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“Hi ha persones que t’animen a intentar fer de Parets un poble millor i la
seva il·lusió es converteix en la teva”
D’on neix el teu interès per la política?
Parets és el poble que m’ha vist créixer i el que ho seguirà fent. La meva família sempre
ha estat molt arrelada al municipi i el meu besavi va arribar a ser alcalde del poble. A la
vida hi ha oportunitats que no has de deixar perdre i la política, en aquest cas, va ser·ne
una. Crec que, quan hi ha persones que t’animen a intentar fer del poble un poble millor,
la seva il·lusió es converteix en la teva.
És la primera experiència en política institucional.
Tenint en compte que mai havia estat a l’administració pública, però si havent·me format
professionalment en àmbits socials puc dir que tot ha estat una mica més fàcil. Quan a
la vida dones el 100% en tot allò que fas, res ni ningú surt perdent.

“La vida política t’exigeix i t’absorbeix a
parts iguals, però quan veus resultats és
molt gratificant”
Quina valoració en fas?
Estic contenta amb la feina que estic fent. Evidentment, si tingués més bagatge, proba·
blement podria aportar moltes més coses. La vida política t’exigeix i t’absorbeix a parts
iguals, però quan veus resultats és molt gratificant.
Com creus que la política municipal pot ajudar a millorar el futur dels joves?
El present i el futur dels joves és molt important per a nosaltres, tot i que arribar a ells
sovint no és fàcil. Des de la regidoria de Joventut estem fent tot i més per donar·los
suport i per portar a terme una sèrie de serveis que els puguin ajudar.
Quina importància té el Pla Local de Joventut (PLJ) aprovat el novembre?
Precisament, el PLJ és una anàlisi de la realitat que s’ha viscut entre els anys 2020 i 2021,
de les vivències del personal tècnic o professionals i també dels joves que hi han partici·
pat amb l’aportació de les seves preocupacions. El PLJ és molt important per a nosaltres
per a saber quins eixos prioritzen les joves del municipi, i quines necessitats van sorgint
i així poder donar·los possibles solucions a aquestes inquietuds.

“Per sort, tenim a persones molt actives
al poble i de seguida que hem pogut
iniciar activitats molta gent s’ha animat
ben ràpidament”
La gent gran és probablement és la que més han patit la pandèmia. Com ho has
viscut des de la regidoria?
Ha estat una època molt complicada. Des del govern volíem fer i aportar solucions, i
sabíem del cert que la gent gran del nostre poble estava disposada a col·laborar, però les
mesures covid·19 han estat les que ens han marcat el ritme de tot el que hem anat fent.
Per sort, tenim persones molt actives al poble i, de seguida que hem pogut reprendre
les activitats, molta gent s’ha animat ben ràpidament.
Quin paper juguen i han de jugar els Ajuntaments en les polítiques LGTBI- Transversalitats?
És evident que és una temàtica on encara queda molta feina per fer, però també és cert
que la mirada cap a aquestes persones és cada vegada més ampla. Es reconeixen les
diversitats sexuals i afectives dels éssers humans i s’obre la porta al reconeixement dels
drets de totes les persones, independentment de la categoria o etiqueta en què quedi
emmarcada. I, sobretot, s’obre una porta per transitar un camí esperançador i transfor·
mador de visibilització i reconeixement que, probablement, ajudi moltes persones que
pateixen rebuig i així construir una societat més igualitària.
Quin és el projecte que més il·lusió t’ha fet poder participar com a regidora.
Probablement, sigui el projecte Con·tacte!, un nou servei d’atenció emocional per a joves
que ha sorgit post·covid·19 i de les necessitats expressades per les pròpies joves.

“Tot gira sobre el fet els nostres veïns i
veïnes participin en el disseny i en el
dibuix del Parets de tothom”
Explica’ns alguna cosa més del projecte Con-tacte!
L’espai de Con·tacte! és d’atenció, assessorament i acompanyament en la gestió emocio·
nal de les joves del municipi i es porta a terme al Casal de Joves Cal Jardiner els dimecres
de 18 a 20 h. Mitjançant el lleure, s’intenta treballar la gestió de l’oci per evitar hàbits i
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ada en Educació Social per la UAB i Tècnica en Integració Social per l’INS. Treballa
com a tècnica a la llar·residència Alb·Bosc amb persones amb diversitat funcional.
Co·fundadora i entrenadora de l’Associació TRIPLE de Bàsquet de Parets del Vallès.
Actualment és regidora de Joventut, Gent Gran, Cooperació i LGTBI·Transversalitats.
conductes perjudicials i de risc. Volem potenciar la salut mental i el benestar emocional,
donar eines a la joventut per gestionar les seves emocions, desestigmatitzar la consulta
psicològica, prevenir conductes de risc, promoure hàbits de vida saludables, entre d’altres.
Respecte al futur de Parets, què en penses?
Tot i que soni a tòpic, l’objectiu de qualsevol govern municipal han de ser les persones.
I de fet, crec que nosaltres ho estem fent així. La nostra prioritat són i seran les 19.132
habitants actuals del nostre poble. Una de les nostres apostes de present i de futur és
escoltar les paretanes i els paretans per copsar idees i propostes de millora per a elles i
per al nostre poble.
En què haurà de concentrar-se i centrar esforços el govern municipal?
Estem planejant el Parets del futur a curt i mitjà termini i tot gira sobre el fet que els
nostres veïns i veïnes participin en el disseny i en el dibuix del Parets de tothom. Quan hi
ha intencions de voler millorar, ja hi ha molt de guanyat.

