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Nova maqueta
En el número anterior ja us ho vam anticipar. 
Com haureu pogut comprovar, la revista Alella 
estrena nova presentació gràfica. Com totes les 
coses que acostumen a valer la pena a la vida, 
ha significat una considerable inversió en esforç. 
Esperem que us agradi; nosaltres hi hem posat 
tota la il·lusió del món. Mirarem de complir el 
nostre objectiu, que no és altre que endinsar-nos 
en l’any del cinquantè aniversari amb unes eines 
gràfiques adients, tot intentant seguir oferint-vos, 
tal com diu el nostre lema, una revista indepen-
dent d’informació local.

Papers de vi
A les revistes ens toca fer principalment un discurs 
teòric; no endebades, som un mitjà escrit. A la re-
vista Alella hem mantingut el discurs que el món del 
vi, el món del vi d’Alella, ens brinda una gran po-
tencialitat com a motor econòmic, cultural i turístic 
que ha estat poc aprofitada. Doncs bé, fem un pas 
endavant i apostem decididament pel món del vi. 
A partir d’aquest número, junt a la revista Alella, hi 
trobareu un exemplar de Papers de vi, una revista 
que fins ara només sortia per la Festa de la Verema. 
Amb aquest pas volem contribuir que el món del vi 
d’Alella assoleixi, a nivell de DO, el paper que tantes 
vegades li hem reclamat.

Ferrer i Guàrdia
En els programes dels moviments obrers de principis 
de segle passat hi figurava sempre, en lloc destacat, 
l’objectiu de donar una bona educació a la mainada 
per tal d’assolir generacions de persones més ben 
preparades i, per tant, més lliures. En un temps en 
què l’educació era gairebé monopoli de l’església, un 
alellenc, Francesc Ferrer i Guàrdia, va emprar la seva 
vida i la fortuna que li havia deixat la seva difunta es-
posa per fundar una escola d’ideari àcrata, que havia 
de tractar per igual nens i nenes, amb independència  
del seu origen social, i els havia de proporcionar una 
formació laica, científica i no competitiva. Tot plegat 
massa agosarat per l’època; no li ho van tolerar: el 
van ajusticiar. Cent anys després, el poble d’Alella 
dedica una tardor al seu record i, d’aquesta manera, 
de mica en mica es normalitza la seva memòria. De-
diquem el dossier a deixar constància dels diferents 
actes que van composar l’homenatge. 

Ramon Ruiz
Director
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ADA DóNA lEs GRàCiEs
L’Associació de Dones Montserrat Roig, assa-
bentada de la manca d’aliments a Càritas Parro-
quials, va programar, el 13 de novembre, una 
recollida d’aliments dintre de la seva nova cam-
panya Dona...Dóna, a diferents llocs d’Alella de 
10 a 13 hores, la qual va resultar tot un èxit. En 
poc menys de 3 hores es van recollir prop de 
500 kg. de menjar, per les persones necessita-
des del nostre poble. Des d’aquí volem donar 
les gràcies en primer lloc a les nostres associades 
que van treballar de valent, en segon lloc a totes 
les persones que van contribuir amb les seves 
donacions i en tercer lloc al nostre ajuntament 
per la instal·lació dels taulers que ens van ser de 
gran ajuda atesa la quantitat recollida.

Associació de Dones Montserrat Roig

MARxAR D’AlEllA
Després de tanta espera, tanta expectativa i 
il·lusions, tot plegat es redueix a un sorteig. 
Ni punts, ni mèrits, ni res de res. Tan sols el 
factor sort pot decidir qui gaudirà d’un pis de 
protecció oficial durant els propers 5 anys i, 
atenció al detall: amb contracte renovable si al 
cap d’aquests 5 anys la situació del sol·licitant 
encara (encara!) segueix sent la mateixa.

És cert que en cosa de sortejos sempre hi ha 
alguna part de les bases en què algú hi veu un 
lleuger trontoll, però potser el fet que aquestes 
vinguin estipulades des de la Generalitat i no 
pel propi Ajuntament que coneix la realitat del 
poble fa que sigui encara més qüestionable la 
solidesa d’aquestes bases.

La realitat d’Alella és prou evident. Tan sen-
zill com observar com molts alellencs han de 

marxar a viure fora del poble per trobar un preu 
assequible per traslladar-hi la seva vida. Si el que 
es vol afavorir és que els fills d’Alella es quedin a 
Alella, demanant 3 anys d’empadronament és 
evident que no s’aconseguirà. Tal i com van dir 
a la reunió informativa durant la presentació de 
la promoció, l’Ajuntament no té cap competèn-
cia en aquestes bases i tot queda en mans de la 
Generalitat, que ha estipulat que per aquesta 
mena de sortejos el mínim empadronament és 
l’inexistent i el màxim de 3 anys. Si us plau, que 
algú m’expliqui la lògica del tema.

Anna Ruiz

lA PisCiNA
Torno de la feina cansat. Més que cansat, em-
boirat. Passo per casa, sense entretenir-m’hi 
gaire, no sigui que tingui temptacions de que-
dar-m’hi, em faig la bossa del gimnàs i marxo 
cap a la piscina. Entro al vestuari. Em costa molt 
trobar un armariet on deixar les meves coses. 
Finalment, en trobo un, em canvio i baixo cap a 
la sala de peses. Està plena de gent. És impossi-
ble agafar una bicicleta. És impossible treballar 
amb una el·líptica. Miro de fer alguna cosa, 
però aquella em sembla més estressant que 
la meva oficina. Torno cap al vestuari. Esquivo 
portes obertes i cossos nus, mirant de no enso-
pegar amb cap sabata i arribo al meu armariet. 
Em poso el banyador amb idea d’anar cap a la 
piscina. Quan veig que, com a mínim, hi ha tres 
persones per cada carril, decideixo marxar cap 
a casa i ficar-me a la banyera. Voleu dir que no 
hi ha massa socis en aquest gimnàs? 

Manel Puig

TIRA CÒSMICA  Alex FoGo

les cartes al director han de ser com a més breus millor i han d’anar signades i amb nú-
mero de DNi. la revista Alella es reserva 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@gmail.com

Cartes al director

CARTES
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Víctor Roca fitxa per TV3
El jove alellenc victor Roca, de 24 anys i llicenciat en Comunicació 
Audiovisual, apareix des del mes de setembre passat al programa de 
TV3 “Tvist”. Aquest programa, que aquesta temporada celebrarà l’emissió 
número 1000, s’emet diàriament d’una a dues del migdia, i en Víctor hi fa 
de guionista, redactor i en alguna ocasió de presentador, tot i que la ma-
joria del públic el coneix per la seva faceta de reporter. Abans de treballar 

per TV3, aquest jove alellenc 
conegut per molts com a 
membre del Grup de tea-

tre Pàmpol del Casal, 
va participar en altres 

programes d’entre-
teniment a 8TV i 
a Telecinco. 

Víctor Roca, amb 
Toni de Castro durant 
una representació de 
l’obra Diner (molt) 
negre al Casal.

Alella rebrà compensacions 
per l’autopista
Un total de 30 municipis de la província de Barcelona pels quals hi 
passa una autopista des d’abans del 1990, entre ells Alella, rebran 
compensacions per part de l’Estat pels beneficis fiscals aconseguits 
per ACEsA en els tributs municipals. A partir del 1990 es comença 
a exigir a l’empresa que pagui l’IBI dels terrenys per on passa l’auto-
pista, però en el període del 2004 al 2007 se li concedeix una bonifi-
cació del 95% de l’import segons la ley de Autopistas, decisió 
que ha anul·lat ara el tribunal superior de Justícia de Madrid i 
que suposarà el repartiment de més de 5 milions d’euros entre tots 
els municipis afectats. A Alella es rebran uns 25 mil euros anuals. 

Inaugurades les noves 
dependències de la Policia Local

El passat 28 de novembre es van inaugurar les noves dependènci-
es policials, situades a l’antic escorxador, tot i que el cos de la 
policia ja les ocupava des de finals d’octubre. La remodelació de 
l’espai, amb un cost total de 800 mil euros, ha donat lloc a un espai 
de 150 metres quadrats que es completa amb un edifici de nova 
construcció de 148 metres, i entre tots dos espais allotgen el regidor 
de l’àrea, oficines i despatxos, un calabós, una sala polivalent on 
s’hi faran cursos i tràmits com les renovacions del DNI i altres espais 
d’ús exclusiu per a la plantilla. L’escorxador, a més, també passarà a 
formar part del catàleg del patrimoni arquitectònic local. 

Lliurats els premis de la XXVI 
Mostra Literària del Maresme
El passat 14 de novembre Arenys de Munt va acollir el lliurament de 
premis de la XXVI Mostra Literària del Maresme, acte en el qual van 
resultar premiats diversos representants alellencs. La Mostra Literària 
premia obres inèdites i en català tant de prosa com de poesia, que 
han superat la primera fase local. Els representants alellencs van 
ser premiats en l’àmbit de la poesia i van rebre dos accèssits en 
les categories A i B (de 6 a 8 anys i de 9 a 11, respectivament), els pri-
mers premis en les categories C i D (de 12 a 14 anys i de 15 a 18 anys, 
respectivament) i el segon premi en la categoria de 19 a 25 anys. 

Joan Pedrosa guanya un concurs 
televisiu amb el videoclip “Solitude”
Un videoclip de l’alellenc Joan Pedrosa, conegut artísticament 
com El Chavo, va guanyar el passat mes de setembre un concurs 
per a artistes novells de la cadena televisiva Cuatro. Com a premi, 
“solitude”, protagonitzat pel mateix Pedrosa i per sarah Gessler, 
s’està emetent des de mitjans del mes d’octubre i participarà en una 
gala amb la resta de guanyadors de les altres categories del concurs. 
Malgrat tot, Pedrosa està decebut per les promeses incomplides i les 
condicions contractuals estrictes que li han imposat. Podeu visualit-
zar aquest i altres videoclips de l’alellenc a www.vimeo.com. 

Reunió de la promoció 
del 1969 de les Escoles Fabra

El passat dia 3 d’octubre es va dur a terme una trobada dels alum-
nes de la promoció del 1969 de les Escoles Fabra d’Alella. La trobada 
va tenir lloc a la Plaça de l’Ajuntament i va resultar molt emotiva, ja 
que molts d’ells no es trobaven des de feia 27 anys. L’èxit de 
la convocatòria va ser unànime i gairebé es va poder reunir tota la 
classe. La vetllada va finalitzar amb un sopar que també va ser tot 
un èxit, i ja s’ha programat una nova trobada per a l’any que ve. 

Un alellenc a l’Acadèmia 
de Medicina de Catalunya
L’alellenc Josep Ramon Germà va ingressar com a acadèmic el 
passat 27 d’octubre a l’Acadèmia de Medicina de Catalunya. 
Germà és oncòleg i cap del Servei del Departament d’Oncologia 
Mèdica de l’Institut Català d’Oncologia, a més de professor titular 
d’Oncologia Clínica de la Universitat de Barcelona. En el seu discurs 
d’ingrés Germà va parlar de “l’evolució darwiniana del càncer”, 
i va destacar que l’increment del càncer en la societat és fruit de 
l’envelliment progressiu de la població en un ambient malsà. 
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S’inicien els actes de celebració
del 75è aniversari de l’escola Fabra

El passat 15 de novembre es va donar el tret de sortida als actes de 
celebració del 75è aniversari de l’escola Fabra, que se celebra durant 
aquest curs, i que inclourà diferents activitats. Durant l’acte, celebrat 
al pati de l’escola, es va presentar el logotip de l’escola que han rea-
litzat dos alumnes, Ferran vila i Joana Gispert, i es va realitzar un 
cercavila pels carrers amb la colla de Gegants, Capgrossos, Grallers 
i Timbalers d’Alella. Està previst que la traca final de les celebracions 
es faci el 5 i 6 de juny de l’any vinent. 

Nou espai per a les oficines 
de Serveis Socials
Des del 5 de novembre passat, les oficines de l’àrea de Serveis 
Socials de l’Ajuntament funcionen en una nova ubicació. Concre-
tament, han estat traslladades a l’edifici municipal del torrent 
vallbona que fins ara havia ocupat el Punt d’Informació Juvenil, just 
sota el Centre de Salut. El nou espai permet guanyar espai al servei i 
ha comportat un canvi en el telèfon d’atenció, que ara és el 93 540 
63 07. Malgrat el canvi, l’ATS de l’Ajuntament seguirà atenent a la 
planta baixa de les oficines de la Plaça de l’Ajuntament. El dia 28 
de novembre es va dur a terme una jornada de portes obertes a les 
noves dependències per tal de donar-les a conèixer a la població. 

La Fundació Santa Clara organitza 
unes jornades i es dóna a conèixer 
Uns 160 professionals del sector de la medicina i la infermeria van 
assistir a la jornada “incapacitació i tutela”, que es va fer el 
16 d’octubre a les Caves signat. Les diferents ponències i taules 
rodones van generar molt d’interès, amb preguntes tècniques tant 
de l’àmbit del diagnòstic mèdic, com de l’anàlisi forense i del pro-
cés judicial. La sessió, feta amb la col·laboració de l’Ajuntament, va 
ser inaugurada per l’alcalde, Andreu Francisco que, en qualitat 
de vicepresident del Consell Comarcal, també la va cloure. La 
Fundació privada tutelar Santa Clara, promoguda per la Fundació 
sant Francesc d’Assís –també d’Alella–, atén actualment prop 
d’un centenar de persones amb deficiències psíquiques, bàsica-
ment al Maresme. 

La Fundació Santa Clara organitza 
unes jornades i es dóna a conèixer 
Uns 160 professionals del sector de la medicina i la infermeria 
van assistir a la jornada “Incapacitació i Tutela”, que es va fer el 
16 d’octubre a les Caves Signat. Les diferents ponències i taules 
rodones van generar molt d’interès, amb preguntes tècniques tant 
de l’àmbit del diagnòstic mèdic, com de l’anàlisi forense i del pro-
cés judicial. La sessió, feta amb la col·laboració de l’Ajuntament, 
va ser inaugurada per l’alcalde, Andreu Francisco que, en qualitat 
de vicepresident del Consell Comarcal, també la va cloure. La 
Fundació privada tutelar Santa Clara, promoguda per la Fundació 
Sant Francesc d’Assís -també d’Alella-, atén actualment prop d’un 
centenar de persones amb deficiències psíquiques, bàsicament al 
Maresme. 

DEL PLE

La revisió dels comptes 
causa sarau
Als darrers fulls, hem pogut seguir com 
l’equip de govern i alguns grups de l’oposició 
han explicat la seva versió del que va succeir 
durant la revisió dels pressupostos dels tres 
anys anteriors. En un primer escrit, ERC+LG 
posava de manifest el seu descontent amb 
què els regidors Berzosa (PP), Freixes (COR) 
i Marzo (Gd’A) s’haguessin quedat a l’Ajun-
tament quan la interventora que els acom-
panyava va marxar. Després que al torn de 
precs i preguntes del ple d’octubre una veïna 
demanés explicacions de l’assumpte, la regi-
dora de Gd’A va fer un escrit al full mostrant-
se profundament ofesa per les acusacions 
d’ERC+LG. La regidora Marzo explica que 
van demanar una reunió amb la interventora 
i que, quan va marxar, es van quedar “tre-
ballant els papers” i que ho van fer perquè 
havien tingut molt poc temps per dur a terme 

aquesta feina que per ella és “tant important 
per garantir la democràcia”. L’alcalde creu 
que: “tots els regidors tenen dret a la infor-
mació, però no a actuar com ho van fer”. Tot 
plegat, digne d’un “vodevil”.  

Aproven els comptes 
de l’Ajuntament de 2006, 
2007 i 2008
Els tres primers punts de l’ordre del dia del 
Ple extraordinari celebrat el 12 de novembre 
es referien a l’aprovació dels comptes gene-
rals dels exercicis 2006, 2007 i 2008. L’alcal-
de, Andreu Francisco (ERC+LG) va comen-
çar la sessió “entonant un mea culpa” per 
no haver dut els comptes a aprovació quan 
corresponia, i va justificar el retard pel canvi 
d’interventora i el temps invertit en posar fei-
nes pendents al dia. Carme tort-Martorell 

(CiU) va prendre la paraula per dir que “és 
inadmissible que l’Ajuntament no hagi estat 
capaç d’aprovar els comptes quan corres-
pon, abans del dia 30 juny de l’any següent” 
i va anunciar que el seu grup aprovaria els 
números de 2006 “per coherència, perquè 
vam aprovar el pressupost d’aquell exerci-
ci” però que s’abstindria en les altres dues 
votacions. El representant del COR, sergi 
Freixes, va avançar la seva abstenció “per-
què mai no es compta amb les empreses 
d’Alella pels serveis que l’Ajuntament sub-
contracta” i la regidora Mercè Marzo 
(Gd’A), a més de titllar la situació d’inad-
missible, va aprofitar per criticar la gestió 
econòmica de l’Ajuntament. Josep Maria 
serés (PSC) va intervenir per exposar que 
el que es duia a votació no era “la gestió 
econòmica de l’Ajuntament, sinó la tasca 
duta a terme des d’Hisenda, és a dir, si tot 
s’ajusta a la llei a nivell tècnic, si tot quadra i 
si totes les despeses estan justificades”. Ja-
vier Berzosa, PP, va votar en contra i ho va 
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fer mostrant-se d’acord amb la intervenció 
de tort-Martorell alhora que queixant-se 
de la “manca de transparència de l’equip de 
govern i per no haver facilitat la posada en 
disposició dels comptes a l’oposició”. 

L’ampliació de l’Escola 
Fabra, cada vegada més 
a prop

El ple extraordinari de novembre va aprovar, 
amb els vots a favor de l’equip de govern, 
Gd’A i COR i els vots en contra de PP i CiU, 
el conveni entre l’Ajuntament i la Generalitat 
perquè el municipi pugui afrontar el cost de 
les obres i, més tard, rebre de la Generalitat 
els diners invertits. El finançament provindrà 
d’un crèdit de 300 milions d’euros, concedit 
pel BBVA i a retornar en 17 anys amb dos de 
carència. L’alcalde va explicar que “la situació 
d’endeutament zero a què hem arribat és la 
que ens permet afrontar la situació amb va-
lentia i tornar-nos a endeutar per avançar els 
diners que costa l’ampliació del CEIP Fabra”. 
Segons el conveni aprovat, la Generalitat es 
compromet a retornar els diners en dos pa-
gaments, un durant el 2010 i un altre durant 
el 2011. Carme tort-Martorell (CiU) va 
justificar el seu vot en contra tot dient que 
“l’Ajuntament no ha de fer de banc de la 
Generalitat” i afirmant que “el conveni no 
garanteix jurídicament que l’Ajuntament no 
tingui problemes en el futur” i va proposar la 
introducció de canvis en el mateix per asso-
lir aquesta garantia. Javier Berzosa (PP) va 
assegurar que s’adheria “al 100% a les pa-
raules de Tort” i va qualificar el conveni de 
defectuós. Els regidors de Gd’A i el COR van 
voler destacar la tasca reivindicativa duta a 
terme des de fa molts anys per alumnes, pa-
res i mestres de l’escola. 

L’IBI provoca controvèrsia 
en temps de crisi
Al Ple d’octubre es va acordar establir el co-
eficient de l’Impost de Béns Immobles, que 
fins ara era de 0,82, en 0,77. L’alcalde, An-
dreu Francisco (ERC+LG) va justificar el can-
vi per compensar l’actualització (en forma de 
pujada) automàtica del valor cadastral dels 
habitatges d’Alella. D’aquesta manera, va ex-
plicar, una cosa compensa l’altra i, al final, 
el total de diners que l’Ajuntament recapta-
rà el 2010 en forma d’IBI serà el mateix que 
al 2009. Com que el valor cadastral de cada 
habitatge és diferent i, per tant, cada pujada 
del mateix serà particular per a cada veí, el 
resultat final de l’operació farà que l’import 
a satisfer al 2010 per part d’alguns ciutadans 
sigui exactament el mateix que al 2009, que 
d’altres paguin una mica menys, però que 
també n’hi hagi que acabin pagant una mica 
més. Els membres de l’oposició van mos-
trar-se clarament en contra de la proposta, i 
van recordar que al juny s’havia aprovat per 
unanimitat una moció segons la qual l’Ajun-
tament es comprometia a mantenir o abaixar 
els impostos per al 2010, compromís que no 
s’ha mantingut perquè alguns veïns hauran 
de pagar més. 

