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Partit dels Socialistes
de Catalunya

Tornem a la normalitat! Bona Festa Major!

http://parets.socialistes.cat

Paretanes, paretans, entitats, associacions, clubs, artistes, companyes i companys del servei de Cultura, de l’Ajuntament, del
govern, dels cossos d’emergències, Protecció Civil i seguretat,
de la Comissió de Festes, gràcies per tot el que viurem aquesta
Festa Major d’Estiu.
Estem convençuts que serà la millor de les Festes, amb en Joan
Pera com a pregoner, amb un destacat protagonisme paretà amb
els Dies de la Música i la Dansa Locals, amb el Festival d’en Xavier Nadal a La Linera, per primer cop dins el programa de Festa
Major i amb molts grups de Parets, el teatre popular de la Queralt Riera, i el vídeo 3D de l’Iris Paris, i amb un cartell de luxe
amb els concerts d’El Pot Petit, Els Catarres, Manel Fuentes i el
tribut a Fitos y el Fitipaldi.

Amb una Nit del Teatre al Carrer i una Festa de la Pedra del
Diable úniques, i les Orquestres Maravella i La Principal de la
Bisbal. I amb un castell de focs espectacular!
Us desitgem una Bona Festa Major, solidària, feminista, segura i paretana!
Paretenses, entidades, asociaciones, clubs, artistas,
compañer@s del servicio de Cultura, del Ayuntamiento, del gobierno, de los cuerpos de emergencias, Protección Civil y seguridad, de la Comisión de Fiestas, gracias por todo lo que viviremos
esta Fiesta Mayor de Verano.
Estamos convencidos que será la mejor de las Fiestas, con Joan
Pera como pregonero, con un destacado protagonismo pareten-

Sumem Esquerres a Parets

Ara ha arribat l’estiu i amb ell la nostra estimada Festa Major.
Una festa major que recordarem per sempre com la festa major

en la qual vam tornar a la normalitat amb concerts a la Linera
i a la plaça de la Vila, la fira d’atraccions, sopars amb amics
i família, una festa major que molts dels infants del municipi
no recordaven i que podran reviure-la o viure-la per primera
vegada. Els adults podran tornar a gaudir i recordar temps on
les paraules mascareta, distància i covid no estaven en el nostre
vocabulari instaurat.
Volem que aquesta Festa Major sigui un espai on ens retrobem,
on cantem, on ballem, on ens abracem perquè han estat molts
els moments complicats d’aquests últims anys i ara ens mereixem ser feliços plegats amb els nostres veïns i veïnes, entitats
i associacions del poble.

Ara Parets ERC

Parets per la República-JxCat

una vella política, que era garant d’aturador de qualsevol mala
praxi. Un Jordi amb ganes de transformar, de fer-ho diferent, de
buscar vies noves i alternatives.
Per això, per guanyar, i per tornar a liderar l’Ajuntament de Parets
tenim el millor candidat per fer-ho possible.
Durant l’acte, Seguer es va posicionar en contra del projecte de
‘gran superfície comercial’, a tocar del Barri Antic, en els terrenys
coneguts com el ‘plàtan’.
«Que no comptin amb Ara Parets Esquerra Republicana. Nosaltres vam votar en contra i si tornem a l’alcaldia, aturarem
la modificació del Pla general que permetrà la implantació
d’una gran superfície comercial a tocar del Barri Antic».
«Diem sí a l’habitatge de lloguer assequible per als nostres

a/e: paretsperlarepublica@gmail.com

Des que vam conèixer les intencions del Govern de desenvolupar una zona comercial i urbanística en els terrenys coneguts
com el «Plàtan», estem movent cel i terra per paralitzar aquesta
barbaritat: hem començat informant que és una zona qualificada
com a jaciment arqueològic així que, jurídicament, ara no es pot
edificar. Això ni tan sols ho sabien, els actuals governants, quina
professionalitat! Si hi sumem el fraccionament de contractes, la
regidora d’Urbanisme s’està cobrint de glòria!
No s’entén que aquest desastre de Govern modifiqui el Pla
Urbanístic per tal de facilitar que una empresa privada construeixi en una zona fins ara rural, que comportarà problemes
de mobilitat als seus veïns i afectarà el comerç local. Per això,
Ciutadans

