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75 anys fent escola
Després del dossier del número anterior d’Alella de-
dicat al cinquantè aniversari de la publicació, seguim 
de celebració; aquest cop amb la commemoració del 
75è aniversari de les escoles Fabra.
Quan repassàvem la història de la revista dèiem que, a 
través de les seves pàgines, podíem seguir l’esdevenir 
del nostre poble i que aquesta història podia sim-
bolitzar l’evolució del nostre país. Igualment passa 
amb l’evolució de les Fabra. República, Guerra Civil, 
dictadura nacional catòlica, monarquia parlamen-
tària i autonomia son els règims polítics que, durant 
aquest període, s’han succeït al govern del nostre país 
i n’han condicionat la política educativa.
Com queda reflectit en l’article de Salvador Ribas, 
en el primer edifici de l’escola, obra de l’arquitecte 
Josep Goday, hi trobem un exemple representatiu 
d’un moment àlgid de la història de la pedagogia del 
nostre país. Efectivament, encara avui es recorda amb 
admiració el impuls que la Generalitat Republicana 
va donar a la pràctica educativa i que va quedar re-
flectit en la planificació racional d’una petita escola 
de poble, la d’Alella. Escola que tot just acabem de 
descobrir en aquest aspecte i què de ben segur, amb 
el temps, anirem valorant  en la seva justa mesura.
En la cronologia històrica signada per Ramon An-
glada veiem com aquell edifici va aguantar gairebé 
50 anys com a equipament escolar al servei de la 
mainada d’Alella. Va ser aleshores, en la dècada dels 
vuitanta, amb la l’acabada d’estrenar democràcia, 
que l’Escola Fabra es va dotar d’un nou edifici que 
va prendre el nom del Bosquet, donada la proximitat 
geogràfica d’aquest indret.
Trobarem també en el dossier un escrit signat 
col·lectivament pels mestres de l’escola Fabra, dels 
qual hem manllevat la frase que utilitzem per a titu-
lar aquest escrit: 75 anys fent escola. Eslògan que, 
al nostre entendre, resumeix a la perfecció l’esperit 
d’aquest aniversari i el tarannà que els organitzadors 
dels actes commemoratius li han volgut donar.
Més endavant podrem llegir les entrevistes a l’actual 
directora del Centre i a la presidenta de l’AMPA, tot 
just abans de donar pas a unes pàgines de contingut 
més gràfic, que esperem us facin la mateixa delícia 
que ens ha fet ha nosaltres a l’hora de preparar-les, 
i que culminen amb la magna fotografia a dues pla-
nes, obra de Quico Lluch, on han posat els actuals 
alumnes juntament als seus professors.
Com que aquest aniversari d’alguna manera o altre 
ens incumbeix a tots els veïns d’Alella, volem acomia-
dar-nos d’aquesta editorial adreçant-nos a tots ells 
amb un afectuós i sincer Per molts anys!

Ramon Ruiz
Director
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articles signats.

PUNTUALITZACIÓ   
Voldria fer-vos arribar una puntualització so-
bre l’article Aproven els pressupostos per al 
2010

En concret, en aquest article es diu, en 
referència als sous dels càrrecs electes i dels 
càrrecs de confiança, que “L’Alcalde va res-
pondre que no congelarien els sous perquè no 
ho creien necessari en el cas concret d’Alella, i 
va explicar que seguirien augmentant-los ba-
sant-se en l’increment de l’IPC (que enguany 

Voldria matisar varies coses:
És cert que l’alcalde va dir que no es con-

gelarien els sous ni pels càrrecs electes ni per 
al personal al servei de l’Ajuntament: funcio-
naris, laborals i eventuals (anomenats de con-

pressupostos de l’Estat per aquest any. 
L’evolució de l’IPC anual va ser (de desem-

les retribucions pels càrrecs electes “quedaran 
subjectes a la variació de l’import menor dels 

un augment igual o inferior als treballadors de 

se senten comentaris sobre els nostres sous 

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

ens ve de gust. Encara hi ha qui pensa que 
estem en política per fer-nos rics i els escàn-
dols de dirigents de partits com el PSC, el PP 
o CiU al llarg dels anys no ajuden a pensar el 
contrari. 

 M’agradaria que quedés clar el mecanis-
me d’augment dels nostres sous sense entrar 
en si és políticament correcte, o en si hem de 
cobrar per fer política, o si cobrem molt o poc, 
etc.
 Jaume Ponsa

LA FOTO DE LA DISCÒRDIA
Pel que fa a la polèmica engegada pel PP, amb 
el Sr. Berzosa al capdavant, sobre la il·legalitat 
de la càmera per al control fotogràfic del tràn-
sit, em sembla del tot hipòcrita. Les normes 
de circulació hi són per regular i la funció de la 
càmera és sancionar els infractors. Fins aquí cap 
problema, hi ha detractors i simpatitzants. Però 
la cosa no és tan senzilla: si l’aparell està situat 
a la Moraleja de Madrid (comunitat presidida 

és una aberració, els dirigents del mateix partit 
ho troben d’allò més criticable. Com pot ésser? 
Reflexionem-hi.
Joaquim Saiz

CARTA OBERTA AL DIRECTOR   
Benvolgut Ramon,
constato que el que tu anomenes relleu ge-

passa res, amb el temps segurament en reco-
neixeràs l’encert. La teva opinió personal, que 
tu mateix et publiques al darrer número de la 
revista, és això, la teva opinió, i per tant no hi 
tindríem res a dir... si no fos per la forma i el 
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CARTES

context en què es manifesta. Perquè, la veri-
tat, i disculpa que sigui tan directe, els teus 
comentaris són un autèntic despropòsit. I com 
que no vull fer cap judici d’intencions, ni puc 
creure que siguis plenament conscient de la 
magnitud del despropòsit, miraré de fer-t’ho 
evident en aquestes breus ratlles.

Que aprofitis l’aprovació de l’Avanç de 

vol la cosa contra CIU, és com a mínim estrany 
si al final resulta que la teva opinió i la nostra 
posició no sembla que les separi res de fona-
mental. A què et deus voler referir quan dius 

-
ció de fons que li fas (a part de la del camp de 

-
pista “quedarà totalment urbanitzada sense 
cap zona agrícola ni forestal que ens recordin 
un passat no tan llunyà.” En què quedem? És 

-
ment creiem que és, en el sentit, com tu bé 
apuntes, que és un projecte rigorós, raonable, 
que pretén endreçar i preservar el municipi de 
les agressions i la pressió urbanística. 

Et sorprèn que haguem votat a favor 

treballat de valent, i que tot i no ser neces-
saris els nostres tres vots per aprovar-lo, hem 
aconseguit consensuar alguns aspectes prou 

la teva opinió? Que és el que incomoda tant?  
Tot plegat és com a mínim insòlit.

Però aquestes inconsistències no són res 
al costat de les insinuacions que es desprenen 
del teu escrit. Aquí, segurament de forma poc 
meditada, entres de ple en un terreny molt 
delicat i perillós. T’erigeixes, ni més ni menys, 
que en intèrpret dels interessos del nostre 

que CIU no els ha defensat. Què vols dir exac-

-

pot semblar que dius, que CIU està per defen-
sar els interessos privats dels seus votants, per 
damunt dels interessos generals del poble? De 

el moment d’escriure-ho hagis estat conscient 
de les implicacions del que véns a dir. La lleu-
geresa, si em permets, arriba fins a l’extrem 
de qualificar el nostre treball de “recolzament 

sort, la Laura Ruiz, dues pàgines després de la 
teva, ho posa tot al seu lloc quan informa amb 
precisió dels pressupostos.

perquè l’embolic és important i, sense voler, 
encara es podria complicar més. Si et sembla, 
amb la publicació d’aquesta carta donarem 
l’assumpte per acabat. Sigui dit tot això des 
del nostre afecte i consideració per la revista 
que tan dignament dirigeixes. 

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
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Actuacions per a pal·liar l’efecte 
de les nevades 

Després de la nevada del mes de març, els boscos del terme munici-
pal han quedat força malmesos, fet pel qual, durant els mesos d’abril 
i maig, s’han iniciat una sèrie d’actuacions de neteja. Les principals 
mesures adoptades són la retirada d’arbres caiguts i branques 
esberlades de les franges de prevenció contra incendis, la sol·licitud 
de contractació a través del Consell Comarcal de dues brigades de 
neteja al municipi, emmarcada dins el decret de mesures urgents per 
la nevada, i la neteja dels camins i pistes prioritaris per part del Parc 
de la Serralada Litoral i del Departament de Medi Ambient 
de la Generalitat. La secció local de l’ADF també està realitzant 
treballs de desembosc i desbrossada. Alhora, s’ha informat els pro-
pietaris forestals de la convocatòria d’ajuts per a particulars afectats 
per la nevada. 

Iniciades les obres d’ampliació 
de l’escola  

Amb la col·locació de la primera pedra el 27 de febrer passat es 
va donar el tret de sortida a les obres d’ampliació de l’escola Fabra, 
obres que es preveu que s’allarguin fins al primer trimestre del 2011 
i el cost de les quals, 3’4 milions d’euros, serà finançat per l’Ajunta-
ment amb el compromís de la Generalitat de tornar aquest diners 
a partir del 2011. Les obres s’executaran en cinc fases, tenint en 
compte el calendari escolar i tractant d’interferir el menys possible 
en l’activitat de l’escola. Les obres, que coincideixen amb el 75è 
aniversari de l’escola, permetran ampliar la superfície de l’escola i 
redistribuir els espais per acollir dues línies d’infantil i primària en el 
mateix recinte. 

DEL POBLE
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S’amplia el transport públic 
a Alella
Des del passat 15 d’abril funciona al municipi un nou servei de trans-
port públic, una iniciativa municipal i del col·lectiu de taxistes 
d’Alella del qual es beneficiaran les persones empadronades majors 
de 65 anys i aquelles amb una minusvalidesa reconeguda de més 
del 33%. El servei, que caldrà contractar a l’Ajuntament i que només 
funcionarà entre setmana i dies no festius, permetrà que els taxistes 
recullin la persona al lloc convingut i la portin (i la recullin posterior-
ment) fins als equipaments municipals o qualsevol parada de bus. 
L’usuari només haurà de pagar 2 euros pel servei, i l’ajuntament 
finançarà els quatre euros restants fins a cobrir els 6 euros que 
costa cadascun d’aquests serveis. 

Nova exposició de Rosa Agenjo 
La Galeria ART Centre de Barcelona ha acollit, del 15 d’abril al 
25 de maig, una nova exposició de l’artista alellenca Rosa Agenjo. 
La mostra, que porta per nom “Pindàriques”, recull diferents obres 
inspirades en els paisatges i racons d’Alella, fidel a l’esperit de l’auto-
ra que pinta sempre en contacte directe amb la natura. En aquesta 
ocasió els quadres de la pintora intenten posar en contacte el món 
de l’antiguitat clàssica i romana amb els paisatges alellencs. Rosa 
Agenjo ha exposat recentment a Copenhague i ho farà també a 
l’Illa Diagonal de Barcelona.
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Es lliuren els premis de la fase 
local de la Mostra Literària del 
Maresme 
Dins del marc d’Espais de Poesia, el dia 18 d’abril es va fer públic el 
veredicte i es van lliurar els premis de la fase local de la vint-i-setena 
edició de la Mostra Literària del Maresme. En aquesta edició es van 
rebre un total de 124 obres en prosa i 47 en poesia, repartides en-
tre les diferents categories d’edat. A l’acte de lliurament de premis hi 
van participar les orquestres municipals d’Alella i la coral de l’escola 
Ressó, que van interpretar alguns dels textos guanyadors de l’edició 
anterior. Els guanyadors de la fase local passaran ara a competir a 
la fase comarcal de la Mostra, on hi participaran també els guanya-
dors de la resta de municipis de la comarca.
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La revista de Les Hortènsies 
celebra el seu primer aniversari 

La revista mensu-
al Tarannà, que 
edita el centre 
Les Hortènsies ha 
arribat al número 
12 i celebra, 
per tant, el seu 
primer aniversari. 
La publicació 
l’escriuen els 
treballadors del 
centre i recull 
informació de tot 
allò que passa a 
la residència i de 
les activitats dels 
residents, però 
també compta 
amb una secció 
tipus taulell 
d’anuncis o apar-
tats dedicats a 
receptes de cuina 
i a passatemps, 
per posar tan sols 
alguns exemples. 

Als interns els encanta veure’s a les fotografies i els familiars les ad-
quireixen contents perquè així s’assabenten millor de tot allò que fan 
els seus éssers estimats que viuen allà. Segons explica Ana Segovia, 
responsable de redacció: “Fins al moment la fem fotocopiada, però 
confiem poder passar a fer-la en color ben aviat”. l

Alella ja té trabucaires  

Amb el nom de “Trabucaires del vi d’Alella”, un grup de dones 
i homes del poble s’han unit i han creat aquesta associació, que 
pretén omplir de pólvora i de festa els carrers del municipi i d’altres 
del voltant. Actualment la colla ja ha realitzat tots els tràmits per 
a constituir-se legalment i es troba tramitant els permisos d’armes 
de part dels seus membres i buscant patrocinadors. La colla va 
fer la seva primera aparició a la XXVIII Trobada Nacional de 
Trabucaires de Catalunya, celebrada al Castell de Montjuïc re-
centment, i preveu fer el seu acte oficial de presentació i el bateig 
durant la Festa de la Verema d’enguany, apadrinats per la German-
dat de Trabucaires, Geganters i Grallers de Sant Andreu, colla que 
fa vint anys que desperta els alellencs per la Verema, i la Coordina-
dora de Trabucaires de Catalunya. 

DEL POBLE

L’ONCE reparteix 350 mil euros 
a Alella 
El número 97278 és, des del dia 6 de maig, el número de la sort 
d’uns quants alellencs. I és que va ser aquest dia que Leonor 
Jara, la venedora de la ONCE de la caseta de la Porxada, va vendre 
deu cupons amb aquest número que va ser premiat en el sorteig 
d’aquella nit. La fortuna va quedar repartida entre sis o set alellencs 
que havien comprat un o dos números. Amb 35 mil euros més 
a la butxaca els uns, i amb 70 mil els altres, els somriures els han 
durat tant com les felicitacions que encara els arriben dels amics, 
familiars i veïns. CE

DI
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Nova edició de la Trobada de 
noves experiències empresarials
El divendres 16 d’abril al matí va tenir lloc, a Les Golfes de Can 
Lleonart, la quarta edició de la Trobada de noves experiències em-
presarials, organitzada per l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajun-
tament i dirigida a empresaris i a empreses del municipi. Aquestes 
trobades tenen com a objectius el de crear un espai de relació entre 
els empresaris d’Alella, així com donar a conèixer noves experiències 
empresarials, i es centren sempre en una temàtica concreta i apli-
cable als negocis, en aquesta ocasió, “la innovació com a filosofia 
d’empresa”, temàtica que va interessar molt els assistents. La valora-
ció de la jornada, tant per part dels assistents com de l’organització, 
és molt bona, i hi ha intenció de donar-hi continuïtat. 

