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El passat dissabte 21 d’abril, en el marc de la Festa 
de la República que celebrem des d’ERC Martorelles, 
vam presentar el que tornarà a ser el nostre cap de 
llista a les properes eleccions municipals del maig del 
2019, l’alcalde de Martorelles, el nostre company Marc 
Candela.

L’elecció d’en Marc Candela va ser aprovada per una-
nimitat en una assemblea de militants i simpatitzants 
el passat 11 d’abril.

A l’acte del dia 21, acompanyats per l’exalcalde de 
Sabadell Julí Fernandez, el nostre alcalde va explicar 
la feina feta i va retre comptes d’allò que encara no 
s’havia realitzat del que portàvem al programa elec-
toral. Va reivindicar la renovació que estava duent a 
terme Martorelles en les formes de fer política: més 
participativa, oberta i transparent, posant l’accent en 
les persones; com per exemple amb l’augment de la 
despesa en política educativa, que s’ha multiplicat per 
4 respecte el mandat anterior, o les inversions impor-
tants en les millores dels centres escolars, que es du-
ran properament a Martorelles.

En Marc també va explicar la importància i l’esforç  
que ha comportat pel municipi haver executat tot el 
projecte de la Llei de barris de Can Sunyer en 3 anys, 
quan molts no ho veien possible, però era necessari i 
hi havia un compromís tant municipal com del nostre 
partit. Aquest fet va provocar una reestructuració de 
les despeses en les inversions que hi havia previstes 
i que el Pla d’Acció municipal especificava, com per 
exemple les del passeig de l’Avinguda Piera, les dels 
terrenys del nou Pavelló i les de l’inici del nou pla ur-
banístic. Candela es va comprometre a engegar-ho 
abans d’acabar el mandat, així com començar les obres 
del Centre Polivalent de Carrencà que ha de substituir 

l’Envelat i que va anunciar que s’iniciarien just després 
de la Festa Major d’enguany. Tot això, fa que l’actual 
mandat sigui el de més despesa en millores dels es-
pais públics i municipals de Martorelles.

Per tot això, en Marc Candela va reivindicar l’actual 
govern com el de la renovació de Martorelles, i ERC 
com la garantia d’aquesta renovació. Va recordar que 
el nostre projecte no era de 4 anys, sinó d’entre 8 i 10, 
i va anunciar i agrair que la secció local d’ERC de Mar-
torelles l’hagués tornat a escollir com a cap de llista i 
candidat a l’alcaldia de Martorelles.

En Marc va aprofitar per marcar les quatre línies per 
seguir renovant Martorelles:
• Potenciar les polítiques destinades a les persones, 

amb més despesa en educació i atenció a les per-
sones, així com enfortir les polítiques de treball, 
salut i medi ambient.

• Acabar els projectes iniciats en l’actual mandat, 
com són el Centre polivalent de Carrencà, el pas-
seig de l’Av. Piera, l’accessibilitat dels carrers per-
pendiculars i paral·lels a l’Av. Piera i Anselm Clavé, 
així com la revisió del Pla Urbanístic.

• Construïr un nou pavelló municipal, proper a l’ac-
tual i que doni resposta a les mancances del pre-
sent.

• Reformar la Masia de Carrencà per completar les 
reformes de tot el recinte, amb una consulta ciu-
tadana per escollir quins serveis han d’ocupar la 
masia, i l’arranjament amb un gran espai verd de 
tot el recinte de Carrencà.

Per acabar, l’alcalde, va anunciar que vol fer una llista 
cremallera d’homes i dones amb entusiasme per con-
tinuar sent la garantia de seguir renovant Martorelles.
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• Millorada la gestió del calendari d’espais municipals.

• Redactat el nou reglament de participació ciutadana.

• Redactat el nou reglament orgànic municipal.

• Finalitzades les obres de remodelació integral del barri de Can Sunyer.

• Executada la millora de la plaça de la Sardana.

• Millorat l’accés per als vianants del poble al polígon.

• Encarregat un projecte de millora de la vorera de l’Avinguda Piera entre els carrers

      Costa i Alzinar.

• En marxa els rètols indicatius d’equipaments municipals.

• Col·locades plaques de carrers a la urbanització de Can Rabassa.

• Iniciades les obres del nou Espai Social de Can Sunyer. 

• Aprovat el projecte de construcció del nou Centre Polivalent de Carrencà, i pendents de 

l’adjudicació de la constructora.

• Realitzat un acord amb el Departament d’Ensenyament per a la continuïtat de totes les 

línies de P3.

• Obtingudes dues subvencions extraordinàries per a la millora de les façanes de les escoles 

del municipi.

• Celebrada la Setmana Esportiva 2018, amb èxit de participació i organització.

• Efectuada la primer fase de millores de la piscina municipal.

• Reduït el número d’aturats del municipi per sota de les 300 persones (520 al setembre del 

2015).

• Realitzades dues reunions amb veïns de Can Sunyer per analitzar problemes del barri. 

Efectuades les primeres millores.

• Organitzades les Vacances Joves a Port Aventura, Rio Loco i a la base nàutica de Pineda 

de Mar, amb totes les inscripcions exhaurides.
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“El temps posa tothom al seu lloc” 
diu la dita popular. I sí, les compo-
sicions dels grups municipals no 
s’escapen del refranyer popular. A 
menys d’un any de les properes 
eleccions municipals, alguns dels 
regidors han començat a mou-
re fitxa per buscar el seu espai. 
Es nota nerviosisme en els seus 
moviments, i els nervis i la preci-
pitació mai són bons amics de la 
bona feina.

