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Montse Gatell, nova alcaldessa de Castellar del Vallès

Dimarts 6 de juliol de 2004
Per primera vegada a la història, una dona presideix l'Ajuntament. La fins ara
segona tinent d'alcalde del consistori, Montse Gatell (CiU), ha estat investida aquest
vespre alcaldessa de Castellar del Vallès, en un ple multitudinari celebrat a Ca
l'Alberola. Gatell, succeeix Lluís M. Corominas, que el passat 22 de juny va
renunciar a l'alcaldia després de 12 anys en el càrrec. La nova alcaldessa ha estat
escollida en primera votació amb el suport dels vuit de regidors de CiU i els dos
d'ERC, que són les dues forces que actualment formen govern al municipi. Per la
seva banda, el cinc regidors del PSC i l'únic d'ICV-EUiA han donat el seu vot a la
candidata socialista Antònia Pérez, mentre que la regidora del PP, Sandra Roig, ha
votat en blanc. Montse Gatell Pérez va néixer el 19 de febrer de l'any 1971 a
Sabadell i des d'aleshores viu a Castellar . Llicenciada en filologia àrab, va iniciar la
seva trajectòria com a regidora de l'Ajuntament de Castellar l'any 1999, per
Convergència i Unió. Des de llavors ha estat la responsable de diversos
departaments dins del consistori, com cultura, lleure, joventut, ensenyament i
comunicació i, des de l'inici d'aquest mandat, és la regidora de l'Àrea de Serveis a
les Persones. És representant de l'Associació Catalana de Municipis a la Comissió
Mixta d'Ensenyament del Departament d'Ensenyament de la Generalitat i Secretària
de la Fundació Obra Social Benèfica de Castellar del Vallès. Fora de l'àmbit polític,
Montse Gatell és membre de l'Esbart Teatral de Castellar, entitat en la que ha
desenvolupat diverses activitats entre les quals destaca la participació en nombrosos
espectacles com a actriu i formar part de la Junta Directiva. En l'àmbit professional,
ha estat professora de secundària i redactora en una empresa de jocs educatius. Ha
estat membre de la Comissió Pedagògica de SOS Racisme i va col·laborar en la
redacció d'unes fitxes didàctiques sobre Diversitat Multicultural a les escoles. Té
publicats un conte infantil en la col·lecció de contes de La Xarxa i un conte per a
adults amb el que va quedar finalista en el concurs literari Mercè Rodoreda. Montse
Gatell està casada i té una filla. Entre les seves afeccions hi destaca el teatre, la
música, i, per sobre de qualsevol altra, la literatura. Xavier Romance, nou regidor
per CiU La sessió extraordinària del Ple també ha servit perquè Xavier Romance,
número 9 a les llistes de Convergència i Unió en les passades eleccions municipals,
prengués possessió del càrrec de regidor, cobrint així la vacant deixada per
Corominas. Romance, 37 anys, s'incorpora per primera vegada al consistori. Ha
treballat al sector de l'automòbil, és àrbitre de futbol sala i ha estat vinculat a
diferents entitats esportives.
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