Entrevistem als usuaris més antics del Centre Cultural

"Al Centre Cultural som una gran família"
En Satur i la Josefina fan tallers al Centre Cultural des de fa 25 anys. Han passat per
restauració de mobles, ceràmica, joieria, cuina natural, macramé, porcellana russa i
manualitats. Al Centre Cultural han fet grans amistats, han après infinitat de coses i han
trobat l'espai ideal on gaudir del seu temps lliure.

Des de quan sou usuaris del Centre?
Fem tallers des d'abans que s'obrís aquest equipament, quan el Centre encara estava a l'edifici
de la Policia Local. També vam fer restauració de mobles al carrer Sèquia, on encara es
continua fent per temes d'espai.
Què us va portar a venir al Centre?
Satur: Jo sóc de Granollers i vaig decidir fer restauració de mobles arran d'uns amics, que em
van informar de les activitats del Centre. Era la primera vegada que m'apuntava a un taller i, la
veritat, en tinc molt bons records.
Josefina: Jo sóc veïna de Canovelles i, de seguida que van obrir el taller de restauració m'hi vaig
apuntar. Sempre m'han agradat les manualitats i tenia temps lliure per dedicar‐m'hi.
Com recordeu els inicis?
El taller de restauració va ser preciós. Amb l'Anna Pujolar, la monitora, vam aprendre molt; és
una gran professional i una grandíssima persona. Vam restaurar moltes peces i vam fer, fins i
tot, sortides culturals a Florència i França. Una de les peces més valuoses que vam restaurar
van ser els dos quadres que avui decoren l'església de Sant Fèlix. Van ser uns inicis molt
enriquidors i uns anys que no oblidarem mai.
Heu passat per diferents tallers. Quin us ha agradat més?
Satur: El taller de ceràmica, amb la Roser Nadal, és el meu preferit. Fa 20 anys que en faig.
També em va agradar molt el de joieria.
Josefina: Jo em quedaria amb el de restauració i el de joieria, també.
Quina és la peça més estimada que heu fet?
Satur: La primera peça que vaig restaurar: una tauleta de nit, que em va costar molt.
Josefina: Un escriptori de la meva mare que vaig restaurar i que encara tinc a casa. Vaig estar
un curs i mig per fer‐lo.

Quina és la clau de l'èxit del Centre?
La qualitat humana del personal i també dels alumnes. Aquí som tots una gran família, es
respira molt bon ambient. A més, les aules estan molt ben equipades, els tallers són variats i
els preus assequibles.
Què us ha aportat el Centre?
A banda de coneixements diversos, ens ha permès relacionar‐nos amb gent, desconnectar de
la rutina, trobar un moment de pau i tranquil∙litat, un espai d'oci, lluny de les obligacions
quotidianes. Recomanem a tothom que hi vingui! Nosaltres no deixarem de venir, pensem que
encara ens queda molt per aprendre!

