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Amb el temps anem sabent les veritables intencions del PSC 
i Sumem Esquerres en el projecte de restauració de la llera i 
l’entorn del riu Tenes, i darrerament ja no s’amaguen. 
Ara ens diuen que per tirar endavant el projecte NO es podrà 
preservar el que tenim actualment, ja que “és un espai pertor-
bat”.
Des d’Ara Parets ERC sempre hem defensat un projecte de res-
tauració ecològica del riu Tenes que sigui respectuós amb el 
medi ambient i amb tot allò que tenim. 
Tot i valorar positivament molts aspectes del projecte “com ara 
la creació de basses en diferents punts de la llera on s’hi pugui 
concentrar la fauna”, i la millora de la connectivitat del passeig 
fluvial, NO ESTEM D’ACORD amb l’aniquilació de tota la fauna 

El moviment feminista del maig del 68, ara fa més de 50 anys, 
tenia molts eslògans, un era aquest “un home de cada dos és 
dona”. Una gran veritat quan es partia d’una societat  que només 
es movia  amb carburant masculí. Des de llavors, hem avançat 
molt, però encara ens falta superar determinades situacions  
sobretot les relacionades amb la violència masclista; avui en-
cara moren dones a mans de les seves parelles, masses i mas-
sa sovint; sembla que no es puguin erradicar aquests fets del 
masclisme més primitiu. Des de principis d’any ja s’han registrat 
2 assassinats a Catalunya per violència masclista, segons les 
dades del Departament d’Interior. 

Tot i les dades, cada vegada més persones es consideren femi-

nistes, però la majoria d’homes encara no se senten interpel-
lats. 

L’empenta del moviment que reclama la igualtat es deu sobretot 
a les menors de 25 anys, que es consideren feministes en el 
64,5% dels casos, gairebé el doble que fa set anys. 
El moviment sencer ha crescut exponencialment en aquest 
temps, amb 10 punts percentuals més —fins a arribar al 43,2%—
segons una enquesta de 40dB. 

Així, tenim millors notícies en l’entorn més immediat; al po-
ble veí, l’Alexia Putellas està aconseguint importants èxits en 
el futbol, un esport que semblava reservat només als homes. 

i vegetació que hi havia fins ara, i que tampoc es garanteixi la 
continuïtat dels amfibis i rèptils que hi ha. 
De fet, la llera del riu no era un espai deshabitat i amb els da-
rrers treballs s’han eliminat la majoria dels caus on s’amagava 
la fauna de la zona.
Una actuació que ens hauria de fer reflexionar a tots i a totes, ara 
que volem demanar fons europeus Next Generation per finançar 
el projecte, que en una primera fase costarà un milió d’euros.
També ens sorprèn que el Govern de la moció continuï malgas-
tant diners en encàrrecs externs, tot i saber que mai els podrà 
executar.
El darrer exemple, la passera o mirador que ha de servir per 
observar de ben a prop, i a tocar de l’autopista, el mural de 2.000 

L’empresa Damm celebra aquests dies el gastrodones. Molts 
municipis celebren el març de les dones, com és el cas de Pa-
rets del Vallès, teixint feminismes. Sens dubte hi ha espais per 
a l’esperança.

Celebrem el mes de les dones a tot arreu, siguem actives i rei-
vindiquem no només el nostre cos sinó el dret a la vida mentre hi 
hagi una sola dona que sigui objecte d’abusos i de violència. Tot 
el que fem serà insuficient fins erradicar aquesta xacra social.

Homes i dones, que cada dia sigui 8 de març.

m2, que van pintar Arranz-Bravo i Bartolozzi el 1971, a l’antiga 
TIPEL. 
De moment, només l’adjudicació de l’avantprojecte i la maqueta 
ha costat uns 30.000 euros, un treball, però que no fa cap valo-
ració econòmica del que costaria el mirador.
PSC i Sumem, que van es van comprometre a construir la pas-
sera abans de 2023, ara diuen que per tirar-la endavant cal que 
la pagui la Generalitat i el Govern espanyol.
Potser caldria que se centressin molt més en les necessitats 
reals de la població: la recuperació del Pla de millora de vore-
res, endegat pel Govern Plural, i la millora de l’espai públic, són 
dues d’elles.

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

DE SOLIDARITAT I CORTINES DE FUM

Ara Parets ERC 
http://locals.esquerra.cat/paretsvalles En defensa de la llera del riu Tenes

Un home de cada dos és dona

Aquest darrers dies, l’equip de Parets x la República-Junts hem 
invertit gran part de la nostra energia a col·laborar amb les pare-
tanes que, de manera molt generosa, han volgut ajudar el poble 
d’Ucraïna. Gràcies a la solidaritat paretana, hem aconseguit 
emplenar 6 furgonetes i enviar més d’un centenar de caixes 
directes cap als centres d’ajuda a Polònia. Gràcies infinites per 
l’esforç, per les compres i donacions, al voluntariat del local, 
a Protecció Civil i, sobretot, a les valentes que heu agafat les 
furgonetes i heu conduït prop de 6.000 km només per ajudar. 
Orgull paretà del gran!

Però a Parets l’activitat continua i mentre uns fèiem per sumar i 
seguir creixent com a poble, d’altres, els del Govern, segueixen 

amb les seves cortines de fum. A les fallides de l’institut escola 
o la piscina descoberta, que s’han endarrerit, ara hi afegim que 
la passera promesa per veure la fàbrica pop-art de la Tipel no es 
podrà construir tot i haver-se compromès; a més, tenim seriosos 
dubtes sobre si l’adjudicació de l’avantprojecte s’ha fet correc-
tament. Aquest és un cas que estem estudiant per prendre les 
mesures necessàries i denunciar, si escau, una gestió irregular 
dels recursos públics. 

