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· Les golfes de l’església de Sant 
Feliu acolliran un museu
· El grup alellenc Sin-é guanya la 
Beca de joves músics
· Bang!, el conte guanyador del 
Premi Alella a Guida Alzina
· Josep Civit, guanyador del 
Maria Oleart 2006

32 personatges
· Neus Rodó, la Neus de Ca la Neus

35 dossier
· El paisatge del vi

43 món
· Trans-Tadji, un viatge pel cor 
d’Àsia

47 arrels
· Les restes arqueològiques 
d’Alella. L’època romana (1a part)

49 magazín

60 esports
· Jorge Lorenzo, campió del món 
de 250cc
· El Bàsquet Alella setè de la taula
· El Club de Rugbi surt de la part 
baixa de la classificació
· Més de 300 participants a la IV 
Cursa BTT Alella
· Revolució a la plantilla del 
primer equip del CF Alella per 
sortir del pou de la classificació
· Polèmica absència de Brenton 
Cabello a l’europeu d’Hèlsinki
· Primera trobada-exhibició de 
taekwondo a Alella 
· El Serra Marina pren la mida al 
21,097 quilòmetres
· Oriol Brutau, campió de 
Catalunya de ciclomotors
· Alella acull un campionat de 
dòmino per parelles pioner a 
Catalunya
· Tony Vergara se’n va a França 
a entrenar la selecció argentina 
d’esquí
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01 coberta
Otília Caparrós signa la coberta amb una 
foto d’una vinya a la tardor. Un paisatge 
característic del nostre poble per introduir 
el tema del dossier central.

05 cartes

07 del poble
· Els alumnes de l’Escola Laie 
analitzen l’impacte ambiental del 
Dakar
· El Cafè de Baix edita un llibre que 
recull la seva història
· Els pisos de les Heures ja tenen 
nous inquilins
· 31 curtmetratges al Vídeo Jove ‘06
· Alella un cop més amb La Marató

08 del ple
· El PP acusa el govern de corrupció
· La gossera segueix portant cua al 
ple ordinari
· ‘S’aprova per unanimitat’
· L’oposició pregunta al govern per 
l’estat dels grans temes
· Talen 58 arbres protegits a Can 
Bonveí

11 actualitat
· Entrevista a Francesc Reverter, 
regidor de CiU
· Els partits polítics comencen a 
preparar-se per les municipals 2007
· Celebren el primer debat de 
la Comissió Territorial del Baix 
Maresme
· Les Jornades Gastronòmiques del 
vi es van consolidant
· Alella celebra el Dia Internacional 
contra la Violència de Gènere
· ADANA té cura dels animalons

21 cultura
· La biblioteca acull una nova edició 
de les Jornades Ferrer i Guàrdia
· Setmana de la Ciència: setmana de 
l’èxit

Editorial
EL DRET AL PAISATGE

Per segona vegada, ens plau dedicar el dossier 
de la revista a un resum del que van ser les sessi-
ons de treball que van composar la programació 
d’Els Juliols de la Universitat de Barcelona, curs 
celebrat, també per segon cop a Alella, aquest 
estiu passat.

El leit motiv d’enguany va ser El paisatge del 
vi i la construcció del no urbanitzable, una àrea 
de reflexió que encerta de ple en allò que ens 
sembla que és del màxim interès per a tots els 
que ens estimem Alella, i, en particular, el seu 
principal símbol: el vi. Efectivament, hem insis-
tit abastament en el fet que el món del vi ha de 
constituir per Alella un potent motor d’identi-
tat i, per extensió, econòmic, i per això cal tenir 
cura de totes les seves facetes, una de les més 
importants de les quals és el marc on és desen-
volupa, o sigui el seu paisatge.

Però, a part d’aquestes poderoses raons, es 
hora ja d’anar conreant aquest nou corrent de 
pensament que consisteix en considerar el pai-
satge com a patrimoni col·lectiu. És clar que hi 
ha altres drets més fonamentals i que cal garantir 
amb més urgència: la salut, l’educació, l’habitat-
ge, etc. Però un cop garantits aquests, anar un 
pas més enllà, i començar a tenir cura, a mimar 
una mica més el nostre entorn, ens farà  guanyar 
en qualitat de vida.

Alella, el Maresme en general, és un indret 
paisatgísticament  privilegiat. Per tant, si con-
siderem que el paisatge és un patrimoni de la 
comunitat, hem de concloure que en aquest 
aspecte som una comunitat rica; però aquesta 
riquesa no ha estat ben conservada, ha sofert 
moltes agressions. Així doncs, la recepta és clara: 
a l’hora de planificar i actuar sobre el territori 
s’ha de considerar l’aspecte paisatgístic ja que 
conservar-lo i millorar-lo esdevé un increment 
patrimonial que ens ha de fer més rics, més cul-
tes i més feliços.

Bon any a tothom!

RAMON RUIZ, DIRECTOR
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AQUESTA ÉS L’ALELLA QUE 
VOLEM?
Estem segurs que volem l’Alella 
que veiem? Al nostre voltant 
tots els pobles estan millorant la 
seva imatge. No cal anar lluny 
per treure conclusions alarmats 
de com estem quedant enrere. 
Tenen zones verdes, cuidades; 
nosaltres no sabem  ni tan sols 
què són els parcs infantils per-
què la majoria que tenim estan 
descuidats i oblidats, com si al 
poble no existissin els infants. 
L’entrada del nostre poble, tant 
venint de Vilanova com d’El 
Masnou dóna una imatge molt 
lamentable a l’espectador: ve-
hicles abandonats que cada dia 
que passa estan més desmane-
gats; una riera bruta pendent 
d’ordenar gràcies a la contribu-
ció que sembla que ha donat 
el SORLI - DISCAU, que per 
cert ja està fent obres, i en can-
vi la Riera segueix com està. 
Convidem a donar un mi-
rada al poble, a tothom, se-
gueix enamorant l’Alella d’ara? 

MERCÈ SÁNCHEZ

PROPOSTA ALTERNATIVA
Estem donant voltes a aquest 
tema i creiem que fóra millor 
posar el nou centre de la Guàrdia 
Urbana dalt de la serralada lito-
ral. Tenim veritables motius que 
recolzen la nostra proposta:

1- Bona visibilitat. Des d’allà 
podran veure tot el que passa al 
poble sense necessitat de grans 
despeses de carburants.

2- Bona localització. Mitjan-
çant una gran senyera o senyal 
lluminós, segons sigui l’hora del 
dia, la gent sabrà ràpidament 
com arribar al centre.

Cartes al director
Les cartes al director han de ser com a més breus millor i han d’anar signades i amb número de DNI. La revista Alella es re-

serva el dret d’extractar-ne el contingut per motius d’espai. A més de fer ús del correu ordinari, també podeu fer-nos arribar 

els vostres escrits a la següent adreça de correu electrònic: revista_alella@yahoo.es

3- Contribuirem al bon es-
tat de salut de la població ja que 
aquells que no tinguin mitjans 
per anar a veure’ls faran exercici 
i de retruc els millorarà la circu-
lació sanguínia, l’estat d’humor, 
l’oxigenació dels pulmons, etc, 
etc.
 
JAUME SENSA

GRÀCIES
A través d’aquest espai de la Re-
vista d’Alella volem donar les 
gràcies a tota la gent que ha fet 
possible la celebració de la IV 
Cursa BTT d’Alella, el passat 15 
d’Octubre.

Gràcies a la Creu Roja, a la 
Policia Municipal, a l’Institut 
d’Alella, al Casal d’Alella, als 
ADF, al Parc de Serralada de Ma-
rina, a tots els patrocinadors, als 
corredors, i sobre tot, a tots els 
voluntaris, sense els quals l’èxit 
de la cursa no hauria estat possi-
ble, i, en especial, a la Regidoria 
d’Esports, pel seu inestimable 
ajut.

Desitgem que l’any que ve hi 
vulgueu tornar a participar per 
fer d’aquesta cursa una cita es-
portiva ineludible. 

Fins l’any vinent!

RATOLINS DE CAMP

INCOMUNICACIÓ A 
L’AJUNTAMENT
Trucar a l’Ajuntament comença 
a ser com trucar a telefònica: és 
impossible aconseguir que algú 
t’atengui. Pots trucar, trucar i 
trucar i no sentir cap to més que 
el de comunicar. Aleshores hi ha 
dues opcions: o t’acostes fins a les 
oficines (sort que, al menys, allà 
t’atenen bé i amb amabilitat) o 
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t’armes de paciència i truques el 
dia següent esperant que no passi 
el mateix. En el millor dels ca-
sos, la cosa rutllarà, però és molt 
provable que et trobis amb una 
desagradable sorpresa: una veu et 
diu alguna cosa així com que “si 
vols parlar amb ‘fulanito’, marca 
l’1; si vols parlar amb ‘mengani-
to’, marca el 2”; i així fins arribar 
al 5 o el 6. Finalment et diu que 
si vols parlar amb algú altre que 
t’esperis. T’esperes... i es talla! I 
ja hi pots tornar, que et passa el 
mateix una vegada  rere l’altra. Jo 
ja ho he dit un parell de vegades 
a recepció, i estic convençut que 
no sóc l’únic que ho ha fet. Tan 
complicat és reparar (o reprogra-
mar, o el que sigui) aquesta cen-
traleta?

JOSEP ROVIRA

NO A LA VIOLÈNCIA
L’Associació de Dones Montserrat 
Roig d’Alella vol manifestar des 
d’aquestes pàgines el seu rebuig 
a tot tipus de violència, per això 
va fer i col·locar una pancarta a 
la porta del seu local el passat dia 
25 de novembre.

D’altra banda l’associació 
també va penjar la pancarta 
oficial de l’Institut Català de la 
Dona envers la violència contra 
les dones i va participar en els 
actes que amb aquest motiu va 
organitzar l’Ajuntament.

Com a cloenda d’aquests ac-
tes l’Associació va organitzar una 
sortida el dia 28 de Novembre a 
Camprodon, Rocabruna i Beget, 
a la qual van assistir 52 perso-
nes.

ASSOCIACIÓ DE DONES MONTSERRAT 

ROIG D’ALELLA
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Alella, un cop més, amb La Marató
Com cada any, quan s’apropen les dates de Nadal, TV3 organitza 
un programa especial per recaptar diners que es destinen a la recerca 
mèdica d’una o més malalties. La Marató d’enguany ha tingut lloc 
el diumenge 17 de desembre i s’ha dedicat al dolor crònic. Alella, 
de la mateixa manera que ho ha fet en els darrers anys, s’ha sumat 
al conjunt de pobles que, arreu de Catalunya, organitzen activitats 
destinades a recaptar fons i donar-los a La Marató. El dissabte al 
vespre hi va haver un concert a l’església a càrrec de la Polifònica Joia 
i altres corals convidades i el públic va fer les seves aportacions vo-
luntàries. El diumenge, després d’un espectacle d’animació infantil 
a la Plaça, grans i petits van poder gaudir d’un vermut a canvi de la 
col·laboració solidària de 3 euros. A la tarda, i durant el tradicional 
Bingo de Nadal del Casal, la recaptació d’un dels cartrons va ser 
destinada també a La Marató.

Els pisos de Les Heures ja tenen nous 
inquilins 
El passat 28 de novembre es 
va fer a l’Ajuntament el sorteig 
d’adjudicació dels pisos socials 
del carrer de les Heures. Els jo-
ves afortunats són Bibiana Lora, 
Eulàlia Serrano, Sílvia Cuenca,  
Agustí Estrada, Germán Gar-
nacho, Carles Lascorz i Àlex 
Rifà. Tots set han adquirit el 
dret d’ocupar durant 5 anys un 
dels pisos tot pagant un petit llo-
guer. Un cop hagi passat aquest 
temps, hauran d’abandonar-los i 
es procedirà a un nou sorteig. 

El Cafè de Baix edita un llibre que 
recull la seva història 
Tal i com explica a les primeres pàgines Sílvia Gibernau, impulsora 
del llibre, els responsables de l’establiment es van endur una gran 
sorpresa en descobrir que el restaurant estava en funcionament des 
del 1780. Per aquesta raó van voler fer una mica de recerca i co-
nèixer una mica més dels orígens del que avui coneixem com Can 
Duran i tot plegat va acabar convertint-se en un llibre que ha vist 
la llum coincidint amb el 70è aniversari de la Cristina Duran. Il-
lustrat amb desenes de fotos, a les seves pàgines hi trobem un repàs 
del que han donat de si aquests més de dos-cents anys d’història 
però és, sobretot, una mena d’entranyable àlbum de fotos famili-
ar on s’hi poden reconèixer els membres de la família i també un 
munt de personatges del nostre poble. Com diu la Sílvia, “un petit 
recorregut per la nostra història i un llibre de records per a clients, 
amics i familiars”.

31 curtmetratges al Vídeo Jove ‘06
Aquest any el concurs de curtmetratges Vídeo Jove ha arribat a la 
seva setena edició. L’èxit de participació no acaba de concordar amb 
l’escàs interès del públic a l’hora d’assistir a la projecció dels vídeos, 
que va tenir lloc a la sala Comafosca. En qualsevol cas, el nivell 
de les 31 obres presentades va ser força elevat i des de la regidoria 
de Joventut es valora positivament l’edició 2006 del certàmen. La 
novetat per aquest any va ser la creació d’una nova categoria; a la 
categoria A (joves de 14 a 19 anys) i la B (joves de 20 a 30 anys) se 
n’hi va afegir una per a joves professionals als quals el jurat exigeix 
un nivell tècnic molt més alt i que l’organització espera consolidar 
en les properes edicions. El vídeo guanyador de la categoria A va ser 
“Reflexes...”, de Marta Aloy mentre que el guardó de la categoria B 
se’l va endur Pau Sanclemente per la seva creació “Freefall (caiguda 
lliure)”. A causa de la gran qualitat dels curts presentats en aquesta 
categoria, a part dels tres premis convencionals més el del públic, es 
van atorgar dos accèssits. La guanyadora de la categoria reservada als 
professionals fou Yasmina Solanes, gràcies al seu vídeo “3 Washes”.

Els alumnes de l’escola Laie analit-
zen l’impacte ambiental del Dakar
Albert Bosch, cap del Team Saunier Duval, va visitar l’escola el passat 
4 de desembre per dirigir un taller amb alumnes d’ESO i batxillerat 
on, des de la seva experiència, els estudiants van poder aprendre quin 
és l’impacte ambiental d’aquesta cursa que travessa 7 països en un re-
corregut de més de 8000 km. Bosch, va explicar que, a més dels esfor-
ços que fan equips i organització per minimitzar l’inevitable impacte, 
l’ONG SOS Sahel col·labora amb el Dakar gestionant els residus i els 
recursos naturals, alhora que conscienciant els joves a les escoles.



8

Les noves instal·lacions de la gossera municipal a
Can Magarola. YUYA PEREÑA

El PP acusa el govern de corrupció
El ple extraordinari de novembre va sotmetre a aprovació la soli-
citud d’una subvenció de 25 mil euros per a la gossera municipal 
que tot just s’ha acabat de contsruir a Can Magarola. Després que 
l’alcalde exposés el tema, Salvador Artés (CiU) va apuntar que “si es 
vol revaloritzar el museu com espai del vi d’Alella, ubicar la gossera 
al costat no és adequat”. Andreu Francisco (ERC+LG) va contestar-
li que el projecte de Can Magarola no s’executaria fins d’aquí a uns 
anys i que “arribat el moment, ja la situarem al darrera del museu on 
no molesti a ningú”. Carme Tort-Martorell (CiU) i Fede Moraleda 
(IC-V) van coincidir que “això és llençar els diners”. Moraleda, a 
més, reprenent un discurs proper al d’altres ocasions, va titllar els 
regidors del govern de prepotents i va queixar-se que “no consulten 
a l’oposició. L’ubicació d’una gossera és una cosa prou important 
com per discutir-hi tots: govern i oposició”. 

La sorpresa de la vetllada la va donar el PP. La seva regidora, An-
nerose Bloss, va llegir un text que extractem a continuació:

“Entenem que tots els animals recollits a Alella haurien de ser 
acollits al Centre d’Atenció d’Animals Domèstics del Maresme, a 
Argentona”.

“Les obres ascendeixen a 36.055 euros, que és la quantitat que se 
sol·licita que sigui subvencionada. Donat el cost de l’obra, per llei, 
el contracte no pot considerar-se menor. Segons es desprèn de la 
documentació, l’adjudicació del contracte s’ha fet pel procediment 
negociat sense publicitat. S’ha desglosat el cost de les obres com si 
de tres obres diferents es tractés; d’aquesta manera cap d’elles supera 
els 30.050 euros, amb la qual cosa es poden considerar contractes 
menors i només cal que els signi l’alcalde. No consta que s’hagin 
sol·licitat 3 o més ofertes a altres empreses, tal i com estableix el 
procediment negociat”.

“El 27 de juliol entren al registre de l’Ajuntament 5 pressupos-
tos de tres empreses diferents. Dues d’aquestes empreses tenen el 
mateix domicili i els mateixos administradors. La tercera ni tan sols 
consta inscrita al Registre Mercantil”.

“La tramitació legal i regular dels expedients d’adjudicació 
d’obres ha restat intencionadament apartada en favor d’un sistema 
paral·lel en benefici d’empresaris escollits, sempre en perjudici de 
la lliure concurrència a la contractació pública. El PP investigarà si 
aquest sistema paral·lel al legal s’ha repetit en altres obres públiques 
del municipi i posarà en mans de la justícia l’aclariment i depura-
ció de responsabilitats a empresaris, càrrecs electes o funcionaris de 
l’Ajuntament. Sol·licita, i exigeix que consti en acta, còpia de tots els 
expedients de contractació realitzats durant l’actual legislatura”.

Durant la lectura del text, els regidors de tots els grups van escol-
tar Bloss amb cara de sorpresa. En acabat, l’alcalde i el secretari van 
intervenir breument per explicar que “es tracta de tres intervencions 
diferents, per tant el que s’ha fet és totalment legal”. Fins i tot Fede 
Moraleda va sortir en defensa de l’equip de govern i es va mostrar 
molt convençut que cap treballador de l’Ajuntament s’ha embut-
xacat diners en aquesta operació. “Per aconseguir que un paleta et 
faci una obra, si no és una d’aquestes tres empreses que són les tres 
la mateixa, no hi ha manera, i jo n’he estat testimoni. A les altres 
empreses no els interessa perquè l’Ajuntament paga com paga”, va 
afegir. 

Unes setmanes després, en una conversa amb aquesta revista, 
el secretari general del PP d’Alella, Javier Berzosa, va explicar que 
“no anirem als tribunals si aquest fet té una explicació humana, ja 
que no en té una de legal. Hem de saber si aquesta ha estat pràctica 
habitual o si es tracta d’un cas aïllat i aleshores veurem si emprenem 
accions legals. Això sí, tinc molt clar que Andreu Francisco no s’ha 
embutxacat ni un duro”. En qualsevol cas, Berzosa, en un comuni-
cat oficial del dia 24 de novembre, es queixa que “encara no se’ns ha 
facilitat la documentació requerida”.

La gossera segueix portant cua 
al ple ordinari
El ple ordinari de novembre havia d’aprovar l’acta de la sessió extra-
ordinària de setmanes abans, el ple en què Annerose Bloss (PP) va 
llegir un text que acusava el govern de corrupció. Doncs l’acta no es 
va poder aprovar perquè, segons Bloss, “no s’han interpretat bé les 
meves paraules i el que diu aquí no és correcte. Demano que es rec-
tifiqui l’acta i que les meves paraules es puguin llegir en castellà. Al 
cap i a la fi, recordo que el castellà també és oficial a Catalunya”. 

A l’apartat de precs i preguntes d’aquell mateix ple l’alcalde va 
demanar a Bloss que declarés que pensava que cap funcionari de 
l’Ajuntament s’ha beneficiat de les adjudicacions, tot afegint que 
“dubtar de l’honestedat dels treballadors és deplorable”. Fede Mora-
leda (IC-V), Carme Tort-Martorell (CiU) i Lluís Vilajosana (PSC) 
van expressar la seva confiança en els funcionaris municipals i van 
sumar-se a la petició de l’alcalde. Bloss es va excusar dient que ella 
mai no havia dit la paraula “acuso” i que, “en tot cas, hi ha qui in-
terpreta que jo he fet una acusació, però no l’he feta”. 
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El ple extraordinari del 13 de novembre va imposar als propietaris 
de la finca de Can Bonveí una sanció de 30 mil euros per haver talat 
tots aquests arbres en una violació de la normativa urbanística. El 
regidor de Medi Ambient, Àlex Asensio (ERC+LG),  va explicar que 
el grau de protecció de les dues arbredes afectades era de caràcter 
paisatgístic i va afirmar que “el valor de la sanció és mínim, tenint 
en compte la gravetat de la infracció”. Fede Moraleda (IC-V) va ex-
pressar que li preocupava que “pagant 30 mil euros es puguin tallar 
58 arbres” i va afegir: “sé que és difícil, però calia haver detectat la 
tala de seguida i haver-la aturat abans que caigués el primer arbre” 
Finalment va demanar que els diners recaptats amb la sanció es des-
tinessin a la protecció del medi ambient. 

La proposta es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups 
municipals excepte el PP, que es va abstenir però no va donar expli-
cacions al respecte del sentit del seu vot.

Talen 58 arbres protegits a Can 
Bonveí

ARXIU

Després que Annerose Bloss (PP) llegís el text on acusa el govern d’haver 

actuat al marge de la legalitat, Fede Moraleda (IC-V) va defensar-lo amb 

aquestes paraules: “Confio que aquest cop ningú tossirà –N del R: en refe-

rència a les persones que van tossir en un dels darrers plens de la legislatura 

anterior quan es va autoproclamar una persona honesta-, però he de dir que 

confio en l’honestedat de l’equip de govern. I atenció perquè estic sortint 

en defensa d’unes persones, a algunes de les quals tinc una tírria impres-

sionant”.

les frases del ple

Ple Extraordinari del 13 de novembre de 2006. 
(Punt 2. Sol·licitud de subvenció per a la 

construcció d’una gossera a Can Magarola)

Al torn de Precs i Preguntes del ple del passat 30 de novembre, 
l’oposició va remarcar a l’alcalde la manca d’activitat que estava te-
nint lloc a l’Ajuntament durant els últims mesos. Fede Moraleda 
(IC-V) va comparar l’Ajuntament amb un tren que es para, i que 
era feina de l’alcalde fer que seguís endavant. Moments abans Sal-
vador Artés (CiU) havia fet notar la manca de progrés de temes 
com Rials, Can Calderó, l’ampliació de l’escola o les obres de Cal 
Doctor, els quals feia 30 mesos que es trobaven en la mateixa situa-
ció. Andreu Francisco (ERC+LG) va respondre a la qüestió de Rials 
dient que hi havia un acord pendent de signar amb un propietari, 
i que el següent pas seria fer un nou acord amb un altre propietari. 
Pel que fa l’ampliació de l’escola, que ja s’havia publicat al DOC i 
que estaven pendents de la cessió de terreny a Can Serra perquè la 
Generalitat iniciés la planificació del projecte. Per altra banda, el 
govern va comunicar que el procés d’adjudicació de les obres urba-
nístiques estava bastant avançat. Francesc Reverter (CiU) va asse-
nyalar que resultava estrany que primer es construïssin els edificis 
sense la urbanització feta. La resposta d’Andreu Francisco va ser 
que l’únic requisit era tenir-ho tot construït quan es donessin els 
permisos d’habitabilitat.

L’oposició pregunta al govern per 
l’estat dels grans temes

‘S’aprova per unanimitat’
El ple del dia 26 d’octubre va tractar diversos temes relacionats amb 
la Regidoria d’Hisenda. Una d’aquestes era una proposta per mo-
dificar l’impost sobre els béns immobles. Un altre punt del ple feia 
referència a una modificació en el procés per obtenir bonificacions 
en la taxa d’escombraries, i que aquesta s’aplicaria automàticament 
sense necessitat que el seu beneficiari ho sol·licités per escrit. El 
fet més curiós d’aquest ple va ser la velocitat a què es va celebrar 
i que gairebé tots els punts del ple es van aprovar per unanimitat. 
Finalment, al torn de Precs i Preguntes Fede Moraleda (IC-V) va 
dedicar unes paraules a Antonio Gutiérrez Díaz, que havia mort 
recentment. Al seu record s’hi van sumar Lluís Vilajosana (PSC), 
Andreu Francisco (ERC+LG) i Salvador Artés (CiU), en nom dels 
seus partits.  

ÒSCAR PALLARÈSEls pisos de Cal Doctor des de la porta de Can Peixet. 
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Com valores la tasca de 
l’equip de govern?
No la puc valorar. Penso 
que no ho han fe bé del 
tot, però en canvi admiro la 
manera de convocar el po-
ble, a les persones, amb els 
programes, amb les bande-
roles, penso que n’han sabut 
molt. M’haig de rendir da-
vant l’evidència.

En canvi hi ha coses que 
m’han fet sentir trist. Han 
dit que han sanejat l’Ajun-
tament, però és mentida, se 
l’han trobat sanejat. Quan 
jo hi era es va tenir la idea 
d’actualitzat els valors ca-
dastrals, i això va generar 
uns ingressos anuals de 80 
milions de pessetes. 

Quins creus que han estat 
els seus principals errors?
Sobretot menysprear les coses que ja estaven avançades. 
Aquells que hi va haver ho van fer igual de bé o de mala-
ment que els que hi ha ara. El principal error va ser menys-
tenir les converses que hi havia de Rials, ja que no s’hi anava 
a fer una poble sinó que s’hi volia mantenir la vinya. Al 
principi es volia fer un edifici per aglutinar tot el que era el 
món del vi, però això era el que estava més en l’aire. Per les 

altres coses ja hi havia converses fetes, i menysprear-ho va 
ser llençar diners. Al final, si ho analitzem, teníem el mateix 
que tenen, bé, de fet no tenen, perquè han passat tres anys 
i encara no tenen res. Amb el tema de les escoles a Can 
Serra ja ho teníem pràcticament fet. Això sí, han introduït 
una millora interessant: enllaçar el carrer de les Heures amb 
l’escola del Bosquet per darrere de Can Calderó. 

Francesc Reverter

I les seves virtuts?
Saber convocar les persones. Tot i que no m’agradaven les 
convocatòries de manifestació a l’autopista. Tots els progra-
mes d’activitats han estat molt bé, totes les coses de cara a 
anunciar festivals, com el festival de música, les trobo molt 
bé. 

