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D’on neix el teu interès per la política local?
Des que tinc ús de raó m’ha agradat sempre participar activament de totes aquelles coses 
relacionades amb l’interès general. Ho he fet des de multitud d’àmbits i ara ho faig des de 
la política local, que és l’instrument democràtic i la millor manera per la qual les persones 
han de poder veure ateses les seves necessitats així com la prosperitat col·lectiva del 
conjunt d’una societat afectada per les desigualtats. Des d’aquesta perspectiva, però 
també des d’aquesta oportunitat que em dona avui la representació pública a Parets, vull 
aportar el meu gra de sorra per millorar la qualitat de vida dels paretans i les paretanes. 
En aquest sentit, el 2011 vaig decidir integrar-me al Partit dels Socialistes de Catalunya, 
per ser una organització amb la qual em sento identificada, pels seus valors i la seva 
manera d’entendre la vida i la política. Crec que la política local és la més interessant, 
ja que és la més propera al ciutadà. És una frase molt repetida, però és veritat que ser 
regidor o regidora del teu poble és el millor que li pot passar a aquell o aquella que se 
l’estima. Jo almenys ho sento així. 

Com a regidora d’Igualtat-Feminismes, com valores la posada en marxa del Punt 
Lila estable a Parets aquest any?
El Punt Lila estable és un servei d’atenció, sensibilització i prevenció de les agressions 
sexuals que posa de manifest la sensibilitat que té l’actual Ajuntament per aquestes 
qüestions. El servei Punt Lila el tenim ubicat al Casal de Cal Jardiner i neix per proporci-
onar a la ciutadania eines per a la defensa dels seus drets, ja que les dades respecte a la 
violència mostren que existeix una problemàtica manifesta a la nostra societat.
L’atenció a les persones usuàries del servei es fa des d’una perspectiva empoderadora, 
es garanteix la confidencialitat de les persones ateses i, en el cas que sigui necessari, es 
deriva la persona atesa als serveis corresponents, tal com especifica el Protocol contra 
les agressions sexuals.
La valoració que fem des de l’equip de govern és molt positiva, ja que és un servei que 
avança cap al sostre de les llibertats individuals i que, com és evident, només des de les 
posicions dels partits d’esquerres es poden garantir. Parets és un poble feminista que 
prioritza la igualtat.

I el nou protocol contra les violències masclistes?
El nou Protocol d’abordatge de les violències masclistes és un document que orienta la 
pràctica professional de tots els serveis locals implicats cap a les diferents manifestaci-
ons de violències, tant en l’àmbit de l’atenció directa com en els àmbits de prevenció, de-
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tecció i recuperació. En el seu dia, a Parets vam ser pioners en l’elaboració d’un protocol 
contra les violències masclistes, però ara estem treballant en l’elaboració d’un de nou que 
tingui en compte altres tipus de violències que fins ara no té contemplades el document 
actual. És un pas més per seguir millorant. Aquest any, la Diputació de Barcelona ha 
escollit Parets com un dels 8 municipis de la província de Barcelona per participar en els 
Cercles de Comparació  Intermunicipals per la nostra trajectòria i capacitat innovadora. 
En aquest sentit, cal dir que és un orgull per al nostre poble que se’ns reconegui la feina 
feta en matèria feminista.

Parets ha aconseguit un any més el Segell Infoparticipa que atorga la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) per reconèixer la qualitat i la transparència de la 
comunicació pública i, a més, aquest any complint el 98% dels indicadors avaluats, 
un 4% més que l’any passat.
Hem rebut el reconeixement de la UAB, que posa la lupa en l’evolució i les dinàmiques 
de les administracions públiques de Catalunya respecte a la qualitat de la  transparèn-
cia de la comunicació amb la ciutadania i les seves gestions. En aquest cas, l’avaluació 
correspon al període comprès entre gener del 2021 i març del 2022 i he de dir que ens 
sentim molt satisfets per ser un dels 136 ajuntaments de Catalunya que ha rebut aquest 
reconeixement i amb una de les notes més altes. Tot i ser conscients que encara ens 
queda un petit marge del 2% . Crec que és de justícia agrair la feina feta a les professi-
onals d’aquest servei.    

Quina contribució t’ha fet més il·lusió com a regidora en l’àmbit de Benestar Animal?
El que em va fer més il·lusió va ser crear la regidoria l’any 2018. Crec que és cabdal creure 
en la importància del benestar animal. És imprescindible crear una regidoria específica 
per desenvolupar iniciatives en favor dels animals. Hi ha hagut molts moments d’il·lusió i, 
gràcies a la bona feina de l’Associació Protectora de Parets i dels serveis tècnics, ha estat 
molt més fàcil. Parets ha estat i és referent en la matèria. Avui dia, encara continuem 
rebent visites d’altres ajuntaments per veure com gestionem el cens d’ADN dels gossos.

Com a regidora d’Equipaments s’han aconseguit reptes, com l’estalvi energètic.
La regidoria d’Equipaments és un dels grans reptes, amb un total de 50.000m2 aproxi-
madament repartits en 52 equipaments, els quals estem posant al dia. En relació amb 
l’estalvi energètic ens preocupa molt i hem portat i portarem a terme diferents accions 

per seguir en aquest camí. Amb la Marató REM ens hem estalviat uns 6.300€ en un mes. 
Els objectius que té són reduir els consums d’aigua, electricitat i gas; i conscienciar els 
diferents agents implicats. L’estalvi econòmic anirà destinat a la lluita contra la pobresa 
energètica.

Quins projectes t’ha agradat més assolir com a regidora de l’equip de govern?
Un dels projectes que més m’ha agradat assolir ha estat la campanya de #Paretsambla-
gualtat. En aquest projecte buscàvem arribar a tothom de manera molt visual, especial-
ment als joves. I no va ser gens fàcil, perquè volíem crear un impacte important i  ho vam 
aconseguir. De fet, per aquesta campanya hem estat escollits al Banc de Bones Pràctiques, 
un servei que identifica i difon experiències innovadores de govern i bona gestió municipal.

En quins àmbits creus que les administracions ajuden més a avançar i millorar la vida 
dels ciutadans?
Ael món local s’està fent una important tasca de suport a les persones més vulnerables i 
a les famílies mancades de recursos, per tant, de serveis molt bàsics i elementals. S’acon-
segueix amb serveis de proximitat, preventius i proactius i en moltes ocasions en xarxa 
amb les diferents administracions i entitats socials. El programa de govern del meu partit 
i les polítiques desenvolupades per la coalició de l’Equip de Govern de l’Ajuntament de 
Parets són un bon exemple d’aquestes dinàmiques que posen a les persones per davant 
de qualsevol altres fites de gestió. 
Amb tot, penso que àmbits com l’esport, la cultura, l’ordenament i manteniment de la 
via pública, la seguretat ciutadana o l’ocupació contribueixen molt a avançar i millorar la 
vida dels ciutadans  que majoritàriament volen solucions properes als problemes reals 
i no els interessa gens qüestions que manquen de recorregut, tretes del context d’on 
possiblement sí que s’han d’abordar. 


