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D’on sorgeix el teu interès per la política?
A casa tenim impremta i encara recordo aquelles campanyes electorals on els nervis i la 
il·lusió s’encomanaven. Allà coincidien tots els partits polítics, tots amb idees diferents, 
però sense cap mena de dubte, amb una voluntat única, la de voler el millor per al poble 
i els seus conciutadans.No recordo el dia que vaig contemplar la possibilitat de pertànyer 
a una llista, però sí la primera vegada que m’ho van oferir; no era el moment, i així ho vaig 
expressar. La meva passió i implicació pels assumptes de poble m’ha permès estar en 
diverses associacions, una experiència molt enriquidora i gratifi cant. Així doncs, estar a 
primera línia de la política local, suposo que era la meva evolució natural. 

En quin projecte t’ha fet més il·lusió participar?
Sempre he tingut clar que si em fi cava en política era per fer i canviar coses.
Les meves àrees són precisament de gestió del dia a dia. I la bona gestió d’un ajuntament 
és molt important per fer valer la feina tant dels treballadors com del govern. No hem 
d’oblidar que gestionem diners públics i hem vetllat per redistribuir-los de la millor ma-
nera possible i la més efectiva, per això són necessaris uns pressupostos ben treballats i 
unes ordenances fi scals que ens dotin dels recursos necessaris. Aquest projecte, no no-
més m’il·lusiona, sinó que m’esperona a seguir treballant en aquesta línia. L’Ajuntament 
de Parets del Vallès sempre s’ha caracteritzat per la bona gestió de la seva economia. 
Pertànyer a un partit que ha estat durant tant de temps al govern, que coneix perfecta-
ment el funcionament del consistori i amb experiència provada, et dona molta tranquil-
litat. Soc una persona positiva i optimista, que posa tota la seva passió en el que fa, i 
tot m’ho prenc amb molta responsabilitat. Estic envoltada d’un gran equip de persones.

Fa poc s’han fet les primeres trobades del Cafè Comerç, quina valoració en fas?
Vàrem començar aquesta ronda de contactes amb l’objectiu de crear un espai de debat 
i reflexió, un lloc on posar en comú les necessitats del nostre comerç, precisament de la 
mà d’ells, els protagonistes. Fins ara hem fet dues sessions, la primera era una presa de 
contacte, una primera cita amb el se,ctor, on vam recollir totes les necessitats actuals 
que té aquest àmbit. Crec que és molt important partir d’un punt i identifi car cap a on 
volem anar. I fer-ho de bracet. En aquest primer Cafè Comerç amb l’alcalde, es van posar 
damunt de la taula tota una sèrie de reivindicacions i propostes que nosaltres vàrem

“Soc una enamorada de la política local, és la més propera, la que fa que 
vegis més ràpidament les millores” 
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“És molt gratifi cant poder ajudar, i ser 
l’altaveu dels meus veïns i veïnes”

recollir per anar treballant. 
Una de les necessitats detectades és la de tenir una associació de comerciants que aglu-
tini una veu comuna, amb l’objectiu de remar en el mateix sentit. Estem aquí per ajudar 
i dotar de recursos perquè això sigui una realitat, com més aviat millor. Ens trobaran 
sempre, de la mà, donant suport i escoltant-los. Per aquest motiu, la segona sessió va 
ser monotemàtica per parlar de l’associacionisme comercial i la importància de treballar 
en xarxa per innovar i progressar. 

N’hi ha més de programades? 
Puc avançar que la propera trobada estarà dirigida a donar tota la informació per a la 
implementació del Kit Digital i la digitalització dels negocis, tan necessària avui dia. 
Creiem que és molt important un pas endavant en aquest sentit, no volem que ningú 
es quedi enrere i posarem tots els nostres esforços perquè la informació i les ajudes 
arribin a tothom.

Com a regidora dels barris Can Butjosa, Salut i Riera Seca, quins temes has hagut 
de tractar?
Les regidories de barri ens donen l’oportunitat d’estar a prop de la ciutadania, de veure 
els problemes reals i quotidians dels veïns i veïnes dels nostres barris i d’atendre’ls 
en primera persona, una atenció “a la carta”, diríem. Tinc el costum de passejar pels 
carrers del barri i anar in situ al conflicte, al fi nal acabem fent rotlle a part amb la resta 
dels veïns i aportant idees i experiències, és molt gratifi cant poder ajudar, i ser l’altaveu 
dels meus veïns i veïnes. Pel que fa al meu barri, els problemes més reiteratius són les 
arrels dels arbres i les voreres. És un tema recurrent i una reivindicació històrica. De fet, 
enguany ja hem destinat diners per anar millorant demandes com aquestes, heretades 
de fa molts anys.   

En quin projecte esteu o heu estat treballant recentment?
La Regidoria de Comerç em dona l’oportunitat d’aportar tota la meva experiència en 
aquest camp, el del comerç de proximitat. El comerç local s’ha de cuidar, s’ha de valorar 
i fi ns i tot, s’ha d’empoderar. Són veïnes, veïns, amics, persones que coneixen i en les 

quals dipositem la nostra confi ança, construïm comunitat, donen vida als nostres carrers, 
ens coneixen i els coneixem, són emprenedors que han apostat per nosaltres i els hem 
de tornar el seu esforç. Des de la Regidoria de Comerç, estem treballant en un Pla propi 
comú, una aposta ferma pel nostre comerç local i que, ben aviat, es veurà materialitzat 
en diverses fi res que ja estem preparant per a aquest any.

Com valores la resposta dels habitants, i el municipi en el seu conjunt, per afrontar 
els reptes que ha plantejat la situació sanitària que hem viscut?
Crec que no estava a la ment de ningú viure una pandèmia mundial, ni en els nostres pitjors 
malsons podíem preveure una situació com aquesta i que, a més a més, perdurés tant 
en el temps. A banda de tot el que va provocar l’estat d’alarma com a tal, la recuperació 
i reconstrucció social i econòmica encara perdura, i sembla que encara no hem sortit 
d’aquesta crisi i tots els indicadors ja ens diuen que entrem en una altra. Però contra les 
adversitats, la ciutadania ha demostrat que respon, que se solidaritza, i treu el millor de 
si. Ens hem hagut de reinventar i hem treballat la resiliència pel que hem viscut els darrers 
anys, evidentment que ens ha deixat tocats, hem perdut persones estimades, oportunitats 
i moments viscuts, sobretot el jovent i els infants.

En quin o quins àmbits creus que és més visible la tasca que fan les administracions 
per millorar la vida dels ciutadans i les ciutadanes? 
Soc una enamorada de la política local, és la més propera, aquella en la qual pots veure 
més ràpidament les millores, i fa que el teu poble, on viu la teva família i amics, sigui més 
amable. Els esforços i la feina feta es materialitzen en actuacions concretes.
El PSC és un partit on les persones són el més important i és per a qui treballem i els qui 
ens empenyen a tirar endavant projectes, per millorar el seu dia a dia.

“Les regidories de barri ens donen l’opor-
tunitat d’estar a prop de la ciutadania”


