Marc Subirachs Rius
Sant Feliuenc d’origen i
Molinenc des de fa 13
anys.
Aquí a Molins em vaig
establir amb la meva
muller per pujar la nostre
família; dues filles un gat i
un gos.
Sempre interessat amb
l’esdevenir de la vila, vaig
formar part un temps de
l’assemblea d’ERC de
Molins de Rei, però no
m’hi vaig sentir prou
representat.

Que faig?
Treballo per una multinacional americana dedicada a la personalització de
targetes de crédit i documents governamentals, tipus documents nacionals
d’identitat o passaports. Molt lligat sempre al món de la seguretat digital i
entorns.
Faig suport a nivell europeu a tota la regió EMEA. Em dedico a viatjar i a posar
en marxa diferents projectes arreu del territori internacional. La gestió de
persones ha estat una part important a la meva feina durant temps fins que
vaig canviar d’equip, però sempre m’he entès bé amb la gent, tot hi ser
exigent i sempre voler millorar.

Que m’agrada?
El que més m’agrada és arreglar coses, estudiar-ne el funcionament i mirar de
millorar-les, no paro fins tenir les coses arreglades o mirar de que funcionin
millor. Tot hi no tenir prou temps últimament, sempre m’ha agradat caminar i
sortir per la muntanya amb la família, la platja i l’aigua son coses que em
relaxen bojament. Sortir amb moto amb els amics una altre de les meves
passions, l’esperit de la llibertat corre per dins.

Que faig a Molins?
Intento estar al dia de tot el que passa a nivell ciutadà i polític, tot i que no es
gens fàcil en l’actual situació de crispació i desencís.
Miro de parlar-me amb tothom, faig de delegat d’una de les classes de les
meves filles, participo activament a l’AMPA de l’escola Castell Ciuró, fins ara
porto la comissió de bricolatge de l’escola. Mirem de participar activament a
les festes de la vila tots quatre junts, bé, miro de ser un molinenc actiu en la
seva tradició cultural i festiva.

Per què em presento a Primàries Molins de Rei?
Crec que és hora de canviar la forma partidista en la que es gestiona aquesta
vila de Molins de Rei, crec que hem de ser un ajuntament fortament republicà
enfocat als vilatans i dedicat a ells, ajudant i empenyent al govern català cap a
un estat independent.

Què espero d’un ajuntament Republicà?
Construir un programa electoral entre tots i totes amb molt de compromís,
transparència i participació, que es pugui explicar tot, el que fem i el que no
fem i per què.
Posar en marxa projectes socials i d’energies renovables on tota la vila en surti
beneficiada. Repartiment dels mitjans de forma justa. Fraternitat.

Com imagino Molins?
Una vila moderna i sostenible, arreglada, cuidada, enfocada als vilatans.

Què milloraria?
Les seves connexions metropolitanes, milloraria i ajudaria a potenciar el seu
entorn comercial, els seus polígons industrials, recuperar-ne empreses i poder
oferir feina als seus vilatans.
Milloraria les connexions i els transports públics.

Què valoro de l’actual consistori?
Que va fer un esforç per trencar l’antiga socio-vergència que arrossegàvem els
últims anys per convertir-se en un ajuntament republicà.

Què vull millorar de l’actual consistori?
Si mes no, vull ajudar a canviar-ne moltes coses, vull atendre i millorar els
seus serveis, vull posar fil a l’agulla a problemes, que quan surten a la llum i
es fan palesos, ningú torni a dir allò de: fa molt de temps que ho
arrosseguem.

Vull que des de una perspectiva republicana tirem endavant un ajuntament
plenament independentista, però que mai oblidi a la resta.

Què puc aportar com a regidor de Molins de Rei?
Feina, molta feina, idees en positiu, convertir la meva experiència professional
en gestió de persones i manteniment dels espais. Fer valer els coneixements
de les persones i coneguts de la vila per que tot funcioni millor. Que la vila
pugui decidir que vol fer o com convertir la vila.

