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Toni Fernández (PSC-CP)
Regidor de Promoció Econòmica; Ocupació, 
Empresa i Indústria; i Formació.

D’on neix el teu interès per la política?
Sempre he estat molt orgullós de ser de Parets, i m’ha agradat participar de les moltes 
coses que es fan a la nostra vila, però més concretament l’any 2010, estava treballant 
a la fàbrica de Cola Cao, i es va encetar el projecte Parets com tu el vols 2010-2025. 
Demanaven des de l’Ajuntament participar i donar idees per fer de Parets un poble mi-
llor. Jo veia que a la fàbrica on treballava hi havia molt poca gent de Parets, i que això 
segur que es podia millorar. Des d’aleshores em vaig implicar en aquest objectiu, primer 
externament a l’Ajuntament i posteriorment com a regidor.

Com descriuries Parets del Vallès, la seva gent i el seu potencial?
A Parets tenim uns contrastos que ens fan ser un poble fantàstic per viure-hi. 
D’una banda, tenim la natura a un pas (Gallecs, Can Serra, el Tenes), que ens connecta 
amb la nostra salut, la millora i ens dona un benestar indiscutible. Parets ha evolucionat 
de ser un poble agrícola el segle passat a ser actualment un poble industrial, canvi que 
des del meu punt de vista ens dona oportunitats en un doble vessant. 
Primer permet que l’Ajuntament tingui una bona salut econòmica gràcies a la seva indús-
tria, facilitant la inversió en millores a l’espai públic i en els equipaments del municipi, i 
facilitant ajudes en drets socials o en subvencions en diferents àmbits (segurament som 
l’Ajuntament que, en proporció més subvencions atorgà any rere any). 
En segon lloc, permet donar oportunitats perquè les persones puguem treballar a prop 
de casa, i això no es fútil, i ho dic per experiència pròpia, ja que he estat molts anys tre-
ballant a Parets i això m’ha permès conciliar la feina amb la meva vida familiar i poder 
estar present en la vida dels meus dos fi lls, així com a prop dels meus pares. Ara, en 
canvi, treballo a Girona i noto molt el pes de la distància en la meva qualitat de vida. 
També el fet que hi hagi paretans i paretanes de més d’una generació (com els meus 
pares), i d’altra banda, la important immigració que va venir principalment del sud d’Es-
panya els anys 70 i 80, ha convertit el nostre poble en un conglomerat ric en cultura i 
tradicions, que fan de Parets un poble on tothom es pot trobar a gust, a on la riquesa de 
la gent ens fa a tots millors.

“La millor política social és que tothom tingui una feina” 

Sobre Toni:
És enginyer tècnic industrial químic i enginyer superior en organització industrial 
per la UPC. Màster en Direcció d’operacions per ICT i Màster en Direcció General per 
EADA. Ha treballat durant 20 anys al grup Nutrexpa (ara Idilia) amb responsabilitats 
com la de cap de producció de Cola Cao, cap de manteniment a Phoskitos i com a 
cap de fàbrica a Nocilla. Actualment, treballa al Grup Monbake (antiga Bellsolà) com 
a cap de planta a Aiguaviva (Girona).

