Sóc la Maria Tur, tinc 41 anys i dos fills.
Visc a Sant Feliu de Codines des del 2013, i gaudeixo de la vida
de poble tan com la feina m’ho permet.
Des de ben jove estic compromesa amb el voluntariat i amb la
participació ciutadana, he estat cap d’Agrupament Escolta.
Sóc representant de les famílies al Consell Escolar de l’escola
Jaume Balmes. Grallera a la Colla Gegantera. Sòcia del Centre
Excursionista , del Club Atlètic i del Club de Hoquei.
M’agrada caminar, córrer, fer excursions amb els amics, jugar
a pàdel, ballar swing, el ioga, escoltar música (de qualsevol
tipus), i mai dic que no a una proposta innovadora i/o
revolucionaria.

Que vull per Sant Feliu de Codines
Vull per Sant Feliu de Codines, prosperitat i progrés, comerços de proximitat i tradicionals, espais de
trobada per totes les edats, racons i façanes dignes que ens mostrin la historia i el pas del temps.
Vull un poble divers, en moviment, despert, plural i acollidor.
Vull que la gent del poble tingui un espai on pugi fer crítica d’allò que viu i l’envolta, espais on
construir i aportar. Vull un govern que escolti.
I també se el que no vull pel poble on han de créixer i viure els meus fills, fins com a mínim, la seva
majoria d’edat. No vull que vulguin marxar al poble del costat, per estudiar o divertir-se, vull que
tinguin ofertes de espais lúdics, varietat d’extraescolars com: art, música, esports, ball, teatre,
cant...
Vull que segueixin gaudint de les tradicions de SFC i se les facin seves. Vull que estimin el seu
entorn, el seu poble i que se’n sentin orgullosos.
Si volem conservar l’essència de Sant Feliu de Codines, haurem de treballar per tal que els infants i
joves se la facin seva.

Currículum
Sóc Delineant Industrial i Técnica Superior en Desenvolupament de Projectes Mecànics. Treballo al
món de la industria des de fa 20 anys. Me especialitzat en Disseny de plantes industrials, canonades
i processos; i actualment sóc la cap de projectes d’una Enginyeria a Badalona.

