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“Parets destaca per la capacitat de la seva gent de fer coses en tots els
camps, només cal veure el nombre d’entitats que tenim”
Segons la teva experiència i trajectòria, què és el més important en política?
El més important en política és saber estar, no mentir, ser honest, escoltar la gent, tenir
un projecte a llarg termini de poble i també projectes immediats per fer més fàcil el
dia a dia dels ciutadans. Cada dia s’ha de recollir la brossa, netejar els carrers, obrir
les escoles, obrir els casals i moltes més coses que no funcionen soles, que cal impuls
perquè funcionin.
En què destaca Parets? I quin és el seu potencial?
Parets destaca per la capacitat de la seva gent de fer coses en tots els camps, només cal
veure el nombre d’entitats tant culturals com esportives que tenim, destaca també pel
seu potent sector industrial i per les bones comunicacions respecte a Barcelona, que és
una ciutat amb molta importància, respecte a la resta de Catalunya, d’Espanya i d’Europa.
A Parets tenim un gran patrimoni cultural i enguany celebrem el 50è aniversari de
les pintures de la Tipel. Què representen per al patrimoni de Parets les pintures de
la fàbrica Tipel?
Les pintures de la Tipel són un patrimoni molt singular que tenim en el nostre poble i que
encara no hem sabut avaluar-ne la importància. Tenen una superfície de més de 2000
metres quadrats a l’aire lliure, estan en un polígon industrial. Umberto Eco va dir que els
museus del segle XIX són edificis amb moltes obres a l’interior, el del segle XX, en alguns
casos, el mateix edifici és una escultura, cas del Guggenheim i els museus del segle XXI.
És el nostre cas. Ara potser ens costa calibrar la seva força, però és un patrimoni potent,
el més potent de Parets, junt amb la pèrgola de l’Enric Miralles i la Carme Pinós. Dues
obres que ens situen en el món artístic i creatiu en un molt bon lloc.
Quin paper han de jugar les administracions en l’àmbit de l’habitatge?
L’habitatge és un gran problema de la nostra societat i també, com no pot ser d’una altra manera, del nostre poble. Totes les administracions hem de treballar conjuntament
per trobar-hi solucions. L’Estatut de Catalunya diu que la Generalitat té competències
exclusives en habitatge i és a aquesta Administració a qui li correspon en primera instància donar solució al tema. Amb això no vull pas dir que defugim cap responsabilitat
des de l’Ajuntament, ens hem d’implicar fent pinya per trobar camins. L’habitatge és una
necessitat social de primer ordre. Estem treballant en la zona anomenada ‘el plàtan’ per
fer-hi uns 40 habitatges conjuntament amb Incasòl, a més d’aconseguir altres sectors.

“L’habitatge és una necessitat social
de primer ordre”
Quina valoració fas de les regidories de barri com a regidora del Barri Antic?
Bona, perquè rebem inquietuds dels ciutadans. Personalment, m’agradaria que fos més
una porta d’implicació del veïnat en les millores que s’han de fer en benefici de tothom.
Molts ulls hi veuen més que no pas els ulls de 17 regidors.
Heu impulsat la transició cap a energies verdes a través de la instal·lació de plaques
solars als equipaments municipals esportius i escolars. N’hi ha més de previstes i
com ho valoreu?
El canvi d’usos d’energies és fonamental pel futur. Els membres de l’equip de govern
estem molt contents dels resultats que tenim en els habitatges particulars i en les indústries, aprofitant les bonificacions de l’IBI s’estan portant a terme moltes instal·lacions
de fotovoltaiques. Un èxit energètic. També hem instal·lat plaques solars al camp de
futbol i al Pau Vila. Ara estem acabant altres projectes en diferents equipaments com
Can Rajoler, Pompeu Fabra, Pavelló i seguirem.

“Les pintures de la Tipel són un
patrimoni molt singular que tenim
en el nostre poble ”
Recentment, el director de projectes d’ADIF va visitar el municipi per tractar el projecte de la nova estació de tren i l’aparcament d’enllaç (Park&Ride), com està actualment el projecte?
El projecte està avançant molt ràpidament, els tècnics municipals i l’empresa que redacta
el projecte per encàrrec d’ADIF mantenen contactes constants amb la previsió que el
projecte pugui estar a finals d’any. Aquest Park&Ride i la nova estació seran un gran servei
per al municipi, tant per a la zona urbana com industrial, sens dubte estem davant l’estació
de tren del segle XXI per Parets.
Quina importància té per Parets el projecte de restauració de la llera del riu Tenes?
Una importància cabdal. Hem de viure de cara al riu. Els dos pulmons reals del poble
són el riu i Gallecs. Com podem viure d’esquena a un espai que suma una superfície més
gran que 50 camps de futbol? Primer vàrem recuperar l’aigua i ara toca l’espai. Tots tenim
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dret a gaudir d’aquest entorn. La previsió que tenim és que les obres de millora puguin
començar a la tardor i treballar a l’hivern per no perjudicar la fauna.
Quina és la principal diferència entre la política local i la política supramunicipal i
amb quina et quedes?
Em quedo amb la municipal tot i que avui trobo que hi ha moltes traves administratives.
No fa gaires dies vaig llegir que un economista deia que la fiscalització no s’ha de fer només a l’inici d’un procediment, sinó també al final per veure si aquesta fiscalització ens
condueix als resultats esperats o no.
La política local és proximitat, l’altra igualment necessària, però està més allunyada dels
ciutadans.

“Hem de viure de cara al riu. Els dos
pulmons reals del poble són el riu i
Gallecs. Primer vàrem recuperar
l’aigua, ara toca l’espai”