Què penses que haurien d’haver fet i no han fet?
Els temes principals estan tot just començant ara. Potser 
haurien d’haver començat a fer, des d’un principi, les ro-
tondes per a la distribució del trànsit a les entrades de les 
urbanitzacions: al Canonge, al carrer Guilleries o Can Ma-
garola. 

Fem un repàs dels grans temes d’aquesta legislatura. Què 
penses de...
El model de piscina que s’està tirant endavant?
La piscina segur que estarà molt bé. Nosaltres vam encar-
regar un projecte, i ens van ensenyar un vídeo que entrava 
per la vista, amb sales de fitness i una piscina de somni. El 
projecte actual és molt diferent i penso que aquell vídeo i 
els dibuixos s’han llençat. 

Un home tranquil, de tracte afable i que té el somriure instal·lat de manera 
permanent al llavis. Parlem dels temes importants de la legislatura amb l’ex-
regidor d’Hisenda i actual regidor de CiU a l’oposició. 

ÒSCAR PALLARÈS

‘penso que no ho han fet bé del tot, però 
admiro la seva manera de convocar el po-
ble, a les persones’ 
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Els canvis introduïts als projectes de Cal Doctor i Can Cal-
deró?
Crec que els canvis són positius ja que s’han aconseguit més 
pisos. La llàstima és que s’ha perdut molt de temps. 

Com s’ha gestionat la revisió del Pla General?
Jo no havia viscut mai una situació d’aquest tipus. Ens in-
formaven de les coses quan ja estaven molt fetes i no ens 
feien cas de res, així que vam decidir que abandonàvem. 
Suposo que ho faran el millor que sabran, perquè ningú vol 
fer malament les coses.  

L’ampliació de l’escola del Bosquet?
Penso que és necessària. Suposo que allò del terreny, els 
2000 metres que faltaven, ja està arreglat, o sigui que s’ha 
de fer tot el que es pugi per tirar-ho endavant. 

La construcció de la nova escola?
La Serreta serà un caos. Recordo una senyora que va pro-
posar que l’entrada a la nova escola fos oposada a la que hi 
ha del Laie, perquè avui ja tenen embussos i si hi posem 
500 persones més serà impressionant. Penso que aquesta 
escola portarà problemes d’aquest tipus. S’hi haurà de po-
sar policia. 

La propera obertura del Sorli Discau de Can Vera?
Penso que ja està en marxa. Al principi pensava que perju-
dicaria el poble, que els comerciants es queixarien. Però una 

vegada fet, la mateixa gent que ara ja va als centres comerci-
als de fora potser aniran al Sorli Discau d’Alella. 

El nou projecte de Can Magarola?
Penso que està aturat i això no està bé, ja que fa uns dos o 
tres anys que el van tancar. El projecte em sembla molt bé, 
tot el que sigui invertir, modernitzar i ensenyar la cultura 
del vi, però fem-ho ja, i si no, no en parlem fins que es 
faci. 

La Festa Major i la Festa de la Verema d’aquest any?
A la Festa Major li donaria un 7,5 sobre 10. No sé perquè 
però no m’hi he trobat com altres anys, potser no l’he viscut 
prou, tot i que he estat gairebé a tot arreu. 

A la Verema li donaria un 10, tot i que entenc que se’ns 
ha fet la casa petita, però si la fem fora potser la matarem. 
Crec que és una festa encantadora. Jo no la canviaria de lloc 
encara que estiguem com sardines. 

Les polítiques culturals de l’Ajuntament (la programació de 
Can Lleonart, el Festival d’Estiu...)?
Penso que cultura és el millor que hi ha a l’Ajuntament 
d’Alella, que hi ha una gamma d’opcions impressionant. 

ÒSCAR PALLARÈS

Reverter al jardí 

de casa seva en 

companyia d’un fidel 

amic seu.

‘ens informàven de les coses quan ja esta-
ven fetes i no ens feien cas de res’

ÒSCAR PALLARÈS
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És segurament on es gasta més de l’Ajuntament, però és on 
es veu més. Si cultura estigués a les meves mans intentaria 
seguir la mateixa línia, ja que una cosa que admires no has 
d’intentar canviar-la. 

El canvi del cementiri?
Dono suport a la gent que ho preferia tal com ho tenien, ja 
que no deixa de ser un patrimoni carregat de records. Hi ha 
gent que tant li és, però hi ha gent que té cura de les làpides, 
els nínxols, i ara pràcticament no s’hi pot posar res. Han 
malmès els records que tenien els propietaris. 

Després d’haver estat regidor d’Hisenda, què opines de la 
tasca de Josep Maria Serés?
Penso que els pressupostos s’han fet una mica a la lleuge-
ra, perquè s’han fet massa modificacions. És normal fer-ne, 
treure diners d’un lloc per posar-los a un altre. No critico 
que es facin modificacions, sinó que n’hi hagi tantes. S’hau-
ria d’haver madurat més. 

Canviem de tema. Què penses de la tasca d’oposició del PP?
Aquest article que han escrit a El Periódico crec que ha estat 
fora de lloc. No es pot criticar a la gent sense tenir proves. 
Molta gent de l’Ajuntament està enfadada. 

No entenc que a Alella hi hagi persones que estiguin 
vivint, parlant, treballant i tenint indústries aquí i que con-
tinuïn essent del Partit Popular, que tot i sentir les crítiques 
contra la llengua d’aquest país, segueixin tenint aquesta 
creença en les persones que les estan fent.

I la de IC-V?
El que tenim a Alella ho trobo molt bé. Sempre hi hau-
ria d’haver una persona com el Fede. Quan van a fer una 
cosa sempre pensen que els donarà canya. Deu haver salvat 
moltes coses que no estaven prou ben fetes. És com és i jo 
l’accepto així. 

EL PERFIL

NÚRIA GARRIGA

Nascut a Badalona. Amb 14 anys va començar a treballar en una multinacional de pintures i vernissos com a noi dels encàrrecs. El di-

rector de l’empresa va creure que podia fer alguna cosa més i li va pagar un curs a ESADE, i amb el temps va acabar com a director de 

personal i secretari del consell d’administració. Després de 51 anys treballant a l’empresa es va jubilar. 

Amb un company i amic de l’empresa van estar buscant terrenys entre Badalona i Mataró. Van veure alguns terrenys per Alella i 

finalment van trobar el terreny d’en Gispert. Van buscar gent que volgués participar i el van comprar l’any 1979 entre vuit. L’any 1983 va 

venir a viure a Alella amb la seva dona. Ha estat 14 anys secretari dels Maristes i 10 anys del club ciclista Betulo. A Alella fa 25 anys que 

és tresorer de l’associació de caçadors. És també membre de la junta dels “Germans Aymar i Puig” des de fa set anys i soci del Casal, 

tot i que només hi va a veure el futbol. També va fer teatre a la cooperativa la Moral de Badalona d’on encara és soci. 

Pel que fa la seva vida política, tot i que feia molts anys que col·laborava amb Convergència de Badalona, on va començar per ajudar 

al seu cap, no es va afiliar al partit fins que va arribar a Alella. Algú de Convergència de Badalona va trucar al president d’Alella dient que 

havia arribat una persona molt valuosa i després de fer-li entrevistes i preguntes el van escollir president. Ho va ser durant quatre anys, 

fins que va entrar a l’Ajuntament engrescat per Salvador Artés. Avui en dia, dedica el temps a les seves aficions. Amb uns quants amics 

passen els matins cultivant un hort i anant a pescar.

Seràs a la llista de CiU per a les properes eleccions? En 
quina posició?
No ho sé. Si algú de la meva llista m’ho demana m’ho pen-
saré. 

Què passarà amb el tema Convergència – Unió?
Ho decidirà l’assemblea o els caps del partit. L’ideal seria 
que les dues candidates anessin juntes, les dues són molt 
vàlides.

CEDIDA
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Els partits polítics comencen a 
preparar-se per les municipals 2007
Mentre uns i altres comencen a definir temes, es parla de diversos partits nous.

ÒSCAR PALLARÈS

Ja fa setmanes que el poble va ben farcit de rumors al respecte 
de què farà aquest, l’altre o el de més enllà. Hi ha una dita 
castellana que diu que “cuando el río suena, agua lleva” però, 
com que no podem basar-nos en rumors, hem parlat amb 
tots els partits i ens han donat les seves versions oficials. 

Repetiran coalició ERC i La Garnatxa?
Tots els rumors apuntaven cap al sí. Fins i tot alguns polítics 
d’altres partits asseguren haver sentit que ERC i LG ja havi-
en renovat l’acord. Però ni Andreu Francisco (ERC) ni Àlex 
Asensio (LG) diuen el mateix. Per part de Francisco, que ja 
va fer públic que serà el cap de llista d’ERC, “tenim la vo-
luntat de repetir la coalició, però encara n’hem de parlar. Si 
és possible, hi haurà acord. Hem de treballar-ho durant les 
properes setmanes”. Asensio, per la seva banda, afirma que 
“estaria bé seguir treballant plegats perquè el balanç que 
fem és positiu, però encara no ens hem reunit per plantejar 
el tema seriosament. Si ERC ens hi vol, segurament anirem 
junts, però no hi ha res pactat”. 

CoU (Convergència o Unió?)
Una altra de les incògnites de cara a les municipals del 27 de 
maig és qui liderarà la llista de CiU. Unió aposta per la re-
gidora Carme Tort-Martorell, mentre que Convergència ha 
triat Glòria Riera. Totes dues mostren molta cautela a l’ho-
ra de parlar i fugen de tota polèmica. Carme Tort-Martorell 
ha explicat que “estem acabant de parlar-ho i suposo que 
tot estarà clar abans de Nadal perquè puguem començar a 
treballar tots junts tan bé com sigui possible”. Riera explica 
que les coses encara no estan definides perquè les eleccions 
al Parlament els han tret molt de temps però que “ara ens hi 
posem i aviat ho tindrem tot definit”.

Mentrestant, ja fa temps que és públic que Josep Maria 
Serés encapçalarà la llista del PSC. Serés ens ha explicat que 
ja tenen definit el número dos, que serà Glòria Mans, i que 
estan treballant en un programa electoral basat en l’atenció 
a les persones. El socialista aposta per la creació d’una Re-
gidoria de la Dona. 

Canvis al PP i l’adéu de Moraleda
Al Partit Popular tot sembla indicar que hi haurà una re-
novació total. Raimon Esquirol ja va anunciar fa mesos a 
aquesta revista que no tenia intenció de continuar essent 
regidor i caldrà veure què fa Annerose Bloss. Mentrestant, 
Javier Berzosa ha estat elegit cap de llista en junta local i està 

pendent del tràmit intern de partit que farà oficial la tria. 
Berzosa ens ha fet saber que “tenim vocació de govern, però 
sóc realista i difícilment em veig alcalde d’Alella. Si hem de 
ser a l’oposició, farem una oposició efectiva, fiscalitzant la 
gestió del que governi”.

Que Fede Moraleda (IC-V) plega ja ho sabíem des de fa 
temps. El regidor afirma que tenen el programa força avan-
çat i que estan elaborant una llista que encapçalarà la seva 
filla, Rosa Maria Moraleda, seguida de Ramon Muntadas i 
Jordi Galbany i que promet paritat i un 40% de renovació. 

Els plans de la Lliga Social, el partit d’Antoni Caralps, 
són tot un misteri. Tot i que diversos rumors el separen 
de la política, el regidor ens ha explicat que no facilitarà 
cap mena informació al respecte fins el mes de març. Així 
doncs, caldrà que esperem unes quantes setmanes per saber 
si es tornarà a presentar o, si més no, ho farà algú altre en 
nom de la Lliga.

Qui ha sorprès tothom amb la seva candidatura és Albi-
no Gallo. Exconvergent, Gallo va ser regidor per uns me-
sos després de la mort de Glòria Mas. Ara es presenta a les 
eleccions amb un nou partit que es diu Amor per Alella 
(C.O.R.). I afirma que això de C.O.R. no vol dir més que 
cor: “si el partit es diu Amor per Alella, el cor li va bé, 
no?”, bromeja. Gallo insisteix molt que el seu és un partit 
“independent, sense pressions, un partit d’unitat, consens i 
poble”. I no és poc ambiciós: “Anem a per totes i volem dis-
senyar l’Alella de les dues properes legislatures. Si sóc alcal-
de no serà per presumir. Sóc una persona humil, però vull 
deixar empremta. Volem governar el poble, i no que ens 
governin des de fora”. De moment, Gallo ja ha repartit un 
díptic per tot el poble explicant qui són ell i el seu partit.

Una de rumors a la planxa
Un dels rumors que encara cueja és el de la candidatura de 
l’ex-ERC Quico Lluch en un nou partit. El propi Lluch ens 
ha explicat que “hi havia un projecte que no ha tirat enda-
vant, però no ens posem nerviosos, ja ho farem; potser de 
cara a les properes eleccions”. L’exregidor afirma que comp-
ta amb el suport de “gent significativa del poble”. 

L’altre rumor que circula aquests dies és la possibilitat 
que Ciutadans. Partit per la Ciutadania també es presenti 
a Alella. El que és un fet és que el partit està valorant els 
vots obtinguts a les eleccions al parlament per veure a quins 
municipis li pot sortir rendible presentar-se. Al nostre po-
ble van treure la gens menyspreable quantitat de 160 vots. 
Veurem què passa.
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Celebren el primer debat de la 
Comissió Territorial del Baix Maresme
L’acte va servir per presentar el Pla estratègic Maresme 2015.

NÚRIA GARRIGA

El passat 7 de novembre va tenir lloc el primer debat de la 
Comissió Territorial del Baix Maresme, formada pels mu-
nicipis de Montgat, Tiana, Alella, El Masnou, Teià, Premià 
de Mar, Premià de Dalt, Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt 
i Cabrils. L’acte va estar copresidit per Eduard Gisbert i 
Andreu Bosch, alcaldes del Masnou  i Teià, respectivament, 
i hi van assistir una setantena de persones entre les quals, a 
part de la majoria dels alcaldes del Baix Maresme, hi havia 
representants d’entitats civils i sindicals, empresaris de di-
versos sectors o ciutadans dels municipis.

Eladi Torres, gerent del Consell Comarcal del Maresme, 
va presentar el Pla Estratègic del Maresme 2015 i després 
els alcaldes van respondre a les preguntes formulades pel 
moderador sobre diversos temes relacionats, com l’urbanis-
me, l’ús del territori o les infrastructures.

Durant el debat es va assenyalar la manca de planifica-
ció supramunicipal com la causa de l’elevada vulnerabilitat 
del medi  i l’estat de degradació del Baix Maresme, i es 
va arribar a la conclusió que és necessari definir un model 
comú. Els assistents van considerar com una solució neces-
sària la redacció d’un Pla Director Urbanístic per concretar 
els projectes d’ordenació i desenvolupament present i futur 
del territori. 

No es va presentar cap proposta concreta sobre la mi-
llora de la façana marítima, tot i que es va parlar dels nom-
brosos estudis realitzats per redefinir les infrastructures de 
mobilitat, o les iniciatives tant del Consell Comarcal com 
de Teià per millorar el transport públic o les infrastructures 
de la comarca. A més, es va plantejar la gestió dels espais 
oberts com un dels reptes a assolir per evitar el problema 
de la fragmentació del territori degut a la vulnerabilitat de 
l’espai natural i agrari a la transformació dels usos del sòl, i 
per aconseguir-ho, membres de diverses empreses agrícoles 
i representants del sindicat Unió de Pagesos van reivindi-
car la necessitat d’alliberar la pressió urbanística del terreny 
agrícola. 

Vist el poc territori disponible al Baix Maresme, així 
com la integració funcional amb l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, Josep Maria Carrera, director del Pla Territorial 
Metropolità de Barcelona, va apostar per un desenvolupa-
ment urbanístic basat en centres de promoció econòmica 
lligats a nodes de transport públic ben connectats entre ells 
i amb Barcelona.

Els alcaldes van manifestar la dificultat per negociar 
amb els diferents ministeris de l’Estat i la manca de finan-
çament municipal per poder dur a terme les diferents qües-
tions plantejades, i es va considerar necessari escollir repre-
sentants dels alcaldes del Maresme per fer d’interlocutors i 
negociar amb l’Estat.

Pel que fa als temes socials, es va parlar de la importàn-
cia d’una bona aplicació de la llei d’urbanisme per evitar el 
fenomen de l’envelliment o el perill de fractura social. 

El Pla Estratègic Maresme 2015 pretén diagnosticar les 
amenaces i oportunitats, les fortaleses i debilitats del Ma-
resme (el conegut anàlisi DAFO), i elaborar un programa 
d’actuacions estratègiques concretes, així com establir els 
mecanismes pel seu seguiment i execució. Aquest Pla no vol 
ser una declaració d’intencions, sinó un compromís de tots 
agents per aconseguir el Maresme del futur.

L’equip multidisciplinar que està elaborant el pla estra-
tègic (entre els que hi ha Pere Lleonart que va elaborar l’es-
tudi sobre implantació d’una superfície mitjana a Alella) 
presentarà els seus resultats i propostes l’any vinent. El pla 
proposarà tot un seguit d’actuacions i línies a seguir d’ara 
fins al 2015 per assolir el model de comarca que sortirà dels 
debats i entrevistes realitzades en l’estudi. Qüestions com 
la definició del model urbanístic, la mobilitat o l’activitat 
econòmica de la comarca podran afectar Alella.

Una vista aèria de 

la zona del Baix 

Maresme on es troba 

el nostre poble.

ARXIU



Les Jornades Gastronòmiques del vi 
es van consolidant 
Augmenten la participació i el seguiment dels mitjans de comunicació.

NÚRIA GARRIGA

Les Jornades Gastronòmiques del Raïm i del Vi DO Alella 
van néixer l’any passat a Alella amb l’objectiu de poten-
ciar la gastronomia relacionada amb el raïm i el vi de la 
Denominació d’Origen Alella i promocionar la restauració 
d’Alella i de tots els municipis del voltant. Des del seu nai-
xement s’ha volgut aconseguir que tots els municipis de la 
DO Alella hi participin, i es creu que d’aquí a uns tres o 
quatre anys s’assolirà aquest objectiu.  

Enguany s’ha celebrat la segona edició de les jornades. 
Entre el 10 i el 26 de novembre s’han pogut degustar me-
nús relacionats amb el Món del raïm i el vi a un total de 48 
restaurants de vuit municipis. Degut a l’èxit de la primera 
edició ha incrementat tant el nombre de municipis parti-
cipants com el de restaurants. Aquest any s’han sumat als 
municipis de Montgat, El Masnou, Teià i Alella, que ja van 
participar l’any passat, els de Tiana, Premià de Dalt, Premià 
de Mar i Vallromanes, i els restaurants han estat 16 més. 
A Alella hi han participat un total de 12 restaurants: Can 
Jonc, Can Sors, Celler Marfil, Duran, El Caserío, El Niu, 
El Nou Cal Doctor, Hotel Porta d’Alella, La Botiga del Du-
ran, La Vinya, Masia Can Casals i Restaurant 1789.

Cada restaurant participant ha ofert un menú especial-
ment elaborat per les jornades gastronòmiques, que oscil-
lava entre els 15 i els 64 euros, tot i que el preu mitjà ha 
estat d’uns 30 euros. L’únic requisit que els restaurants han 
de complir per poder participar a les jornades és oferir al-
gun menú acompanyat amb vi de la DO Alella. Durant la 
setmana que tenen lloc les jornades els Ajuntaments facili-
ten el contacte entre els restaurants i els cellers. 

Una bona difusió assegura més participació
Per poder fer una bona difusió de les Jornades es va repartir 
un llibret a les localitats participants, on es podien trobar els 
diferents restaurants i el menú que oferien. A alguns muni-
cipis, com Alella o El Masnou, el llibret es va repartir porta 
per porta, assegurant que la informació arribava a tothom. 
També hi va haver algunes ràdios interessades que se’n van 
fer ressò. És per aquesta raó es creu que aquest any la parti-
cipació ha estat més elevada. Per col·laborar en les despeses 
d’organització i difusió la Diputació de Barcelona va donar 
una subvenció de 900 euros a cada municipi participant. 

Fent una primera valoració d’aquesta edició els restau-
rants d’Alella aprecien que aquest any ha anat millor que 
l’any passat. Alguns restaurants han donat unes xifres apro-

17

ximades de menús servits que poden estar sobre els 60 o 
70, mentre que altres només han manifestat que han ser-
vit “bastants” menús. Això sí, tots coincideixen que n’han 
servit més que l’any passat. Sens dubte això és així pel fet 
d’haver repartit el fulletó a totes les cases d’Alella i d’altres 
municipis. 

La valoració de l’Ajuntament
El regidor de Promoció Econòmica, Carles Pérez, ha decla-
rat que “els organitzadors som molt conscients que durant 
els tres primers anys de les jornades, l’objectiu és donar-les 
a conèixer i consolidar-les dins l’oferta de les mostres gas-
tronòmiques del Maresme i augmentar el nivell de conei-
xement de la població respecte dels vins de la DO Alella”. 
Manifesta que amb aquesta primera valoració està molt 
satisfet, i espera que ens els propers anys augmenti tant 
el nombre de restaurants com de clients que demanin el 
menú.

Aquest augment de la participació, i la presència als mit-
jans de comunicació com les ràdios locals són un èxit de 
cara a fomentar el producte que dóna a conèixer per tot 
arreu el vi de la Denominació d’Origen Alella.

ARXIU

Celebren el primer debat de la 
Comissió Territorial del Baix Maresme
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Alella celebra el Dia Internacional 
contra la Violència de Gènere
L’Ajuntament està desenvolupant el Pla 
de Dones d’Alella 2007-2010.

NÚRIA GARRIGA

L’any 1981, en una trobada feminista Llatinoamericana 
celebrada a Bogotà, es va declarar que el 25 de novembre 
seria el Dia internacional contra la violència vers les dones. 
Durant aquella trobada es va denunciar la violència de gè-
nere en tots els àmbits de la societat, maltractaments i assas-
sinats a la llar, violacions, assajament sexual i violència en 
general. Es va triar aquest dia per recordar l’assassinat de les 
germanes Mirabal, a mans de la policia secreta del dictador 
Trujillo a la República Dominicana, el 1960.  

Enguany, per commemorar aquell dia, es va instar a tots 
els pobles i ciutats de Catalunya a llegir un manifest per 
rebutjar la violència de gènere el dia 25 al migdia. A Alella 
la lectura del manifest va tenir lloc a les 12’30h a la Porxa-
da, a càrrec de l’Associació de Dones Solidàries d’Alella. Al 
manifest es va recordar la figura de Clara Campoamor, una 
dona que a principis del segle XX va lluitar per la igualtat de 
drets de les dones. Es va proclamar la necessitat de defensar 
els ideals de cadascú. Que les dones d’Alella i del Món han 
de creure en elles mateixes i compartir el que els passa, per 
poder lluitar  contra aquesta problemàtica. 

El vespre anterior, a les golfes de Can Lleonart, es va 
projectar la pel·lícula d’Izíar Bollaín “Te doy mis ojos”, que 
tracta en profunditat la violència de gènere. Tot seguit, la 
vintena d’assistentes, gairebé totes dones, van poder con-
versar amb Montserrat Tur, membre de “Dones Juristes” i 
exsecretària General del Departament d’Infàncies i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya, sobre aquesta qüestió, tot 
utilitzat les escenes com a guió de referència.

Durant el dia 25, a la porta de l’Associació de Dones 
Montserrat Roig hi va haver penjada una gran pancarta on 
s’hi podia llegir la frase “Prou Violència”. A més, l’entitat va 
penjar del balcó la pancarta oficial de l’institut Català de la 
Dona i va organitzar una excursió a Camprodon, Rocabru-
na i Beget a la que van assistir 52 dones.

A més a més, el dimecres 22 al migdia es va fer una 
xerrada de sensibilització a l’alumnat de primer i segon de 
batxillerat de l’IES Alella. La xerrada forma part de la cam-
panya de conscienciació “Talla amb els mals rotllos” que 
s’està duent a terme entre els joves. 

Tot aquest conjunt d’activitats esta inclòs al Pla de Do-
nes d’Alella 2007-2010, que s’està desenvolupant des de 
l’àrea d’alcaldia de l’Ajuntament d’Alella. Es preveu que es 
posarà en marxa entre el febrer i març de l’any vinent i té 

com a objectiu treballar per a la igualtat d’oportunitats en-
tre homes i dones al poble. 

El Pla consta de dues fases, una primera d’anàlisi i di-
agnosi de la situació de les dones a Alella, que s’està duent 
a terme en aquests moments. Aquesta primera fase acabarà 
amb unes jornades on s’espera la participació tant de les 
associacions de dones del poble com de la resta de dones 
del municipi. De les jornades de participació en sortiran 
les actuacions que es desenvoluparan a la segona fase del 
Pla. Aquesta segona fase, doncs, consistirà en el desenvo-
lupament i aplicació de les mesures per afavorir la igual-
tat d’oportunitats de les dones. Les mesures s’aplicaran de 
manera transversal passant per cultura, esports, joventut o 
sanitat. 

El problema de la violència que pateixen les dones s’ha 
de considerar com una problemàtica social, i per solucio-
nar-la cal la implicació de tothom, tant dones com homes. 
Esperem que així, en un futur no gaire llunyà les notícies 
que sovint se senten d’una nova dona assassinada formin 
part de la història.

Aquesta pancarta va 

presidir la porta del 

local de l’Associació 

de Dones Montserrat 

Roig durant el dia en 

contra de la violència 

de gènere.

ASSOCIACIIÓ DE DONES MONTSERRAT ROIG
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VICTÒRIA MOLINA

En Trotsky abaixa el morro i et mira fent ullets perquè li 
rasquis la panxa, et rep com si fos la primera vegada que 
et veu, content, amorós... Té l’honor de ser el gosset amb 
més antiguitat a la protectora d’Alella, ja que no ha tingut 
massa sort amb les adopcions; sempre torna amb la Yuya, 
la Maribel, el senyor Lluci i tants d’altres noms que formen 
ADANA (Associació de Defensa dels Animals d’Alella)  i la 
fan rutllar a ple rendiment.

Des que van començar el 2001, amb la Rosa i l’Isabel 
com a capdavanteres del projecte, han aconseguit que s’hi 
adhereixin unes 110 persones del municipi, les quals col-
laboren mitjançant aportacions que es destinen a la cura 
dels animals.

Amb la idea de recollir-los, donar-los aliment i un lloc 
on dormir, ADANA va considerar necessari reclamar un 
espai al poble per poder dur a terme les seves activitats, ofe-
rint així un servei que consideren que estava desatès. 

