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Carme Herrero
Regidora de l’Ajuntament pel grup munici-
pal Ara Parets ERC 

Com neix el teu interès polític?
Crec que l’interès polític sempre ha estat amb mi. “Som animals polítics”, com ens de-
fi nia Aristòtil. Sense política no hi ha vida en societat. I és en l’ADN del nostre ésser on 
rau aquesta recerca d’una societat més justa, més equitativa, més responsable i més 
humana que ens empeny cap a l’animal polític que som. Els inicis hi són a la meva etapa 
universitària, quan havies de marxar a Madrid per estudiar Ciències Polítiques. Una època 
complicada els 80, la primera època d’atur a l’Espanya postfranquista, que va colpejar 
fort a Catalunya, i, especialment, a la meva família. Circumstàncies vitals que em van 
fer canviar les expectatives cap a la recerca de feina durant el dia i cursar estudis d’His-
tòria en horari nocturn a la UB. Posteriorment, la vida, la família, la carrera funcionarial, 
la preocupació mediambiental i l’activisme van ser el centre de la meva acció política, 
enfortint els meus valors. I va ser des de l’activisme mediambiental i social que vaig ser 
conscient del poder individual per transformar la societat. “Mucha gente pequeña, en 
lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo” Eduardo Galea-
no. Va ser arran d’allò micro, individual, que vaig passar a la concepció de l’organització, 
d’allò col·lectiu. Com a integrant d’un poble i d’una societat que vol construir una societat 
més justa, més equitativa, on hi cabem tot@s. I fer-ho des del meu municipi de Parets 
del Vallès és tot un honor.

“Construir una societat més justa des del meu municipi és tot un honor”

Sobre la Carme:
La Carme Herrero és regidora de l’Ajuntament de Parets pel grup municipal Ara Parets 
ERC. Va néixer a Barcelona el 1964. És llicenciada en Geografi a i Història i postgra-
duada en Museus i Educació. És funcionària de carrera de l’Ajuntament de Barcelona.

“Sabem que Parets compta amb nosal-
tres. La nostra feina ens avala”

Ara mateix, què creus que és el primer a Parets?
El primer a Parets és la seva gent, tot@s les persones i els col·lectius que la conformem. 
El primer per a Parets és que totes les veus es puguin expressar i cercar el bé comú. Per-
què és quan expressem la decisió i els valors de la comunitat quan podem tenir cura de 
nosaltres mateixes, de la nostra societat i del medi ambient i ens enfortim com a societat. 
La salut, l’aire que respirem en una població envoltada de vies de comunicació i d’em-
preses. El medi ambient i el riu Tenes, tants anys abandonats i desnaturalitzats, n’és 
un altre. Una comunitat sana necessita una natura sana. Els joves, que actualment no 
poden realitzar el seu projecte de vida a Parets. Necessitem una aposta decidida cap a 
polítiques d’habitatges sòlides que, malauradament, no es podran aconseguir en aquest 
mandat. La formació, amb la incorporació d’un Centre de Formació Professional adaptat 
a les empreses. Una línia que vam prendre de la mà de TVOA (Taula del Vallès Oriental 
Avança) i de la Cambra de Comerç i que esperem que l’actual govern hagi continuat per 
poder dotar Parets d’una Formació Professional Especialitzada en línia amb els sectors 
empresarials de la comarca. L’ocupació, treballant polítiques que incorporin al mercat 
laboral noves ofertes especialitzades. Exemples com Igualada ens han de donar la fór-
mula. Reinventar-nos per ser millors i més competitives. L’educació inclusiva i equitativa, 
amb les mateixes oportunitats per al jovent de Parets. Hem vist com durant la pandèmia 
l’escola i els centres educatius han estat i seran el punt d’inflexió de les polítiques d’ERC. 
La gent gran, sentint la seva veu i treballant colze a colze cap a un envelliment actiu. 
Les polítiques envers la dona i el col·lectiu LGTBI, fent valdre un Parets orgullosament 
divers, on conviuen totes les formes possibles de ser i d’estimar.
Parets necessita tocar de peus a terra amb polítiques fermes de suport i foment dels 
seus col·lectius, del seu patrimoni natural i de les seves empreses.

