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“La implicació política és necessària per a qualsevol societat democràtica”
D’on sorgeix el teu interès per la política i per què vas decidir dedicar-t’hi?
El meu interès sorgeix des de l’independentisme, i posteriorment amb el moviment 11M,
vaig veure la necessitat d’implicar-me políticament contra la injustícia. Uns mesos després vam impulsar la refundació de les JERC a Parets l’any 2011 i ara ja faig 10 anys de
militància. En l’àmbit municipal ha estat més de sobte, els inesperats resultats del 2015
em van fer regidora a l’oposició i vaig tenir l’oportunitat d’endinsar-me al municipalisme
amb en Jordi Seguer i en Ramón Parés, el 2019 amb el Govern Plural i fins a la moció de
censura. Penso que la implicació política és necessària per a qualsevol societat democràtica, sobretot la que aspira a assolir processos transformadors.
Durant 19 mesos, vas ser regidora de Cultura i de Feminisme - LGTBI i Transversalitats. Quines mesures impulsaries en aquestes àrees?
En àmbit cultural hi ha molta feina a fer d’empoderament i xarxa entre les entitats, a Parets tenim un potencial enorme a dinamitzar i crec que és una de les banderes (juntament
amb la de l’esport) que hem d’agafar com a poble. També hi ha una tasca pendent amb
els artistes locals, on durant molt temps no s’ha comptat amb ells i des del 2019 s’hi
ha començat a treballar amb el valor que això genera per al municipi. En definitiva, es
tracta de generar revulsius i donar totes les eines perquè la cultura s’autorganitzi i generi
noves propostes; el potencial hi és, només cal posar els mitjans. En l’àmbit del feminisme
i la defensa dels drets LGTBI+ és important generar polítiques que siguin transversals
a l’administració, des de les socials a les de seguretat ciutadana o urbanístiques és imprescindible la perspectiva de gènere. M’agradaria remarcar la creació del punt LGTBI+
i el repte de dinamització que suposa. Ens calen espais de referència com és el punt que
fa una tasca incalculable a Parets i a la seva gent.

“Volem ser l’eina per la ciutadania per
traslladar queixes a l’Ajuntament”
Del temps que vas estar al govern municipal què és el que més valores?
Personalment, el que més valoro són les companyes d’Ara Parets ERC. Hem passat moments difícils, en especial amb la pèrdua de la Montse i el Ramón, i sempre ens hem
abraçat les unes amb les altres.
En l’àmbit polític, la capacitat de plantar llavor per transformar Parets. Després de 40
anys de govern dels de sempre hem pogut veure com hi ha possibilitat de canvi de rumb
del nostre poble, només cal que hi hagi persones convençudes per fer-ho al capdavant.
Veure que és possible ens fa continuar treballant per tornar!
El Govern Plural m’ha aportat un munt d’aprenentatges a l’hora de gestionar i treballar
amb equip en moments de crisi, sobretot en l’inici de la pandèmia. Aprenentatges també
a l’hora de planificar per transformar; en el disseny del qual havia de ser el procés de
canvi del model de Festa Major, en el procés del PAM o del Parlem-ne. Treballar amb
companyes com en Lluís i la Neus, que venen d’espais i amb experiències molt diferents
ens va donar l’oportunitat de sumar els coneixements i sortir-ne amb un projecte realment transformador per Parets.
Quins creus que són els principals projectes que van quedar pendents i que Ara
Parets ERC hagués volgut finalitzar?
La piscina descoberta és un dels projectes que vam deixar pendents i sembla (si més no
ho esperem) que serà una realitat abans d’acabar el mandat. També l’Institut-Escola, que
des d’Ara Parets ERC vam agafar el compromís de desencallar la situació a les municipals
del 2019 i des del Govern Plural vam desencallar-la amb la negociació i aprovació per
part de la Generalitat. Ara està en mans del Govern de la Moció i veurem què és el que
proposen. Hi ha molts més projectes, la majoria inclosos al PAM d’aquest govern, ja que
han agafat les mateixes línies del Govern Plural, i farem la feina, des d’Ara Parets ERC,
de reivindicar-los i fiscalitzar-los.
En quins projectes de futur adreçats al municipi treballa actualment Ara Parets ERC?
Estem treballant per millorar el nostre projecte de cara al 2023, amb mirada llarga i
planificant quin és el poble que volem l’any 2030, amb l’horitzó 2050. Els pròxims anys
suposaran un repte per a totes les administracions, pel compromís amb els 17 Objectius
de Desenvolupament Sostenible que hem d’assolir en 9 anys. O bé posem sobre la taula
polítiques que canviïn el model de societat cap a una societat responsable, igualitària
i solidària, o bé acabarem amb l’incompliment irresponsable i irreparable del nostre
territori i la nostra societat.
Ara quina és la teva feina com a regidora a l’oposició?
Primer de tot fiscalitzar la feina del Govern de la Moció, això vol dir repassar tota la gestió
que fan i fer el seguiment dels processos per veure que no hi hagi res que vagi en contra
dels interessos dels paretans i les paretanes. Quan detectem coses mal fetes o que no
hi estem d’acord intentem incidir-hi i reivindicar-ho, i fer el possible per canviar-ho. Freqüentment ens veiem obligats a utilitzar la via de les al·legacions, ja que aquest govern
no ens dona possibilitat de participació. D’altra banda, també volem ser l’eina per tota la
ciutadania de Parets per traslladar els seus suggeriments, queixes o problemes a l’Ajuntament. Amb la resta de regidors i regidores d’Ara Parets ERC hem impulsat el projecte
de ‘Govern de Carrer’ on obrim la porta a tothom que ens necessiti.
Ets la Portaveu Nacional del Jovent Republicà, l’organització política de les joventuts
d’Esquerra Republicana. Ens podries explicar en què treballeu i quines són les teves
funcions en particular?
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Sobre la Kènia:

La Kènia Domènech és regidora de l’Ajuntament de Parets pel grup municipal Ara
Parets ERC. Va néixer a Parets del Vallès el 1994. És la portaveu nacional del Jovent
Republicà, té estudis professionals de teatre i està cursant el grau d’Educació Social
a la UOC i el postgrau de Teatre i Educació a l’Institut del Teatre.
El Jovent Republicà som una organització juvenil que lluita per l’alliberament social i nacional dels Països Catalans des de fa 90 anys, just aquesta setmana hem celebrat l’aniversari.
Som joves d’arreu que no ens conformem amb un sistema caduc i ple de desigualtats que
ens afecten dia a dia i hem decidit organitzar-nos per transformar-lo. Treballem per una
societat republicana amb els valors del feminisme, l’ecologisme, el socialisme, l’antifeixis-

“Treballem pel projecte del 2023, planiﬁcant quin Parets volem l’any 2030”
me i l’internacionalisme i és per això que defensem la independència com a via per fer-ho
possible. Jo, ara mateix tinc l’honor de ser-ne la portaveu i representar l’organització.
Esquerra donarà suport als pressupostos de l’Estat?
Això ho hauríem de preguntar a Esquerra Republicana, i de fet, qui té la pilota a la teulada no és Esquerra Republicana. Venim d’incompliments sistemàtics d’acords per part
del PSOE, el ‘Gobierno más progresista de la historia’ ha seguit amb la dinàmica dels de
sempre: ni ha derogat les Reformes Laborals ni la Llei Mordassa, ni proposa polítiques
valentes de transformació social, i la repressió contra l’independentisme segueix. Són els
pressupostos del govern de l’Estat i tota la responsabilitat de l’aprovació o no d’aquest
recau sobre el PSOE i Podemos.