El bo d’en Rafa, portaveu del 
PDeCAT, a l’últim Ple va fer una 
“marxa enrere” que va sorpren-
dre’ns a molts: va demanar deixar 
el grup municipal del PDeCAT, i 
poques hores després s’ho va re-
pensar. Totes les parelles passen 
crisis, fins i tot les ben avingudes. 
Celebrem que els companys del 
PDeCAT hagin superat aques-
ta. Sembla que s’han donat un 
temps per mirar de reconduir-ho...

Els que no van superar la seva 
crisi van ser els companys d’Units 
per Martorelles. Els trios sempre 
són de més difícil gestió, i així, 
al Ple del 15 de gener, la regido-
ra Pedrero va comunicar el seu 
“cessament” (cessament, sí, ho va 
dir fins a tres vegades). Aquesta 
separació és molt més traumàti-
ca. Una cosa és marxar de casa 
i l’altra que et facin fora. A l’expli-
cació de motius, la Sra. Pedrero 
va sorprendre a tothom, fins i tot 
als seus companys, i va explicar 
que l’havien cessat. Al final, i mal-
grat insistir en el concepte “cessa-
ment”, vam entendre que la mar-
xa era voluntària. 

Important els matisos en el llen-
guatge. Plegar és una cosa, i que 
et despatxin n’és una altra. Era 
una notícia previsible, però mal-
grat ser previsible, haig de con-
fessar que va causar sorpresa. 
Va explicar la Sra. Pedrero, ara en 
castellà per allò de buscar nous 
espais, que “muchos vecinos” li 
havien demanat que es quedés.

Contents sens dubte de la deci-

sió, estem segurs que la Sra. Pe-
drero pot seguir aportant molt 
a la política municipal del poble 
com ha fet fins ara. No compartim 
amb ella el viratge del seu discurs 
cap a la ultradreta rància i caspo-
sa, que la va portar en el Ple del 
març a afirmar (literalment): “en 
un estat democràtic no hi ha pre-
sos polítics” i afegir després: “hi 
ha presos complint condemnes”. 
És genial tenir personatges com 
la Sra. Pedrero que inconscient-
ment (o no) ja hagin condemnat 
els nostres companys, fins i tot 
abans del judici. Sense rancor.

En aquell Ple, i en un altre exercici 
d’integritat moral, la Sra. Pedrero 
va votar en contra de la moció 
en defensa de l’escola catalana i 
del model d’immersió lingüística. 
En aquella moció, condemnàvem 
i rebutjàvem l’intent del govern 
del PP de Madrid (avui a l’opo-
sició) de segregar els infants de 
les aules per motius lingüístics. La 
famosa casella a les inscripcions 
que volia trencar amb el model 
educatiu català. En la seva expo-
sició de motius va parlar de les 
“escuelas de la élite” on, segons 
ella, van els fills dels diputats del 
Parlament de Catalunya, i va afe-
gir una frase que serà recollida en 
el proper recopilatori “Cómo ser 
hipócrita y no morir en el intento”, 
la frase, referent a les “escuelas 
de élite” és (literalment): “son es-
cuelas en que la gran mayoria de 
nuestros hijos no pueden asistir”. 
Respectem que cadascú porti els 
seus fills a les escoles que hom 
cregui i pugui, només faltaria, fins 
i tot respectem que ella porti la 
seva filla a una escola interna-
cional americana. No podria ser 
d’altra manera. Tanmateix, cal ser 
curosos amb el que diem, no obli-
dem que els Plens es retransme-
ten per Facebook en directe i en 
horari infantil. Els nens fan el que 
senten i veuen. En política, com a 
la vida, queda molt lleig defensar 
una cosa i fer-ne una altra. Volem 
polítics i polítiques sense màsca-

res. El discurs del Pablo Iglesias 
de Podemos contra la casta i con-
tra els de l’IBEX35 me’l creia quan 
el deia des del seu pis de Valle-
cas de 60 m2. El mateix discurs, 
des del xalet exclusiu a la Sierra 
de Guadarrama de 2.000 m2 ja 
no me’l crec. El de la Sra. Pedrero 
tampoc.

“El temps posa tothom al seu lloc”, 
amb aquesta frase del refranyer 
popular començava aquestes 
quatre línies. I és que el temps, 
savi, ha fet caure les màscares 
als nostres regidors i regidores. 
És l’hora de buscar nous espais, i 
en política nous espais són nous 
electors. Per arribar-hi hom és 
lliure de cercar el millor camí. Uns 
han adaptat la llengua del seu dis-
curs i han optat per l’espectacle i 
els focs artificials, altres canviaran 
de partit, si cal. Per davant, un any 
apassionant, i mentrestant, serem 
espectadors afortunats dels seus 
moviments per poder seguir fent 
aquesta columna “amb la porta 
oberta”. 

El nostre camí és la feina i la co-
herència. No creiem en el virat-
ge, en els cops de volant, ni en 
el regat curt; creiem en el treball, 
la diversitat i en la humilitat com 
l’únic camí per arribar als nostres 
objectius. Diu el nostre president, 
des de la presó d’Estremera: “És 
l’hora de posar les llums llargues 
i mirar al futur amb perspectiva 
per fer un poble millor, un país 
millor.” Volem seguir canviant-ho 
tot contra aquells que no volen 
canviar res. Volem seguir reno-
vant Martorelles.


