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Francesc de la Torre (PSC-CP)

Portaveu del PSC-CP. Regidor de Seguretat 
Ciutadana, Via Pública i Serveis Urbans, 
Cultura i Coordinació de Barris

D’on neix el teu interès per la política?
Com sempre dic quan en fan aquesta pregunta, jo soc socialista gràcies a la meva dona. 
Des de que la conec és el meu referent pels valors que a mi em representen: honestedat, 
compromís, justícia i igualtat. És la persona que més m’escolto i admiro.

Al mes de setembre hi va haver canvis de cartipàs, entre ells a Via Pública i Serveis 
Urbans. Quins projectes s’estan treballant en aquesta àrea? 
Via Pública i Serveis Urbans són àrees molt complexes per tot el que impliquen. La regi-
doria continua sota el paraigüa d’una macro àrea que lidera el nostre alcalde, Francesc 
Juzgado. Actualment estem treballant de ple en la campanya de l’esporga, en la neteja 
constant i posada al dia de carrers, places, barris i parcs, i en millores a les voreres del 
poble. Estic convençut que a mesura que anem actuant, la gent sabrà valorar les millores 
que estem implementant. La via pública no ens l’acabarem mai, és el primer que ens 
trobem al sortir de casa i on cal destinar més esforços. És una de les prioritats del govern 
actual. El mateix serveix per a Serveis Urbans, sempre estem innovant i millorant perquè 
Parets mereix uns serveis públics urbans de primera, com ho és el nostre poble.

En quins àmbits s’ha treballat des de la regidoria de Seguretat Ciutadana?
No em cansaré de repetir que la nostra policia és de les millors de tot Catalunya. I no 
ho dic jo, ho diuen la resta de cossos de policies locals i Mossos d’Esquadra. Incloc a 
Protecció Civil de Parets. Són únics i exemplars. Pel que fa més concretament a dades 
policials objectives, per exemple, en aquest segon semestre de l’any, comparat amb el 
passat, hem passat de 5 a 1 okupacions i de 6 casos de violència de gènere a 2. Destaco 
aquestes dades perquè són dos dels temes més sensibles i que avui més preocupen a 
la ciutadania. I hem aconseguit detenir més delinqüents, de 9 a 14. El missatge a Parets 
és clar, qui la fa la paga. La nostra Policia és referent en matèria de noves tecnologies i 
volem donar un nou pas endavant en temes de ciberseguretat. Tot i que la titularitat en 
matèria de seguretat ciutadana és competència dels Mossos d’Esquadra, la nostra policia 
sempre està al peu del canó i hi dediquem entre un 70 i un 80 per cent del temps dels 
serveis de cada torn. Treballem de la mà. Hem crescut en agents de policia per tenir una 
plantilla capaç de donar resposta a la demanda i necessitats del nostre poble.

“Sempre m’implico al 100 per cent en tot el que faig i la política m’agrada 
i m’omple”

Sobre Francesc:
Nascut a Granollers l’11 de setembre de 1975. Llicenciat en Comunicació Audiovisual 
per la UAB. Va ser director de Canal Català Vallès i cap de redacció d’una editorial 
de revistes tècniques i del sector de l’arquitectura. Ha estat director del programa 
“Res com el Vallès” per a totes les emissores radiofòniques del Consorci de Turisme 
del Vallès Occidental. Actualment forma part del comitè de direcció i redacció de 
l’Endavant!, el diari altaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). Ha estat 
col·laborador presentant nombrosos actes, gales i curses de diferents entitats es-
portives i culturals de Parets del Vallès.

Quina és la teva opinió de tot el teixit cultural de Parets i la seva relació amb l’Ajun-
tament, com a regidor de Cultura? 
Un dels principals actius de Parets són les nostres entitats i la nostra gent. Des de sem-
pre hem estat referents en matèria cultural, gràcies a la tasca del nostre teixit cultural 
i al gran equip que també tenim a Cultura. Si ho deia amb la policia, què us haig de dir 
del nostre equip de Cultura? Els que tenim la sort de viure a Parets gaudim de la nostra 
cultura cada dia i a totes hores. No ens l’acabaríem. Em declaro un activista cultural més 
i estic al seu servei sempre que em necessiten.

