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Marc Candela i Callado



GENT COMPROMESA
PER UN POBLE VIU

2. ANNA NOGUERES
28 anys
Farmacèutica i estudiant del grau de 
Bioquímica a la UAB. 
Membre del club de bàsquet, la colla 
de Gegants i Ball de Gitanes.

Independent

3. JOAN MARC FLORES
44 anys

Gestor de banca en una entitat 
financera. 

Apassionat de l’horticultura 
ecològica, l’esport i l’alpinisme.

Regidor d’Hisenda, Esports i Treball

4. MÒNICA GARCIA
43 anys
Actriu i gestora cultural.
Membre del Ball de Gitanes.
Li agrada l’esport, la natura, el mar i la 
ciutat.

Independent

5. ROGER PARERA
40 anys

Gestor de serveis informàtics.
President d’ERC Martorelles i 

membre de l’ANC. 
Li agrada la cultura popular i 
perdre’s per qualsevol poblet.

6. MIREIA ASTIVILL
22 anys
Estudiant del Grau de Química a la 
UAB. 
Membre del Club de Futbol Sala Mar-
torelles. És una apassionada de 
l’esport i gaudeix caminant pels
Pirineus.

7. GERARD DEL CAÑO
25 anys

Tècnic en sistemes d’informació 
geogràfica

Sec. d’organització ERC Martorelles. 
Li agrada córrer, viatjar i passejar 

per Martorelles.

8. REMEI VERJUAN
61 anys
Administrativa comercial en empresa 
de l’automoció. 
Membre de l’ANC, voluntària del 
Lecxit i membre de l’Escola de Poesia.

Independent

9. XAVIER FRANQUESA
48 anys

Enginyer Industrial i postgrau en 
Direcció d’Empreses

És un gran aficionat als escacs i 
durant molts anys en va ser jugador 

federat.

1. MARC CANDELA
35 anys
Arquitecte tècnic de professió. 
Li agrada la muntanya, els esports d’aventura, el teatre i passar una 
bona estona en família.

Alcalde de Martorelles



1a Suplent. MARIA PUGÈS
21 anys
Estudiant 4t de Ciència i Tecnologia 
dels Aliments a la UAB
Membre de la Joventut Sardanista, 
el Pessebre Vivent i Gegants de 
Martorelles.

2n Suplent. MOHAMED BENKHALI 
55 anys

Lampista de professió.
És molt perfeccionista i li agrada molt 

viure a Martorelles.

Independent

10. ÀNGELS CARRIZOSA
43 anys
Gestora de banca en una entitat 
financera.
Li agrada caminar per la natura i és 
una enomorada de la moda.

Independent

11. PERE TRUYOLS
70 anys

Jubilat. Tota la vida ha treballat 
d’electricista

Alcalde de Martorelles entre 2003-05. 
Membre de l’Escola Orfeònica, de la 

qual ha estat President.

3a Suplent. EMMA SUÑÉ
36 anys
Mestra de primària. 
Li agrada ballar i  tenir temps per 
formar-se en temes de l’àmbit 
educatiu.

Independent

4t Suplent. SERGI GALÍ
38 anys

Treballa de tècnic del món de la 
televisió, la publicitat i el cinema. 

Li agrada la muntanya, els animals, la 
música i la Festa Major.

5a Suplent. ANNA CORTINAS
27 anys
Procuradora als Tribunals de Justícia. 
Sempre que pot, viatja en furgoneta
amb els seus animals per fer 
carretera i manta.

Independent

6è Suplent. FRANCESC SAFONT
35 anys

Responsable d’una cuina central en 
una empresa de càtering. 

Amant de la naturalesa, li agrada pas-
sejar per la Serralada Litoral.

Independent

7a Suplent. MONTSERRAT RIERA
83 anys
Jubilada. Va treballar durant molts 
anys a la Fabriquesta.
Membre de l’Escola Orfeònica, la 
Joventut Sardanista, el Pessebre 
Vivent i el Ball en Línia. 
Independent

8è Suplent. GERARD MAGRINÀ
26 anys

Estudiant de fotografia i treballant en 
un estudi de disseny. 

Li agrada fer i escoltar música i anar 
a la natura per desconnectar.

Regidor de Cultura, Joventut i TIC 



UN POBLE PER A LES PERSONES

Potenciar l’envelliment
actiu de la població

Continuar amb
la implantació

dels “Camins escolars”

Millorar els equipaments 
dels dos centres escolars

Crear grups de criança i 
assessorament educatiu

Crear una cuina central al municipi per abastir
els centres educatius i socials
• Creant una cuina única que doni servei a l’escola Simeó Rabasa i 

l’escola les Pruneres.

• Donant servei al Centre de Suport a la Llar, també en períodes de 
vacances, durant els quals es podria atendre a infants i usuaris de 
serveis socials.

• Promovent que tot el menjar sigui cuinat a Martorelles i que s’utilitzin 
productes de qualitat, proximitat i ecològics.

Crear un servei extraescolar municipal
• Treballant conjuntament amb el Consell Escolar Municipal per obrir 

un espai extraescolar amb voluntaris que ajudin a fer els deures als 
infants que ho requereixin.

• Creant un catàleg conjunt d’activitats i cursos d’arts escèniques, 
esports i tecnologia que es puguin oferir a les escoles de Martorelles.

Crear un sistema de voluntariat d’ajuda
a la gent gran
• Ajudant-los en les seves tasques quotidianes tot aprofitant els seus 

coneixements vitals.

• Fomentant el voluntariat social tot posant especial interès en el 
voluntariat d’ajuda i la interrelació amb la gent gran de Martorelles. 

