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CONTACTE

Posa’t en
contàcte
amb el teu
ajuntament

Oﬁcina d’atenció al ciutadà,
matins de dilluns a divendres
de 8 a 14h i les tardes de
dimarts i dijous de 16 a 19h.
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L’Alcalde
Julian Trapero Frias
Govern Local, Urbanisme,
Protecció Civil i
Recursos Humans.
trapero@diba.cat

Primer Tinent Alcalde
David Escartín Mesa
Educació, Esports,
Festes i Comunicació.
escartinmd@diba.cat

Segona Tinent Alcalde
Olivia Mones Estevez
Hisenda, Promoció Econòmica,
Medi Ambient,
Cooperació i Solidaritat.
moneseo@diba.cat

Regidora
Isabel Real Gayo
Obres i Serveis, Cultura,
Joventut, Sanitat, Serveis Socials i
Atenció Ciutadana.
realgi@diba.cat

Regidora
Montserrat Cobo Castellano
santamariademartorelles@cdc.cat

Regidor
Josep Mª Cases
santamariademartorelles@cdc.cat

Regidora
Maria Concepción Collado
santamariademartorelles@cdc.cat

Informació d’utilitat
Empreses i Comerços

Telèfons d´interès
93 570 44 22
085
93 579 54 06
93 570 80 47
93 570 11 82
93 593 00 60
93 570 84 02
010
93 5931828
088
93 5723398
93 593 74 01
061

Can Xesques
Farmàcia Francisco Muñoz Roig
Llar d´Infants la Quitxalla
Llar residencial Les Palmeres
Marisqueria La Flor
Parxet, s.a.
http://www.parxet.es
Perruqueria Sílvia
Joan Marín Construccions

Transports
Autobús de linia www.sagales.com,
Taxis de Mollet
Taxis de Barcelona (1)
Taxis de Barcelona (2)
(1) Jordi Egea (2) Antonio Lara

...espai foto
si vols participar, evian’s la
teva fotografía a:
st.m.martorelles@diba.cat

Si us plau, recliclam
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Ambulàncies
Bombers de Mollet
CAP- Equip d´Atenció Primària
Sant Fost de Campsentelles
Correus Martorelles
Farmàcia Francisco Muñoz Roig
Funerària Monserdà
IES Alba del Vallès
Informació ciutadana
Jutjat de Pau
Mossos d´Esquadra
Organisme de Gestió Tributària.
Diputació de Barcelona
Taxi Vallès
Urgències Sanitàries
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Futur equipament de Can Coll
Aprovacio del conveni urbanistic sobre Can Coll amb la
Diputació de Barcelona i l’Hospital de Sant Pau.
En el ple extraordinari del passat 4 de febrer es va aprovar el conveni urbanístic
acordat entre el nostre Ajuntament i la Casa de la Caritat ( Diputació de
Barcelona ) i l'Hospital de Sant Pau, propietaris majoritaris dels terrenys del Pla
Parcial de Can Coll.
Amb aquest acord , es resol una llarga disputa amb els propietaris del terreny
on estan construïts l'Ajuntament i el centre cívic, que va ser cedit a l'Ajuntament
l'any 1988 per la Diputació de Barcelona i per l'Hospital de Sant Pau , amb la
condició ser compensat posteriorment.
L'Ajuntament adquirirà la propietat d'aquest terreny mitjançant la cessió a la
Diputació i a l'Hospital de Sant Pau, del 10 % del sòl que li correspon a
l'Ajuntament del sector de Can Coll ( PPR1 ). Així, el solar on va ser construït
l'Ajuntament l'any 1994, passarà per ﬁ a ser de propietat municipal .
El conveni inclou una proposta urbanística de les ﬁnques de Can Coll i de les
Escoles (propietat de la Diputació i de l'Hospital de Sant Pau ) que facilita el
desenvolupament del POUM actualment en tràmit d'aprovació provisional, fent
compatibles l'interès general de la comunitat amb els drets urbanístics de la
propietat.
Aquesta proposta urbanística estableix que el sector urbanitzable de les Escoles
(totes les vinyes del cementiri ) es converteixi en sòl NO URBANITZABLE , concentrant l'ediﬁcabilitat en els terrenys de Can Coll .
D'aquesta manera preservem la zona al voltant del Cementiri per a l'agricultura i evitem que es pugui construir en aquests paratges
que tenen un valor ecològic. La zona de Can Coll , serà doncs on el nostre poble podrà créixer, però, les vinyes més properes a la
masia de Can Roda seran zona verda, ja que l'ediﬁcabilitat es preveu al costat del nucli urbà.
Un altre aspecte important d'aquest conveni és l'acord de la cessió anticipada a l'Ajuntament de la Masia de Can Coll , que es farà
efectiu un cop aprovat inicialment el projecte de reparcel·lació del sector de Can Coll. Amb això aconseguiria disposar d'un equipament
públic, l'ús del qual es decidirà col·lectivament entre tots els veïns i veïnes del nostre poble.
La gestió municipal amb pocs recursos, dóna poques alegries i requereix molt esforç i imaginació, però amb aquest acord podem dir
que la satisfacció és variada, perquè solucionem el problema de la propietat del solar de l'Ajuntament, desencallem l'aprovació del
POUM , podrem disposar anticipadament d'un equipament com la masia de Can Coll , tantes vegades reivindicat i preservem tot el
sector de les Escoles, que serà sòl no urbanitzable on es conservarà l'activitat agrària.
Julián Trapero Frías
L´ Alcalde