El mateix any de creació van signar un conveni amb 
l’Ajuntament pel qual establien un vincle de col·laboració 

ADANA té cura dels animalons
Hem visitat els membres d’aquesta entitat a les noves instal·lacions de la gossera i 
ens han posat al dia de la tasca que desenvolupen.

i se’ls cedia un espai a l’edifici de l’Escorxador, d’ús muni-
cipal, alhora que es comprometien al lliurament d’una me-
mòria anual d’activitat, que ajuda a tenir un cens actualitzat 
dels animals abandonats o trobats al poble.

La primera etapa d’ADANA, doncs, es va desenvolupar 
en aquest edifici, als patis de darrere, que van ser habilitats 
per encabir-hi els animals de la forma més digna possible.

L’èxit del bon funcionament de l’associació rau en gran 
mesura en la lloable dedicació dels voluntaris i l’excel·lent 
coordinació entre ells. Una de les activitats més aventure-
res és la del passeig dels gossos, que emocionats davant del 
moment del dia més esperat, salten, corren, estiren i fan 
anar amunt i avall a aquell qui els porti. D’altres són més 
calmats i agraeixen la companyia amb mirades dolces i ges-
tos d’afecte. 

La cura dels animals és una de les tasques més impor-
tants d’ADANA, ja que s’han d’encarregar de la seva ali-
mentació i de la seva salut. Tots els gossos són portats al 
veterinari, on passen revisions, se’ls vacuna i se’ls posa el 
xip. Amb aquesta garantia doncs, la presentació davant els 
futurs adoptants acostuma a ser exitosa i s’acompleix així 
un altre dels objectius primordials de l’associació: que els 
animals i les famílies es trobin.

Les  últimes hostes d’ADANA són dues precioses gosses 
negres que vigilaven una fàbrica que va tancar; si no les 
haguessin rescatades, les haurien sacrificat, però per fortuna 
han pogut estrenar la nova seu de la protectora a la zona 
de Can Magarola. L’ajuntament els ha cedit una part de 
l’aparcament de la Masia Museu per situar-hi l’edificació, 
on s’hi han construït quatre gàbies amb els seus patis cor-
responents, un pati més gran, i un magatzem on els volun-
taris poden guardar-hi el menjar, les corretges i tot allò que 
els animals necessiten. 

En aquesta nova ubicació és on podríem dir que ADA-
NA inicia la seva segona etapa com una associació estable 
i amb un espai concret, nou i adequat pels gossos. Mentre 
han esperat el canvi d’ubicació, els animals han estat a la 
gossera d’Argentona, entitat amb la que tenen una relació 
de col·laboració i on s’envien molts dels animals abando-
nats al Maresme. Donada la reduïda capacitat que té la pro-
tectora d’Alella, moltes vegades hi destinen els animals que 
no poden acollir. 

I entre les rutines diàries dels animals, la nova iniciativa 
d’acollida de gats que ajudarà a controlar-ne les colònies i 
els mercats benèfics que organitzen per recollir fons, ADA-
NA agafa embranzida i promet ser molt present en el dia a 
dia del nostre poble.  

Una representació 

dels voluntaris 

d’ADANA a Can 

Magarola.
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Les Jornades Ferrer i Guàrdia d’Innovació Educativa van 
néixer a Alella fa cinc anys, coincidint amb el centenari de 
la creació de l’escola moderna per part de l’alellenc Francesc 
Ferrer i Guàrdia. Han pretès, des del principi, reflexionar 
sobre la innovació pedagògica i l’educació. Enguany “Els 
agents de l’Educació” han estat el tema central.

Els dies 23, 24 i 25 de novembre a la Biblioteca Muni-
cipal d’Alella, ha tingut lloc la seva cinquena edició. La co-
missió organitzadora, formada per l’Ajuntament d’Alella, el 
Centre de Recursos Pedagògics del Maresme, la Biblioteca 
Ferrer i Guàrdia, el Moviment Educatiu del Maresme, As-
sociació SAO i  la Fundació Ferrer i Guàrdia, ha escollit 
els agents educatius com a tema central, degut a la impor-
tància que tenen en l’educació de les persones durant tota 
la vida. L’educació té lloc a l’escola, a la feina, amb amics i 
família o amb els mitjans de comunicació. 

L’alcalde Andreu Francisco, juntament amb el president 
d’Unescocat, Enric Masllorens, van ser els encarregats inau-
gurar les Jornades. Seguidament, i amb gran èxit, va tenir 
lloc el diàleg amb Quim Monzó per parlar de la influència 
que tenen els mitjans de comunicació en l’educació, amb la 
col·laboració del professor de l’IES Alella Lluís Àvila. 

Més tard va tenir lloc la presentació del material peda-
gògic “Interaccions” a càrrec del pedagog, escultor i profes-
sor d’Arts Plàstiques i Disseny, Tomàs Bel. Aquest material 
pretén treballar amb els alumnes una reflexió crítica sobre 
els mitjans de comunicació.

El segon dia va ser el torn de Miquel Àngel Alabart, 
mestre, psicopedagog i orientador familiar i editor de la re-
vista “Viure en família”, i de Ricard Aymeric, mestre, psicò-
leg i president de la Federació de Moviments de Renovació 
Pedagògica de Catalunya. Les seves ponències van versar 
sobre la importància de la família com a principal agent 
educador.

El darrer dia l’acte va ser triple. Primer, el professor de 
sociologia de la Universitat de Vic i investigador a l’IGOP 
de la UAB, Jordi Collet, va fer la interessant i ben rebu-
da xerrada “Hi ha conflicte educatiu entre família, escola i 
lleure?”. Més tard Toni Roig, el president del Consell Na-
cional de la Joventut de Catalunya (CNJC) i membre de 
l’equip de relacions de Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi 
de Catalunya (MEGSJC), va parlar de “La importància de 
l’educació no formal en la societat actual”.

L’últim acte va ser la inauguració de l’exposició “Llocs i 
racons d’Alella”, organitzada pel Projecte Educatiu del Po-

ble d’Alella (PEPA), que es va poder visitar durant dues 
setmanes. El PEPA és un projecte participatiu que pretén 
millorar el poble amb l’educació com a eina de transfor-
mació. Des del PEPA s’entén que l’educació és un procés 
que ocupa tota la vida d’una persona i que el mateix poble 
i els qui hi vivim som agents educadors. Per enfortir el sen-

timent d’identitat i de pertinença a Alella es va convidar a 
tots els seus habitants a oferir una mirada subjectiva sobre 
els racons que cadascú estima d’una forma particular. El re-
sultat va ser aquesta exposició, on es mostraven els treballs 
dels 18 participants: poesia, fotografia, dibuixos amb plu-
milla, pintura i escrits, que transmetien l’Alella subjectiva 
dels seus autors. A l’acte d’inauguració hi van assistir una 
trentena de persones. Es va agrair la participació dels qui 
van donar imatge a l’exposició aportant les seves obres i 
dels qui van participar en la propaganda, i a totes les perso-
nes que d’una manera o altra van ajudar a fer possible que 
aquesta iniciativa fos una realitat. Després d’oferir un obse-
qui a tots els participants es va cloure l’acte d’inauguració 
anunciant que en breu es realitzaran noves propostes. 

La biblioteca acull una nova edició 
de les Jornades Ferrer i Guàrdia
Els actes es complementen amb l’exposició “Llocs i racons d’Alella”.

Quim Monzó durant 

la seva divertida 

intervenció al costat 

del professor de 

l’Institut, Lluís Àvila.

ÒSCAR PALLARÈS
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Setmana de la Ciència: setmana de l’èxit
Les diferents activitats gaudeixen de més participació que mai en l’onzena edició.

ÒSCAR PALLARÈS

Si l’any passat dèiem des d’aquestes pàgines que la Setmana 
de la Ciència semblava haver tocat sostre, aquest any hem 
de dir que res més lluny de la realitat. Sigui pel bon temps 
que va fer del 10 al 19 de novembre, sigui per l’amplitud de 
l’oferta, o sigui per totes dues coses, el que és un fet és que 
els índex de participació, que semblaven haver-se estancat 
en els darrers anys, van créixer prop d’un 30% per portar la 
xifra de públic assistent més enllà de les 500 persones. 

Tres sortides i tres activitats infantils
Ciència a l’Abast, entitat organitzadora de la Setmana de 
la Ciència al nostre poble, sap bé que les sortides agraden 
al públic. Amb aquesta premissa, en va organitzar tres: una 

ÒSCAR PALLARÈS

per conèixer els bolets amb el micòleg Josep Maria Lanau; 
una altra per visitar la Cova de les Encantades, a Cabrera de 
Mar, amb l’arqueòleg Ramon Coll; i una tercera per conèi-
xer les cases d’Alella que tenen elements modernistes, de la 
mà de l’arquitecte Salvador Ribas.

Les activitats adreçades als infants també acostumen a 
tenir bona resposta. Per aquesta raó, el programa d’aquest 
any n’incloïa tres. El primer cap de setmana, la canalla va 
disposar d’un planetari mòbil, que va restar muntat de di-
vendres a diumenge al Casal. El dissabte següent Can Lle-

onart va acollir un taller on es va explicar a la mainada el 
funcionament d’un globus aerostàtic. L’activitat va tenir el 
complement perfecte una hora més tard al costat de Can 
Vera: petits i grans van gaudir bocabadats de tot l’especta-
cular procés de posada en funcionament d’un globus ae-
rostàtic de més de 20 metres d’alçada. Els més menuts van 
poder fer un petit viatge enfilats dins la seva cistella.

Conferències i altres activitats
A la Setmana de la Ciència no hi poden faltar les xerrades. 
De fet, l’activitat estrella d’aquesta edició havia de ser la 
conferència de la dona del temps de TV3, Mònica López, 
que va haver de ser suspesa a darrera hora. Les xerrades que 
sí que es van celebrar van ser les de l’arquitecta Laia Tió, 

sobre la història d’Alella, la de la professora de la UB Nicole 
Mahy, sobre bioètica, i la de l’enginyer Jordi Bertran sobre 
la fotografia digital.

L’ampli programa d’activitats es va completar amb la 
projecció d’un DVD sobre la vida d’Einstein, obra de Josep 
Fluxà, la presentació del llibre “La població d’Alella als se-
gles XVI, XVII i XVIII”, de Carles Díaz (vegeu la secció de 
llibres a la pàgina 51) i l’observació del sol amb telescopi 
que va organitzar l’Agrupació d’Astronomia del poble amb 
la col·laboració de la seva homòloga de Calella.

De dalt a baix i d’esquerra a dreta: 

Ramon Coll, Jordi Bertran, taller 

“l’aire calent puja!’, Nicole Mahy, 

planetari de La Caixa, Laia Tió, 

globus aerostàtic, Josep Maria 

Lanau, Salvador Ribas, observació 

del sol amb telescopi i Carles Díaz.
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Les golfes de l’Església de Sant 
Feliu acolliran un museu
Una colla d’amics d’Alella es reuneixen cada dimarts per preparar el que serà una 
exposició permanent a l’església del nostre poble.

ÒSCAR PALLARÈS

A dalt: un racó de les 

golfes.

A baix: canelobre 

com el dissenyat per 

Gaudí per l’altar del 

santíssim.

LLUÏSA OLLER / LAURA RUIZ

Aquesta iniciativa, duta a terme per set o vuit persones, 
consisteix en un recorregut per les golfes de l’església de 
Sant Feliu on es podran observar diferents objectes litúrgics 
i de culte. Aquests objectes són desconeguts per la majoria 
del poble i això farà que l’interès augmenti pel que fa a 
Alella, i sobretot, pel que fa a l’església de Sant Feliu.

Entrant per la porteta de la dreta del pati de l’església 
es començarà el recorregut que passarà pels vestíbuls, el 
cor, la torre romànica i les golfes. Així, els visitants aniran 
descobrint un seguit d’objectes religiosos que han estat en 
desús durant molt de temps. Es tracta d’un rescat d’objectes 
decoratius, cerimonials, de les processons... recollits a causa 
de la seva història, el seu atractiu i pel seu carisma en els 
diferents espais de l’església.

Cal destacar l’espai dedicat a Antoni Gaudí per la seva 
vinculació amb Alella i especialment amb la parròquia. Fo-
ren idea seva els primers esglaons del campanar que a causa 

del poc espai existent, són partits i similars als d’una escala 
existent a l’edifici de la casa Güell a Pedralbes. 

També cal esmentar un altre espai on es recullen tots els 
objectes dels altars desfets després del Concili Vaticà II, on 
es podran trobar, curiosament, inscripcions fetes per l’antic 
campaner Francesc Xarrié, així com per la gent que anava 
a cantar per la Festa Major i que utilitzaven l’espai per a fer 
petar la xerrada.

Grups d’entre 15 i 20 persones tindran el privilegi de 
visitar aquest recorregut per l’església i podran veure un se-
guit de coses molt interessants: llocs amb llegenda, com 
per exemple el fet que l’església servís de caserna de soldats 
durant les guerres carlines, sent segons les èpoques tant dels 
carlistes com dels isabelins; missals antics, vestits i orna-
ments utilitzats en les cerimònies, làmpades, reliquiaris, 
sacres, creus, quadres... fins i tot un antic orgue que va ser 
comprat a Ràdio Barcelona fa uns quaranta anys.

A més a més, un cop acabat el projecte, si tot anés bé, 
seria interessant rehabilitar la part de la teulada que guarda 
també molta història i encant, tot i que hi ha molta feina 
a fer.

Aquest petit museu té molt de mèrit, doncs cada una 
de les persones del grup col·labora amb allò que li agrada i 
amb el que sap. El projecte hi és i d’idees en tenen moltes 
però ara el que falta són recursos, per això les subvencions 
també tenen un paper important ja que sense les ajudes el 
projecte no seria possible. Els ajuts provenen, bàsicament, 
d’empreses privades, com la banca, així com de l’Adminis-
tració pública.

El resultat és un magnífic viatge en el temps que desco-
breix parts de l’església d’Alella molt poc conegudes. Quan 
tot això estigui fet hi haurà un espai més a Alella on es 
podrà fer un repàs a la història del poble en general i a la 
de l’església en particular. Llàstima que s’haurà d’esperar un 
temps per poder gaudir-ne. 

ÒSCAR PALLARÈS
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Deliris periodístics 
al servei de la música
Com en són de creatius, els músics; el que havia d’esdevenir un article sobre el nou 
grup Sin-é es converteix en un curiós diari.

ALBERT ALABAU

Octubre de 2005
Marc Marés torna d’unes vacances a Londres i truca a Albert 
Alabau, citant-lo per a prendre una cervesa i presentar-li 
la seva nova xicota. En arribar a la cita, en Marc obre un 
estoig d’on surt una flamant i preciosa Gibson Les Paul. 
Fan bona parella. Se’ls veu molt enamorats.

Novembre de 2005
Després de fer-li l’amor sense descans a la seva guitarra, 
en Marc està a punt per una orgia. Truca a l’Albert i li fa 
una proposta indecent: formar una nova banda, comptant 
amb Víctor Francisco (baterista de luxe, alellenc i persona 
d’una gran qualitat humana) i amb Renovades Il·lusions. 
Aquest darrer, un membre clau per engegar de nou un 
projecte musical després de tants anys fent-ho i acabant 
tots igual... L’Albert flipa i no s’acaba de creure el “sí, vull” 
de Víctor. Delirium tremens, disbauxa i molta xerinola. A 
més de Renovades Il·lusions, cal algú que hi posi la veu i 
molt d’amor. Aquí apareix en Travis, alies Miguel Tovar, 
badaloní amant de la música i tros de pa de mena. “La 
Veu”, com l’anomenen molts, aporta ganes, oïda, bon 
gust... des de l’amateurisme més “sotaterrí” (o underground) 
en brolla sang “curtida” en 
mil batalles, talent i ganes 
de trobar aquella anhelada 
melodia impossible que un 
dia ens salvà les vides. Ara 
per ara, s’albira la que ens les 
està fent més suportables.

I la faula esdevé realitat. 
Pot ser que l’amor faci 

fàstic? Enveja. 

Gener de 2006
Ha nascut Sin-é, i si 
t’agrada la música hauries 
de celebrar-ho: estàs davant 
dels “tinkiwinkis” de la 
música nacional. Rock, pop, 
folk, blues... Abraçapop. 

Farts dels mals rotllos 
anteriors, la formació s’obre 
camí sustentada en els pilars 

del “bonrollisme” sincer per tal d’arribar a algun lloc. A 
on? 

03 de Novembre de 2006
Per ara, a la final de l’edició d’aquest any de la “Beca per a la 
promoció de nous artistes” que se celebra a Teià.
Pel camí ha pujat a la màquina de l’amor en Raül Moya, 
il·lustre alellenc conegut com a “mamá”, un fenomen més 
enllà de la qualitat humana, un autèntic “flaming lip” 
polièdric.

04 de Novembre de 2006. 01:05 Hores
L’Albert és a Londres. L’ha substituït dalt l’escenari el senyor 
Daniel R. Jones, baixista de suprema qualitat i persona 
de grandesa en consonància a la resta dels membres de la 
banda. 

Veredicte: CULPABLES
La sentència els obliga a recollir un premi per valor de 

3.000 Euros que els forçarà a entrar a l’estudi per enregistrar 
degudament els seus temes. 

Més notícies ben aviat. 
www.myspace.com/sinebcn.com. sinebcn@gmail.com.

CEDIDA

Alabau, Moya, Marés 

i Francisco al seu 

local d’assaig





Bang!
Aquest és el títol del conte guanyador del premi Alella a Guida Alzina d’aquest any, 
obra de Marta Roqueta. 

MARTA ROQUETA

(Dedicat a la meva germana Laura. Segueix lluitant pel 
piercing!)

BANG! En el moment en què el jutge prem el gallet, l’es-
tadi es converteix en un mar de crits. Tot i això, la Mariah 
no sent res. Ella només corre i corre, mentre milers de cu-
ques de llum, centenars de flaixos que fan pampallugues, 
intenten retenir per la posteritat el veloç moviment de les 
seves cames fortes i torrades. Ella se sent lliure, cavalca l’aire 
fent llargues gambades, mentre aquest li frega la pell es-
quitxada de suor, pessigollejant-li els cabells recollits en mi-
núscules trenes. El seu moviment és seguit amb interès per 
uns ulls de color verd emmarcats per dues cintes daurades, 
del mateix color que els ti-
rabuixons que cauen lliures 
pel seu rostre. Els dos ulls es 
fixen amb atenció en l’acció 
del vent sobre la pell de l’at-
leta, sobre aquells músculs 
en tensió, desinteressant-se 
completament pel que pas-
sa al seu voltant, fins al punt 
que la seva ment viatja més 
enllà de l’estadi i el vent, el 
mateix vent que li esvalota 
els cabells, li duu el ressò 
d’una veu familiar que la fa 
estremir de cap a peus.

 
BANG! Una bala petita, de 
color marró, ovalada, tra-
vessa el cel. Un petit gra de 
cafè llançat a propulsió con-
tra un destí concret: jo. El 
cel és blau i net, com un vel 
de seda. Un vel de seda ta-
cat de lleixiu, ja que petites 
bromes hi naveguen, des-
plegant les seves ales, avan-
çant amb rapidesa, seguint 
amb desfici la trajectòria de 
la bala,  el petit gra de cafè 
que impacta a la meva pell.

És un cop net, ardent, 
que cauteritza a l’instant, 
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torrant l’orifici d’entrada al so d’un “plof!” audible només 
pels rat-penats. Segur que deu fer olor a cremat, una flaire 
semblant a la que es desprèn d’unes llesques de pa oblidades 
a la torradora, socarrimades, empolsinades de negre.

El negre és el meu color preferit. Elegant, sensual, si-
nuós, i, per què no admetre-ho, et fa veure més prim. El 
negre és el color de la nit, el color d’aquelles nits que tu i 
jo, Goldie estimada, vetllàvem ajaguts al parc contemplant 
la llum de la lluna.

Els teus llavis són rojos, Goldie, rojos com la sang que 
brolla dels meus teixits malmesos per la bala, una bala que 
tu, Goldie, mai m’hauries d’haver disparat. No tenies mo-
tiu, estimada. Que potser no te’n recordes de les nostres 
trobades a la casa de camp, quan tu només eres una actriu 

IL·LUSTRACIONS 
DE DAVID ROMAN



novella que cercava l’èxit?  La gespa era verda. La veus ara, 
Goldie? Jo sí. Ben aviat hi tornaré a jaure: la bala ha arribat 
al seu destí. 

Caic a terra, els ulls cedeixen. Poc a poc, una mà invi-
sible estén pinzellades grises a la meva retina: només puc 
distingir el daurat dels teus rínxols. Em recorden el sol de 
la Provença,  aquells passeigs en descapotable en què tu i jo 
recorríem amb velocitat suïcida les carreteres que duien vés 
a saber on. La teva cabellera onejava salvatge, esfilagarsant-
se amb els raigs de sol. 

Tu reies feliç, i jo reia també, content de veure com la 
meva princesa es convertia poc a poc en la reina de tots 
els clubs de París. Qui havia de dir que aquell armari que 
t’esperava a la penombra fins al final de cada actuació era en 
realitat el teu marit, i que jo només era un dels graons que 
et portarien fins al cim de la teva carrera. 

I ara que ja hi ets, et desempallegues de mi com si et tra-
guessis una pedra de la sabata. Per què? Jo t’estimo, sempre 
ho faré, si m’ho haguessis demanat, jo m’hauria apartat del 
teu camí en silenci, corbat en una reverència humil, con-
tent d’haver pogut retenir-te durant un petit lapse de temps 
entre els meus braços.  

Una fiblada em sacseja tot el cos, mentre el meu cor 
xiscla de dolor. Ben aviat descansaré en aquella gespa verda, 
símbol de les nostres trobades furtives. Sempre t’esperaré, 

disposat a davallar als inferns només per estar amb tu. T’es-
timo, i seré al teu costat sempre, fidel als teus passos, com 
les bromes que seguien amb desfici la trajectòria de la bala.

El meu cap pica a terra. Foscor. Negre. Silenci. 

La respiració de la Mariah s’esvera a mesura que els seus ulls 
entreveuen la línia de meta. Tot i que els seus llavis es con-
trauen per l’esforç, el seu pensament somriu. Sap que arri-
barà la primera. Enmig del bullici, a mesura que la glòria 
es fa més i més propera, els seus ulls es desvien tímidament 
del seu destí, atrets per la lluïssor d’un “piercing” que duu 
una noia que es disposa, amb pas ferm i decidit, a saltar 
amb la perxa.

      
BANG! La primera vegada que vaig sentir l’impacte d’una 
pistola de fer forats a la meva orella, vaig tenir por. No per-
què em fes mal, al cap i a la fi només era un pessic, sinó pel 
que allò representava. Per a la meva família, i en especial 
per al meu pare, que havia mamat d’una moral estrictament 
conservadora, un segon forat a l’orella esquerra podria sig-
nificar l’inici d’una successió d’esdeveniments que portari-
en, a mode d’efecte dominó, al caos més absolut.

Perquè si jo, que llavors era una innocent nena de tretze 
anys, desafiava les lleis de la lògica intentant encabir un altre 
forat allà on tradicionalment només n’hi havia un, era molt 
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clar que jo estava abocada a l’infern. No cal dir que el meu 
pare, en veure la meva orella mutilada un més després d’ha-
ver realitzat l’operació, es va enrabiar de valent, i tampoc cal 
ésser un geni per saber que, després d’aquell “okupa” a la 
meva orella, en vingué un de nou a l’altra orella, després un 
al nas, un a la llengua i finalment un altre al melic. 

Quan venien convidats a la casa de camp, cosa molt 
habitual a l’estiu, la criada es passava hores i hores a la meva 
habitació cercant noves i enginyoses maneres de tapar-me 
aquelles protuberàncies que havien aparegut sense avisar al 
meu cos. El resultat era efectiu, els amics dels meus pa-
res no semblaven parar-hi 
atenció, de fet no m’havien 
mirat mai, i ells semblaven 
satisfets, tot i que les mira-
des d’enuig es succeïen dia 
rere dia. Però quan el millor 
amic del meu pare li in-
sinuà que jo era una mica 
maldestra en l’art de l’equi-
tació, puix que era la quarta 
vegada en dues setmanes 
que em veia coberta d’espa-
radraps, el pare i la mare em 
van fer asseure al sofà i, un 
cop recorregut el menjador 
de punta a punta, van dei-
xar anar la frase fatídica:

“Hem de parlar” van dir 
a l’uníson.

Si per parlar el dicci-
onari recull en una de les 
seves últimes accepcions 
l’acte de cridar i cridar in-
tentant encadenar paraules 
aparentment inconnexes, 
deixant anar entremig fra-
ses de l’estil “així no arri-
baràs enlloc” o “amb la fila 
que fas, t’acabaran posant 
a la garjola”, es pot dir que 
sí, vam estar parlant durant hores i hores. Finalment, el 
jurat va emetre el seu veredicte: per tal de sufocar les me-
ves creixents ànsies de rebel·lió, el pare i la mare m’envia-
ren a l’escola privada més cara del país que, naturalment, 
estava a cent quilòmetres de casa meva i els meus amics, 
uns “enemics públics”.

Allí, al cap de poc temps d’estar-hi, i a causa en part de 
la meva voluntat d’encaixar, vaig descobrir, el primer dia 
d’entrada al grup d’atletisme, la meva gran passió: el salt de 
perxa. Tot i que al principi el meu entrenador m’obligava 
a treure’m els meus “piercings”, amb el temps, aquests es 
convertiren en quelcom més que un amulet, en el meu sig-
ne d’identitat, fins al punt que vaig arribar a creure que el 
titani d’aquelles diminutes peces m’aixecava i em feia volar 

més alt que ningú, mentre ells espurnejaven en entrar en 
contacte amb els raigs de sol. 

Saltant he recorregut mig món, he competit en estadis 
de tota mena, des dels que surten als cromos dels xiclets 
de maduixa als que es poden escollir en el menú d’opcions 
d’un videojoc sobre els Jocs Olímpics i he conegut gent 
increïble. 

