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“Sempre he tingut un lligam molt fort amb Parets”
Quan sorgeix el teu interès per la política?
Amb només 16 anys, ja era afiliada a un partit independentista juvenil. És difícil d’explicar
per què, en aquell moment, quan no era un moviment tan popular, jo ja tenia tan clara
la meva identitat. Des de llavors, però, sempre m’ha agradat estar al dia del que passa
al meu petit país. Però l’interès pel municipalisme em va arribar més tard. Sempre he
tingut un lligam molt fort amb Parets: més de 15 anys del Club de Bàsquet; he estat a
diferents entitats, he viscut la Festa Major com poques... Això també fa que, per un motiu
o un altre, acabis tenint relació amb membres de l’Ajuntament i t’assabentes de com es
fan les coses, per bé i per malament. Amb l’arribada de les xarxes socials, era molt més
fàcil estar al corrent i, com deia, sempre m’ha interessat entendre el que passa al nostre
voltant. Sóc una persona incapaç de quedar-me indiferent davant el que veig, així que
l’activisme també et porta inevitablement a la política. El Primer d’Octubre va ser un
detonant... Per a mi, moltes coses van canviar mentre fèiem història. Mentre ens cosien
a garrotades pel senzill fet de votar, vaig tenir clar que no em podia quedar de braços
plegats. Quan aquí, a Parets, s’enduien pres un dels nostres veïns només per posar-nos
urnes i els polítics municipals no s’immutaven, ho aplaudien... a mi, personalment, m’és
impossible no fer un pas endavant.
Com et planteges la teva funció com a regidora de Parets?
Després de molts anys d’activisme, vaig trobar un projecte, el de Parets per la RepúblicaJxCat, que em va fer veure que hi ha més maneres d’aconseguir els objectius que una
creu que són els millors per a casa nostra. Així que amb el meu sentiment tan arrelat,
tant de paretana com de país, assumir el càrrec de regidora només el puc plantejar amb
molta il·lusió. Com a la vida, no és tot de color de rosa però sí que és cert que el sentiment de sentir-te útil a la societat, que tot l’esforç que hi dediques és per un bé per al teu
poble, per a la teva gent, per a qui t’ha votat i per a qui no, que en aquestes coses no hi
ha colors... no hi pot haver una “feina” més motivadora. Un cop ets a dins, t’adones que
l’esforç val la pena i que, amb compromís i constància, les coses poden canviar.

“El Primer d’Octubre va ser un
detonant...”
A Parets hi ha un Govern nou des de gener i l’oposició està molt activa a les xarxes.
Malauradament, a l’Ajuntament hi ha un servei de Comunicació que és antagonista al que
la mateixa paraula diu. No comunica o ho fa poc i interessadament. Totes sabem que la
informació és poder i que, si volem que la gent sigui part activa de la política municipal,
necessitem que estigui informada del què, el com i el per què es fan les coses. Considerem que per aconseguir la confiança de la ciutadania és necessari que ens coneguin;
saber què pensem, quins projectes tenim... Volem tornar al Govern i volem fer-ho de cara,
per això la confiança és importantíssima. La transparència és un dels nostres pilars i per
això seguirem actius a les xarxes, per estar a disposició de tota la ciutadania.
T’arriba feedback dels ciutadans a peu de carrer?
La veritat és que és un dels aspectes més positius d’aquesta experiència. Sorprèn la
quantitat de gent que, sense conèixe’t prèviament, s’acosta per donar ànims, per donar
suport, per fer suggeriments... i per expressar queixes, naturalment! Durant les reunions
com a regidora Coordinadora de Barris, vaig tenir contacte directe amb veïnes afins i no
tan afins a nosaltres, i va ser la millor experiència per la confiança que dipositen en tu.
Veure que tenen aquesta confiança no fa més que donar-nos encara més energia per
seguir. Quan vam conèixer la traïdoria de la moció, una de les coses que ens va permetre
remuntar va ser precisament el suport de tanta gent que fins ara mai havia estat activa
políticament, però que van fer un pas endavant per contactar-me, per donar-nos ànims,
per posar en valor la nostra feina... la gent és un xut d’energia importantíssima. I escoltar-los és el més important de tot aquest procés.
Després de l’època que hem viscut en l’últim any respecte a la pandèmia mundial,
què és el primer de cara als ciutadans?
Buscar el benestar físic i emocional de les paretanes i el seu entorn. Hem viscut una
situació que ningú s’esperava, que hem hagut d’afrontar amb valentia i empatitzant amb
els diferents sectors afectats i s’ha de convertir en l’eix principal de les polítiques municipals. Hem de deixar els egos de banda, assumir els canvis i prioritzar el benestar
de la ciutadania. En primer lloc, amb les parts més agreujades econòmicament, però
també hem de preveure el dany emocional que ha suposat l’aïllament, les pors.... Hem
de preveure accions per tal de reforçar-nos, de fer pinya, és moment de fer poble i de
tirar endavant entre totes.
Has estat 19 mesos al govern, amb què et quedes?
És difícil escollir... em quedo amb tot el que he après, amb la gent que m’he trobat en
aquest camí o amb els canvis que hem aconseguit. Amb veure com es fan realitat projectes que saps que són bons per a les paretanes, projectes que la gent demanava i que
ara són una realitat. I amb el convenciment encara més ferm de saber que fer les coses
diferents és possible. Hem deixat llavors de les quals estem molt orgulloses: la campanya “Ara més que mai” de suport al Comerç i Consum locals; la millora indiscutible en
els Índexs de Transparència; el reconeixement a la rellevància del nostre patrimoni; el
Parlem-ne; les millores arran de les reunions de Barri... i tot allò que hem treballat com a
equip amb la resta de regidores com, per exemple, el Pla de Mandat, ple de compromisos,
innovador i progressista i que ara ha estat plagiat pel nou Govern.
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Quin és l’objectiu de Parets per la República-JxCat a les properes municipals?
Créixer i liderar un nou Govern per fer realitat el veritable canvi a Parets. Ara tenim encara
més clar que el partit socialista no és bo per a Parets, i no cal esmentar les seves sòcies...
Amb tot el que ara sabem, fer un canvi al Govern de Parets és una necessitat, així que
estarem treballant a peu de carrer, ens estem formant professionalment i estem millorant
el nostre projecte per tal de governar Parets amb les polítiques que mereix. Sabem que
no és fàcil, però confiem en la ciutadania, confiem que valoraran la tasca d’aquests anys
i confiem que no perdonaran la traïció d’aquelles que ara ocupen les cadires.

“És moment de fer poble i de tirar
endavant entre totes”
La independència està més a prop o més lluny tenint en compte les últimes eleccions
a Catalunya?
Tant de bo tingués resposta a aquesta pregunta! Si fos per mi, la tindríem des d’ahir. Però
mai la podrem declarar des de Parets, així que el que sí que farem és el que està a les
nostres mans: seguir defensant la nostra llengua i la nostra cultura, denunciar els abusos
de l’Estat espanyol i començar a aplicar des de Parets els valors que volem per a la futura
República Catalana.