Prescriptors turístics es familiarit-
zen amb la DO Alella, Picasso i el 
Maresme modernista
El Consorci de Promoció Turística del Maresme ha obert una 
nova via per donar a conèixer les rutes i els productes turístics de la des-
tinació Costa de Barcelona-Maresme. Es tracta de jornades de familia-
rització adreçades a recepcionistes d’allotjaments turístics, informadors/
es turístics i personal que té un contacte directe amb els visitants. Amb 
l’objectiu que aquests puguin conèixer de primera mà diverses ofertes 
que ofereix el Maresme i poder assessorar millor als turistes, el Consorci 
ha posat en marxa unes jornades de familiarització. Una vintena de 
professionals d’establiments turístics de la comarca van descobrir obres 
úniques de Pablo Picasso que es troben a la Fundació Palau de Caldes 
d’Estrac, van tenir contacte directe amb part del Maresme modernista 
visitant la Casa Museu Domènech i Montaner de Canet de Mar i 
fent la ruta audioguiada de Mataró, i es van remuntar a l’època romana 
quan van visitar la Cella Vinaria i el CAT de Teià, on van conèixer el 
procés romà d’elaboració del vi. 
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Renoven el paviment de la plaça de Can Lleonart 
Fa poques setmanes vam poder veure la plaça de Can Lleonart en obres altra vegada. Fins i tot 
es va instal·lar una passarel·la de fusta per poder passar per sobre del parterre de gespa on hi ha 
la premsa del mil·lenari, perquè tota la plaça estava rodejada de tanques. Alguns es van espantar 
en veure la plaça altre cop aixecada, però l’ensurt va durar tan sols unes hores, el temps que es 
va trigar a instal·lar una nova capa de paviment vermell que restituís el que havia quedat en mal 
estat després de les obres dutes a terme recentment per ATLL (Aigües Ter Llobregat). De fet, 
l’actuació és fruit del conveni a què han arribat aquesta empresa pública i l’Ajuntament, pel qual 
ATLL s’ha compromès a realitzar diverses obres de millora a diferents punts de la xarxa de viària 
del poble. 

DEL PLE
Aproven definitivament el 
Consorci de la DO Alella
El Ple ordinari del mes de març va aprovar per 
unanimitat la creació i constitució del Con-
sorci de la Denominació d’Origen Alella, 
així com els estatuts pels quals aquest orga-
nisme s’haurà de regir. Alella tindrà dos re-
presentants dins del mateix, l’alcalde Andreu 
Francisco i la regidora de Turisme i Promoció 
Econòmica, Isabel Nonell. L’entitat es crea 
amb l’objectiu de vetllar per la promoció dels 
vins amb DO Alella, alhora que per treballar 
de manera conjunta entre els seus integrants 
de cara al desenvolupament turístic d’aquest 
territori que uneix part del Maresme i del 
Vallès. Tot i que la DO Alella està constituïda 
per 18 municipis, només 15 d’ells han volgut 
formar part del Consorci: Argentona, Mont-
gat i Premià de Dalt han preferit quedar-ne 
al marge. En formen, doncs, part: Alella, Ca-
brils, El Masnou, La Roca, Martorelles, Mon-
tornès, Òrrius, Premià de Mar, Santa Maria 
de Martorelles, Sant Fost, Teià, Tiana, Vallro-
manes, Vilanova i Vilassar de Dalt, a més del 
Consell Regulador de la DO Alella.  

El PP proposa denunciar 
els immigrants en situació 
irregular
Al ple d’abril el Partit Popular va presentar 
una moció per denunciar a la policia els im-
migrants en situació irregular empadronats 
al municipi. El regidor popular, Javier Ber-
zosa, va explicar que és partidari que els 
immigrants que vinguin a treballar i a col-
laborar amb el desenvolupament econò-
mic no han de tenir les portes tancades. La 
resta de grup del consistori van votar-hi en 
contra, excepte Gent d’Alella que va abste-
nir-se sense donar explicacions. Els regidors 
de Convergència i Unió del consistori de 
Llavaneres havien votat a favor d’aquesta 
mateixa moció uns dies abans, però els del 
consistori alellenc van votar-hi en contra. La 
regidora Xatart va explicar que no accep-
taven que s’instrumentalitzés un tema deli-
cat que “porta problemes als ajuntaments 
dels pobles amb alts nivells d’estrangers”, 
però que “no és el cas d’Alella”. 

Pressupostos més accessi-
bles a la ciutadania
Els regidors de CiU van presentar dues moci-
ons per millorar la transparència en la gestió 
municipal al ple del mes d’abril. La primera 
pretenia la publicació dels pressupostos a 
la pàgina web municipal, però la van retirar 
argumentant que havien rebut el compro-
mís del govern d’estudiar conjuntament la 
qüestió. També van proposar, en una sego-
na moció aprovada per unanimitat, modifi-
car les bases d’execució del pressupost per 
tal de garantir un accés més fàcil i continuat 
a l’estat d’execució del pressupost. 

La Serralada Litoral i la 
biodiversitat
L’Ajuntament es va adherir a la celebració 
de l’any internacional de la biodiversitat 
declarat per l’ONU, ja que al ple de març 
tots els grups van votar a favor d’una moció 
del Partit Popular que ho proposava. Es va 
acordar aprofitar l’ocasió per sensibilitzar 
els alellencs sobre la importància de salva-
guardar la diversitat biològica; sobretot 
muntant activitats de coneixement i ex-
ploració en el marc de la Serralada Litoral. 
Esquerra+La Garnatxa havien anunciat que 
hi votarien a favor amb l’única condició de 
fer una versió catalana del text. CiU i el COR 
van afegir-se també a aquesta demanda. 

DEL POBLE

Les frases del ple

Després que el regidor del Partit Soci-
alista de Catalunya, Josep Maria Serés, 
llegís un fragment d’un discurs de Mari-
ano Rajoy, el regidor del Partit Popular, 
Javier Berzosa, va demanar el torn de 
paraula per dir-li: “M’honora que hagi 
tingut el detall de cercar en hemero-
teques el discurs del futur president 
d’Espanya, actual president del meu 
partit”. 
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LAURA RUIZ

Per què vas entrar a ocupar la Regidoria 
d’Educació a mig mandat? 
M’ho va demanar l’alcalde i no m’ho vaig 
pensar dues vegades perquè era un repte 

que m’interessava. Era una responsabilitat 
que podria ser-me enriquidora. 

Per què va abandonar Jaume Ponsa? 
El que és un fet és que ell feia sis anys que era 
regidor d’Educació i es pot comprendre que 
en algun moment decideixis fer un canvi. Jo 
m’ho prenc com un procés normal dins d’un 
govern: les responsabilitats canvien i sovint 
en sorgeixen de noves. 

No són dues Regidories prou importants 
com perquè se n’ocupi un sol regidor? 
Les dues són molt importants, però tal i com 
jo les concebo són complementàries, no sé on 
comença l’una i on acaba l’altra. Malgrat se 
m’ha generat més feina, no ha estat complicat 
tirar endavant. Entenc que la cultura va molt 

lligada a l’educació i tot és molt natural i fluït. 
A més, sóc partidària d’enfortir el projecte 
educatiu del poble i una manera de fer-ho és 
interrelacionant aquests dos àmbits. 

Què has aportat a la Regidoria? 
És molt aviat per dir-ho... Sens dubte el més 
important que hem viscut aquest darrer any 
és la construcció de l’escola de la Serreta i 
l’inici de les obres de l’ampliació de l’escola 
Fabra. Estem en un moment engrescador!

Quina sensació t’agradaria tenir quan s’aca-
bi el mandat? 
M’agradaria que fóssim capaços d’implantar 
les primeres accions dels camins escolars 
que permetran que els nens accedeixin a 
l’escola amb major seguretat i de manera 

“Educació i Cultura són 
complementàries; no sé on 
acaba una i comença l’altra” 
Marta Giralt, regidora d’Educació

Ò
SC

AR
 P

AL
LA

RÈ
S

MARTA GIRALT fa un any i dos 
mesos que s’ocupa de la Regidoria 
d’Educació, després que Jaume 
Ponsa en fos l’encarregat des que 
ERC+La Garnatxa és al govern. 
Amb la seva habitual serenitat ens 
explica com compagina aquesta 
tasca amb la feina al capdavant de 
la Regidoria de Cultura.
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més sostenible. En termes generals, desit-
jaria que com a resultat de totes les accions 
que anem prenent, poguéssim afirmar que 
el món educatiu d’Alella està més coordinat 
i que es coneix millor. El Consell Escolar 
Municipal que estem a punt de constituir 
n’és un bon exemple.

Què en penses de la nova llei d’educació? 
En penso moltes coses... Afronta reformes 
de gran importància, però hi ha molts aspec-
tes que no estan gens clars. Hi ha confusions 
respecte les noves relacions del Departa-
ment d’Educació amb els ajuntaments. Sa-
bem que tindrem més competències, però no 
està clar si tindrem més recursos. Crec que 
és positiu que els qui coneixem millor les 
necessitats del municipi puguem implicar-
nos i incidir més, però calen recursos. 

Tenim una piscina nova, però només en 
gaudeixen els nens de 1r i 2n de primària. 
Per què? 
Nosaltres el que volem és que tots els nens 
fins als set anys sàpiguen nedar. Evident-
ment, estaria molt bé que ens poguéssim 
permetre fer piscina fins a 4t d’ESO, però 
en aquests moments hi ha altres prioritats.

Quan creus que retornarà la Generalitat els 
diners per la ampliació de l’Escola Fabra?
El compromís és que sigui entre el 2011 i 
el 2012. 

En la situació econòmica actual, no és un 
risc molt alt que l’Ajuntament hagi avan-
çat els diners per la inversió? 

Era una necessitat i a vegades aquestes com-
porten risc. Entenem que hi ha uns acords 
ferms amb el govern del nostre país. Ho 
havíem de fer perquè el risc que realment 
corríem era que no es fes l’ampliació.
 
Què passarà amb l’edifici de baix? 
El conveni de cessió que va signar l’Ajun-
tament amb el besavi del Marquès actual 
parlava que l’edifici sempre es destinaria a 
finalitats educatives. La voluntat política és 
que així sigui i ja hi ha converses, idees i pro-

jectes. Encara queden un parell d’anys perquè 
l’escola Fabra deixi de necessitar l’edifici i 
perquè es converteixi en un gran equipament 
pel poble, és un edifici molt valuós.

Amb quins equipaments comptarà l’Escola 
Fabra un cop acabada l’ampliació? 
La millora més important és que passarem de 
tres edificis a un. El projecte és molt maco, 
queda tot molt integrat. Hi haurà aula de mú-
sica, aula de psicomotricitat, poliesportiu, 
biblioteca, un menjador en condicions i més 
patis. Acabarem amb la mancança històrica 
de l’escola: hi havia tres línies quan havia 
estat pensada per acollir-ne només una. A 
més, Infantil també creixerà: tindrà sala de 
psicomotricitat, sala de professors i un pati 
molt més còmode. Em fa molta il·lusió, els 

meus fills van anar-hi i jo era de les que sem-
pre em queixava!

En quin estat es troben les obres de l’es-
cola de La Serreta? 
Han d’estar llestes a finals de juny i sembla 
que van a bon ritme. Confio que compliran 
amb aquest termini.

Al gener va haver-hi enrenou amb les 
inscripcions a les escoles. Què va passar 
exactament? 
El problema va ser que enguany les inscripci-
ons es van avançar dos mesos i no vam tenir 
temps, ni el Departament d’Educació ni no-
saltres, d’explicar el projecte de La Serreta 
com calia. No vam poder fer pedagogia i això 
va comportar un descontent de la població 
afectada. Sempre s’havia dit que seria una 
elecció voluntària, però el mes de desembre 
el Departament va decidir que, com que no 
hi havia voluntaris, s’adjudicarien les places 
mitjançant un sorteig. Des de l’Ajuntament 
vam recolzar els ciutadans perquè no es fes 
per sorteig i ho vam aconseguir. Un projecte 
nou ha de començar amb il·lusió. 

Amb quants alumnes s’inaugurarà el curs 
a La Serreta? S’eliminaran tots els cursos 
triplicats a la Fabra? 
No són xifres definitives, de moment hi ha 75 
alumnes preinscrits. La conseqüència dels 
malentesos ha estat que l’Escola Fabra no 
s’ha buidat suficientment i potser hi haurà 
cursos que continuaran triplicats. Això ho 
decidirà el Departament, que triplica a partir 
de 61 alumnes. A mi m’agradaria transme-
tre que és millor estar a la Serreta amb 15 
o 20 nens a classe i amb més espai vital. 
Estic convençuda que serà una molt bona 
escola, d’una banda perquè ha nascut de la 
mà de l’Escola Fabra, que és una de les més 
prestigiades de tot el Maresme i, de l’altra, 
perquè té un equip que està treballant amb 
moltes ganes.

La nova escola ja té direcció i professo-
rat?
Sí, ens veiem regularment des del mes de 
gener. Inspecció i Serveis Territorials, que 
en tenen la competència, van proposar una 
directora i ella va formar un equip. 

Hi haurà alumnes d’edats diferents en una 
mateixa classe? 
Els cursos d’aquest primer curs són els tres 
del segon cicle d’educació infantil i un in-
tercicle amb alumnes de primer i segon de 
primària. Però això no representarà cap 
inconvenient per a l’alumnat: hi ha molts 
projectes educatius punters arreu del món 
que fomenten aquest tipus de barreja de 
cursos.  
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“És millor estar a La Serreta 
amb 15 nens per classe 
que al Fabra amb 30”
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Amb quins equipaments comptarà la nova 
escola? 
La Serreta tindrà 18 aules, un gran espai per 
practicar esports, uns patis molt ben dotats, 
una biblioteca, un menjador i aules de plàs-
tica, informàtica i psicomotricitat. Serà una 
escola molt àmplia, amb molta llum: molt 
alegre! 

Quina valoració fas de l’escola d’adults? 
Estem satisfets de com ha funcionat els dar-
rers dos anys; el nombre d’alumnes no ha 
parat de créixer i el grau de satisfacció de 
l’alumnat és molt alt. Enguany n’hi ha aproxi-
madament 115. Estem molt contents, no ens 
podíem imaginar tenir una escola tan potent 
malgrat que és petita. 

Quina oferta teniu?
Preparem per la prova d’accés a grau mitjà i a 
grau superior, la prova d’accés a la universitat 
per a majors de 25 anys i cursos de català 
de nivell A, B, C i D. El proper curs oferirem 
també la preparació per a la prova d’accés a 
la universitat per a majors de 45 anys. 

Quins són els perfils d’usuari? 
Els de la prova d’accés a la universitat són 
persones que en el seu moment no van po-
der estudiar i que estan immerses cent per 
cent en el món laboral. També n’hi ha que en 
aquests moments estan a l’atur. Aquest any 
no hem tingut curs de la prova d’accés a grau 
mitjà, en canvi sí que en tenim força alumnes 
a la prova d’accés a grau superior: són nois 
i noies que es van quedar a mig batxillerat. 
Els dels cursos de català A i B són sobretot 
europeus, persones del sud que necessiten 
la llengua per treballar i gent d’altres llocs 
de l’Estat. També creix el nombre d’alumnes 
de nivell D: constatem que hi ha un interès 
creixent pel català.