parets.valles@ciudadanos-cs.org

Queremos dedicar parte de este artículo municipal para hacer
visible la problemática de una de las pocas zonas verdes que
aún nos quedan en el casco antiguo de Parets (EL PLÀTAN) que
en esta zona verde se quiera construir más de 100 viviendas y
una zona comercial de más de 3.000 M2.
Nuestro posicionamiento como grupo municipal es un NO rotundo a construir en la zona viviendas y aún más construir un
centro comercial, que no hará más que acabar con los comercios
locales del casco antiguo, muchos de ellos heredados de abuelos a padres e hijos, que no dejan de pagar impuestos y esquivan trabas burocráticas a diario. Nos preguntamos, ¿por qué se
realizan calles peatonales si no se impulsa el comercio local?
Sin comercio, ¿Para que se quieren calles peatonales? ¿Por qué

Però també volem que sigui una Festa Major d’exemple cívic i
on les violències masclistes no tinguin lloc, per això NOMÉS SÍ
ÉS SÍ i qualsevol persona que pateixi una agressió sexual podrà
rebre l’ajuda necessària al Punt Lila i LGTBI+.
Després de la Festa Major continuarem plens d’il·lusions amb els
projectes que ens enamoren; un nou institut escola, la renaturalització del riu Tenes, la construcció d’una piscina descoberta,
una nova estació de tren i molts més projectes.
Us desitgem una molt bona Festa Major!!

El millor candidat per guanyar

http://locals.esquerra.cat/paretsvalles

L’assemblea de militants d’ERC a Parets ha escollit Jordi Seguer
com a candidat d’Ara Parets Esquerra Republicana a l’alcaldia
de Parets del Vallès.
Seguer, alcalde entre 2019 i 2021, va ser presentat en un acte
públic que va tenir lloc el passat 10 de juny al parc del Sot d’en
Barriques amb la presència del conseller de la Generalitat, Roger
Torrent.
Com va dir la regidora portaveu Kènia Domènech, dins del Govern Plural vam descobrir un Jordi entregat com ningú al seu poble, exigent per ser a tot arreu sempre al servei de la ciutadania.
Un Jordi confiat en els seus regidors, amb ganes de fer equip,
trobar-se amb tothom i escoltar totes les veus.
També vam descobrir un Jordi valent, que no va deixar passar ni

Os deseamos una Buena Fiesta Mayor, solidaria, feminista,
segura y ¡paretense!

TORNEM A LA NORMALITAT

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

S’acaba el curs escolar, un curs frenètic i intens en molts àmbits de la nostra vida quotidiana. Per sort, els centres educatius
han finalitzat amb una genial normalitat, els nens i nenes han
tornat a veure els somriures i les expressions de companys/es
i mestres. En aquest sentit, ens agradaria reconèixer la gran
tasca que han realitzat les mestres de les escoles i instituts
durant aquest curs, sempre ho fan, però aquest any han hagut
de fer un esforç extraordinari amb la gestió dels casos Covid i
a més a més continuar amb la vida quotidiana de l’escola. Per
tant, gràcies als i les docents, per tant.

se con los Días de la Música y la Danza Locales, con el Festival de
Xavier Nadal en La Linera, por primera vez dentro del programa
de Fiesta Mayor y con muchos grupos de Parets, el teatro popular de Queralt Riera, y el vídeo 3D de Iris Paris, y con un cartel
de lujo con los conciertos de El Pot Petit, Els Catarres, Manel
Fuentes y el tributo a Fitos y el Fitipaldi.
Con una Nit del Teatre al Carrer y una Festa de la Pedra del Diable únicas, y las Orquestas Maravella y La Principal de la Bisbal.
Y con unos fuegos artificiales ¡espectaculares!

