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El 27 de gener es compliran dos anys de la moció de censu·
ra, que va posar punt final a la gestió del GOVERN PLURAL i va 
tornar a cedir el poder als socialistes, incapaços de teixir les 
aliances necessàries per mantenir l’alcaldia el 2019.
A cinc mesos de les pròximes eleccions municipals, ha quedat 
clar que aquella moció, es va gestar amb l’únic objectiu d’acabar 
amb les polítiques transformadores dels regidors i regidores 
que es van creure la voluntat de canvi expressada en les urnes.
El balanç de gestió del govern de conveniència actual és de·
cebedor: retard en la gran majoria de les obres que s’executen 
(sales de vetlla del cementiri, piscina descoberta, institut es·
cola), controvèrsia en el projecte del riu Tenes, deixadesa en 
l’espai públic...

Aquestes dates són sempre dates molt especials. Dies que 
serveixen per fer balanç i per pensar en projectes de futur. 
A SUMEM ESQUERRES A PARETS tenim molt clar que les re·
flexions contínues són claus per millorar, encara més, Parets. 
 
Aquest any, junt amb els nostres socis del PSC, hem aconse·
guit tirar endavant molts dels nostres projectes com l’inici de 
les obres de la piscina descoberta, la millora del Riu Tenes, 
la instal·lació de plaques fotovoltaiques a edificis municipals, 
hem impulsat una nova estació amb Parck&Ride, hem ator·
gat ajudes i beques per la gent que ho necessita, hem trans·
format els patis de les escoles públiques del nostre poble, 
hem modernitzat la xarxa tecnològica i una incansable gestió 

diària per optimitzar els recursos del nostre estimat Parets. 
 
Ara toca gaudir plegats de Nadal, envoltats de famí·
lia i amics. No us perdeu la pista de gel, el tió al pave·
lló del dia 26, la revetlla de Cap d’Any o l’emotiu concert 
del dia 1. A més, aquest any, recuperem la tradicional 
cavalcada de reis tal com la recordàvem prepandèmia. 
Estem desitjant veure les cares dels més petits amb l’arribada 
de Ses Majestats els Reis d’Orient.
 
Al 2023 li demanem que la gent treballadora, compromesa i 
responsable pugui arribar a final de mes sense problemes, 
que la gent que s’esforça no hagi de patir per pagar els sub·

Es tornen a prioritzar les grans obres milionàries, la política 
d’aparador, l’autobombo constant del govern en els mitjans de 
comunicació públics i es deixa en un segon pla, la millora del dia 
a dia, aquella que satisfà més al ciutadà de peu.
Han quedat en un calaix projectes com la construcció d’habitatge 
de lloguer assequible, les millores a la piscina coberta Miguel Lu·
que, l’actuació a la residència·centre de dia, el Pla de voreres, 
la reforma del parc del cementiri, el nou enllumenat al passeig 
fluvial...
Deien que amb la seva tornada al poder no hi hauria fulles a 
terra durant la tardor, que es licitarien immediatament els nous 
contractes de gestió de les escombraries i de neteja viària, que 
construirien un tercer pavelló, però quasi dos anys després la 

ministraments, el tiquet de la compra o la benzina del cotxe. 
 
Us desitgem un molt bon Nadal i que el 2023 sigui un any amb 
un Parets viu, actiu i centrat en les Persones.

realitat s’imposa.
Lluny del que van prometre, ens han pujat quasi un 70% la taxa 
de residus, passant dels 56 al 95 euros i no han millorat pas el 
servei.
Ens deien que defensarien el comerç de proximitat i han modi·
ficat el Pla General per implantar una gran superfície de LIDL 
en els terrenys del plàtan.
I davant d’aquest model esgotat, des d’Ara Parets continuem 
treballant per reprendre les nostres polítiques de canvi, es·
coltant als veïns/es i posant veritablement en el centre a les 
persones.

Comptem amb vosaltres. BONES FESTES!!

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

D’ESCOLTAR I  FER POBLE

Ara Parets ERC 
http://locals.esquerra.cat/paretsvalles Fem balanç de 2022

Arriba Nadal a Parets ple de llums, il·lusió i màgia.

Els últims mesos han estat d’una gran activitat per part de Pa·
rets x la República·Junts i és que, tal com vam prometre, la 
nostra feina diària és estar al vostre servei, tenim les paretanes 
en el centre dels nostres pensaments i les nostres accions.
El Chester ha vist la llum els darrers dies, un exemple clar de la 
nostra intenció d’escoltar les necessitats de Parets i les volun·
tats i els desitjos de la gent de Parets per tal de seguir creixent 
i fer·ho de manera conjunta. Volem seure a parlar amb vosaltres 
i volem ser útils. Cal que ens feu servir com a eina per trobar 
solucions, per això el nostre sofà recorrerà carrers i places de 
Parets; per apropar·nos a vosaltres i demostrar que la política 
es pot fer de maneres molt diferents.
Nosaltres, però, anem més enllà i hem vingut a fer poble i a 