Aquest és el tercer curs de l’escola bressol 
Els Pinyons. Quina valoració en fas? 
Hi ha un gran equip i uns pares i mares, una 
direcció i unes educadores implicadíssims. 
Per mi és un centre modèlic en aquest sentit: 
formen una comunitat educativa molt potent. 
Tot i que és comú en tots els centres públics 
d’Alella, tenim sort de tenir unes AMPES molt 
actives. 

Hi ha pares que es queixen que hi ha molt 
poques places. Quina és la solució? 
A la llarga s’haurà de construir una segona 
llar d’infants en l’àmbit de La Serreta. Tot i 
que és un projecte a llarg termini. Cal analit-
zar detingudament quina és la demanda i, en 
funció del pressupost municipal, s’afrontarà 
al proper mandat.

Quin balanç fas del primer curs del cicle 
formatiu d’enologia? 

A mi m’ha arribat que la gent està molt conten-
ta i nosaltres, evidentment, també ho estem. 
És un enriquiment educatiu per al poble.

Quants alumnes espereu l’any que ve?
Aquest any n’hi ha 17. L’any que ve no ho sa-
bem perquè encara no s’han obert les pre-
inscripcions. 

Quin camí seguiran les Jornades Ferrer i 
Guàrdia a partir d’ara? 
Són unes jornades dedicades a la innovació 
educativa, però l’any passat vam voler posar 
l’accent en la figura de qui dóna nom a les jor-
nades. Aquest any tornarem a parlar de temes 
estrictament pedagògics, però volem conti-
nuar amb l’esperit participatiu de les de l’any 
passat. Valorem molt positivament l’involucra-
ment d’entitats i sectors del poble i ens agrada-
ria mantenir aquest model de complicitats. 

Com valores els cursos dels Juliols de la 
UB? 
Són un enriquiment per la vida cultural i 
educativa del poble. Hem rebut els benefi-
cis de relacionar-nos amb una entitat com 
la Universitat de Barcelona i la voluntat és 
continuar-ho fent. Els temes que hem tractat 
fins ara són universals i alhora locals, això 
permet ampliar horitzons. Volem continuar 
en aquesta línia i, de fet, aquest any versen 
sobre els grans reptes de futur del moviment 
ecologista; que no deixa de ser parlar sobre 
un dels grans problemes de la humanitat. 
I s’abadona el tema del vi? No, el vi hi serà 
present d’una altra manera. El canvi climàtic 
pot comportar que desapareixien les vinyes... 
està tot molt interrelacionat.  
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QÜESTIONARI
Un llibre: Faust de Goethe 

Una pel·lícula: Amacord de Fellini 

Un restaurant: M’agraden tots els d’Ale-
lla. Per exemple, m’agrada molt anar al 
Cuinalella 

Un plat: L’escalivada 

Una beguda: Vi negre

Música clàssica o moderna: Les dues!

Una peça musical: Tantes... La flauta 
màgica

El sol o la lluna: La lluna

Si has d’acabar una feina, prefereixes 
matinar o anar a dormir tard? Matinar

Un lloc per anar de vacances: Berlín

El teu defecte: Extravio els papers...

La teva virtut: Mai els perdo, sempre els 
acabo trobant!

Un desig personal: Viure amb harmo-
nia

Un desig per la teva família: Que esti-
guin bé, que es trobin bé

Un desig per Alella: Que prengui consci-
ència, que sàpiga cap on vol anar

Un desig per Catalunya: Podria ser el 
mateix... que pugui decidir lliurement 
què vol ser

Un desig universal: La pau! Que hi hagi 
pau 





17

ÒSCAR PALLARÈS
Ha estat durant molts anys l’anhel de molts 
alellencs, però sembla que, per fi, ha arri-
bat el moment que puguem afirmar que una 
part de la riera s’ha convertit en un passeig. 
Es tracta concretament del tram comprès 
entre Marià Estrada i Les Heures, un dels 7 
en què s’ha dividit la riera entre Alella Parc 
i El Masnou i que s’aniran arranjant com a 
passeig en els propers anys. 

Inauguració i fira
L’Ajuntament ha previst la realització d’un 
petit acte institucional el diumenge 29 de 
maig per inaugurar el passeig. Aprofitant 
l’avinentesa, també es celebrarà una troba-
da de voluntariat, que culminarà amb una 
botifarrada, i una fira d’entitats on les dife-
rents associacions del poble podran mos-
trar als alellencs quina és la tasca que duen 
a terme. 

Els números del passeig
Les obres han tingut un cost d’1,2 milions 
d’euros i s’han finançat amb diners provi-
nents del Fons Estatal d’Inversió Local. 
Estava previst que s’enllestissin a comen-
çaments de 2010, però segons paraules de 
l’alcalde, Andreu Francisco: “Les contínu-
es pluges d’aquest hivern no van permetre 
treballar al ritme previst i va caler dema- Vista actual, amb les obres enllestides. 

El passeig de la riera 
ja és una realitat 
Inauguren el primer tram del passeig, comprès entre els carrers 
de Les Heures i Marià Estrada
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nar una pròrroga per poder-les finalitzar a 
l’abril”. 

El tram arranjat té una longitud aproxi-
mada de 470 metres i una amplada màxima 
de 17m. Consta d’un passeig de sauló per a 
vianants, a tocar de la carretera, i un vial 
d’un únic sentit d’asfalt que reprodueix el 
color del sauló i que dóna accés als habitat-
ges i establiments comercials de la zona, i 
per on també transcorre un carril bici d’1 
metre d’amplada. S’han instal·lat un total 
de 33 fanals i 66 arbres, així com tres bancs 
i tres papereres. 

En el moment que el Ple de l’Ajuntament 
va aprovar (per unanimitat) el projecte, hi 
va haver certa polèmica perquè alguns ve-
ïns de la zona van presentar-hi al·legacions. 
Les seves queixes incidien, sobretot, en 
dues qüestions: el perill que comportaria 
el fet que el vial asfaltat transcorregués a 
tocar de les cases i la desaparició de places 
d’aparcament. Una de les al·legacions esti-
mava en 90 el nombre de places necessàri-
es per a l’aparcament dels veïns i el normal 
funcionament de les empreses de la zona, 
quan el projecte en preveia 40. Enllestides 
les obres, el nombre de places disponibles 
s’ha vist reduït a 32, però els veïns afectats 
es mostren satisfets amb el resultat final i 
contents perquè s’han acabat les molèsties 
dels darrers mesos.  
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Sota l’espai destinat als vianants es troben les canalitzacions de serveis. 
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Les màquines treballant, al començament de les obres. 

ACTUALITAT
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VICTÒRIA MOLINA
L’any 2003, la Fundació Sant Francesc d’As-
sís, amb seu a Alella, va decidir fer un pas 
més en la seva tasca social i va impulsar una 
nova institució: la Fundació Privada Tutelar 
Santa Clara, ubicada a la Residència de les 
Hortènsies. La creació d’aquesta fundació va 
significar la consecució d’una fita perseguida 
durant temps per mossèn Aran, fundador de 
l’entitat precursora, en la seva tasca a favor 
dels més desvalguts. Aran somiava disposar 
d’una institució que es fes càrrec de les per-
sones que, en arribar a una edat avançada o 
patir una incapacitació i no poder-se valer 
per elles mateixes, tinguessin una assistèn-
cia personal, una tutela que garantís el seu 
benestar. Generalment, és el cas de perso-
nes grans que viuen soles o en residències 
geriàtriques o persones amb deficiències 
psíquiques.

Set anys de camí
La Fundació Santa Clara fa set anys que va 
endegar aquest projecte de la mà dels seus 
patrons, molts d’ells antics col·laboradors de 
Sant Francesc i, per tant, amb experiència 
en l’àmbit sociosanitari. El seu President, 
Jaume Calvet, junt amb el vicepresident, 

Fundació Santa Clara 
Set anys treballant pels més necessitats
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Joan Viayna i cinc companys més, formen 
el patronat de la fundació que manté el seu 
àmbit d’actuació entre El Maresme i el Barce-
lonès. Des dels seus inicis fins ara han acon-
seguit tenir 62 persones tutelades i compten, 
també, amb el treball constant i incansable 
de tres assistents socials, així com de dos 
vehicles, un d’ells adaptat, per poder visitar 
i acompanyar els tutelats.

Un cop la institució accepta un tutelat 
són les assistents socials les que se’n faran 
càrrec, ocupant-se de garantir-los alimenta-
ció i educació i procurant la seva recuperació 
i integració social, alhora que fan d’enllaç 
amb els metges i treballadors de les residèn-
cies on estiguin els tutelats, per vetllar així 
per la seva seguretat física i el seu benestar. 
També els organitzen sortides, els duen al 
metge si cal, els visiten en dates assenyala-
des i col·laboren en l’elaboració dels infor-
mes o justificacions que requereix Benestar 

Social de la Generalitat.
El passat mes d’octubre la Fundació Tu-

telar Santa Clara va organitzar, amb molt 
d’èxit, unes Primeres Jornades Assistenci-
als sobre la Incapacitació i la Tutela, que 
van comptar amb personalitats rellevants 
del món sociosanitari, com el Director dels 
Serveis Territorials del Departament d’Ac-
ció Social i Ciutadania a Barcelona, Josep 
González-Cambray. Les ponències que diver-
sos treballadors de fundacions tutelars van 
preparar per a l’ocasió van gaudir d’una gran 
participació. 

El futur
Mirant al futur, la Fundació Privada Tutelar 
Santa Clara inicia ara una nova etapa amb 
la recerca de voluntaris que se sentin identi-
ficats amb la filosofia de la institució, alhora 
que vulguin “contribuir a millorar el benestar 
i la qualitat de vida dels tutelats afavorint la 
seva autonomia”. Els desitgem molta sort i els 
augurem molt d’èxit, ja que, malauradament, 
encara hi ha molta feina a fer. Tots aquells 
que desitgin més informació o que vulguin 
contactar-hi, cal que s’adrecin a la finca Les 
Hortènsies (Sant Josep de Calassanç, 57) o 
que truquin al telèfon 93 540 92 42.  

La seu de la fundació es troba a Cal Boter, a la finca de Les Hortènsies. 
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LA FUNDACIÓ MANTÉ EL SEU 
ÀMBIT D’ACTUACIÓ ENTRE EL 
MARESME I EL BARCELONÈS
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CULTURA

EULÀLIA SERRANO
Per tercer any consecutiu, aquesta prima-
vera Alella ha celebrat els Espais de Poe-

sia, la cita anual amb la creació literària. 
En l’edició d’enguany, unes 1500 persones 
han pogut gaudir, ja sigui com a partici-
pants o com a públic, de les activitats pro-
gramades, que s’han prolongat durant més 
d’un mes.

Els Espais de Poesia van iniciar la seva 
proposta pel 2010 el dia 15 d’abril al vespre 
a la biblioteca Ferrer i Guàrdia, dins del 
marc del club de lectura. Amb La passió 

d’escriviure, el poeta menorquí Ponç Pons 
va participar en una conversa i recital poè-
tic centrats en la seva darrera obra, Dilla-

tari. Aquesta trobada va donar el tret de 
sortida al gruix d’activitats programades, 
que van continuar l’endemà a les Golfes de 
Can Lleonart amb el concert-espectacle 
Taverna de poetes, creat pel músic Santi 
Arisa, on es va entrellaçar la música amb 
els poetes de diversos autors catalans, en-
tre ells Josep Vicent Foix, Vicent Andrés 
Estellés i Pere Quart.

L’acte central de la present edició dels 
Espais de Poesia va tenir lloc el dia 17 
d’abril a Can Manyé, i va ser una trobada 
de poetes del Maresme que va reunir set 
poetes vinculats a la comarca: Juan Anto-
nio Masoliver, JM Calleja, Teresa d’Arenys, 
Sílvia Tarragó, Sònia Hernández, Vicenç 
Llorca i Laia Noguera, en un acte coordinat 
i presentat per Albert Calls.

Creació alellenca
Un dels objectius que es van plantejar amb 
força en l’edició actual per part de la Regi-
doria de Cultura va ser el de potenciar la 
creació artística i literària dels alellencs. 
Una mostra d’aquestes intencions va ser el 
segon dels concerts del festival, protagonit-
zat el dia 18 d’abril al migdia per la Coral 
Polifònica d’Alella en un marc un pèl inu-
sual, però que va resultar molt adequat; el 
Celler Alta Alella. Els intèrprets de la coral 
van cantar poemes variats i van dur a terme 
també un homenatge a la poeta alellenca 

Guida Alzina, en una actuació molt exitosa 
i molt ben valorada pels participants i que 
va acabar amb un tast de vins del celler.

El mateix dia 18 d’abril a la tarda va 
tenir lloc un altre dels actes que es manté 
any rere any. L’entrega dels premis als gua-
nyadors de la fase local de la Mostra Lite-
rària del Maresme va incloure aquest cop 
un concert de les orquestres municipals 
d’Alella que, conjuntament amb la coral de 
l’escola Ressò, van interpretar tres dels po-
emes guanyadors de l’edició del 2009 dels 
premis, musicats per Emili Cuenca.

Cultura + Educació
Un altre dels objectius plantejats per als 
Espais de Poesia era el d’involucrar la poe-
sia amb l’experiència educativa. Per aquest 
motiu, l’alumnat de 4t i 5è de l’escola Fabra 
van dur a terme, el dia de Sant Jordi a Can 
Lleonart, l’espectacle De llunes i micos, 

hiverns i tardors, on van interpretar poe-
sies pròpies acompanyats al piano per Ro-
ger Illa i tres violinistes de les orquestres 
municipals d’Alella.

Del 16 d’abril al 16 de maig a Can Ma-
nyé hi va tenir lloc un altre dels actes des-
tacats. L’exposició El signe poètic, d’Abdó 
Martí, incorporava el llenguatge de les arts 
visuals a la música, la poesia i la literatura 
predominants en el festival. Al voltant de 
l’exposició s’hi van dur a terme algunes de 
la resta d’activitats dels 
Espais de Poesia, com 
la intervenció artísti-
ca Bosc de paraules i 

poemes, dels alumnes 
de l’Institut d’Alella, di-
versos tallers de poesia 
destinats als alumnes 
de l’Escola Fabra i la 
presentació i recital de 
poemes del llibre gua-
nyador del premi Alella 
a Maria Oleart 2009, 
“Teixeixo cortines 

d’aire” de Roser Domè-
nech, celebrada el 24 

d’abril a la tarda.
La gent gran de les residències Els Ro-

sers i Germans Aymar i Puig també van 
participar en el festival en diferents lec-
tures de poemes, i els infants en especta-
cles infantils com el “Bon profit Miquel”, a 
càrrec de Micro Troup, o “El petit roure”, 
d’Animamundi.

El dia 23 d’abril, dia de Sant Jordi, Can 
Lleonart va acollir, també, el concert Mir-

na, amb la interpretació de poemes de Ma-
ria Mercè Marçal i Joan Salvat-Papasseit, 
entre d’altres, on Mirna donava la veu a les 
lletres acompanyada per un contrabaix, una 
guitarra i la percussió. També a les Golfes 
de Can Lleonart va tenir lloc el 24 d’abril 
l’espectacle d’Eduard Miró i Salvador Pané 
“El vi en la poesia”, un recorregut des de 
l’antic Egipte fins a l’actualitat relacionant 
el vi amb la poesia, i el 17 d’abril la tertúlia 
“La filosofia a l’esquena”, amb Josep Pe-
drals, intentant relacionar la filosofia i la 
poesia com a creadores d’espais.