Què destacaries de les Regidories de Barri com a coordinador de la iniciativa? 
Segurament és una de les àrees de l’Ajuntament que més feina dona i que menys es veu. 
No us podeu imaginar la feinada que tenim tant des de Via Pública com des d’incidèn-
cies. Estem millorant els temps de resposta a tot el que ens arriba. La veritat és que la 
ciutadania ens ajuda molt a identifi car coses per millorar cada racó de Parets. És feina 
nostra, està clar, però el poble és de tothom i cosa de totes i tots i hem d’anar de la mà 
per tenir un poble més cívic i més net. Necessitem la col·laboració de la nostra ciutadania. 
Sense aquesta ajuda tot seria més difícil. Agraïm sempre que ens informen de coses a 
millorar en benefi ci de tothom. 

Aquest mes, el PSC de Parets ha reelegit Juzgado com a candidat a l’alcaldia. Què et 
sembla la reelecció?
Em sembla el millor candidat i el millor alcalde possible per a Parets. És una persona 
pròxima i dialogant, un treballador incansable i un polític del que n’hem d’aprendre molt. 
És la persona que m’ha donat l’oportunitat de complir un dels meus somnis, fer política 
local. Sempre estaré en deute amb ell. Quan anem pel carrer, m’adono de l’estima que li 
té la gent. No és gaire habitual en política que t’aturin amb tant i tant afecte i respecte. 
Parets té un grandíssim alcalde que pensa en el seu poble tots els dies i a totes hores. Jo 
també tinc un gran respecte i estima pel meu alcalde perquè, com deia abans, també té 
els valors que a mi en representen. 

Quina valoració fas de tota la feina feta per l’equip de Govern fi ns avui?
No hi ha prou espai per destacar tot el que estem fent. Tenim un líder i tenim una coalició 
que treballa incansablement. No puc tenir més que bones paraules per totes les meves 
companyes i companys del PSC i de Sumem Esquerres a Parets. Hem fet pinya des del 

Un dels principals actius de Parets són les 
nostres entitats i la nostra gent. 

primer moment i treballem molt, amb moltes ganes i de manera cohesionada. Parets i 
les paretanes i els paretans surten guanyant amb aquesta bona entesa. Si hagués de 
resumir-ho, diria que som un equip de persones amb un objectiu comú: millorar el nostre 
poble fent política útil des de la proximitat. 

Què és el més important en política i quina implicació té a la política local? 
En política l’important és ser honest i lleial al teu projecte i al teu líder, sempre, en els 
bons i en els mals moments. Jo crec que, entre d’altres motius, per això la gent del PSC 
hem recuperat l’alcaldia, perquè hem actuat igual a l’oposició que al govern, de manera 
constructiva i sempre mirant pel bé de Parets i de les paretanes i els paretans. La meva 
implicació és total perquè estic fent el que més m’agrada en aquesta etapa de la meva 
vida. Sempre m’implico al 100 per cent en tot el que faig i la política m’agrada i m’omple. 
Cada vegada que em demanen una reunió o ens aturen pel carrer un veí/na o una entitat 
o un col·lectiu hem de valorar que podem ajudar i ser útils a la societat. Això no té preu. 
Els meus pares em van ensenyar que, a la vida, l’important és ser conseqüent amb un 
mateix i poder marxar a dormir sense haver-te fallat a tu mateix-. Els dono les gràcies 
perquè mitjançant aquests valors i aquesta fi losofi a soc una persona feliç, amb molts 
amics, que forma part de dues meravelloses famílies, la parental i la socialista.

No em cansaré de repetir que la nostra 
Policia és de les millors de tot Catalunya.


