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Quan neix el teu interès per la política?
Doncs no sabria dir el moment exacte, però no em puc quedar quieta quan veig una cosa 
que no està bé, que es pot millorar. Les situacions injustes m’activen molt, i fa uns 
anys -tots recordem que hi havia moltes situacions injustes-, no em vaig poder quedar 
parada veient com pagaven justos per pecadors. Com gent que no tenia cap culpa havia 
de patir els excessos d’altres. La veritat és que, en ser mestra, estava una mica allunyada 
de com funcionava una administració, la burocràcia o els protocols interns. Però tenia 
molt clar que si no m’implicava a mirar de solucionar els problemes, no m’ho perdonaria 
a mi mateixa. En aquell moment, vaig tenir la sort de trobar un magnífi c grup de persones 
disposades a implicar-se com jo. I després d’aquest temps, el que he après de tot això 
és que si volem que les coses canviïn no ens podem quedar a casa esperant que algú ho 
faci per nosaltres. Les persones pensem molt més igual d’allò que ens volen fer creure. Al 
fi nal ens preocupen les mateixes coses. És per això que si nosaltres tirem endavant per 
buscar solucions, trobem moltíssima gent que pensa igual i s’anima. Només necessitem 
que algú ho iniciï. Però ens hem d’implicar.

“Si volem que les coses canviïn, no ens podem quedar a casa esperant que 
algú ho faci per nosaltres” 

Sobre Casandra:
Nascuda a Baza (Granada), l’11 d’octubre de 1986. És diplomada de Mestra amb 
especialització en Educació Física per la Universitat de Vic. Ha treballat com a mestra 
a l’escola municipal Pau Vila i posteriorment com a mestra de Primària per al Depar-
tament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

“Les persones pensem molt 
més igual d’allò que ens volen fer creure”

Què és per a tu Parets del Vallès i quin és el seu potencial? 
Parets és la meva vida. És on he construït la meva família. És el nostre futur. Parets ho 
és tot per a mi. Jo vaig néixer a Baza, Granada, i de petita vaig viure a Pozo Alcón, Jaén. 
Però vaig arribar a Parets que encara no tenia dos anys, i aquest és el poble on he crescut, 
on he estudiat, on he fet esport, on m’he enamorat i on he sigut mare. És el poble on he 
viscut i on viuré. Si ja estava enamorada de Parets abans, d’ençà que soc mare n’estic 
encara més meravellada. Penso que és el lloc ideal per construir una família i per viure-
hi, per la sort que tenim de poder gaudir de tants espais fantàstics. De fet, Parets, és el 
lloc del qual quan en surto, hi vull tornar. I això és el que em convenç que és el lloc on 
vull ser. Que és casa meva.

Quins projectes destaques com a regidora d’Educació? 
Com a mestra està clar que és una regidoria que em toca molt de prop. Una regidoria 
en la qual sento que estic treballant per millorar el benestar dels nostres infants com 
feia abans, però des d’un vessant diferent. Una tasca molt intensa que em permet estar 
en contacte molt estret amb la resta de famílies del poble, que, tot sigui dit, som espe-
cialment exigents quan es tracta dels nostres nens i nenes. I és per això que em sento 
especialment orgullosa de tres projectes del govern que penso que han estat els més 
signifi catius en aquesta àrea: el compromís de l’eliminació dels barracons de La Sínia; 
l’ampliació de gratuïtat de llibres de text i material innovador a la secundària i el projecte 
de transformació dels patis de les escoles públiques.
El primer s’aconseguirà gràcies a la construcció d’un edifi ci annex al Lluis Piquer i que 
fusionarà els dos centres educatius, l’escola Lluis Piquer i La Sínia. En el segon, aconse-
guim que les famílies tinguin subvencionat el material de primer de primària fi ns a quart 
de l’ESO. I en el tercer, és un projecte ambiciós, en el qual agraeixo a tota la comunitat 
educativa la seva implicació. El projecte té uns benefi cis espectaculars per al dia a dia 
dels centres educatius. Ara poden utilitzar els patis escolars com espais pedagògics i 
durant més hores al dia i no solament espais d’oci i lleure.

En quins àmbits has treballat com a regidora de Comunicació?
L’objectiu principal d’aquesta àrea ha estat el contacte amb la ciutadania, ser un Ajun-
tament pròxim i modern amb els veïns i veïnes. En plena revolució de les noves tecno-
logies, cal que les administracions, moltes vegades immerses en processos burocràtics, 
es modernitzin i siguin àgils en la manera de gestionar la informació. A Parets, comptem 
amb perfi ls institucionals a les principals xarxes socials, que s’han convertit en impres-
cindibles del nostre dia a dia i de l’Ajuntament per donar uns serveis més ràpids, pròxims 
i dinàmics. A més, tenim una ràdio professional, Rap107, amb més de 40 anys, que té una 
programació rica, diversa i variada. Però amb tot això no en teníem prou i durant aquesta 
legislatura hem anat un pas més enllà impulsant un canal audiovisual, tvParets.cat, que 
ens situa com a municipi pioner i referent amb un canal propi que encara té recorregut i 
potencial, on les entitats del poble tindran un paper molt destacat. 

Has estat regidora de Salut en una època molt complexa, amb la pandèmia de la 
Covid-19. Com ha estat aquest període?
Complicat, incert i dur. Com per a tothom, no va ser una situació gens fàcil. A l’Ajuntament 
realment tenim competències molt limitades pel que fa a salut. L’objectiu va ser coordi-
nar-nos amb el CAP, la residència i l’Hospital de Mollet. A més, les escoles van tancar i això 

“Parets és la meva vida. És on he 
construït la meva família. És el nostre 

futur. Parets ho és tot per a mi”

“Sumem Esquerres a Parets 
és el partit de Parets i només de Parets”

va ser un daltabaix a la regidoria d’Educació que, entre d’altres, vam haver de gestionar 
en molt poc temps recursos tecnològics per a tots els infants i joves de Parets.

Actualment, l’equip de govern treballa en coalició. Com ha estat la relació amb els 
socis de govern?  
Sumem Esquerres a Parets és el partit de Parets i només de Parets. Un partit fet pels veïns 
i les veïnes amb l’única motivació de millorar la vida de la gent que viu aquí. Perquè és la 
vida de les nostres famílies, dels nostres amics i amigues, de la gent amb qui compartim 
barri... I el fet de millorar la vida de les persones que t’importen fa que tinguis una mo-
tivació molt gran i unes idees molt clares: només importa que la gent de Parets estigui 
millor. I si això no es compleix, no podem entendre’ns amb altres partits.
Crec que a Parets hem assolit, amb els companys/es del PSC una entesa estable, on la 
confi ança mútua i la generositat ha estat la clau per aconseguir-ho. La realitat és que 
gràcies al diàleg hem aconseguit entre tots impulsar reformes que eren necessàries per 
al poble, mesures que fa temps que demanàvem des de SEAP. Els nostres compromisos 
adquirits amb els veïns i veïnes per nosaltres son el més important.


