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Les accions més destacades del govern
Serveis socials
Era important tenir a Martorelles una vellesa activa i amb 
polítiques comunes. Això és el que hem aconseguit aquests 
darrers anys, unificant els Casals d'Avis i generant dinàmiques 
amb el Centre de Suport de la Llar.

Treball i indústria
Els 100 dies de lluita de les treballadores de Valeo ens van inspirar 
per a treballar per la quasi plena activitat que tenim al polígon 
ara, amb un 95% d’activitat, mentre que quan vam començar 
l’any 2015 era d’un 65%.

Seguretat ciutadana
La seguretat ciutadana de proximitat era un dels nostres 
compromisos el 2015. Avui podem dir que tenim una policia 
pròpia, 24 hores i 365 dies l’any.

Can Sunyer
El nostre compromís amb la millora del barri de Can Sunyer ha 
estat ferm des del primer dia. Després de 4 anys, podem dir que 
hem transformat l’espai públic per a convertir-lo en un barri per 
a les persones. També hem renovat les piscines i hem dotat el 
barri d’un nou espai cívic, el centre el Safareig, que actualment 
està en construcció.

Educació
La joventut és el futur de Martorelles! Vam començar la legislatura 
amb l’amenaça de perdre una línia, i acabem recuperant el 
nombre d’alumnes i millorant la qualitat de les nostres escoles.

Centre Polivalent La Vinya
Calia nodrir Martorelles d’un centre social i cultural, on s’hi 
desenvolupessin tot tipus d’activitats i que serveixi de punt de 
trobada de la població. Això ho aconseguirem amb el nou Centre 
Polivalent La Vinya, on se situava l’Envelat de Carrencà, que serà 
un nou espai i entorn per a guanyar en qualitat de vida.

Més transparència, comunicació i participació

ALTRES ACCIONS

No entenem la política que no sigui de cara a la ciutadania, 
per això calia obrir les portes de l’Ajuntament. Feia falta més 
transparència per tal que tothom tingues accés a tot, calia més 
comunicació perquè tothom ho sabés tot, i més participació per 
aconseguir una societat més activa.

• Creació del Consell d’Infants.

• Creació dels camins segurs a les escoles.

• Treballant per la reobertura de l’espai Jove de Martorelles.

• Incentivar la cultura amb música, teatre, dansa... i creant el Festival de Música Brunzit.

• Creació del Consell de Festa Major.

• Treballar per la realització del nou POUM, que està a prop d’aprovar-se.

• Firma d’un conveni amb Som Energia per erradicar la pobresa energètica.

• Recuperació de Can Camp, rehabilitant la zona del safareig i creant-hi horts urbans.

Via pública
Fa quatres anys volíem uns carrers, parcs i places per a les 
persones. Tot i que encara queda molta feina per a fer, des del 
primer dia hem treballat per a crear un espai públic  per a tothom, 
realitzant moltes millores a tota la via pública.
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Anna Cortinas
Faries alguna cosa diferent de com ho has 
fet sent alcalde aquest últim mandat?
No. Em vaig proposar poder marxar amb 
la consciència tranquil·la quan em toqués i, 
de moment, humilment, crec que ho estem 
aconseguint.

Xavi Franquesa
Quina ha estat la decisió més difícil que 
has hagut de prendre com a Alcalde?
Els dies al voltant del referèndum de l’1 
d’octubre del 2017 van ser molt complicats. 
Tots els alcaldes vam tenir molta pressió. Jo, 
en tot moment, pensava en la pau social, a 
representar tota la ciutadania de Martore-
lles i, alhora, no fallar els meus posiciona-
ments ideològics.

Àngels Carrizosa
Quina és la situació més compromesa vis-
cuda durant els 4 anys de mandat?
Per a mi, és cada cop que com a ajuntament 
atenem una família amb infants que té pro-
blemes econòmics per falta de feina, pèrdua 
de l’habitatge,...
Però si n’he de dir una en concret, al primer 
any de mandat teníem el nou cementiri gai-
rebé acabat i no podíem enterrar ningú ni 
al nou ni a l’antic per problemes de finança-
ment de la Generalitat a l’obra. Les famílies 
que ho van patir, com és obvi, els va causar 
un gran malestar.

Sergi Galí
Quin projecte creus que serà el més im-
portant del següent mandat?
M’és difícil triar-ne un en concret. Totes les 
accions són importants independentment 
de la seva magnitud física o econòmica, però 
destacaria la millora dels carrers Aurora, 
Mercè Rodoreda, Sol, Núria, Sant Joaquim i 
Can Sunyer, la construcció del nou Pavelló, i 
la reforma de la Masia de Carrencà.

