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Els alumnes del Taller de ràdio de
l’IES Consell de Cent entrevisten Àlex
Castells, cap d’esports del telenotícies
de TV3 el cap de setmana
Com va sorgir la teva inquietud pel
Periodisme?

Com van ser els teus inicis?

Amb molta il·lusió, vaig començar en
un diari i una ràdio local de Nou Barris just
abans d’entrar a la universitat, tenia uns 17
o 18 anys. Recordo sobretot que era una feina, i sobretot que la sort m’acompaèpoca d’inexperiència i il·lusió per començar nyi i seguir gaudint .
una cosa nova, treballava moltes hores.
Què recomanaries a un jove que vol

La primera vegada que et vas posar estudiar Periodisme?
Que no deixi mai de tenir il·lusió, és
davant d’una càmera, com va anar?
La primera vegada que em vaig haver
de posar davant d’una càmera va ser justament a la universitat; havia de fer una pràctica i consistia bàsicament a presentar-se
davant dels companys: em feia tanta cosa
que aquell dia vaig fer campana!

una feina molt atractiva i que molta gent
vol fer... Li recomanaria que practiqués en
revistes o ràdios locals perquè pugui entrenar-se en el que li agrada, tota aquesta
formació més tard és difícil tenir-la.

en el cap de setmana, entro ben aviat al
matí, començo a distribuir les feines a la
resta de companys, coordino un equip
de redactors, productors, càmeres, etc.
M’ubico en el dia fent un repàs als diaris
i a d’altres mitjans i, a partir d’aquí, deixo
que la màquina tiri endavant.

Hi ha un problema greu que és fàcil de
detectar però difícil d’eliminar, i és que els
grans mitjans de comunicació tant en l’àmbit
esportiu com en l’àmbit polític i econòmic
estan molt lligats a partits polítics, empreses
i a clubs des de la perspectiva de la informació esportiva. Respecte a l’esport, els diaris,
ràdios i televisions estan molt vinculades als
clubs, fins al punt que moltes vegades els
periodistes perdrem el nostre paper. Moltes
vegades ens convertim en protagonistes i
no en testimonis de l’actualitat i alguna vegada deixem d’explicar coses que als clubs
no els interessa que les expliquem o altres
expliquem coses de la manera que interessa
als clubs. Tot això comporta que el codi ètic
del periodista es vegi afectat.

En què creus que pot millorar el periodisme que ofereixen les grans emLa meva feina se centra bàsicament preses de comunicació?

Pots explicar com és un dia de feina?

No en tinc cap de concret, en tinc molts
de referents, he tingut la sort de tenir accés
a alguns professionals de la comunicació,
gent que per a mi abans era inabastable.
Un referent podria ser el Puyal, el mestre
de tots, altres, David Puig, Txus Carrillo,
Jordi Pons, Ricard Torquemada etc. No
m’agradaria destacar-ne cap en concret.

I els teus ídols esportius?

La majoria dels meus ídols son esportistes, si hi ha una cosa que em va
fer decantar pel periodisme esportiu és
justament la passió que tinc des de petit
per l’esport. Destacaria Michael Jordan,
Miguel Indurain i molts altres, també
admiro gent que no és coneguda i que
fa coses per treure’s el barret.
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El PSC perd Sants-Montjuïc
en benefici de CiU, que
guanya també al barri

CiU avantatja els socialistes per 271 vots al
districte i per només 13 al Poble-sec

N

Sempre he estat un gran consumidor de
productes audiovisuals i diaris, per allà els
quinze anys em vaig començar a plantejar
el meu futur laboral i per la meva passió pels
esports i la comunicació vaig creure que era
una bona opció estudiar Periodisme.

Quins són o han estat els teus referents
dins el món de la comunicació?

zonasec
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Un somni que t’agradaria fer realitat?

Cobrir uns Jocs Olímpics, per mi
seria el súmmum!

Què t’agradaria comentar abans
d’acabar l’entrevista?