Aproven l’avanç del Pla 
d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM)
L’esperada aprovació del Pla d’Ordenació Ur-
banística Municipal (POUM) es va endagar 
finalment al Ple de novembre. Per començar, 
es va aprovar el document inicial, es va acor-
dar la suspensió de llicències i es va presen-
tar el programa de participació ciutadana. El 
regidor de Sostenibilitat va presentar el nou 
POUM destacant que pretén potenciar i pro-
tegir el sòl no urbanitzable i que, pel que fa 
al sòl urbà, l’objectiu és aconseguir més ha-
bitatge social, uns equipaments públics adi-
ents per les dimensions d’Alella i dinamitzar el 
sector serveis. L’equip de govern ha comptat 
amb la col·laboració de CiU, el principal grup 
a l’oposició, per preparar aquest document 
inicial, però no va presentar-lo a la resta de 
grups de l’oposició fins a una setmana abans 
de dur-lo a ple. Aquesta exclusió va sorpren-
dre tant al PP com a Gd’A i al COR i els por-
taveus d’aquests tres grups van expressar el 
seu malestar tot i remarcar les ganes de col-
laborar en el projecte. El 3 de desembre, com 
estava previst dins el programa de participa-
ció ciutadana, es va presentar el pla a les en-
titats del poble que van quedar constituïdes 
com a comissió de seguiment. Entre elles, la 

revista Alella, que tot i haver entrevistat el re-
gidor de Sostenibilitat en el darrer número, 
no ens havia revelat la imminència d’aquesta 
presentació. Quan aquesta publicació arribi 
als lectors, pràcticament ja s’haurà consumat 
el programa de participació, dies 9, 16 i 21 
de desembre. Aquesta precipitació ve dona-
da, segons l’equip de govern, pel fet que se-
gons la Llei només hi ha 30 dies hàbils a partir 
de l’aprovació i d’allargar-se, hauria coincidit 
amb les festes de Nadal. 

Aprovat definitivament 
el Pla Local d’Habitatge 
d’Alella
El ple municipal del passat 26 de novembre 
va aprovar el Pla Local d’Habitatge d’Alella 
2008-2013. Aquest pla presenta una diagno-
si de l’estat i les tipologies de l’habitatge del 
municipi i fixa una sèrie d’objectius i estratè-
gies a treballar durant el període d’aplicació. 
Com a objectiu prioritari, el Pla preveu prio-
ritzar l’aparició d’habitatge assequible i pro-
tegit que permeti cobrir la demanda dels di-
ferents segments de població i dels diferents 
nivells de renda. Les línies de treball generals 
del pla es basen en la revisió del planejament 
general vigent per tal d’establir nous sectors 
de creixement que puguin generar reserves 
d’habitatge protegit, però fan incís en la si-
tuació econòmica actual i proposen alterna-
tives a l’estancament del mercat immobiliari, 
com mobilitzar el mercat de lloguer i la reha-
bilitació, entre d’altres. Ò
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Els terrenys de la finca de La Miralda són un dels 
que canviaran d’usos amb el nou POUM.
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ACTUALITAT

LAURA RUIZ 

Formes part del CoR des de la seva 
formació. Com vas iniciar la teva relació 
amb l’Albino Gallo i com és que vas voler 
col·laborar en el seu projecte?
Un amic va picar a la porta del meu despatx 
i em va demanar un favor: participar en un 
projecte que tenia en ment. Volia muntar un 
partit i em va demanar que anés de número 
dos de llista: no m’hi podia negar. Coneixia 
l’Albino i la seva família des que vaig arribar 
a Alella. Em disposava a involucrar-me en un 

projecte que requeria molt de temps però el 
trobava interessant perquè té relació amb la 
meva professió. Després de tants anys pas-
sejant pel poble i veient coses que no m’agra-
daven, vaig decidir provar-ho. 

Hi ha molts aspectes de la vostra 
formació que no vam poder preguntar 
a l’Albino. Quina era la vostra ambició 
de cara a les eleccions? 
L’Albino era un personatge súper optimista 
i aspirava a ser Alcalde. Anava a per totes i 
n’estava convençut! Jo era més realista i li 

Freixes a la porta del seu estudi del carrer de Sant Josep, al barri del Rost.

Sergi Freixes, 
regidor a l’oposició
“L’oposició diu que som la marca blanca d’ERC+LG i el govern està desorientat 
perquè a vegades els recolzem i d’altres no”

sERGi FREixEs va prendre pos-
sessió com a regidor de l’Ajun-
tament el ple municipal celebrat 
el 31 de juliol de 2008. ocupa la 
vacant que va deixar Albino Gallo 
en morir el 16 de juny. Actual-
ment, amb 38 anys, Freixes es 
considera alellenc cent per cent 
i té ganes de seguir treballant 
des de CoR-Amor per Alella per 
al poble.
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deia que si en trèiem dos ens podríem con-
siderar molt afortunats. Era conscient que 
un partit nou necessita rodatge. De fet, vam 
estar a punt de treure’n dos, molts ja em feli-
citaven... però finalment va entrar només ell, 
que era el que tocava. És evident que tenia 
molt de carisma i si li va posar COR al partit 
és perquè tenia un cor enorme. Estava dis-
posat a donar-ho tot per Alella, encara no he 
conegut ningú com ell...

Com va ser passar a encapçalar una llista 
tan personalista com la vostra?
És evident que el personatge de partit, l’”al-
ma mater”, era ell. L’Albino tenia una filosofia 
que la compartíem entre tots. Hi havia coses 
amb les que no estava d’acord, però les acata-
va perquè el que compta és el col·lectiu. Quan 
vaig entrar a ser regidor, el meu objectiu va 
ser crear un nou COR tot seguint la figura de 
l’Albino i la seva filosofia. 

Com t’imaginaves la feina a l’Ajuntament?
Al principi anava molt perdut perquè mai ha-
via treballat de polític i vaig necessitar uns 
quatre mesos per situar-me. Ara que duc un 
any i mig penso que es poden fer moltes més 
coses del que pensava. El polític també és 
humà i ha de ser proper al ciutadà, però és 
una feina que crema molt. És molt important 
que es vagin renovant els regidors.

Ja has dit que quan s’acabi aquest 
mandat t’agradaria continuar a la 
política local. Ho vols fer continuant 
el projecte del CoR?
Sí. Segurament si jo iniciés un projecte tin-
dria un altre nom i algunes coses ben dife-
rents. Però sé que l’Albino m’està veient i que 
haig de continuar el seu projecte. Pretenc 
seguir endavant amb nous simpatitzants i 
modernitzant l’agrupació.

on et situaries dins l’arc parlamentari?
A nivell personal, sóc molt d’esquerres i visc 
en un país que és Catalunya. 

Com s’organitza i quanta gent forma 
part de la vostra formació política? 
Partint de la llista que va fer l’Albino he pre-
guntat qui voldria continuar i la majoria de 
gent vol. El que m’interessa ara és enganxar 
gent que conec de tota la vida, que està des-
contenta amb el que hi ha i que són de dife-
rents branques. Per exemple tècnics o gent 
amb comerços a Alella. No sé exactament 
quants som ara mateix. La idea és començar 
a moure’ns fort a principis de l’any que ve. 

Com haurien de ser els pressupostos 
d’enguany? Què en penses de la política 
fiscal de l’Ajuntament? 
Vam ser l’únic partit de l’oposició que va re-
colzar els pressupostos d’aquest any. Malgrat 

les crítiques de la resta, penso que un pres-
supost és un ens viu i és lògic que es facin 
modificacions de crèdit per als imprevistos 
justificats que sorgeixen. El més important 
és que actualment les arques de l’Ajuntament 
estan ben sanejades. Amb l’IBI el govern ens 
va ensarronar i vaig pecar de principiant. 

S’ha intentat arreglar i mínimament s’ha fet, 
tot i que no com ens agradaria perquè no han 
rebaixat l’IBI sinó que només l’han congelat. 
Pel que fa al pressupost d’enguany encara 
no en tenim cap informació... i començo a 
pensar que aniran tard com l’any passat i 
no pot ser.

Què opines del fet que l’Ajuntament 
avanci els diners per ampliar l’Escola 
Fabra?
No s’ha aconseguit el millor conveni amb 
la Generalitat, però cal tirar-ho endavant. 
L’aposta de l’Ajuntament és arriscada però 
necessària: no es pot ajornar més. I cal dei-
xar clar que si l’Alcalde s’ha posat les piles 
és perquè a finals d’agost de l’any passat els 
pares i alumnes es van mobilitzar, són els 
veritables protagonistes. 

Què en penses dels projectes del nou 
casal i la nova biblioteca?
El de la nova biblioteca fantàstic! La fàbrica 
de pintures és un lloc ideal, només cal veure 
com se solucionarà el tema de l’aparcament. 
Pel que fa al Casal... ha de tenir uns equipa-
ments més complets que l’actual. El projecte 

és bo, però sembla que està bastant aturat. Tot 
i que em fa llàstima perdre el Casal que tenim 
ara... amb aquesta “olor de poble” que té. 

Finalment s’ha encallat el PouM. 
Què en penses? 
Que s’està treballant massa de pressa. Re-
sulta que amb aquest avanç del Pla d’Or-
denació Urbanística Municipal i procés 
participatiu de la ciutadania en el POUM 
que vam aprovar en el darrer Ple de novem-
bre, les formes ja no són les correctes. Si 
l’objectiu de la participació ciutadana és 

la corresponsabilització de tots els agents 
(ciutadans, entitats, polítics i tècnics) en 
la construcció compartida dels afers pú-
blics, això implica treballar conjuntament. 
Crec que no comencem bé. Es convoca una 
primera reunió per part del govern i el seu 
nou soci, CiU. Els altres partits es veu que 
no compten per l’actual govern, ja que la 
reunió va dirigida només a les entitats del 
poble. Aquesta té lloc el dia 3 de desembre, 
s’informa del procés participatiu del POUM 
i es convoca una primera jornada partici-
pativa sobre mobilitat, infraestructures i 
transport pel dia 9! Si mirem les dates, els 
ciutadans del poble només disposen per 
assabentar-se d’aquesta primera convoca-
tòria de 4 dies que, justament, coincideixen 
amb el pont de la Puríssima. Nosaltres ens 
preguntem: Quants alellencs podran parti-
cipar? Per què tanta pressa?

Què opines de la política d’habitatge 
social de l’Ajuntament? 
Formo part del Consell de l’Habitatge Soci-
al i per fi, el dia 24 es va fer el sorteig dels 
famosos pisos de Can Doctor. Fa 3 o 4 me-
sos que hi hauria d’haver gent vivint-hi! Els 
habitatges socials de les Heures van ser un 
desastre... El problema de sempre és l’espai 
però és molt clar que falta habitatge social 
a Alella i no pot ser que hi hagi gent del po-
ble de tota la vida que no es pugui permetre 
viure-hi. Tampoc m’agrada la construcció en 
vertical, no pot ser que es facin pisos a les 
cases antigues. El govern ha de buscar so-
lucions de seguida perquè d’aquí a vint anys 
serà un problema greu. 

Fem un repàs de les diferents propostes 
del vostre programa. t’agradaria 
executar-les?
Vam fer diverses propostes... per exemple 
el mirador del Bosquet; fa poc s’ha arran-
jat una mica i m’agradaria que li posessin el 
nom de l’Albino. Però el “projecte estrella” 
que vam presentar és el de la gran plaça. 
Tots els pobles tenen un nucli molt clar, un 
punt de reunió amb zones verdes. A Teià, 
per exemple, tenen el Parc de Can Godó. A 
Alella no en tenim i la Plaça de l’Ajuntament 
és molt freda i només hi ha un bar. Ho tinc 
claríssim: cal anivellar l’Hort de la Rectoria 
amb la Plaça de l’Ajuntament i la Porxada i 
fer-hi un aparcament soterrat. Es guanyaria 
molt d’espai. En un principi, l’Andreu ens va 
dir que sí però no n’hem tornat a parlar. No-
saltres continuarem insistint-hi. 

Com veus el comerç alellenc?
Fatal. Els comerciants estan descontents 
amb l’Ajuntament des de fa temps. Pro-
moció Econòmica finalment no ha actuat 
gens. Per començar, les llicències tarden 
molt a donar-les i la promoció és molt poc 

“Pretenc seguir endavant 
amb nous simpatitzants 
i modernitzant l’agrupació”

“No pot ser que hi hagi 
gent de tota la vida 
d’Alella que no es pugui 
permetre viure-hi”

ACTUALITAT
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contundent: només cal fixar-se en les ban-
deroles de l’entrada del poble. Es podrien 
fer moltes coses: firetes, promocions... no 
pot ser que hi hagi gent que viu aquí i encara 
no ha trepitjat mai el poble. També és cert 
que Alella és cara i això és una crítica als 
comerciants. 

Què en penses de les diferents activitats 
que impulsa Cultura? 
Darrerament Cultura ha millorat però encara 
ha de millorar més. No em va agradar com 
va acabar el tema de Comafosca. Per part de 
la Regidoria van faltar les maneres i els de 
Comafosca es van tancar massa. De totes 

maneres, la graella de Can Manyé no està 
gens malament. 

Què opines sobre la Festa Major 
i la verema?
La Verema aquest any ha sigut un desastre 
i si no ho han vist és que no volen treballar 
més del compte. Com no se n’adonen que ha 
quedat petita i que és un caos? No pot ser 
que hi hagi gent sopant sobre els capons dels 
cotxes! Falta oferta gastronòmica i espai! La 
regidora de Cultura ha dit que estudiarà can-
vis per l’any vinent però em temo que només 
canviarà el porró. Pel que fa a la Festa Major, 
cada vegada hi ha més gent que ve però les 

dates no són massa bones. Cal no adormir-se 
i aconseguir seguir incrementant el nombre 
de participants. 

l’Ajuntament habilitarà uns mòduls 
que substituiran els rònecs vestidors 
del camp de futbol. la vostra formació 
es va queixar força sobre aquest tema, 
us agrada la solució?
Ja era hora! L’Andreu s’hi va comprometre i ja 
tocava! També es van arreglar els del Serra 
Marina, que semblava el “patito feo” de totes 
les instal·lacions. No entenc com els atletes 
alellencs han pogut estar tant de temps en 
aquelles condicions. 

l’Albino era un gran entusiasta del món 
del vi. Com s’hauria de fer promoció 
del vi i l’enoturisme a Alella? 
Ara sí que el govern s’ha posat les piles. 
Aquest any s’han signat uns convenis i sem-
bla que hi ha una sensibilitat pel vi que fins 
ara no hi era. Els que més em preocupen són 
els pagesos, estan molt poc mimats. Tenen 
la moral pel terra: es troben en una situació 

molt difícil i estan molt enfadats. Acabaran 
desapareixent si no els ajudem. S’estan fent 
coses pel vi i la DO però no podem oblidar-
nos de la matèria prima de què té cura el pa-
gès. Però sembla que per fi a l’alcalde d’Alella 
li agrada el vi.

Has dut a ple diverses mocions per 
eliminar les barreres arquitectòniques 
del poble. Creus que han estat 
escoltades?
Jo aixecaria tot el poble. És una qüestió de 
primer ordre: Alella està plena de barreres 
arquitectòniques! Estic fart de veure perso-
nes en cadira de rodes, gent gran i mares amb 
cotxets que tenen problemes per circular per 
les voreres i es juguen la vida. Com els nois 
de La Gavina que cada cap de setmana pugen 
fins a la plaça fent un trajecte perillosíssim o 
l’amplada insuficient i l’altura desmesurada 
de les voreres del centre. També hi ha places 
d’aparcament inútils per a discapacitats, com 
la de davant de la farmàcia de la riera. Hi ha 
llocs públics, com el cementiri, del difícil ac-
cés i a les urbanitzacions passa el mateix. A la 
casa de la vila no hi ha ni ascensor, ni rampa, 
ni res. Conec una persona en cadira de rodes 
que vol venir al ple i no pot, li fa vergonya que 
l’aixequin i la pugin per les escales. 

“S’estan fent coses pel 
vi i la DO, però no podem 
oblidar-nos de la matèria 
prima de que té cura 
el pagès”

ACTUALITAT

Freixes al costat 
de la inicial del seu 
nom, regal de la 
Institució de les 
Lletres Catalanes, que 
formava part d’una 
campanya duta a 
terme al TNC dins 
l’Any del Llibre i la 
Lectura.
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ACTUALITAT

Quins objectius tenen les radiografies 
de les urbanitzacions del poble que 
vàreu anunciar al Full de novembre?
Percebo que se senten oblidats, malgrat que 
hi ha les reunions de barri, sempre ens obli-
dem de les urbanitzacions i només parlem 
del casc antic. Per exemple, als veïns de Mar 
i Muntanya els agradaria tenir un petit local 
social on la gent gran es pogués trobar i no 
els fan cas. Ens interessa que dins del partit 
hi hagi tècnics i per això un arquitecte i un 
enginyer col·laboren en aquests escaneja-
ments dels barris que publicarem al Full. 
Hem començat per Can Comulada i hem vist 
que està molt malament... em penso que pas-
sarà amb totes. 

Com valores la tasca de l’equip 
de govern?
El primer mandat molt bé, però el segon, el 
de consolidació... ja són gairebé vuit anys i 
toca un final de cicle i que hi hagi un canvi 
generacional. Els càrrecs de poder haurien 
de tenir límits temporals. Han complert gran 
part d’allò que van prometre i els poso un 
aprovat alt. Una crítica que els faria és que 
els costa molt reconèixer els errors. Però 
ERC+LG és el grup amb qui millor m’entenc 
i amb el regidor del PSC, malgrat no hi tinc 
massa relació, sempre que he necessitat al-
guna cosa l’he tinguda. 

Resulta fàcil treballar plegats amb els 
altres partits a l’oposició? Com és la teva 
relació amb els altres regidors?

Sí, però més amb uns que amb d’altres. Hi 
ha qui no sap separar entre l’àmbit de tre-
ball dins del consistori i quan se surt per 
la porta. Les relacions personals no s’han 
de veure afectades pel que passa allà dins. 
Amb el PP hi ha molt bona relació perquè 
el regidor Berzosa va de cara, amb CiU 
potser no tanta i amb l’agrupació Gd’A... 
no els acabo d’encaixar, no en trec l’aigua 
clara.  

Hi ha regidors de l’oposició que es 
queixen que ets poc crític amb el govern 
i que els segueixes massa el corrent. 
Què en penses?
No puc negar el que és evident: hi ha moltes 
coses que fa el govern amb les quals estic 
d’acord. A l’oposició els agrada dir que som 
la marca blanca d’ERC+LG i el govern en-
cara està desorientat perquè a vegades els 
recolzem i d’altres no. Som crítics amb ells 
només quan cal ser-ho, no creiem en la crí-
tica destructiva que fan els altres. Cal feli-
citar-los quan fan les coses bé i criticar-los 
quan no.  

si formessis part del govern, quina 
Regidoria t’agradaria dur?
Educació i cultura. Per diversos motius, per-
què la resta són molt complicades i perquè 
aquestes dues són les que més domino per-
què m’hi dedico professionalment.

Pots fer crítica de la feina que has fet 
des que ets regidor? 
Sóc molt principiant en això de la política 
i a vegades em deixo endur per impulsos. 
Però penso que he rectificat sempre que m’he 
equivocat. No puc avaluar-me massa perquè 
porto molt poc temps...