Finalment, l’edició actual del festival ha 
incorporat una proposta innovadora i molt 
exitosa pel que fa a la participació. “Geo-

grafies i poemes” és un passeig literari per 
Alella durant el qual es van recórrer, guiats 
per Anna Maluquer, diferents indrets i pai-
satges emblemàtics del municipi per tal de 
relacionar-los amb la poesia de Verdaguer i 
Maragall, entre d’altres.  

Els Espais de Poesia 
apleguen 1500 persones
La iniciativa es consolida en el mapa d’activitats culturals del poble 
en la seva tercera edició
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CULTURA

LAURA RUIZ
Ja fa onze anys que el polifacètic Abel Folk 
viu a Alella amb la seva dona i tres fills. 
Té 51 anys i un llarg recorregut, tant en la 
vessant d’actor, com en la de director. No 
el preocupa que aquesta sigui la darrera 
temporada de Ventdelplà perquè té el cap 
ple de futurs projectes. Fa tres anys, Folk 
va proposar a l’Ajuntament crear un centre 
de producció audiovisual juntament amb el 
nou Casal, però tot plegat va quedar en no 
res. 

Per què no va tirar endavant el projecte 
d’indústria audiovisual que proposaves? 
Allò era complicat... Vam estar un parell 
d’anys força motivats buscant el model i el 
disseny, però al final va haver-hi un grup 
que s’hi va oposar i ho vam deixar córrer. 
Era un projecte molt interessant però no-
més es podia fer si hi havia un consens 
absolut. Un sol opositor ja era massa per-
què hagués tingut incidència en el poble i, 
a més, compartir l’espai amb el Casal del 
poble hauria pogut generar friccions. 

“Els pobles dormitori acaben 
no tenint sentit”
Abel Folk parla d’Alella i de l’intent fallit de fer-hi un centre de producció audiovisual
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Et va saber greu? 
Sí, perquè estic convençut que hagués sigut 
bo pel poble. És una indústria amb un al-
tíssim valor afegit, és neta i té molt bona 
imatge. Penso que els pobles dormitori aca-
ben no tenint sentit i sé que hi ha voluntat 
perquè Alella tingui activitat. Per això era 
una bona idea: dotar al poble d’una tecno-
logia puntera. Hagués passat molta gent pel 
poble.

Creus que es podria reprendre el projecte? 
No, allò es va estancar. Era idoni, però ara 
ja és tard. A més, hi ha un projecte molt gros 
de nous platós a la Zona Franca, on hi havia 
les naus de Seat. Suposo que allò acabarà 
amb la necessitat d’espais, ho començaran 
a construir d’aquí un temps i el mercat que-
darà saturat. A Alella ho havíem d’haver fet 
en el moment en què vam parlar-ne. 

Guardes un bon record de les negociaci-
ons? 
Tot el procés va ser molt correcte. Tinc 
bons records de les reunions amb tots els 
grups. Amb la direcció del Casal també ens 
hi vam portar molt bé i entenc la seva im-
paciència per tenir un nou espai. És molt 
important que la sala es faci bé, cal que es 
prepari per poder acollir qualsevol tipus 
d’espectacle. 

A què et refereixes? 
És important que els arquitectes tinguin 
en compte un munt de coses perquè es fan 
grans barbaritats. Les mides, els accessos 
de càrregues i descàrregues, les alçades, la 
dotació tècnica, la relació escenari-sala, el 
color de les parets... Fa poc vaig inaugurar 
una sala on volien fer-hi teatre i les parets 
eren totes blanques! El teatre necessita fos-
cor! Si no, quan encens un sol focus rebota 
a tot arreu i il·lumina tota la sala. També he 
vist escenaris amb columnes al mig!  

Ets un veterà en el món del teatre, però 
també fa poc t’has aventurat a fer de di-
rector de cinema. Quin és el missatge de 
la pel·lícula Xtrems? 

L’objectiu no és el divertiment en absolut, 
parlem de persones addictes a les drogues 
i a l’alcohol. Xtrems va més enllà de la fun-
ció estrictament d’entreteniment d’una 
pel·lícula. Pretén ajudar la gent que viu 
el problema. Hi ha qui ha descobert que a 
casa seva hi ha un problema d’aquest tipus 
gràcies a la peli. Hi ha espectadors que ens 
han enviat cartes, que ens han trucat... l’im-
pacte ha estat molt potent.

Optàveu a onze nominacions als Gaudí, 
però al final no us en veu endur cap. Va 
ser un desencant? 
No, no... Ja m’ho esperava. Nosaltres me-
reixíem premis, i tant! Però també els que 
els han guanyat. Aquest any hi havia mol-
tes pelis bones i nosaltres som “novatos”! 
[Riu] 

Així, creus que el cinema català està en 
un bon moment? No ho sé... però aquest 
ha estat un molt bon any. Tenint en compte 
com n’és de difícil rodar a Catalunya... Hi 
ha sis o vuit pel·lícules que no fa cap vergo-
nya portar-les pel món! 

I la futura llei catalana de cinema, quin 
paper hi juga? 
Em penso que no opinaré fins després del 
tràmit parlamentari. Em sembla evident 
que a Catalunya ha d’haver-hi la suficient 
oferta de cinema en català, però no sé 
com s’ha de fer. La part que més m’inte-
ressa és la referent al recolzament de la 
producció, la promoció i l’exhibició del 
cinema català.

Per acabar, què en penses d’Alella? 
És el millor poble del món! Té una mida sen-
sacional i una ubicació immillorable. Agra-
eixo no haver-me sentit mai atabalat per la 
gent del poble. M’agrada sentir-me com un 
més. I els meus fills s’hi troben molt a gust: 
els nens juguen a futbol a l’Alella i la nena 
fa volei al poliesportiu. Té una sola cosa que 
no m’agrada: el merder dels diumenges al 
matí. Aquests dies em costa més sortir de 
casa.  
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QUÈ FA?

ALBERT ALABAU
Nat a Alella el 1971, tot i que ja fa alguns anys 
que no hi viu, sempre ha estat molt partícep 
de la vida del poble: als 16 anys ja estava 
involucrat activament en les activitats de 
l’Esplai; fou membre del Col·lectiu de Joves 
d’Alella i del Grup de Teatre; també ha estat 
redactor i col·laborador d’aquesta revista 
durant més de 15 anys... i entre moltes al-
tres coses, hi segueix molt vinculat, doncs 
és el baixista de la mítica banda alellenca 
Montserrat Figatova. 

Vocació per la recerca
A l’acabar l’institut, l’Eduard ja tenia clar 
que el que l’atreia era la recerca i la part cre-
ativa que tota investigació té, per això es va 
decidir a estudiar Biologia –més pensant en 
probar què tal era l’experiència que per un 
fet vocacional-; i aquí va ser quan va entrar 
en una imparable espiral que ja no ha tingut 
fi: el 1994 va acabar la carrera fent un Eras-
mus a la Universitat de Manchester (Regne 
Unit); l’any 95 va iniciar un Doctorat al Clí-
nic centrat en la Neurofibromatòsi (malal-
tia hereditària que predisposa a desenvolu-
par certs càncers) que finalitzà treballant 
a l’Institut de Recerca Oncològica (IRO); 
després va marxar a Berkeley (Califòrnia, 
EUA) per realitzar un Post-doctorat que li 
va permetre “assolir la maduresa necessà-
ria per consolidar-se com a investigador 
independent”; 4 anys després va tornar a 
l’IRO on tornà a treballar en el càncer here-
ditari; 1 any més tard aconseguia una plaça 
“Miquel Servet”, iniciant el 2006 el seu propi 
grup d’investigació al departament de ge-
nètica de l’IDIBELL (Institut d’Investigació 
Biomèdica de Bellvitge); i des del 2009, la 
seva carrera l’ha portat fins al punter i no-
vedós Institut de Medicia Predictiva i Per-
sonalitzada del Càncer (IMPPC).

“L’IMPPC significa un pas endavant 
molt important en la nostra concepció de la 
biomedicina”. Nascut a partir de dues grans 
fites (la seqüenciació del genòma humà 
(2003), que permet entendre el genòma en 
la seva totalitat; i l’avanç tecnològic en la 
capacitat de seqüenciar grans quantitats 
d’ADN, que planteja com a assolible la pos-
sibilitat de fer una seqüenciació persona-
litzada de cada individu), l’IMPPC suposa, 

Què fa... Eduard Serra?
Una d’aquelles persones que dediquen la seva vida a augmentar-ne l’esperança 
als altres: és biòleg especialitzat en la recerca sobre el càncer hereditari.
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sobretot, un canvi de paradigma en la me-
dicia actual: “Fins ara la medica occidental 
es centrava sobretot en curar o tractar la 
malaltia. El nou paradigma es centra en 
prevenir-la, o en tot cas, en tractar-la de 
forma primerenca i personalitzada per a 
cada individu.” La feina que l’Eduard duu 
a terme a l’IMPPC es centra en prevenir el 
càncer d’origen hereditari (una part peti-
ta però significativa del càncer té un clar 
component genètic que s’hereda). Quin és 
l’objectiu final? Entendre què predisposa a 
la gent a desenvolupar un càncer i disposar 
d’eines que ens ajudin a evitar-lo o a detec-
tar-lo en els seus primers estadis, i a trac-
tar-lo de manera personalitzada.

L’investigador ha de fer de tot
La seva tasca actual és molt completa, 
doncs com comenta l’Eduard: “L’investiga-
dor ha de fer de tot”: Formar a la gent al seu 
càrrec (doctorats i post-doctorats), tirar 
endavant projectes de recerca, buscar re-
cursos pels seus projectes competint amb 
la resta d’investigadors i comunicar els 
resultats que s’assoleixen. La feina de l’in-

vestigador està permanentment sotmesa a 
l’esperit crític de la resta de la comunitat 
científica: “Per atraure diners per les teves 
investigacions has de demostrar que la teva 
recerca és novedosa i has d’aportar resul-
tats. Si aquests resultats no són prou bons, 
o no estan ben defensats, et matxaquen.” 

Segons l’Eduard, ara ens trobem en la 
fase inicial d’aquest nou model de biome-
dicina. Si fa 10 anys ni ho somiàvem, ara ja 
és un dels principals reptes de futur. Però 
sens dubte no podem desviar-nos d’aquest 
model d’èxit: “Ara toca seguir lluitant i in-
vertint per processar tota la informació de 
què disposem a nivell del genoma humà i 
per poder-ne generar el coneixement ade-
quat que ens ajudi en la lluita contra el 
càncer”. Tant de bò s’escoltin tan sàvies 
paraules!.

‘HAS DE DEMOSTRAR QUE LA 
TEVA RECERCA ÉS NOVEDOSA I 
HAS D’APORTAR RESULTATS’
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PERSONATGE

SIGRID GUILLEM / FOTO: SERGI BANCELLS
Són quatre generacions d’una família d’Alella que, com esdevé per la 
majoria, la seva infantesa i joventut està vinculada a l’escola. El César, 
de cinc anys, és el petit de la nissaga i l’últim en incorporar-se a l’Esco-
la Fabra, on ja fa anys van anar la seva mare Anna, l’àvia Anna Maria 
i la besàvia Sara. Juganer i inquiet, els ulls foscos del César són plens 
de vida com els d’aquestes tres grans dones que testimonien que l’ale-
gria i vitalitat no té edat; doncs comparteixen un encomiable caràcter 
positiu, extravertit i entusiasta.

La Sara Bassas Mayolas va anar a la Fabra quan tenia nou anys a 
l’horari de vespre per assistir a les classes de repàs: era una pràctica 
docent adreçada sobretot al jovent que, com ella, no podia atendre 
l’horari escolar perquè treballava en el negoci familiar. La Sara tenia 
llavors nou anys i començava a donar un cop de mà a la fonda La Par-

ra dels pares que, anys més tard, el 1968, reconvertiria en pastisseria 
amb el seu marit Josep. Aquestes dues hores lectives diàries poc a veu-
re tenien amb la disciplina recta de Les Mon-
ges, on la Sara havia anat fins llavors com la 
majoria de nenes del poble: el senyor Alzina 
era el mestre de la Fabra, però “era gran i 
sempre s’adormia; nosaltres –els alumnes- 
aprofitàvem per mirar per la finestra i saludar 
als camioners que passaven per la carretera. 
Rèiem molt” -recorda somrient i divertida- i 
afirma no haver après molt: “No he tingut mai 
bona memòria; llegia la lliçó mitja hora abans 
d’entrar a classe i quan el mestre em pregun-
tava ja no me’n recordava, nena”, però sí que 
“gaudíem. Rèiem molt. Tots érem del poble i 
ens coneixíem...”. Llavors l’Escola s’ubicava 
en un únic centre, l’edifici que encara avui hi 
ha a l’entrada del poble i que es manté igual 
d’ara fa setanta-cinc anys.  

La Sara, coneguda de La Parra, és tota 
simpatia i bondat; la seva mirada és afectuo-
sa i càlida com les seves paraules, dites amb 
il·lusió i a través d’un gran somriure que li 
il·lumina el semblant. Als seus seixanta-vuit anys manté el tarannà 
entusiasta i l’energia que sempre l’ha caracteritzat i per la qual és ben 
coneguda pels alellencs; una dona amb empenta, treballadora i que 
estima la vida i es desviu pels seus. Casada amb Josep Muñoz, és mare 
de dos bessons, l’Anna Maria i en Joan, àvia de cinc néts i rebesàvia 
del petit César. 

L’Anna Maria Muñoz Bassas té dues filles, l’Anna Martínez, de vint-
i-vuit anys, i la Maria, d’onze, que també estudia a La Fabra. Tant l’An-
na Maria, de quaranta-cinc anys, com la seva filla Anna conserven un 
record entranyable de l’Escola i es mostren satisfetes amb el nivell 
educatiu i el professorat del centre, com a alumnes primer i ara com a 
mares. L’Anna, però, considera que el nivell d’ensenyament de llengua 
anglesa és encara baix i és l’assignatura pendent en el sistema educa-
tiu públic.

Totes tres han vist com el creixement del poble ha comportat un 
fort increment de l’alumnat, que ha exigit la necessària i progressiva 
millora i ampliació de la infrastructura escolar. L’Anna Maria recorda 

que quan ella era alumna hi havia una classe per curs i ara hi ha una 
mitja de tres classes per curs. L’Anna, que hi porta avui el seu fill César 
García, també veu que el centre requereix major capacitat, necessitat 
que es cobrirà amb les obres d’execució del projecte d’ampliació de 
l’escola del Bosquet i la redistribució dels espais en un únic centre que 
tot just han començat aquest any.

L’Anna Maria, que té una botiga a Barcelona, comenta engrescada: 
“M’ha agradat molt el cole i tot i que estudiar no gaire, sí que m’hi esfor-
çava. En Joan –el seu germà bessó- era millor estudiant.” Amb el Joan 
diu haver estat sempre molt unida. Precisament, tots dos germans ha-
vien anat sempre a la mateixa classe i l’Anna Maria explica, divertida, 
que ella sempre el seguia i eren els més entremaliats: “Ens passàvem 
la pilota per sota les taules i el professor Jacinto ens renyava a mi, a 
en Joan i a en Rafael Molina –amb qui érem molt amics- i ens enviava 
fora de classe, al passadís”. La Sara encara recorda les vegades que 
el mestre la citava per posar-la al corrent de les juguesques dels seus 

fills a les quals ella treia importància i aludia 
a una manca d’autoritat del professor.

