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Castellar celebrarà el 10 d’abril un acte de commemoració dels 40
anys d’ajuntaments democràtics

Dimecres 3 d'abril de 2019

L’acte inclourà una taula rodona amb quatre dels alcaldes de la democràcia:
Albert Antonell, Lluís M. Corominas, Montse Gatell i Ignasi Giménez

Castellar del Vallès celebrarà dimecres que ve, dia 10 d’abril, un acte de
commemoració dels 40 anys d’ajuntaments democràtics. Es tracta d’una proposta
organitzada per l’Ajuntament de la vila i el Centre d'Estudis de Castellar - Arxiu
d'Història que es durà a terme a les 19 hores a la Sala d’Actes d’El Mirador i que
inclourà com a activitat central una taula rodona en què hi participaran quatre dels
alcaldes de la democràcia: Albert Antonell (1987-1992), Lluís M. Corominas (1992-
2004), Montse Gatell (2004-2007) i Ignasi Giménez (2007-2019). 

De forma prèvia al debat, s’ha previst un record especial al primer consistori de la
democràcia, que es va constituir el 19 d’abril de 1979, 16 dies després de les
eleccions que es van celebrar el 3 d’abril, avui fa 40 anys. En aquells comicis, que
comptaven amb un cens de 7.749 electors, van votar 5.325 persones (68,72%); el
47,47% dels vots van ser per a la coalició Unitat d’Esquerres per Castellar (formada
pel PSC i el PSUC), el 45,25% per a Convergència i Unió (CiU), i el 7% per a
Unión de Centro Democrático (UCD). A més, es van emetre 15 vots en blanc
(0,28%). Aquell primer consistori, que va presidir Miquel Pont Alguersuari (CiU),
va quedar constituït amb 8 regidors de CiU, 8 regidors d’UE 1 regidor d’UCD.

Durant l’acte, que serà transmès en directe per Ràdio Castellar i via streaming a
través del canal de YouTube de L’Actual, es podrà veure una projecció de
fotografies dels 40 anys d’ajuntaments democràtics.

132 regidors i regidores des de 1979

Des de la recuperació dels ajuntaments democràtics el 1979, Castellar del Vallès ha
comptat amb sis alcaldes: Miquel Pont (1979-1986) i Josep Arderius (1986-1987),
ambdós desapareguts, Albert Antonell (1987-1992), Lluís M. Corominas (1992-
2004), Montse Gatell (2004-2007) i Ignasi Giménez (que és alcalde des de l’any
2007).

Val a dir que, al llarg dels darrers 40 anys, 132 persones han ocupat el càrrec de
regidor o regidora a la vila (un 75% d’homes i un 25% de dones). Fins al moment,
49 d’aquests regidors/es ho han estat durant quatre anys (període equivalent a un
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mandat), 49 més ho han estat per un període superior a un mandat i 34 ho han estat
per un període inferior a un mandat. El regidor més longeu ho ha estat per un
període de 20 anys.

De mitjana, un regidor o regidora forma part del consistori castellarenc durant 5,45
anys.

En relació amb l’edat dels regidors en el moment d’accedir al consistori, la mitjana
està fixada en 41 anys. Un 20% dels edils van entrar a l’ajuntament abans de
complir els 30 anys d’edat (els més joves, 2 regidors que tenien 20 anys); un 32%
van accedir-hi quan tenien entre 30 i 39 anys; un 21% quan tenien entre 40 i 49
anys; un 17% quan tenien entre 50 i 59 anys; i finalment un 10% van accedir al
consistori quan tenien més de 60 anys.

I pel que fa a les afiliacions polítiques, 55 dels edils ho han estat per candidatures de
CiU/PDeCAT, 37 per candidatures del PSC, 16 per candidatures de
L’Altraveu/Decidim Castellar, 11 per candidatures del PSUC/IC, 8 per candidatures
d’ERC i 7 per candidatures d’AP/PP. Dos regidors van ser escollits en diferents
mandats per candidatures de diferents partits polítics.
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