Com valores la revista Alella i què 
en milloraries?
Penso que és important recolzar-la per la so-
lera i el bagatge que té i defenso que l’Ajunta-
ment la recolzi. A nivell de disseny, la revista 
ha de canviar: hi ha massa text i li fa falta 
respirar. Li heu de rentar la cara. També se-
ria bo allunyar-se del Full, perquè a primer 
cop d’ull semblen publicacions sortides del 
mateix forn. 

Què és el que més t’agrada d’Alella?
El Rost. Amb el temps m’agradaria que sortís 
un llibre que es digués “Les olors del Rost” 
perquè és un petit poble dins del poble, enca-
ra té aquell punt d’autèntic i a l’hora de dinar 
les olors que se senten de menjars de tota la 
vida són impressionants. Però el Rost té pro-
blemes de mobilitat i els veïns n’estan farts. 

i el que menys?
La mobilitat. Acabar amb les barreres arqui-
tectòniques és molt urgent. Per exemple, cal 
condicionar uns camins escolars segurs.  

PERFIL
En Sergi Freixes va venir a viure a Alella amb 
14 anys “perquè els de casa estaven farts de 
la ciutat”. Ell havia nascut a Barcelona l’any 
1971 i era “molt de ciutat” i el canvi, en 
plena adolescència, li va costar d’encaixar. 
Diu que ara no ho canviaria per res del món 
perquè Alella l’ha atrapat. Es va casar amb 
una alellenca i tenen tres fills: dues bessones 
de vuit anys i un nen de pocs mesos. A més 
de la feina a l’Ajuntament, té una empresa 
amb despatx al Rost. Aquesta societat, Frei-
xes Garriga, es dedica a fer campanyes de 
comunicació per segells editorials. També 
és professor a l’Istituto Europeo di Design 
i ha publicat uns quants llibres de recerca. 
Li agrada dedicar les seves estones lliures a 
col·leccionar paper i llibres de tipografia i 
revolucionaris dels anys 20 i 30. Es considera 
un “freaky del paper vell” i ha voltat arreu 
de l’estat cercant llibres. 

“Percebo que, malgrat 
les reunions de barris, 
els veïns de les 
urbanitzacions se 
senten abandonats”

Una de les passions de Sergi Freixes és el col·leccionisme de cartells antics.
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ACTUALITAT

ÒSCAR PALLARèS 
Un matí de contrastos. De cares alegres i de 
decepció. I d’unes quantes llàgrimes, tant de 
felicitat com de tristor. 

La cita va tenir lloc el 25 de novembre a les 
9.30 al Casal. Poc abans de l’hora, ja gairebé no 
hi cabia una agulla. Allí es concentraven la ma-
jor part dels 158 admesos al sorteig, familiars, 
amics i també una bona colla de curiosos que 
no es volien deixar perdre l’esdeveniment. A 
primera hora, tot eren nervis. Dalt de l’escena-
ri, un representant d’Adigsa, empresa pública 
adscrita al Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, va llegir i posar dins d’una urna, 
un per un, els noms de tots els participants. I 
de seguida va començar el sorteig. Un total de 
53 paperetes. Un total de 53 afortunats. I 105 
resignats que han vist passar pel seu davant, 
potser, la seva darrera oportunitat d’aconse-
guir un pis de protecció oficial. 

visitant els pisos
Deixades les cares llargues al Casal, els 
adjudicataris van poder dirigir-se, de se-

guida, cap als dos blocs de pisos situats 
a la Riera de la Coma Fosca 48-50 i 52-54, 
per visitar per primer cop les llars que els 
acolliran, segons Adigsa, abans del Nadal. 
Els afortunats van viure una jornada ple-
na d’il·lusió i somriures; uns i altres ana-
ven visitant els seus propis pisos i els dels 
seus veïns, començant a fer-se a la idea de 
com seran les seves vides allà, com serà 

la seva comunitat i amb qui compartiran 
experiències. 
La superfície dels pisos oscil·la entre els 42 
i els 61 metres quadrats i n’hi ha 14 d’un dor-
mitori i 45 de dos. A més, les plantes baixes 
compten amb una terrassa de dimensions 
considerables. Els adjudicataris signaran un 
contracte de lloguer de 5 anys que podrà ser 
prorrogat si, passats els 5 anys, segueixen re-
unint les condicions d’accés als habitatges. 

De les Heures a Cal Doctor
Els que també van poder visitar els seus 
nous pisos de Cal Doctor, sense passar pel 
tràngol del sorteig, van ser els actuals in-
quilins dels pisos socials del carrer de Les 
Heures. A aquests veïns se’ls ha adjudicat 
un pis de la nova promoció amb la intenció 
que l’antic edifici quedi buit. L’Ajuntament 
preveu remodelar-lo i adaptar-lo a les neces-
sitats de mobilitat de la tercera edat per, en 
un futur, adjudicar-los mitjançant un procés 
semblant al d’aquesta ocasió, però exclusiu 
per a gent gran. 

Membres d’Adigsa celebren el sorteig davant d’un públic expectant. 

Una de les afortunades inspecciona el seu nou 
habitatge.

Els pisos de Cal Doctor 
ja tenen inquilins
Un sorteig al Casal d’Alella va adjudicar els 53 pisos socials
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ACTUALITAT

LAURA RUIZ 
Prop de cinquanta veïns 
d’Alella fa un parell de me-
sos que treballen en l’orga-
nització d’una consulta per 
la independència al nostre 
poble. La data escollida 
és l’últim diumenge de 
febrer, el dia 28, de l’any 
vinent. Els organitzadors 
(www.ale l ladecideix.
cat) asseguren que hi ha 
un munt de feina per fer i 
es reuneixen setmana rere 
setmana per aconseguir 
que Alella celebri un refe-
rèndum com el d’Arenys 
de Munt. Tot i que molts 
pertanyen a agrupacions 
polítiques, són voluntaris 
que a títol individual han 
decidit dedicar una part 
del seu temps a muntar 
la consulta. En els propers mesos, molts 
altres pobles i ciutats d’arreu de Catalu-
nya celebraran consultes impulsades per 
la ciutadania. 

Els primers moviments
El 22 d’octubre va tenir lloc la presentació de 
la consulta al Casal d’Alella que va aplegar 
un centenar de persones. Els promotors van 
fer una presentació de com calia organitzar-
se i van fer una crida a la participació de 
tots aquells que s’hi volguessin involucrar. A 
més, van explicar que es dividirien en dife-
rents comissions per tal de repartir la feina 
entre tots els voluntaris. Concretament, se 
n’han creat set: tresoreria, campanya, volun-
tariat, comunicació, informàtica, logística i 
seguretat. 

De seguida, el 4 de novembre, va tenir 
lloc a Can Gaza la primera reunió amb tots 
els membres de la ja constituïda Comissió 

Organitzadora de la Consulta. Tots els allí 
convocats, una quarantena de voluntaris, 
van votar sobre quina era la millor data per 
la celebració de la consulta al nostre poble. 
Se’n van proposar dues: el 28 de febrer i el 
13 de desembre. Molts voluntaris pensaven 
que el millor era unir-se a la multitud de po-

bles que l’han dut a terme el dia 13 d’aquest 
mes, pel ressò mediàtic que tindria; però la 
majoria va votar a favor que se celebrés el 
28 de febrer, argumentant que el 13-D era 
massa precipitat i que si ho celebraven el 
febrer podrien preparar adequadament la 
campanya i l’organització que una consulta 

d’aquestes característiques 
requereix. 

Reunions i més reunions
Des de llavors, les diferents 
comissions s’han anat re-
unint per tal d’estructurar 
les seves respectives fei-
nes. El cert és que n’hi ha 
algunes que, ara per ara, 
tenen molta més feina que 
d’altres. Sobretot les de 
campanya, comunicació i 
informàtica perquè són les 
encarregades d’informar 
als alellencs sobre quan, 
com i per què se celebrarà 
la consulta. 

La idea dels organitza-
dors és aconseguir la mà-
xima participació possible 
i per això duen a terme di-
verses actuacions per fer 

propaganda de la consulta. El diumenge 29 
de novembre va tenir lloc el primer acte naci-
onal de campanya impulsat per les diferents 
comissions organitzatives d’arreu del país. 
Una de les activitats que va donar forma a 
aquest acte va ser una jornada de formació 
de voluntaris, a la qual va assistir una repre-
sentació d’alellencs. D’altra banda, el 12 i 13 
de desembre, aprofitant la fira de Nadal, els 
voluntaris van situar paradetes informatives 
a diferents punts del poble. A més, també 
tenen pensades diverses actuacions al llarg 
dels propers 3 mesos, adreçades tant  a joves 
(cal no oblidar que poden votar els majors de 
16 anys), com a gent gran i al públic en gene-
ral, que serveixin de reclam per explicar-los 
tot allò que demanin sobre el referèndum. I 
és que l’objectiu de la Comissió és clar: acon-
seguir una alta mobilització social i que el 
dia 28 de febrer la jornada es converteixi en 
una “festa democràtica”. 

Alella celebrarà la consulta 
per la independència 
el 28 de febrer
Després d’Arenys de Munt i del 13-D, una cinquantena d’alellencs treballen 
per organitzar-la i aconseguir una alta participació al nostre poble

ELS VOLUNTARIS HAN 
CREAT SET COMISIONS PER 
REPARTIR-SE LA FEINA

La consulta d’Arenys de Munt va convertir-se en una gran festa.
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ACTUALITAT

VICTÒRIA MOLINA 
Els passats 13, 14 i 15 de novembre van tenir 
lloc a Alella, les II Jornades Mirades al món 
organitzades per la Comissió de Cooperació 
d’Alella. Aquesta entitat, que compta amb 
una desena de membres, té com a objec-
tiu principal treballar pel repartiment del 
0,7% de la recaptació municipal en l’àmbit 
de la cooperació i la sensibilització. Amb 
aquesta intenció van donar forma a aquesta 
iniciativa que pretén donar a conèixer a la 
ciutadania els projectes subvencionats amb 
aquests diners. De manera anual, s’obre 
una convocatòria perquè les ONG puguin 
presentar les seves propostes i optin a ser 
seleccionades. Les finalistes tenen com a 
condició participar de les jornades amb 
l’exposició de la informació sobre la seva 
ONG i el seu treball per fer més propera al 
poble la informació dels països amb què 
ens impliquem. 

Aquest any s’ha tornat a comptar amb la 
col·laboració de l’Observatori del Deute 
en la Globalització, entitat vinculada a 
la Universitat Autònoma de Barcelona i 
que va encetar les Jornades amb el cine-
fòrum basat en la pel·lícula La Pesadilla 
de Darwin, de Hubert Sauper, sobre la 
pesca de la perca al llac Victòria, i que 

va ser considerat el millor documental 
europeu del 2004.

un cap de setmana ben farcit d’activitat
El dissabte al matí a la biblioteca, va tenir 
lloc la conferència La crisi, tan certa en 
el Sud com en el Nord, a càrrec d’Arcadi 
Oliveres, un personatge força mediàtic, pro-
motor, entre d’altres, de la campanya pel 
0,7% a favor del desarmament i de la banca 
ètica, i que és president de vàries associaci-

ons de l’àmbit cooperatiu. La seva presència 
va congregar una quarantena de persones, 
que van participar molt activament al debat 
posterior. A la tarda, Noemí Blanco i Ma-
rina Tallada van oferir una xerrada a Can 
Lleonart per explicar la seva experiència 
a El Salvador, gràcies a la beca solidària 
que van obtenir, promoguda per la Comis-
sió de Cooperació. La vetllada va comptar 
amb l’assistència d’una trentena de per-
sones, amb qui van compartir anècdotes, 

fotografies i una radiografia molt acurada 
de la situació real del país que van visitar. 
Les becades van col·laborar amb una asso-
ciació de dones situada a la comunitat de 
Teguatepeque durant tot el mes de juliol, 
ajudant en tasques d’alfabetització i tallers 
d’autoestima.

La cloenda de les jornades el diumenge 
al matí, va ser tot un èxit de convocatòria 
ja que, coincidint amb la celebració del 
75è aniversari de l’escola Fabra, molta 
canalla es va aplegar a la Plaça per gau-
dir de l’espectacle infantil Agredolç: el 
cacauòtic conte de la xocolata, de la Cia. 
Roger Canals. Les paradetes de les ONG 
van comptar amb moltes visites de vila-
tans interessats en conèixer els projectes 
subvencionats aquest any i la xocolatada 
de comerç just va arribar a servir-se fins 
a 400 persones! 

La representat de la Comissió Anna 
Teixidó ha explicat que “el resultat de les 
Jornades és molt satisfactori, sobretot 
per l’èxit de participació. Les activitats 
endegades l’any passat es consoliden i 
de cara a l’any vinent s’està plantejant 
una possible col·laboració directa amb 
l’Equador, país d’origen d’un bon nombre 
d’alellencs”.  

El diumenge al matí la plaça es va omplir d’activitat. Un moment de la interessant ponència d’Arcadi Oliveres.

II Jornades Mirades al Món: 
Cooperació en temps de crisi?
Té lloc una nova edició de les Jornades de cooperació internacional

ARCADI OLIVERES VA APLEGAR 
UNA QUARENTENA DE 
PERSONES A LA BIBLIOTECA
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CULTURA

LLUïSA OLLER 
El passat 24 d’octubre, Can Lleonart va ser 
l’escenari del lliurament dels Premis Literaris 
Alella 2009 dins dels actes del Correllengua. 
Aquests premis, a més de promoure la crea-
ció literària i difondre la llengua i la cultura 
catalana, són un homenatge i un record a tres 
personatges alellencs que han contribuït a 
l’enriquiment de la nostra cultura: Maria Ole-
art, Guida Alzina i Isidre Pòlit.

Més de vuitanta obres competien en-
guany per aconseguir un dels tres premis 
literaris. Cadascun dels certàmens tenia el 
seu propi jurat i celebrava una edició dife-
rent. El més antic és l’Alella a Maria Oleart 
que va celebrar la tretzena edició, seguit de 
l’Alella a Guida Alzina, la novena, i Alella a 
Isidre Pòlit, la sisena. L’acte va començar 
amb la presentació de la regidora de cultu-
ra, Marta Giralt, que tot seguit es va acom-
panyar d’una petita intervenció musical de 
la mà d’Eloi Fuguet i Víctor Ruset. Abans 
de passar a la lectura dels veredictes. Rosa 
Casas va fer una presentació general per tal 
d’explicar el desenvolupament de l’acte als 
assistents. Es va començar amb el premi del 
relat curt d’astronomia, seguit del de con-
tes i el de poesia. Cada part consistia en la 
lectura de l’acta del veredicte, la glosa del 
guanyador o guanyadora, la lectura del text 
o d’un fragment de l’obra i el lliurament del 
premi. Eduard Miró i Laia Noguera, mem-
bres del jurat del Guida Alzina i del Maria 
Oleart respectivament, van ser els encar-
regats de presentar les obres guanyadores, 
que estaven dividides per les intervencions 
musicals. Mercè Pomer, tècnica de cultura i 
secretaria del certamen de poesia i de con-
tes, afirma que aquest any no s’ha hagut de 
deliberar tant ja que no hi ha hagut tants 
dubtes a l’hora d’escollir guanyadors.

Els guanyadors 
El premi de poesia Alella a Maria Oleart va 
ser atorgat a l’obra Teixeixo cortines d’aire, 
de Roser Domènec, un poemari dividit en 
quatre parts on, a partir de la poesia, fa un 
intent de transmetre positivitat i aire. Amb 
el seu segon recull poètic, Blanc és oblit, 
va guanyar el premi de poesia de l’editorial 

Montflorit el maig de 2009 i va ser el primer 
que li van publicar. Teixeixo cortines d’aire 
serà el seu segon llibre publicat, en edició 
comercial, per La Comarcal Edicions. 

El premi de contes Alella a Guida Alzina 
va recaure en l’obra Casa de nines, de Sònia 
Saumell, un emotiu relat ple de metàfores, 
que explica l’evolució vital del personatge 
principal, un home que descobreix la part 
creativa i sentimental que portava oculta. 
En relació a l’acte celebrat a Alella, afirma 

que va gaudir molt de la seva estada al poble 
i recorda especialment les paraules d’Eduard 
Miró ja que va descobrir coses de la seva obra 
que no s’havia parat a pensar. Properament 
podreu veure el conte publicat en aquesta 
revista.

l’isidre Pòlit, desert
El premi de relats curs Alella a Isidre Pòlit 
va quedar desert, però el jurat va decidir 
atorgar tres accèssits a Raquel Folgaro-
na, Marc Torrano i Mariàngels Gallego per 
On òrbita el B612, L’estel de la Maria i 
Estimat satèl·lit, respectivament. Raquel 
Folgarona és estudiant de periodisme i era 
la primera vegada que participava en un 
certamen. Marc Torrano és programador 
informàtic i tot i que té un blog en el qual 

publica els seus relats (http://uncamide-
lletres.blogspot.com), mai havia participat 
a cap certamen literari. El tercer accèssit 
va ser atorgat a la Mariàngels Gallego, tre-
balladora de la secretaria de la Societat 
Catalana de Biologia de l’Institut d’Estu-
dis Catalans. Les seves publicacions han 
estat en l’àmbit de la biologia en revistes 
científiques, però el concurs d’Alella la va 
atreure perquè era de relats d’astronomia 
i ella en tenia escrits alguns d’aquesta te-
màtica. 

Guardonats i jurat posen per a la càmara a Les Golfes de Can Lleonart. 

Els Premis Literaris d’Alella 
2009 ja tenen guanyadors
L’acte de lliurament de premis va tenir lloc el dia 24 d’octubre a Can Lleonart

L’OBRA GUANYADORA DEL 
MARIA OLEART SERÀ PUBLICADA 
EN EDICIÓ COMERCIAL
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  Fragment d’On orbita el B612
  Raquel Folgarona
  Accèssit premi Alella a Isidre Pòlit

Sí, potser al seu voltant hi orbiti un asteroide 
massa petit perquè l’hagin vist. Potser sigui 
l’asteroide B 612 on, potser, hi visqui un petit 
príncep de cabells d’or que protegeixi una 
rosa capritxosa amb amor de jardiner, ar-
renqui els baobabs abans que creixin massa 
i destrueixin la seva llar i contempli tantes 
postes de sol com vulgui al dia. Potser aquell 
sol no és sinó la meva estrella, la mateixa 
que va irradiar la seva llum al meu naixe-
ment.

  Fragment de L’estel de la Maria
  Marc Torrano
  Accèssit premi Alella a Isidre Pòlit

Aquella nit, la Maria va somiar amb una 
estrella en concret: la que va creure que era 
el seu somni i que desitjava que es fes reali-
tat més que cap altra cosa. Es va imaginar 
muntant una gran medusa i viatjant sobre 
ella cap a l’espai, acompanyada de la seva 
germana. Totes dues portaven unes xarxes 
caçaestels. Les utilitzaven per atrapar els 
somnis, retenir-los una estoneta per esbri-
nar de què estaven fets i després deixar-
los anar. Van trobar històries precioses, 
d’altres no tant, però la gran majoria de 
desitjos eren plens de bondat i això les va 
fer felices. Tot d’una, la Lorena va avisar la 
Maria. “És hora de tornar!”. Però la petita 
de les germanes no volia marxar d’allà sen-
se saber del cert si aquell estel tan lluminós 
era el seu somni.

Es va acostar lentament, sense por, però 
una mica enlluernada per la intensitat 
d’aquell anhel. El seu cor es feia més i més 
gran com més a prop estava d’aquell desig. 
Fins que hi va arribar. No va ser necessària 
la xarxa. Els seus ulls es van acostumar 
a aquella llum tan potent i va poder veu-
re i comprovar que, en efecte, era el seu 
somni. Però el compartia amb algú que 
curiosament tenia un semblant estranya-
ment familiar i alhora desconegut. També 
va descobrir quelcom d’especial: tot i aca-
bar-se fent realitat aquell somni, aquella 
llum mai s’apagaria perquè era una guia de 
somnis. La seva força i intensitat l’havia 
convertit en un far de referència que tothom 
admiraria.