Doncs que ha estat una experiència molt
divertida, mai tantes persones alhora m’havien entrevistat, i de tantes procedències
diferents. Ha estat molt bé! Voldria afegir
Quins són els teus objectius per al que esteu en una edat molt important, ara és
futur?
quan heu de decidir el que voleu fer amb la
Ser feliç amb el que faig, a casa, la vostra vida i espero que us vagi molt bé!

omés 13 vots. Aquesta és la diferència d’escrutinis entre CiU
(21,7%), el partit més votat al Poble-sec,
i el PSC (21, 6%). Una diferència gairebé
anecdòtica si no fos perquè simbolitza
un canvi de rumb per la ciutat, el districte
i el barri. Les tretze paperetes de diferència al Poble-sec es converteixen en una
autèntica muntanya a Barcelona, on els
socialistes experimenten l’ensopegada
més sonada dels 32 anys de democràcia
en perdre gairebé 50.000 vots. En nombres absoluts i en clau de barri, 2.522
persones van donar suport a la candidatura encapçalada per Xavier Trias, mentre que 2.509 van renovar la confiança a
Jordi Hereu, que en els anteriors comicis
municipals havia obtingut el suport de
3.850 veïns. La polèmica gossera de
Montjuïc o el malson de plaça de Les
Navas expliquen, en part, els 1.341 vots
que s’han fugat del paraigües socialista
per emigrar a altres formacions. Una davallada implacable que, paradoxalment,
contrasta amb una mínima alteració dels
resultats de CiU, que amb tant sols 63
escrutinis més respecte el 2007, només
ha hagut de contemplar com es derruïa
l’imperi socialista.
El Partit Popular (14,8%) guanya una
seixantena de vots al barri i es consolida com a tercera força, tot i tenir a molt
poca distància ICV-EUiA (13,7%). La la
candidatura liderada per Ricard Gomà
és el partit que més puja al Poble-sec,
on rep 143 nous vots. De fet, populars
i ecosocialistes només se separen per
126 paperetes de diferència. L’altre
gran fracàs el viu la llista presentada
per ERC, Unitat per Barcelona (7,1%),
que perd més de mig miler d’escrutinis
al barri, que haurien anat a parar en
gran part a la debutant CUP (2,3%), que
sense suports institucionals passa per
davant d’un partit amb representació
parlamentària, Ciutadan’s (1,8%). La
presència del partit racista PxC, amb
125 vots, és més que anecdòtica, i
apareix per sota de formacions com
el PACMA, que obté 129 escrutinis. El
bon treball del teixit associatiu i de les

institucions en general ha impedit que
en un barri amb alts índex d’immigració
es coli el discurs xenòfob.

Sants-Montjuïc canvia de color

En clau de districte, els socialistes,
amb Imma Moraleda al capdavant, passen de 20.945 votants a només 15.091.
La regidora en funcions, doncs, deixarà
de ser-ho l’1 de juliol quan es faci el
traspàs de poders. La llista conduïda
per Xavier Trias és la força més votada,
també, al districte. Una dada important
si tenim en compte que l’alcalde electe
havia dit en campanya que posaria
al capdavant de cada districte un regidor del partit que hagués guanyat.
Així, Imma Moraleda deixarà de ser la
regidora de Sants-Montjuïc després
de dos mandats i el successor podria
ser el convergent Eduard Freixedes,
segons apunten alguns mitjans. I és
que la democratacristiana Sònia Recasens, número tres de la llista de Trias i
persona de confiança del líder convergent, serà la segona tinent d’alcalde i
l’encarregarda de l’Àrea d’Economia,
Empresa i Ocupació del nou Govern.
Amb aquests resultats, el PSC
perd un conseller al districte, quedant-se amb sis. Els mateixos que
té ara CiU, que n’ha guanyat un. El
PSC només ha mantingut la majoria
als barris de la Marina i el Badal, a
la resta s’hi ha imposat la federació
nacionalista. Per la seva part, el PP
ha mantingut els seus 3 consellers,
ICV-EUiA, també amb tres, en guanya
un, i ERC en perd un, i es queda amb
un únic representant.
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