Ara que he arribat a la final del Campionat Mundial, 
estic morta de por. Mai no m’havien tremolat tant les ca-
mes, excepte la tarda en què vaig sentir el petit canó d’una 
pistola daurada amorrat a la meva orella, disposat a vomitar 

un minúscul brillant que jo, amb els ulls clucs, rebia amb 
entusiasme mentre em delectava pensant en la cara d’espant 
que posarien els pares quan veiessin el meu nou inquilí.  
La Mariah inclina el cos tant com pot: una passa més i el 
títol és seu. Quan els seus peus disminueixen la marxa, a 
causa del seu impacte amb les blanques línies d’arribada, 
tanca els ulls, estén els braços i flota. Embolcallada per la 
bandera del seu país natal, els crits dels seus compatriotes 
i per l’eixam de flaixos que ara sí estan disposats a caçar-la 
només a ella, la Mariah sent com la veu de la mare li xiu-
xiueja des del cel paraules d’enhorabona. El seu pare plora 
com un nen abraçat al seu germà gran, mentre el menut 
salta com un boig. Ella els dedica el seu somriure més sincer 
i després cau a terra, embriagada per les mels de l’èxit.
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Josep Civit, guanyador del Maria 
Oleart de 2006 
L’autor, que ja té 7 llibres publicats, es mostra tan content d’haver guanyat el certamen 
com del tracte que li ha dispensat el nostre poble.

ENRIC ARAGÓ/ÒSCAR PALLARÈS

Han estat tot un plaer els 20 minuts de tertúlia que hem 
compartit amb en Josep Civit, el guanyador del premi 
Maria Oleart d’enguany. L’autor de l’obra “Només un vi-
dre” és un home de poble, que parla tranquil·lament sobre 
el seu dia a dia com a docent en una escola rural d’una vila 
propera a Montblanc, tot fent una mica de crítica sobre la 
situació actual de la poesia en els prestatges de les llibreries, 
i demostrant que, mes enllà dels 7 llibres amb els seus re-
culls poètics ja publicats, la seva humilitat el fa estar agraït 
a tot aquell qui valori l’esforç del poeta – embrutar papers 
blancs, ho anomena -.

Explica’ns una mica la teva trajectòria com a poeta. Quan 
vas començar a escriure i quines motivacions tenies?
Vaig començar a escriure quan era jove, per tot allò d’inten-
tar-me aclarir en les crisis adolescents... Tenia molta afecció 
per a la lectura, i a mida que anava llegint i escrivint -també 
escrivia en un diari–, em vaig adonar que podia intentar 
escriure per plaer. M’hi vaig dedicar tard, i de manera molt 
mandrosa... com ara, que només m’hi dedico als estius.

Quin tipus d’escriptura 
practiques? Explica’ns el 
teu procés creatiu.
Escric poesia bàsicament 
perquè és la parenta pobra 
de la literatura, i per això 
em permet buscar sempre 
la màxima expressivitat 
amb els mínims recursos 
possibles, i això implica 
sempre un repte. D’altra 
banda també col·laboro en 
la premsa comarcal esporà-
dicament.

Com us deia, només es-
cric als estius... però són ab-
solutament intensos: escric 
a totes hores, durant les 24 
hores del dia... sigui on sigui: 
comprant, fent cua al banc... 
tant se val el lloc on escrius si 
trobes resposta als dubtes.
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I doncs, per què poesia?
Perquè la poesia és la parenta pobra de la literatura... i sem-
pre parteixo de la necessitat d’explicar quelcom, trobar el 
tema és la part bàsica, després, fins que no conceps la for-
mulació final del poema poden passar dies, hores, o fins i 
tot mesos...però d’això es tracta... trobar el cos de parau-
les que et permeten expressar el que vols de la forma que 
t’agrada.

Parlem del premi Maria Oleart; com te’n vas assabentar i 
què representa per a tu haver-lo guanyat?
El vaig conèixer per dues bandes... en primer lloc per una 
web d’escriptors, i d’altra banda per un comunicat de l’as-
sociació d’escriptors.

Per a mi representa moltíssim haver guanyat un premi 
com aquest. Em fa tota la il·lusió del món guanyar un 
premi dedicat a una poeta, i jo en aquest aspecte (qual-
sevol fet relacionat amb la poesia) ho respecto moltíssim. 
M’ha encantat tant el tracte rebut, com la categoria del 
jurat, que ha estat un autèntic honor que llegissin la meva 
obra.

CEDIDA
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LAIA DE BOBES

La Neus Rodó és filla d’Alella. Va néixer en plena Riera, 
on actualment hi ha l’administració de finques Bicovi -el 
veïnatge havia fet que una noia d’aquella casa conegués 
un paleta de Vilobí d’Onyar que s’hostatjava a la fonda 
El Porvenir, situada allà on ara hi ha el restaurant El Niu. 
“Ja vaig néixer patosa”, reconeix, però, en canvi, a escola 
el professor Soriano li deia que tenia talent i li recoma-
nava que estudiés per ser mestra; també un advocat i el 
doctor Suero van veure-li capacitat per dedicar-se a la seva 
professió. En aquells temps, però, aquestes carreres eren 
cosa d’homes, i ella va estudiar Comerç pràctic a l’acadè-
mia Cots de Barcelona. Després va venir la primera feina: 
veient que el que li pagaven per treballar a la ciutat no li 
sortia a compte, son pare li va comprar una màquina de 
fer mitjons; “El mecanisme es feia anar a mà, i jo tenia el 
braç dret tan gruixut que mai em vaig posar un jersei sense 
mànigues!”, comenta la Neus. 

Poc després, l’any 1946, la família Casals i Colomer es 
va vendre la merceria que tots coneixem;  i des d’aleshores 
-ella tenia dinou anys- fins al 1999 la va portar la nostra 
entrevistada. “Pel meu gust, encara hi fóra ara”, comenta. 
El que més li agradava era despatxar i saber tractar la gent 
d’acord amb el seu caràcter: “Li has de buscar a cadascú 

el seu joc”, diu, i ens exposa una teoria particular, segons 
la qual hi ha dues menes de clients: el “client problema” i 
el “client solució”, i els il·lustra amb l’exemple del paper 
de wàter: el primer, quan no tens la marca que vol, et fa 
remenar tota la botiga per trobar una alternativa i al final 
no es queda res; el segon, en canvi, s’adapta a tot i quan li 
dius que només et queda paper de vidre se’l queda i encara 
se’n va content. Aquests darrers, segons la Neus, són pocs, 
mentre que dels altres n’hi ha més, i per això cal carregar-
se de paciència: “Si no anem tots al cel, els venedors, no hi 
anirà ningú!”, diu, però també ens confessa que de vega-
des ha posat pegues expressament a algun client pesat per-
què no tornés... “I tornava!”, exclama. Això i el fet que era 
molt estricta i no fiava als mal pagadors li van fer guanyar 
certa fama de tenir mal caràcter; ella mateixa reconeix que 
té mal geni i que, per exemple, quan a la botiga hi entra-
ven mares amb criatures d’aquelles que ho remenen tot, 
si calia les posava al seu lloc, i si calia posava al seu lloc 
també les mares. Ara enyora aquestes anècdotes; després 
de tants anys tractant amb el públic -”I que t’agradi, per-
què és necessari voler-hi tractar”, recalca la Neus-, ara els 
dies li sembla que no s’acaben mai. Recorda amb nostàlgia 
les festes de Nadal, la canalla encastant el nas als vidres -
”Havies de treure mocs de l’aparador cada dia”, explica- i 
els reis que anaven a buscar els regals a última hora; algun 

any havia arribat a tancar a mitja nit. 
Des de darrere el taulell, la Neus sempre senyalava 

amb el dit la clienta -només en els últims temps entrava 
de tant en tant algun home al seu establiment- a la qual 
preguntava què volia; aquest era el seu truc per aclarir els 
dubtes que el seu ull estràbic generava a les persones que 
tenia davant. D’aquest ull ens explica que ja va néixer gan-
dul i, tot i que la van operar als tretze anys per corregir-lo, 
no s’hi veu; però això no l’amoïna... “La canalla, de petita, 
em deien «guenya»”, explica, “però de gran ja no; això són 
coses de nens”. El cert és que la Neus té una cara que la 
gent no oblida, i això fa que tothom la conegui i la recone-
gui; “Més que jo als altres, perquè sóc poc fisonomista”, es 
lamenta: “Això m’ha preocupat sempre”, sobretot pel trac-
te amb els estiuejants, que no sabia mai de quina casa eren 
i li costava identificar-los quan s’atansaven a la botiga.

El local tal com tots el coneixem, amb aquell aire an-
tic, de comerç tradicional amb anys d’història al darrere, 
va estar a punt de desaparèixer cap als anys 70: la Neus 
havia arribat a un acord amb uns promotors immobiliaris 
que havien de comprar-lo per enderrocar la casa i edi-
ficar-hi de nou, i després havia de recuperar un establi-
ment més petit i un piset-magatzem al primer pis. Però 
quan semblava que tot estava dat i beneït, l’Ajuntament 

va voler quedar-se aquella casa que li permetia ampliar les 
dependències municipals i el promotor es va veure obligat 
a vendre’ls-la; la Neus, amb drets històrics adquirits, va 
passar a ser arrendatària de la botiga que fins aleshores 
havia tingut en propietat. 

Els problemes d’esquena la van obligar a plegar -”A 
Barcelona, les coses pesen”, explica; a ella, que hi anava 
pràcticament cada dia, carregar i dur els paquets de les 
botigues dels majoristes fins al cotxe li costava cada vegada 
més- i va aprofitar l’avinentesa que el seu fill, en Josep, va 
tancar la botiga d’esports que tenia a l’antiga casa mater-
na per cedir a la seva família la merceria; això passava el 
1999. Ara, amb vuitanta anys, la Neus fa vida de jubilada: 
va a gimnàs i a unes classes per exercitar la memòria, fa 
passatemps, cus, rep visites dels néts i surt a passejar so-
vint pel poble. “Mentre ens puguem anar veient pel carrer, 
és que tenim salut”, diu, però no li acaba d’agradar el que 
veu a Alella: “Ara, de vegades, baixes al poble i si trobes 
algú conegut a qui puguis saludar és un miracle; abans 
això només passava els caps de setmana, però ara ja està 
passant també els dies de cada dia”, es queixa, i afegeix 
que per trobar-se sol cal ser enmig del desert o d’una gran 
ciutat, i Alella no n’és una, però s’hi va tornant: “Massa 
gent i poques persones”, resumeix. Si la trobeu pel poble, 
saludeu-la!

Neus Rodó, la Neus de Ca la Neus

Haver dut una 

botiga en un 

poble durant 

cinquanta-tres 

anys converteix 

automàticament 

la persona que 

l’ha portada en 

un personatge. 

Aquest és el cas 

de la Neus de Ca la 

Neus, la merceria 

de la carretera. Ara 

ja fa uns anys que 

es va jubilar, però 

segur que tothom 

que l’ha tractada 

alguna vegada se’n 

recorda; perquè la 

Neus té, a més, 

una cara que no 

s’oblida.
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De la mateixa manera que vam fer l’any passat, hem decidit dedicar el dossier del 
darrer número de l’any al curs que, emmarcat en el programa dels juliols de la Uni-
versitat de Barcelona, va tenir lloc a Can Lleonart amb el títol ‘El paisatge del vi: la 
construcció del no urbanitzable’. La nostra redactora Eulàlia Serrano va assistir a 
totes les sessions teòriques i, a les pàgines que segueixen aquesta, us les presenta 
resumides.

El paisatge del vi
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L’ordenació del paisatge   

EULÀLIA SERRANO
Es presenten les diferents eines i instruments legislatius dels quals disposa la Generalitat de 
Catalunya per a tractar l’ordenació del paisatge, tant des del vessant més ambiental com des de 
l’urbanístic.

Actualment, cada any es perden entre 5000 i 7000 hectàrees d’espais rurals i agrícoles per 
abandonament de les terres i creixement de nous boscos. És per a intentar integrar i protegir 
aquests espais naturals que s’utilitzen, des de la Direcció General de Medi Natural, la delimitació 
dels espais dins dels PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural), els Programes de Protecció del Paisat-
ge, l’Estratègia Catalana de Conservació i Ús Sostenible de la Diversitat Biològica i el Pla de Política 
Forestal. A més, hi ha també la Xarxa Natura 2000 a nivell europeu i el nou inventari de punts d’inte-
rès geològic. Els punts clau que es busca incloure en les valoracions són els connectors biològics, 
el patrimoni cultural i el paisatge que incorpora patrimoni cultural.

La Llei del Paisatge (llei 8/2005) aprovada el mes de juny del 2005 és la peça clau que ha de 
permetre aconseguir una transversalitat entorn del paisatge i que aquest no sigui considerat des 
de massa diferents punts de vista per tothom. La llei pretén respondre a tendències tan marcades 
en el paisatge com són la dispersió de les urbanitzacions, l’ocupació creixent del territori i la seva 
fragmentació, la pèrdua de biodiversitat i la banalització del paisatge. Com a estratègia prioritària 
vol aconseguir promoure la compacitat, la complexitat i el caràcter integrat dels nous assentaments 
mitjançant els següents objectius: reconèixer, avaluar i catalogar paisatges; promoure la protecció, 
l’ordenació i la gestió dels paisatges; integrar criteris paisatgístics en el planejament territorial; 
i sensibilitzar la societat i l’administració en els valors relacionats amb el paisatge. Aquesta llei 
s’aplica particularment a zones urbanes, periurbanes i rurals que no posseeixen figures especials 
de protecció, i utilitza com a instruments d’aplicació els “Catàlegs de Paisatge”, les “Directrius de 
Paisatge”, les “Cartes del Paisatge” i contempla la figura de l’Observatori del Paisatge.

Jaume Busquets 
sots-director general de paisatge i acció territorial

Ramon Luque 
director general de medi natural

EULÀLIA SERRANO
El fil argumental i de reflexió de la sessió va girar en aquest cas cap al valor i el lloc que té el patri-
moni en la conservació del paisatge, i per a això es va fer servir l’exemple d’Alella i la seva evolució 
al llarg dels anys.

Els edificis tenen un valor estètic remarcable, i aquest valor augmenta quan se’ls inclou també 
com a part del paisatge. Les grans finques rústiques amb una gran casa i tot de terres al seu voltant 
han anat configurant també el paisatge de la nostra població, fent que aquí la zona urbana estigui a 
tocar de la zona de paisatge. El creixement urbanístic del municipi ha incrementat aquest efecte, i 
ara la trama urbana encara està més propera a l’espai reservat per al paisatge, i molt sovint plena-
ment integrat (o no integrat), com en el cas de les urbanitzacions que s’enfilen muntanya amunt. El 
territori va canviant en funció dels usos que té, i aquests usos també canvien amb el pas del temps. 
Aquests nous usos del sòl s’han d’incorporar també en el paisatge, com en el cas de moltes grans 
masies del Maresme que s’han mantingut com a tals malgrat que al seu voltant l’edificació és cada 
cop més intensa.

Cal, doncs, integrar el patrimoni construït en el paisatge, i això inclou no només l’edificació sinó 
també les feixes, jardins, murs, etc. que també donen un valor al paisatge i contribueixen a integrar 
el conjunt.

El paisatge, per altra banda, s’ha anat simplificant al llarg dels anys, ja que tot ha acabat quedant 
classificat com a “ciutat” i “bosc”, i hem oblidat tots aquests altres elements que també configu-
ren una part important del sòl. Un exemple típic de la zonificació diferencial del sòl prèvia era l’exis-
tència de feixes, hortes, prats i boscos al voltant de les grans cases senyorials de la zona. Aquestes 
finques, moltes d’elles actualment catalogades, han de poder gaudir al seu voltant també d’una 
zona de protecció especial que mostri la integració de la finca en el paisatge i la seva visualització 
com a patrimoni catalogat, ja que no té gaire sentit catalogar un edifici que està rodejat tot al seu 
voltant d’altres edificacions més altes o de grans infrastructures de transport.

El paisatge del Maresme: territori, masies i rieres      

Josep Maria Carreras  
director de planejament de l’institut d’estudis territorials

Jordi Rogent   
arquitecte en cap de patrimoni de l’ajuntament de Barcelona

Dilluns 17 de juliol
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La urbanització dispersa: conseqüències i perspectives 
en l’ordenació i la gestió de la baixa densitat

EULÀLIA SERRANO
La reflexió s’inicia amb la comparació amb Ístria i amb referències literàries a Josep Pla i a Pere 
Quart, i s’encamina després cap a l’evidència: actualment cada cop és més difícil diferenciar la ciu-
tat del camp, el territori s’ha convertit en un continu ocupat per autopistes, urbanitzacions, polígons 
industrials i pobles que creixen. Hi ha una gran alteració del territori que no és conseqüència de 
l’activitat agrària sinó que ho és d’un altre tipus d’activitat. Aquesta activitat urbanística s’inicia cap 
als anys 60, quan la terra deixa de tenir valor per si mateixa i es converteix en un recurs més, el 
sòl deixa de tenir valor productiu o de producció i passa a tenir valor de canvi. Aquesta nova men-
talitat va promoure en el seu dia un canvi de concepció que encara s’arrossega actualment, i que 
ha convertit la “cultura del totxo” en el nou model de desenvolupament. Com a fruit de tot això, 
avui en dia la ciutat creix molt més de pressa i consumeix el territori a un ritme de vertigen donant 
beneficis tan sols a uns quants. Els promotors en la seva majoria ja no són tampoc promotors 
locals, sinó grans multinacionals de la construcció que obtenen uns espectaculars beneficis. Els 
agricultors ja no poden viure de la terra, i d’aquesta manera el sòl agrari estarà en detriment davant 
de la urbanització fins que no es puguin trobar per a la pagesia alternatives viables a la construcció i 
venda de terrenys. Què es pot fer davant de tot això? Cal una nova definició i qualificació del sòl no 
urbanitzable que el protegeixi realment de la urbanització. Es proposa classificar el sòl com a “no 
urbanitzable preventiu” i “no urbanitzable de protecció”, i dins d’aquesta darrera classificació es 
podrien distingir diferents tipus de protecció (preventiva, territorial i especial). També es parla dels 
“plans directors urbanístics” i dels “plans territorials”, plans tots dos que intenten superar la visió 
local de les coses i agafar una visió més global, més integrada del conjunt del territori. I es proposa 
també apostar fort per la compactació de les edificacions, per evitar la urbanització dispersa i les 
cases en parcel·les amb jardí. Però per sobre de tot cal un canvi de model i de mentalitat, canvi en 
el qual cal que ens hi impliquem tots plegats ja que suposa un gran debat col·lectiu.

Lluís Cantallops  
ponent del pla estratègic del Maresme 2015 i catedràtic 
d’urbanística de la UPC

EULÀLIA SERRANO
El paisatge, la seva evolució i la consideració que en tenim poden veure’s des de punts de vista 
molt diferents.

L’arquitecta Montse Hosta creu que cal vehicular els vincles que existeixen entre el sòl urbà i el 
no urbanitzable, i que no només s’ha de planificar sinó que també cal gestionar el sòl. Per a poder dur 
a terme aquesta tasca, les entitats supramunicipals de planificació i gestió del territori són les peces 
clau, i és sota les seves directrius que els governs municipals han de treballar. Insisteix en què cal un 
planejament estratègic que es dugui a terme en una administració d’ordre superior als municipis.

Per la seva banda, el geògraf Martí Boada ens dóna la visió més lligada a la natura: el sòl és el 
que ens proporciona la base per a les activitats primàries més bàsiques (alimentació agrícola i rama-
dera), i al ritme que es consumeix aquest sòl arribarà el moment en què faltarà aquesta base. Cal 
que es doni un valor al paisatge, que aquest deixi de ser vist com a curiositat i passi a considerar-se 
com un tot amb els éssers que hi viuen, i a protegir-se el conjunt.

La visió artística del paisatge la posa Perejaume, per a qui el paisatge és una gran construcció 
en si mateix, que a més compta amb l’afegit que va canviant amb el pas dels anys. En contraposició 
a això, ara es tendeix a fer construccions fixes i immòbils, que no canvien, i això ens porta a una 
pèrdua de sensibilitat. Els humans, com a part integrant del paisatge que som, hem de vetllar per a 
conservar-lo, i per això es proposen diferents mesures per adoptar, des de la més burocràtica fins 
a la més revolucionària, passant pels incentius econòmics.

El també arquitecte Agàpit Borràs porta un altre cop la reflexió al terreny del planificador i fa 
notar que cal tenir una estratègia i entendre el territori. Cal que des de l’administració s’aposti fort 
per a la preservació del territori, com ja es fa en algunes zones de l’estat francès. També cal incor-
porar tots els agents en aquesta planificació per a obtenir la visió de conjunt que portarà a millors 
resultats, així com cal que l’arquitecte entengui que l’entorn també parla del seu edifici, i que per 
això cal adaptar-los l’un a l’altre.

El cas del baix Maresme

Perejaume 
poeta i artista

Martí Boada   
geògraf i membre del fòrum global 500 de UN

Agàpit Borràs
arquitecte

Montserrat Hosta    
arquitecta i cap d’àrea de serveis de Vilassar de mar

Dimarts 18 de juliol



38

Un nou urbanisme: perspectives de l’economia ecològica 

EULÀLIA SERRANO
L’economia ecològica pretén veure l’economia des d’un punt de vista físic, és a dir, mirant temes 
com l’energia, els materials que s’utilitzen o l’aigua que es consumeix. Es va iniciar als anys 60 
com a reacció a la indústria des d’un punt de vista paisatgístic, i ara inclou una gran part d’educació 
ambiental en valors i en ciències de la natura i socials.

Si fem un cop d’ull a la ciutat des del punt de vista ecològic, trobarem que moltes de les nostres 
ciutats no són sostenibles, no poden autoabastir-se del que necessiten els seus habitants per a viu-
re com viuen. El càlcul es fa relacionant el nombre d’habitants amb la superfície del municipi, i així 
trobem que a Barcelona les densitats de població són de 150 habitants per hectàrea, mentre que 
a Alella són d’uns 10 habitants per hectàrea. En una hectàrea de terreny hi poden viure de manera 
sostenible 3 o 4 persones sense reproduir-se i essent completament vegetarianes. Si volguessin 
incorporar carn a la dieta, llavors el límit seria d’1 o 2 persones per hectàrea.

Les ciutats han deixat de ser sostenibles per un fenomen d’urban sprawl o de ciutat difosa: van 
creixent i van ocupant el territori que tenen al voltant, tornant-se d’aquesta manera més insostenibles 
i fent créixer els conflictes ambientals dins seu i més enllà. Aquesta dispersió de les ciutats cap a les 
seves àrees més perifèriques fa adquirir cada cop valors més baixos en els indicadors de sostenibli-
tat, que empitjoren a les conurbacions malgrat que al centre de les ciutats sí que mostrin millora. 

Fent un repàs històric a l’urbanisme i a les ciutats de Catalunya, veiem com el dilema sobre si cal 
un urbanisme expansiu o un urbanisme limitat ja ve del segle XIX. Des de llavors, i malgrat que el mo-
del dominant hagi estat l’expansiu, el model limitat també ha anat creixent i aportant les seves idees. 
Ara defensen que l’ecologia urbana ha de tenir un paper important a l’hora de fer els planejaments 
urbans per tal de disminuir la petjada ecològica dels municipis i les incoherències que es donen tot 
sovint quan es creix sense aturador. Per a aconseguir això es demana també l’utilització de mètodes 
participatius d’avaluació multicriterials, i tenir també una visió supramunicipal d’aquests aspectes.

Joan Martínez i Alier  
d’economia i història de la UAB

EULÀLIA SERRANO
Per tal que els processos ecològics de la natura es puguin seguir donant sense problemes, cal 
que existeixi entre els diferents espais protegits del territori una xarxa de connectors biològics que 
afavoreixin aquesta connectivitat ecològica. Els connectors biològics no són més que espais sense 
urbanitzar que van d’una zona no urbanitzada fins a una altra, que en el cas de Catalunya acostumen 
a ser zones amb algun tipus de protecció. Aquesta connectivitat és important perquè garanteix 
la funcionalitat ecològica dels espais naturals, és una garantia per a la biodiversitat i facilita les 
migracions de les poblacions d’animals, entre d’altres aspectes. A més, presenten un important 
component paisatgístic ja que garanteixen l’existència de paisatges naturals. Aquesta permanència 
de paisatge garanteix una qualitat ambiental, l’existència d’un entorn agradable i afavoreix també 
la qualitat de vida. En el cas de Catalunya, com que el territori és petit i molt densament poblat per 
persones i infrastructures, la garantia de paisatge és un dels principals actius ambientals dels con-
nectors. El que realment dificulta la connectivitat ecològica és el malbaratament del sòl i els usos 
poc favorables que se’n fan, així com la presència d’elements fragmentadors en el propi territori 
(una acumulació de moltes infrastructures diferents en un mateix punt del territori, per exemple). 
El mal planejament urbanístic, sobretot pel que fa referència a la previsió d’infrastructures futures, 
i la manca de qualitat ambiental per la proliferació de deixalles, també dificulten la connectivitat.

És per tot això, per a fer prevaldre aquesta connectivitat, que cal crear un pla de connectors 
biològics a Catalunya. La Generalitat s’ha pronunciat molts cops des de l’any 1996 sobre la neces-
sitat de mantenir aquests connectors per mitjà de diferents resolucions, però no va ser fins a la 
darrera legislatura que van aparèixer compromisos i instruments concrets en aquesta matèria. Tots 
aquests compromisos es basen en instruments legals en forma de lleis, instruments d’ordenació 
del territori (plans) i instruments de protecció de la natura. Mitjançant tots aquests instruments es 
pretén que la xarxa de connectors biològics de Catalunya quedi definida i permeti la connectivitat 
entre els espais i el manteniment del paisatge.

Els connectors biològics i el pla territorial sectorial de 
connectors biològics de Catalunya

Sito Alarcón   
director de projectes ambientals territorials i d’energia de 
Barcelona Regional

Salvador Grau    
cap del servei de planificació i gestió de l’entorn de la 
Generalitat

Dimecres 19 de juliol
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Els espais d’interès natural i l’activitat agrícola

EULÀLIA SERRANO
Una de les maneres de conservar la riquesa paisatgística d’un espai d’interès natural és la seva ges-
tió integral, i això és el que fa la Fundació Territori i Paisatge des de l’any 1997. Aquesta fundació, 
obra social d’una caixa, compra terrenys i espais d’interès per a gestionar-los posteriorment de ma-
neres diferents, però sempre vetllant per a la seva conservació. Així, han comprat diferents finques 
a tot el territori català i cadascuna d’elles és gestionada d’acord amb les seves característiques i 
potencialitats. En finques d’interès però que no poden ser comprades, s’arriba a acords de custòdia 
amb el propietari, mentre que a altres llocs es compren els drets de tala del bosc per a gestionar-ne 
la fusta correctament, es donen ajuts a entitats que fan accions per a afavorir espais agrícoles o es 
fan tasques de promoció de bestiar domèstic per a dur a terme tasques de vigilància i prevenció 
d’incendis forestals. L’espai natural de Gallecs, al Vallès Oriental, és una altra mostra de la lluita per 
a protegir un espai rural. Ara fa 30 anys va començar la lluita dels veïns per a evitar que es construís, 
i un cop es va aconseguir aturar el planejament urbanístic s’ha trigat 5 anys per a planificar la gestió 
de l’espai per part de l’ajuntament de Mollet del Vallès. Aquest ajuntament va tenir clar des del 
principi que s’apostava per la “nova cultura urbanística” per a fer viable aquest espai periurbà. Tots 
els espais periurbans tenen problemes de pressió social per a créixer urbanísticament cap allà i de 
recepció de productes de rebuig de la ciutat. En canvi, ara s’aposta per les possibilitats de l’espai 
periurbà, com són la demanda social de noves activitats i la sensibilitat creixent dels consumidors 
cap a l’agricultura biològica. A més, es vol protegir de manera legal l’espai incloent-lo dins d’alguna 
figura de protecció que ho permeti, com el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). 