L’Ajuntament amb ulls de nen
El passat divendres23 de maig varem
rebre una visita molt especial a l'Ajuntament; els nens de primer curs de
la nostra escola. Ells estan estudiant
el poble i les seves institucions i varen
venir per conèixer, de primera mà,
què es fa a l'ajuntament, qui hi treballa i com és el dia a dia de l'Alcalde.
Tot fent-li una entrevista, varen anar

resolent totes les seves inquietuds respecta a aquesta ﬁgura. Després, asseguts a la sala de sessions, i simulant
un ple, varen plantejar i votarles seves
pròpies propostes de millora pel nostre poble.
Aquest equip de govern, està encantat
de dur a terme iniciatives com
aquesta i així poder apropar als nens
la casa consistorial; que és, en deﬁnitiva, la casa de tots.
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Regidoria
d’Urbanisme.
El pasado 25 de Marzo, la comisión gestora de la mancomunidad Intermunicipal de Martorelles y Santa Maria de
Martorelles, adjudicó a la empresa ROGASA las obras del nuevo cementerio
por un importe de 728.849,26 €. La obra
está ﬁnanciada en parte por el Pla Únic
d´Obres i Serveis de Catalunya
(PUOSC), la Xarxa de Municipis de la
Diputación de Barcelona y por los Ayuntamientos de Martorelles y Santa
María de Martorelles.

El dia 12 de Mayo comenzaron las obras del nuevo
cementerio mancomunado con Martorelles
En su día, la Mancomunidad del Cementerio, formada por los dos Ayuntamientos, decidieron la construcción de
un nuevo cementerio, en Martorelles (en
las viñas detrás de la Parxet) ya que la
ampliación del actual de Santa María, no
se podía realizar por problemas de clasi-

ﬁcación urbanística de los terrenos colindantes.