La Maria mai va recordar aquell somni, 
aquell viatge meravellós. Tot i així, des de 
ben petita mira aquell estel, l’estrella polar, 
mentre es pregunta per què déu brillar tant. 
I per què el seu cor batega tan fort les nits 
de lluna nova admirant el seu somni. El seu 
més gran desig. 

Per i per a la Maria. La llum del meu somni

  Fragment d’Estimat satèl·lit
  Mariàngels Gallego
  Accèssit premi Alella a Isidre Pòlit

Sota un gris cendra vèiem l’enorme planeta 
Terra elevant-se damunt l’horitzó. Jo aga-
fava el seu dit amb la meva mà i l’alçava, 
repassant la silueta dels continents, els con-
torns definits d’aquells blocs gegants. Li se-
nyalava Europa, Amèrica, Àsia... i somiava 
viatges en silenci, amb ella al meu costat. 
L’Óssa Major sobrevolava els nostres caps. 
Després de molt de temps de viatge, havia 
de tornar a la Terra. La vaig apropar cap 
a la càpsula. Se’m va desprendre. Va fugir 
corrents, atemorida per un futur massa pre-
visible. La nau Kotsov I es va alçar, amb mi 
a l’interior com a únic tripulant. Va anar 
guanyant impuls cremant combustible, dei-
xant enrere flamarades vermelles i enormes 
polsegueres. Quan es van esvair els fums, 
encara vaig poder tornar-la a veure. Era allà 
baix, preciosa, levitant sobre la crosta de 
la Lluna, dient-me adéu. La meva estimada 
selenita...

La càpsula espacial baixa lentament 
amb un gran paracaigudes. L’aterrat-
ge al cosmòdrom de Baikonur és suau. 
Obro comportes, surto de la nau i alço el 
cap. És de nit. Vint-i-set dies, set hores, 
quaranta-tres minuts, onze segons i mig. 
Segueix orbitant.

  Poemes extrets de Teixeixo cortines d’aire
  Roser Domènec, guanyadora 
  del certamen Alella a Maria Oleart

Primera part. Cortines d’aire

Les faroles enceses
i tota la nit negra de la vida
concentrada en la llum que escalfa:
mosquits, escarabats i llagostes.
És un espectacle sorprenent 
quan tens vuit anys i el món
et descobreix a poc a poc
petits misteris: que la llagosta
ales enceses de color verd vola!
I que les ales serveixen per fugir de tot.

tercera part. sol a les mans

Amort        
He descobert
que amor s’escriu amb a i amb mort
amb una falta gran d’ortografia.   
Felícia Fuster   

Seré terra
però abans gota
i abans d’això núvol
i abans rosada i després terra
i altre cop núvol i gota
i rosada.
Durant tota una nit
et besaré els llavis
de fulla. 

Última part. Aigua de pluja
 
A contra-llum, a contra-llei...
Maria-Mercè Marçal

Vinc pel camí tortuós de ponent.
Passo pel camí que es regira
com serp o sargantana. La sargantana
reneix, la serp no.
Passo per sota la figuera
buida de fruits. Som a l’hivern.
Cada branca té un nom.
Em distreu el blat que creix, tan verd.
Se m’endú cabells i pensaments, el vent.
El sol es capgira i en aquest punt d’ombra
sé viure a contrallum.

Us oferim alguns fragments de les obres guardonades
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ALBERT ALABAU 
El passat 9 d’Octubre es va inaugurar, a l’es-
pai de la Rectoria, l’exposició “Alella, mite i 
vida quotidiana” de la pintora Rosa Agenjo, 
alellenca adoptiva des del bressol, l’obra de 
la qual neix des dels terrenys, altra hora ocu-
pats per vinyes, de la masia Can Calderó.

Rosa Agenjo, la Rosi, no havia exposat 
mai a Alella. I sobta, doncs, dia sí i dia tam-
bé, se la pot veure amunt i avall carregada 
amb el cavallet a l’esquena corrent per Can 
Calderó, buscant la inspiració per retratar 
aquesta percepció tant personal que els re-
cords de joventut li evoquen d’una Alella 
que tanta gent recorda, estima i, d’alguna 
manera, enyora. Curiosament, va exposar a 
Carquefou en la darrera reunió que va tenir 
lloc entre alellencs i habitants d’aquesta po-
blació francesa amb qui estem agermanats, 
convidada pel consistori alellenc. Per això 
costava d’entendre que encara no hagués 
exposat mai abans a Alella. Ella mateixa 
confessa sentir-se certament sorpresa per 
haver trigat tant a fer-ho, però abans “sim-
plement, no havia sorgit el moment”. 

un inesperat regal
Animada per la seva amiga Marta Giralt, des 
de la Regidoria de Cultura, finalment s’ha 
fet realitat quelcom que ella diu considerar 
un inesperat regal. Una i altra vegada cita la 

pintora l’enorme agraïment que sent envers 
l’espai de la Rectoria, l’Ajuntament i el po-
ble d’Alella en sí, corpresa per les constants 
mostres d’estimació que ha rebut al llarg de 
l’exposició, “especialment de la gent més 
gran”, homes i dones que s’emocionaven en 
veure allò que moltes fotografies mai abans 
han recollit amb aquesta intensitat: els seus 
records d’infantesa i una quotidianitat que fa 
molts anys que Alella va deixar enrere.

Quan era una nena, i fins a la seva ado-
lescència, la Rosi anava amb carro cap 
a les vinyes, on ja 
gaudia pintant les 
imatges quotidia-
nes d’una Alella que 
avui, d’una forma 
ben diferent, recu-
pera del seu imagi-
nari per regalar-les 
en forma d’emoti-
ves obres a l’oli. La 
dona com a símbol 
de la modernitat, el 
Mediterrani com a 
paisatge integrador 
d’ancestres cultu-
res, la vinya com a 
símbol del treball 
familiar en equip i 
de la comunió d’un 

poble que estima la seva terra, la Verema 
com a expressió de l’èxtasi que culmina en 
vi novell després d’intenses jornades de 
sol a sol. Els seus quadres, plens de color, 
moviment i passió, desprenen olor a mos-
catell, una fragància única i molt alellenca, 
com la joia que evoca el primer glop del 
vi novell.

la història d’Alella des dels ulls 
de la Rosa
A l’exposició s’hi podia veure també l’au-
diovisual que li dona nom, fet amb la col-
laboració entre d’altres de l’Àurea Molina 
–que també ha fet de model de la pintora– i 
de la Polifònica Joia. Aquest enregistrament 
és un repàs de la historia d’Alella vista pels 
ulls de la Rosa Agenjo i plasmat en un mun-
tatge sobre la seva obra. “La idea inicial era 
fer l’audiovisual perquè es projectés a les 
escoles”. Donada la seva vinculació al món 
de l’ensenyament –és catedràtica de Belles 
Arts per la Universitat de Barcelona–, va 
tenir “la idea de mostrar la seva particular 
història d’Alella d’una forma diferent, per 
fer-la més propera, interessant i atractiva 
pels nens”.

L’exposició, que es va clausurar el 25 
del mateix mes, va ser un autèntic èxit, no 
només per la gran afluència de públic, sinó 
sobretot per la bona acollida que ha tingut 
per part del poble en general. Poques vega-
des una exposició de pintura genera tant 
de moviment i tants comentaris al nostre 
poble. 

Agenjo durant el seu discurs el dia que es va inaugurar l’exposició.

El món del vi, una de les fonts d’inspiració de la pintora.

Rosa Agenjo exposa a Alella
La pintora alellenca presenta la seva obra, estretament vinculada amb el poble
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ÀUREA MOLINA 
El passat dijous dotze de Novembre, l’es-
pai Can Manyé va acollir la inauguració de 
l’exposició Dones d’Alella: La generació va-
lenta (guerra i postguerra) i la presentació 
del llibre que porta el mateix nom, obra de 
la sociòloga Àurea Molina. El treball dut a 
terme durant dos anys per l’Associació Do-
nes Solidàries culmina presentant en públic 
el seu projecte sobre la memòria històrica 
de les dones d’Alella. Tant el llibre com l’ex-

posició formen part del treball de l’associ-
ació, destinat a conèixer el món del treball 
i les experiències femenines que resten a 
l’imaginari col·lectiu del nostre municipi. 
Aquesta tasca ja va comptar l’any passat 
amb la presentació del DVD Dones treba-
lladores d’Alella: la generació valenta on, 
a través d’una sèrie d’entrevistes, es va retre 
homenatge a les dones que en temps de post-
guerra van haver de treballar en condicions 
molt dures, tant al camp com a les fàbriques 
tèxtils locals, i que van haver de fer front a 
unes condicions molt adverses marcades 
per l’austeritat i la falta de recursos. A més, 

com a part d’aquest projecte de preservació 
i reivindicació del paper de la dona al món 
del treball, l’associació va editar el llibre 
121 dies a la presó, de l’autora Àngels Est-
her, on es recull l’experiència de l’autora a 
la presó Model de Barcelona en temps de 
repressió franquista. El llibre relata de for-
ma amena i propera el dia a dia a la presó i 
com la solidaritat orgànica dels presoners 
va ser clau per la seva supervivència psico-
lògica i moral.

la feina no s’atura
La segona fase del projecte, emmarcada dins 
de l’exposició, va tenir com a objectiu continu-
ar aproximant el treball femení de fa cinquanta 
anys a la societat actual. L’acte d’inauguració 
va comptar amb la presència d’una setante-
na de persones vinculades amb el projecte i 
amb el poble, i amb la ponència de la doctora 
i especialista en història de les dones Montser-
rat Carbonell. La publicació del llibre Dones 
treballadores: La Generació Valenta (guerra 
i postguerra) va ser presentat com a fil con-
ductor que analitza el treball femení i la impor-
tància que aquest té per a poder sustentar les 

economies domèstiques. L’element essencial 
que caracteritza aquesta publicació és la de 
plantejar, a través de les experiències vitals 
de dones integrants de la societat local, la in-
visibilitat del treball femení i la influència de 
la cultura del patriarcat en la construcció del 
món del treball.

l’exposició
La mostra de Can Manyé es va dividir en tres es-
pais on els elements de la vida quotidiana, com 
eines del camp o dels espais domèstics, cons-
tituïen els elements necessaris per dur a terme 
el treball productiu i reproductiu de les dones 
alellenques d’anys enrere. El grup de dones de 
l’Associació es va encarregar de recopilar tot 
tipus d’eines i accessoris cedits per particulars 
i per la Masia-Museu Can Magarola. 

El tercer element que es va exhibir cons-
tava de la col·lecció de fotografies de mans 
de dones cedida per l’Associació Viladona de 
Vilassar de Mar, amb la intenció de visionar 
les marques del treball que amb el pas del 
temps han modelat les eines de treball més 
tradicionals.

Amb tota aquesta tasca, l’Associació Do-
nes Solidàries d’Alella convida a fer una pas-
sejada amb ulls de dona pel món del treball i 
mostra així la seva voluntat de sensibilitzar a 
la societat sobre el paper essencial de la dona 
en la construcció de la nostra societat. 

CULTURA

Un moment de la inauguració de l’acte, amb les fotos de Viladona de testimoni.

Dones d’Alella: 
La Generació Valenta
L’Associació Dones Solidàries culmina el seu treball sobre les dones treballadores 
amb una exposició
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PERSONATGE

SIGRID GUILLEM / FOTO: JORDI FARRÚS
La vida de la Dolors Homs Prat (Alella, 18 de juny de 1926) retrata la 
seva persona: honesta, íntegre i d’idees i conviccions clares. D’ulls 
clars i mirada afable i propera, xerrar amb ella és compartir; aprendre 
a escoltar i sentir-se escoltada i imbuir-se de calma. Alta i esbelta, el 
seu posat sempre elegant i tranquil no amaga la força i empemta que 
dur a dins. Transmet molta serenitat i té aquella saviesa de les perso-
nes que han viscut molt i han après de la vida per voluntat pròpia però 
també imposada. Així, el període enriquidor que passa a Montserrat i 
França; i per contra, la guerra i la mort prematura de la germana. La 
família ha tingut un pes significatiu a la seva vida, com a la de la resta 
de dones de la seva generació, però ha pres decisions valentes per ser 
poc habituals en una societat de costums patriarcals com ara anar a 
treballar a l’estranger, decidir no casar-se o comprar una casa. I amb 
la mateixa iniciativa i lògica conseqüent amb què no dubte a realitzar 
els seus projectes personals, avantposa a aquests la dedicació plena 
a l’atenció dels seus pares quan aquests envelleixen.

De família pagesa, com gran part de la po-
blació alellenca de principis del segle passat, 
tenien una vinya i camp de garrofers. Vivien en 
una casa a sota Can Cuiros, on de petita havia 
anat a jugar amb els seus germans Antonet i 
Maria Teresa. Va ser des de la glorieta de Can 
Cuiros on van veure el foc que cremava l’es-
glésia durant la Guerra Civil. “Una guerra et 
fa créixer abans”, afirma.

La Lola estudia a Les Monges fins als deu 
anys, quan la Guerra força el tancament de 
les escoles religioses i moltes famílies, com la 
d’ella, opten per les classes particulars. 

Els diumenges al matí els petits anaven a 
missa i, per la tarda, a catequesis. La catequísti-
ca esdevindria un punt de trobada i esbarjo del 
jovent d’Alella on feien balls regionals, es jugava 
a tennis de taula o projectaven pel.lícules: “Rin-
tintín, Xarlot, alguna comèdia... Quan anaves a 
doctrina et donaven una assistència i amb deu 
cèntims podies anar a veure la pel.lícula que el 
rector projectava per la tarda. Les monges també n’havien fet”.

S’estima més no parlar de la Guerra, però la Lola en recorda el dia 
a dia marcat per la gana i la por, amb “l’estruendo dels bombardejos a 
El Masnou –matí, migdia i tarda– i a Barcelona. El primer any encara 
hi havia menjar però els següents hi havia molta escassetat”. I una ve-
gada, jugant a la Riera, el crit d’un jove alertava: “Ara porten homes  a 
matar!”; homes armats i el cotxe negre que anava cap a Font de Cera. 
“Van matar set persones; monges, capellans...”.

A Barcelona no hi va estar fins passada la guerra; “algun dissabte a 
la tarda, de tant en tant, a mirar els aparadors, a voltar pels magatzems 
El Capitolio del carrer Pelai. Les tardes de diumenge eren per anar a 
passejar, de cine al Cafè de Baix o a vegades al Cafè de Dalt, segons la 
pel.lícula que fessin, o algun ball...Si el pare anava a la tarda al Cafè, 
i feia una partideta amb els amics, s’esperava que acabés el ball per 
tornar tots plegats cap a casa”.

Reviu també l’Alella de la Festa Major, la màgia i l’ambient que es 
creava i que es perd d’ençà es deixa de fer envelat: “Tret l’envelat, aca-
bada la Festa Major. Es vivia més la Festa perquè ara la gent ja surt. 
Les noies estrenaven vestit, la gent gran anava a veure com es muntava 

l’envelat a la Plaça... Havien vingut bones orquestres, alguna companyia 
de sarsuela... També s’hi feia comèdia i sardanes a la riera. Els rics, de 
la colònia, llogaven els palcos. La resta, cadires; i les noies balladores 
seiem al davant”. 

Quan la Lola té dotze anys, la seva mare entra a treballar d’ordidora 
a la fàbrica tèxtil dels Germans Brutau, coneguda popularment com Can 
Punito (avui, la Companyia de vins i caves d’Alella a la Riera Fosca). 
Recorda la Lola que va ser una decisió presa una mica a contracor, 
doncs implicava haver de dedicar menys temps a l’atenció dels tres fills 
i la casa. La Lola sovint li portava llet calenta que havia anat a buscar 
a Vallromanes de matinada. La guerra ja s’havia acabat i els nacionals 
havien entrat al poble. De fosca, enfilava a peu el camí de Font de Cera 
per on sovint circulaven camions de soldats italians.  

Als setze anys la Lola entra a treballar a Can Punito i “la mare es 
va quedar a casa –érem cinc de colla–“. Alguns dies anava a la vinya 
abans d’entrar a la fàbrica. Altres, a Can Sans (avui vinya, a la riera 
Coma Fosca) a col.laborar en les feines pròpies del camp, collint pèsols 

i patates, i fent poms de clavells. “Hi havia tre-
ballat molts anys perquè a la postguerra a Can 
Punito s’hi treballava poc”, doncs la manca 
de matèria primera, junt amb les restriccions 
elèctriques, condicionaven l’organització del 
treball i la producció a les fàbriques.

La Lola treballaria després a Can Manyé, la 
fàbrica de teixits més important d’Alella fun-
dada el 1946 per dos germans de Vilassar de 
Dalt. L’horari de la fàbrica era de vuit a dotze i 
de dues a set de tarda, i dissabtes el matí. Els 
dissabtes a la tarda sovint els aprofitava per 
anar a lligar rams a Can Ramonet, empresa de 
clavells pionera a la seva exportació.

És també en aquesta època quan la Lola es 
treu el títol de Corte y confección. “Dos cops 
a la setmana plegava una hora abans de la fà-
brica i baixava a peu a El Masnou amb altres 
noies d’Alella. Arribava cap a les deu del vespre 
a casa”.

A principis dels seixanta la Lola se’n va a 
treballar de gobernanta a l’Hotel Abad Cisneros a Montserrat –“la feina 
que més m’ha agradat”–, empesa per la voluntat de millora professional, 
però segurament també per la inquietud i curiositat per viure i conèixer 
una realitat diferent a la viscuda fins llavors al poble. “Els pares s’ho 
van pendre malament. (...) Però tenia ganes de sortir”. La necessitat de 
saber el francès motiva la seva posterior estada a Orleáns; una França 
de castells i palaus, la de les grans avingudes, recorda.

Torna a Alella al cap de nou mesos, doncs els seus pares, ja grans, 
necessiten tenir-la a prop.

La Lola sempre havia tingut clar que tindria una casa i així ho fa 
realitat: adquirieix la casa on viu avui i s’hi trasllada amb els seus pares. 
Comença aquí un període de plena dedicació als seus pares, delicats 
de salut, que combina amb diferents feines fora de casa: Can Sensat, 
Gilprat de Badalona i Margarita Noé, la Catalana de Seguros. 

I ja de gran, aprofita per viatjar. Preguntada, del passat diu no enyo-
rar-ne res. “Estic conformada. Tot és diferent. Sí que m’agradava més 
viure al carrer de dalt; la vidrera del menjador donava al carrer i era més 
alegre. La mare s’hi asseia i jo sovint l’acompanyava mentre cosia. Hi ha-
via la perruqueria al costat, els nens que jugaven al portal de casa...”.  

Dolors Homs 
La Lola de Can Bruno

Seguint l’estela de l’exposició Do-
nes valentes, hem triat la Lola 
com a representant de la gene-
ració de dones que van néixer a 
l’Alella agrícola del segle passat i 
van créixer en un entorn marcat 
i condicionat per profunds canvis 
socials, culturals, polítics i econò-
mics; dones que han esdevingut 
protagonistes silencioses de la 
transformació del poble i la so-
cietat, i que avui ens lleguen un 
testimoniatge inestimable: la seva 
història personal. Escolteu-les.
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Ferrer 
i Guàrdia, 

un alellenc 
universal

Durant aquesta tardor Ajuntament 
i entitats alellenques han dedicat 

un seguit d’actes en memòria 
del cèlebre pedagog

la figura de Ferrer inspira la vuitena edició 
de les Jornades que porten el seu nom

DOSSIER

L
JORDI ALBALADEJO

es Vuitenes Jornades Francesc Ferrer i Guàrdia d’In-
novació Educativa, organitzades per l’Ajuntament 
d’Alella i celebrades del 15 d’octubre al 8 de novembre 
de 2009, han tancat amb un balanç molt positiu tant 
a nivell d’assistència, que ha superat el marc local i 

ha interessat persones d’altres municipis, com d’implicació del 
propi teixit associatiu alellenc. En l’ampli programa d’activitats, 
han col·laborat amb una gran tasca el 
grup d’història local Cerquem les Ar-
rels, la Biblioteca Ferrer i Guàrdia, la 
revista Alella, el Grup de Teatre Pàmpol 
del Casal d’Alella i l’Associació Dones 
Solidàries. També s’ha comptat amb va-
luoses aportacions particulars com la 
de l’actor de doblatge Josep Mª Ullod a l’itinerari teatralitzat, la 
il·lustradora Consol Esquerrà per a una auca commemorativa, i 
el guitarrista Emili Cuenca a l’acte de cloenda de les jornades.