Per altra banda i a nivell més institucional, des de la Diputació de Barcelona es vol crear un 
sistema d’espais oberts del futur pla de la regió metropolitana. Per a poder fer-ho, s’ha dut a terme 
un estudi dels espais naturals existents en funció dels usos que s’hi donen, i això s’ha incorporat 
en un mapa per a poder a partir d’aquí definir el futur pla de la regió metropolitana.

Xavier Ludevid  
cap del departament de territori i MA de Mollet del Vallès

Martí Domènec  
Diputació de Barcelona

Jordi Sargatal   
de la Fundació Territori i Paisatge

EULÀLIA SERRANO
El fet que es construeixin tantes infrastructures en bones terres de conreu i que cada cop sigui més 
difícil guanyar-se la vida al camp (i més tenint en compte també la globalització) fa que la situació 
de la pagesia sigui complicada. Existeix un divorci clar entre el pagès i la societat, i això fa que es 
valori més la tasca del pagès com a conservador del paisatge i creador d’espais descontaminants 
a prop de les ciutats que no pas com a productor d’aliments necessaris. Això és el que caracteritza 
l’agricultura al Maresme, que a més no produeix grans quantitats ni tan barates com a altres llocs. 
Es planteja la possibilitat de donar al pagès una compensació per la qualitat de vida que donen les 
seves terres a la resta de la ciutadania.

Aquesta agricultura periurbana que tenim a la comarca no aconsegueix tirar endavant per dife-
rents motius: l’elevada pressió urbanística, l’excessiu poder dels ajuntaments en matèria d’urba-
nisme o la cada cop més estesa continuïtat urbana entre els diferents municipis. Per a lluitar contra 
això caldria disposar d’alguna estructura supramunicipal de gestió que permetés anar gestionant 
el territori com un tot i no poble a poble, i també caldria mantenir la qualificació de sòl agrícola als 
terrenys sense modificar-la quan les coses van mal dades.

A més, aquesta agricultura periurbana, ja que no pot competir per costos, hauria de poder com-
petir per mitjà d’una marca de qualitat, un tret distintiu que fes el producte més valuós i li donés 
un valor afegit. En aquest sentit l’agricultura biològica és una marca de molta qualitat i que ja pot 
ser un bon tret distintiu.

Per a poder integrar l’agricultura periurbana i el seu vessant paisatgístic al territori actual cal 
acceptar que aquesta té una important funció paisatgística (i més en un territori com el català tan 
petit i densament poblat) i a més cal fer rendible l’agricultura (per mitjà d’ajudes als pagesos). És 
per això que des de fa un temps es realitzen els anomenats “pactes territorials”, un espai de debat 
i reflexió de tota la ciutadania entorn del territori i de la seva gestió. Aquesta i d’altres eines han de 
servir per a conjugar l’agricultura i la vida a les ciutats en una zona tan poblada com el Maresme.

L’agricultura periurbana al Maresme

Rafael Barnadas  
pagès i vinicultor

Josep Maria Pujol-Busquets 
enòleg i propietari d’Alta Alella

Pep Riera 
excoordinador general d’Unió de Pagesos

Jordi William Carnes     
conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Dijous 20 de juliol
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Els nous paisatges territorials

EULÀLIA SERRANO
El paisatge és un registre social de moltes coses: l’etnografia, la història i la cultura, entre d’altres, 
de manera que cal que ens preguntem sempre què hi ha al darrere del paisatge per a no quedar-
nos només amb la visió superficial d’aquest i poder-ne copsar el registre social. És per això que 
l’eix central de la sessió és el paisatge social, la importància social que té el paisatge i com això pot 
servir de vincle entre la gent. La persona és al personatge el que el país és al paisatge, i si partim 
d’aquesta premissa veurem que hi ha tants paisatges com gent hi ha que els mira, però que afortu-
nadament existeixen moltes coincidències en les diferents visions. Cal també que hi hagi desig de 
paisatge, és a dir, cal que siguem capaços de reinventar noves situacions i no quedar-nos només 
amb l’angoixa de la pèrdua del paisatge. El paisatge és el que ens permet compartir el territori amb 
els altres, i per això cal que el paisatge social sigui equilibrat entre les diferents visions que existei-
xen, ja que un paisatge on predomini una de les visions esdevindrà un paisatge empobrit. Per tots 
aquests motius el paisatge i les actuacions que s’hi donen és quelcom que ens afecta a tots, on 
totes les veus del territori s’han de deixar sentir. I no es pot sentir nostàlgia del paisatge perdut sinó 
que cal sentir desig de paisatge, de reinventar aquests paisatges. Però malgrat això, tot i que tots 
els territoris tenen paisatge, no totes les societats són paisatgístiques. En el fons som el que som, 
i els paisatges són el reflex d’això. Molt sovint en el nostre imaginari es fa servir el paisatge com 
a crítica pel fracàs que els anys de democràcia han patit per no haver sabut canviar les condicions 
prèvies que hi havia, i també com a retret al camp de la construcció i l’arquitectura. Però el cert és 
que el paisatge actual no és com el que hi havia abans, i ara cal que es treballi sobre el que hi ha i 
que això es valori. El paisatgisme és el que ens ha d’ajudar a llegir el territori, ja que quan es parla 
ara de llenguatge s’està parlant en realitat de lectura i de llenguatge. És per això que el paper del 
paisatgista és el de “veure – mirar – interpretar – projectar”, i ha de donar al final una lectura verta-
dera del paisatge que permeti que la decisió final de tocar-lo o no sigui social, de la pròpia gent.

Carles Llop 
arquitecte i professor UPC

Ricard Pie 
professor urbanisme a Sant Cugat

EULÀLIA SERRANO
El paisatge és definit com un concepte de relació, de síntesi i interdisciplinari. És una visió siste-
màtica del món basada en les relacions, i la seva base és l’ecologia. Per això cal que les diferents 
òptiques des de les quals es veu el paisatge es posin sobre la taula i siguin debatudes. El paisat-
ge, igual com l’urbanisme, va junt amb la política. I ho fa també perquè és imaginari col·lectiu, és 
societat. Però hi ha una escissió important entre l’imaginari i la realitat, com es pot veure bé en el 
cas d’Alella: el poble de les vinyes, els cellers i l’arquitectura històrica és el que pertany a aquest 
imaginari, són les imatges que tenim interioritzades, les nostres, mentre que l’Alella de les urba-
nitzacions és la imatge real, la realitat. Tendim a idealitzar els paisatges, creem un mecanisme que 
ens permet idealitzar-los i que fins i tot idealitza els nous paisatges que incorporem com a referent. 
És el mateix que passa amb la història, que quan l’expliquem sempre emfatitzem més unes èpo-
ques i tendim a obviar força la resta. Actualment estem anant cap a una uniformitat del paisatge 
urbà, i trobem a tot arreu polígons, zones d’aparcament, ciutats, entrades,… és un model que 
conté molts elements en comú i que es reprodueix a zones molt diferents de molts països i estats. 
Per a no perdre’ls, és necessari fer un esforç per a reconèixer els diferents imaginaris col·lectius, 
esforç que també ens ajudarà a reconèixer i a entendre les diferents realitats que hi conviuen. Per 
a identificar els nous imaginaris, tasca que ens costa, ens remetem a alguns referents que sovint 
fan referència a elements del món natural. Un exemple d’això són els ecotops, el marc físic dels 
ecosistemes, que podem veure reproduït per exemple en les anelles verdes. L’altre exemple són 
els camps de cultiu com a estructura agrària de forma geomètrica, i qui més segueix aquesta vi-
sió és un moviment europeu que reivindica que l’essència d’Europa és l’espai agrari i que cal no 
perdre aquest referent o es perdrà la identitat. Pel que fa als cellers, es constata que a Catalunya 
hi ha una magnífica arquitectura que hi està relacionada i que majoritàriament es va fer en l’època 
que començava la crisi de la fil·loxera. L’arquitectura actual és molt variada pel que fa a aquestes 
construccions.

Nova arquitectura i cellers als nous paisatges

Josep Maria Montaner   
arquitecte i catedràtic UPC

Divendres 21 de juliol



41

El paisatge tipogràfic sense denominació d’origen

EULÀLIA SERRANO
La darrera de les sessions del curs és la més sorprenent a nivell de continguts. La reflexió central 
gira bàsicament a l’entorn dels senyals de trànsit i els diferents tipus de lletra i d’elements gràfics 
que s’hi fan servir. Com es vincula tot això amb el paisatge? Doncs tenint en compte la tipografia 
com a part del paisatge, ja que certament forma una part important del nostre paisatge diari, del 
que veiem en el dia a dia. Cal mirar aquests senyals i aquestes tipografies des del punt de vista es-
tètic, des de l’observació de les lletres com a formes. Partim d’una base cultural pobra: tot i veure 
cada dia milions de signes tipogràfics, mai no hem anat més enllà. Qui és capaç de reconèixer si 
els tipus de lletres de dos senyals són iguals o no? Qui reconeix els tipus de lletra dels programes 
informàtics amb els documents a la mà? Des que es va inventar la impremta, han existit més de 
50.000 tipus de lletra diferent, i això ja ens demostra que no és el mateix una paraula escrita que 
escoltada. Tenint en compte això es pot arribar a considerar una pàgina d’un llibre com una obra 
d’art, i de fet sembla que ja hi ha una petita tendència a anar en aquesta direcció com es demostra 
amb els autors que poc a poc van introduint la tipografia en els seus llibres. De fet, els grecs i els 
romans van ser els primers a entendre que calia que els textos tinguessin una estructura i una 
estètica determinada. Hi ha dos tipus principals de lletres: la romana i la de pal. La lletra romana és 
la que incorpora dues traces alternativament a la lletra, una de prima i una de gruixuda, i que a més 
rematen les lletres amb pals. La lletra de pal prové de l’escriptura lapidària grega i es caracteritza 
per tenir formes geomètriques bàsiques (cercle, rodona, quadrat) i colors primaris, i en canvi no té 
les característiques de la romana. Per a posar exemples, el tipus de lletra “agaramond” va ser dis-
senyada l’any 1550, pertany al grup de les romanes i és la que es fa servir en la majoria de novel·les 
i textos escrits. Els senyals de trànsit necessiten urgentment una renovació, ja que són antics i amb 
una mala tipografia. Per exemple, per què els passos a nivell sense barrera d’una via de tren seguei-
xen senyalitzant-se amb una màquina de vapor? Per què als senyals només hi surten homes?

Enric Satué   
dissenyador gràfic

Divendres 21 de juliol

SALVADOR RIBAS
El divendres 21 de Juliol es va cloure el curs “EL PAISATGE DEL VI, LA CONSTRUCCIÓ DEL NO 
URBANITZABLE” amb una activitat paral·lela. Sota el títol Els camins de l’aigua l’arquitecte Salva-
dor Ribas va pronunciar una xerrada dedicada al paisatge comarcal i local, i a la seva configuració 
en relació a l’aigua.

Posteriorment, Ribas va conduir una sortida guiada per algunes finques de la localitat. Durant 
la visita es va poder constatar l’estreta relació que existeix entre l’emplaçament de les masies, 
dels seus espais de conreu, boscos i vinyes, i el curs de rieres i torrents, normalment límits de les 
finques més antigues.

L’itinerari, realitzat amb autocar, es va iniciar a la Coma Fosca amb la visita de Can Sans, Can 
Cinto i Can Pareras, on es va poder constatar l’organització de l’espai exterior i el control sobre les 
avingudes d’aigua, en la disposició dels diferents usos del sòl, en funció de cada tipus de finca.

La segona etapa de l’itinerari es va realitzar per la Coma Clara, amb la visita a Can Comelles, una 
magnífica finca rural d’estiueig, on el masover va relatar la transformació de l’hort en vinya. Poste-
riorment, a Can Colomer, la finca rural més allunyada del centre urbà, el propietari ens va oferir un 
petit refrigeri mentre ens explicava el procés (encara en curs) de canvi per convertir l’antiga finca 
rural en una nova finca rural-residencial.

La darrera etapa es va dedicar a visitar Can Sanmiquel i Can Cases, dues finques contigües 
ubicades entre la confluència de la riera i el torrent de Vallbona, a tocar del centre urbà. Seduïts per 
la magnífica qualitat de l’entorn, es va poder gaudir de l’excel·lent control visual d’una arquitectura 
molt ben integrada en el territori.

La sortida va finalitzar amb la visita al celler modernista d’Alella Vinícola, i amb el tast de rigor, 
coincidint amb la celebració del centenari de l’entitat.

Sortida: Els camins de l’aigua

Salvador Ribas Serra  
arquitecte
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XAVI TARAFA 

L’estiu de 2005 em vaig plantejar junt amb un altre amic, 
creuar en bicicleta un dels països més desconeguts d’Àsia, 
Tadjikistan en la que encara ara considero una de les vivèn-
cies més intenses de la meva vida. 

Van ser 28 intensos dies dels quals dalt de la bici en vaig 
passar només disset, els suficients per realitzar 1328 km da-
munt del meu cavall amb rodes per anar de Samarcanda 
(Uzbekistan) a Osh (Kirguizistan). L’Enric, el company de 
viatge, en va fer uns quants més, 1673 km en 21 dies; i és 
que, en contra de la meva voluntat, em vaig veure forçat a 
quedar-me aturat durant 4 dies com a conseqüència d’una 
febrada acompanyada de les diarrees de rigor. 

Vam iniciar el viatge a Toshkent (Uzbekistan), on arri-
bàrem el 3 de Juliol de matinada. A l’aeroport  ens esperava 
en Gairat, un guia local, vell conegut del viatge que vaig 
realitzar per Uzbekistan l’estiu del 2001. Vam posar les bi-
cis dalt la baca del cotxe, les bosses de les alforges al por-
taequipatges i ens n’anàrem ràpid cap a la GuestHouse d’en 
Gunara per descansar una mica. Eren les quatre tocades del 
matí, ja clarejava, i la ciutat es posava en solfa; des de dins 
el cotxe vèiem despertar la ciutat amb l’anar i venir de gent 
que matinava.  

Ens alçàrem després d’haver reposat unes hores, a les 
deu del matí, amb una calor sufocant, que per si ens falla 
la memòria, és la millor manera de recordar-nos que ens 
trobem en un oasi de l’Àsia Central. Esmorzem i li comen-
tem al Gairat que abans de fer cap a Samarcanda volem 
passejar-nos pel basar Chorsu. Toshkent és una ciutat de 2.1 
milions d’habitants, que quan van a comprar no ho fan ni 

FOTOS: XAVI TARAFA

Afghanistan.

Xavi i Enric.

en un Carrefour ni en un Dia, sinó que van als basars, i el 
basar Chorsu és un dels principals de la ciutat. 

Al basar s’hi troba de tot: menjar i roba, però també 
medicines, peces de recanvi pel cotxe, objectes per la llar... 
I tot a un preu negociable que s’haurà d’acordar entre el 
comprador i el venedor després de la negociació de rigor. 
Com a turista, el basar és un plaer pels sentits: les olors i 
els colors de les espècies, la visió de  les gents (uzbeks, però 
també eslaus, coreans, kirguisos,...), els sons de les llengües 
que ens són desconegudes... Ens hi passaríem hores, però 
hem de dirigir-nos cap a Samarcanda.

Si a Toshkent ens esperava en Gairat, a Samarcanda ens 
esperava la mateixa família que ja em va acollir el 2001. 
Igual que aleshores la rebuda va ser càlida i sincera. Al jardí 
de casa hi trobo a faltar la parra que quatre anys enrere 
m’havia protegit del sol. També trobo a faltar la Niguina, la 
filla gran de la família. Ens visita el vespre següent i aprofi-
tem per fer petar la xerrada. Ens comenta que la van casar fa 
un any. Les dues famílies dels nuvis van arribar a un acord  
per casar els fills. Ella en un principi s’hi va negar; però ens 
explica que, en veure que el noi era treballador i no bevia, 
va canviar de parer. Al cap d’un mes d’haver-se conegut ja 
es casaven i em confessa que és feliç. Me la crec.

Ja que som a Samarcanda aprofitem per visitar la ciutat. 
Val a dir que tot i l’espectacular conjunt de tres medrasses 
que representa el Registran i el nombre de mesquites i mau-
soleus que hi ha a la ciutat (tots i totes amb les seves cúpules 
i mosaics amb els jocs de colors: blaus, grocs i turqueses...) 
Samarcanda està sobrevalorada. No seré jo qui negui l’es-
pectacularitat d’alguns dels seus edificis, però tant l’Enric 

Trans-Tadji, un viatge pel cor d’Àsia
Una aventura inusual dalt de la bicicleta.



44

que va visitar Isfaghan a l’Iran o jo mateix que vaig visitar 
Bokhara a Uzbekistan vam arribar a la conclusió que aques-
tes altres ciutats, sense tenir l’aurèola mítica de Samarcan-
da, són arquitectònicament més espectaculars. 

Va ser a Samarcanda on ens vam enfilar a la bici. L’elec-
ció no era trivial, tot i ser dins d’Uzbekistan és una ciutat 
majoritàriament tadjica ètnicament parlant.  Per endavant, 
dies plens d’anècdotes i aventures.

Els primers dies ens serviren per descobrir l’hospitalitat 
tadjica. Allà on anàvem ens obrien les portes de bat a bat.

La primera sorpresa ens l’enduem a Penjikent, on ar-
ribem el primer dia a l’hora de dinar. Sense trobar un lloc 
on menjar, un noi eslau ens acompanya a una Chaikhona 
(restaurant o casa de te) amb l’únic objectiu de practicar 
el seu paupèrrim anglès. Sense moure’ns de Penjikent, un 
nen ens acompanya en bici fins a les runes de l’antiga ciutat 
sogdiana (civilització del segle V-X), on hi resten, per qui 
no hi entén, quatre murs i parets d’antigues construccions 
fetes de tova que el pas del temps ha anat erosionant. Vo-
lem agrair al nano que ens hagi acompanyat regalant-li un 
maroshni (gelat) a la tornada a la ciutat, però ens el rebutja. 
Acabem el dia dormint a Gusar, un poble d’uns 20 km pas-
sat Penjikent; hi arribem que fosqueja i després de pregun-
tar on es pot dormir ens trobem menjant i bevent a casa del 
director de la vinícola local, que s’esforça en la missió de 
fer-nos tastar els diversos vins i conyacs que produeixen.  

Des del primer dia fins al darrer, les mostres d’hospitali-
tat seran infinites, potser la més sobtada és la del tercer dia, 
a peu de carretera, en una Chaikhona. 

Conversant amb un dels cambrers, ens comenta que és 
de Dushanbé, cap a on ens dirigim, tot i que aleshores en-
cara ens quedaven més de 120 km per arribar-hi. Ens invita 
a estar-nos al pis dels seus pares. Ens dóna l’adreça i ens co-
menta que quan arribem a la capital la seva família ja estarà 
avisada. Un cop a Dushanbé va resultar que la família no 
en sabia res, de la nostra arribada; tanmateix després d’uns 
moments de dubtes acorden que ens hi podem quedar i 

passem la resta del  dia i el següent reposant (jo enfebrat) i 
compartint conversa amb tots el veïnat.

L’hospitalitat tadjica no té límits. Si ja és sorprenent que 
t’invitin a estar-te en un pis de la capital, més copsa veure 
com es desviu la gent quan té poc per oferir. Si bé la capital i 
les regions baixes del país estan ben assortides d’aliments i la 
gastronomia és rica i variada, a mesura que un es desplaça cap 
a l’est i s’endinsa a la regió muntanyosa dels Pamirs la cosa 
varia. A dalt les muntanyes hi creix poca cosa, fins i tot la fari-
na és importada per ONGs perquè la gent es pugui fer el pa. 
Són territoris on els pobles estan situats ben per damunt dels 
3000 metres i les muntanyes més baixes superen fàcilment 
els 5000. Allà no hi creixen ni patates. Tanmateix, això no va 
ser cap impediment per aquella gent per aturar-nos i invitar-
nos a compartir tot el que tenien. Foren més d’una i dues nit 
les que dormirem en cases de Pamiris o cabanes de kirgui-

Dalt del Port.

Familia kirguisa.

Tadjik.
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sos nòmades compartint amb ells sopars i esmorzars: te, pa, 
mantega i iogurt no ens en va faltar cap dia. Però va haver-hi 
dies que només vam menjar te, pa, mantega i iogurt.

Els Pamirs és una regió de contrastos. A mesura que ens 
hi endinsem, des de l’oest fins al nord-est els paisatges i les 
gents van canviant. En els Pamirs més occidentals passem 
per cotes no massa altes, entre 1500 i 2000 metres, i cre-
uem nombrosos rius de muntanya que van a morir al riu 
Panj, més conegut per Oxus, que provinent del corredor de 
Wakhan limita amb la frontera tadjico-afgana durant més 
de 300 km. La gent que viu en aquestes contrades són Pa-
miris,  un subgrup dins els tadjiks amb diferències culturals 
força marcades: tenen un dialecte  propi, són xiïtes israelites 
quan la resta del país és sunnita i alguns d’ells amb ulls 
blaus es proclamen descendents de les tropes d’Alexandre el 
Gran. Aquesta regió dels Pamirs està força poblada i encara 
no pateix els rigors de les alçaries dels Pamirs, està prove-
ïda d’una bona varietat d’aliments i es  pot menjar des de 
Shashlik (broxetes de carn), fins a Plov (una espècie de pae-
lla amb pastanaga  i carn de xai). 

A mesura que un s’endinsa cap a l’est, els paisatges, tant 
naturals com humans, canvien. Deixada enrere la capital, 
Khorog, es guanya alçada progressivament per situar-se de 
ple a la pleta del Pamir, a unes alçades que oscil·len entre els 
3500 i els 3800 metres d’alçada, amb ports de muntanya 
que arriben a sobrepassar els 4500 metres. És un territo-
ri de grans espais, desert d’alçada on l’única aigua que es 

troba són petits rierols que provenen de les neus perpètues 
de pics a més de 6000 metres, podent-se recórrer  30 o 40 
km de carretera sense veure un sol riu o torrent. El paisatge 
és dur. Natura majestuosa en estat pur en forma de  llacs  
salins d’aigües turqueses al peu de muntanyes argiloses que 
contrasten els seus colors terrosos amb les aigües lacustres i 
les neus de glaceres dels cims més elevats. El paisatge humà 
també canvia, cada cop els pobles estan més espaiats, i co-
mencen a aparèixer les primeres yurtes, les cabanes nòmades 
kirguises, i a poc a poc els Pamiris són substituïts pels kir-
guisos, siguin sedentaris o nòmades, i es comencen a veure 
ramats d’ovelles i Yaks.

Als Pamirs, però, encara ens espera una darrera sorpresa. 
Just al creuar la frontera Tadjiko-kirguisa el paisatge torna 
a canviar. La frontera es troba al port de Kizil Art a 4336 
metres a dalt de la serralada Trans-Alai. El canvi de país 
s’acompanya del canvi de vessant, ara ens trobem a  la cara 
nord. La verdor s’apodera de les muntanyes i allà on les 
pendents no són massa pronunciades els prats apareixen ar-
reu.  Ens trobem de ple amb Kirguistan, amb Jailoos (cam-
paments nòmades) a banda i banda de carretera i gent que 
surt disparada a cavall per venir-nos a saludar. La última 
nit en ruta dormirem dins una Yurta, un dels nostres desigs 
confessats abans de començar el viatge. Des d’allà, el darrer 
dia només calgué baixar durant 60 km fins Osh. 

A Osh hi reposàrem i recarregàrem forces a base de Plov, 
Shashlik i Langhar (espaguetis frescos fets per Uigurs de la 
regió del Turquestan oriental a Xina) i ens vam fer una me-
rescuda dutxa després de sis dies creuant els Pamirs.

La tornada fins a Toshkent la vàrem fer en cotxe. Pel 
camí, Andijan, que el mes de maig del 2005  es va fer famo-
sa pels disturbis silenciats a foc per part de les autoritats uz-
beques, on segons les fonts van morir més de 300 persones. 
Des de la finestreta del cotxe veiem encara alguns edificis 
mig derruïts i cremats. Són les darreres visions del viatge.

Text publicat per primer cop al butlletí Gent del Masnou.

 Jailoo.

Bazar_osh.
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RAMON COLL

Quan el cabdill cartaginès Annibal pren la ciutat de Sagun-
tum (Sagunt) l’any 219 aC sabia que la guerra amb Roma 
seria un fet. Després de reclutar un exèrcit, format essen-
cialment per ibers, celtes i africans, inicià des de la seva 
capital, Carthago Nova (Cartagena), la famosa marxa cap 
a Itàlia durant la primavera-estiu del 218 aC. Travessant 
el País Valencià, Catalunya, els Pirineus, el sud de França i 
finalment els Alps, arribà al nord d’Itàlia, lloc on ningú no 
se l’esperava, ja que els romans creien que els cartaginesos 
atacarien per mar. L’exèrcit púnic estigué en terres italianes 
gairebé 14 anys, infligint als romans algunes de les derrotes 
militars més severes de la seva història.

Però també cal dir que els romans no acceptaren passi-
vament els fets. A fi i efecte de tallar les comunicacions dels 
cartaginesos enviaren Publius i Cneus Escipió a Ibèria, els 
quals desembarcaren a Empúries, aleshores colònia grega 
aliada de Roma. Després de diversos esdeveniments, l’any 
211 aC la frontera romana era ja a l’Ebre. I quan per causa de 
la guerra moren Publius i Cneu, Roma envia un parent dels 
traspassats, Publi Corneli Escipió, que en una audaç marxa 
l’hivern de l’any 210-209 aC arriba fins l’aleshores capital 
cartaginesa, Carthago Nova, i la pren. Tres anys després, el 
206 aC, conquereixen Gadir (Cadis) i anul·len el poder pú-
nic a la península Ibèrica. 
Roma posseeix aleshores 
tota la costa est i sud de la 
península, però en sap ben 
poc tant de l’interior com 
de les zones costaneres del 
nord i de l’oest.  