Sou molt crítics amb uns projectes molt similars als vostres. Quin és el motiu? 
El nostre programa continua sent el mateix, fruit d’un treball de carrer amb la ciutadania 
de Parets del Vallès i de respecte pel medi ambient, l’ocupació, la formació, les necessi-
tats d’habitatge assequible i els diferents col·lectius que la integren.
Continuem defensant la transparència, un projecte pel qual vam treballar molt dur, acon-
seguint un 98% de transparència com a govern municipal. Som i serem crítics amb la 
manca d’informació cap a la ciutadania.
Som al mateix lloc on sempre hem estat, al costat de la gent. I som i serem crítics amb 
la proposta d’execució de projectes faraònics que endeutin el nostre municipi. 

Amb què et quedes dels mesos que vas estar com a regidora?
Amb l’orgull de treballar pel meu poble, de contribuir a fer reals les polítiques d’Igualtat, 
d’Ocupació, d’Educació, de Drets Socials, de Medi Ambient. Amb el contacte amb els 
paretans i les paretanes que em demostren que aquest és el camí i que ho podem fer 
millor com a societat. 

Com us prepareu per a les properes municipals? Hi ha algun projecte nou que vulguis 
destacar?
Amb molta il·lusió, sé que serem moltes més i que treballarem des de la base. 
De projectes n’hi ha moltíssims, però serà el poble de Parets el que decidirà cap a on vol 
anar. Per destacar-ne alguns, crear el Centre de Formació Professional especialitzat en-
torn de les empreses, renaturalitzar el patrimoni natural: riu i boscos amb la reintroducció 
d’espècies i creació de corredors verds. Empoderar els diferents col·lectius i entitats i 
especialment a les dones de Parets, per treballar cap al municipi que volem, més humà, 
més pacifi cat, amb més polítiques de cures i d’usos dels temps. 

Com a oposició, quin és el vostre objectiu fi ns a les municipals?
Fer una oposició digna davant de l’opacitat de l’actual govern. Sentir totes les veus, recollir 
les propostes, queixes, suggeriments de la ciutadania i retre comptes del nostre treball 
diari, com hem fet fi ns ara. 
Els paretans i paretanes saben que compten amb Ara Parets ERC per defensar els nostres 
interessos i inquietuds, la nostra feina ens avala.

Autonòmicament parlant, cap a on va Catalunya amb ERC?
Aquesta és una pregunta que l’haurien de formular al M.H. President Pere Aragonès. 
Però humilment contestaré que autonòmicament anem cap a la reactivació econòmica 
d’una manera més sostenible i verda per la via de l’independentisme i de la República. 
Recuperant i enfortint els sectors econòmics, socials i col·lectius del poble de Catalunya.

Què me’n dius sobre el tema dels indults?
Els indults han aconseguit treure de la presó 9 de les persones represaliades per l’Estat 
espanyol, fruit de la taula de negociació impulsada per ERC, i pels grups de pressió em-
presarials i els Tribunals Europeus. Persones que han passat més de 3 anys injustament 
privades de llibertat per les seves idees polítiques de construir una república catalana 
justa i lliure, d’entre les quals es troba el nostre veí Jordi Turull.
Indults que alleugen la situació personal, però no suposen el fi nal de la repressió. I és 
per això que defensem l’amnistia, perquè suposa el fi nal de la repressió juntament amb 
l’autodeterminació. 
Ara toca seguir treballant amb els instruments de l’estat cap a un referèndum acordat, 
a través d’un pacte i la negociació. Som conscients que encetem una nova etapa on la 
negociació per resoldre el conflicte es pot fer en condicions més igualitàries.

“De projectes, n’hi ha moltíssims, però 
serà el poble de Parets el que decidirà”