fer país. Per aquest motiu també hem apostat per la cultura 
local amb la celebració del Festival de Curtmetratges amb 
orígens paretans, amb les projeccions d’Harta, de Núria Dun·
jó, i Nàdia, d’Anna Moragriega. Dos exemples de dones joves, 
amb talent i del nostre poble que estan triomfant en festivals 
de cinema, com el de Màlaga o Sant Sebastián, i en els Premis 
Gaudí, i que mereixen tenir un espai també a casa nostra. Va ser 
un acte que no va deixar indiferent el centenar d’assistents que 
ens van acompanyar, perquè les seves obres són realment de 
moltíssima qualitat i escoltar les nostres cineastes va ser més 
que interessant.
Aquest mes de desembre, entre llums de Nadal i torrons, ha 
arribat la tradició catalana més solidària, La Marató. Per segon 

any consecutiu, Parets amb La Marató ha aconseguit demostrar 
que, tot i la pluja d’última hora, som un gran poble amb molt 
bona gent. La generositat del comerç local, dels col·laboradors, 
el voluntariat i de tothom que ha participat amb la compra de 
tiquets per al sorteig o en la xocolatada i el vermut, ha permès 
fer una donació de 2.274 €! Un cop més, moltíssimes gràcies! 
L’equip de Parets x la República-Junts us desitgem Bones 
Festes, plenes d’esperança i llibertat.

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

Ciutadans 
parets.valles@ciudadanos-cs.org  

Como bien sabéis, estamos a cinco meses de las próximas elec·
ciones municipales (Mayo 2023) y el balance desde que el PSC y 
Sumen Esquerres Parets pactaron la moción de censura (Enero 
2021) es un balance pésimo. Nos vendieron la “moto” que era 
para mejorar nuestro municipio, lo único que han mejorado son 
sus bolsillos (es el gobierno municipal más caro de la historia) 
por otro lado estamos finalizando diciembre y no se prevé que 
los presupuestos municipales se aprueben este año (parece ser 
que el matrimonio PSC/SUMEN ESQUERRES PARETS no funciona 
nada bien y eso que le llaman gobierno coesionat!! Jajajajaja

Resumo lo que se han realizado hasta el momento en estos dos 
años de mandato, NADA de NADA. El institut escola no lo ve·

réis en el próximo año 2023, el campo de futbol 7 tampoco lo 
veréis, la mejora en iluminación tampoco, la limpieza cada día 
va a peor y por no nombrar los polígonos industriales, sólo hay 
que pasearse por el polígono industrial Mollet, es un escándalo. 
El comercio en ruina, el carrer Major que debería ser referente 
en nuestro municipio, no dejan de cerrar locales a diario, eso si 
quieren urbanizar el sector el Platan, no será con nuestro voto, 
el impuesto de basuras se ha triplicado y suma y sigue…

Después de estas reflexiones, después de un año en el cual la 
pandemia la dejamos más un poco más lejos, estamos en un pe·
riodo de inestabilidad mundial con guerras entre países, guerras 
comerciales, etc… sólo queda deciros que paséis unas felices 

fiestas, disfrutar de la Navidad y que el próximo año 2023 sea 
muchísimo mejor para todos.

Siempre fuertes!!

SIN GOBIERNO EN PARETS

Volem aprofitar aquest espai per desitjar-vos un Bon Nadal.
Des del PSC us convidem a participar de l’àmplia oferta d’acti·
vitats que teniu al poble aquests dies per gaudir de Parets amb 
amics i familiars.

Encara resten per endavant el tió, la pista de gel, la revetlla, el 
Concert de cap d’any, i la cavalcada.

Sense oblidar el casalet de Nadal, la Festa de la gent gran, el 
pessebre  i tot l’enllumenat que ens omplen de llum i color la 
nostra vila.

Us desitgem la millor de les Festes i un any 2023 on les vostres 
il·lusions es facin realitat.Estem convençuts que amb l’arribada 

del nou any tothom tindrem nous reptes i noves oportunitats.
Gaudim del nostre poble al Nadal i sempre, i fem·ho amb la 
millor de les companyies.

Que totes les vostres il·lusions es facin realitat!

Queremos aprovechar este espacio para desearos unas Feli·
ces Fiestas. Desde el PSC os invitamos a participar de la amplia 
oferta de actividades que tenéis en el pueblo estos días para 
disfrutar de Parets con amig@s y familiares. Aún quedan por 
delante el tió, la pista de hielo, nochevieja, el Concierto de fin 
de año, y la cabalgata.
Sin olvidar el casalet de Navidad, la Fiesta de la gente mayor, 
el pesebre y todo el alumbrado que nos llenan de luz y color 

nuestro pueblo.

Os deseamos la mejor de las Fiestas y un año 2023 donde vues·
tras ilusiones se hagan realidad.

Estamos convencidos que con la llegada del nuevo año tod@s 
tendremos nuevos retos y nuevas oportunidades.

Disfrutemos de nuestro pueblo en Navidad y siempre, y 
hagámoslo con la mejor de las compañías.

¡Que todas vuestras ilusiones se hagan realidad!

Que aquest Nadal les vostres il·lusions es facin realitat 
Que esta Navidad vuestras ilusiones se hagan realidad

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