Construcció d’habitatge social al municipi
• Realitzant construcció d’habitatge social aprofitant alguns terrenys 

municipals que puguin quedar en desús.

• Amb un acord amb cooperatives socials de desenvolupament 
d’habitatge social.



UN POBLE DINÀMIC

Crear una programació 
estable als equipaments 

municipals

Mantenir el programa
“Vacances Joves”

Destinar una part del
pressupost municipal a 

propostes participatives

Fomentar la contractació 
sostenible, de cooperatives 

i el tercer sector

Construir un nou Pavelló Esportiu
• Construint un Pavelló Esportiu nou incentivant, així, els esports 

interiors del municipi.

• Complint les normatives de les principals federacions esportives.

• Consolidant una zona esportiva digna i segura per al poble.

Crear un museu de la història de Martorelles i el seu 
teixit industrial a les Escoles Montserrat
• Reformulant l’ús de l’edifici antic de les Escoles Montserrat a museu 

per a ús educatiu i esporàdic.

• Instal·lant-hi un museu de la història de Martorelles i els seus oficis 
en una de les dues sales.

Apostar per l’esport a l’aire lliure
• Senyalitzant diferents recorreguts de tots els nivells i distàncies 

per a fer a peu, corrent o en bicicleta pel municipi i el nostre entorn 
agrícola i forestal.

• Instal·lant aparells de gimnàstica tecnificada a l’aire lliure estil 
cal·listènia.

• Mantenir l’aposta per les pistes exteriors de bàsquet i futbol.

Convertir l’espai de Carrencà en el centre cultural, 
social i cívic del poble
• Rehabilitant la Masia de Carrencà i instal·lant-hi la biblioteca i els 

serveis municipals d’atenció a les persones i acció cívica.

• Creant un parc a l’entorn de la Masia de Carrencà amb més vegetació, 
més il·luminació a les pistes i més elements de joc.



UN POBLE MODERN

Acabar l’elaboració del 
POUM (Pla Ordenació 
Urbanístic Municipal)

Fomentar l’ús de la 
bicicleta o el patinet al 
municipi i al Baix Vallès

Millorar la neteja 
als espais públics

Fer de l’Ajuntament un 
referent de polítiques de 

sostenibilitat

Construcció d’una passera entre el carrer Comerç i el 
parc de Can Sunyer
• Executant el projecte de passera nova i de vianants entre el carrer 

Comerç i l’entrada de l’escola Les Pruneres.

• Fent-lo accessible, segur i agradable.

• Millorant la il·luminació.

Millorar la recollida porta a porta amb totes les 
fraccions i redefinir-ne la taxa
• Ampliant la recollida amb el sistema porta a porta a tots els 

habitatges del municipi.

• Recollint totes les fraccions (orgànica, rebuig, paper, plàstic i vidre) 
amb el sistema porta a porta.

• Redefinint la taxa d’escombraries per a fer-la progressiva en funció 
de la renda i el padró de cada habitatge.

Millorar el servei de bus urbà i la seva connectivitat 
amb els municipis, hospital i serveis de l’entorn del 
Baix Vallès
• Connectant de forma àgil la nostra línia amb l’Hospital de Mollet.

• Redefinint les línies i traçats a l’entorn del Baix Vallès.

• Definint un servei nocturn de connexió amb esdeveniments 
destacats i els busos nit.

Reforma integral dels carrers de Can Sunyer, Aurora, 
Núria, Mercè Rodoreda, Sant Joaquim, Piquet i Sol
• Convertint-los en vials de prioritat invertida.

• Refent les voreres i calçades a plataforma única.

• Millorant la accessibilitat i il·luminació.



UN POBLE ACTIU

Incentivar la realització
de campanyes promocionals

via el Consell de comerç

Fomentar la celebració
de fires sectorials

Fer del mercat setmanal un espai 
de referència a l’entorn en el 

producte ecològic i de proximitat

Continuar millorant les voreres per a fer eixos de 
trànsit adaptats i accessibles
• Fent que les voreres i els parcs municipals siguin accessibles i 

permetin  el pas de cotxets i cadires de rodes.

• Desenvolupant el pla d’adaptació progressiva de voreres 
estratègiques tot habilitant els guals i els passos de vianants.

Incentivar l’ús de l’espai de formació per adults
• Incentivar la formació d’adults a les antigues Escoles Montserrat 

per fomentar la formació contínua i ajudar la ciutadania local a 
adquirir i millorar les seves competències professionals per estar més 
preparada per al món laboral.

• Permetent el desenvolupament de persones amb objectius diferents: 
titulació, ampliació de coneixements,...

• Creant un conveni amb l’escola oficial d’adults que la Generalitat de 
Catalunya te a Mollet del Vallès.

Incentivar el Consell de comerç municipal
• Coordinant tots els comerços del municipi.

• Fomentant els seus comerços.

• Treballant amb el Consell de comerciants.

• Conscienciant la ciutadania dels beneficis del comerç responsable i 
de proximitat amb campanyes, tallers i xerrades.

Passeig des de l’Avinguda d’en Piera fins a Carrencà
• Convertint el lateral de l’Avinguda d’en Piera en un passeig per a 

vianants, arbrat i amb bancs.

• Convertint l’aparcament lateral en aparcament en bateria per 
augmentar-ne el nombre de places totals.

• Convertint els passos de vianants en plataformes de pas per tal de 
reduir la velocitat de pas dels vehicles.
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SOM LA GARANTIA
D’UN GOVERN PROPER I MODERN
QUE SEGUIRÀ TREBALLANT
PER UN POBLE VIU