El 2009, any Ferrer i Guàrdia
Per què aquest esforç per difondre la figura de Ferrer enguany? 
Doncs perquè han coincidit en el temps tres motius de rellevàn-

cia històrica: el centenari de la revolta popular a Catalunya i 
sobretot a Barcelona, coneguda com la Setmana Tràgica (26 de 
juliol-1 d’agost de 1909). També fa poc més des cent anys, el 13 
d’octubre de 1909, després d’un procés ple d’irregularitats, va 
ser assassinat legalment per les autoritats de l’època, Francesc 
Ferrer i Guàrdia, en Quico de Cal Boter. I, per acabar d’arrodonir 
efemèrides, aquest any 2009 coincideix amb els cent cinquanta 
anys del seu naixement, el 14 de gener de 1859. 

Amb tant ball de xifres i amb el ritme 
trepidant que ens marca sovint la feina i 
la vida quotidiana, hom pot córrer el risc 
de quedar-se amb el nom del personatge 
(fonamentalment perquè dóna nom a la 
biblioteca i a un carrer del municipi), sa-
ber que va néixer en una masia d’Alella a 

la riera Coma Clara i que el va detenir el sometent a la corba de 
can Jonc –si ha parat l’orella a algunes històries sobretot de la 
gent gran del poble–, que el van afusellar els militars al castell 
de Montjuïc i poca cosa més. 

Xxxxt.... compte! Amb bona part de la distorsionada memòria 
existent sobre Ferrer i Guàrdia, potser hom pot conèixer tam-
bé alguns tòpics a favor o en contra del personatge: conspira-

EL 2009 HA FET 150 ANYS DEL 
NAIxEMENT I 100 DE LA MORT 
DE FERRER I GUÀRDIA
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dor republicà; maçó; fundador de l’Escola Moderna, moviment 
d’avantguarda pedagògica a inicis del segle XX, i acusat de ser 
l’autor i el cap de la Setmana Tràgica.

La seva figura ha estat i és encara controvertida en l’àmbit de 
la història i de la pedagogia, i per això mateix les jornades ale-
llenques han portat per títol Ferrer i Guàrdia a debat, 100 anys 
després, esdevenint un dels principals objectius promoure la 
normalització de la seva figura, oferint elements de judici per tal 
de valorar-la sense caure 
en simplismes, com ara 
la crítica descarnada i 
subjectiva, ni tampoc en 
el panegíric a mode de 
‘sant laic’. 

unes Jornades 
diferents
Entenent la història com 
una responsabilitat so-
cial, les jornades s’han 
obert a la reflexió i al de-
bat per tal d’afavorir el 
coneixement crític, i ho 
han fet amb activitats 
en diferents racons del 
poble. 

Les jornades es van 
inaugurar el 15 d’octu-
bre a Can Manyé amb 
l’obertura de l’exposi-
ció Francesc Ferrer i 
Guàrdia (1859-1909), 
la vida per un ideal, presentant-se com a part del fons, una 
fotografia inèdita del judici a Ferrer i Guàrdia. La mostra va 
trobar força ressò entre particulars, visites guiades i escolars. 
La següent activitat va ser el 23 d’octubre amb un Cinefòrum 

a les golfes de Can Lleonart, on es va projectar la pel·lícula La 
ciutat cremada (1976).

Una proposta força reeixida i dinàmica que va aconseguir 
un molt bon grau d’assistència i satisfacció dels participants, 
van ser els itineraris teatralitzats Ferrer i Guàrdia a Alella, 
els dissabtes 31 d’octubre i 7 de novembre, un recorregut a 
peu per diferents indrets de la població relacionats amb la 
vida del pedagog.

En l’apartat de po-
nències i taules rodo-
nes, es va organitzar el 
28 d’octubre una pre-
sentació del monogràfic 
sobre Ferrer i Guàrdia 
amb col·laboradors de 
la revista Alella; el 5 de 
novembre va haver-hi 
una taula rodona amb 
Pere Gabriel, catedràtic 
d’Història Contemporà-
nia de la UAB; Pere Solà, 
catedràtic d’Història de 
l’Educació de la UAB; 
Vicenç Molina, membre 
del Patronat de la Fun-
dació Ferrer i Guàrdia; 
i el 6 de novembre una 
altra taula rodona amb 
Ferran Aisa, periodista 
i escriptor; Dolors Ma-
rín, doctora en Història 
Contemporània de la 

UB; Emili Cortavitarte, professor i historiador. 
Finalment, el 7 de novembre va tenir lloc un acte de cloenda 

de les jornades amb una intervenció musical i un aperitiu en el 
marc de l’exposició a Can Manyé. 

La comissària de l’exposició, Cristina Armengol, explica el projecte als assistents durant la inauguració de les Jornades. 

Com sempre, les Jornades també van comptar amb diverses ponències.
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Ferrer i Guàrdia, boc expiatori 
d’un crim d’Estat

E
ÀLEX ASENSIO

l passat 13 d’octubre es compliren 100 anys de 
l’afusellament al castell de Montjuïc, a mans de 
l’exèrcit espanyol, del lliurepensador i pedagog 
alellenc Francesc Ferrer i Guàrdia, acusat de ser 
l’autor i el cap dels aldarulls que es visqueren 

el mes de juliol de 1909 a Barcelona 
i altres poblacions catalanes contra 
les lleves destinades a combatre en la 
guerra colonial del Marroc i que han 
passat a la història amb el nom de la 
Setmana Tràgica. 

La seva execució fou el punt culmi-
nant d’un procés farcit d’irregularitats que es consumà, per 
la via ràpida, tan sols quatre dies després de fer-se pública 
la sentència amb l’objectiu tant d’impedir el debat polític 
abans no s’obrís el nou curs de sessions al Congrés, fixat 
per al 15 d’octubre, com d’aïllar-se davant les denúncies i 
les peticions d’indult de la intel·lectualitat i l’opinió pública 
occidental.

Acord de ple
Coincidint amb aquesta efemèride, el ple de l’Ajuntament ha 
aprovat una moció d’ERC+La Garnatxa en què s’insta el Govern 
espanyol i els ministeris de Defensa i de Justícia a revisar-ne la 
causa, anul·lar el judici i restituir la dignitat personal de Ferrer 
i Guàrdia; una qüestió que pertocaria, arribat el moment, al 

Tribunal Suprem. 
Aquesta iniciativa s’inscriu en la 

política de recuperació de la memòria 
històrica que duu a terme el govern 
municipal i s’afegeix als actes públics 
organitzats la tardor de 2004 per reha-
bilitar públicament la figura de l’alcalde 

Antoni Pujadas i els regidors Melcior Perich i Joan Galbany, 
afusellats al Camp de la Bota l’any 1939, així com de la resta 
d’alellencs represaliats per la dictadura franquista. 

Les probabilitats de reeixir en el cas de Ferrer i Guàrdia 
són pràcticament nul·les. Tot i els nombrosos paral·lelismes 
amb procés al president de la Generalitat Lluís Companys –totes 
dues van ser les cròniques d’unes morts anunciades–, a Ferrer i 

Detall de la foto de Merletti que mostra el procés contra Ferrer i Guàrdia (vegeu pàgina 36)

L’ExECUCIÓ DE FERRER FOU 
EL PUNT CULMINANT D’UN 
PROCÉS PLE D’IRREGULARITATS

DOSSIER
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Guàrdia ni tan sols l’empara la Llei de la Memòria Històrica. I ja 
hem vist quin ha estat, fins ara, el resultat de les gestions fetes 
pel Govern de la Generalitat per aconseguir la revisió del judici 
a l’únic president europeu democràticament escollit que ha estat 
passat per les armes: un minso i trist document de reparació i 
reconeixement de la figura de Companys, expedit pel Ministeri 
de Justícia a la seva néta.

El precedent de 1911
Seguint l’estela de França, que el 1906 va revisar la sentència 
per l’afer Dreyfus –el militar jueu condemnat injustament per 
espionatge onze anys abans–-, una dotzena de diputats de la 
minoria republicana, entre els quals hi havia Rodrigo Soriano, 
Pere Coromines, Pablo Iglesias, i Mel-
quíades Álvarez, va provar de revisar 
l’acusació a Ferrer i Guàrdia el 1911. Ho 
va fer al Congrés de Diputats per espai 
de 10 maratonianes sessions entre el 27 
de març i el 8 d’abril i, si bé no se’n sortí 
–el resultat de la votació va ser abas-
segador: 179 a 23–, el seu testimoni ens serveix per il·lustrar 
algunes de les flagrants manipulacions i irregularitats que van 
caracteritzar el seu processament i judici. 

 Ferrer i Guàrdia fou jutjat per un consell de guerra sumarís-
sim, acusat de ser “el cap” d’un delicte de rebel·lió. Al principi, 
la imputació era per sedició, un delicte penat amb privació de 
llibertat, però l’interès dels poders fàctics per infringir-li un càs-
tig exemplar n’incrementà la gravetat. Li fou aplicat el Codi de 
Justícia Militar –l’únic cos legal capaç de dirimir les acusacions 
de rebel·lió–, tot i que Ferrer i Guàrdia no ostentava la condició 
castrense i en un moment en què l’Estat de Guerra havia estat 
derogat després dels avalots de juliol. 
 La sentència no diu que en fóra l’únic responsable; però sí els 

fets, ja que la resta de processats –i n’hi hagué més de 2.000– no 
foren jutjats fins a cinc mesos més tard i, o bé foren condemnats 
a penes de presó, o bé foren absolts.
 Durant les setmanes posteriors a la revolta, ni les autoritats 

civils i militars ni la premsa no van citar ni suggerir mai que Fer-
rer i Guàrdia organitzés o prengués part en l’alçament popular. 
Diaris i autoritats en responsabilitzaren els republicans radicals, 
els anarquistes i, en menor mesura, alguns elements nacionalis-
tes d’esquerra. De fet, l’autoritat militar –o el Jutjat d’Instrucció, 
segons la font– va dictar una providència el 23 d’agost a Mata-
ró “considerando que no correspondía 
pena superior a la de prisión correccio-
nal”, i demanava per a ell “fiança de 2.000 
pessetes”. Cal tenir present que el règim 
el vigilava de ben a prop, atesa la seva 
condició d’element subversiu i conspira-
dor. Des de 1902, i sobretot després de  
1906, Ferrer i Guàrdia era seguit nit i dia per la policia.
 Tot apuntava que les responsabilitats se saldarien en un nou 

judici civil, com passà el 1906 en motiu de l’intent de regicidi 
d’Alfons XIII per part de l’anarquista sabadellenc Mateu Morral 
a Madrid. Morral era bibliotecari de l’Escola Moderna, i Ferrer, 
tot i ser acusat d’instigador de l’atemptat, en sortí absolt. 
 La necessitat d’un cap de turc i les pressions dels sectors de 

l’Església i la dreta més reaccionaris i furibunds, motivaren un 
canvi sobtat per part del Govern que presidia Antoni Maura. El 
ministre de la Governació, Juan de la Cierva, advertí llavors que 
“se procederá con energía extraordinaria” i es comprometé “a 
liarse la manta a la cabeza”. 
 Per tal d’organitzar la repressió i agilitar-ne la condemna, el 

Govern substituí el governador civil per Crespo Azorín i envià 
a Barcelona el fiscal del Tribunal Suprem, Javier Ugarte, amb la 
finalitat d’individualitzar el cas i desglossar-lo de la causa general 
instruïda contra la resta de presoners. Fou ell qui apuntà per 
primer cop sobre Ferrer i Guàrdia com “uno de los iniciadores 
y directores de grupos”. Aquest fet determinà la seva posada a 
disposició d’un tribunal militar. 
 En pocs dies, el ministre de la Governació trameté més de 400 

telegrames perquè, entre d’altres, “se horadasen las paredes, 
se bajara a los fosos y se registrara el gallinero de Ferrer” en 
l’escorcoll de casa seva al carrer de Ferran. Calia fer mans i 
mànigues per trobar proves que el comprometessin. Resulta 
il·lustratiu el testimoni que en féu l’agent de policia Cruz Navar-

ro, exiliat a Buenos Aires, des del diari 
argentí La Vanguardia, on explicava 
com els seus companys de registre tan 
aviat “sacaban del bolsillo interior de 
la americana un rollo de papeles” per 
inculpar-lo, com oferien a un empleat de 
la casa “300 duros” i lliurar-lo del servei 

militar “si quiere declarar algo sobre el señor Ferrer”.
 El seu defensor durant el judici, el capità Francisco Galcerán 

Ferrer, qüestionà en tot moment les proves de càrrec i, molt 
en particular, la veracitat dels testimonis, ja que la majoria no 
coneixia personalment l’inculpat i tots ho feren per coacció o 
interès particular, atès que molts d’ells eren de filiació republi-
cana i, consegüentment, també sospitosos d’haver simpatitzat 
amb la revolta. 
 La majoria dels 50 lligalls de documents i correspondència in-

criminatòria incautada al Mas Germinal de Montgat no guardava 
relació amb el fets i era molt anterior en el temps. N’hi havia de 
1880. Es tractava, per tant, de “pruebas de inducción histórica”, 
extemporànies, com va qualificar-les el mateix governador de 
Barcelona, Ángel Ossorio y Gallardo. Des de feia un parell d’anys, 
Ferrer s’havia allunyat de la política activa i concentrava els seus 
esforços en la pedagogia i la tasca editorial.
 Pel que fa als testimonis, el diputat Rodrigo Soriano els definí, 

ras i curt, com “una comparsa, casi todos ellos gente desconocida 
y anónima, como diríamos en lenguaje teatral, coro de aldeanos y 
acompañamiento”. Ja durant el procés, el capità Galcerán denun-
cià que s’atorgués més credibilitat al “barberillo de Masnou”, en 
al·lusió a Francesc Domènech Mestre, que al mateix governador 
de Barcelona. El primer, juntament amb l’alcalde de Premià, el 
lerrouxista Domènec Casas Llibre, l’acusà d’incitar-los a pro-

clamar la república el dia 26 de juliol i, 
després de ser empresonats, aconsegui-
ren la llibertat declarant contra Ferrer. 
També el secretari auxiliar de l’Ajunta-
ment de Premià, José Álvarez Espinosa, 
sostingué l’acusació, si bé poc després 
escriuria i fins compareixeria davant el 

Congrés per reconèixer que declarà “obligat” i sota pressió.
 En canvi, per a Ossorio y Gallardo, “aquellos sucesos no tuvie-

ron cabeza, ni organización, ni caudillo, ni jefe”; per la qual cosa, 
ja abans del judici, declarà que no havien de ser jutjats per cap 
tribunal militar, “porque no revestían ese carácter”. Segons el seu 
testimoni: “En los tristes sucesos de julio hay que distinguir dos 
cosas: la huelga general, cosa preparada y conocida, y el movimi-
ento anárquico-revolucionario, cosa que surgió sin preparación”. 
“La sedición no tuvo unidad de pensamiento, ni homogeneidad 
de acción, ni caudillo que la personificase, ni tribuno que la enar-
deciese, ni grito que la concretase. En cada calle se vociferaban 
cosas distintas y se batallaba con distintas miras”
 La causa contra Ferrer i Guàrdia constava d’unes 1.200 pàgines 

FERRER I GUÀRDIA FOU 
ACUSAT DE SER EL CAP D’UN 
DELICTE DE REBEL·LIÓ

LA DEFENSA DISPOSÀ DE 
NOMÉS 24 HORES PER 
ESTUDIAR LES ACUSACIONS
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i el tribunal que el jutjà resolgué en poc més de vuit hores: a una 
mitjana de vint segons per foli.
 La defensa disposà únicament de 24 hores per estudiar les 

acusacions i no s’atengueren cap de les seves demandes. L’aca-
rament entre Ferrer i Guàrdia i el seu principal acusador no sols 
no tingué lloc, sinó que el barber del Masnou s’embarcà cap a 
Amèrica, on desaparegué misteriosament amb l’ajut dels serveis 
secrets espanyols. Tampoc no hi hagué acarament entre l’acusat 
i l’agent que el vigilava, Ángel Fernández Bermejo. Per la seva 
part, el cercle familiar i d’amistats de Ferrer i Guàrdia havia estat 
desterrat a Terol i tots els escrits de Soledad Villafranca, Batllori 
o Meseguer sol·licitant-ne l’indult van ser refusats pel tribunal en 
considerar que arribaven un cop tancada la vista oral.

En un context repressiu d’extrema duresa –amb més de cent 
morts als carrers, dos milers de processats, tots els diaris d’es-
querres clausurats des del 8 d’agost i amb La Veu de Catalunya, 

l’òrgan d’expressió de la Lliga, fent una crida pública a la dela-
ció–, Ferrer i Guàrdia esdevingué el centre de totes les ires: un 
boc expiatori amb deutes pendents que pagaria amb la vida els 
plats trencats de la Setmana Tràgica.

Els crims provats de Ferrer i Guàrdia foren dos: sortir escàpol 
del judici per l’atemptat contra Alfons XIII i el seu compromís 
amb la transformació social, mitjançant la renovació pedagògica 
i educativa. Com sentencià el 1911 el diputat Rodrigo Soriano, per 
sobre de la pressió del medi, de la reacció clerical o de la pugna 
entre l’escola confessional i l’escola laica i racionalista, “Ferrer 
fue fusilado en Barcelona porque no fue fusilado en Madrid 
cuando el proceso de la calle Mayor”, la qual cosa crebanta el 
principi jurídic exceptio rei judicatae, pel qual ningú no pot ser 
jutjat dos cops pel mateix delicte.

Com li digué el seu defensor, tractant de confortar-lo, “los cega-
dos por el odio no conciben la justicia sin castigo [...] pero la justícia, 
créalo amigo mío, acaba siempre por triunfar finalmente”. 