Fou precisament en 
aquesta època, a finals del 
segle III aC, quan els ibers 
laietans entren en contacte 
amb Roma, una Roma que 
en haver de combatre en 
un país que no era el seu 
donava certes avantatges i 
semblava que afavoria els 
indígenes per tal d’atreu-
re’ls a la seva causa, ja que 
aquests proporcionaven 
queviures, de vegades ho-
mes i alguns subministra-

Les restes arqueològiques d’Alella (VI). 
L’època romana (1a part) 
Ha arribat el moment de conèixer la influència que aquesta gran civilització va 
exercir al nostre territori.

ments a l’exèrcit invasor. Segons els escriptors clàssics, els 
laietans tingueren un comportament favorable envers els 
romans, més que no pas envers els cartaginesos.

L’any 197 aC la nova província d’Hispania és dividida 
en Citerior i Ulterior. És aleshores quan, segons els textos 
clàssics, esclata una gran rebel·lió dels pobles ibèrics contra 
Roma, qualificada de general, i causada molt probablement 
per la gran rapacitat dels magistrats romans a l’hora de re-
captar els impostos. Per tal de sufocar-la fou enviat Marc 
Porci Cató, el qual obligà els indígenes –laietans inclosos- a 
abandonar, i en alguns casos destruir, els seus oppida (po-
blats fortificats). Si bé en alguns casos sembla que això fou 
així –un exemple proper el tenim possiblement a la fortifi-
cació ibèrica del Turó dels Dos Pins de Cabrera de Mar, que 
es desmunta per aquelles dates-, cal dir que hi ha poblats 
ibèrics que sobreviuen fins a finals del segle I aC, com són 
Burriac (Cabrera de Mar) o la Cadira del Bisbe (Premià de 
Dalt). Atès que la recerca arqueològica no acostuma a de-
tectar destruccions d’hàbitats ibèrics, majoritàriament cal 
pensar que foren raons econòmiques les que prevalgueren a 
l’hora d’abandonar els antics llogarrets ibèrics. Ben al con-
trari, pel que fa al cas de Burriac es produeix un augment 
de població i una reordenació del jaciment en el segle II aC. 
Alguns autors interpreten aquests fets de la següent manera: 
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si tenim en compte que el poblat ibèric de Burriac era el 
centre de serveis i centre religiós de la Laietània, i a on resi-
dia gran part de l’aristocràcia de l’època, vol dir que exercia 
funcions de capitalitat del territori. Aleshores l’oppidum de 
Burriac esdevingué una ciutat aprofitada pels romans com 
a eina per romanitzar la Laietània, possiblement començant 
per les seves elits (GARCÍA 1997, 51). Burriac acolliria els 
habitants dels poblats de la línia interior, que s’abandonen 
a començaments del segle II aC com a conseqüència de 
la conquesta romana, segons un model d’interpretació del 
poblament ibèric laietà proposat recentment (ZAMORA i 
altres 2001, 203-226). D’aquesta manera s’explicaria tam-
bé la presència, molt propera, del recentment descobert 
jaciment de Ca l’Arnau-Can Mateu de Cabrera de Mar, 
que conté, entre altres coses, les termes romanes més an-
tigues de la península Ibèrica (MARTÍN 2000, 157-162). 
I també altres troballes arqueològiques, molt recents, de la 
mateixa zona (any 2006), que s’hi relacionen de manera 
ben directa.         

Després de la conquesta romana era habitual el reparti-
ment de terres per part dels nous senyors del país. Aquest 
repartiment es feia normalment de dues maneres: mitjan-
çant la centuriació (una centúria = 709 per 709 metres de 
terreny) o bé mitjançant la strigatio, és a dir, aprofitant una 
divisió territorial existent abans de l’arribada dels romans, 
sense una fórmula ortodoxa preestablerta. Val a dir que en 
l’actualitat no sabem amb certesa com es repartiren les ter-
res de la Laietània, tot i que hi ha autors que hi troben in-
dicis de centuració (per exemple OLESTI 1995). Del que 
no sembla haver-hi dubtes és del protagonisme itàlic de tots 
els canvis socioeconòmics que s’esdevindran amb la con-
questa romana, sobretot a partir del 150 aC en endavant i 
fins a l’època d’August (30 aC-15 dC), que és quan cristal-
litza l’organització romana del territori, que perviurà fins a 
l’Edat Mitjana. 

La total integració del món ibèric en aquests nous es-
quemes propiciats pels romans és el que s’anomena roma-
nització. Es tracta de tota una sèrie de llargs i complexos 
processos interactuants que afecten la totalitat de la vida 
dels indígenes, que s’aniran adaptant paulatinament als 
nous usos imposats per Roma. Pel camí perdran la seva 
llengua i gran part de la seva cultura, i també la seva eco-
nomia i la seva organització territorial faran un canvi ben 
dràstic, com veurem tot seguit.

Els primers canvis els notem en l’organització del ter-
ritori. Recordem que a l’època ibèrica plena el poblat en-
lairat domina el paisatge que l’envolta, sobretot la plana 
marítima, i que controla els passos cap a les comarques 
interiors (el Vallès en el nostre cas). També trobem una 
jerarquia en els poblats: començant pels de primer ordre 
com Burriac, que exercirien funcions de capitalitat del 
territori; els de segon ordre, com la Cadira del Bisbe de 
Premià de Dalt, amb un domini territorial menor, i final-
ment, els establiments de tercer ordre, molt petits i amb 
una funcionalitat econòmica sovint ben determinada, 

com és el cas de Can Vilà de Premià de Dalt i potser la 
Serreta d’Alella. 

Amb la implantació del món romà aquest esquema serà 
profundament transformat. No ho serà immediatament, ja 
que el procés trigaria uns dos segles a completar-se,  però si 
ho mirem amb la perspectiva del temps podrem fàcilment 
adonar-nos de la seva importància. D’entrada els poblats 
ibèrics tendiran a abandonar-se, fet que culminarà sobretot 
durant el segle I aC. Podem dir que a l’època d’August ja no 
hi viurà pràcticament ningú als antics oppida ibèrics, perquè 
tothom s’haurà traslladat a les planes, als petits establiments 
de camp, o bé a les ciutats que s’edificaren entre els anys 
100-50 aC, com són Iluro (Mataró) i Baetulo (Badalona)1. 
Al llarg d’aquest procés, que desconeixem en detall, no hi 
manquen una sèrie d’hipòtesis, com per exemple la possible 
equiparació jurídica dels indígenes ibers amb els colons ità-
lics de Baetulo i Iluro. Potser aquestes ciutats acolliren les elits 
indígenes, d’aquí la indefinició d’oppida civium romanorum 
que cita Plini a la seva Història Natural (Nat. Hist., III, 22). 
El pes dels indígenes, si més no, sembla important: de fet, 
en els noms de les ciutats de Barcino, Baetulo i Iluro hi ha la 
pervivència d’allò ibèric, doncs els noms originaris d’aquests 
nuclis són, respectivament, Barkeno, Baitolo i Ilturo (PONS 
1994, 106-107), tot i que no es trobin situats exactament en 
el mateix lloc on s’aixecaran les ciutats romanes. 

És precisament en aquest període quan trobem una gran 
densitat de població, amb uns materials essencialment ibè-
rics. Alguns autors defensen que aquestes restes pertanyen 
essencialment a una sèrie de llogarrets d’explotació, amb 
una economia de tradició ibèrica, majoritàriament cerealís-
tica i de caire subsistencial, en els quals ja s’hi apliquen al-
gunes tècniques constructives típicament romanes com són 
la teula plana (tegula), el morter romà (caementa) o d’altres. 
La majoria d’aquests establiments s’aixecaran a partir de fi-
nals del segle II aC-inicis del segle I aC, i desapareixeran en 
implantar-se l’anomenat “sistema de la vil·la”, ja típicament 
romà, a finals del segle I aC (PREVOSTI i altres 1995, 
252). Així, poc a poc veiem que es tendeix a un model eco-
nòmic menys excedentari. Potser, com opinen alguns au-
tors (GARCÍA-MARTÍN-CELA 2000, 32), d’aquesta ma-
nera els romans soscavaren el poder polític de l’aristocràcia 
indígena, per finalment fer desaparèixer els seus símbols, 
manifestacions i expressions de poder: cal dir, significativa-
ment, que les necròpolis ibèriques que es coneixen a la zona 
també deixen d’utilitzar-se en aquest període. 

1Hem preferit ser prudents a l’hora de datar les fundacions de les 

principals ciutats del nostre territori, Iluro i Baetulo. Atès el des-

envolupament de la recerca arqueològica no resulta estrany anar 

ajustant les dates fundacionals segons es van duent a terme de-

terminats descobriments científics. Així, i com a exemple, fa uns 

anys es pensava que la fundació d’Iluro s’havia esdevingut entorn 

del 50 aC. En l’actualitat hom creu més adient una data entorn 

del 80-70 aC (CELA-GARCÍA-PERA 2003, 20, amb la bibliografia 

anterior).    



discos

ÒSCAR PALLARÈS 
Ja ha vist la llum del carrer la ban-
da sonora de la pel·lícula en format 
documental sobre el rock fet en 
català, Rock & Cat. Aquest CD con-
té les cançons que sonen a la pel-
lícula i que van ser enregistrades 
en directe al Liceu. El disc, com la 
pel·lícula, ve a ser una compilació 
del bo i millor de la història d’aquell 

VARIS
Rock & Cat
UTOPIA - GLOBAL - PICAP / 2006

BRAZZAVILLE
East L.A. Breeze

VENDLUS RECORDS - CACTUS66 
PROMOCIONS / 2006

ED HARCOURT
The beautiful lie

EMI / 2006

ALBERT ALABAU
Porto 2 anys deixant pinzellades de 
l’obra d’aquest geni, un dels meus 
artistes contemporanis preferits. Si 
abans l’he elogiat per les seves virtuts 
multinstrumentístiques així com per 
la seva habilitat de fer brotar melodies 
impossibles i d’una bellesa poc comu-
na, en aquest nou disc encaramel·larà 
els amants del piano i del pop de més 
elaborada manufactura. Una delícia, 
un autèntic regal per a les oïdes més 
exigents. 

VÍCTOR ROCA
David Brown ja porta una dècada mu-
sical a les espatlles. Músic de culte al 
Japó, Rússia o als Estats Units, un dia 
decidí deixar Los Angeles i venir a viu-
re a Barcelona. Lluny queden les gires 
amb el seu amic Beck, amb qui toca-
va el saxo en els seus concerts. Fa 
un mes que s’ha editat el nou treball 
de Brazzaville, titulat East L.A.Breeze, 
CD que es troba entre el chillout i el 
pop electrònic, sense deixar de ban-
da la cançó d’autor. Treball eclèctic 
d’aquest fantàstic nord-americà.

moviment al qual es va penjar l’eti-
queta de Rock Català. La gràcia és 
que es poden sentir noves versions 
dels grans clàssics de Sopa de ca-
bra, Els Pets, Sau, Sangtraït o Um-
pah-pah així com algunes cançons 
noves. En aquest sentit, el prota-
gonisme se l’emporten Lluís Ga-
valdà, Gerard Quintana i Pep Sala. 
El so Pets queda representat per 
“Vespre” i “Bon dia”, alhora que 
Galvaldà també canta dos temes in-
èdits: “Quan s’apaguen els llums” 
i “Silencis”, preciós duet amb l’ex-
Sopa de cabra Josep Tió. De Sopa 
de cabra es poden sentir les genials 
“L’Empordà” i “El far del sud”. A 
més, Gerard Quintana canta amb 
Pep Sala l’inèdita “Només una can-
çó” i l’èxit de Sau, “Boig per tu”. Si 
ets dels que fa deu o quinze anys 
cantaves aquestes cançons, no te’l 
pots deixar perdre!

DIRECTOR
JOAQUÍN JORDÀ
GUIÓ 
LAIA MANRESA
JOAQUÍN JORDÀ
GÈNERE
DOCUMENTAL

cine

DAVID ROMAN
L’obra pòstuma de Joaquín Jordà 
ens apropa a les persones afecta-
des d’agnòsia i alèxia, malalties que 
d’una o altra manera dificulten el 
desxifrar/descodificar les coses que 
s’estan mirant. Una noia que hi veu 
però que és incapaç de reconèixer 
el que està veient, el mateix director 
que és capaç de llegir però sense re-
conèixer el significat de les paraules, 
una dona que literalment torna a néi-
xer en ser operada d’un tumor cere-
bral, i d’altres afectats per aquestes 
rares afeccions narren, intercanvien i 
contrasten vivències. Jordà tracta el 
tema sense cap tipus de morbositat, 
de forma sincera i honesta, i sense 
compadir-se de ningú. Les interven-
cions dels protagonistes composen 
gairebé la totalitat de la pel·lícula, i 
ells són els responsables de la força 
i la intensitat que destil·len les dues 
hores de metratge.

HAPPY FEET: ROMPIENDO EL HIELO 

DIRECTOR 
GEORGE MILLER
ANIMACIÓ 

MARIA CASTELLS
Les vacances escolars sempre són 
unes dates idònies per l’estrena de 
pel·lícules destinades al públic infan-
til. I Nadal n’és un perfecte exemple. 
Encapçalant la llista trobem l’anima-
ció Happy Feet. Un èxit total. Només 
esmentar que en el seu primer cap de 
setmana d’estrena als Estats Units 
va superar en recaptació a l’agent 
especial 007 de Casino Royale. A la 
terra dels pingüins emperadors, on 
cada un d’ells necessita d’una cançó 
per poder trobar la seva mitja taronja, 
neix el nostre petit heroi. És el pitjor 
cantant del món, però curiosament 
resulta ser un genial ballarí de cla-
qué, a l’alçada de Fred Astaire i Gene 
Kelly. Val la pena fer una ullada als ví-
deos de la pàgina web http://wwws.
warnerbros.es/happyfeet/. Us re-
comano la versió original amb veus 
d’Elijah Wood, Robin Williams, Hugh 
Jackman i Nicole Kidman.

MÉS ENLLÀ DEL MIRALL
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CARLES DÍAZ
La població d’Alella als segles XVI, 
XVII i XVIII
AJUNTAMENT D’ALELLA, 2006

CARLES DÍAZ
Aportació interessant a la historiogra-
fia local, La població d’Alella als se-
gles XVI, XVII i XVIII, editat per l’Ajun-
tament, constitueix un exhaustiu 
estudi demogràfic del nostre poble 
durant l’edat moderna. Mitjançant 
l’anàlisi estadística dels fons sacra-
mentals de l’arxiu parroquial, s’abor-
da un ampli ventall d’aspectes demo-
gràfics (població, natalitat, mortalitat, 
nupcialitat i balanç migratori), gràcies 
als quals es posa de relleu el gran 
impacte de la mort durant tot aquest 
període, així com l’altíssima natalitat 
per superar-ne els efectes. Especial-
ment curioses són les dades aporta-
des sobre els fills il·legítims (aproxi-
madament l’1% dels naixements) i 
la dependència de les variables de-
mogràfiques respecte als mesos de 
l’any. L’autor no es limita, però, a una 
mera presentació de dades, sinó que 
les analitza i n’extreu un conjunt de 
conclusions que transcendeix la te-
màtica purament demogràfica. Més 
de 50 gràfics i 10 quadres comple-
menten aquest treball que realitza, 
des de l’àmbit local, valuoses apor-
tacions a la història de la demografia 
moderna catalana, tal com va indicar 
el seu presentador i prologuista, el 
professor Valentí Gual, màxima re-
ferència d’aquesta disciplina. Es pot 
comprar a la biblioteca. 

llibres DIVERSOS AUTORS
Els 100 millors discos de la música en català
MINA, 2006

ÒSCAR PALLARÈS
Com es pot deduir del títol, aquest llibre classifica els 100 millors discos de 
la història música cantada en català. Els treballs que ocupen els llocs del 21 
al 100 tenen un petit comentari i la imatge de la portada del disc. Aquells que 
estan classificats de l’1 al 20 compten amb un comentari més llarg i amb una 
entrevista a un parell de pàgines amb l’autor o autors. Pau Riba, Lluís Llach, 
Sisa, Joan Manuel Serrat i Raimon ocupen els 5 primers llocs, potser perquè 
els seus treballs són els més bons, potser per allò que el que és antic sempre 
és millor. Trobem el Sol d’Els Pets a la posició 6 i el Ben endins de Sopa de 
cabra a la 8. En qualsevol cas, un llibre interessant per als amants de la música 
feta a casa nostra.

LLUÍS SEGARRA
Els millors jocs de matemàgica
MINA, 2006

ÒSCAR PALLARÈS
Problemes d’enginy, enigmes, il·lusions òptiques, prestidigitació matemàti-
ca... Aquest llibre conté centenars de propostes per passar una estona en 
solitari o deixar els amics bocabadats. Una prova claríssima que les matemàti-
ques no són només aquella assignatura que ens feia patir a l’escola, sinó que 
poden ser una opció divertida per passar el temps i meravellar-se amb el munt 
de curiositats que amaga el món dels números. Perfecte per fer pensar els 
nostres fills, però també per obligar-nos a fer servir la matèria grisa tot passant 
una bona estona. Atenció, aquest llibre crea addicció!

TOMÀS MOLINA 
Contes de la Terra
LA GALERA, 2006

ÒSCAR PALLARÈS 
Pensaveu que en Tomàs Molina només era un home del temps més? Doncs 
no. De fet, que el meteoròleg és un gran comunicador no ho dubta ningú; el 
que sorprèn més és que empri aquesta capacitat per escriure contes per als 
més menuts. Contes de la Terra és un recull de 12 contes curts i amens que 
apropen el món de la ciència a la canalla. Mentre els més petits gaudeixen 
llegint, comprendran fenòmens com els terratrèmols, les marees, els tsuna-
mis, els tornados o els eclipsis. Si als vostres fills els crida la ciència, no podeu 
deixar de regalar-los-el; si us fa il·lusió que els tema els interessi, també podeu 
provar de comprar-lo.

JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

Einstein, per favor
LA CAMPANA, 2006

ELOI PERICH
Amb una introducció ràpida i concreta, l’autor ens situa ben aviat al despatx 
d’Albert Einstein, al cap de cinquanta anys de la seva mort, amb el mateix 
Einstein i una noia interessada per la seva obra, però sobretot pel significat. 
Amb una claredat que és molt d’agrair i amb un relat que no tan sols és dige-
rible sinó que es fa atractiu a la lectura, Carrière repassa el moment històric 
del naixement del pensament físic modern centrant-se sobretot en les aporta-
cions del genial físic alemany, desenvolupa un explicació molt entenedora del 
relativisme i aporta pinzellades filosòfiques de diversos pensadors contrastats 
de tots els temps. Molt recomanable, si us interessa. 
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ELOI PERICH I SERRA
Avui em dirigeixo especialment a tu, que 
és molt probable que no em llegeixis 
mai. Ni tan sols en aquesta ocasió. Tu 
que probablement no t’has adonat que 
ets tu, que és a tu que va dirigit aquest 
“Pets”. El tu constant i canviant, etern i 
variable, conegut i difós. 

Tu que ets aquesta persona que, 
sense haver-hi estat sempre, hi ets en el 
moment precís, just quan més necessito 
la teva empenta. Que has anat passant 
d’un cos a un altre, romanent en la me-
mòria o sense que m’hagi adonat des 
d’on m’enviaves la teva alenada. 

Hi eres quan vaig arribar per embol-
callar-me i procurar-me una bona família. 
Hi eres quan, de nano, feia malifetes, 
per picar-me els dits, i així he sortit. Hi 
vas ser quan em vaig tirar de cap al forn, 
per treure-me’n abans que quedés rostit. 
Eres allí quan tothom em va acusar per 
un crim no comès, per defensar-me de 
les sospites. I també quan el crim por-
tava la meva rúbrica, per compartir-ne 
la pena o alleujar-la. Et vas entrebancar 
per fer-me sentir útil. I després em vas 
haver d’aixecar de la meva ensopegada. 
Vas posar-me a prova quan sabies del 
cert que superaria el parany. 

I em segueixes posant a prova cada 
dia. Alegrant-te dels meus encerts i con-
fortant-me quan rellisco. Suportant el 
que sense el teu ajut serien calamitats. 

Has adoptat la forma d’una abraça-
da, la d’un nouvingut amic de tota la vida. 
La tranquil•litat d’una mirada còmplice, 
el neguit de la primera vegada. T’has 
convertit en un familiar tan proper com 

la mare i el pare, en el gest autoritari del 
mestre que sap per on ha d’anar el seu 
alumne. El cos de l’amant i el cop de mà 
del desconegut. Has estat el conseller 
del bon camí, l’inspirador de la transgres-
sió, el xiuxiueig del coratge elegant. Has 
sofert per les meves ferides i has sabut 
reprimir la meva estupidesa desbordada. 
Hem après junts que la victòria sempre 
és relativa i que cal saber acceptar que 
moltes vegades el perdedor és precisa-
ment el que ho ha fet tot gairebé per-
fecte. Hem rigut i hem plorat. I ens hem 
nodrit de les llàgrimes. 

Per això, ara que me n’adono, agra-
eixo la teva presència en cada moment 
de la meva vida, d’importància cabdal o 
intranscendent. El problema és que no 
sé ben bé a qui he d’agrair aquest regal. 
¿Ets tu qui et guies, o t’hi han posat sen-
se adonar-te’n? ¿En tens algun mèrit, o 
la traça ha estat meva perquè he sabut 
trobar-te a cada pas? ¿N’has estat sem-
pre conscient, o has gaudit de la compa-
nyia tot endormiscat com jo? 

Tant se valen les respostes si se-
gueixes sent la meva crossa, la meva 
sageta i el meu graó. 

Una curiositat malsana, però: Jo he 
estat el “tu” d’algú? ¿He estat el teu 
“tu”?

 Per al meu “tu”, 
que ha passat per tots vosaltres, 

els que us hi reconeixeu. 

Sala de residents, 5 de desembre 
de 2006

Tu

tira còmica SERGI BANCELLS

IL·LUSTRACIÓ DE 
DAVID ROMAN
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a ull nu

JORDI GALBANY
Fa uns mesos el Dr. Ramón E. 
Rodríguez Taboada, astrònom de 
l’“Instituto de Geofísica y Astrono-
mía” de Cuba, ens explicava a Can 
Lleonart què podem considerar com 
a planeta avui dia segons la darrera 
definició proposada per l’Assemblea 
General de la Unió Astronòmica In-
ternacional, el passat mes de Setem-
bre a Praga. Podríem dir, doncs, que 
la cosa es complica. I és que a les 
persones en general i als científics 
en particular ens agrada molt classifi-
car els objectes, tot posant etiquetes 
i creant taxonomies, que, per altra 
banda, ens són de prou utilitat.

Què hauria passat si Plutó s’ha-
gués descobert avui dia? Hauria estat 
descrit com a planeta? Segurament 
no. La descoberta recent de l’objecte 
batejat amb el nom Xena (UB-313), 
situat a la mateixa zona que Plutó i 
amb una massa superior a aquest, 

Diversitat planetària
va reobrir el debat de la definició 
de planeta. Són molts els objectes 
transneptunians situats a l’anomenat 
cinturó de Kuiper, una regió del nos-
tre Sistema Solar, molt més enllà de 
Neptú, farcida d’asteroides i altres 
cossos, com ara Plutó.

Amb el descobriment massiu 
d’aquests nous objectes, la definició 
i classificació dels planetes ha canvi-
at. Plutó ha deixat de ser considerat 
un planeta, per ser considerat un pla-
neta nan, juntament amb Caront, el 
seu major satèl·lit natural, UB-313 o 
Xena, i Ceres. Aquests darrers eren 
considerats fins ara com asteroides.

Així doncs, com queda el pano-
rama? El Sistema Solar segueix es-
sent igual de gran, no s’ha encongit, 
però apareix un nou tipus d’objecte 
que abans no es considerava. Ara 
com ara, al nostre Sistema Planetari 
hi ha 4 planetes rocallosos (Mercuri, 
Venus, Terra i Mart), seguits per 4 

planetes gegants gasosos (Júpiter, 
Saturn, Urà i Neptú) i dos cinturons 
d’asteroides, cadascun ubicat al final 
de cada sèrie de 4 planetes. Al pri-
mer cinturó hi ha milers d’asteroides 
i el planeta nan Ceres. I al segon cin-
turó, el de Kuiper, també hi ha milers 
d’asteroides i, de moment, tres pla-
netes nans: Plutó, Caront i Xena (ofi-
cialment anomenat UB-313). Aques-
ta llista segurament s’ampliarà en un 
futur proper, donat el gran nombre de 
troballes que s’hi fan a l’actualitat. I, 
de ben segur les que s’hi faran quan 
la sonda espacial “New Horizons” hi 
arribi d’aquí uns quants anys.

La diferència entre Plutó, amb 
una òrbita molt excèntrica i una mida 
molt reduïda, i la resta de planetes 
del Sistema Solar era evident. La 
comunitat científica, però, no es po-
sava d’acord i seguia posant Plutó a 
la llista dels nou. El fet és que Plutó, 
a diferència de la resta de planetes 

veritables, no és prou gran com per 
ser capaç de “netejar” la seva òrbita 
d’altres objectes, i per això es troba 
envoltat d’asteroides i no pas aïllat 
en una òrbita solitària. Però alhora, 
no se l’ha de considerar com un aste-
roide qualsevol, sinó com un Planeta 
nan, perquè té una forma esfèrica i 
no pas irregular. Aquest també és el 
cas de Ceres, Caront i Xena.

La nova classificació d’aquests 
objectes, sobretot Plutó, com a pla-
netes nans, no s’ha de considerar 
com un menyspreu o una denigració. 
Senzillament es tracta d’un nou para-
digma a resultes d’un millor coneixe-
ment del nostre Sistema Solar i, en 
definitiva, del nostre entorn.

L’enviament de noves sondes 
permetrà assentar aquests canvis 
de nomenclatura i, potser, afegir-ne 
més, per tal d’ordenar de la millor 
manera possible el coneixement del 
nostre Món.

