, a l’espai
que van donar als partits polítics.
Sumem Esquerres a Parets vol fer una dedicatòria a en Sergi
Mingote.
Sergi Mingote, qui fou alcalde de Parets del Vallès del 2011 al
2018, ha mort a l’Himàlaia, al K2. Era un gran esportista, tenia
passió per la muntanya i el risc, posseïdor de molt bones facultats físiques, va deixar la política per perseguir el seu somni, la
muntanya, com a esportista d’elit. Ens ha deixat fent el que més
li agradava, en una de les muntanyes mítiques, una de les més
maques i perilloses del món, però ell no s’hi podia resistir... volia
arribar al cim en ple hivern. Sabia del risc que corria però sovint
la passió ho pot tot.

Era una persona que no es rendia davant les dificultats, persistent, valent i lluitador, qualitats que l’han acompanyat en tot
moment. La seva vida, un camí ple d’esport i reptes.
La mort d’una persona impacta, però quan es produeix en una
edat que no toca, és inacceptable i en Sergi tenia, encara per
endavant, molts projectes per compartir.
Des d’un altre àmbit que també l’apassionava, la política, amb
tot el respecte que ens devem davant de fets com aquests, Sumem Esquerres a Parets volem manifestar el nostre condol a la
família, amics i companys que vivim amb sorpresa i molt dolor
la pèrdua d’en Sergi.
Adéu Sergi, molta força a la família.

Ara Parets-ERC

Gràcies, Parets!

http://locals.esquerra.cat/paretsvalles

Després de la moció de censura perpetrada contra el Govern
Plural per part de Sumem Esquerres i el PSC, s’ha obert una
nova etapa política a l’Ajuntament on ARA PARETS Esquerra
Republicana, amb cinc regidor@s, s’ha convertit en el grup majoritari a l’oposició.
Sabem que en el joc de la política, les mocions de censura són
eines legítimes que s’utilitzen per forçar canvis de govern. Però
presentar una moció en plena pandèmia de la Covid-19 contra
el govern del qual es forma part és una actitud clarament irresponsable. En un moment històric on les forces polítiques hem
de sumar esforços, veiem com altres amb interessos desconeguts, han apostat per trencar el govern del canvi i per capgirar
el model de governança.
Parets per la República-JxCat

Com també és irresponsable acusar el govern sortint de deixar
factures sense pagar quan qualsevol càrrec electe sap que el
seu pagament no depèn de l’alcalde ni dels regidors, sinó que
forma part del procediment administratiu i de tramitació de
l’administració.
Som a final de febrer i el nou govern, que tenia tanta pressa per
fer-nos fora, continua sense aprovar el pressupost 2021 i tot
just avui sotmetrà a aprovació el repartiment de cadires, sous
i poder.
Pel camí, es replanteja l’execució de la tanca del parc del Sot
d’en Barriques, quan ja s’ha adjudicat, i endarrereix l’inici de les
obres adjudicades abans de Nadal.
Tot plegat deixa al descobert que els motius de la moció de cen-

a/e: paretsperlarepublica@gmail.com

Ens adrecem a vosaltres en aquest espai, ja des de l’oposició.
Tot i que la moció de censura ha dinamitat una legislatura il·
lusionant, des de Parets per la República – JuntsxCat, continuarem treballant pel municipi i pel benestar de les paretanes.
Això inclou seguir de prop les passes del nou govern municipal.
I es que hem d’estar molt alerta perquè no han començat bé i
això ens amoïna. A hores d’ara no ens han respost cap de les
instàncies que hem registrat! Amb la intenció de no generar
dubtes sobre la gestió pel govern plural i davant les vergonyants
acusacions de factures pendents de liquidar, hem demanat a
intervenció l’informe al respecte. Vosaltres l’heu vist? No, oi?
Nosaltres tampoc.
I respecte a les medalles que es volen penjar, si us plau, no ens
Ciutadans

parets.valles@ciudadanos-cs.org

En primer lugar quiero agradecer a los 414 ciudadanos de Parets que el pasado 14 de febrero depositaron su confianza en
Ciudadanos. Es evidente que nuestro resultado electoral ha sido
muy malo, así lo ha reconocido la dirección nacional de nuestro
partido, así lo reconozco yo en primera persona.
Son diversos los factores que nos han llevado a cosechar este
resultado, el principal es la alta abstención, casi la mitad de
los catalanes se quedaron en casa el 14 de febrero, no fuimos
capaces de darles razones para acudir a votar, debemos hacer
autocrítica y prometemos hacerla.
En Ciudadanos somos gente de dar la cara, ante los malos resultados no nos vamos a esconder, no lo hizo nuestra presidenta
Inés Arrimadas, que dio la cara en la misma noche electoral, y

