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Anna Nogueres i Vallbona Roger Parera i Roca

Joan Marc Flores i Riera Mireia Astivill i Casamayor
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Graduat en Arquitectura tècnica i estudiant un màster de Ciutat i Urbanisme.
És Alcalde des de la primavera del 2015, i va ser regidor de Cultura i Joventut en 
el mandat anterior.
Li agraden els esports a l’aire lliure, com el senderisme, les raquetes de neu i el 
caiac, i participar en les activitats amb les entitats del municipi.

Graduada en Farmàcia i estudiant del grau en Bioquímica.
Membre de Gegants, Ball de Gitanes i la Unió Esportiva Bàsquet Martorelles.
Li interessen les polítiques i activitats orientades a la gent gran, el medi ambient
i la sanitat.
El bàsquet és la seva passió.

Regidor d’Hisenda, Esports i Promoció Econòmica des del 2015.

Apassionat de l’esport, li encanta la muntanya i l’alpinisme.

Durant 19 anys va ser monitor i coordinador de l’esplai El Refugi.

També aficionat a l’horticultura ecològica i la jardineria.

És Tècnic Superior en Informàtica de Gestió.
President d’ERC Martorelles des del 2006.
Li interessen les tecnologies de la informació i la comunicació, i li apassiona la 
cultura popular i la música.
És membre dels Castellers de Mollet i de l’ANC Martorelles.

Estudiant del Grau de Química a la UAB.
Membre del Club Futbol Sala Martorelles i apassionada d’aquest esport des de 
petita.
Li agrada passejar per la muntanya i bussejar per les platges de la Costa Brava.
Molt implicada en totes les activitats per al jovent que es duen a terme al poble.

És actriu, gestora i distribuidora d’espectacles. Especialitzada en teatre per a 
tots els públics.

Balladora del Ball de Gitanes de Martorelles.
Li agrada perdre’s per la muntanya i al mar. Li encanta la ciutat.
Apassionada de l’art i la cultura.

28 anys. Farmacèutica

44 anys. Treballa en una entitat financera. Pare de l’Aran i la Jana 22 anys. Estudiant del Grau de Química

40 anys. Gestor de serveis d’una multinacional del sector TIC

Hem acabat l’any iniciant les obres del 
principal projecte d’aquest mandat i amb 
el qual ens vam presentar a les passades 
eleccions municipals: la construcció del Centre 
Polivalent de Carrencà. 

Aquest equipament sociocultural ha d’acollir 
amb més bona qualitat tot el reguitzell 
d’activitats que durant 30 anys hem celebrat a 
l’envelat municipal, i ha d’agrupar en un únic 
espai totes les entitats i associacions socials 
i culturals del municipi. Alhora, es millorarà 
tot l’entorn d’aquest espai, dignificant-lo i 
potenciant-lo com a espai de trobada i lleure.

Al Centre Polivalent de Carrencà, s’hi afegirà 
el nou Espai Cívic de Can Sunyer que 
inaugurarem aviat, i que dotarà el barri de Can 

Sunyer i Martorelles d’un espai social molt 
necessitat orientat a les polítiques socials i 
educatives al centre del municipi.

Però, tornant a Carrencà, les obres que van 
començar fa unes setmanes i que, amb un 
pressupost de 2.056.795,15 euros, executarà 
la constructora CERTIS de Balenyà, es preveu 
que finalitzin d’aquí a 14 mesos, és a dir, a la 
primavera del proper 2020. Per la nostra 
part, treballarem amb dedicació perquè les 
molèsties a les activitats que es celebraven a 
l’envelat siguin com menys millor, i ben aviat 
puguem tornar-ne a gaudir amb qualitat al 
nou centre polivalent.

Disculpin les molèsties, estem compromesos 
en seguir renovant i fer avançar Martorelles.

 → Iniciades les obres del Centre Polivalent de Carrencà “La Vinya”
 → En marxa diversos projectes per la millora de carrers i voreres:

 - Substitució de la vorera de l’avinguda d’en Piera entre els carrers Costa i Alzinar
 - Nou pas de vianants al carrer d’Àngel Guimerà
 - Nou pas de vianants a la rotonda de Can Puig, al polígon

 → Aprovat el projecte de substitució de finestres de l’escola Les Pruneres
 → Millores de seguretat per a vianants a l’entrada de l’escola Simeó Rabasa
 → Aprovat el pressupost 2019 abans d’acabar l’any 2018
 → Signat un nou conveni de la plantilla de l’Ajuntament
 → Iniciats els tràmits per la finalització del cos complet de Policia
 → Millores en el format dels actes de Reis
 → Realitzada la segona edició de la Nit de les Entitats
 → Creat el Casal Jove de Martorelles

