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ARQUITECTE TÈCNIC + ENGINYER EDIFICACIÓ
Sobre mi
Sóc Marc Carrera i Pedemonte, vaig néixer a Barcelona el 1987 i porto vivint a Vilassar de Mar tota la vida.
Sóc Arquitecte Tècnic i Enginyer de l’Edificació, i m’he especialitzat en els costos i contractes del món de la construcció.
Actualment treballo en un despatx d’arquitectura tècnica a Barcelona dedicat a la Direcció de Projectes i als Costos de la
Construcció de projectes de rellevant importància. Anteriorment he treballat en dues constructores i en un parell de
despatxos d’arquitectura, un d’ells a França, concretament a la ciutat de Dijon.
Sempre he estat molt actiu amb tot el que estigui relacionat amb la independència de Catalunya. Des d’estar involucrat
amb l’Assemblea Nacional de Catalunya organitzant la Via Catalana al nostre municipi, fins a aportar el meu granet de
sorra per al referèndum de l’1 d’Octubre.
Em presento a les primàries de Vilassar de Mar:
-

Per pensar entres totes i tots el projecte de poble què volem per d’aquí 30 anys, no el poble què volem fins a
les properes eleccions.

-

Perquè crec que és una clara eina de radicalitat democràtica i una nova manera per donar més poder de
decisió al poble.

-

Perquè és un bon instrument que servirà per a fiscalitzar la feina dels nostres polítics.

-

Perquè la política no ha de ser un modus vivendi, ha de ser un servei limitat en el temps.

-

Perquè vull pressionar les institucions catalanes perquè apliquin el resultat del referèndum vinculant de l’1
d’Octubre del 2017: Declarar la Independència de Catalunya.

Formació acadèmica
2016 – 2017 Postgrau Quantity Surveyor, (6 mesos). CAATEB, Barcelona.
2011 – 2012 Màster en Tecnologia en l'arquitectura. Especialitat en Rehabilitació i Restauració (2 anys).
Projecte pendent d’entregar. ETSAB, Barcelona
2009 – 2010 Enginyeria Edificació. UCJC, Madrid
2005 – 2009 Arquitectura Tècnica. ELISAVA, Barcelona

Altra informació
Idiomes :
Català i Castellà (Natiu)
Anglès (Parlat, llegit i escrit)
Francès (Parlat i llegit)

