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“Cal posar instruments adequats per apoderar les polítiques de joventut”
D’on sorgeix el teu interès per la política?
El meu interès per la política és força recent. He estat implicada al moviment independentista des de jove, però no ha estat fins aquests últims anys que m’he tornat activista.
Quan Ara Parets Esquerra Republicana em va demanar formar part de les llistes municipals, m’ho vaig prendre com una oportunitat per treballar en la millora del meu poble.
Vas ser regidora de Joventut, Gent Gran, Mobilitat, Equipaments i Relacions Institucionals a l’Ajuntament. Quins projectes destacaries de les teves regidories?
He de dir que durant els dinou mesos que he estat regidora al Govern Plural n’he après
molt. Tot l’equip estàvem il·lusionats en aquest canvi i per això ens vam deixar la pell.
La regidoria de Joventut em tocava de prop, per la meva formació i com a mare de dos
joves. Al meu entendre, les prioritats dels joves són la formació, trobar feina, l’oci i l’habitatge. Donar a conèixer els serveis que ofereix el casal de Cal Jardiner, apropar serveis
com l’SLOP i l’Oficina Jove del Vallès Oriental, i millorar dinàmiques del casal ampliant
l’oferta d’activitats en nombre i interessos, van ser algunes de les accions que vaig liderar.
Donar suport a l’associacionisme juvenil, ajudant entitats com l’Agrupament Escolta i
Guia Sant Jaume, una necessitat.
A Gent Gran vaig centrar-me a millorar i diversificar les activitats que s’ofereixen als
casals, amb la intenció de canviar dinàmiques i ser més atractius per franges d’edat
més joves. El Consell de la Gent Gran havia de ser el motor d’aquest canvi per mitjà de
la participació ciutadana.

“He estat implicada al moviment
independentista des de jove”
De Mobilitat destacaria la voluntat de millorar el transport públic i els desplaçaments
en bicicleta i VMP. Es van canviar recorreguts i es van afegir dues parades del bus urbà.
També vaig participar activament en la negociació per incrementar el nombre de trajectes
del bus exprés e7 en hores punta. Vaig liderar la redacció de l’ordenança de mobilitat que
recentment s’ha aprovat. Vam iniciar l’estudi sobre l’anella esportiva per convertir-la en
un carril bici que arribés a tots els equipaments municipals. Un altre estudi de la Diputació de Barcelona que no es va arribar a executar va ser un carril bici que connectés els
polígons amb el transport públic.
Habitatge va ser la més complexa. Vaig treballar per ampliar el nombre d’habitatges de
la borsa de lloguer de l’ajuntament fent una llista de pisos buits, oferint als propietaris
d’aquests pisos ajudes per rehabilitar-los, fent una campanya de captació de nous pisos
de lloguer assequible, plantejant a la regidoria d’Urbanisme la possibilitat de transformar
en habitatge alguns locals comercials en desús. L’avantprojecte per restaurar l’edifici de
Lluís Companys i convertir-lo en onze habitatges de lloguer assequible per a joves i gent
gran volia ser una gran aposta per ampliar aquesta borsa de lloguer.
De la regidoria d’Equipaments vull destacar la gran feina que es va fer per millorar-los.
Alguns estaven en molt mal estat, com la piscina Miguel Luque. A la residència Pedra
Serrada es va enrajolar una part d’un dels patis interiors que permetés als residents sortir
una estona a prendre el sol. Teníem previst ampliar el centre de dia, arreglar teulades i
millorar-ne la climatització.
De la regidoria de Relacions Institucionals en destacaria la celebració dels 40 anys d’ajuntaments democràtics i el monument que s’instal·larà a la plaça de la Salut dedicada al
roure centenari que va caure desprès de les obres de remodelació de la plaça de la Salut.
Quines creus que són les necessitats dels joves i de la gent gran de Parets? Com
penses que l’Ajuntament podria contribuir a satisfer-les?
L’accés al món laboral de les persones joves, més qualitat en el treball juvenil, millorar
les oportunitats per l’accés a l’habitatge, millorar i augmentar les ofertes culturals del
municipi, impulsar la creació i producció cultural de les persones joves, donar suport a
les associacions i organitzacions juvenils que canalitzen la participació de la gent jove.
Cal posar instruments adequats per apoderar les polítiques de joventut i perquè aquestes
puguin augmentar-ne la capacitat d’influència a totes les àrees de l’ajuntament. El Pla
local de joventut ha de ser l’eina per fer-ho possible un cop detectades les necessitats.
En general, on penses que ha de parar atenció el Govern actual?
Pel temps que porta el govern actual, observem que en gran part continua la inèrcia dels
projectes i polítiques del Govern Plural. Excepte alguns casos molt concrets viu de la feina
feta per nosaltres i de l’herència que els hem deixat. Capítol a part són les maneres de
fer política i de relacionar-se amb la ciutadania.
Com a mestra, quines actuacions creus que l’Ajuntament hauria d’impulsar en l’àmbit
educatiu al municipi?
Com a mestra que soc des de fa 24 anys a l’Escola Lluís Piquer estic molt a prop de les
polítiques en matèria d’educació de Parets. És important continuar oferint als infants i
joves activitats culturals de qualitat als centres educatius. En l’àmbit de l’educació no
reglada s’ha de promocionar la formació musical, l’art visual i plàstic, la dansa. I per
als amants de la natura oferir propostes diverses i engrescadores des de l’Escola de la
Natura. Els valors en l’esport, les activitats en família, l’oferta lúdica per a infants i joves
són actuacions que aporten qualitat a l’educació.

Montserrat Folguera

Regidora de l’Ajuntament de Parets pel
grup municipal Ara Parets ERC
Sobre la Montserrat:

Montserrat Folguera és Diplomada en Magisteri, Llicenciada en Filosofia i Lletres i
especialista en pedagogia. Ha treballat durant 30 anys fent de mestra en diferents
escoles. Els darrers 21 anys ha estat a l’Escola Lluís Piquer i, en dues ocasions, ha
format part de l’Equip Directiu com a Cap d’Estudis i com a Directora del centre.
Quina és la teva funció a l’oposició? Quin és l’objectiu?
Seguir treballant amb els companys d’Ara Parets Esquerra Republicana pel poble, estudiant les propostes que es porten a Ple, fent les esmenes oportunes per millorar-les, exigint
que es complexin els acords que s’aproven, fiscalitzant l’equip de govern perquè compleixi
el seu programa. Ens agrada fer oposició constructiva aportant millores i donant veu a la
ciutadania quan no se sent escoltada.

“Ens preparem cada dia recollint
propostes dels ciutadans de Parets”
Com us prepareu per a les pròximes eleccions?
Ens preparem cada dia recollint propostes dels ciutadans de Parets, escoltant què interessa a les persones, participant en molts dels actes que s’organitzen al poble, apropant-nos
a la gent de tots els barris de Parets.
Què destacaries dels pressupostos de la Generalitat?
Que són uns bons pressupostos perquè estant pensats per millorar el benestar de les
persones. Exemples com la gratuïtat de l’educació en P-2 o les inversions en habitatge,
salut o ocupació són claus després de la Covid-19.

