Francina Torrent Isanta
Vaig néixer a Balaguer l'any 1942 i fa 31 anys que visc a Esplugues. Ara
feliçment jubilada desprès d’una llarga vida laboral en el món de
l’ensenyament, tinc marit, tres fills i vuit nets.

Què faig:
Sóc membre fundacional de l’ANC i d'Òmnium des de fa 6 anys i he participat
en moltes de les activitats de voluntariat que s'han fet des de la Territorial
d'Esplugues. Sempre he tingut present el valor del treball i la necessitat de
rendir al màxim de les meves capacitats.

Què m’agrada:
Gaudir de la natura, quan em vaig jubilar anava a veure sortir el sol des de la
Serra de Collserola (a Esplugues), viatges i excursions. La família és l'amor
més gran que tinc.

Per què em presento a les Primàries Esplugues:
Em presento a Primàries perquè tinc necessitat de servir al meu poble i vull un
ajuntament republicà a Esplugues. Perquè crec en el projecte de l'Alcaldia
republicana, perquè si anem tots a una, tindrem prou força per a construir la
República catalana, començant des de baix, tal com va començar el procés.
La nostra unitat fa la nostra força.

Què n’espero d’un ajuntament republicà:
Que apoderi la ciutadania, mitjançant l’elaboració dels programes electoral i
de govern del mes de maig. I al llarg del seu mandat, que escolti les propostes
i necessitats, que reti comptes de manera continuada, explicant les seves
accions als plens i també en assemblees als barris.

Com imagino Esplugues:
Una ciutat neta, sostenible, ben connectada amb l’entorn metropolità, el Parc
de Collserola i els espais naturals del curs final del riu Llobregat.

Què milloraria:
Millorar la mobilitat i el transport públic d’accés als serveis bàsics. La
sostenibilitat tant pel que fa a les energies renovables, com al consum de
proximitat o les subministradores de serveis. Donar veu als joves perquè
sentin com a seva la ciutat i col·laborar dia a dia en política, ells són el futur i
sempre els encoratjo a ser valents i tirar del carro

Què valoro de l’ajuntament actual:
Que hagi treballat en polítiques socials i gènere, que l'escola, molt
especialment la pública i catalana, hagi pogut desenvolupar-se en el nostre
municipi en bona competència amb grans escoles privades.

Què vull millorar de l'actual ajuntament
M'agradaria eliminar tot tracte de favor arbitrari i l’especulació immobiliària.
Suprimir barreres arquitectòniques i millorar la mobilitat dels discapacitats.
Ajudar al comerç tradicional dels nostres barris.

Què puc aportar com a regidora de l’ajuntament:
Podria aportar l'experiència i la saviesa que em donen els anys que tinc,
maduresa, integritat, il·lusió, capacitat d'organització i entusiasme per millorar
la vida dels ciutadans.
La millor manera de fer-ho és reivindicant els seus drets, hem de poder
expressar-nos lliurement. Només tindrem allò que sapiguem guanyar.