Joan Marc Flores
Què pot fer l’Ajuntament per a combatre 
l’incivisme en la gestió dels residus per part 
d’una minoria de veïns i veïnes? 
Continuar treballant en campanyes de civis-
me i canviar la manera de recollir les escom-
braries a les zones de blocs de pisos. Tinc al 
cap un parell de solucions que es realitzen a 
d’altres pobles: bosses personalitzades per 

cada habitatge o fer el porta a porta a tots 
els portals i eliminar els contenidors d’es-
combraries. Caldrà analitzar-ho amb cura.

Remei Verjuan
Com t’imagines Martorelles en un futur?
Com a un poble acollidor, modern, on la gent 
continuï coneixent-se i saludant-se pel carrer. 
Amb més espais, places i equipaments per 
relacionar-se amb la gent, i on el seu jovent 
s’hi vulgui quedar a viure.

Pere Truyols
Es farà la renovació de l’avinguda d’en 
Piera amb un passeig des de Carrencà? 
I com quedarà el POUM del barri de Ca-
rrencà?
Si continuem tenint un pes important i te-
nim disponibilitat econòmica, mirarem de 
tirar endavant el passeig de l’avinguda d’en 
Piera perquè creiem que és un àmbit de mo-
bilitat important del poble. 
Pel que fa a com quedarà el barri de Ca-
rrencà amb el nou POUM, caldrà veure les 
propostes que es facin i, sobretot, l’anàlisi 
econòmica d’aquestes propostes. De res 
serveixen grans projectes urbanístics que 
econòmicament no són viables, com hem 
vist amb el Pla Urbanístic actual del 1987.

Mònica Garcia
Si sabessis que el món s’acaba, què és 
l’últim que faries?
Si no tingués temps, abraçar i fer petons a 
la meva filla i la meva família. Si en tingués, 
marxar a passar els dies que quedessin en-
mig de la natura amb la meva família.

Roger Parera
El millor? I el pitjor?
El millor, una estona en família i amics en-
mig de la natura, si pot ser a la muntanya. 
El pitjor, les persones que actuen amb ran-
cor i enveja.

Mireia Astivill
Que és el primer que penses quan et lle-
ves al matí?
En quina hora és, en què he de fer aquell dia 
i, actualment, a no despertar la nena quan 
em llevi.

Maria Pugès
Un lloc per viatjar? 
Qualsevol país nòrdic a l’estiu.

Emma Sunyé
Tens intenció en algun moment de fer 
política fora de la municipal? 
A mi m’agrada la política. A dia d’avui tinc 
un compromís ferm amb Martorelles que 
m’apassiona i que sé que haurà d’acabar en 
algun moment. Sempre he defensat que un 
alcalde ho ha de ser com a màxim entre 8 i 
12 anys, i no més. Després d’aquesta etapa 
no renuncio a res, però tampoc m’ho plan-
tejo per ara.

Francesc Safont
Ha canviat la teva visió de la política des-
prés de la paternitat?
Ideològicament no, al contrari. Tanmateix, sí 
que he vist com la política s’ha de creure i 
aplicar què vol dir “conciliació familiar”, és 
el més difícil.

Montserrat Riera
El teu avi era molt d’esquerres?
El meu avi matern, sí. Era fill d’un petit sa-
bater castellà de Sants i orfe de mare, re-
cordava amb passió la República i tots els 
fets que hi van succeir. Amb 18 anys el van 
cridar per anar al front de la Guerra Civil 
amb l’exèrcit popular de la República, on 
s’hi va passar més de 2 anys. Va acabar en 
un camp de concentració franquista i fent 
el servei militar durant 3 anys més. Va per-
dre la joventut entre el front d’Aragó i la mili 
a Vigo. Tot i això, no va perdre, ni ell ni la 
meva àvia, els seus sentiments republicans 
i va ser militant a la clandestinitat de CCOO 
i un ferm defensor del català com a llengua 
d’inclusió i vehicular a Catalunya.

Gerard Magrinyà
Una cançó per tancar una festa?
Dues perquè la festa no s’acabi: “Revolu-
ción” d’Amaral i “Home is where the heart 
is” de Ramon Mirabet.

Anna Nogueres
A què has hagut de renunciar per ser al-
calde?
A la meva feina com a arquitecte tècnic i a 
alguna proposta interessant en aquest àm-
bit i, sobretot, a la disponibilitat dels caps 
de setmana per a la meva família.
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