“En sortir del cole anàvem a casa a bere-
nar i fer els deures i després sortíem a la cera 
de La Parra a jugar; saltàvem a corda o fèiem 
el trillo”, recorda il·lusionada l’Anna Maria, 
que durant molts anys va practicar ballet al 
Casal d’Alella. 

L’Anna Martínez Muñoz, que també treba-
lla en el sector comerç, conserva un bonic re-
cord de la seva joventut al poble i l’Escola Fa-
bra: “La millor etapa l’associo a tota la meva 
infantesa...; una època boníssima de lligams 
afectius. Fèiem pinya amb els companys, 
érem bons amics. A la sortida de classe anà-
vem corrents a jugar a la porxada. Llavors hi 
havia menys trànsit i podíem anar-hi sols”. 
L’Anna, a qui sempre havia agradat molt anar 
a l’escola, i treia bones notes, ha reprès els 
estudis i està en el programa d’accés a la uni-
versitat per a majors d’edat per a llicenciar-se 

en filologia anglesa. Tornar a la Fabra li ha suposat reviure infinitat de 
records, com les colònies de quart curs a Viladrau i les de vuitè d’EGB 
a Llanes, Astúries, abans de començar l’Institut. 

L’Anna també professa simpatia i es revela sempre cordial, oberta 
i activa com la seva mare i àvia. Dedica temps, també, a fer esment 
sobre els professors, alguns dels quals havien ensenyat a la seva mare, 
com el Jacinto i la Maria Àngels, envers la qual l’Anna Maria afegeix 
tenir un record molt afectuós, com també de la senyoreta Pilar. I joves 
professors de l’Anna avui ensenyen al César. Molt lluny queda la figura 
del mestre d’escola altiu, estricte i distant que imposava respecte.  

El César García Muñoz veu l’escola com un lloc de divertiment on 
es reuneix amb molts amics i amigues amb els qui li agrada jugar a 
pilota. L’entusiasmen els contes però llegir-los a casa, amb els pares. 
A través dels ulls del César veiem tots els nens i nenes que cada matí 
pugen el camí que va cap al Bosquet contents, amb il·lusió per arribar 
a l’escola i retrobar-se amb els companys. Ells són la continuïtat i el 
demà. 

Família Fabra 
Sara, Anna Ma., Anna i César: alellencs a La Fabra

Donem veu a la Sara, l’Anna Ma-
ria i l’Anna, per a les qui Alella i 
l’Escola Fabra protagonitzen un 
capítol llarg i significatiu a la seva 
vida, que va de la infantesa a 
l’entrada a edat adulta; i al César, 
que tot just comença a caminar 
en aquesta institució pública que 
avui fa setanta-cinc anys: són el 
testimoni representatiu de les 
diferents generacions que han 
fet possible aquest aniversari 
feliç i de la continuïtat.
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L’escola Fabra
fa 75 anys

DOSSIER

De l’escola de Fernando Fabra 
a l’escola del Bosquet

E
RAMON ANGLADA
                            l setembre de l’any 1934, i després de molts anys de   

llarga espera, les deficiències de les instal·lacions 
dedicades a l’ensenyament públic es començaven a 
superar amb la signatura de l’escriptura de cessió 
de les Escoles Fabra. Alella, a través de la figu-
ra de l’alcalde Josep Aymar, acceptava la cessió a 

perpetuïtat d’un nou edifici escolar pensat, amb l’ajuda tècnica 
de l’arquitecte Josep Goday, construït i finançat pel Marquès 
d’Alella. Fernando Fabra i Puig fou la figura clau perquè Alella 
disposés d’un equipament educatiu de primer ordre. 

Escola adaptada a la pedagogia moderna
El terreny que ocupava l’escola i la mina, de Can Garmà, que 
l’abastia d’aigua van passar a formar part del patrimoni del mar-
quesat a partir del 1925 a través de la compra a Josep i Mercè 
Duran Comes. El nou edifici escolar format per planta baixa, dos 
pisos i terrat, disposava de les següents dependències segons 
l’escriptura de cessió: “ingreso y vestíbulos, sala de Señores 
Maestros, parvulario, servicio de duchas, sala de trabajos ma-
nuales, pórtico de juego y los servicios sanitarios correspondi-
entes. En la planta terrado existe un pequeño cuerpo edificado 
que contiene la caja de la escalera y un depósito de aguas, de 

cemento armado, de seis mil litros de capacidad, para el servicio 
del grupo escolar. Contiene además el correspondiente patio y 
jardín cercado de verja”. Espais adaptats a les noves necessitats 
docents i que superaven de llarg els seus antecessors. Fernando 
Fabra, tal com demostren diverses factures de la casa Material 
Escolar y Científico, S.A que ronden les set mil pessetes, va 
fer-se càrrec també del mobiliari escolar i del material inicial 
dels alumnes. Un cop l’escola passés a mans del municipi seria 
aquest l’encarregat d’assumir-ne les noves despeses que s’anirien 
generant.

Al costat de l’escola es construïren dues petites cases que, tot 
i que en el moment de la cessió el seu ús encara no estava definit, 
poc després es convertiren en les cases dels mestres “dos casas 
que si llegare el caso el Señor Fabra las donará para habitación 
de los maestros o ayudantes de la escuela”. Els llibres d’actes 
municipals dels anys 1934 i 1938 demostren que aquests dues 
“casas adjuntas” foren la llar dels successius mestres i que tal 
com passava amb l’escola el seu manteniment era responsabilitat 
de l’ajuntament.

Cessió a perpetuïtat però amb condicions
Amb un valor de “doscientos veinte y nueve mil nuevecientas 
doce pesetas cuarenta y tres céntimos”, de les quals “ciento 
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noventa y siete mil nuevecientas doce pesetas cuarenta y tres 
centimos” corresponen a l’edifici, la cessió a perpetuïtat venia 
condicionada per tres acords bàsics. En primer lloc, el municipi 
havia de destinar de forma perpètua la finca cedida a l’ensenya-
ment públic. En segon lloc, el nou edifici s’havia d’anomenar 
Escuelas o Escoles Fabra per sempre més. El nivell de detall 
d’aquesta segona condició en l’escriptura de cessió arriba a fi-
xar la col·locació del rètol amb el nom de l’escola “en un sitio 
claramente visible des de la carretera que conduce de Masnou 
a Granollers”. Finalment, l’aigua de la mina de Can Garmà i els 
drets de servitud foren elements essencials d’aquesta última con-
dició. L’escola podia gaudir de sis plomes d’aigua, amb mesures 
i pes de Barcelona, mentre que el Marquès es reservava l’apro-
fitament del cabdal d’aigua sobrant que arribava fins a la veïna 
Torre Fabra. Al llarg de tota l’escriptura 
el tema de l’aigua, i més concretament 
el control d’aquesta mina, adquireixen 
especial rellevància. Ho demostren ser-
vituds com el dret de pas de la mina, el 
dret d’entrada per tal de netejar-la o repa-
rar-la i l’aprofitament exclusiu de l’aigua 
sobrant. Totes elles foren valorades en 
cinc-centes pessetes.

L’incompliment per part de l’ajuntament de l’acord signat l’u 
de setembre de 1934 comportaria el trencament de la cessió i 
l’immediat retorn del terreny, l’edifici i l’aprofitament de l’aigua 
de la mina a Fernando Fabra o els seus hereus. L’escriptura és 
taxativa en aquest aspecte tot destacant que “el incumplimiento 
por parte del Ayuntamiento o su sucesor o sucesores de cual-
quiera de las estipulaciones de los pactos en todo o en parte, 
implicará en todo tiempo la reversión de lo donado o cedido que 
deberá efectuarse ipso facto a favor del cedente y en caso de 
fallecimiento de éste, a favor de sus herederos”.

Acceptació de l’escola i inauguració oficial
El 22 d’agost de 1934 la comissió gestora que dirigia el municipi 
ja havia acceptat de forma unànime la cessió realitzada per Fer-
nando Fabra que sufragava també 
totes les despeses generades en 
aquest procés. El secretari Josep 
Cebrián recollia al final de l’ac-
ceptació les condicions bàsiques 
de l’acord tot destacant una vega-
da més el retorn de tot allò cedit 
en cas d’incompliment.

El llibre d’actes municipal del 
mateix any lloava la figura del 
Marquès, destacava les virtuts de 
la nova escola “que ha de repor-
tar tants beneficis morals i ma-
terials a aquesta Municipalitat” 
i acordava la realització d’actes 
d’homenatge a favor d’aquest des-
tacat prohom. El 26 de desembre 
de 1934 es decidí “dedicar-li un 
retrat i una placa de plata per a 
ésser posat en una sala de dites 
escoles”. El mateix dia es prenia 
l’acord de declarar-lo fill adop-
tiu com a mostra d’agraïment i 
poc després el carrer de davant 
de l’escola passava a dur el seu 
nom. Els motius eren ben clars 
pels membres de la gestora: “Les 

Escoles Fabra a més de venir a enriquir importantíssimament els 
bens comunals, detall molt digne de tenir en compte, mirant-lo 
baix el seu aspecte moral i més interessant, indica abastament 
el desitg que informa un esperit noble de que la nostra població 
estigui dotada d’un fogar municipal de cultura, en les condicions 
que exigeix la pedagogia moderna quedant inclús sense paraules 
per l’esplendidesa d’una generositat exemplar. I per a que, comp-
tan amb tots els mitjans necessaris, els petits se sentin atrets 
al desitg d’apendre, contribuint axís d’una manera indubtable a 
la exaltació del nivell cultural del nostre poble”

El mateix desembre de 1934 es prenia la decisió definitiva 
d’inaugurar de forma oficial el nou complex educatiu el 7 de ge-
ner de 1935, tot aprofitant la tornada de les vacances de Nadal. 
Una vegada més el llibre d’actes en fou testimoni: “Es posa de 

manifest que poden habilitar-se ja les 
noves escoles, i proposa per a ésser 
inaugurades, o sigui per començar-hi 
a donar classe, el dia 7 del provinent 
mes de gener, dia en que es tornaran 
a reprendre les classes després de 
les vacances de Nadal. Enterada la 
Comissió Gestora, acorda per unani-
mitat, inaugurar les noves escoles el 

dia 7 del pròxim gener”. Tasques d’última hora com la neteja 
de l’escola i la poda dels arbres del patí es realitzaren el 28 de 
desembre de 1934 per tal de tenir-ho tot a punt amb l’entrada 
del nou any.

Un salt qualitatiu: l’escola del bosquet
La dècada dels 80 va ser essencial pel futur de l’Escola Fabra 
amb la constatació que l’escola originària s’havia fet petita i 
presentava certes mancances estructurals. Tal com ho demostra 
l’acord del mateix 1980 entre l’Ajuntament i l’Escola Pia d’Alella 
per la utilització de tres aules dins de les seves instal·lacions 
a canvi del seu manteniment i unes trenta cinc mil pessetes 
en concepte de despesa d’aigua i llum. Una necessitat urgent 
d’espais on impartir la docència que posà en funcionament la 

28

EL DESEMBRE DEL 1934 ES 
PRENIA LA DECISIÓ D’INAU-
GURAR AL GENER DEL 1935 

La cerimònia d’inauguració va ser tot un esdeveniment al poble.
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maquinària per tal d’iniciar la construcció d’un nou complex 
educatiu. A més de les necessitats estructurals, cada vegada 
més noves propostes educatives eren reclamades amb força 
per pares i alumnes. Exemple d’això foren les classes especi-
als impulsades per l’Associació de Pares d’Alumnes de l’Escola 
Fabra a partir de 1979. Classes que generaven un aprofitament 
més gran de l’edifici escolar i que, a canvi d’unes dues-centes 
pessetes mensuals, permetien gaudir de classes de plàstica, 
música, educació física, anglès i dibuix artístic pels majors de 
catorze anys.

El 23 d’abril de 1980 fou també un dia especial per Alella amb 
l’obertura de la Biblioteca Municipal, encara sense nom, dins 
de l’escola. Tal com destaquen alguns 
dels protagonistes d’aquesta iniciativa: 
“Aquell dia per primera vegada s’obria 
per a tota la gent d’Alella la Biblioteca 
Municipal. Qui ho recorda? Feia molts 
anys que no teníem biblioteca. Inicial-
ment es feu servir l’antic laboratori de 
la primera planta de l’Escola Fabra; ja 
teníem biblioteca! Hi havia taules, cadires, prestatges i natu-
ralment llibres”. Inicialment ocupant el rudimentari laboratori 
i més tard just al pis de sota a l’aula on al llarg de molts cursos 
s’impartí l’assignatura de música. El projecte d’una biblioteca 
pública dins de les Escoles Fabra comptà amb unes dues-centes 
mil pessetes de pressupost inicial i la vinculació amb l’escola fou 
ben forta com demostra la cessió del seu fons de llibres i el seu 
horari per la tarda després de les classes. Tot i que amb variaci-
ons, l’horari d’obertura fou els dilluns, dimecres i divendres de 
dos quarts de cinc a set de la tarda. Un fons inicialment reduït 
que poc a poc s’anà ampliant fins a més de tres mil llibres. De 
compartir el diari Avui, els matins a l’Ajuntament i per les tardes 
a la biblioteca, es passà a la subscripció de dos diaris. Des dels 
inicis i de forma gratuïta la revista Alella fou present a les seves 
prestatgeries. Un equipament necessari pel foment de la lectura 
i l’estudi que ben aviat quedà petit i que finalment es traslladà a 
la seva ubicació actual la primavera de 1986.

El diumenge 19 de febrer de 1984 s’inaugurava l’esperat nou 
edifici de les Escoles Fabra que passava a anomenar-se El Bos-

quet per la proximitat de la massa forestal més coneguda de la 
població. A més dels ineludibles parlaments oficials, les activi-
tats esportives, el cercavila i les sardanes foren protagonistes 
d’aquesta presentació. L’Escola Fabra i el marquesat d’Alella 
tornaven a creuar els seus camins, ja que els terrenys on s’havia 
aixecat el nou equipament havien estat cedits per Juan Pelaez 
Fabra. Una nou edifici escolar descrit amb passió des de les 
planes del Full municipal: “Les classes, laboratori, biblioteca, 
sales de professors, tot espaiós i assolellat. El menjador molt 
acollidor, i la cuina muntada segons les normes actuals, que ja 

voldrien tenir molts cuiners de restau-
rants famosos de Barcelona”. Il·lusió 
compartida també per molts dels alum-
nes que estrenaren la nova escola en es-
pecial pel fet de gaudir d’aules noves i, 
per fi, d’una pista esportiva en condici-
ons amb els seus respectius vestidors. 
Però la visió idíl·lica dels responsables 

polítics locals era ben diferent de les reclamacions dels pares 
i mares d’alumnes i constatacions reals com la presència de 
barracons en cursos com el 1984-1985 per fer front a l’augment 
d’alumnat.

El 27 de maig de 1987 el Ple municipal posava a disposició 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat un terreny de 
més de tres mil cinc-cents metres quadrats per la ampliació de 
l’escola del Bosquet amb quatre noves aules per la EGB i s’esta-
blia l’execució de l’obra en sistema de cofinançament. 

