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D’on neix el teu interès per la política?
El meu interès per la política neix arran de la meva professió, la de mestre. A l’escola, un 
dels continguts que es plantegen és el de les institucions democràtiques, on es treballa 
el funcionament de l’Ajuntament i la importància de la política per poder realitzar i can-
viar les coses. Després de setze anys treballant a l’escola esportiva municipal, quan em 
van presentar el projecte de la gestió de l’esport del municipi em va agradar la idea de 
poder treballar pel poble sobretot en la seva vessant esportiva. També he estat molts 
anys vinculat a una entitat esportiva del poble i coneixia moltes de les necessitats que 
poden tenir la resta d’entitats esportives locals. D’aquesta manera, podia aportar la meva 
experiència per proposar diferents millores.

Com descriuries Parets del Vallès i el seu potencial?
Parets és un poble amb un gran potencial en tots els aspectes, on destacaria sobretot 
les possibilitats que tenim els paretans i paretanes per dur a terme diferents activitats. 
Tenim molts indrets envoltats de natura on poder passejar i fer esport, diferents equi-
paments oberts i parcs on poder jugar amb la família o amics i amigues. També tenim 
un gran nombre d’entitats esportives que estan en constant creixement i no només per 

“La nostra funció és la d’escoltar les inquietuds i necessitats per tal de 
millorar i ajudar el poble en qüestions específi ques” 

Sobre l’Alejandro:
És diplomat en Mestre d’Educació Física i Primària per la Universitat de Vic. Té el 
títol de monitor i director de lleure. Ha treballat 16 anys com a monitor del Servei 
d’Esports de l’Ajuntament de Parets i com a coordinador i entrenador de diversos 
equips del club Futbol Sala Parets. Des del 2008 treballa com a mestre de primària 
pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

“Parets és un dels pobles més ben
 comunicats de la comarca”

la seva massa social sinó també pel gran nivell que tenen els i les nostres esportistes. A 
més, també cal destacar de Parets la seva localització, ja que podríem dir que és un dels 
pobles millor comunicats de la comarca, on la mobilitat és molt important, pel fet que 
disposem de bus urbà, autobús que està comunicat amb Granollers i Barcelona i el tren 
de Rodalies on aviat tindrem una nova estació i millores pel desdoblament de les vies.

En quins projectes has treballat com a regidor d’Esports i de Mobilitat? 
Com a projectes destacats en els quals he pogut treballar com a regidor destacaria l’or-
denança de mobilitat, ja que a causa del canvi que estava previst a la DGT respecte a la 
velocitat permesa als carrers i el creixement que hi ha en la mobilitat més sostenible, 
era molt important tenir una ordenança municipal per poder regular aquest canvi. A 
més, hem anat fent millores als diferents equipaments esportius com les càmeres per 
poder retransmetre els partits en directe, ofi cines al pavelló, canvi del sistema de reg i 
il·luminació del camp de futbol entre altres. 

Quin paper juga l’esport en la vida social, i també professional, del municipi?
Com he comentat anteriorment, Parets té un gran potencial en l’àmbit esportiu. Pel que 
fa a les entitats esportives, hi ha un gran ventall de possibilitats de diferents esports 
que fa que l’oferta esportiva per als paretans i paretanes sigui molt àmplia. Cada vegada 
aposten més per la formació i això fa que hi hagi una millora tant en qualitat com en els 
hàbits socials. A més, molts d’aquests formadors són persones del poble i això fa que  hi 
hagi més professionals del municipi relacionats amb l’esport. D’una altra banda, hi ha 
moltes persones que realitzen activitat física sense pertànyer a cap entitat i que aprofi ten 

“El tracte entre les persones és més de tu 
a tu i això fa que es puguin tractar 

millor les coses”

el nostre entorn per poder millorar la seva condició física. Crec que la pandèmia ha sigut 
un punt d’inflexió, ja que després del confi nament s’ha posat en valor la importància de 
poder fer esport i moltes persones han millorat els seus hàbits.

Què destacaries a les Regidories de Barri? 
El més important de les regidories de barri és la proximitat amb els veïns i veïnes del barri, 

“La funció més rellevant dels polítics és la 
de treballar per a les persones”

on la nostra funció és la d’escoltar les seves inquietuds i necessitats per millorar el poble 
o per ajudar-los en qüestions més específi ques. Crec que la funció més rellevant dels 
polítics és la de treballar per a les persones, ja que tractem de fer accions per millorar el 
seu benestar. Per aquest motiu la regidoria de barri és una gran eina per poder-ho fer. El 
fet de poder parlar amb el regidor o regidora de barri facilita la gestió amb l’Ajuntament i 
fa que es pugui agilitzar el tràmit a realitzar.

Quina valoració fas de tota la feina feta per l’equip de Govern fi ns avui?
La valoració de la feina feta per l’equip de Govern és bona, aviat farà dos anys que estem 
governant i, tot i no estar-hi una legislatura sencera, s’han pogut dur a terme molts pro-
jectes i millores al municipi. Encara queden uns mesos per continuar treballant i realitzant 
els compromisos que vam adquirir al Pla d’acció municipal. Per tant, hem de seguir amb 
tot el que ens hem proposat fer fi ns al fi nal del mandat. Tot i que des de l’equip de govern 
es pugui fer una bona valoració, qui realment valorarà tot el que s’ha fet durant aquest 
temps seran els ciutadans i ciutadanes que aquest pròxim mes de maig, a través del seu 
vot, determinaran si ha sigut així. 

Quins avantatges té la política local i com es veuen reflectits?
El gran avantatge de la política local és la de la proximitat. Més enllà dels diferents grups 
municipals que poden haver-hi al municipi, vivim en un poble on pràcticament tots ens 
coneixem i és molt més fàcil arribar a les persones. El tracte entre els polítics i la població 
és més de tu a tu i això fa que es puguin tractar millor les coses. Tot i que la política auto-
nòmica i estatal és molt important, ja que també té molta incidència per a tots i totes, les 
actuacions que es poden anar fent a l’Ajuntament tenen una conseqüència directa sobre 
la gent del nostre poble. 


