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D’on sorgeix el teu interès per la política?

El meu interès per la política municipal forma part una mica del meu ADN, ja que vaig co-
mençar força jove. Sempre he tingut una necessitat de col·laborar/ajudar el meu municipi 
des del teixit associatiu (esportiu, cultural, etc.) i polític. La política municipal sempre 
m’ha interessat i he mirat de participar-hi des de gairebé tots els punts de vista. A mi no 
m’ha interessat mai un altre tipus de política que no sigui la municipal.

Ara Parets ERC va estar 19 mesos al capdavant del govern municipal, què en desta-
ques de la teva feina com a regidor de govern?

En primer lloc, destaco l’oportunitat que he tingut de poder treballar en un equip de go-
vern plural, nou, amb aire fresc i amb moltes ganes de fer les coses diferents i molt més 
transparents, fer un foc nou des de la pluralitat i la diversitat. Era una experiència nova, 
ja que treballava des del govern i no des de l’oposició; em feia molta il·lusió. Parets es 
mereixia aquest canvi i la ciutadania ens el va proporcionar, acabant amb les majories 
absolutes.
Destaco sobretot, i en la mesura que he pogut, que no ha estat tota la que jo volia per te-
mes personals, la tasca que hem fet a la regidoria de Comerç amb el suport dels tècnics, 
en la creació de la campanya ‘Ara més que mai, compra a Parets’ amb la col·laboració 
de la regidoria de Consum. Es va fer un gran treball en equip.

Destaco també el fet d’haver pogut estar al costat dels nostres comerciants, la nostra 
restauració i els serveis de proximitat, ajudant-los en els moments més difícils i com-
plicats de la pandèmia.

I no podem oblidar que gràcies a la nostra gestió hem aconseguit que la Cambra de Co-
merç de Barcelona hagi ubicat un punt de servei al sector IVECO per a autònoms i petits 
empresaris. És la nostra herència.

“Des de l’oposició volem continuar liderant un projecte 
col·lectiu i de transformació, sempre al costat de la gent”

Sobre en Joan:
Joan Martorell és regidor de l’Ajuntament de Parets i portaveu del grup municipal Ara 
Parets Esquerra Republicana de Catalunya des del novembre de 2019. Va néixer a 
Parets el 1962. Ha cursat el primer curs de la Diplomatura de magisteri a la Univer-
sitat de Barcelona i té un curs de Màrqueting comercial. Treballa com Key Account 
Manager a Izasa Scientifi c.

“Apostem per la gent i fem una tasca en 
positiu explicant el que no ens han 

deixat fer i el que farem el dia de demà”

I ara quina és la teva feina com a regidor des de l’oposició?

Treballar, treballar tot el que pugui per fer valdre la feina feta en aquests 19 mesos 
sempre al costat de la ciutadania. Seguir apostant per la gent i fer una tasca en positiu 
explicant el que no ens han deixat fer i el que farem el dia de demà.

Quines mesures adoptaries per fomentar el creixement de les petites i mitjanes 
empreses del municipi?

En primer lloc oferir-los tot el suport des de les regidories, com per exemple, la de Co-
merç, per ajudar-los a tirar endavant els seus projectes tant en els temes legals com 
econòmics. L’emprenedoria és el camí. Fomentem-la.

Què n’opines dels projectes impulsats pel govern actual?

Que la gran majoria són projectes que estaven dissenyats pel govern plural, tot el que fa 
l’actual equip són pinzellades, retocs, però res de nou. Malauradament viuen de renda i 
el que més preocupa és que el govern de la moció de censura no té un projecte de futur 
per Parets. Volen mantenir-se en el poder com sigui encara que les seves decisions entrin 
en contradicció amb el que deien en el passat.

Quins són els principals projectes d’Ara Parets ERC pel municipi?

La construcció de la nova piscina d’estiu (accessible i que es pugui cobrir per l’hivern) i el 
nou institut-escola eren i continuen sent les nostres prioritats. Gràcies al nostre paper a 
la Generalitat vam desencallar la construcció del nou institut. També volem prioritzar un 
Pla de voreres i de millora de l’espai públic, que està molt deixat, i donar suport a tota la 
població que ho està passant malament, apostant com fèiem des del govern amb plans 
especials COVID-19 d’ocupació.

Com encara Ara Parets ERC les pròximes eleccions?

Amb moltes ganes, per això hem creat la fi gura del “Govern de Carrer”. Volem continuar 
liderant un projecte col·lectiu i de transformació, sempre al costat de la gent. I ara, des de 
l’oposició, ho volem fer des del carrer. Escoltant tothom i portant les propostes, queixes 
i les diferents iniciatives ciutadanes al plenari.

Quina valoració fas dels 100 primers dies del Govern de la Generalitat de Catalunya?

Des del Govern de la Generalitat de Catalunya, en els 100 primers dies hem començat a 
posar les bases d’una nova manera de governar amb polítiques progressistes sense perdre 
el fi l dels nostres acords d’investidura. El diàleg amb l’Estat espanyol és un primer pas 
sense abandonar mai els nostres objectius d’assolir l’amnistia i un referèndum d’autode-
terminació. La gestió del mentrestant ens ha de permetre ampliar encara més el nombre 
de persones que volen un Estat propi, amb més recursos i més polítiques socials per als 
catalans i catalanes.

“Els projectes prioritaris són la piscina 
d’estiu, l’institut-escola, un pla de 
voreres i millora de l’espai públic i 

plans d’ocupació COVID-19”