Imatge publicada a la portada del número 43 de La Domenica del Corriere 
que mostra l’afusellament de Francesc Ferrer (vegeu pàgina 37)
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Sala de mostres

Andreu Francisco
ERC+LG

Vaig nomenar instructor al re-
gidor del COR per l’interès que 
havia mostrat, però com que 
la instrucció no era correcta, 
els altres grups de l’oposició 
van demanar-li que dimitís del 
càrrec i el procés no va tirar 
endavant. La voluntat política 
d’ERC+LG segueix sent no-
menar-lo fill predilecte abans 
que acabi l’any perquè és l’any 
del centenari. Per això, he 
nomenat la Marta Giralt nova 
regidora instructora i esperem 
que al ple de desembre es tiri 
endavant.

la manca d’entesa impedeix el nomenament 
de fill predilecte a Ferrer i Guàrdia

LAURA RUIZ
Amb motiu del centenari de la mort de Ferrer i Guàrdia, alguns 
regidors de l’Ajuntament van plantejar nomenar-lo fill predilec-
te. Però aquest procés s’ha complicat de tal manera que, quan 
falten pocs dies perquè s’acabi l’any, encara no s’ha finalitzat. 
Els nomenaments sempre s’havien declarat mitjançant Decrets 
d’Alcaldia, però el 2004 es va crear un protocol, també per 
Decret d’Alcaldia, que és el que s’ha d’aplicar per primera ve-
gada. Consisteix en el nomenament d’un regidor instructor de 
l’expedient que ha de preparar una presentació i després dues 
terceres parts del ple, com a mínim, han de votar-hi a favor. A 
l’estiu, l’alcalde va designar el regidor del COR, Freixes, regidor 
instructor. Freixes va preparar la instrucció i la va presentar a 
la Comissió Informativa del mes d’octubre. Els regidors de CiU 
i PP van considerar que es tractava d’una instrucció incorrecta 
i van manifestar que, si el regidor instructor no dimitia, ells 
hi votarien en contra. La proposta no va arribar al ple d’aquell 
mateix mes perquè, la regidora de Gd’A va decidir que tampoc 
hi donaria suport i, per tant, no s’aconseguien els suficients 
vots favorables necessaris. Per aquesta raó, el regidor Freixes 
va dimitir i va llegir una carta on expressava: “per sobre de tot, 
el que vull és que es produeixi el nomenament”. Ara per ara, 
l’alcalde ha nomenat la regidora d’Educació i Cultura, Marta 
Giralt, nova regidora instructora però els regidors de l’oposició 
diuen que no n’han estat informats.

sergi Freixes
COR

Al ple de juliol vaig presentar una 
moció per nomenar-lo fill predi-
lecte i va ser un error. Ningú, tret 
del PP, s’havia llegit el nou Decret 
d’Alcaldia. Resulta que no calia 
presentar una moció per nomenar 
algú fill predilecte. Llavors, tot es 
va encendre molt... Vaig preparar 
un expedient i van dir que no 
podia ser que també el presentés 
perquè havia de ser algú més neu-
tral. Vaig dimitir per aconseguir 
consens, però m’imagino que CiU 
i PP intentaran allargar el procés 
perquè els és un personatge incò-
mode. Em sap molt greu que el 
nomenament no es faci enguany. 
Qui més em va defraudar va ser 
el grup de Gd’A perquè havien 
assegurat el seu suport. 

Josep Maria serés
PSC

Sobre el reconeixement a la 
figura d’en Ferrer i Guàrdia 
l’agrupació municipal del PSC 
no ha fet un debat específic 
però personalment recolzo 
aquest nomenament de fill 
predilecte, sense condicions, 
però centrat en la seva figura 
com a fundador de la “Escuela 
Moderna”. I faig un retret de 
tarannà històric perquè m’agra-
daria que la meva generació 
hagués pogut formar part del 
seu ambiciós projecte educatiu 
pedagògic i llibertari. Em 
pregunto com pot ser que no 
s’escoltés el clam internacional 
reconeixent les bondats d’una 
escola que formava ciutadans 
per un futur més lliure i just. 

Javier Berzosa
PP

Freixes va ser refusat com a 
instructor, però es va mante-
nir el Decret d’Alcaldia que 
el confirmava com a regidor 
instructor. Vaig presentar 
recursos contra aquest decret 
i encara no se m’ha contestat 
res. També vaig formular 
al·legacions que tampoc han 
tingut resposta. Si continuen 
el procés d’aquesta manera 
és il·legal i ho denunciaré al 
jutjat contenciós-adminis-
tratiu. Des del PP estaríem 
d’acord en nomenar-lo fill 
predilecte si es fes en nom 
de la seva faceta pedagògica, 
però com que també es fa de 
la política, lògicament, no ho 
recolzarem. 

Cristina xatart
CiU

El nomenament és un fet 
important, que mereix una 
instrucció seriosa i imparcial. 
Per això, considerem que hi 
ha un defecte de forma des 
del principi perquè l’instructor 
ha de ser objectiu i indepen-
dent i el regidor Freixes es 
va posicionar clarament a 
favor d’una resolució positiva 
ja durant la seva primera 
ponència. D’aquesta manera, 
per nosaltres queda inhabilitat 
per poder instruir amb total 
imparcialitat. A més, va fer 
una sèrie d’afirmacions que 
disten molt de la realitat de 
Ferrer i Guàrdia. 

Mercè Marzo
Gd’A

Som favorables 100% a que 
es produeixi el nomenament 
però volem que sigui amb 
un suport el més majoritari 
possible. Com que PP i CiU 
anaven a votar-hi en contra, 
nosaltres ens vam sumar a 
la petició que es produís un 
canvi d’instructor, però ara ja 
no hi tenim cap inconvenient. 
El que passa és que encara 
no hem vist el Decret d’Alcal-
dia de nomenament del nou 
regidor instructor, a nosaltres 
no ens informen.
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Ampliació d’una fotografia del procés contra Francesc Ferrer obtinguda a partir 
d’un negatiu en gelatino-bromur original d’Alexandre Merletti Quaglia. Va ser 
localitzada al carrer Tapioles del Poble Sec i lliurada a l’Institut d’Estudis Foto-
gràfics de Catalunya el 1981. Presó Model de Barcelona, 9 d’octubre de 1909.

[Recull de pensaments], 
c. 1907. Manuscrit elabo-
rat durant la seva estada 
a la presó sobre suport 
promocional de “Chemi-
ses sur mesure Georges 
Petit, Paris”. Reprodueix 
textos d’altres autors, 
cites de llibres i alguna 
reflexió pròpia.

Muñoz, V. Correspondencia 
selecta de Francisco Ferrer 
y Guardia. Suplement 
Revista Cenit, núm 198, 
1971. 28 pàg.

Brunet, Laura. Los Asesinos de Ferrer y 
Guardia. Rojo y negro, núm 4 . 58 pàg., 
il·lustrat

[Llibreta d’adreces] c. 1890-1905. Llibreta ma-
nuscrita per Francesc Ferrer sobre paper pautat 
que recull contactes, adreces, anotacions i inclou 
algun retall de diari. 

Realismos e idealismos, c. 1906. Recull manuscrit 
de poesies sobre paper pautat. Es divideix en tres 
grans apartats (passat, present i futur), 
cadascun amb numeració pròpia.

Francesc Ferrer i Guàrdia, la vida per un ideal
ROSA CASAS

’exposició “Francesc Ferrer i Guàrdia (1859-1909), la 
vida per un ideal”  exhibida al públic a l’espai cultural 
Can Manyé, del 15 d’octubre al 8 de novembre de 2009, 
ha estat una de les accions per commemorar el cente-
nari de l’afusellament del creador de l’Escola Moderna 

i els 150 anys del naixement del pedagog alellenc. Dues efemèrides 
prou significatives per recordar a una figura pedagògica i política, 
renovadora i controvertida, en el tombant dels segles XIX i XX.

La mostra, organitzada pel col·lectiu Cerquem les arrels, vin-
culat a la biblioteca Ferrer i Guàrdia, ha exposat material proce-
dent del fons de la biblioteca d’Alella i de la Fundació Francesc 
Ferrer i Guàrdia de Barcelona. Llibres, revistes i diaris, postals, 
fotografies, cartells, manuscrits... tot tipus de suport i de material 
efímer.

L’estructura de l’exposició s’ha articulat en dos grans blocs 
temàtics que, al seu torn, s’han desenvolupat en tres epígrafs ca-
dascun: Vida i Obra, a/ D’Alella a París per Barcelona b/ Republicà, 

maçó, anarquista, lliurepensador c/ Neix l’Escola Moderna; Procés 
i mort, a/La Setmana Tràgica, el principi de la fi b/ Un procés de 
fireta c/ L’opinió pública es mobilitza.

Al llarg del recorregut també s’han pogut veure a la paret sis 
cites d’autors internacionals que van significar-se a favor de Fer-
rer i Guàrdia: Albert Camus, Jack London, Anatole France, Piotr 
Kropotkin...

En l’apartat d’ideologia, cal destacar els manuscrits de Ferrer i 
Guàrdia: una llibreta personal d’adreces, un recull de pensaments, 
una llibreta miniatura elaborada durant la seva estada a la presó i 
on reprodueix textos i cites de llibres i alguna reflexió pròpia.

De la sentència i afusellament, la peça estrella ha estat la fo-
tografia inèdita del procés de Ferrer i Guàrdia a la presó Model 
de Barcelona del fotoperiodista Alejandro Merletti, imatge mai 
publicada a Catalunya.

Tot un recull de material original que ens ha ajudat a apropar-
nos a la vida i l’obra d’un alellenc universal i fer-nos una idea de 
qui va ser i per què va morir. 

L
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[Quadern per a l’ensenyament d’idiomes] [París], 1893. 
Llibreta de treball estructurada en diverses columnes 
manuscrites sobre paper pautat, cadascuna correspo-
nent a un idioma diferent. Setmanari La Domenica del Corriere amb 

l’afusellament del pedagog en portada. Any XI, 
número 43. Milà, 24 a 31 d’octubre de 1909. 

La vision ultime. Làmina d’F. Sagristà que recorda l’afusellament dels quatre processats pels fets de la 
Setmana Tràgica i, en concret, el de Francesc Ferrer i Guàrdia i la que se suposa va ser la darrera visió del 
pedagog abans de morir. Ed. Rêveil de Genève i Tierra y Libertad. c. 1930. 

Cartell signat per la Federació d’Estudiants 
Republicans, el Grup d’Estudiants Col-
lectivistes i la Secció d’Escoles del Comitè 
de Defensa Social l’endemà de l’afuse-
llament de Francesc Ferrer. Els signants 
es declaren solidaris amb la persona que 
durà a terme el que anomenen “obra ne-
cessària de seguretat”, és a dir, l’assassinat 
d’Alfons XIII. Imp. G. Picardat. París, 14 
d’octubre de 1909.

Rèplica signada pel Grup d’Estudiants 
Col·lectivistes, que manté el missatge 
subscrit en el cartell anterior malgrat que 
la Federació d’Estudiants Republicans, que 
signava també la primera versió, se n’havia 
desdit atemorida per la policia. S/imp. 
París, entre el 15 i el 20 d’octubre de 1909.

Dues cartes autògrafes del metge, 
sexòleg i activista social britànic Havelock Ellis rela-
tives a l’execució de Ferrer per part del govern. En una d’elles, 
adreçada a Van der Weyde, Ellis es congratula de l’homenat-
ge que se li retrà al pedagog i diu que inclou una comuni-
cació que el destinatari és lliure de publicar. A la segona, de 
la mateixa data, exalça el paper de Ferrer en la història: “... 
mereix estar no només entre els herois que han sabut sempre 
com morir, sinó també entre aquells grans homes que com a 
exemple d’inspiració han servit la humitat arreu del món. És 
venerat com un màrtir amb tota la raó”. Agost de 1910. 

Francesc Ferrer i Guàrdia, la vida per un ideal
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ROSA CASAS / ÒSCAR PALLARèS
a Montse Guàrdia ens reb molt amablement al seu pre-
ciós pis del nou barri de Diagonal Mar, a Barcelona. 
Mentre veiem com el sol es pon des de la vidriera del 
menjador, seiem al menjador de casa seva i de seguida 
torna acompanyada de la seva mare, la Rosa Mas. Una 

entranyable àvia de 87 anys amb el cap ben clar i moltes ganes 
de compartir les seves històries amb nosaltres. Primer de tot, i 
per acabar-nos de situar, ens recorda el motiu de la nostra visita. 
L’avi del seu difunt marit, Baldomero Guàrdia, era germà de la 
mare de Ferrer i Guàrdia. És a dir, el seu sogre (Esteve Guàrdia) 
i Francesc Ferrer eren cosins germans. 

Els Guàrdia i Mas a Alella
Entre mare i filla ens expliquen com la casualitat va acostar la 
família a Alella en diverses ocasions i sense que el motiu fos el 
parentiu amb la família de Cal Boter. La Rosa havia vingut de colò-
nies a Alella, a Les Monges, quan tenia tan sols 8 o 9 anys. “Recordo 
que quan veníem d’excursió ens feien rentar els peus en una mina 
on l’aigua estava freda com un dimoni. Vaig agafar una febrada 
que em van haver de venir a buscar i dur-me a casa!”, explica. 
Anys més tard, el germà de la Montse va estudiar als escolapis. I 
ara en fa uns 20, la família buscava casa per la zona i en va trobar 
una que els va agradar, una de les de Can Xalon. S’hi van estar 
vuit o nou anys, però van acabar marxant davant les dificultats 
de transport amb què es trobaven per dur la canalla a escola. La 
Montse explica: “La mare no volia anar a Alella i després s’hi va 
adaptar millor que ningú. Va fer amics, sortia a fer excursions amb 
el Casal d’Avis... Ara encara hi anem de tant en tant a comprar al 
mercat ambulant o al Garden”.

Ferrer i Guàrdia, orgull de la família
Xerrant de Francesc Ferrer, la Rosa explica com el seu marit li 
havia parlat sovint de l’alellenc. “Deia que no tenia estudis, però 

que era molt intel·ligent. I també m’havia explicat que sembla que 
quan es va assabentar que el cercaven, uns amics li van aconsellar 
que fugís. Aleshores va passar per Cal Boter per acomiadar-se dels 
seus pares i allà es veu que hi havia un cosí que el va denunciar a 
l’Ajuntament, que va enviar el sometent a detenir-lo”. La Montse 
ens explica que a casa sempre s’havia parlat molt de Ferrer i Guàr-
dia. Quan li expliquem que a Alella de vegades encara és un tema 
delicat de tractar, se sorprèn i diu: “El meu pare era roig i parlava 
d’ell amb molta naturalitat i també amb orgull. Ell estava orgullós 
de ser família seva!. De fet –afegeix– els meus pares ens han donat 
una educació molt lliberal, jo crec que mai no hi ha hagut cap tema 
del qual no s’hagi pogut parlar, a casa”. De seguida la Rosa afegeix: 
“El meu home era molt republicà. Però republicà de debò...” i fa una 
pausa que ens dona a entendre moltes coses. Totes dues defensen 
que més enllà de les qüestions polítiques, cal posar la figura de 
Ferrer allà on es mereix pel seu vessant pedagògic. 

una dona treballadora, una vida plena
La Rosa ens explica que va treballar molts anys a una empresa 
alemanya que es dedicava a la distribució d’articles de farmàcia. 
“Allí també hi treballaven el meu pare i el meu germà, i és on vaig 
conèixer el meu marit. Ell era 13 anys més gran que jo, però és el 
que va deixar la guerra. Els nois de la meva edat els van matar!”. 
“L’empresa va ser traslladada a Piera i s’hi treballava en molt males 
condicions”, explica la Montse. Allà, Josep Guàrdia va agafar una 
pulmonia i va morir en tan sols una setmana. Aleshores la Rosa va 
canviar de feina i va passar a fer de majordoma al Banc Atlàntic 
fins que es va jubilar als 62 anys. 

La Montse ens explica com la seva mare “és una dona molt 
activa i independent. Ha tingut i té una vida plena, malgrat la salut 
li ha donat uns quants ensurts”. I la Rosa complementa, gairebé 
amb orgull: “Porto tres molles dins el cor!”. I és que ha patit tres 
infarts i un atac d’apendicitis en els darrers anys. Ningú no ho diria 
veient com n’és d’eixerida i l’energia que té als 87 anys! 

L

xerrant sobre 
el cosí Ferrer
Rosa Mas ens explica la relació 
de la família del seu marit 
amb Francesc Ferrer i Guàrdia

Mas, al balcó de casa seva, al barri de Diagonal Mar de Barcelona.
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itinerari guiat 
sobre Ferrer i Guàrdia
Francesc Ferrer i Guàrdia va néixer a cal Boter el 14 gener de 1859. 
En el marc de l’any Ferrer i Guàrdia iniciem aquest itinerari guiat per 
la seva vila natal. I ho fem davant de la Biblioteca Ferrer i Guàrdia, 
inicialment emplaçada a les Escoles Fabra i inaugurada 14 de desembre 
de l’any 1980, esdevenint un exemple de memòria històrica per part 
de les polítiques públiques.

La cerca incansable de Ferrer per part 
del sometent local es va portar a terme 
per tot Alella. L’escena que veurem a 
continuació s’ubica prop de la Creu de 
Pedra i ens permet conèixer què deia la 
rumorologia popular sobre Ferrer. Fran-
cesc Ferrer provenia del Mas Germinal 
de Montgat, propietat del seu germà 
Josep, on residia aquell estiu de 1909.

Fotonovela del itinerari guiat sobre Ferrer i Guàrdia segons guió de CRISTINA ARMENGOL 
i adaptació d’EULÀLIA SERRANO
Fotos: MONTSE CANELA, ANTÒNIA DE LA FUENTE, AIXA ROMEU i RAMON RUIZ

Us va agradar l’excursió 
d’ahir, nens?

Farem un examen 
d’això?

Ai, si tinguéssim la sort 
d’atrapar en Ferrer! Tothom el busca. 

Tant de bo l’enxampéssim 
nosaltres...

Mira-te’ls, ja m’esperen... Quina dis-
sort! Ja em va dir la Soledad que era 
perillós anar a Barcelona aquell di-

lluns. A mesura que avançava el dia, 
van tallar trens, telèfons i telègraf, 
van incendiar esglésies i convents... 

i totes aquelles víctimes!
Hi ha una 

recompensa, 
oi?

Diuen que és 
un autèntic 
criminal...

Una? N’hi ha 
un munt!

I tant! Vam anar 
a la Font d’en Gurri 
i vam agafar fulles 

per estudiar-les

No, Maria, a l’Escola 
Moderna no hi ha premis 
ni càstigs, ni exàmens ni 

competicions.

Som a l’escola Fabra, el millor lloc per recrear el que va ser 
l’Escola Moderna que va introduir principis i valors pedagògics 
d’avantguarda aleshores, apostant per la ciència i la racionali-
tat, la laïcitat, els principis de la solidaritat, la intel·ligència i la 
cultura de la voluntat, la instrucció i la formació de persones en 
el sentit moral, que apostava per programes i mètodes adap-
tats a la psicologia de la infància.
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L’època històrica que va viure Ferrer i Guàrdia no 
s’entén sense el procés d’industrialització i els 
canvis que aquest va provocar a la societat. A 
Alella, l’activitat industrial, centrada bàsicament en 
el sector tèxtil, es concentrava en un petit tram de 
la Riera Coma Fosca ben a prop del carrer Comas, 
que va ser durant una colla d’anys el carrer de Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia.

El 10 de desembre de 1948 
l’Assemblea General de les 
Nacions Unides aprovava 
la Declaració Universal 
dels Drets Humans. En el 
seu article 26 destacava 
que tota persona té dret a 
l’educació gratuïta almenys 
en les etapes d’instrucció 
elemental i fonamental. 
Educació que tindrà per 
objectiu el desenvolupa-
ment ple de la personalitat 
humana i el respecte ferm 
dels drets humans i les 
llibertats fonamentals.

Ens trobem davant de l’església parroquial de Sant Feliu d’Alella. Va aparèixer documentada per primer cop l’any 993. Pren rellevància la seva 
característica torre d’època romànica que s’ha mantingut després de les diferents reformes i ampliacions. Aquí, ens trobem amb la veu del 
poeta Joan Maragall qui va reflexionar i escriure sobre les causes de la crema d’esglésies i convents durant la Setmana Tràgica.

Aleshores van comen-
çar a assenyalar-me 
com a promotor de 

la revolta. Ni tan 
sols es van plantejar 
com podia haver-ho 
preparat jo tot sol 

des de casa estant, si 
només vaig deixar el 
Mas Germinal aquell 

dilluns...

Em coneixen? Sóc 
Joan Maragall. El 
10 d’octubre de 

1909 vaig escriure 
un text titulat La 
ciutat del perdó, 
en el qual dema-
nava l’indult dels 
comdemnats pels 
fets de la Setmana 

Tràgica. Com 
que no me’l van 
deixar publicar, 

en vull compartir 
un fragment amb 

vostès.

¿Com vos podeu estar així tranquils 
a casa vostra i en els vostres quefers 

sabent que un dia al bon solet del de-
matí, allà dalt de Montjuïc, trauran del 
castell un home lligat, i el passaran per 

davant del cel i del món i del mar, el 
portaran a un racó de fossar, i allí caurà 

mort com un conill?

