ÒSCAR PARÉS FRANQUERO
Nascut a Barcelona el 1981, de mare bibliotecària i pare metge. Vaig tenir la sort de
poder acabar dues llicenciatures a la UB (Filosofia i Antropologia) i, posteriorment, el
Màster en Drogodependències. He treballat al sector social i a l’administració pública
en l’àmbit de les polítiques de drogues i la defensa dels drets humans i els col·lectius
vulnerables. Fa pocs mesos que visc a Sant Cugat i m’agradaria contribuir a la
regeneració política i democràtica del nostre municipi i país.
FORMACIÓ ACADÈMICA REGLADA
Llicenciat en Filosofia, Antropologia i Màster en Drogodependències.
Cicle Formatiu de Grau Superior en “Màrqueting: Serveis al consumidor”.
IDIOMES
Català, castellà i anglès.
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
A banda de les feines precàries inherents a l’etapa d’estudiant, vaig treballar com a
formador per l’entitat Energy Control (ABD) impartint xerrades en instituts sobre
consum d’alcohol i d’altres drogues.
Seguidament, vaig iniciar una etapa de set anys com a col·laborador de la Sotsdirecció
General de Drogodependències del Departament de Salut de la Generalitat, coordinant
accions, estratègies i subvencions en l’àmbit de l’oci nocturn i dels anomenats Clubs
Socials de Cànnabis.
El 2013 vaig deixar la col·laboració amb el Departament de Salut per impulsar (com a
sotsdirector) la Fundació ICEERS, on treballem des de l’àmbit científic, polític i social el
fenomen de les drogues, en l'àmbit local, autonòmic, estatal i internacional.

PROPOSTES DE GOVERN
Com que fa poc mesos que habito a Sant Cugat, les meves propostes són de carácter
metodològic més que pròpiament de contingut. El meu deure és aprendre més del
municipi i la meva obligació fer valer que dins d’un col·lectiu com Primàries la
transparència i el compromís envers la independència siguin els principis rectors.
Administració pública
-

Impulsar de manera valenta i decidida les accions necessàries per assolir la
independència de Catalunya.
Establir mecanismes de transparència, rendició de comptes i auditoria envers
les polítiques públiques i els seus promotors/es així com envers totes les
entitats relacionades amb l’administració local.
Denunciar i reduir els privilegis i entre els grups de poder i l’esfera política.
Tenir en compte i respectar les especificitats socials, urbanístiques i
geogràfiques de Sant Cugat a l’hora de fer política pública.

Drets Socials
-

Vetllar perquè les polítiques públiques respectin la perspectiva de gènere i la
defensa dels drets dels col·lectius vulnerables.
Monitorar les desigualtats socials i promocionar mecanismes de reducció
d’aquestes.
Fomentar el cooperativisme i l’associacionisme.

Promoció econòmica
-

Cooperar proactivament amb l’emprenedoria social i privada.
Repensar el teixit privat del municipi com a un ecosistema i fomentar-ne les
sinèrgies i creixement.

Medi ambient
-

Defensar la protecció de l’entorn i els recursos naturals i fer-ne un àmbit
d’educació per un món més sostenible.
Contribuir a la reducció de la contaminació afavorint els motors elèctrics i
d’altres alternatives.

Educació
-

Revisar les ajudes i relacions institucionals amb centres educatius i guarderies
per tal reduir les diferències socials i vetllar per una societat més inclusiva i
transversal.
Fomentar activitats de tot tipus en els diferents espais educatius i participatius
per tal d’afavorir la cohesió social, el debat democràtic i la participació de la
ciutadania.