Aigua no apta pel consum humà.
La valoració d'aigua sense garantia sanitària vol dir que en el moment de l'anàlisi els
resultats acompleixen els criteris de potabilitat però no reben cap tipus de tractament desinfectant i per tant no se'n pot
garantir la potabilitat continuada. La font
del Cà era inclosa al treball, però només es
va poder prendre una de les tres mostres
necessàries, després va quedar seca i no
s'ha pogut valorar.
Som conscients que les valoracions no són
garantistes, però cal entendre que és responsabilitat de l'Ajuntament oferir la informació
i responsabilitat de cadascú a l'hora de beure
l'aigua de la font.

neta, el seu estat no és el desitjable. Per intentar millorar aquest aspecte creiem necessari posar-hi atenció, des de l'Àrea de Medi
Ambient ens hem adherit al programa de
neteja de lleres que proposa l'Agència Catalana de l'Aigua, a través del qual està programat per principis de la tardor fer una
neteja del Torrent de la Font Sunyera i el
Torrent de la Torrentera. La intenció és que
aquest sigui un inici d'un seguit d'actuacions d'acció ciutadana i municipal per
aconseguir una millora de les nostres rieres
i torrents. Aproﬁtem aquest espai per demanar especial cura amb el nostre entorn i
mantenir entre tots el nivell de qualitat natural que gaudim a Santa Maria.

El término de la ejecución de las obras es
de siete meses, por lo que está previsto
que se acaben antes de ﬁnalizar este año.

La parte porcentual que le corresponde
aportar a nuestro Ayuntamiento, de acuerdo con el número de habitantes es
90.508,12 €, cantidad totalmente subvencionada por la xarxa de municipis de
la Diputación de Barcelona. La aportación económica no subvencionada que
nuestro Ayuntamiento ha tenido que
aportar de sus recursos propios han sido
unos 9.000 € para pagar el solar donde
ya se ha empezado a construir el cementerio. Las dos partidas están incluidas en
el presupuesto del año 2013.

Hisenda, Promoció
Econòmica, Medi
Ambient
Anàlisi de l'aigua de les fonts
Vist l'interès de la gent del poble per saber si
podem beure l'aigua de la font quan anem a
passejar prop de casa, hem cregut interessant
aproﬁtar el treball que ens facilitava la Diputació de Barcelona, i hem analitzat l'aigua
que raja de les 5 fonts naturals més properes
a Santa Maria.
L'analisi consisteix en comprovar els valors
de Nitrats, Amoni, Enterococ, Escherichia
Coli, entre d'altres, i és en funció d'aquests
que es valora la potabilitat de la font. Així els
resultats han estat:
Font Sunyera i Font de Baix
Aigua sense garantia sanitària
Font de la Mercè, font de Can Matons,
Font Can Roda

Neteja de les rieres.
El tram urbà de les rieres del municipi està
força degradat, tan pel que fa referència a
ﬂora al.lòctona (plantes i arbres no autòctons) com per l'acumulació de deixalles i
brossa als marges. Durant molts anys
aquestes eren considerades l'abocador municipal, i fa que, tot i que hi circuli aigua
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ACTUALITAT

Educació, esport,
comunicacions
i festes
Creix l’us del WiFi
Des de que vam inaugurar els punts WiFi
Municipals l'any passat, l'ús d'aquest servei no ha parat de créixer. Fins al mes d'abril s'han comptabilitzat un total de 1702
connexions al servei, on destaquen els dispositius amb sistemes operatius Android
i iOS pel damunt de la resta (telèfons d'última generació i tauletes).
Com és ben sabut per tothom, aquests
punts WiFi estan situats al Casal cultural
i al d'avis, però el nostre objectiu és ampliar aquest servei a tots els espais públics
municipals una vegada ﬁnalitzi la tramitació dels permisos a la CMT.

Sant jordi
La regidoria d'Educació, el CEIP Les mimoses i l'AMPA, van organitzar el passat
23 d'abril, dia de Sant Jordi, un mercat
d'intercanvi de llibres a la plaça de l'església. Al ﬁnalitzar l'activitat tots els
participants van poder gaudir
de l'obra de teatre “ploma de
pingüí: l'important és que
t'estimin” a càrrec de la

U

Companyia La puça espectacles.
Per ﬁnalitzar les activitats del dia de Sant
Jordi, el dissabte dia 26 d'abril es va dur a
terme un taller de narrativa al Casal cultural a càrrec de la Marina Cueto, on els
exercicis creatius van centrar la major part
del temps.
En pròximes dates, organitzarem un taller
d'informàtica al Casal d'avis orientat al
programari lliure.