L’Escola Moderna, que va iniciar la 
llarga aventura de l’escola mixta. 

La coeducació no és només educar 
sense discriminacions per raó de sexe. 
També implica enderrocar les barreres 
fonamentades en l’ètnia o la condició 
social, és educar en la igualtat respec-

tant la diferència.

No vulgueu ésser covards dues vegades. Si lla-
vores el vostre valor havia d’estar en les armes 
i no el tinguéreu, tingueu-lo almenys ara en el 
perdó, que és ben bé l’hora. I sols per aquesta 
obra de perdó amb què començareu, Barcelo-
na ja començarà a ésser una ciutat que ja no 

podrà ésser dita la ‘’ciutat de les bombes”; Bar-
celona serà: “la ciutat del perdó”, i des d’aquell 

punt i hora començarà a ésser una ciutat.

M’acusen d’anarquista perillós i em 
volen tancar, però jo no tinc res de 
què amagar-me. Ara mateix vaig a 
posar-me a les ordres de la justícia 

per acabar amb aquesta farsa!
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Francesc, Josep, 
a escola!

Em buscàveu? Doncs 
ja m’heu trobat!

No, et portem a l’Ajunta-
ment! Ens has d’explicar 

moltes coses!

I tant. Anàvem 
junts a escola. 
Aleshores eres 
un bon jan, 
però vas 
tòrcer el 
teu camí! 
Vinga, passa 
cap a 
l’Ajuntament!

Perquè 
ho dic jo!

Mai no patiràs 
prou, amb el mal 

que has fet...

Què diu el cap 
dels anarquistes?

I tant! Tu tenies part a la bomba de 
Mateu Morral, vas ser l’instigador del 
moviment de Barcelona i vas cremar 

l’església del Masnou!

Ja n’estic tip de bajana-
des! Ara mateix vaig a lliu-

rar-me a la justícia! Que 
vaig a la llibertat, doncs 
a la llibertat. Que vaig al 

fossar de Montjuïc, doncs 
al fossar de Montjuïc! 

Però hi vaig innocent, lliu-
re de culpa i amb el front 
ben alt! Deixeu passar a 

en Francesc Ferrer!

Jo no sóc el cap 
de res!

A l’Ajuntament, per què? Ara anava a lliurar-me a la justícia!

No m’agafis 
tan fort, que 
em fas mal!

Ep, alto! lliga’l!Quiet o 
disparem!

Aleshores em feia 
pregar per anar a 
estudi i, després, 
l’educació ho ha 

estat tot per a mi, 
l’única eina capaç 

de transformar una 
societat cegada per 
la ignorància que 

afavoreixen la mo-
narquia i l’església.

Deixa’ns jugar 
una estona més, 

mare!

Feu cas a la 
mare, nois, ja 
jugareu més 

tard

Francesc Ferrer i Guàrdia, va néixer el 
14 de gener a Alella. De família catòlica 
i monàrquica, els seus pares eren 
pagesos benestants propietaris del Mas 
Boter i dels terrenys veïns. Va estudiar 
a l’escola municipal d’Alella, i més tard 
a la de Teià.

El sometent fou indispensable per la detenció de Ferrer i Guàrdia. Aquesta va tenir lloc de matinada a la corba de Can Jonc, on hi ha l’accés 
cap a Can Magarola. Sembla ser que Ferrer intentava arribar a Granollers per agafar el tren tot iniciant la seva fugida.

Per què em voleu lligar, si 
no em vull escapar pas. 
Em dueu a Barcelona?

Però Barnadas, 
que no em coneixes?

Veurem una escena d’una obra de teatre sobre Ferrer on s’exposen els perjudicis contra la seva persona, posant-se en evidència la manca de 
proves fefaents i interessades sobre ell pels fets de la Setmana Tràgica, inculpant-lo com a boc expiatori de l’esclat social en contra la Guerra 
del Marroc i el malestar per les pèssimes condicions de vida de les classes populars.
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Dones d’Alella: la generació 
valenta (guerra i postguerra)*

Àurea Molina
Clavell 2009

Òscar Pallarès 
La nova publicació de l’as-
sociació Dones Solidàries 
d’Alella, escrit per la sociò-
loga Àurea Molina, ens pro-
posa fer una retrospectiva 
pel món del treball femení 
en temps de guerra i postguerra, analitzant i compar-
tint la història local de les dones que van treballar a les 
fàbriques i als camps. A través d’un conjunt d’entrevis-
tes, recull records que giren entorn al món del treball 
productiu i domèstic, amb la voluntat de fer visibles els 
rols als quals ha estat sotmesa la dona al llarg de la his-
tòria. Un projecte de recerca social que ens apropa a les 
problemàtiques de gènere i que aporta un document 
de gran valor per a la memòria històrica d’Alella.

Florència a la maleta

Anna Tomàs
Columna 2009

Òscar Pallarès 
Florència a la maleta explica 
la història de l’Eva, una noia 
de 20 anys que marxa amb 
una beca Erasmus a estudiar 
a Florència i viu l’experiència 
magnífica que acostumen a 
ser els Erasmus: festa, sortides, aventures, gent de 
mil països...  Un llibre amb què s’identificaran els que 
ja ho han fet, que animarà els que s’ho plantegen 
i que provoca molta enveja als que ja hem perdut 
l’oportunitat d’enfilar-nos a aquest tren.  

El xoriguer
FITXA TÈCNICA
Ordre: Falconiformes
Família: Falcònids
Nom científic: Falco tinnunculus
Nom vulgar: Xoriguer comú

Jordi serrano
D’entre els rapinyaires que podem trobar a casa nostra, un dels més fàcils de veure i sobretot 
d’identificar, és el xoriguer comú. I no només pel seu plomatge o pels seus xiulets característics, 
sinó per la peculiar manera de volar: roman suspès a l’aire batent les ales ràpidament, el que 
es coneix popularment com “fer l’aleta”, combinant-ho amb girs bruscos i vols plans, mentre 
localitza les seves preses cap a les quals es llança fent vols picats vertiginosos. Mentre fa l’aleta 
té la cua totalment desplegada, mostrant-ne totes les plomes, en forma de ventall. Aprofita els 
corrents d’aire o la força del vent per mantenir-se pràcticament immòbil durant llargues estones, 
repassant el terra sota seu amb el cap doblegat cap avall fins que forma un angle de 45 graus. 
Aquesta manera de volar només la repeteix un altre rapinyaire que podem trobar a l’estiu a les 
nostres contrades, l’àliga marcenca, però la confusió és difícil ja que la marcenca és molt més 
gran i robusta, de silueta més contundent, i presenta tonalitats clarament blanquinoses, mentre 
que el xoriguer és més petit, de silueta més prima i estilitzada i de tonalitats ataronjades. 

Si fem una descripció física del xoriguer caldrà dir que el mascle adult té el cap, la nuca i els 
costats del coll de color gris-blavós, la cera del bec i l’anell ocular groc llimona, el ventre ataronjat 
amb taques fosques i, com altres falcons, té un bigoti negre als dos costats de la cara. Les ales i 
l’esquena són de color castany tirant a vermellós clar, amb punts negres en forma de gotes, més 
petits a la part superior. La cua té la mateixa tonalitat gris-blavosa que el cap, i acaba amb una fran-
ja negra ampla, força característica quan fa l’aleta. Les femelles i els exemplars joves són lleugera-

ment diferents: no tenen 
el color gris-blavós del 
cap i de la cua sinó que 
els tenen de color castany 
clar amb ratlles de color 
marró fosc. A la cua hi 
tenen, a més de la fran-
ja ampla final, diverses 
franges marró fosc més 
primes. El bigoti gairebé 
no es detecta, i l’esquena 
i les ales, tot i que tam-
bé són de color castany 
vermellós, presenten una 
major densitat de taques 
fosques. Una altra dife-
rència, només apreciable 
si es veuen d’aprop, és 
que les femelles són més 
grans que els mascles.

La silueta en vol dels xoriguers també és característica: els destaquen clarament la cua, 
notablement llarga, i les ales, també llargues i força punxegudes. Quan està vora el seu niu 
és sorollós i emet uns “qui qui qui” aguts i penetrants, de vegades una mica aspres, en sèries 
ràpides o en crits aïllats. Nidifica en nius vells de cornella, en forats dels arbres, o en sortints 
de façanes o penya-segats, i defensa amb fermesa el seu niu d’altres rapinyaires, els quals 
foragita i empaita encara que siguin més grans. Sembla que les parelles de xoriguer només 
s’uneixen durant el període de reproducció i la resta de l’any romanen solitaris.

Tot i estar dins el grup dels rapinyaires diürns petits, amb els esparvers i els falcons, el 
xoriguer adult pot arribar a mesurar uns 80 centímetres de punta a punta de les ales, i uns 
30-35 centímetres de llargada de cos. Molt sovint el trobarem, si no volant fent l’aleta, aturat 
dalt d’alguna talaia (un cable, un pal de telèfons), preferentment en zones obertes o semiober-
tes, com camps de conreu, prats, zones ermes, brolles o aiguamolls. Des d’aquestes alçades 
controla tot l’entorn i detecta la presència d’aliment, constituït per petits rosegadors, ocells 
terrestres petits, granotes i insectes. A Alella, per tant, el detectarem preferentment en espais 
com la vall de Rials, coll de Vendrans, Sistres o Coma Clara, que combinen zones conreades 
amb terres ermes i fins i tot amb petites masses forestals. A la part alta de la carena, en les 
masses forestals de la serralada, el podrem veure amb relativa facilitat durant la migració 
post-nupcial, des de mitjans agost fins a l’octubre, quan alguns individus del centre i del nord 
d’Europa vénen cap a les terres més càlides del sud per passar-hi l’hivern (els xoriguers de la 
Península Ibèrica són majoritàriament sedentaris). 

Pearl Jam
Backspacer

Island Records 2009

Albert Alabau
Escolto Just Breath i em desfaig... i entenc minuts 
després el perquè: em recorda el primer cop que 
vaig veure Midnight Cowboy i vaig quedar-me cor-
robat amb Everybody’s Talking. Backspacer sona 
a clàssic modern. Sona al Rock’n’roll de la vella 
escola, com un caldo fet a foc lent quan li dones 
canya al fogó els darrers 5 minuts. Molta mala llet 
i millor gust. Riu-te de l’Avecrem. Deliciós, dens, 
feixuc... M’encanta!

NATURA LLIBRES

DISC

*El pots trobar a la Biblioteca Ferrer i Guàrdia d’Alella
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Agredir els pares
Josep Parcerisa 
En aquest espai hem dedicat alguns articles a les diferents formes 
de violència: de gènere, assetjament escolar, cap als professors..., 
però n’hi ha una altra, de la qual no se’n parla tant, que comen-
ça a prendre unes dimensions molt preocupants perquè posa en 
evidència una fractura en les estructures simbòliques, familiars i 
socials, sense les quals és difícil pensar en res que s’assembli a allò 
que entenem per societat i convivència.

Ens referim a la violència que exerceixen alguns adolescents cap 
als seus pares. Violència que no es limita al xantatge emocional, 
massa freqüent, sinó que arriba a ser física. Hem dit alguns adoles-
cents però són molts més dels que podem pensar. L’any 2008 es 
van obrir més de 4.000 expedients per agressions de fills a pares a 
l’Estat Espanyol. Evidentment, aquesta xifra, tot i ser impressionant, 
no reflecteix la realitat; és fàcil imaginar com és de difícil per a uns 
pares fer aquest pas, per tant aquesta xifra la podríem multiplicar 
per molt.

Davant d’aquests fets, la tendència és pensar que la causa són 
fenòmens externs: drogues, diners, influència dels videojocs, etc., 
sense pensar que aquests comportaments poden ser símptomes 
d’una desestructuració, individual i familiar, més profunda. 

Una de les crisis més importants que vivim és la familiar; els rols 
dels pares s’han desdibuixat, això fa que en molts casos han renun-
ciat a posar límits, a dir NO quan calia, això ha convertit aquells nois 
i noies en tirans que només poden expressar la seva por i la seva 
solitud amb violència. 

Eudald serra 
Quedi clar, d’entrada, que no es tracta d’un 
problema dels mitjans de comunicació, ja que 
aquests simplement són un reflex de la societat, 
com en moltes d’altres coses; però quantes ve-
gades hem pogut llegir o sentir que una deter-
minada persona ens ha deixat després de patir 
una “llarga malaltia”.

I, tot i que últimament aquesta tendència sem-
bla que comença a canviar, per què costa tant 
de dir en veu alta que una persona s’ha mort 
per culpa d’un càncer i, en canvi, no hi ha cap 
mena de problema en explicar-ho quan el mo-
tiu ha estat una malaltia del cor, pulmonar o de 
qualsevol altre tipus.

Ja sé que no descobrim res de l’altre món quan 
afirmem que la paraula “càncer” ha estat i segueix 
estant força dimonitzada entre la gent. Recordo 
que de petit ja havia sentit a dir als més grans 
que tal persona s’havia mort “d’un mal lleig” i jo 
em preguntava com de terrible podia ser aquesta 
malaltia, que a més de ser un “mal”, a sobre duia 
el qualificatiu de “lleig”.

I, en canvi, amb quina facilitat la fem servir 
quan volem utilitzar-la en un to pejoratiu: “aquest 
senyor és el càncer de l’empresa....” o “aquest 
futbolista és el càncer del vestidor......”, etc.

És evident que quan parlem del càncer no es-

tem parlant d’una malaltia lleu, però el fet que es 
tracti d’un procés greu no vol dir que l’haguem 
d’amagar o parlar-ne amb la boca petita.

El càncer, com totes les altres malalties im-
portants, necessita que es parli d’ell amb nor-

malitat, sense tabús. I el malalt, que ja té prou 
feina assimilant tot el que li ve al damunt, agraeix 
també aquesta normalitat, tot i que hi ha cops 

que tingui la sensació que, a més de patir-ho, 
ha de dur-ho el més dissimuladament possible i 
gairebé d’amagat, amb una espècie de sentiment 
de culpabilitat afegit, com si a sobre hagués fet 
alguna cosa per merèixer-ho.

Reconec que són tendències que no són fàcils 
de canviar, que requereixen de temps. Però vivim 
en una societat cada cop més avançada i on els 
investigadors i els metges (quant de talent tenim 
a casa nostra i que pocs recursos els hi proporcio-
nem) fan passes de gegant cada dia que passa.

Actualment, en força casos el càncer és una 
malaltia curable i en altres, es converteix en crò-
nica com succeeix amb d’altres afeccions. I tots 
aquests avenços no només han de ser una porta 
cap a l’esperança pels que estan passant aquest 
tràngol, sinó per a tothom en general. 

Cal tendir cap a la normalització d’aquesta 
malaltia, parlar-ne sense complexos i fugir de les 
etiquetes negatives que sovint, per desconeixe-
ment, li hem anat penjant amb els anys.

Molt o poc, tots coneixem algú que està 
passant per aquesta situació i cada vegada que 
s’utilitza la seva malaltia en un to despectiu o 
envoltat d’una certa intriga no li fem cap favor, 
sinó tot el contrari.

Normalitat per damunt de tot i amb veu alta, 
si us plau! 

Amb aquest títol, hom pot pensar que tenim intenció de parlar de les 
cases importants d’Alella. Tot el contrari: només es vol fer memòria 
de la gent que hi ha viscut, per senzilla que fos.

El poble començava i comença encara, després de la finca del Marque-
sat. Anirem tirant amunt pel cantó dret de la Riera, recordant coses.  

Lluny de voler fer història, simplement farem memòria, però  cons-
cients de que la memòria sovint falla, qualsevol esmena que els lectors 
ens facin ens semblarà profitosa. 

                      

Can Garma
Jordi Ribas
Casa de pagès que donava al Camí del Mig (actual Avinguda Ferran Fabra) i 
a la carretera del Masnou a Granollers. Estava orientada cap a ponent.

Al davant hi tenia un petit hort, un safareig rodó no massa gros amb 
rentadora per rentar la roba. L’hort estava tancat per una paret més aviat 
baixa i un barri que donava a la carretera. Posseïa una mina de les més 
cabaloses d’Alella. 

No tenim constància de qui era el propietari abans de que la comprés 
el Marquès d’Alella, ni de la gent que hi vivia. Va ser enderrocada per 
construir, en el seu lloc, les Escoles Fabra, als anys 30 del segle passat. 

Aquesta és la primera de les cases que trobarem apartades uns vint 
o trenta metres de la façana actual de la Riera, generalment amb el seu 
hort al davant. Can Garma, Cal Músic, Cal Cisteller, etc., formaven aquesta 
primitiva façana més separada de la Riera. Per això, aquestes també les 
considerarem cases de la Riera. 

DIVAN

TASQUES DIPLOMÀTIQUES

LES CASES D’ALELLA

Dimonitzar una malaltia
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NUARA CUSó 

Amb només 16 anys vas debutar a la 
Penya, recordes què vas sentir en aquell 
primer partit com a jugador verd-i-negre?
Gairebé no me’n recordo de les sensacions 
que vaig tenir. Sí que recordo globalment 
com va anar tot. En aquella època, quan ets 
tan jove no saps que faràs, ni si et dedicaràs 
al món del bàsquet. Jo jugava perquè m’ho 
passava molt bé i no pensava en objectius 
llunyans, només em plantejava el dia a dia. 
Treballar, ser constant i voler ser cada ve-
gada millor. 

En els teus inicis quins eren els teus ídols 
o referents a l’hora de jugar?

No tenia ídols. Tenia molta gent que m’agra-
dava, eren icones i referents, sobretot el 
Michael Jordan que era de la meva època 
i amb qui tenia moltes coincidències: vam 
néixer el mateix any, jugàvem a la mateixa 
posició i va guanyar l’anell de la NBA el ma-
teix any que amb la penya vam guanyar la 
primera lliga. 

En una ocasió vas haver de defensar-lo, 
va ser un somni fet realitat? 
Més que un somni, va ser una experiència 
fantàstica. Poder jugar contra ell al Dream 
Team a Barcelona va ser increïble.

Creus que hi ha molta diferència entre el joc 
que es fa ara i el que es feia fa uns anys?

Jordi villacampa
‘La vida al despatx és, sens dubte, més dura que a la pista de bàsquet’

JoRDi villACAMPA AMoRós 
Nascut a Reus fa 46 anys, és conside-
rat un dels grans referents del bàsquet 
europeu. Debutant amb tan sols set-
ze anys al Joventut de Badalona, qui 
li anava a dir que hi estaria tota una 
vida, primer com a jugador i més tard 
com a president del club. Ha demostrat 
un sentiment i una fidelitat als colors 
verd-i-negre com pocs jugadors a la 
història. la seva velocitat i bon tir exte-
rior el van convertir en un dels millors 
alers europeus. Buscant tranquil·litat i 
llunyania del lloc de treball es va con-
vertir en veí d’Alella ara fa 14 anys.

Ò
SC

AR
 P

AL
LA

RÈ
S



47

ESPORTS

La gran diferència que hi ha és el físic. 
Abans érem pitjors físicament, però talen-
tosa i tècnicament, no. Per exemple, els 
alers d’ara fan 2’3m, 2’4m i jo feia 1’97. Els 
jugadors ara són molt corpulents, ràpids i 
molt forts. El bàsquet s’està convertint cada 
vegada més en un esport per privilegiats 
físics, de vegades només amb el talent no 
en tens prou. 