Finalment, el curs 1989-1990 entrava en funcionament el nou 
parvulari i l’escola tenia cinc-cents set alumnes matriculats. 
Tot i que no era una novetat, l’escola començava a enfrontar-se 
amb reptes com la immigració. Els cursos doblats de setè i vuitè 
d’EGB, amb més de cinquanta i setanta alumnes respectivament, 
responien a les necessitats generades per l’arribada de noves 
famílies amb nois i noies en edat escolar dins dels últims cursos 
de l’Educació General Bàsica.  

Obres de construcció de l’escola del Bosquet.

EL 19 DE FEBRER DE 1984 
ES VA INAUGURAR EL NOU 
EDIFICI DEL BOSQUET

AR
XI

U



30

DOSSIER

30

Un any farcit d’actes commemoratius

A
MESTRES DE L’ESCOLA FABRA

quest any celebrem el 75è aniversari de la inaugura-
ció de l’escola Fabra i aquest fet, a part de la il·lusió 
que suposa, ha estat motiu de reflexió sobre els 
temps passats i sobre els que esdevindran. 

L’escola va iniciar el seu camí el cus 1934/35 
(finals de la República), va passar pels anys del franquisme per 
finalment veure i gaudir de la democràcia. Aquests canvis po-
lítics es van veure reflectits en la societat i en canvis culturals 
i educatius. L’escola s’ha anat adaptant al pas del temps sense 
perdre el seu objectiu: “L’educació del infants”. Per això podem 
dir que han estat realment 75 anys fent escola. 

Els actes de l’aniversari
Per commemorar aquests 75 anys de camí escolar, al llarg del 
curs hem estat preparant,  amb moltíssima il·lusió, diferents 
activitats, algunes dins l’àmbit escolar i d’altres amb implicació 
del municipi. 

El dia 15 de novembre va tenir 
lloc el tret de sortida a l’escola del po-
ble. Va comptar amb la participació 
d’alumnes, exalumnes, pares i mares, 
mestres, antics companys i compa-
nyes i tot aquell que, d’una manera o 
una altra, s’ha estimat l’escola i ha es-
tat implicat en ella. Es va iniciar amb uns parlaments a càrrec de 
la direcció del centre, de l’alcalde i de la regidora d’Educació. En 
aquest acte es va fer públic, amb el desplegament d’unes bande-
roles, el logotip de l’escola, dissenyat per alumnes. A continuació 
va tenir lloc un cercavila amenitzat pels gegants i grallers i va 
acabar amb una xocolatada a la plaça de l’Ajuntament, oferta 
per la Comissió de Cooperació Internacional.

Una comissió de mestres s’ha encarregat d’elaborar un DVD 
que recull la història de l’escola amb entrevistes i testimonis 
de diferents èpoques relacionats amb la mateixa. Totes les fes-
tes que s’han celebrat aquest any a l’escola han tingut com a 
eix transversal aquesta commemoració: gravació d’un CD de 
cançons per l’alumnat; exposicions de la setmana cultural amb 
dibuixos, maquetes i textos, tallers... També hem aprofitat per 

fer una fotografia de família amb tots els alumnes i personal 
del centre. A més, amb motiu d’aquesta celebració, l’AMPA ha 
estampat samarretes i gorres amb el logotip. I l’anuari d’aquest 
any ha estat especial, ja que les fotos tenen una reminiscència 
antiga. 

Col·laboració ciutadana
El poble d’Alella s’ha sumat a aquest esdeveniment i ha col·laborat 
de diferents maneres: s’ha fet la presentació del llibre de Marc 
Cuixart sobre la construcció de l’escola del poble i una visita gui-
ada a la mateixa; s’han fet sessions de cinefòrum a Can Lleonart 
sobre temes educatius... Per altra banda, el grup de teatre Pàmpol 
està preparant una obra relacionada amb el món educatiu. 

A l’espai cultural Can Manyé es presentarà una exposició 
fotogràfica sobre la història de l’escola amb material recollit per 
un grup de pares i mares. L’exposició tindrà lloc les tres primeres 
setmanes de juny. 

El passat 15 de maig es va celebrar 
una festa d’exalumnes al pati de l’escola 
del Bosquet. La festa va ser una emotiva 
retrobada d’antics companys amb botifar-
rada per sopar i concert  final. També va 
resultar especialment sentimental la re-
trobada d’exmestres i altre personal que, 
al llarg dels anys, han treballat i compartit 

experiències i vivències aquí a l’escola. 
El proper dia 6 de juny tindrà lloc una gran festa de cloenda 

que començarà amb una trobada a l’escola del poble i es cele-
brarà a l’escola del Bosquet. Els actes començaran a les 11h i 
s’allargaran fins la tarda. Hi haurà discursos, dinar-aperitiu, 
cançons, danses, espectacle de màgia i cursa amb “sindriada” 
final. Us hi esperem! Ens agradaria compartir amb vosaltres 
aquests moments. 

Com podeu comprovar, per commemorar aquest esdeveniment 
s’han realitzat molts actes al llarg de l’any, els quals no haguessin 
estat possible sense la implicació, la col·laboració i la cooperació 
d’una part de la població. Volem aprofitar aquest espai i aquesta 
ocasió per agrair a tothom el recolzament rebut ja que, sense ell, 
no hauria estat possible l’èxit d’aquesta celebració. 

DES DE L’ESCOLA I L’AMPA 
S’HAN ORGANITZAT DIVERSOS 
ACTES DE CELEBRACIÓ 

Alumnes i ex alumnes durant la festa del 15 de novembre.
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Entrevista a la directora del Fabra, 
Maria Jesús Aunós

L
LLUÏSA OLLER

a Maria Jesús Aunós és d’un petit poble de la Vall 
d’Aran, tot i que va néixer a San Sebastián, i ara ja 
fa 26 anys que viu a Alella. Diplomada en magiste-
ri, ha treballat en diferents pobles i ciutats, tant de 
Catalunya com d’Euskadi, però assegura que Alella 

és el lloc que estaven buscant quan hi va venir a viure amb el 
seu marit. Ara ja porta 21 anys a l’Escola Fabra i els últims 8 a 
la direcció del centre. 

Com viu una directora un aniversari tan important com 
aquest?
Amb moltissima il·lusió! Celebrar els 75 anys del Fabra suposa 
un repte molt important a nivell de feina, però és perfecte per-
què coincideix amb l’inici de les obres d’ampliació del centre i 
això és un valor afegit a la celebració. Hem volgut involucrar 
tot el municipi per tal que no sigui només una festa de l’escola. 
És important que la resta de la gent del poble pugui col·laborar 
i participar en aquesta celebració. A més, un acte com aquest 
m’ha permès reflexionar sobre tot el temps que he passat al cen-

tre i què significa celebrar 75 anys d’una institució com és una 
escola. 

Quanta feina extra ha representat la teva participació en 
l’organització dels actes del 75è aniversari?
Molta! Però és d’aquelles coses que fas amb il·lusió. T’agrada 
tant el que fas que no contes les hores que hi inverteixes ni el 
volum de feina que representa. De fet, portem gairebé dos anys 
preparant aquest aniversari i ens hem repartit la feina en co-
missions, cada una fa el que li toca, però després tot passa per 
la comissió central. 

Quines són aquestes comissions?
No m’agradaria deixar-me’n cap... Hi ha una comissió interna, 
formada per la cap d’estudis i uns quants mestres, que és la 
que fa els treballs amb els alumnes; la de música i la de dansa, 
formada per les professores de música i educació física respec-
tivament; també hi ha la comissió d’audiovisuals, que són els 
que han elaborat un DVD que recull la història de l’escola; la 
d’ex-alumnes; la d’uns pares del Consell Escolar que han pre-
parat una exposició sobre les Escoles Fabra i, finalment, la de 
relacions externes, que és on jo estic i que es dedica a aglutinar 
la resta de comissions. 

Què t’hauria agradat fer per celebrar l’efemèride i no ha po-
gut ser?
Volíem fer una trobada d’ex pares i ex mares, però per una sèrie 
de circumstàncies aquesta part ha quedat una mica penjada. 
Ara bé, la resta d’activitats que teniem pensades s’han dut a 
terme, per tant la valoració és molt positiva. Això sí, m’hagués 
agradat que participés moltssima més gent externa a l’escola 
que per circumstàncies diverses no han pogut ser-hi. 

Quina valoració pots fer 
de com han anat els actes 
celebrats fins al moment? 
Perfecte! M’ha agradat mol-
tíssim tot el que s’ha fet 
fins el moment, tot i que, 
com comentava, esperava 
més participació. És difícil 
escollir el dia per celebrar 
els actes en funció de que a 
tothom li vagi bé assistir-hi. 
Espero que el 6 de juny hi 
vingui molta gent! 

Quina percepció creus que 
tenen les nenes i nens del 
què significa aquest ani-
versari?
Crec que molt bona. Al cen-
tre s’han fet moltes coses 
durant tot l’any i això els ha 
creat motivació. Els nens i 
nenes, tenint en compte les 
edats, han pogut participar 

de manera directa en la celebració fent dibuixos, gravant can-
çons... i el dia 6 faran actuacions musicals i de dansa. I és que 
la celebració del 75è aniversari ha estat l’eix transversal que ha 
unit tots els actes que s’han fet aquest any.  

I els ex-alumnes?
Penso que s’han preocupat força. Han col·laborat en els actes 
i han creat una xarxa per poder-se avisar els uns als altres. El 
que noto és que estan amb moltes ganes de venir i participar, 
no sé si a tots els actes, però com a mínim als que hem fent fins 
ara sí.    
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Entrevista a la presidenta de l’AMPA 
Sussana Romero

L
LLUÏSA OLLER

a Sussana Romero viu a Alella des de fa 11 anys. 
Té formació d’administrativa, però des que els seus 
fills van néixer treballa com a monitora de lleure. 
Ara fa 3 anys que és la presidenta de l’AMPA de l’es-
cola Fabra i té dos fills que van al centre, un de 9 

anys i l’altre d’11.

De quina manera ha col·laborat l’AMPA en la celebració del 
75è aniversari de l’escola?
L’anuari que preparem cada any, en aquesta ocasió, ha estat es-
pecial. S’han fet les fotografies com si es tractés de l’anuari de 
l’any 34, amb tots els detalls per tal de donar a la imatge aques-
ta reminiscència antiga. A més, s’ha fet una foto individual de 
cada alumne perquè la puguin comprar les famílies. Hem es-
tampat samarretes i gorres amb el logotip del centre que també 
es vendran, de manera que els diners que recaptem, tant amb 
les fotografies com amb les samarretes, aniran destinats a l’es-
cola perquè pugui sofragar els gastos de la celebració. De cara 
a final de curs, deixem de fer la festa de l’AMPA, que fem cada 
any, per unir-nos i col·laborar amb la del 75è aniversari que fa 
l’escola el 6 de juny. De fet, intentem col·laborar amb l’escola en 
tot el que ens demana, tot i que si que és cert que suposa una 
gran quantitat de feina, sobretot una gran inversió de temps. 

El resultat compensa tota aquesta feina? 
Totalment. Tot ha quedat molt bé i estem molt il·lusionats per 
col·laborar en la celebració. 

Com funciona l’AMPA de l’escola Fabra?
L’AMPA està formada per uns vuit integrants: La presidenta, 
que sóc jo, la vicepresidenta, una mena d’assessor, el tresorer 
i les comissions de comunicació, d’extra-escolars, de libres, de 

festes... a més d’una administrativa que treballa a mitja jornada 
per nosaltres i també fa feines per a l’escola. 

Amb quants associats compta?
El Fabra té uns 500 i pico nens, el que suposa unes 300 famílies. 
El 85% dels pares són associats a l’AMPA.

I quants d’ells participen activament de l’associació?
Com he comentat, a la junta hi ha unes vuit famílies. Som pocs 
els que participem activament, tot i que si que és cert que hi ha 
unes deu o quinze famílies més que col·laboren puntualment 
quan sel’s necessita per organitzar alguna activitat o ajudar en 
alguna tasca. Són pares i mares que no formen part de la junta 
però si col·laboradors. Concretament, als actes de celebració 
del 75è aniversari han col·laborat molt alhora de fer les fotos 
de l’anuari. 

En els darrers anys ha augmentat el nombre de mares i pares 
que participen a les AMPA?
Jo fa uns sis anys que entrat a formar-hi part, primer a altres 
comissions i ara com a presidenta, i més o menys l’AMPA sem-
pre hem estat els mateixos pel que fa a números. Peca de poca 
gent. 

I no podem oblidar que un dels cavalls de batalla de l’AMPA 
ha estat sempre l’ampliació de l’escola. Ara que les obres ja 
estan en marxa, com ho esteu vivint?
Estem molt contents! A més ens diuen que en deu mesos esta-
ran fetes... fins que no ho veiem no ens ho creurem, però estem 
contents perquè ens ho hem treballat molt. Per fi, després de 
vint-i-cinc anys que porta batallant tothom, es veuen els fruits; 
bé, més aviat es veuen les màquines... 
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Jesús Cepeda
cuiner i pare d’una ex alumna

La meva feina ha anat creixent 
al llarg dels 20 anys com a 
cuiner de l’escola, ja que al 
principi cuinava per a 230 
alumnes i ara cuino per a 400. 
Recordo un dia molt plujós 
que vaig haver de fer dinar 
per a tots els nens i també per 
als pares dels alumnes, que no 
van poder tornar a casa degut 
a l’aigua que baixava per la 
riera. Els alumnes sempre em 
diuen que enyoren el “Pitipa-
na”, un sofregit amb patates 
tallades a daus i acompanya-
des de pernil dolç, bacó o 
xistorra. Algun Nadal m’havia 
disfressat de Pare Noel, però 
els alumnes m’acabaven des-
cobrint per les meves sabates.

Maria Rosa Martínez 
mestra 

Sóc professora al Fabra des de fa 
trenta anys. Actualment impartei-
xo classes d’anglès a cicle mitjà i 
primària. M’agrada molt la meva 
feina i tinc molts bons records 
de tots aquests anys... Quan fem 
activitats que surten de la rutina 
habitual d’estudi, ja siguin pràc-
tiques a classe, representacions, 
com també excursions, és quan 
aprenen més perquè ho viuen 
més. Per a mi és molt important 
que els nens s’ho passin bé i vagin 
a l’escola amb ganes d’aprendre i 
amb il·lusió. 

Jesús Orensanz
ex conserge i vigilant

Vaig entrar com a vigilant, tre-
ballava de dues a deu de la nit, 
perquè quan l’escola tancava, 
la gent saltava per sobre les 
portes i es dedicava a córrer 
per tot arreu. Mica en mica es 
va anar arreglant però, tot i 
així, els caps de setmana eren 
complicats. Poc després em 
van contractar com a conserge 
i també feia una mica de man-
teniment. Recordo sobretot 
que connectava molt bé amb 
els nens de tres anys perquè a 
l’hora del pati, quan anava al 
parvulari, m’asseia i de seguida 
em venien a explicar les seves 
coses. Jo no els entenia massa 
molts cops, però els escoltava i 
m’ho passava molt bé amb ells. 