La Revetlla de Sant Joan la celebrarem,
com és costum, a la plaça de l'Església. El
preu de la consumició (coca i una copa de
cava) serà d'un Euro.
Per la Festa Major continuem amb el
canvi de dates que ja vam introduir l'any
passat, així que aquest any es celebrarà els
dies 11, 12 i 13 de juliol. També mantindrem el mateix format estructural que les
dues edicions passades, on la plaça Joan
Matons tornarà a ser el centre de la festa.
De moment podem conﬁrmar que el concert del divendres a la nit anirà a càrrec
del Don Vito i los Corleole, on ens presentaran els temes del seu nou disc; també
repetim el dissabte amb l'orquestra Taxman, farem la guerra d'aigua, la festa de
l'escuma, la baixada de carros, la cursa de
mountain-bike, les exposicions, ballaran
les colles de gitanes de Martorelles, farem
el teatre i l'activitat infantil a la font Sunyera, etc... i una activitat nova que no us
la podem dir perquè és una sorpresa!
Totes les activitats seran, com sempre,
gratuïtes.

Sant Joan i la Festa Major
Des de la Comissió de festes ja estem preparant els dos esdeveniments més importants de l'estiu: La Revetlla de Sant Joan i
la Festa Major.

Agenda

Les activitats conﬁrmades són: torneig de
bàsquet sènior, futbol sala infantil i
sènior, petanca, caminada popular, tennis
infantil, ping-pong i la cursa d'atletisme
del CEIP les mimoses (només per
alumnes de l'escola).
Si esteu interessats en participar, us
podeu apuntar a l'Ajuntament, trucant al
93 593 18 28 o enviant un correu a
st.m.martorelles@diba.cat
Al parc de la torrentera.

Amb la intenció de celebrar la ﬁ de la
primavera i obrir les portes a l'estiu i les
vacances, iniciem aquest primer cicle de
concerts a l'aire lliure. Seran concerts
gratuïts.
Dissabte 7 de juny a les 22h Ziggi's Band
Trio (Versions Rock).
Dissabte 14 de juny a les 22h Pau de Nut (
Músic i Artista trencador).
Dissabte 21 de juny a les 22h FALTA EL
GRUP

L'audició de ﬁnal de curs del Taller de
música de Santa Maria de Martorelles.
- Audicions alumnes i grups
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- Piscolabis amb entrevistes i valoració del
curs (al local del taller de música)
Volem agrair a la Societat coral La ﬂor la
seva col•laboració en la cessió d'espais.
A les 12:00h, al local de la Societat coral
La ﬂor.

ACTUALITAT

Cultura, afers
socials, joventut i
serveis socials.
DIA DE LA DONA I CASTELLRUFF
Aquest any vam celebrar el dia de la dona
"per partida doble" i tot referit al món de la
cultura dels nostres avantpassats. Em refereixo a la cultura ìbera, que tenim disseminada pel municipi.
Per una banda, es va executar la primera
fase de neteja del poblat íber de Castellruﬀ.
Amb l'ajuda dels ADF de la zona i amb la
col.laboració de 50 persones voluntàries,
estudiants de diferents punts del territori
espanyol.
Per poder fer aquesta intervenció, prèviament, vam planiﬁcar tot els detalls amb el
Departament d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya i tambe amb el Parc de
la Serralada de Litoral.
L'activitat va ser un èxit, i vam avançar
molt en la neteja, vam treure tota la vegetació que ha crescut descontrolada i fa perillar la estructura del poblat. Ara, desprès

