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“Aquesta pandèmia ens ha fet un pols molt fort, però ens n’estem sortint”
Qui és la Gemma Garcia?
Em considero una persona amb valors, dels que m’ha inculcat la meva família, de mirar
de fer més que menys, d’intentar enfadar-me molt poc i riure molt. Soc mare de dos
nens meravellosos, compromesa amb tota la meva família, apassionada del bon rotllo
i del pàdel. Actualment, soc regidora de Drets Socials, Innovació, Noves Tecnologies i
Participació de l’Ajuntament de Parets del Vallès.
Què és per a tu Parets?
És el meu poble de tota la vida. De petita vivia a l’Eixample i ara també. Recordo que,
davant de casa els meus pares, al local de l’església Sant Jaume, ja fa anys, hi havia el
Cau (l’Agrupament Escolta) on amb els meus pares i els meus tres germans hem estat
compartint moments inoblidables de botifarrades, festes, balls, jocs, nits i excursions.
Era ben petita però ho recordo amb molta estima. M’agrada Parets. Quan em vaig casar,
vaig haver de buscar pis en un altre municipi, però quan vam poder, vam tornar-hi. És un
poble molt enèrgic, amb bons equipaments, un bon teixit industrial i molt ben comunicat
tant en transport públic com privat. Un Parets viu, envoltat de natura, que ha crescut
molt, però que manté l’essència de poble, amb gent de tota la vida i amb nous paretans
i paretanes! Un Parets per quedar-t’hi!!
D’on neix el teu interès per la política municipal?
El meu interès per la política va néixer per dos motius. Un va ser l’1 d’octubre de 2017,
que crec que va marcar un abans i un després i que ha deixat una gran empremta a molts
de nosaltres. I l’altre va ser, vulnerar el dret a decidir, no calia aquella desmesurada
càrrega policial, de cap manera. Va passar el temps i estava més interessada pels temes
polítics fins que una tarda, xerrant amb un company i el meu germà, va sorgir la idea
d’afiliar-nos al partit, Moviment d’Esquerres, un partit socialista, d’esquerres defensor
d’una república catalana, lliure i digna. Tenim representació aquí a Parets, som grup de
persones joves, amb iniciativa, solidaris, creatius i compromesos, que treballem per
avançar per un present i futur que ens uneix, que és el nostre poble.

“Parets és un poble molt enèrgic, amb
bons equipaments, bon teixit industrial i
molt ben comunicat”
Què creus que és el primer en què s’ha de treballar al municipi com a part del Consistori?
Crec que tot és important en el nostre municipi, però sí que és veritat que potenciaria
més la política oberta i empàtica, a peu de carrer. Escoltar els nostres ciutadans i proposar solucions a les seves necessitats, amb honestedat i responsabilitat; apostar per
la participació i la transparència; impulsar polítiques socials justes; posar el focus en
l’educació: activar els valors humans i donar prioritat a la prevenció.
La covid-19 ha afectat molts sectors de la població, s’ha notat un augment de peticions a Drets Socials
Drets Socials som un equip de persones que treballem per millorar el benestar social de la
ciutadania de Parets del Vallès mitjançant l’atenció, suport i orientació i així poder arribar
a obtenir el procés desitjat; la transició o transformació cap a la millora. Malauradament,
hem viscut un període estrany per a tothom, ens hem vist arrossegats per un remolí de
limitacions, restriccions i normes. Aquesta pandèmia ens ha fet un pols molt fort, però
ens n’estem sortint. L’any 2020 va ser molt més dur pel que fa a les peticions per ajuts
socials individuals. El pressupost destinat era d’un milió d’euros, aquest any passat hem
comptat amb els mateixos diners i per aquest any tenim els mateixos recursos i espero
que hi hagi un alleugeriment amb les assistències. Això serà senyal que de mica en mica
tornem a la normalitat.
Les noves tecnologies canvien constantment modernitzant pobles i ciutats. Com
s’aplica això a Parets?
Durant els darrers anys s’ha impulsat un projecte de millora de la connectivitat d’alta
capacitat. Comptem amb gairebé 5,3 km de fibra òptica desplegada per tot el municipi.
Aquesta estratègia de millora compta amb dues parts fonamentals: la incorporació de
tots els equipaments municipals a una xarxa corporativa que garanteixi l’eficiència dels
serveis, que els millori i que els doni l’oportunitat de créixer, i el desenvolupament d’una
estratègia de ciutat intel·ligent que disposi d’elements necessaris per a la seva transformació i projecció cap a solucions urbanes tipus smart city.
Com a regidora dels barris del Sot d’en Barriques i l’Escorxador, què és el que més
et demanen els vilatans?
És un plaer tenir l’oportunitat de poder xerrar amb els teus veïns i veïnes, Treballar pel
teu poble és una satisfacció, i saber que les coses que t’han requerit o suggerit es compleixin, encara més. Les demandes més reiterades dels nostres veïns i veïnes són les
relacionades amb la falta de civisme. Però el més engrescador, per a mi, és cada cop
que comprovo la vitalitat i el compromís dels nostres conciutadans quan ens proposen
tantes bones iniciatives i projectes.
En quins projectes esteu treballant actualment en les teves regidories?
M’agradaria començar per agrair tot el suport i l’acompanyament a tot l’equip de professionals amb qui treballo, són gent que aposta pel progrés, la inclusió social i la millora
de qualitat dels serveis del nostre municipi. Per la meva part, estic posant tot el meu
interès i voluntat per aprofundir i millorar al màxim el meu coneixement sobre aquestes

Gemma Garcia Galindo

Regidora de l’Ajuntament de Parets pel
grup municipal Sumem Esquerres Parets
Sobre la Gemma:

Ha treballat com a administrativa durant més de vint anys a l’empresa privada, en els
departaments de RRHH, compres i vendes. Responsable de la coordinació i gestió
de producció de fàbrica i cap del departament d’administració i incidències en una
empresa de rehabilitació i construcció d’obra nova a Barcelona.
àrees, per garantir que la meva tasca política dins del marc social i digital sigui tan efectiva
com sigui possible. Durant aquest darrer any hem incrementat el finançament del servei
d’intervenció socioeducativa (Centre Obert).
Ara, amb el nou contracte, desplegarem serveis preventius per donar resposta a noves
oportunitats per a la infància i adolescència en situació de risc i les seves famílies. També
estem treballant en el reglament de drets socials, una eina que donarà compliment als
principis jurídics en la relació entre l’administració i la ciutadania, en matèria d’objectivitat,
transparència, proporcionalitat i eficiència dels serveis socials públics.
Per part de noves tecnologies i innovació, continuem innovant, és decisiu per avançar
en la millora tecnològica i caminar cap a una transició digital. Continuarem treballant
transversalment amb diferents àrees de l’Ajuntament; amb Urbanisme hem instal·lat 6
sonòmetres per al control del soroll; amb Via Pública, la instal·lació de telegestió del reg
en diferents parcs de la vila i la millora dels sistemes de videovigilància i seguretat a les
noves dependències policials.
Com a projectes futurs, millorarem l’APP corporativa amb la integració d’un nou sistema
d’incidències, queixes i suggeriments, també volem posar en marxa un sistema de tramitació de videoconferència per facilitar l’accés del ciutadà a la tramitació administrativa.
D’altra banda, a Participació hem fet una consulta ciutadana sobre la necessitat d’una
tanca perimetral al parc del Sot d’en Barriques i el procés participatiu sobre la remodelació
i arranjament de la llera del riu Tenes.