Igualment, també estem preparant un estudi sobre la tan 
agressiva intervenció que s’ha fet a la llera del riu. Les ex-
plicacions que ens han donat no ens convencen. El Govern de 
PSC i Sumem -cito literalment- no vol preservar el medi sinó 

re-naturalitzar. És a dir, carregar-se l’entorn que s’ha creat de 
manera natural durant els darrers anys, i fer-lo a mida i gust dels 
qui ara manen. Per a nosaltres, això no són polítiques verdes i 
farem tot el possible per aturar aquesta agressivitat amb el medi 
tot i que el pitjor sembla que ja està fet.

Acabem, però, amb bones notícies: després d’una aturada de 2 
anys a causa de a la pandèmia, to-nen les 24 hores de Futbol 
Sala a Parets! Un torneig mític que, en la seva 36a edició previs-
ta per al cap de setmana del 16 i 17 de juliol, promet moltíssim.

Cuideu-vos, cuidem-nos, i seguim treballant! 

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

Ciutadans 
parets.valles@ciudadanos-cs.org  

Por fin y después de dos años recuperaremos los plenos pre-
senciales en nuestro municipio, será a partir de abril en la Sala 
Basart de la Cooperativa, el público puede asistir e incluso rea-
lizar preguntas siempre que los plenos sean ordinarios.
No tenemos que destacar nada nuevo, nuestro gobierno muni-
cipal sigue parado. Sin fecha para construir la nueva escuela/
instituto. Sin fecha para el tercer pabellón. Siguen los problemas 
en la piscina Miquel Luque. La limpieza de nuestro municipio 
por los suelos. Los polígonos dejados. La piscina descubierta 
sin fecha, ya pronto llega el verano.
Se puede decir que sólo están esperando los pequeños proyec-
tos para hacerse la foto de cara a las elecciones municipales 
del 2023.

No levantamos cabeza

Llevamos tiempo realmente muy complicado en el mundo, aho-
ra que la pandemia parece que se encuentra bajo control y las 
restricciones comienzan a decaer, llega la vergonzosa invasión 
rusa en Ucrania. Me es imposible creer que un dirigente político 
se muestre indolente ante el daño que está causando a toda una 
población. Más de 10 millones de personas ya han abandonado 
el país ucraniano huyendo de la masacre que está perpetrando 
Vladimir Putin. Por otra parte, me llena de satisfacción com-
probar la solidaridad de todo el mundo, y en especial de las 
personas que se han desplazado hasta Polonia para ayudar en 
tareas humanitarias, viendo a esas personas recobro la fe en 

la especie humana. Los efectos económicos ya están siendo 
devastadores para todas las economías, que ya andaban mal-
trechas y que ahora verán acentuada esa situación. Estamos 
viendo como nuestro Gobierno va tarde en todas las tomas de 
decisión, completamente a remolque de los demás países. Está 
quedando sobradamente acreditado que tenemos un Ejecutivo 
incapaz de dar respuestas a las graves situaciones que debe-
mos afrontar como país. La clase media española clama por 
una rebaja de impuestos que no llega, y la asfixia a la que se 
somete a la ciudadanía es cada vez más insostenible. Vienen 
tiempos complicados, y no tenemos un Gobierno a la altura de 
las circunstancias.

CIUTADANS PARETS

Els paretans i les paretanes sempre hi som quan es tracta de 
solidaritat. No tenim prou paraules d’agraïment per a les nostres 
veïnes i veïns, voluntàries i voluntaris, escoles, instituts, clubs, 
entitats, comerços, formacions polítiques i, com no, al nostre 
cos de Protecció Civil per la seva ajuda humanitària. Gràcies a 
tothom, el poble ucraïnès ha rebut molts productes de primera 
necessitat de la nostra part.
Canviant radicalment de tema, i arran de les tergiversacions 
i “mentides” que llegim a les xarxes socials, us avancem que 
anirem explicant, amb dades i amb fets, els nyaps d’una part 
de l’anterior govern local:
. Piscina Miguel Luque
. Manteniment dels equipaments municipals
. Neteja de la via pública

. Seguretat

. La NO Cavalcada de Reis (2021)
En només un any, com a força clarament guanyadora de les 
eleccions municipals i, actualment amb l’alcaldia i governant 
amb les nostres sòcies, estem solucionant la deixadesa dels 
19 mesos anteriors. 

L@s paretenses siempre estamos cuando se trata de solidari-
dad. No tenemos suficientes palabras de agradecimiento para 
nuestr@s vecin@s, voluntari@s, escuelas, institutos, clubs, en-
tidades, comercios, formaciones políticas y, cómo no, a nuestro 
cuerpo de Protección Civil por su ayuda humanitaria. Gracias 
a tod@s, el pueblo ucrainés ha recibido muchos productos de 
primera necesidad de nuestra parte.

Cambiando radicalmente de tema, y a raíz de las tergiversacio-
nes y “mentiras” que leemos en redes sociales, os avanzamos 
que iremos explicando, con datos y hechos, las chapuzas de 
una parte del anterior gobierno local:
. Piscina Miguel Luque
. Mantenimiento de los equipamientos municipales
. Limpieza de la vía pública
. Seguridad
. La NO Cabalgata de Reyes (2021)
En solo un año, como fuerza claramente ganadora de las elec-
ciones municipales y, actualmente con la alcaldía y gobernando 
con nuestras socias, estamos solucionando la dejadez de los 19 
meses anteriores. 

Gràcies Parets per la vostra solidaritat. NO a la guerra!
Partit dels Socialistes 
de Catalunya 
http://parets.socialistes.cat 
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