La il·lustració mostra els diferents cossos del Sistema Solar. Les relacions entre les seves mides són les mateixes que en la realitat. ARXIU
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EULÀLIA SERRANO
Els amfibis són els primers animals 
vertebrats que van abandonar parci-
alment el medi aquàtic per a fer al-
menys una de les fases de la seva 
vida a terra ferma. És això el que els 
dóna la seva característica principal, 
que és que són animals que tenen 
una fase del seu cicle biològic que es 
desenvolupa dins l’aigua i una altra 
que ho fa en medi terrestre. Malgrat 
aquest gran pas evolutiu, els amfibis 
no han aconseguit independitzar-se 
totalment de l’aigua i és per això que 
el seu hàbitat es troba sempre en zo-
nes humides o en zones amb aigua. 
Alguns dels animals que pertanyen a 
aquest grup són les salamandres, els 
tritons, les granotes i els gripaus.

La salamandra és un amfibi que 
pertany al grup dels urodels, junta-
ment amb uns altres animals força 
coneguts, els tritons. Els animals 
d’aquest grup es caracteritzen per-
què tenen quatre potes en general 
ben desenvolupades i de longitud 
similar, i també perquè mantenen 
la cua durant la fase adulta. Tots els 
que podem trobar a Catalunya perta-
nyen a la família dels salamàndrids 
(Salamandridae).

La salamandra és un animal que 
pot arribar a mesurar fins a uns 25 
cm de longitud, tot i que habitual-

natura

La salamandra

ment presenta una gran variabilitat 
en la mida. És un animal de cos ro-
bust i cua de secció arrodonida que 
mai no mesura més que el cap i el 
tronc junts. El seu cap és una mica 
aplanat, gairebé tan llarg com ample 
i amb el musell generalment arrodo-
nit, i en ell hi destaquen els ulls, que 
són grossos, prominents i de color 
negre. Les potes són gruixudes i una 
mica llargues, i trobem que les del 
davant tenen quatre dits i les del dar-
rere en tenen cinc.

Un dels trets més característics 
de les salamandres és la seva típica 
coloració negra i groga. El dibuix que 
fa és molt variable i depèn de factors 
geogràfics, tot i que fins i tot es po-
den trobar individus molt diferents 
dins de la mateixa població. En tots 
els casos, la pell de la salamandra 
és llisa i brillant, amb protuberàncies 
glandulars al costat del cos, i amb la 
part inferior del cos fosca.

Les salamandres adultes són 
animals que presenten activitat més 
aviat crepuscular o nocturna, i de 
costums molt terrestres. Es troben 
en llocs humits o frescos, prefe-
rentment forestals, fet pel qual les 
trobem habitualment en boscos de 
ribera o a la vora de torrents i fonts. 
A Alella se’n troben força vora els 
torrents i les fonts de les obagues. 

fitxa

Nom científic:
Salamandra salamandra

Nom comú: 
Salamandra

Classe: 
Amphibia (amfibis)

Ordre: 
Urodela (urodels)

Família: 
Salamandridae (salamàndrids)

Durant el dia s’amaguen entre la 
fullaraca i les molses, sota roques i 
troncs o dins de forats.

Malgrat que existeix en aquest 
aspecte també una forta variació ge-
ogràfica, ja que algunes poden hiver-
nar entre el novembre i el febrer, en 
general poden observar-se pràctica-
ment tot l’any, especialment a la nit 
o després de la pluja. El seu movi-
ment no acostuma a superar un radi 
de més de 20 metres.

El seu cicle reproductor és una 
mostra de l’antiga adaptació a terra 
ferma dels amfibis, i també presenta 
certes variacions geogràfiques. L’apa-
rellament, terrestre i nocturn, es dóna 
a la primavera i és fruit d’un ritual de 
festeig per part del mascle. La femella 
reté els ous dins del seu cos fins que 
eclosionen, i en aquest moment els 
embrions romanen encara un temps 
variable dins dels oviductes materns 
alimentant-se de les restes de l’ou. 
Quan les larves, entre 10 i 70 segons 
la femella, són prou madures, aquesta 
les diposita a l’aigua perquè completin 
allà el seu desenvolupament. Això es 
dóna entre els mesos de març i juli-
ol, i la larva pot arribar a romandre a 
l’aigua entre dos i sis mesos més. Al-
guns cops, i a Alella ha passat sovint, 
les femelles poden morir ofegades en 
anar a dipositar les larves, ja que no 

són grans nedadores.
Les larves de salamandra són 

morfològicament molt semblants als 
adults excepte en la coloració. Mesu-
ren entre 2 i 3 centímetres quan són 
alliberades per la femella i poden arri-
bar a créixer fins als 6 cm. El seu color 
en general és fosc, i presenta unes 
brànquies llargues i denses darrere 
el cap. Les larves requereixen aigües 
quietes, poc profundes, molt netes 
i oxigenades, fet pel qual busquen 
basses, estanys, rierols o basses al 
peu de fonts. A Alella és freqüent tro-
bar-ne en gran quantitat en algunes 
fonts. Quan completen la seva meta-
morfosi a l’aigua, les larves en surten 
i passen a viure a terra ferma.

Les larves són depredadores, i 
s’alimenten de qualsevol altre animal 
que es trobi dins la bassa on viuen. 
Els adults són també depredadors i 
s’alimenten de petits invertebrats que 
troben a les zones humides on viuen.

La salamandra ha estat sempre 
envoltada de nombroses llegendes, 
com per exemple la que les anome-
nava bèsties del foc perquè sortien 
del tronc on vivien quan aquest es 
cremava, o la que diu que es pot 
beure sense risc l’aigua on viuen les 
salamandres. La seva pell segrega 
algunes substàncies que poden ser 
una mica irritants.

ARXIUUna salamandra passeja els seus vius colors per sobre de la gespa.



estació meteorològica

litzats ja que són els principals emis-
sors, i per a que tingués validesa 
l’havien de signar i comprometre-s’hi 
almenys 55 dels països participants 
del conveni sobre el clima, i a més 
calia que aquests signants sumessin 
entre tots almenys un percentatge 
d’un 55% sobre les emissions totals 
a l’atmosfera.

L’entrada en vigor del proto-
col fa que ara els països que l’han 
signat hagin de fer efectiu el seu 
compromís, tot i que segurament 
els resultats que s’obtinguin de 
l’aplicació no es veuran fins d’aquí a 
molt de temps i quedaran esmorte-

sostenibilitat

EULÀLIA SERRANO
Els grans esdeveniments i reunions 
acostumen a anomenar-se sempre 
com els llocs o les ciutats que les 
acullen, i el protocol de Kioto no n’és 
una excepció. Aquest, a més, està 
guanyant protagonisme dia a dia i 
darrerament fins i tot ha arribat a les 
pantalles de cinema amb la pel·lícula 
“Una verdad incómoda” d’Al Gore, i 
al Parlament de Catalunya durant el 
discurs d’investidura del nou presi-
dent de la Generalitat.

El protocol de Kioto és un tractat 
internacional per a combatre el canvi 
climàtic del planeta, i va entrar en vi-

gor el 16 de febrer del 2005. El camí, 
però, va ser llarg, ja que han calgut 
molts anys de negociacions i de de-
cisions polítiques.

Aquest protocol té com a ob-
jectiu reduir en un 5’2% (sobre els 
nivells de l’any 1990) les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle a l’at-
mosfera, i fer-ho en el període com-
près entre el 2008 i el 2012. El gasos 
esmentats poden tenir origen en 
l’activitat humana quotidiana, com 
el diòxid de carboni, el metà i l’òxid 
nitrós, o origen industrial com els 
derivats fluorats. El protocol incideix 
especialment en els països industria-

El protocol de Kioto

JOAN OLIVERAS
Finalment van arribar les pluges. Malgrat que les quantitats registrades no 
tinguin res a veure amb allò que caldria esperar per a una tardor “de les 
d’abans”, els ruixats van ser-hi presents i, fins en alguna ocasió, generosos. 
Així va ser: el dia 13 de setembre van recollir-se 65 litres, una quantitat ja 
superior a la que ens havien ofert el juliol i l’agost junts. Les quatre altres 
jornades del mes en què va registrar-se precipitació van fer pujar el total fins 
als 108,5 litres de pluja. La temperatura més baixa va assolir-se just després 
de les pluges, el dia 16, amb 14 ºC. La més alta, per contra, va registrar-
se just abans dels aiguats, els dies 6 i 8, amb un valor encara plenament 
estiuenc, de 30,5 ºC. Tot plegat va fer que la mínima mitjana se situés en els 
18,5 ºC i la màxima mitjana en els 26,5 ºC, uns 2 ºC per sota de les del mes 

màximes i mínimes d’octubremàximes i mínimes de setembre

d’agost. A l’octubre, malgrat la sensació de bonança, els termòmetres no van 
abandonar la tendència a la baixa. Una tendència que al llarg del mes s’aprecia 
sobretot en els valors màxims (vegeu gràfic) però que a efectes del dia a dia 
va notar-se força més en els mínims. Tal i com s’aprecia, el mercuri va caure 
a començaments de mes i, en dues jornades, va passar de 19,5 ºC a 12,5 
ºC, la temperatura més baixa de l’octubre. Aquest descens va coincidir amb 
nous ruixats que van deixar 10 litres. El valor més alt va assolir-se també a 
començaments de mes, concretament el dia 1, amb 28 ºC. Així les coses, la 
mínima mitjana va ser de 16,5 ºC i la màxima mitjana de 23,4 ºC. Pel que fa a la 
pluja, va concentrar-se en cinc dies i, malgrat tot, la precipitació recollida no va 
arribar ni als 40 litres, molt per sota del que fóra desitjable. En total, 37 litres, la 
meitat dels quals van deixar-se sentir els dies 11 i 12, a les portes del pont.

ïts perquè països com Estats Units, 
que són grans emissors, no l’han 
signat. L’estat espanyol, malgrat 
que segueix incrementant any rere 
any les seves emissions globals, 
també ha de fer efectiu el compro-
mís adquirit i ha de reduir les seves 
emissions.

Malgrat que la major part de les 
emissions són d’origen industrial, 
n’hi ha una part considerable que 
d’alguna manera podem evitar mo-
dificant una mica els nostres hàbits 
quotidians, com per exemple utilit-
zant sempre que sigui possible el 
transport públic.

56



57

el divan

farmaciola

ROSER BEL
L’al·lèrgia és una hipersensibilitat a 
una substància en particular que s’in-
hala, s’ingereix o es toca, produint 
uns símptomes característics. 

La substància que provoca l’al-
lèrgia es denomina al·lergen i els 
símptomes provocats es defineixen 
com la reacció al·lèrgica.   

Hi ha molts tipus d’al·lèrgia, de-
penent de la causa desencadenant: 

- l’al·lèrgia al pol·len es manifesta 
amb una rinitis (esternuts, secreció i 
congestió nasal i llagrimeig) i amb una 
conjuntivitis (llagrimeig i picor ocular). 
Alguns consells per a la disminució 
de les reaccions al·lèrgiques al pol·len 
són fer un bon ús d’humidificadors i 
d’aires condicionats amb filtre antipol-
len, mantenir les finestres de casa 
tancades durant la primera hora del 
matí i l’última de la tarda –moments 

de major pol·linització del dia- i evitar 
els factors irritants com el fum, la 
pols, els esprais o els insecticides. 

- Un altre tipus d’al·lèrgia és l’al-
lèrgia als àcars de la pols. Els àcars, 
responsables d’un gran nombre d’al-
lèrgies respiratòries, prefereixen els 
ambients càlids i humits; en podem 
trobar per sobre dels 1500 m, però 
en molt petites quantitats. Fer ús 
regular de l’aspirador, netejar els 
mobles amb un drap humit per no 
aixecar la pols i utilitzar una masca-
reta per la protecció de la boca i el 
nas mentre es fa neteja són alguns 
consells per evitar, en gran mesura, 
els símptomes que desencadena l’al-
lèrgia als àcars de la pols.

- Un tercer tipus d’al·lèrgies són 
desencadenades per les substànci-
es derivades del pèl i de la pell dels 
animals. Aquest tipus d’al·lèrgia pot 

musicoteràpia

Les al·lèrgies

Adolescència

JOSEP PARCERISA
El terme adolescència no el podem considerar un concepte psicològic 
ja que depèn de factors culturals, socials i històrics. En realitat més que 
de problemàtica de l’adolescència hauríem de parlar de “tempesta de 
la pubertat”, aquí sí que hi trobem un moment constituent que no depèn 
del moment històric en què es produeix; és un moment estructural perquè 
suposa el punt d’intersecció entre la sexualitat infantil i l’adulta.

La pubertat representa un moment d’elaboració subjectiva, on podem 
trobar les respostes del subjecte a la satisfacció pulsional. Això suposa: 
resolució de la satisfacció de les pulsions, problemàtica de les identificacions, 
encontre amb l’altre sexe. Davant de la lògica desorientació que això provoca, 
l’adolescent busca, en el model social en què viu, una resposta per reduir el 
malestar i el sentiment d’incomprensió. La societat li ofereix productes de 
consum, que van des de la moda fins a les drogues, que en cap cas serviran 
per omplir el buit que sent en la seva existència. 

Es produeix un canvi d’objectes de satisfacció: els que es tenien a la 
infantesa ja no serveixen, i els de l’edat adulta encara s’han de construir. 
Aquesta impossibilitat genera el sentiment d’incomprensió, avorriment i 
angoixa. En aquest moment les drogues poden convertir-se en un producte 
que suposadament pot ajudar a tapar el forat, el buit subjectiu, que fa que la 
vida es visqui com un desert de significació. El consum reforça la identitat 
amb el grup i serveix de pantalla protectora davant de la pulsió desconeguda 
que els envaeix.

La proposta terapèutica és la d’intentar frenar l’angoixa que suposa la falta 
d’identitat, amb paraules que permetin a l’adolescent construir i orientar la 
seva identitat i el seu desig.

Cantar i viure

MONTSE FAURA
Cantar és un aliment indispensable per créixer i ser PERSONES. Per als in-
fants és tant important en el desenvolupament físic i psíquic com parlar. Parlar 
ens resulta indispensable per a comunicar-nos fluidament amb l’entorn, men-
tre que cantar és indispensable per comunicar-nos des de nosaltres matei-
xos. Nikolaus Drebinger, especialista en pedagogia vocal de la Universitat de 
Bamberg (Alemanya), va assegurar, en el IX Congrés Nacional de Foniatria, 
que la manca de pràctica del cant en la infància té efectes negatius en el des-
envolupament. Molts estudis demostren que la pràctica del cant ens ensenya 
a equilibrar les nostres emocions (equilibri psicofísic), a treballar amb els parà-
metres del llenguatge, a endinsar-nos en una cultura, a compartir, a activar tot 
el cos sense moure’l gaire... 

Quan cantem utilitzem el nostre cos i el nostre alè per donar vida a tot allò 
que som capaços de ser, de sentir, de compartir, de donar. Podem tornar el 
que ens ha estat donat, el que hem après, el que som. Quan cantem s’obre 
davant nostre com un mirall intern, en el que es reflecteix la nostra capacitat 
sensitiva (humana), o se’ns obre com una tela per pintar-hi el quadre dels sen-
timents o situacions que reflecteix la cançó. Quan cantem reproduïm totes les 
tonalitats, els matisos, les formes, els colors, la llum o la foscor d’allò que es 
canta. Quan cantem entrem en contacte amb tot el nostre material sensible, 
humà, personal, íntim, universal. Amb tot el material humà que compartim 
genètica, social, i culturalment tots els humans. Quan cantem vivim, som, es-
timem, alimentem la vida en nosaltres i en els que ens escolten. Perquè sense 
ningú que ens escolti no cantem, ni parlem, ni estimem, ni vivim. 
Cantar és una creació màgica, invisible, inefable, però al mateix temps real, 
concreta i entenedora: profundament humana, enriquidora i terapèutica.

donar lloc als clàssics símptomes 
respiratoris, encara que a vegades 
desencadena en erupcions cutànies. 

- També és cada cop més fre-
qüent l’al·lèrgia als aliments, els més 
comuns són la llet de vaca, els ous, el 
peix i marisc, els fruits secs i algunes 
fruites, encara que n’hi ha d’altres. 

- Una de les més importants és 
l’al·lèrgia als medicaments, ja que la 
reacció anafilàctica (descens de la 
pressió arterial, dificultat per respirar, 
edema en glotis i llengua) són molt 
freqüents. Els fàrmacs que solen 
causar més al·lèrgies són els antibi-
òtics, els analgèsics, els anestèsics, 
els relaxants musculars i els mitjans 
de contrast, entre d’altres. 

- Avui dia, la introducció de nous 
materials a les nostres vides provoca 
una sèrie de noves al·lèrgies a aquests 
materials, com poden ser l’al·lèrgia al 

níquel, que es troba formant part de 
tisores, bijuteria, rellotges, muntures 
d’ulleres, monedes... que comporta 
com a reacció al·lèrgica més comu-
na la dermatitis. També s’han trobat 
casos d’al·lèrgia al làtex (els xumets 
dels bebès, els guants quirúrgics, els 
preservatius, algunes peces de ves-
tir, coixins i matalassos, adhesius...) 
que desencadenen en una dermatitis  
o que poden comportar una reacció 
anafilàctica. 

- I per últim trobem l’al·lèrgia a 
l’anisaki, paràsit que es pot trobar en 
el sistema digestius dels peixos. L’al-
lèrgia, si es produeix, ho fa als pocs 
minuts de ser ingerit el peix, amb 
una inflamació i picor a la boca i lla-
vis, fins i tot amb símptomes d’ofec. 
Coure o congelar el peix abans de 
ser ingerit preveu aquesta al·lèrgia, 
ja que els anisakis són destruïts. 
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La vida segueix

I novament, el sol surt cada dia
i escalfa molt a tots els que som grans,
ens fa pensar amb dolça melangia
Amb coses i records prou relaxants. 

Amics i coneguts de gent més jove
envegen la salut dels envellits
i pensen entre ells uns acudits
que no designen pas cap cosa nova.

Aquestes coses són adesiara,
dites sortosament per força gent
amiga d’entonar el gara-gara.

que marqui una enveja permanent.
D’aquestes coses no n’hem de fer cas,
cal recollir-les dins d’un cabàs?

EDUARD LLAURADÓ

amb bici

ELOI PERICH
Per a aquest número farem una sor-
tideta de certa entitat, coronarem el 
turó del Castell de Burriac, de 401m 
sobre el nivell del mar, situat al bell 
mig del Maresme, entre Cabrera de 
Mar, Argentona i Mataró. Tot i que 
no es tracta d’un itinerari gaire llarg, 
sí que és exigent pels forts pendents 
que cal superar, sobretot als trams 
finals. 

Com sempre, sortim de Can Lle-
onart i pugem passant per l’Empe-
drat del Marxant Riera amunt, Can 
Magarola, Can Pau Arenes, Cornisa 
oriental, Coll de Clau i Sant Mateu. 
Amb una hora n’hem de tenir prou 
anant molt tranquils. 

Aquí comença el trajecte nou, tot 
i que per a molts ciclistes segur que 
és a bastament conegut. 

De fet, hem de seguir endavant, 
deixant a mà esquerra el desviament 
cap a l’Ermita de Sant Mateu i Can 
Gallemí, i a mà dreta la subestació 
elèctrica de Sant Mateu. Des d’aquí 
farem una baixada suau però ràpida 
que ens durà a la Creu de Can Bo-
quet, una cruïlla que travessarem en-

Baptismes: Ignacio De Lassaletta Caudevilla (30/9), Joan Ciruela Jardí (1/10), Adrià Giménez Marín (7/10), Jordi Berengué Aladrén (12/10), 
Hugo Fernández Vera (22/10), Arnau Segura Garcia (28/10), Helena Compte Febrer (28/10), Martina Ochoa Nadales (28/10), David Taboada 
Martínez (4/11), Pau Armengol Domínguez (12/10). 
Matrimonis: Pere Rossell Roque amb Gemma Sánchez Trunas (29/9), Olivier Manzano Pouyet- Poulet amb Marta Tosas Barber (14/10), David 
Catterall amb Susana Aguilar Mundo (21/10), Joan Costa Grau amb Regina Roca Vives (11/11).
Enterraments: Albert Viñallonga Aymar (2/10), José Burgués Borras (9/10), Carlota Canet Tomas (21/10), Jaume Sanahuja Godàs (21/10).

CAYO ALEGRE

Espai – Museu
Un equip parroquial presidit pel Sr. Salvador Artés s’està dedicant, ja fa setmanes, al condicionament dels locals situats 
sobre la nau central de l’església per exposar-hi objectes antics de culte, fent atenció especial al pas per Alella de l’ar-
quitecte Antoni Gaudí i Cornet. Esperem que d’aquí a un any es podrà gaudir de la visita a aquests locals.

Catequesi al Nadal
La Catequesi d’infants està preparant amb entusiasme la representació del naixement de Jesús, que tindrà lloc el dia 
24 desembre, a la missa del pollet.

Trasllat de les despulles de Joan Roig
L’Arquebisbe Lluís Martínez Sistach ha decidit que les despulles de Joan Roig Diggle siguin traslladades a la parròquia 
de Sant Pere del Masnou, ja que en aquesta parròquia era conegut, se’l recorda i es manté una devoció cap al Jove 
màrtir de la guerra civil. La cerimònia tindrà lloc el dia 20 de gener, a les 17 h.

filant-nos lleugerament a mà esquer-
ra, tot deixant a mà dreta el camí que 
baixa a Premià de Mar. La pujada és 
ampla i sense cap dificultat tècnica, 
però s’arriba a fer feixuga. Aviat arri-
barem a la Roca d’en Toni, des d’on 
haurem de triar el camí que puja cap 
a mà dreta i ens aproxima al restau-
rant Ca l’Arcís i al camp de tir La Ma-
resma, que ens queda enclotat a mà 
esquerra, descobrint una bona vista 
de Montserrat, La Mola i L’Obac. 

Seguint per aquest camí, arriba-
rem al desviament cap a Céllecs, que 
ens queda a mà esquerra, mentre el 
nostre trajecte segueix a mà dreta 
cap al Coll de Porc. Seguint endavant 
tornem a gaudir d’unes vistes enve-
jables -si fa bon temps- del massís 
del Montseny i el Tagamanent, limi-
tant la vall que uneix el Vallès i Oso-
na. Durant aquest trajecte, trobem 
un revolt del camí a mà esquerra que 
deixa una masia semireconstruïda 
a mà dreta, i al cap de pocs metres 
ens sorprèn una escalada curta però 
intensa que posarà a prova la nostra 
capacitat de reduir les marxes de la 
màquina i l’empenta de les nostres 

Al Castell de Burriac amb bicicleta

cames. Aviat arribem a la carretera 
de muntanya -trepitjada a màquina 
però no asfaltada- que, a mà es-
querra ens duria cap a Òrrius, però 
que prendrem cap a la dreta, cap a 
Cabrils i Argentona. Seguint aquest 
trajecte, ens trobem que la carretera 
gira a mà dreta cap a Cabrils i Vilassar 
de Dalt, mostrant a mà esquerra de 
la corba, però sense variar el nostre 
trajecte endavant, un trencall ample, 
tot i que de menor entitat, que se-
gueix recte i amb una bona baixada 
inicial cap a Argentona. Un tros pla 

i amb alguna pujadeta donen pas a 
una baixada important i plena de cor-
ves, en una de les quals, que no està 
indicada, trobarem una alzina jove -a 
desembre de 2006- al mig d’un tren-
call ample a mà dreta, que ens durà a 
dalt de tot d’Argentona. 

Arribarem a la urbanització argen-
tonina al carrer de Joan Grau i Giol, 
que prendrem a mà dreta seguint 
pel carrer de la Font del Ferro fins al 
passeig de Burriac. Des d’aquí ja no 
tenim pèrdua perquè les indicacions 
són clares. L’únic problema poden 
ser les cames, ja que els prop de 2 
quilòmetres de pujada fan pupeta. 
Només trobarem un trencall que a 
mà dreta duu a la Font del Ferro, i a 
mà esquerra cap amunt -sí, segons 
com ve més de gust anar cap a la 
font-, per on anirem, i un darrer tren-
call també a mà esquerra, que repre-
senta el darrer abordatge al castell 
i que el ratolí que us escriu encara 
no ha tingut bigotis per fer-lo sencer 
damunt de la bicicleta. I més vistes! 
Del Montseny i el Montnegre fins 
a Montjuïc i Collserola, passant per 
Montserrat i la Plana Central. 
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Gran Premi. El 2001 vaig guanyar una cursa del Campionat d’Europa de 125 i 
el 2002 em va fitxar Derbi per anar al Mundial. I fins ara.

Què se sent quan ets en plena cursa lluitant per guanyar?
No se sent ni es pensa res. Actues de manera inconscient, com et surt.

I quan estàs tan concentrat, se senten els ànims del públic?
A Jerez en algunes corbes se sent força, però ja et dic, no penses en res, 
actues a cada revolt. 

Com superes la pressió que significa competir al nivell que tu ho fas?
Doncs això, no pensant, ni en la pressió ni en res, sinó en pilotar com tu 
saps.

Parlant ja del Mundial. Quan creues la meta i saps que el títol és a la but-
xaca, què sents? Allà sí que tens temps de pensar? 
Sí, allà sí. Penses en moltes coses, en els moments bons, en els moments 
dolents, te’n recordes de la gent. No penses res en especial, et passen mol-
tes coses per la ment en molt poc temps.

A nivell personal, haver guanyat el Mundial t’ha canviat en alguna cosa?
Molt poc, segueixo essent el mateix i segueixo fent les mateixes coses.

ÒSCAR PALLARÈS
És de Mallorca, té la residència andorrana i passa temporades al nostre poble. 
Fa poques setmanes s’ha proclamat campió del món de motociclisme en la 
categoria dels 250cc. Un noi tímid, directe, amb les idees clares i amb una 
mirada que transmet a parts iguals seguretat en un mateix i franquesa. Potser 
un dia el veieu dalt del seu BMW o signant autògrafs a la canalla del poble 
que, quan el veuen, no dubten en acostar-s’hi per aconseguir la signatura del 
campió.

Quan vas enfilar-te a una moto per primera vegada?
Als tres anys.

Va ser el teu pare qui t’hi va induir, oi?
Ell era mecànic i pilot i em va fer la meva primera moto.

I quan vas començar a competir?
Als tres anys, també.