d'aquesta intervenció es dibuixa molt bé el
que degué ser la base d'aquest assentament
que data del any IV abans de Crist.
Encara queda molta feina per fer, i necessitarem tota l'ajuda possible per poder continuar aquest projecte de recuperació del
nostre patrimoni arqueològic, que resta
amagat sota el frondós sotabosc.
I per donar a conèixer una part d'aquesta
riquesa
arqueològica, el dia
8 de març, per celebrar el dia de la
dona, es va realitzar
una excurssió al
monument funerari del Dolmen.
La ruta organitzada per un col.laborador,
en Nicolas Delgado, garantia el recorregut
més màgic per arribar al nostre objectiu,
travessant corrriols molt estrets, i parades
en les diferents fonts del nostre municipi,
fent del passeig una aventura que perdurara en el nostre record.
Un cop al Dolmen, la Rosa Mañosa, especialista en feng shui, ens va fer una petita

xerrada, sobre la importància dels espais i
les ubicacions, i les forces telúriques, va
culminar l'activitat amb una pràctica en
grup per sentir les energies de l'indret.
Desprès d'aquesta connexió amb l'energia
de la terra, tocava un esmorzar per intrèpids, que va acabar amb unes galetes per-

sonalitzades per commemorar el dia de la
dona.
Es curiós, veure que entre els assistents a
l'activitat hi havia gent del poble, que no
coneixia les restes íberes que tenim. I això
ens demostra la importància de donar a
conèixer tot el patrimoni, per poder valorar tot allò que és un TRESOR.

Co-educació amb adolescents
El novembre passat, dintre de la setmana per l'Eradicació de la violència de gènere, vam
començar el nostre projecte de co-educació en la població adolescent de 4 art de la ESO, amb
un magníﬁc video fòrum sobre la discriminació en les imatges: anuncis, cinema , fotograﬁa...
A la segona quinzena de maig, els dies 29 i 30 continuarem el projecte, ara, amb els alumnes de
tercer. Farem tallers amb tècniques teatrals, interactius, on es plantejaran els conﬂictes més comuns entre
els gèneres, i es buscaran entre tots, diferents alternatives per solucionar aquests conﬂictes.
Els tallers es faran amb cada grup classe, en total seran quatre, per poder treballar la implicació personal de cada
alumne.
La nostra intervenció a l'Institut és motivada per què la majoria dels adolescents de Santa Maria de Martorelles es
troben a l'Institut Alba del Vallès, i ha sigut amb la seva coordinadora, la Rosalia Molina que hem estat coordinant i
organitzant tots els detalls per a la realització dels tallers.
Des de la Regidoria de Joventut de Santa Maria de Martorelles hem prioritzat donar les eines possibles, per què els adolescents
puguin pensar per sí mateixos i qüestionar-se les relacions de gènere d'una altra manera. Sense prejudicis, amb llibertat i valors
que ens fan, com a éssers humans, superar-nos a nosaltres mateixos.
No podem perpetuar el que ens esclavitza, podem canviar-ho!!! Aquesta seria la consigna. I per què tot això sigui possible, la
intervenció ha d'anar adreçada a la prevenció de la violència de gènere.
PROJECTE AREG
clases de repàs gratuïtes
Un nou projecte socio-educatiu s'ha posat
en marxa en el nostre municipi amb l'objectiu d'oferir un suport pedagògic als nens
nenes que ho necessitin i per qüestions econòmiques no poden accedir.
Aquest projecte parteix d,en Xavi Costa,
que de forma voluntària realitzarà aquest

suport educatiu.
La proposta, presentada a l'escola Les Mimoses, que en aquests moments rep la
mayoria dels nens de Santa Maria de M.
Ens fa molta il.lusió compartir amb vosaltres i sobretot amb els nens, aquest nou projecte, que una vegada més, ens planteja el
repte de buscar solucions als nostres problemes, que són iguals , però més petits.
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OPINIO

Estem estudiant
la possiblitat
d’instalar 2
piestes de padel
al poble, ets aficionat
o t’engrescaries?

?