Nunca olvidaremos tu empuje y tu fuerza.
Queremos agradecer a tantísima gente que nos ha hecho llegar
su apoyo. Gracias, Sergi, por llevar el nombre de Parets tan alto.
Gracias por ser un buen compañero y un gran amigo.
Gracias por tus valores e ideales. Gracias por hacernos soñar
y ser partícipes de tus sueños y de tus retos. Cuidaremos de
Míriam y Júlia. De Jose Luis y Juani. De toda tu familia, que
también es la nuestra.
Águila, amigo, Sergi, allí arriba, allí donde estés, cuando mires
hacia abajo siempre verás reconocimiento y amor.
Para siempre. Por todo. Por tanto, gracias, Sergi.

sura eren “les ànsies de poder i de protagonisme”.
Volem agrair totes les mostres de suport de la ciutadania rebudes en les darreres setmanes. Aquests gestos ens encoratgen
encara més per continuar treballant en la millora del nostre
poble des de l’oposició, de manera constructiva, per portar a la
pràctica tots aquells projectes que deixem embastats en cada
regidoria i que reclamarem la seva execució.
I per últim, agrair als 1.735 paretans i paretanes que el passat 14 de febrer ens van donar suport en les eleccions catalanes. Gràcies al resultat obtingut, Esquerra Republicana està
en disposició de recuperar la presidència de la Generalitat,
82 anys després.

De cadires i sous

deixem enredar, una mica més de respecte per les paretanes!
És fals que l’alcalde no tindrà sou! Que expliquin les diferències
de remuneració entre la dedicació i les assistències, si us plau.
Poden demanar ajuda a la senyora Martí, que domina el tema. La
fatxenderia s’accentua quan aquesta “fake new” de la suposada
generositat de l’alcalde apareix publicada en un mitjà municipal.
Quina manipulació tan flagrant i perversa!
Ja ho veieu, el nou #GovenDeLaMoció té feina a escampar mentides, i a fer-se propaganda, com ara retratant-se a les obres del
sector Iveco. És fonamental anar-se apropiant de la feina feta
pels altres. Si cola, cola, oi senyors?
Potser és per tot això que no els queda temps per a treballar
realment pel municipi, per arremangar-se, vaja. Ens ho sembla,

més que res, perquè després d’un mes encara no hem sentit
cap proposta nova, cap iniciativa, cap notícia del pressupost...
Tenen feina, senyores! Alcalde, vice-alcaldessa (es diu així, oi,
ara?), a treballar!
Pel que fa al resultat electoral, 1062 gràcies pel vostre suport i
per fer confiança a la candidatura de Junts! Des del país, des
del poble, des de cada racó i cada àmbit, sempre ens trobareu
treballant, construint, ideant, lluitant... pel benestar de totes!
Visca Parets, i Visca Catalunya
#tornarem

Seguimos trabajando por los ciudadanos
no lo hará ningún cargo de nuestro partido. Debemos redoblar
esfuerzos para volver a ser una alternativa de gobierno en Cataluña, y nuestros votantes pueden estar seguros de que así será.
Tenemos por delante la lucha contra el COVID-19, como gran
reto para este 2021. Es el gran reto que debemos afrontar este
año que hemos empezado y que tan duro está siendo, tanto a
nivel sanitario como a nivel económico, se avecina una crisis
económica de considerables dimensiones y harán falta grandes
consensos para lograr entre todos que esa crisis sea lo menos
traumática posible para nuestros emprendedores.
Cs será responsable y tenderá la mano a los gobiernos de aquí y
de allí, para implementar las medidas necesarias que beneficien
al conjunto de los ciudadanos, sin importar el color político del

gobierno de turno.
Los votantes constitucionalistas que depositaron su confianza
en el PSC de Parets del Vallés, ya han podido comprobar cómo
se las gastan los socialistas locales. El día después de los comicios catalanes corrieron a colgar el lazo amarillo en la fachada
del Ayuntamiento, y además lo anunciaron a los cuatro vientos.
Son así, dispuestos a venderse ante quien haga falta con tal de
tocar el poder, lo vimos con la moción de censura en plena pandemia, nada les importó el momento escogido, sólo les importó
el reparto de poder y dinero con sus nuevos socios de gobierno.