Ens pots explicar una mica la teva història des d’aleshores fins ara?
Als 5 anys ja corria habitualment cada cap de setmana. Fins als 10 vaig córrer 
a Mallorca i aleshores vaig venir aquí a fer la Copa Aprilia 50, el 97. L’any 98 
vaig guanyar la Copa Aprilia 50 i el 99 la 125. El 2000 vaig córrer el meu primer 

JORGE LORENZO, CAMPIÓ DEL MÓN DE 250cc

‘Jo no temo ningú; respecto tots els pilots, 
però no n’hi ha cap que em faci por’

Lorenzo fa la V de victòria a la riera d’Alella. ÒSCAR PALLARÈS
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Com portes això de ser conegut?
La fama és relativa i no dura per sempre, o sigui que és millor no tenir-la gaire 
en compte.

Però fins a quin punt pots portar la vida normal d’un noi de la teva edat 
quan ets fora de les pistes?
Porto una vida completament normal, no m’afecta gaire.

Què opines dels altres dos campions d’aquesta temporada, Álvaro Bautis-
ta i Nicky Hayden?
Que són grans pilots i, sobretot, persones humils que respecto, perquè ells 
respecten els altres.

Quines raons t’han dut a quedar-te a 250 la temporada vinent, en lloc de 
fer el salt a MotoGP?
Vàries. Que a Aprilia hi estic molt bé, que encara sóc jove i que tinc ganes de 
portar el número 1.

I quan et veus a MotoGP?
Possiblement aviat m’hi vegis, però de moment estaré un any més a 250 amb 
Aprilia, i potser encara un altre.

Com es presenta la temporada? Tems l’arribada dels pilots punters de 125?
Jo no temo ningú; respecto tots els pilots, però no n’hi ha cap que em faci por 
i confio en mi mateix. Tinc clar que els que estan al Mundial són tan bons com 
jo i la diferència la pot fer el que treballi més. 

En aquest sentit, en el de treballar, com entrenes?
Faig molta feina al gimnàs i practico supermotard. I una mica de BTT, també. 

Quan tothom admira Rossi, el teu pilot preferit és Max Biaggi. Com és 
això?
Perquè a la primera cursa que vaig veure ell s’estava barallant per la victòria, 
i se’m va quedar gravat. A més, sóc una persona a qui no li agrada el mateix 
que agrada a tothom. N’hi ha prou que un pilot agradi a tothom perquè no 
m’agradi a mi. 

Quins consells donaries a pilots joves que es vulguin iniciar en el món de 
la competició?
Que confiïn en ells mateixos i que siguin ambiciosos.

D’on ve la frase “por fuera”, que portes inscrita al cadenat?
Ve d’un avançament que vaig fer per fora a Pedrosa i Stoner a la darrera volta 
del GP de Brasil de 2003, quan vaig guanyar la meva primera cursa. És una 
cosa divertida. Hi ha samarretes amb aquesta frase i la gent les compra. 

Esperem que sigui d’aquí a molt de temps, però has pensat què faràs quan 
deixis de competir?
Home, sí, això s’acabarà algun dia, però si no sé ni què faré demà...

Altre cop el lema és no pensar, oi?
Clar!

Com dus les càries, amb tants Chupa Chups?
De moment molt bé perquè em raspallo molt bé les dents tres vegades al dia. 

Com que a la tele sempre et veiem amb el caramel a la boca...
No et pensis, a la meva vida normal també en menjo, també. Com que tinc 
associat el gust dels Chupa Chups amb la victòria, quan em vull animar me’n 
menjo un.

Ets del Barça, oi? Com és que no ets del Mallorca?
Home, el Mallorca també m’agrada, però és com allò que et deia de Biaggi. El 
primer cop que el vaig veure em va agradar.

Com el veus aquesta temporada?
Molt bé. Un equip amb molta qualitat, més que l’any passat. Ja se sap que en 
l’esport pot passar qualsevol cosa, però jo el veig molt bé.

I ets amic d’Eto’o, oi?
Bé, sí, ens hem vist força vegades i xerrem bastant. Ens vam conèixer deu fer 
un any en una presentació del Mallorca, on estàvem de convidats. 

Com és que vius a Alella?
Passo algunes temporades a casa del meu mànager perquè ell viu aquí. Quan 
toca entrenar amb la moto, o fer actes promocionals, sóc per aquí.

T’agrada el poble?
Sí, és un poble amb nivell, és tranquil.

Fas vida a Alella? Passeges per aquí o hi tens amics amb qui sortir a pren-
dre alguna cosa?
De vegades vaig a la platja, al Masnou.

Clar, les curses, Alella, la teva casa a Mallorca...
No, no, jo visc a Andorra. 

El pilot posa, somrient, davant del seu potent BMW. ÒSCAR PALLARÈS



alellencs se situen a la setena posició de la taula, a 5 punts del líder invicte, el 
C.B. Santfeliuenc –Einter. Els verd i blancs doncs, han recollit  6 victòries i 5 
derrotes i veuen de molt lluny les places de descens.
En el terreny merament esportiu, el Club Bàsquet Alella s’enfrontà a la sise-
na jornada amb un dels equips capdavanters de la taula 
c l a s s i - ficatòria, el Grup Ossorio ABB. Després d’un 

partit força igualat, els alellencs van patir el fet 
de jugar a fora de casa i van perdre per un 
marcador final de 83 a 78, en el qual va desta-
car l’aportació de l’alellenc Pedro Cuesta. A la 
següent jornada, l’Alella va rebre al polisportiu 
Abelardo Vera l’Akasvayu Figueres, que tot i 
el seu potent patrocinador, va acabar perdent 
gràcies a la bona defensa dels alellencs. A la 
vuitena jornada, els verd i blancs van visitar 
el sempre difícil camp de l’U.D.A. Gramenet, 
però tot i això els visitants van acabar im-
posant-se per 10 punts (77 a 87). El cap de 
setmana següent, l’Alella va rebre el Santa 
Coloma al pavelló del poble; malgrat l’excel-
lent actuació del local Pedro Cuesta, que va 
anotar 41 punts, van acabar perdent per un 
resultat final de 83 a 87. A la desena jornada 
de lliga els alellencs van visitar el camp del 
Canet, equip que els verd i blancs van superar 
amb relativa facilitat amb 22 punts d’en Pedro 
Cuesta, obtenint un resultat final de 67 a 79. 
En resum, l’Alella viu còmodament instal·lat 
a la setena posició de la taula i no pensa en 
l’ascens.

EL BÀSQUET ALELLA SETÈ DE LA TAULA

VÍCTOR ROCA
En el seu retorn a la lliga Copa Catalunya, el Bàsquet Alella no vol mirar cap a 
l’ascens de categoria. Amb un equip jove –molts dels antics jugadors que van 
portar el club a jugar a la tercera categoria del bàsquet estatal no hi són-, els 

BÀSQUET

ÒSCAR PALLARÈS

Si el projecte prospera, l’Escola d’Iniciació 
Esportiva oferirà el rugbi entre la seva oferta

RUGBI

XAVI NADAL
El Club de Rugbi Alella ha aconseguit 
convertir-se en l’equip revelació del 
Campionat de Catalunya de Segona 
Divisió. Les derrotes a casa, és a 
dir, al camp de la Vall d’Hebron, 
davant el CR Sant Cugat B per 14 
a 27 i al terreny del Badalona per 
68 a 3 (els badalonins són líders 
absoluts i tenen fins i tot exjugadors 
de divisió d’honor) havien despertat 
els “fantasmes” de la campanya 
passada i hom temia noves jornades 
de patiments per evitar el descens.
Però els mals auguris han estat 
passatgers i infundats, ja que els 

EL CLUB DE RUGBI ALELLA REACCIONA I SURT DE 
LA PART BAIXA DE LA CLASSIFICACIÓ

alellencs han reaccionat com a 
veritables campions i han apallissat 
de manera consecutiva al CR Parets 
(27 a 12), L’Hospitalet B (3 a 15) i 

l’Atlètic Vic-Crancs (31 a 5), aquests 
dos darrers clubs acabats de baixar 
de categoria. En el moment de 
tancar aquesta edició, els alellencs 
eren quarts a la classificació amb sis 
punts, tres victòries i dues derrotes. 
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El president del CR Alella, Jordi 
Solé, ha mostrat la seva satisfacció 
pel canvi de rumb de l’equip que 
s’ha produït gràcies al treball d’una 

plantilla que s’ha anat renovant en 
els últims tres anys i finalment s’ha 
consolidat. Cal recordar que enguany 
s’han repescat alguns jugadors que ja 
havien entrenat amb el conjunt quan 
encara no tenien l’edat per militar 

a l’equip sènior i s’han fitxat dos 
jugadors amb una llarga experiència 
en competicions.

EL RUGBI A L’EIE?
Altrament, l’Ajuntament d’Alella i el 
club estan negociant la incorporació 
del rugbi com a nova modalitat 
esportiva de l’Escola d’Iniciació 
Esportiva Municipal d’Alella (EIE). Si 
el projecte prospera, a partir del mes 
de gener els monitors del CR Alella 
impartiran els seus coneixements 
de l’esport als escolars els dilluns de 
5 a 7 de la tarda al Camp Municipal 
d’Esports.
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MÉS DE 300 PARTICIPANTS 
A LA IV CURSA BTT ALELLA

XAVI NADAL
La IV Cursa BTT Alella-Ratolins de Camp 2006, que enguany s’ha disputat 
el 15 d’octubre en comptes de principis d’agost, ha aplegat un total de 310 
participants. En la general masculina el vencedor ha estat Xavi Luceño amb 
un temps de 51 minuts, mentre que Eva Roca s’ha imposat en la categoria 
femenina amb un crono d’1 hora i 22 minuts.

La prova ha tingut una distància de 25 quilòmetres amb un desnivell que 
ha anat dels 160 als 430 metres. La cursa ha transcorregut per la Cornisa 
oriental, Vallromanes, Can Gurguí, la Roca d’en Toni, la Creu de Can Boquet, 
Sant Mateu, Coll de Clau i la Vall de Rials. La sortida i l’arribada ha estat a la 
plaça de les Escoles, al Bosquet.

ROS, QUART CLASSIFICAT
Quant a l’apartat competitiu, el guanyador de la general ha estat Xavi Luceño 
amb 51’. A continuació s’han classificat Josep Rico, 52’; Carles Bernard, 53’; 
l’alellenc Ferran Ros, 55’, i Jorge Casablanca, 56’. En fèmines la victòria ha 
correspost a Eva Roca, seguida de molt a prop per Emma Martí, les dues amb 
la mateixa marca de 1h 22’. Completen els llocs d’honor Judith Pascual, 1h 
24’; Maria Isabel González, 1h 24’, i Maria del Mar Estévez, 1h 26’. Pel que fa 
als júniors, el podi l’han ocupat Eduard Arenós, 1h 2’; Oriol Domènech, 1h 5’, 
i Martí Serra, 1h 10’. 

En aquesta edició l’organització ha anat a càrrec del grup Ratolins de 
Camp, que ha fet les tasques de disseny, producció, voluntariat i difusió de la 
cursa. Els alellencs, que ja havien col·laborat en la resta d’edicions a títol indi-
vidual, han aconseguit aplegar més de 60 voluntaris, els quals han contribuït al 
desenvolupament excel·lent de la cursa.

De cara al pròxim any, els Ratolins de Camp mostren la seva voluntat 
de seguir organitzant la cursa de BTT i per això s’han marcat com a objectiu 
millorar certs aspectes de la seva tasca i aconseguir engrescar encara més 
voluntaris per fer més còmode als ciclistes el seu pas per Alella.

BTT

Instants després que es donés el tret de sortida. ÒSCAR PALLARÈS

MORENO TORNA DEL CANADÀ
D’altra banda, el descender Pablo Moreno tornarà a mitjans de desembre del 
seu periple al Canadà. El corredor alellenc ha estat mig any treballant i entre-
nant al país nord-americà en qualitat de provador oficial de les bicicletes de 
la marca Rocky Mountain. Durant aquests sis mesos, Moreno ha estat fent 
diferents tests a les màquines de fabricació canadenca i, a més, s’ha dedicat 
a dur a terme exhibicions de salts i sessions fotogràfiques dels seus salts a 
l’aire. Tot això en un indret privilegiat per a la pràctica del seu esport, el bike-
park de Whistler. 

ÒSCAR PALLARÈS



REVOLUCIÓ A LA PLANTILLA DEL PRIMER EQUIP 
PER SORTIR DEL POU DE LA CLASSIFICACIÓ 

XAVI NADAL
La crisi de resultats, que ha portat 
l’equip sènior del Club de Futbol 
Alella a la cua de la classificació de 
la primera regional, ha provocat el 
final de l’etapa Esteve. Després de 
tres anys exercint les tasques d’en-
trenador-jugador, en Joan Esteve ha 
presentat la dimissió a la sisena jor-

FUTBOL

Una imatge actual de la plantilla del CF Alella. CEDIDA

nada de lliga i la junta directiva l’ha 
acceptada i ha iniciat un nou projecte 
que encapçala Charly. 

S’obre així un nou període per 
als verds. Els canvis han comportat 
una revolució a la plantilla amb les 
baixes de Marc Carreño, Francisco 
Javier López i l’esmentat Joan Este-
ve i les altes del brasiler Washington, 

Eduard Romero, Joan Roqueta –tots 
tres ja havien militat la temporada 
passada a l’Alella-, Aldo (provinent 
del Masnou) i l’entrenador Charly, 
que des de la campanya anterior era 
el segon entrenador i coneix les pos-
sibilitats de l’equip.

Poc a poc la batuta de Charly 
s’està fent notar i així a la jornada 

desena els alellencs han aconseguit 
els primers tres punts tot golejant al 
camp de la carretera de Granollers al 
Cirera per 4 a 1. Malgrat que a la jor-
nada següent els d’Alella han perdut 
2 a 1 a casa del Pastrana, han mos-
trat una actitud més agressiva i lluita-
dora i han mantingut les opcions de 
triomf fins el darrer moment.  

D’altra banda, l’empresa immobi-
liària Arrel serà el patrocinador oficial 
del sènior durant la temporada 2006-
2007. Mentrestant els equips base 
mantenen una bona trajectòria en les 
seves respectives competicions, en-
cara que l’aleví i l’infantil de primera 
divisió tenen algunes dificultats per 
treure els tres punts davant de con-
junts d’un nivell molt alt. 

TORNEIG DE FUTBOL 7 A ALELLA
El Camp Municipal d’Esports acollirà 
els dijous des de l’11 de gener fins a 
la primera setmana d’abril el 1e Tor-
neig Pizza a Punt Futbol 7 d’Alella, 
que organitza la pizzeria alellenca. Els 
equips disputaran un mínim de sis 
partits i poden optar a un premi de 
600 euros per al vencedor, 300 euros 
per al finalista i 100 per al “pichichi”.
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NATACIÓ

XAVI NADAL
L’alellenc Brenton Cabello s’ha quedat sense nedar la prova dels 200 metres 
estils del Campionat d’Europa d’Hèlsinki tot i que en un principi havia guanyat 
la plaça al Campionat Estatal de Palma de Mallorca del desembre del 2005, 
fent el rècord estatal i la sisena millor marca del continent de l’any. 

La il·lusió i la motivació d’en Brenton se n’ha anat en orris després que el 
nou seleccionador, l’italià Cocconi, amb el vistiplau de la Federació Estatal de 
Natació, hagi decidit tornar a preseleccionar els nedadors, gairebé d’avui per 
demà i exigint una mínima similar al rècord estatal. Amb només un mes i mig 
de preparació ha estat impossible que l’alellenc hagi pogut posar-se en forma 
i aconseguir el passaport a l’Europeu.

Però no tot han estat males notícies. En Brenton lidera el circuit català 
de natació fruit de les victòries aconseguides en els 100 i 200 estils i 100 
braça de la primera prova disputada a Granollers. Per cert, en aquest campi-

POLÈMICA ABSÈNCIA DE BRENTON CABELLO A 
L’EUROPEU D’HÈLSINKI

onat era on s’havia de certificar la presència a l’Europeu. Per la seva banda, 
Alan Cabello ha quedat segon als 200 estils (només a 7 centèsimes del seu 
germà), als 50 esquena i als 400 estils, i ha pujat al tercer lloc del caixó als 
100 estils.

Per acabar l’any, els Cabello prendran part al Campionat Estatal, que té 
com a seu el CN Barcelona.  Enguany, la competició es retalla en un dia, no hi 
haurà eliminatòries i i només es nedarà cada prova una vegada, de ben segur 
al matí. “Això és un inconvenient per la majoria, ja que les millors marques 
ens surten nedant a la tarda”, assegura en Brenton. Malgrat aquesta nova 
idea del seleccionador (que ja està molt qüestionat pels nedadors), l’Alan par-
ticiparà en els 100, 200 i 400 metres estils i els 100 esquena, i en Brenton 
ho farà als 100 i 200 estils, 100 braça i 100 papallona. A més, els germans 
defensaran els colors del Club Natació Sant Andreu als relleus 4x50, 4x100 i 
4x200 lliures i 4x50 i 4x100 estils. 
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EL SERRA MARINA PREN LA MIDA ALS 21,097 
QUILÒMETRES

XAVI NADAL
Les mitges maratons marquen l’activitat dels atletes del Serra Marina Alella 
en els darrers mesos. Els alellencs han participat a les proves de prestigi i 
reconegudes arreu de la Behobia-Sant Sebastià, el Campionat Internacional 
d’Atletisme de Fons del Ripollès i la Mitja Marató de Mataró.

La mítica cursa del País Basc té la sortida a Behobia, barri de la població 
fronterera d’Irun, i finalitza al Bulevard de Sant Sebastià. El recorregut és de 
20 quilòmetres totalment d’asfalt, amb zones llises, dos alts –són llocs on 
s’aplega un nombrós i engrescat públic- i petites pujades i baixades que la 
converteixen en un trencacames. Chema Martínez ha estat el gran triomfador 
d’aquesta 42a edició, que ha tingut la participació de Jordi Simeon, que ha 
creuat la línia d’arribada amb un temps d’1 hora 22 minuts i 40 segons; Xavi 
Tarafa, 1:25:05; Francisco Gimeno, 1:53:20, i Mercè Estivill, 2:10:20.

Pel que fa al XVIII Campionat Internacional d’Atletisme de Fons del Ripo-
llès, és a dir, la Mitja Marató de Ripoll, hi ha pres part en Jordi Simeon, que ha 
cobert els 21,097 quilòmetres en un temps d’1 hora 25 minuts i 7 segons i ha 
finalitzat 79è de la classificació general i 15è de la categoria sènior. Per la seva 
banda, Raül Parra ha corregut la distància en 1:27:35; Xavi Tarafa, en 1:27:51, i 
Èdgar Olivares, en 1:28:46. La tradicional cursa uneix les poblacions de Ripoll i 
Sant Joan de les Abadesses en un circuit que destaca pels continus tobogans 
i perquè l’anada d’11 km té un perfil clarament ascendent.

La capital del Maresme ha acollit la darrera demostració d’importància 
d’enguany dels atletes del Serra Marina d’Alella. La prova ha anat guanyant 
prestigi edició rere edició, malgrat que el circuit és molt exigent, sobretot 
en els dos darrers quilòmetres en què els corredors han de superat el des-
nivell que hi ha entre la carretera N-II i el Parc Central. Raül Parra ha estat 
el primer alellenc classificat amb un temps d’1 hora 27 minuts 37 segons. 
A continuació han entrat Xavi Tarafa (1:29:06), Roger Forcat (1:32:42), Elias 
Barrenechea (2:03:35), Francisco Gimeno (2:08:45), Lluís del Arca (2:10:13) i 
Manuel Fuentes (2:12:34). En fèmines han participat Àngels Borrallo (2:02:12) 
i Mercè Estivill (2:18:43).

ATLETISME

PRIMERA TROBADA-EXHIBICIÓ DE TAEKWONDO 
A ALELLA 

XAVI NADAL
Una vuitantena de nens i nenes de 
l’Escola d’Iniciació Esportiva i de 
l’Escola Internacional Hamelin par-
ticipen a la 1a Trobada-exhibició de 
Taekwondo d’Alella, que té lloc al 
Pavelló Abelardo Vera. Es tracta d’un 
campionat intern no competitiu, sen-
se guanyadors ni perdedors, en què 
tots els esportistes pujaran al podi 
i rebran una medalla pel fet de de-

EIE

mostrar el que han après durant la 
primera part del curs escolar.

El monitor de la secció de ta-
ekwondo de l’EIE, Julio Sánchez, 
afirma que l’objectiu d’aquesta tro-
bada és que tots els alumnes puguin 
exhibir davant de força públic  les 
seves habilitats en les arts marcials. 
“És una bona oportunitat perquè els 
nens i nenes que, per diferents cau-
ses, no són habituals en les competi-

cions federades puguin fer esport en 
un gran escenari sota la mirada dels 
familiars, els amics i els ciutadans en 
general”, assegura.

El pavelló es dividirà en dues zo-
nes i els esportistes quedaran enqua-
drats en grups de 4, segons l’edat i 
el nivell. A més, l’arbitratge anirà a 
càrrec dels mateixos components de 
la secció esportiva.

Enguany, Sánchez entrena 98 

alumnes -entre els components de 
l’EIE, el Hamelin i adults d’Alella- 
amb edats compreses entre els 4 i 
els 50 anys. L’EIE ha començat el 
curs 2006-2007 amb vuit disciplines 
esportives (dansa, aeròbic, gimnàs-
tica rítmica, judo, taekwondo, futbol 
de sala i voleibol femení) que es des-
envolupen bàsicament al Polisportiu 
Aberlardo Vera i, també, a les Pistes 
Municipals del Camí del Mig. 

Jordi Simeon a la Marató d’Amsterdam. CEDIDA





XAVI NADAL
El Club Dòmino Casal d’Alella, amb la col·laboració de la Federació Catalana de 
Dòmino per Parelles, organitza enguany el 17è Obert de Dòmino del Mares-
me, en què participen un centenar llarg de parelles d’arreu de Catalunya i el 
País Valencià (l’any 2005 se’n van presentar 112). El campionat, un dels que té 
més participació en l’àmbit nacional, se celebra al Casal d’Alella, té una dota-
ció econòmica global de 2.100 euros i es reparteixen força trofeus i obsequis 
entre els participants. El Cafè de Dalt, primer, i ara el Casal, són testimonis de 
la llarga tradició que Alella té en el món del dòmino com ho demostra el fet 
que el nostre poble ha estat el primer de Catalunya en acollir un campionat 
d’aquestes característiques. D’altra banda, el club alellenc disputa la lliga ca-
talana amb dos equips de 10 jugadors cadascun, el blau, que milita a la divisió 
d’honor, d’on és el líder, i el grana, que es troba a la primera divisió. A més, 
aquesta temporada components del club han participat al Campionat Estatal 
de Parelles de Jaén, amb una actuació força reeixida, ja que uns representants 
han finalitzat en una meritòria setena posició.  
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ÒSCAR PALLARÈS
Això dels ciclomotors pot sonar a Vespino, però res més lluny d’això. La ci-
lindrada dels motors de les màquines participants no pot superar els 50cc, 
però estem parlant de prototips molt potents, molt sofisticats, i pilotats sovint 
per corredors professionals integrats en equips amb una infraestructura i uns 
pressupostos força importants. Fet aquest aclariment, cal dir que hi ha tres 
categories, i totes elles realitzen curses de resistència de 3 hores on prenen 
part dos pilots: motors automàtics refrigerats per aigua, motors automàtics 
refrigerats per aire i motors amb marxes. Brutau és pilot d’aquesta tercera 
categoria, la més assequible i la més igualada. 

Brutau negocia un revolt sobre la seva muntura. CEDIDA

ORIOL BRUTAU CAMPIÓ DE 
CATALUNYA DE CICLOMOTORS 
AMB MARXES

MOTOS

ALELLA ACULL UN CAMPIONAT 
DE DÒMINO PER PARELLES 
PIONER A CATALUNYA 

DÒMINO

XAVI NADAL
L’esquiador alellenc Tony Vergara entrenarà als mesos de gener i febrer una 
desena d’esportistes pertanyents a les seleccions argentines en categoria ca-
det i juvenil a l’estació de Courchevel (Alps francesos). Amb posterioritat, es 
desplaçarà a Formigal per continuar la preparació del combinat argentí cadet. 
Juntament amb d’altres dos preparadors, Vergara ha estat durant dos mesos 
a la població d’Ushuaia (regió de la Terra del Foc) posant a punt els esportistes 
de les seleccions d’Argentina infantil, cadet i juvenil.  D’altra banda, l’alellenc 
també ha aprofitat la seva estança a l’altra costat de l’Atlàntic per obtenir la 
titulació d’entrenador especialitzat en el món de la competició en el nivell 2 
(d’un total de tres). Ara haurà de convalidar el títol a França en una prova dura 
que consisteix en fer un eslàlom gegant en una marca força exigent, però a 
l’abast del d’Alella. Quant a l’aspecte competitiu, el maresmenc ha participat 
al Campionat Sudamericà d’Instructors en què ha finalitzat desè de 180 esqui-
adors a l’eslàlom gegant i semifinalista a l’eslàlom paral·lel, on només prenien 
la sortida els setze millors.  

VERGARA SE’N VA A FRANÇA 
A ENTRENAR LA SELECCIÓ 
ARGENTINA D’ESQUÍ

ESQUÍ

FIABILITAT MECÀNICA
Quan tot just ha finalitzat la temporada, el pilot es mostra molt content perquè 
“no hem tret una sola eina de la caixa. No hem tingut cap problema a cap 
cursa, la moto ha tingut una fiabilitat del 100%”. L’Alellenc, que fa equip amb 
el teianenc Víctor Bernal, està content per haver quedat entre els 10 primers 
de la classificació general, on també hi ha els equips punters. 
Brutau i Bernal, acompanyats per Joan Mussull, van prendre part al setembre 
a les mítiques 24 hores de Lliçà, una cursa duríssima i exigent. La mala sort 
va ser que Bernal es posés malalt i Mussull es lesionés, amb la qual cosa el 
pilot d’Alella va haver d’acabar les darreres 8 hores de la cursa tot sol, amb la 
conseqüent pèrdua de posicions progressiva a causa de l’esgotament. 

MARTÍNEZ, CINQUÈ AL CATALÀ DE MOTOCROSS
David Martínez va afrontar la darrera cursa del Campionat de Catalunya de 
Motocròs sobre la seva nova Kawasaki amb preparacions especials a nivell de 
motor i suspensions. I va obtenir el millor resultat de la temporada, un quart 
lloc. En part, gràcies a aquesta posició, és el cinquè en la classificació final 
del Campionat. “Una posició millor del que m’esperava a començaments de 
temporada. Estic molt satisfet”. 

Vergara, a tota velocitat. CEDIDA
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