(La editorial del butlletí no es fa responsable de les opinions expressades en la vinyeta)

podeu opinar omplint el
qüestionari que
adjuntem al butlletí o directament al facebook de la
festa major:
https://www.facebook.com
/festamajor.stamariademartorelles

CRISI ECONOMICA
El fet que PP i CiU valorin positivament
les dades de l'atur publicades del mes
d'abril, i que diguin que estem sortint de
la crisi, és un intent de tapar la ineﬁcàcia
de les seves polítiques econòmiques,
basades en la reducció del dèﬁcit públic
amb retallades en Sanitat, Educació i
Despesa Social .
La baixada de l'atur registrat a l'abril és
conseqüència que cada vegada hi ha
més gent desanimada que deixa de
buscar feina o que se'n va del país.
La realitat és que hi ha 800.000 persones
ocupades menys que quan va començar
la legislatura, i els que tenen ocupació és
més precària i amb un salari cada
vegada més baix.
El repartiment de la crisi està recaient
sobre els més febles, només la meitat de
les persones que estan a l'atur tenen
algun tipus de cobertura . En canvi,
mentre es rescaten els bancs amb fons
públics " ja van més de 100.000 milions
d 'euros", molta part dels quals no es
recuperaran, les famílies són
desnonades i embargades per aquests
mateixos bancs.

El grup municipal de CiU de Santa
Maria de Martorelles entén que el català
es la llengua pròpia de Catalunya i que
encara està en una situació de
minorització del seu coneixement i del
seu ús i per això la bona aplicació i
actualització de la immersió lingüística
és una eina fonamental per garantir-ne
la normalització, a més de garantir la
cohesió. Al ﬁnal de l’escolarització
obligatoria, l’alumnat de Catalunya té un
coneixement de la llengua castellana
igual al que té l’alumnat de tot l’Estat, tal
com aﬁrma el Consell Superior
d’Avaluació del Sistema Educatiu.Por tot
això, en el Ple del 18 de març el grup
municipal de CiU va presentar una
moció manifestant el rebuig a la
sentencia del Tribunal Superior de
Catalunya que obliga a fer un 25% de
l’horari lectiu en castellà i que signiﬁca
un nou atac directe al nostre país , de
conseqüencies molt greus pel sistema
d’immersió lingüística als centres
educatius. Com alguns de vosaltres ja
sabreu, l’Institut Alba del Vallès de Sant
Fost de Campsentelles és el nostre centre
educatiu de Secundària de referencia i
és un dels centres afectats, els altres 4 són
centres concertats de Primària. Pensem
que tenim la obligació de donar suport
al sistema d’inmersió lingüística del
nostre país i treballar amb el compromís
d’actuar i vetllar pel seu manteniment,
millora i extensió.

“ LA VINYETA” per Bernardo Núñez

Busquem vinyetes divertides, iròniques, amb mala llet, crítiques, i simpàtiques que parlin del poble. Dibuixa la teva aquí, retalla-la
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per la línia de punts i porta-la a l'Ajuntament o deixa-la a la bústia. Anima't!

L’ENTREVISTA

“L'època de collita
de cireres hi havia
un gran tràfec a la
plaça
de
Can
Matons”