Gabriel Puig
alumne

M’agrada molt estudiar en 
un edifici antic perquè puc 
veure com es feien abans les 
classes.  M’interessa especi-
alment la història, per això 
em motiva moltíssim estudiar 
en una escola que en té 
tanta. L’assignatura que més 
m’agrada són les socials. 

Marta Viñallonga
ex treballadora

Vaig treballar 13 anys a la 
secretaria de l’escola, fins l’any 
2002, fent tasques de suport 
administratiu. Recordo el 
Fabra com una gran família on 
es respirava molta estimació, 
molta implicació de tothom, 
pares, mestres, personal no 
docent, ajuntament... tothom. 
Sovint em ve al cap una anèc-
dota d’un dia que vam fer un 
simulacre d’incendi. Jo duia 
de la mà un nen de primer. 
Quan vam ser al pati i s’havia 
buidat l’escola amb ordre, el 
nen va i em diu “uf, Marta, 
sort que era una broma, 
perquè se m’haurien cremat 
els cromos!”. 

Anna Xicola
ex alumna i mare d’una 
alumna actual

Tothom a la meva família 
ha anat a l’escola Fabra: 
els meus pares, les meves 
germanes i jo, i ara els 
nostres fills també hi van. La 
proximitat amb els professors 
sempre ha estat molt impor-
tant, el caliu, l’afecte... Anar a 
l’escola no era una exigèn-
cia, ni una obligació, era un 
mutu respecte. El Fabra no és 
només una escola, els valors 
que s’aprenen, els que vius 
allà, les amistats que hi fas, 
és una experiència simple-
ment màgica. Em sento molt 
reflectida en la meva filla, 
però ara és ella qui n’està 
gaudint.

Floren Villanova
mare de dues ex alumnes

Sempre he estat molt implica-
da en l’escola i m’he interes-
sat molt en l’educació de les 
meves filles. Vaig ser membre 
de l’AMPA, de la comissió de 
menjador i també del consell 
escolar. Quan estava a la 
comissió de menjador es van 
prendre decisions importants, 
com ara la de fer menús espe-
cials per a musulmans, per a 
al·lèrgics i per a cel·líacs.  Estic 
molt contenta d’haver portat 
a les meves dues filles a 
l’escola, ja que considero que 
a part d’ensenyar les matèries 
fonamentals, també els ense-
nyen a ser molt humans. Per a 
mi és més que una escola, és 
com una segona família. 

Anna Ibarz
antiga mestra

He treballat 15 anys a l’escola, 
on vaig ser directora durant 5 
cursos. Molts anys em disfres-
sava de castanyera; recordo 
com un dia un nen i la seva 
àvia van entrar al despatx de 
direcció on estava treballant 
i el nen va dir: “Mira àvia, et 
presento a la castanyera”. 
Quan anàvem de colònies 
recordo que els professors 
teníem més ganes de gresca 
que els alumnes. Els fèiem 
anar a dormir i, una vegada 
s’adormien, aprofitàvem per 
pintar-los la cara i despertar-
los. Per a mi, el més bonic és 
trobar-me antics alumnes i 
que m’expliquin la seva evolu-
ció al llarg dels anys.
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Remei Bas
antiga mestra

He treballat 28 anys a l’escola, 
gairebé sempre al parvula-
ri. El que més recordo són 
els tallers, les colònies i les 
festes, com també el pastís 
que fèiem cada any per Sant 
Jordi. Feia tallers de pintura, 
de manualitats i de cuina. Un 
dels dies que més vaig riure 
va ser fent un taller de cuina, 
quan va trobar uns nens de 
P3 amagats a l’habitació on 
teníem tot el material per cui-
nar, plens de Cola-Cao de dalt 
a baix. Els vaig voler renyar 
però no vaig poder. Per a mi 
ha estat molt emotiu el fet de 
poder donar classes a dues 
generacions. 

Yuya Pereña
mare de tres ex alumnes

Tinc dues filles bessones. 
Recordo una vegada que van 
intercanviar-se per fer una 
l’examen de l’altra i a l’inrevés. 
Els companys ho sabien, però 
els mestres no; però una 
companya va cridar-ne una 
pel seu nom i va despertar les 
sospites dels professors. Les 
van citar a les dues aquella 
tarda al despatx de direcció i 
es van intercanviar la roba per 
poder defensar, cadascuna 
amb el seu nom, haver estat a 
l’examen que tocava. Reconec 
que els vaig donar un copet de 
mà portant-les a la perruqueria 
perquè totes dues duguessin 
els cabells idèntics...

Karry Domínguez
ex alumne

Em recordo molt del Jacinto. 
Un professor molt entranyable, 
molt bona persona. T’esbron-
cava tant com calgués, però era 
molt bo i ens estimava molt a 
tots. Ara em ve al cap el dia que 
representàvem l’obra de final 
de curs, a vuitè. Vam fer Les en-
tremaliadures de Till Olibaspill 
al Casal. Tan aviat com vaig tre-
pitjar l’escenari una amiga meva 
va cridar des del públic “tiu 
bo!” i jo em vaig posar nerviós, 
em vaig quedar en blanc i, en 
comptes de dir la meva frase, 
vaig dir la que acabava de dir el 
meu company. Què malament 
ho vaig passar!

Júlia Ivorra
ex alumna

Recordo molt la facilitat 
que tenia el senyor Josep, 
conserge de l’escola durant 
molts anys, per memoritzar 
tots els noms dels alumnes de 
l’escola. Una de les anècdotes 
que em ve al cap és la vegada 
que, amb una amiga, ens va 
pintar un ull blau i vam dir als 
professors que algú ens havia 
pegat; els professors s’ho van 
creure fins que, al final, van 
veure que tan sols havia estat 
una entremaliadura. També 
recordo molt a l’Alba, la meva 
tutora de cinquè de primària, 
perquè posava música a les 
classes de matemàtiques.  

Joan Miquel Covisa 
ex alumne

Vaig anar al Fabra al parvulari 
i els primers cursos. Després 
vaig anar als maristes i vaig 
tornar a Alella a fer vuitè. 
Tinc un record molt maco 
de la primera època. Ens 
donaven berenar cada dia. Hi 
havia unes lleteres enormes i 
ens donaven llet amb galetes. 
Quan vaig tornar per fer vuitè 
era la primera època d’en Ja-
cinto. A la nostra classe érem 
cinc nois i tota la resta eren 
noies. Nosaltres vam ser dels 
primers a fer viatge de final 
de curs. Vam anar un dia (un 
dia!!) a Santa Cristina d’Aro. 
Va ser l’hòstia!. 

Vicenç Galbany
ex alumne

M’agradava la setmana cultu-
ral, dedicada a fer activitats 
esportives. Recordo també les 
classes de labors -fer sanefes 
de colors cosint en una tela de 
sac- amb la Montserrat Bossa.  
A mi, com que no se’m dona-
va massa bé, em feia quedar 
a dinar a perquè així al migdia 
em donava classes particulars 
per aprendre més…Volia que 
dinés amb ella a la classe però 
jo em quedava al menjador 
amb la resta de nens! També 
recordo que quan vam tenir 
aquesta professora de tutora 
no ens deixava jugar a l’hora 
del pati i ens feia ballar sarda-
nes… Una miqueta especial sí 
que era!

Pau Girona
alumne

M’agrada molt el pati de 
l’escola: jugar a futbol a la 
pista amb els meus amics. 
Em va agradar molt l’excursió 
que vam fer aquest any a 
una granja i també la de les 
cabres... La meva assignatura 
preferida és l’anglès. 

Nassera El Kadahoui
alumna

Estic molt contenta pel 75è 
Aniversari del Fabra i el 
nou logotip és molt bonic. 
M’agrada molt l’escola, hi 
tinc molts amics. M’agrada 
estudiar i, tot i que n’hi ha de 
més i menys difícils, m’agra-
den totes les assignatures. 
També hi ha professors i 
professores molt amables... 
M’agrada tenir-ne de nous 
curs rere curs, com també 
que arribin companys nous.
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Josep Goday, l’arquitecte 
de les escoles Fabra d’Alella

D
SALVADOR RIBAS 

e tant en tant passa que Alella ens sorprèn grata-
ment i en descobrim un nou registre que ens la fa 
estimar encara més. Aquesta vegada la sorpresa 
es d’envergadura i data de l’any 1933.
En aquestes dates, Josep Goday i Casals (Mataró 

1882 – Barcelona 1936), un dels grans arquitectes catalans del S. 
XX, reconegut sobretot per ser l’autor dels Grups Escolars de Bar-
celona, enquadrats en el “moviment de renovació pedagògica” de 
la República, va projectar i construir el grup escolar de les Escoles 
Fabra d’Alella, sota el patrocini del marqués d’Alella, el Sr. Fabra.

Un llibre monumental
Avui ho podem afirmar, doncs per fi el gran arquitecte Goday 
té el llibre que es mereix, i que Catalunya i Barcelona li devien. 
Un llibre monumental, fruit de l’extraordinari  treball, entre 
d’altres, d’Albert Cubeles i Marc Cuixart Goday, que recull no 
només la  seva obra arquitectònica, sinó que abraça tots els 
topants de la seva trajectòria curta però intensa, a la vegada 
que desconeguda.

A partir de la publicació d’aquest llibre, ja no serà possible 
encasellar Goday només com “l’arquitecte noucentista de les 
Escoles de la República”. Es posa de manifest ben a les clares 
l’enorme talent d’en Josep Goday, i  es dimensiona com es mereix 
un arquitecte que va anar més enllà de l’especialista en arqui-
tectura escolar, intèrpret reeixit del Noucentisme, precursor de 
la modernitat.

Les escoles de Goday situen el País en el mateix propòsit  de 
modernitat lluminosa de totes les preavantguardes europees que 
emergiren a Suïssa, Alemanya o Àustria. No endebades Goday 
va realitzar els corresponents viatges d’estudi als principals 
països europeus.

La manifestació d’aquest trajecte irrenunciable vers el pro-
grés i la modernitat que es fa palès als grups escolars de la Re-
pública, es constata ja clarament al Grup Escolar Collaso i Gil 
(1931 – 1935) i es confirma irrefutablement en els projectes del 
Pavelló Helios i a l’edifici de les Escoles Fabra d’Alella.

L’escola Fabra es la última de les que construeix Goday. Es-
tilísticament s’hi pot llegir una clara evolució vers un llenguatge 
més “modern” gairebé pre-racionalista (sense abandonar l’inspi-
ració noucentista), en línia amb el  Prototip de Grup Escolar que 
Goday i el pedagog Artur Martorell signen l’any 1935.

L’edifici de les Escoles Fabra (escola + habitatges professors) 
està situat a l’entrada del poble. És de dimensions reduïdes, de 
planta baixa i dos plantes pis. En planta té forma d’L i es disposa 
al fons d’una parcel·la de traçat trapezoïdal (abans can Garma, 
vegeu Alella núm. 308).

A les plantes pis hi ha l’aulari, mentre que a la planta baixa 
s’hi ubiquen l’accés, les dependències del professorat, una gran 
porxada ( avui coberta en part ) i els serveis amb les dutxes  
comunitàries. A la banda de llevant, en l’ala dreta, hi ha la zona 
de parvulari ( en origen només de planta baixa ), amb accés 
independent des del jardí. 

Esquema molt funcional
L’escola destaca per tenir un esquema en planta molt clar, molt 
“funcional”, amb l’escala, els serveis i l’ampli corredor a nord ( es 
a dir a la part del darrera, la dolenta ), i amb les aules orientades 
a migdia amb vistes sobre el pati. La façana, molt sòbria, amb el 
nom de l’escola escrit en “lletra de pal” ( tipografia d’inequívoca 
factura moderna  i en català! ) com a principal element decoratiu, 
destaca per una proporció molt alta de “buit” ( finestrals ) en 
relació al “ple” ( paret ). La façana de ponent té una composició 
clarament asimètrica, reflectint sense embuts la ordenació en 
planta dels espais interiors. La coberta plana resolta com a terrat 
“a la catalana” remata la volumetria de l’edifici i li confereix una 
imatge simple, rotunda, prismàtica.

Ben mirat, podem parlar, doncs, d’una escola “moderna”, que 
fins i tot en part recull els postulats promoguts pel GATCPAC: 
planta asimètrica, no monumentalitat, rebuig d’espais sobredi-
mensionats, terrat pla, bona orientació, etc.

Així doncs, podem dir que Alella va tenir en el seu moment 
una escola avantguardista, pionera en la seva època, en la línia 
dels més avançats exemples de la capital. Un dels primers edificis 
d’arquitectura escolar “moderna” que mereix sobradament la qua-
lificació de Bé Cultural i que depassa en molt l’Interès Local.

La relació de Goday amb Alella té també arrels biogràfiques, 
doncs la seva mare, Maria Casals Barnadas, va néixer a can Ca-
sals de la Coma Fosca. La Maria, després de demanar la llegítima 
de ben jove, es va independitzar i es va traslladar a viure a Mataró 
per motius laborals ( relacionats amb el món de la pedagogia ), 
on finalment va residir després de casar-se amb Josep Goday 
Nadal... amb qui van tenir 4 fills. 

Per acabar m’agradaria rescatar part d’un text que vaig es-
criure en ocasió de l’ampliació de l’Escola del Bosquet el maig 
de 2005:

...Si l’ampliació de l’escola del Bosquet comporta un nou 

destí per a les Escoles Fabra, voldria suggerir que es tingui 

en compte la seva singularitat arquitectònica, i es preservi 

l’edifici de qualsevol intervenció que no s’adapti amb facilitat 

a la seva estructura  tipològica, o que pugui desvirtuar-lo de 

manera irreversible. Detall dels plànols originals de Josep Goday.
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Tria de records d’ex alumnes 
 

E
ÒSCAR PALLARÈS

n els darrers mesos, des de l’escola i l’AMPA, s’ha 
fet una crida als ex alumnes de l’escola perquè re-
copilin material de l’època en què ells eren estudi-
ants. La crida ha tingut una resposta espectacular 
i s’han recollit desenes de llibres, treballs i foto-
grafies de totes les èpoques que són un magnífic 

testimoni d’aquests 75 anys d’història. Una petita part d’aquest 
material es va exposar durant la festa dels exalumnes que va tenir 
lloc fa unes setmanes. La resta es podrà visitar a l’exposició que 
acollirà properament l’espai de Can Manyé. Mentrestant, nosal-
tres us mostrem un petit tastet d’aquest interessant material.    

Llibreta d’apunts de 
l’alumne Ramon Bruy del 
curs 1935-1936.

Llibreta d’àlgebra de la 
Montserrat Iglesias del curs 
1962-1963.   

Agenda del curs 1986 -1987. Aquest 
tipus d’agendes, durant uns quants 
anys, les van dissenyar a mà els 
alumnes per vendre-les després i 
recaptar diners per al viatge de final 
de curs de vuitè d’EGB.   

Foto dels germans Josep i Quico Lluch feta a l’escola l’any 
1956.  

Postals de Nadal fetes per 
alumnes per desitjar bones 
festes als seus pares a l’època 
franquista.

Llibreta de cal·ligrafia utilitzada a començaments 
dels anys 60.  

Treball realitzat per l’Àlex 
Fraguas als anys 80. 



38

DOSSIER

Llibre d’escolaritat dels anys 60, de l’alumna Antònia 
de Gràcia.   

Estoig de l’alumna Conxita Ventejo, estudiant de 
l’escola Fabra a començaments dels anys 40..   