Jordi villacampa és un gran exemple de 
fidelitat a un club. Avui dia, creus que és 
més difícil aconseguir aquesta fidelitat 
per part dels jugadors?
És possible, però difícil. Abans tampoc no hi 
havia molts casos com el meu. Normalment 
no és un tema de confortabilitat, sinó més 
aviat de com venen donades les circums-
tàncies, jo també he tingut moments molts 
difícils a la penya, en els quals he estat a 
punt de marxar o que han estat a punt de fer-
me fora de l’equip, però les circumstancies 
finalment m’hi van fer quedar. 

s’han tornat excessives o desorbitades 
les xifres que es paguen en les operaci-
ons de traspàs tant de bàsquet, com de 
futbol?
Un preu és exagerat si pagues un sou que no 
reverteix en tu. És a dir, si els recursos que 
tens d’aquell jugador (venda de samarretes, 
taquillatge, aportació d’ anunciants, etc) no 
són els suficients i et fan estar en dèficit, 
llavors qualsevol sou que es pagui és una 
exageració. Però sempre que hi hagi negoci, 
n’estic d’acord i ho defenso.

Et molesta que, en ocasions, es faci més 
ressò dels conflictes, com per exemple, 
el que s’ha viscut recentment amb la 
marxa de Ricky Rubio al Barcelona, que 
no pas de l’esport en sí?
Això són temes mediàtics, temes de línia de 
negoci dels diaris, de l’opinió pública, del 
que ven i el que no ven. Nosaltres una queixa 
que tenim és que jugant a la mateixa lliga que 
el Barcelona, els diaris ens fan una atenció 
molt més minsa. 

sembla que el gran repte dins del món 
del bàsquet sigui jugar a la NBA. t’ha-
gués agradat jugar-hi? vas tenir alguna 
oferta per fer-ho?
A la meva època era diferent. Era molt més 
difícil perquè hi havia menys equips als Es-
tats Units i només hi anaven les grans estre-
lles d’ Europa. Ara hi ha un munt de jugadors 
europeus a la NBA. Sens dubte, és la millor 
lliga del món, però està una mica mitificada 
perquè depenent de l’equip amb què juguis, 
no progresses; però clar, només veiem la 
icona perfecta com els Lakers, els Boston o 
els New York Nicks, però hi ha equips molt 
dolents.

l’any 1992 vas jugar amb la Penya la 
final de l’open McDonald’s a Paris con-
tra los Angeles lakers, com recordes 
l’experiència? 
Era una competició on jugaven els tres mi-
llors equips d’Europa contra un equip de la 
NBA i vam jugar la final contra els Lakers 
on, en aquells moments, hi havia molt bons 
jugadors. Va ser una experiència fantàstica, 
vam perdre d’un sol punt i, a més a més, vam 
ser molt competitius.

vas disputar els Jocs olímpics de seul 
l’any 1988 i els de Barcelona el 1992. Et 
vas treure l’espineta clavada de no dis-
putar els Jocs de los Ángeles del 84? 
Sí i tant, perquè no jugar als Jocs de Los 
Angeles va ser una experiència molt dura. 
Jo tenia 20 anys, mai no havia estat als Es-
tats Units, ni a cap Olimpíada, venia de fer 
molts bons resultats i em van cridar pel pre-
olímpic, però em van canviar quan tocava fer 
la part bona, que era jugar les Olimpíades. 
Em vaig perdre una medalla de plata olím-
pica i en aquell moment em vaig plantejar 
si realment pagava la pena continuar o no. 
Vaig apostar perquè pagués la pena i, mal-
grat la decepció, vaig entrenar encara més 
fort i vaig poder jugar 10 anys seguits a la 
selecció.

Guanyant una Copa d’Europa, dues lli-
gues ACB, dues Korac, una Copa del Rei 
i una medalla de bronze, creus que et va 
quedar alguna cosa per fer?
Vaig tenir la sort de poder-ho guanyar tot i 
amb un mèrit afegit, fer-ho amb l’equip que 
ho vam fer, que no era ni el Barça ni el Ma-
drid. No vam ser massa repetidors en quant a 
títols, ja que vam quedar subcampions d’Eu-
ropa i diverses vegades a la lliga, és a dir, que 
podíem haver fet més extens el palmarès, 
però aconseguir aquests títols amb la penya 
té molt de mèrit. 

l’any 1997 anuncies la teva retirada. 
Després de tants anys dedicats al bàs-
quet i havent guanyat una Copa del Rei 

amb la Penya aquell mateix any, va ser 
difícil prendre la decisió?
No, ja que era molt conscient dels meus lí-
mits físics i psíquics. No sabia que faria en 
un futur. Però sabia que m’havia arribat el 
moment. Preferia retirar-me deixant un bon 
record a la meva gent i a mi mateix i no donar 
una imatge dolenta. També em va ajudar a 
decidir-me la lesió que vaig patir als genolls, 
per la qual em van haver d’operar. Vaig saber 
que aquell era el moment de retirar-me. 

Deixes el bàsquet, però no et desvincu-
les del teu equip de tota la vida, ja que 
passes a ser-ne el president. En algun 
moment et vas plantejar convertir-te en 
entrenador?
Quan vaig acabar em vaig plantejar què fer. 
Vaig fer una sèrie de coses que m’agradaven 
com escriure una pàgina al diari i fer ràdio. 
Llavors, circumstancialment va sortir l’opor-
tunitat de ser vicepresident. Poc després, el 
president va plegar per temes personals i vaig 
agafar la presidència i d’això ja fa 10 anys.

Què és més difícil: estar a la pista de 
bàsquet o estar als despatxos?
Sens dubte la vida al despatx. A la pista t’ho 
passes bé, fas el que t’agrada, depèn de tu 
i del teu equip l’èxit o el fracàs. I ara com a 
president és aleatori. M’ajuda molt més quan 
guanya l’equip a l’hora de poder aconseguir 
espònsors, abonaments,etc.; fa que la meva 
feina, tot i treballar igual, sigui molt més 
fàcil.

Hi ha algun equip, tret de la penya, pel 
qual tinguis admiració pel seu joc i la 
seva tècnica?
El Barça i el Madrid tenen dos grans equips 
aquest any. Molt separats de la resta, han 
fet un gran esforç econòmic i han fet molts 
bons fitxatges. He vist partits seus i fan un 
joc espectacular. 

Què en saps del Club de Bàsquet Alella? 
Has vist algun partit?
Alguna vegada hi havia anat. Ara fa un temps 
que no hi vaig. Però sé que han millorat molt 
les instal·lacions i tenen una bona pedrera.

Quins són els teus plans de futur? se-
guiràs a la presidència del club durant 
molts anys?
No ho sé, no m’ho he plantejat mai. Crec 
que tenim un projecte engegat i que hem 
d’acabar. Hem fet etapes importants com el 
centre comercial Màgic Badalona i el nostre 
objectiu és deixar el club amb uns números 
adequats perquè el que vingui es trobi un 
club net, amb una estructura feta i que pugui 
treballar amb les mans lliures. No sé si això 
serà l’any vinent o d’aquí dos anys, però no 
crec que falti massa temps. 

“Em vaig perdre una 
medalla olímpica i em vaig 
plantejar si pagava la pena 
continuar”

“El Barça i el Madrid 
tenen dos grans equips 
aquest any, molt 
separats de la resta”
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ÒSCAR PALLARèS
El crossista alellenc ha aca-
bat la temporada de manera 
excel·lent sumant al seu pal-
marès dos subcampionats: el 
del Campionat de Catalunya i 
el del Campionat del Mediter-
rani. Les dues darreres curses 
de la temporada puntuaven per 
a ambdós campionats. La pri-
mera de les dues va tenir lloc 
al circuit d’Olvan, al Bergue-
dà. Després d’uns resultats en 
entrenaments no especialment 
bons, Amatriain va obtenir la 
cinquena i la tercera places 
a les dues mànegues dispu-
tades, cosa que el situava en 
segon lloc provisional de tots 
dos certàmens, seguit de prop 
pel tercer. La darrera cursa es 
va celebrar al Parc Motor, a 
Castellolí. L’alellenc hi va as-
sistir baix de facultats quan tot 
just sortia d’una grip, però va 

aconseguir signar un cinquè i 
un quart llocs que, finalment, 
el van fer pujar al segon graó 
del podi tant de la cursa com 
dels dos campionats. 

Per la seva banda, Adrià 
Codina, amb només 8 anys, 
s’ha iniciat amb prou bon peu 
aquest any en el món del mo-
tocròs. Codina ha pres part en 
aproximadament la meitat de 
proves del Campionat de Ca-
talunya de l’especialitat en la 
categoria Iniciació. Com el seu 
propi nom indica, en aquesta 
categoria corren nens d’entre 
6 i 10 anys amb motos de 50cc, 
que s’inicien en la disciplina. 
L’Adrià ha anat millorant a me-
sura que avançava la tempora-
da i, ara que ja s’ha acabat, i 
malgrat no haver corregut el 
campionat sencer, ha quedat 
classificat a la meitat de la 
taula. 

JORDI SERRANO
El Club de Rugbi Alella no perd 
el tren de la lliga. Ans al con-
trari, juga a un gran nivell, es 
manté imbatut a casa i ha es-
tat capaç de vèncer el líder amb 
solvència i claredat. 

En el primer partit va fer 
una demostració d’intencions 
guanyant el CNPN-Enginyers 
(38-10), obtenint un punt de bo-
nificació per assaigs realitzats. 
Però aquella victòria la va pagar 
cara, amb diversos jugadors le-
sionats. Potser aquest va ser un 
dels motius de la desfeta con-
tra el Castelldefels RUC (34-7) 
i de perdre en l’últim moment 
contra el RC Hospitalet (26-15) 

després d’haver anat guanyant 
durant tot el matx. Però amb 
la recuperació dels lesionats i 
un parell de noves incorpora-
cions, han tornat les victòries, 
primer per un ajustat 18 a 17 
contra el CA Vic-CRANCS i 
en l’última jornada contra el 
líder, el RC Sant Cugat, per un 
clar 28 a 19. Per l’entrenador, 
Carlos Aguilar, “més enllà dels 
bons resultats, cal destacar la 
il·lusió i les ganes de l’equip, la 
solidesa del conjunt, i que la 
columna vertebral la formen 
jugadors d’Alella i d’altres po-
bles de la comarca, senyal que 
mica en mica aquest esport hi 
va arrelant amb força”. 

AURELI TABOADA
Després de nou jornades dispu-
tades, l’Alella Club de Futbol es 
troba lluitant amb el grup cap-
davanter per aconseguir el tan 
desitjat ascens a Segona Terri-
torial. Es tracta d’un equip amb 
jugadors joves, la majoria d’ells 
veïns del nostre poble, amb els 
que l’entrenador ha aconseguit  
desenvolupar un futbol de toc, 
vistós i espectacular. Aquesta 
elecció pel bon tracte a la pi-
lota fins ara ha donat fruits i 
ha permès al primer equip en 
moltes jornades encapçalar la 
classificació.

Amb la bona marxa de 
l’equip, el club ara resta a l’es-
pera que, en properes dates, es 

doni inici a les obres que han 
de dotar el Camp Municipal 
d’uns vestuaris dignes. Tot i 
que el Full municipal anuncia 
que a començaments de 2010 
estaran enllestits, fonts del club 
asseguren que, fins al moment, 
ningú de l’empresa encarregada 
de realitzar l’obra s’ha posat en 
contacte amb la directiva, per 
tal de marcar el pla de treball.

Pel que fa al futbol base, cal 
destacar la bona marxa del ben-
jamí A, que encapçala la seva 
classificació, compartint liderat 
amb el Masnou. Els nois entre-
nats per la parella Èric i Toni 
tenen el club ben acostumat a 
encadenar victòries, golejades i 
un bon futbol de combinació. 

NUARA CUSó
Fent un repàs de totes les 
categories del bàsquet d’Ale-
lla, des dels sèniors fins als 
pre-mini mixte, podem veure 
que aquesta temporada hi ha 
una gran diferència, han per-
dut tres partits a casa i dos a 
fora. Tot i tenir el base titular 
lesionat, s’esperaven millors 
resultats, ja que compta amb 
jugadors de la temporada pas-
sada que tenen experiència 
en categories superiors. Els 
sots-21 estan fent una bona 
temporada però podrien fer 
molt més. Estan classificats 
en quart lloc. Pel que fa a la 
categoria júnior, té jugadors 
lesionats i no ha guanyat cap 
partit, juguen a nivell A-1, per 
sobre de les seves possibili-
tats. L’equip de cadets masculí 
ho està fent bé fins ara, per a 
part de l’equip, aquest és el 

seu segon any i, amb experièn-
cia, actualment estan jugant 
al nivell B i esperen classifi-
car-se pel B-1. El cadet femení 
també està al nivell B i estan 
classificades, actualment, en 
la tercera posició. L’infantil 
masculí està jugant a nivell 
D, la majoria és el primer any 
que juguen i el seu objectiu 
és millorar molt fins a final 
de temporada ja que encara 
no han guanyat cap partit. 
L’infantil femení va una mica 
millor, ja que està en tercera 
posició. A la categoria mini A 
masculí estan jugant molt bé, 
són primers al nivell B i estan 
guanyant tots els partits. En 
la fase següent aspiren a ju-
gar al nivell A. I finalment, la 
categoria pre-mini mixte que, 
tot i que la majoria dels seus 
jugadors no havien competit 
mai, va en primera posició. 

 MOTOCRÒS

xavi Amatriain, sots-campió 
de Catalunya de motocròs

 RUGBI

l’Alella guanya el líder i es consolida 
a la part alta de la classificació

 FUTBOL

l’Alella al capdavant de la classificació

 BASQUET

un repàs a totes les categories

Q
uI

Co
 L

Lu
Ch



50

revistaalella



51

ESPORTS

NUARA CUSó
Les aspiracions dels dos ger-
mans alellencs no tenen fi. L’en-
trenament rigorós que duen a 
terme està donant els seus 
fruits i així ho veiem compe-
tició rere competició. A nivell 
internacional, el passat mes de 
Novembre, l’Alan va competir a 
la Copa del Món de Berlín, i en 
Brenton a la d’Estocolm, on els 
dos van arribar a la final dels 
200m estils i van tenir l’opor-
tunitat d’enfrontar-se al millor 
nedador de tots els temps, 
Michael Phelps. Si Brenton va 
ser millor que Phelps al parcial 
de braça, Alan va aconseguir 
avançar-lo i girar abans que ell 

als 150m. Finalment, Brenton 
i Alan van acabar en setena i 
cinquena posició respectiva-
ment. Del 26 al 29 de novem-
bre es va celebrar a Castelló el 
campionat estatal d’hivern on 
van aconseguir, entre els dos, 
un total de 10 medalles. L’Alan 
va guanyar les tres proves estils 
(100, 200 i 400m). De ben segur 
que aquesta competició ajudarà 
als germans a preparar-se per a 
l’Europeu d’Istambul. Després 
de tanta competició, els ger-
mans Cabello faran un petit i 
merescut descans fins a tornar 
a concentrar-se amb la selec-
ció estatal del 3 al 9 de Gener a 
Font Romeu. 

NUARA CUSó
La incorporació del patinatge 
a les activitats de l’EIE (Escola 
d’Iniciació Esportiva) el passat 
mes de setembre ha estat tot un 
èxit, ja que les sis alellenques 
que van participar en el “V Tro-
feu Tardor”, disputat a Argento-
na el passat mes de Novembre, 
van aconseguir dues copes en 
una competició on hi havia 65 
participants.

El passat 15 de novembre es 
va celebrar el Primer Circuit de 
Cross del Maresme a Alella. Hi 
va destacar Laia Torralba, que 
va aconseguir el primer lloc en 
categoria femenina. Un mes 

més tard, el 20 de desembre 
es va disputar el segon circuit 
d’aquesta competició a Alella, 
on els participants havien de 
superar un circuit adient en 
dificultat i distancia per a cada 
categoria, des dels nens de 5 
anys fins a la categoria Open.

Una altra de les activitats 
promogudes per L’EIE és el ta-
ekwondo; esport del qual el pas-
sat 19 de desembre es va con-
vocar una trobada-exhibició al 
poliesportiu municipal d’Alella 
amb la participació de diverses 
escoles i entitats del Maresme i 
on es va poder veure la destresa 
assolida pels participants. 

NUARA CUSó
Ferran Ros, que es 
va proclamar cam-
pió de Catalunya de 
duatló l’any passat, 
ha hagut de penjar la 
bicicleta momentàni-
ament. L’esgotament i 
el gran esforç fet per 
Ros aquest darrer any, 
l’han dut a una lesió 
per la qual haurà de 
seguir fent repòs du-
rant uns mesos. Això 
sí, l’alellenc té clar que 
intentarà competir pel 
pròxim campionat d’Espanya de 
duatló que es durà a terme el pro-
per mes d’abril. Els que sí han par-
ticipat en diverses proves aquest 
any, han estat la parella formada 
per Eva Tomàs i Adam Armen-
gol. Tomàs va quedar la novena 
classificada de la general i la pri-
mera per equips al campionat de 
Catalunya de triatló. Adam Ar-

mengol va participar 
en una de les proves 
més importants de ci-
clisme a Europa, una 
cursa amb 7000 par-
ticipants i 185km de 
recorregut, passant 
per ports de munta-
nya mítics del Tour. 
També va participar 
a la prova inaugural 
del circuit de duatló a 
Vallfogona. El també 
alellenc Pau Cebrian 
ha disputat al llarg 
d’aquest darrer any 

diverses curses arreu de Cata-
lunya, com ara la I Cursa d’Alta 
Muntanya de Berga, la IV Cursa 
del Pedraforca-Saldes i la I Cursa 
Cavalls del Vent. L’última prova 
que disputarà Cebrian, serà la de 
Sant Silvestre el dia 31 de Desem-
bre, ja que fins ben arribada la pri-
mavera, farà de monitor d’esquí a 
La Masella. 

XAVI TARAFA
45ena Behobia - San Sebastián i 
86ena Jean Bouin. Dues autènti-
ques clàssiques com a plats forts 
pels atletes del Serra Marina du-
rant aquests mesos.

Més de 20 atletes i acompa-
nyants van desplaçar-se fins a 
Donostia amb l’intenció de cór-
rer els 20km que uneixen Beho-
bia amb la capital Guipuscoana. 
Ni l’aigua, ni el fort vent ni la pe-
dra, van fer fer enrere els atletes 
alellencs que van prendre la sor-
tida entre 14.990 corredors més. 
En un dia de gossos, els atletes 
varen fer un digne paper, havent-
n’hi diversos que van baixar d’1h 
25’,i essent Edgar Olivares amb 
1h 21’ 24’’ el més ràpid.

A finals de novembre la cita 
era a Barcelona: Jean Bouin. 9 
atletes prengueren sortida en la 
cursa open on les dues fèmines 
de l’equip, Màbel Vila i Inés Ivor-
ra, van aconseguir marca perso-

nal en 10km. Menció a part cal fer 
per Edgar Olivares, que s’atreví 
a sortir a la cursa elit acabant el 
28è de 32 atletes, amb un mag-
nífic crono de 38:10 i assolint 
l’objectiu de no ser doblat en el 
dur circuit de Montjuïc.

Però aquestes no han es-
tat les úniques proves en què 
han participat els atletes ale-
llencs aquesta tardor. El 15 de 
Novembre, al cros comarcal 
d’Arenys, Alella va aconseguir 
quatre podis: Ramon Quesada, 
2on en Veterans B; Màbel Vila, 
1a Veterana; Inés Ivorra, 2a en 
fèmines sènior; i l’atleta de l’es-
cola municipal d’atletisme, Laia 
Torralba, 1a  infantil femenina. 
Abans, el 25 d’octubre, les fèmi-
nes, que pugen fortes, ja s’havi-
en provat a la Cursa de la Dona. 
El mateix dia, altres atletes del 
club es repartien entre Manresa 
i Cabrera de Mar en altres pro-
ves de 10km. 

 NATACIÓ

Els germans Cabello competeixen 
amb Michael Phelps

 ESCOLA D’INICIACIÓ ESPORTIVA

Alellencs sobre rodes

 DUATLÓ

Ros lesionat, però la resta 
d’alellencs segueixen competint

 ATLETISME

tardor de clàssiques atlètiques

Brenton posa somrient al costat de Phelps.

Eva Tomàs en 
plena cursa.
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