E

ns obren la porta a Can Xesques
per parlar una estona amb en
Joan Vallbona Esteve. Amb 86
anys a l'esquena, en Joan és, tal i com ell
pregona, l'home més vell del poble. A
part de botiguer, carnisser i caçador va
ser alcalde de Santa Maria de Martorelles durant 18 anys, 6 durant la dictadura i 12 en democràcia. És fàcil
trobar-lo assegut a la terrassa de davant
de la botiga, sota el plataner prenent la
fresca. Avui no, avui ens rep dins de
casa perquè és una tarda fresca de primers de maig, i hi passa un airet no
gaire agradable. Enraonarem, doncs, al
menjador de casa, a la taula on la Rafaleta, la seva dona, ens fa un espai tot enretirant la roba que estava plegant.
És extrany el topònim de Can Xesques,
quí se'n diu a la família?
El meu pare, l'avi i el besavi ja eren de Can
Xesques, he revisat tota la documentació
que he sabut i no hem arribat a trobar l'origen d'aquestes Xesques, ve de molt antic,
eren això si, de la branca familiar del meu
pare, en Rogelio Vallbona.
I sempre ha estat una botiga?
Si, aquí on està ubicada actualment, el meu
pare va construir-hi la casa i la botiga, anteriorment havien tingut la botiga a la casa
del davant, a la plaça. Allò va ser la primera
botiga que van obrir els meus avis per vendre la carn de xai que produïen. Els avis van
ser qui van fer el pas de pastors a botiguers.
I ara els meus ﬁlls segueixen el negoci.

Aquest poble era ramader doncs, no?
Ramaders i agricultors, veníem la carn i
les cireres ﬁns a Barcelona. L'època de collita de cireres hi
havia un gran tràfec a
la plaça de Can Matons, els carreters com
en Rifà i el de Can
Pep, carregaven a la
nit totes les cireres collides durant el dia al
carro per baixar-les al
Born, a vendre. Llavors se'n feien moltes
i més bones que les
d'ara. Fins i tot, quan
ja no hi havia carreters, vaig arribar a
baixar-ne jo dos viatges amb el 2 Cavalls per vendre-les al
Born.
Ens mostra una fotograﬁa de l'any 56,
amb la colla de caçadors, aquell dia celebraven el dia del “Despidu”... era el darrer
dia de cacera de la temporada, cada any i
cada colla de caçadors (llavors al poble
n'hi havia dues i una de Martorelles de
Baix) feien un dinar al bosc. Nosaltres la
fèiem sobre de la font Sunyera. El meu
pare pujava el menjar i el material amb el
burro, i la meva germana ens cuinava una
bona paella, regada amb vi i xampany per
a l'ocasió. Després de dinar fèiem punteria, un tirava la gorra i un altre disparava
a veure si la tocava.

com va anar...
si, primer vaig ser “consejal” durant tres
anys, i quan l'alcalde ho va deixar ens van
cridar de Governació Civil, a Barcelona a
en Joan Rifà, n'Hermenegildo Mangot i a
mi. Ens van fer entrar en un despatx un
per un, primer ells dos i el darrer jo. Vaig
dir que jo no volia ser alcalde, que ja tenia
prou feina amb la botiga i els animals,
però l'entrevistador em va dir que els altres dos havien declinat la proposta i que
si jo també renunciava no els quedava
altra solució que posar un home del
regim, un foraster. Aquella solució no em
va semblar correcte, va ser així que vaig
accedir a ser l'alcalde.

Quines altres festes tradicionals se celebraven?
Totes de caire religiós, les que deia el capellà. Divendres Sant es feia la professó ﬁns a
Can Oliva (era ﬁns allà perquè va ser l'amo
d'aquella casa qui havia pagat la ﬁgura del
Sant Crist). També pel Corpus s'engalanaven els carrers, i l'envelat de la festa major
al Juliol.

Què és el que més li agrada del poble?
Home! Que aquí hi tinc les arrels. Hi he
tingut la feina, la família i la vida, això
m'ha retingut aquí, i no ho canviaria. En
canvi, troba a faltar...els de la colla, ens
trobàvem a les tardes a fer-la petar aquí a
la terrassa de la botiga, a la plaça...hi passàvem moltes estones. Ara ja no, no en
quedem gaires i els que quedem no estem
per gaires tertúlies.

Vostè va ser regidor durant l'alcaldia d'en
Castellsegués, i després alcalde, expliqui'ns

Per Jordi Valls

Vols participar a Dalt la vall?,

proposar un nou espai? enviar
una recepta? fer una crida al poble? informar sobre algun fet històric?
anunciar alguna activitat? Posat en contacte amb nosaltres!