Quins projectes destaques com a regidor de Promoció Econòmica; Ocupació; Empresa 
i Indústria; i Formació?
Mira, ho vull explicar de forma molt senzilla. Soc de formació enginyer i durant els 7 anys 
i escaig que porto com a regidor, no he deixat mai de treballar a la indústria privada. 
Primer a Nutrexpa/Idilia, desprès a Agromillora i ara al Grup Monbake. El fet de tenir 
un peu a l’empresa privada i un peu a l’empresa pública, crec que ha ajudat a acostar 
l’Ajuntament a l’indústria del nostre municipi, tant en sensibilitats com pel que es refereix 
al llenguatge, que fa que a vegades ambdós mons no s’entenguin. 
Primer mitjançant la creació del Consell Industrial, que engloba les 20 principals indús-
tries del poble, permet tenir una interlocució de molt valor, per poder sumar iniciatives 
que afavoreixin a tothom (empreses, ciutadania i Ajuntament). Com a exemple, la creació 
de les línies d’ajuts per a empreses que contractin persones del servei local d’ocupació, 
que fa que cada any molts paretans i paretanes accedeixin a un lloc de feina en empreses 
de Parets i voltants. A més, aquests ajuts s’han anat adaptant a les necessitats reals, 
posant el focus en la contractació de dones, de majors de 45 anys i de joves, els grups 
més vulnerables davant l’atur.
També vam crear ara fa 4 anys una línia d’ajuts per a l’autoocupació, en concret per a 
aquells emprenedors i emprenedores que obren un negoci a Parets. Dins d’aquest àmbit, 
estic molt orgullós també del projecte d’emprenedoria a l’escola, que permet que els 
infants de cinquè, aprenguin a crear una empresa, un projecte que va començar a una 
escola i s’està estenent a la resta.
Com a conclusió, a hores d’ara, Parets té un índex d’atur molt inferior a les dades de 
la comarca i del país, i això per a mi, és la constatació que es fa una bona feina per la 
part política que represento i sens dubte també per part dels serveis tècnics. La millor 
política social és que tothom tingui una feina. Aprofi to per fer un agraïment al personal 
de l’àrea de promoció econòmica i ocupació, sense ells no seria possible portar a terme 
els projectes als quals he fet referència. 

Quins són els projectes de present i de futur a les regidories que has encapçalat?
Seguir amb les polítiques que generen ocupació i fer-ho de la mà de les empreses. D’al-
tra banda, potenciar les formacions capacitadores, per tal de millorar les habilitats dels 
usuaris i usuàries del SLOP, amb l’objectiu que trobin feina el més aviat millor, o inclús 
que puguin canviar a una feina més atractiva o millor remunerada.

“Trenco una llança per tots els integrants 
de l’equip de govern actual, s’ocupen i es 

preocupen per les persones de Parets”

Com veus el teixit econòmic de Parets? 
Tot i el difícil context que ens ve al damunt, crec que a Parets hi ha una bona salut, moltes 
empreses presents estan creixent e invertint en noves instal·lacions (Freudenberg, Zanini, 
Covestro, Grifols, Danone...) hi haurà oportunitats per seguir creant ocupació i riquesa, i 
l’Ajuntament estarà al costat d’aquestes empreses i de les pimes també, per tal de posar 
el nostre granet de sorra.

Què destacaries de les regidories de barri? 
Per a mi és el termòmetre amb què hem de mesurar la qualitat de vida dels paretans i 
paretanes, i l’eina per poder donar un millor servei a totes les persones. Jo tinc la sort 
de portar un barri a on visc i, per tant, on conec molta gent. Però no vull arribar només a 
qui ja conec, sinó a qualsevol que tingui neguits o necessitats, i mitjançant la regidoria 
de barri he pogut palpar i fer tangibles solucions a problemes reals. L’experiència és molt 
enriquidora a nivell personal i potser és la part menys visible de la política i la més efi cient.

Quina valoració fas de tota la feina feta per l’equip de Govern fi ns avui? 
Ho vull explicar d’una forma molt simple. Trenco una llança per tots els integrants de 
l’equip de govern actual. S’ocupen i es preocupen per les persones de Parets. Aquesta 
és per a mi la fórmula d’èxit, ja que simplement es tracta d’això. Òbviament, a part de 
l’experiència i les capacitats, que també hi són.  A vegades, podem trigar una mica, però 
la direcció està molt clara i fa que Parets sigui cada dia una mica millor. 

Què és el més important en política municipal? 
Que els polítics estiguin únicament al servei de la gent. Posant tot el necessari per solu-
cionar els problemes i els neguits de les persones. Ser propers i entendre les prioritats.

“A Parets tenim uns contrastos que ens 
fan ser un poble fantàstic per viure-hi”