joves, per a la nostra gent, però no direm SÍ a tot el que ens
demanin les promotores immobiliàries. Projectes que no han
tingut en compte els efectes sobre el teixit comercial o la
mobilitat».
Amb el lema ‘Més forts per tornar-hi’, Seguer assegurava que
“un canvi de model a l’Ajuntament només serà possible si
Esquerra Republicana aconsegueix una victòria destacada”.
Per tot plegat, des d’ERC hem presentat al·legacions al projecte
del plàtan i hem donat suport a les mobilitzacions de la ciutadania.
Per últim, volem desitjar-vos una molt bona FESTA MAJOR 2022.

DE PROJECTES DESASTROSOS, I PROJECTES DE FUTUR

donem suport al manifest promogut per Resistència Rural Paretana i us animem a signar-lo en els més de 35 comerços que
ja s’hi han adherit.
Nosaltres seguim treballant i ja hem presentat la nostra candidata a les properes eleccions, la paretana Neus Jordà, que
amb el seu compromís, esforç i preparació encapçala un projecte sòlid que té com a objectiu escoltar-vos i treballar per fer
de Parets un poble més feliç, amb les paretanes al centre de
tots els debats. Amb la presència de Jordi Turull, en un acollidor
acte a la Linera, més d’un centenar de persones ens vau acompanyar per donar el tret de sortida a l’etapa final de legislatura.
Gràcies per ser-hi!

A més, aquest darrer cap de setmana vam gaudir moltíssim organitzant les 36es 24h de Futbol Sala a Parets. Un torneig
mític en què, després d’una aturada forçada, hi han participat
més d’un centenar de jugadors de Parets amb un altíssim nivell
de competició. Moltes hores de feina i més de trenta voluntaris
han fet possible tirar endavant aquest clàssic. És tot un orgull
organitzar-lo! Bon ambient i molt d’esport per escalfar motors
abans de la Festa Major que ara comença! Amb moltes ganes de
tornar a la normalitat i de gaudir dels dies grans del nostre poble.
Bona Festa Major i bones vacances!
Ens retrobem al setembre amb nous projectes!

PARETS PUEBLO? PARETS CIUDAD?
anulan plazas de aparcamiento? ¿Por qué no se compran nuevos solares para aparcamiento gratuito para impulsar el comercio local? ¿Por qué anulan plazas de aparcamiento?
Está claro que este gobierno busca la pela y la pela es la zona
azul de pago, tiempo al tiempo. Este proyecto acabará con la
circulación fluida de la Avda. Catalunya, ya que se crearan caravanas de vehículos en pleno centro de Parets y accidentes
a diario. Parets tiene memoria y ya anunciamos en el pasado
pleno que el proyecto del sector Iveco acabó con muchos comercios en el Eixample y este proyecto urbanístico del Plàtan
acabará con el comercio del casco antiguo de Parets.
Necesitamos unión y fuerza entre todos para que se paralice
este proyecto o la esencia de pueblo de Parets tiene los días

contados, necesitamos un proyecto de marca Parets fuerte para
consolidar el comercio actual en Parets y la creación de nuevos
comercios, necesitamos un mercado de calidad, no un mercado
abandonado, en fin necesitamos políticos que estén a la altura
de los ciudadanos, comercio y zonas verdes, por todo ello NO
AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y CENTRO
COMERCIAL EN EL PLÀTAN.
Después de más de dos años de pandemia sin fiesta local, queremos desearos una feliz fiesta mayor a todos y disfrutadla con
precaución con familiares y amigos.
Nos vemos después de vacaciones aún con más fuerza!!
SEGUIMOS!! VAMOS!!

