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Marc Torrecilla, mostrant l'obra "Canalització ecològica", que es pot contemplar a
les escales de la plaça Major que connecten amb el carrer Major.

L’artista local Marc Torrecilla pinta un grafit sobre reciclatge de
matèria orgànica dins la campanya “Excuses o separes?”

Dilluns 26 de novembre de 2018

L’artista castellarenc Marc Torrecilla va pintar ahir diumenge un mural sobre
reciclatge de la matèria orgànica en el marc d’un festival d’art urbà inclòs dins la
campanya “Excuses o separes?”, promoguda pel Consorci per a la Gestió de
Residus del Vallès Occidental i diversos ajuntaments de la comarca. El grafit, titulat
Canalització ecològica, es pot contemplar a la paret situada davant de les escales
que connecten la plaça i el carrer Major de la vila.

Segons explica el mateix autor, “el reciclatge de matèria orgànica en aquesta
obra es comprèn com una font d’energia que proporciona electricitat per
encendre una bombeta, que és alhora un símbol d’idea i de consciència”.
D’altra banda el residu és representat a través d’una maduixa en descomposició. El
recull de la fracció orgànica origina un flux d’energia, “entès com a concepte
termodinàmic”, que es canalitza en una ona que s’introdueix a la terra, “produint,
com a conseqüència, el brot d’una planta, en la qual reposa un ocell, símbol de
llibertat i naturalesa”, afirma Torrecilla.

L’obra s’ha inclòs en un concurs en el qual prenen part uns altres nou municipis que
participen de la campanya. Un cop s’hagin pintat els grafits a totes les poblacions,
un jurat format per professionals del medi ambient i del món artístic concedirà
diversos premis, que es repartiran en tres categories: un primer premi de 1.500
euros, un segon lloc amb un premi de 1.000 euros i un tercer premi de 500 euros. A
l’hora de concedir els premis, el jurat valorarà el grau d’integració del concepte
ambiental en el disseny, la qualitat artística del treball presentat i l’originalitat i
creativitat de l’obra.

L’activitat d’ahir diumenge es va amenitzar musicalment amb l’actuació d’un
deejay i va comptar també amb un punt informatiu sobre residus i una exposició
sobre plàstics que es va instal·lar a la part antiga de la plaça Major. Al llarg del matí,
van visitar-los unes 300 persones, algunes de les quals eren els “influencers”
castellarencs que donen suport a la campanya “Excuses o separes?”. A més, es van
repartir 78 cubells per separar matèria orgànica.
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