Comiat a l’Envelat

La llista cremallera d’ERC a les properes eleccions municipals

Feina feta pels regidors

Marc Candela i Callado Mònica Garcia i Gené
34 anys. Arquitecte tècnic de professió. Pare de la Guida 43 anys. Gestora cultural i actriu. Mare de la Margot
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ENTREVISTA A
Anna Nogueres
Segona persona de la llista a les properes eleccions municipals

En aquest número de La Murtra entrevis-
tem l’Anna Nogueres. L’Anna, filla de Can 
Lau, porta anys col·laborant amb ERC Mar-
torelles. De cara a les properes eleccions 
del mes de maig, encapçalarà el projecte 
republicà amb en Marc Candela.

L’Anna en 20 segons?
Tinc 28 anys. Soc graduada en Farmàcia per la Univer-
sitat de Barcelona i, actualment, estic realitzant el Grau 
de Bioquímica a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Combino els estudis amb la feina de farmacèutica.

Col·labores amb alguna entitat del poble?
Sempre he procurat estar vinculada al teixit associatiu 
ja que crec que les entitats en són l’autèntic motor. Sen-
se, Martorelles esdevindria un poble dormitori de Barce-
lona. Entitats vives fan un poble viu. Actualment, soc la 
presidenta de Gegants de Martorelles, la secretària de 
la Unió Esportiva Bàsquet Martorelles i balladora del 
Ball de Gitanes de Martorelles. També soc balladora de 
Gitanes Montmeló.

Com és el teu pas per la UEB Martorelles?
Sí, soc una enamorada del bàsquet. Vaig començar-hi a 
jugar de petita però com que no érem prou nenes i per 
edat no podíem formar equip mixt, vaig haver de deixar 
de jugar-hi. Tot i així, vaig seguir entrenant un temps 
amb l’equip del meu germà. De més gran, vam aconse-
guir muntar un equip femení i hi vaig tornar. Tots els 
membres de l’actual junta fa anys que, d’una manera o 
altra, estem vinculats al club i ens l’estimem. Després 
de més de dos anys de feina, hem aconseguit invertir 
la seva realitat: ara tenim escola de bàsquet, un equip 
femení i molta implicació per part de tota la família del 
bàsquet.

Per què fas el pas?
Després d’anys de col·laborar amb la gent d’Esquerra, 
he decidit fer un pas endavant i sumar-me a l’equip 
d’en Marc Candela. Comparteixo amb el grup el seu es-
perit jove, el seu dinamisme i les seves ganes de se-
guir renovant Martorelles. Penso que hi ha àrees en les 
quals, per formació i inquietuds, hi puc aportar.

Comentes que pots contribuir al projecte re-
publicà que vol continuar transformant Mar-
torelles. En quins aspectes?
Em considero una persona força polivalent ja que puc 
aportar en diferents àmbits. Per formació acadèmica i 
experiència professional, en àrees de Salut Pública i 
Gent Gran. L’atenció a les persones i l’anàlisi de les se-
ves necessitats és fonamental per a la cerca de solu-
cions per poder millorar el dia a dia dels veïns i veïnes. 
Per aficions, evidentment, en tot allò que fa referència a 
l’esport i la participació però també en la divulgació del 
nostre patrimoni material i immaterial. Per conviccions, 
soc una noia compromesa amb el medi ambient i ferma 
defensora de la igualtat a tots els nivells.

Què et sembla que ERC presenti llistes pari-
tàries i cremallera a tot Catalunya?
És un privilegi poder formar part de la primera llista 
cremallera d’ERC que es presenta a Martorelles. La pa-
ritat de les llistes és el reflex de la realitat actual. Només 
una societat on dones i homes juguin papers iguals 
serà una societat realment justa.

L’1 d’octubre vas ser presidenta d’una mesa 
electoral. Hi tornaries?
Sens dubte. Sempre que hi hagi processos en els quals 
es doni la veu al poble, jo seré al Celler.

esquerra.cat/martorelles

Ciències o lletres? Ambdues són necessàries

Última obra de teatre? Els Jocs Florals de Canprosa

Últim llibre? Carta d’una desconeguda (Stefan Zweig)

Can Camp o Can Girona? Can Camp és a tocar de casa

Birra o gintònic? Soc abstèmia

Paper o digital? M’encanta l’olor i el tacte del paper

Un lloc on perdre’s? Qualsevol racó d’Itàlia

Un defecte? L’autoexigència en excés

Basile o Jasikevicius? Ningú mai arribarà al nivell de Basile

T’agrada cuinar? M’encanta fer postres.

Santa Maria de Martorelles o Martorelles de Dalt?
A casa meva sempre n’hem dit “dalt el poble”

FAQS