Foto dels germans Joan i Maria Carmen Muñoz feta a 
l’escola l’any 1964.   

Llibre Terra i Ànima, de 1935, utilitzat durant els 
primers anys de l’Escola Fabra per l’alumne Isidre 
Oliveras.

Enciclopedia Cíclico-Pedagógica, utilitzada durant 
els primers anys de l’Escola Fabra per l’alumne 
Isidre Oliveras. 

Nueva Enciclopedia Escolar, utilitzada a 
començaments dels anys 50.

Foto de l’alumne Josep Prat feta a l’escola l’any 1947.

Llibre Cartilla Higiénico-
Sanitaria para las escuelas 
dels primers anys 40.

Treball fet per un alumne durant 
el franquisme amb motiu del dia 
de la mare.   
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75 anys, milers d’alumnes

Any 1966.

Vuitè. Curs 1993-1994.

Sisè. Any 1971.

Setè. Curs 1991-1992.

Any 1979.

Any 1965.

Vuitè. Curs 1989-1990.

Setè. Curs 1996-1997.
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Any 1947.

Una de les primeres promocions de l’escola.

Vuitè. Curs 1991-1992.

Cinquè. Curs 2007-2008.

Cinquè. Curs 2006-2007.

Sisè. Curs 1995-1996.

Cinquè. Curs 2008-2009.

Anys 60.
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Finals dels anys 50 o començaments dels 60.

Parvulari. Curs 1965-1966.

Tercer. Curs 1988-1999.

Primer. Curs 1998-1999.

Sisè. Curs 2004-2005.

Tercer. Curs 1990-1991.

Curs 1965-1966.

Vuitè. Curs 1995-1996.
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Aquí hi són tots
Aquesta foto, de Quico Lluch, retrata 
tots els alumnes, mestres i personal 
no docent actuals de l’escola Fabra.
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JORDI ALBALADEJO
En aquest article us faig partícips d’alguns 
dels aspectes biogràfics del prestigiós, 
tot i que poc conegut, pintor Eduard Flò i 
Guitart (Badalona, 1881 – Barcelona, 1858). 
En concret dels seus lligams familiars a la 
població d’Alella i la seva residència durant 
els tres llargs anys de la Guerra Civil a la 
masia de Can Parera. 

Una biografia completa del personatge 
i en la qual m’he basat bastament alhora 
d’escriure-hi ara, és el llibre Eduard Flò de 
Núria Casals i Cortés (Museu de Badalona, 
1982). Donada la curiositat d’algunes de les 
dades que hi apareixen penso que pot ser 
d’utilitat aquest text que l’hi dedico per tal 
de conèixer una mica més la vila i la gent 
que hi ha viscut.

Pare alellenc
El 8 de desembre de 1881 va néixer a 
Badalona Eduard Flò i Guitart, fill d’Isidre 
Flò i Font i Rosa Guitart i Serra. Isidre 
era alellenc i havia après l’ofici de barber, 
arribant a ser propietari de la barberia 
del poble. De caràcter emprenedor, va 
instal·lar-se a Badalona en la dècada dels 
anys seixanta del segle XIX. La seva primera 
muller, Mercè Massons, amb la qual va tenir 
3 fills, va morir a conseqüència d’unes febres 
i aleshores va casar-se de nou amb Rosa 
Guitart, amb la qual va tenir cinc fills, entre 
ells Eduard. 

Isidre, primer va muntar una barberia 
però amb els anys, tan bon punt va poder, 
va impulsar altres negocis com ara un de 
venda de sal, un altre de venda de vi d’Alella 
embotellat i finalment amb el seu fill gran, 
Joan, una manufactura de teixits de llana 
que va resultar un negoci força reeixit. 

Segons sembla va ser a la barberia 
badalonina on el petit Eduard, de forma 
precoç, va mostrar les seves dots innates 
pel dibuix fent retrats dels clients que hi 
anaven. Als vuit anys, l’any 1890, els seus 
pares van portar-lo a l’Escola Belles Arts 
de Barcelona. A partir d’aquí va començar 
una sòlida carrera vinculada al món de 
l’art que va portar-lo becat un parell d’anys 
a Roma, va estar-s’hi a París, va retornar a 
Badalona on va exercir de pintor i també 
com a professor de dibuix i pintura. L’any 

El pintor Eduard Flò i Alella
El pintor badaloní tenia lligams familiars amb el nostre poble 
i hi va viure durant tres anys.

1914 va contraure matrimoni amb Maria 
Azcué Blanc i va traslladar la residència a 
Barcelona, on havia exposat en diferents 
ocasions.

El pintor s’instal·la a Alella
L’estiu de 1936, amb el començament de 
la Guerra Civil i la Revolució, l’Eduard va 
anar a viure a Alella amb la seva família. 
Van instal·lar-se a Can Parera, masia que els 
va llogar Joan Blanc, cosí germà de la seva 
dona, per tal d’allunyar-se del rebombori 
social de Barcelona i cercar, en un ambient 
rural més propici, solucions a l’escassetat 
d’aliments a la reraguarda republicana. Tot i 
així, sembla ser que en un primer moment el 

que més menjaven eren naps – ‘que no podia 
sofrir’ Eduard -. La provisió d’aliments va 
millorar perquè el cosí de la seva dona feia 
funcions diplomàtiques en representació de 
l’Estat francès en una torre de Llavaneres, i 
en repetides visites de l’Eduard va realitzar 
retrats, sèpies, sanguines i olis de persones 
que hi guardaven relació, cobrant amb 
menjar.

A Alella, a estones lliures, l’Eduard 
va pintar indrets dels voltants (diferents 
quadres amb el títol Voltants d’Alella. Camí 

entre arbres ; Terrassa de Can Parera 

d’Alella) i natures mortes, un gènere que, 
entre d’altres, va continuar els anys quaranta, 
una vegada retornat a Barcelona.  

‘Autoretrat amb barret i ulleres’, oli sobre tela de 48 x 38 cm datat el 1911. 
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Els jugadors de whist*

Vicenç Pagès
Empúries, 2009 

Òscar Pallarès 
En Jordi viu una permanent 
crisi d’identitat. Amb ocasió 
del casament de la seva filla, 
fa un repàs de la seva vida i 
analitza la seva joventut. Fent 
ús de tota mena de referèn-
cies culturals i musicals que 
despertaran la nostàlgia del 
lector, Pagès fa avançar la novel·la a cop d’emocions 
amb ritme i intel·ligència. És inevitable implicar-se emo-
cionalment en la història. Prepara’t per emocionar-te, 
per riure i, fins i tot, per agafar alguna enrabiada... És 
molt interessant la novedosa manera en què l’internet 
s’ha integrat a l’obra.  

El noi de Sarajevo

Jordi Cussà
Proa 2009

Laura Ruiz 
Dusko Kostic, de tan sols 
dotze anys, ens agafa fort la 
mà perquè l’acompanyem 
en el seu periple en plena 
guerra dels balcans. No ens 
la deixa anar fins al final, 
quan comença a pair l’odi que l’ha aclaparat durant 
tant temps i que l’ha fet madurar més de pressa del 
compte. L’autor, el berguedà Jordi Cussà, ha intentat 
transmetre “com la mirada d’un pre-adolescent evo-
luciona amb el pas de la guerra” i ho ha aconseguit. 
Creixerem al costat d’en Dusko que ens durà de Bòs-
nia a Croàcia i de Croàcia a Catalunya..   

Jordi Ribas
CAN TUXOERA  (Cal Tuxó)
Un altre cas on hi ha la casa vella al darrere i la nova al davant.

El primer propietari de qui tenim notícia va ser en Francisco Tuxuera Homs, fill de Margarida 
Homs, casat amb Agustina Plana Casas, nascuda a Galceran, poble tocant a Arbúcies. Abans 
de casar-se treballava de cuinera a les Quatre Torres. Van tenir tres fills: Pepet, Pepita i Antonet. 
L’hereu va ser en Pepet Tuxuera Plana, que es va casar amb la Caterina Font Russinyol. Van tenir 
dos fills: en Javier i la Maria.

En Javier es va casar amb Josefina Simó, filla d’Isona, i van tenir una filla: la Josefina, que 
va viure amb ells fins que es va fer gran. Vivien a la casa vella i la Maria, que és soltera, encara 
hi viu. La Pepita Tuxoera Plana es va casar amb en Narcís Rodó Boada, nascut a Viloví d’Onyar, 
i va tenir com a dot la part del tros del davant de la casa on el seu marit, que era paleta, hi va 
construir la casa que actualment fa façana amb la Riera. En “Ciset” com tothom li deia, primer 
treballava a cal Gobernador amb dos paletes més, però en veure que necessitava més diners 
per mantenir la família va decidir convertir-se en contractista d’obres. Després de molts esforços 
i lluita es va poder comprar una moto BSA amb sidecar i, acabada d’estrenar, li va ser requisa-
da en temps de guerra. Als baixos hi tenia el magatzem que feia servir per la seva activitat de 
contractista d’obres, on també hi guardava una altre motocicleta que va comprar en temps de 
pau. Una DKW, també amb sidecar. Es veu que li agradava la motocicleta. Varen tenir tres fills: 
La Neus, en Lluís i la Carmen.

La Neus es va casar amb l’Antonio Perich Murillo i van tenir un fill: en Josep. En Lluís es va 
casar amb Assunción Bernadó Bohé i van anar a viure al Masnou. En “Ciset” va tenir el negoci 
de construcció durant molts anys, amb un volum important de feina. Actualment a la casa del 
davant hi ha un despatx on hi treballa el fill de la Neus: en Josep Perich Rodó.  

CAN JORDI  - CAL ROS  FUSTER
Can Jordi era una casa que hi havia entre can Tuxo-
era i Cal Titó, fent façana amb elles de cara la Riera. 
Segurament el nom venia del llogater, que feia de 
carter. El propietari més antic de qui tenim notícia 
va ser en Constantino Serrallonga i Serra, que la va 
heretar de la seva mare Maria i del seu oncle Joan 
Serra i Ramentol. En Constantino va edificar l’any 
1902 la primera i la segona planta de l’actual edifici 
a l’hort que hi havia al davant.

En Josep Giralt i Giralt va comprar l’edifici l’any 
1923 i hi va afegir l’actual tribuna l’any 1934. Però la 
finca tenia un llogater: en Jaume Moliné, que hi feia 
funcionar la “Fonda El Porvenir”, de mal nom “Can 
Llàntia”. Com que en Josep Giralt tenia la fusteria 
on ara hi ha l’empresa Covisa i la volia traslladar a 
casa seva, es va posar d’acord amb en Moliné per 
fer un canvi d’ubicació de les dues empreses. En 
Joan Moliné va anar més amunt i en Josep Giralt 
va anar més avall; Llavors va començar a dir-se’n 
Cal Ros Fuster.

Era el tercer d’una dinastia de fusters: El seu avi 
es deia Josep Giralt Grau i el seu pare Francisco Giralt 
Comas. En Josep Giralt Giralt es va casar amb Josefa 
Homs i van tenir tres fills: el primer va morir de molt 
petit, cosa freqüent en aquelles èpoques, després la 
Paquita i finalment en Mariano, que va deixar la vida 
en la guerra civil. En morir la seva dona, en Josep va 
contraure noves núpcies amb Dolors Suñer Vallespi, 
nascuda a Batea (Tarragona) i va tenir un altre fill: l’Elies, que va ser el continuador de l’empresa 
de fusteria i, per tant, la quarta generació de fusters. Ja jubilat, encara viu a la casa. On hi havia 
la fusteria ara hi ha el restaurant Cuinalella.

En Josep Giralt Giralt era una persona extravertida, simpàtica i festiva i gens convencional. 
Li agradaven molt les festes i es va convertir en constructor d’arcs de triomf, ornamentació de 
sales de ball, etc. I les seves guarnides van ser famoses, especialment les fetes a la “Sociedad 
Cultural Unión Alellense”: la de la “Vaca Lechera” i “El Caimán”, inspirades en dues cançons que 
als anys quaranta estaven de moda.

Però l’orquestra que va crear ja es pot qualificar d’excepcional: tots els instruments eren fets 
de carabasses a les què, mentre creixien, havia donat la forma adequada perquè semblessin 
instruments reals com trompetes, saxos, clarinets etc. Les embocadures eren fetes d’un tub dels 
que utilitzaven els lampistes, amb un paper de fumar entre mig, que en vibrar sonaven força bé. 
També tenien una bateria. Els músics i els cantants eren nois del poble i un d’ells, molt morè i 
més aviat pelut, feia de “vocalista” i anava vestit de dona. Li va posar el nom de “Orquestra els 
Figuerals”, agafant el nom d’un dels cims de la població. 

Josh Rouse
El turista

Yep Roc, 2010

Albert Alabau
El setè disc de Josh Rouse (el tercer que edita des 
que es va instal·lar a Altea, València) és un disc 
especialment pensat per a gaudir de la vida medi-
terrània: cançons de sol i platja, de pluja viscuda 
desde l’altre cantó de la finestra, de cerveses i pa-
ella a l’aire lliure, de colors i de tons grisos... és una 
nova meravella quotidiana per als sentits. I sinó, ja 
m’ho direu quan us descobriu cantant “camarero, 
ponme un kash”... Gaudiu-ne!.

LES CASES D’ALELLA LLIBRES

DISC

*El pots trobar a la Biblioteca Ferrer i Guàrdia d’Alella

A dalt, plànol de la façana de la casa vella de Cal 
Ros Fuster. A sota, plànol de la darrera reforma 
feta a la façana. 
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Sentiment de culpa
Josep Parcerisa 
En la manera com un subjecte prova d’explicar el seu malestar hi trobem 
dues variants molt clares i aparentment oposades, encara que no sempre 
són incompatibles. Es tracta d’on situen la causa del malestar: en alguns 
casos el culpable sempre és l’altre, i un pot argumentar-ho prou bé perquè 
sembli convincent, però, per poc que hi aprofundim, de seguida es veu 
que la culpa no és mai totalment de l’altre, un sempre hi té alguna cosa 
a veure, a vegades activament, d’altres passivament.
En altres casos, un se sent sempre el culpable del seu malestar o del dels 
altres. És freqüent que els pares se sentin culpables del malestar dels seus 
fills; pensem en casos d’autisme, anorèxia, fracàs escolar... un pensa que 
alguna cosa hi deu tenir a veure, i no és desencertat, de la mateixa manera 
que un se sent orgullós i partícip quan les coses surten bé.

No ens ha d’estranyar que passi això, tenint en compte les arrels 
religioses de la nostra cultura, on la culpa, el pecat, la vergonya, el no 
ser digne, han tingut i tenen una presència tan persecutòria. Però a part 
d’aquesta herència, també hem de buscar-hi una raó estructural, intrínseca 
al subjecte, però hauríem de canviar-li el nom; hauríem de pensar-ho en 
termes de responsabilitat i no de culpabilitat. Un sempre és responsable 
d’allò que ha fet, des del moment que ho ha fet lliurament, però dir-ne 
culpabilitat voldria dir que ho ha fet expressament, amb voluntat de fer o 
fer-se mal i això, per sort, ja no és tan freqüent. Així i tot, un, fent ús de la 
seva responsabilitat ètica, hauria de fer tot el possible per trobar l’origen, 
sovint inconscient, d’allò que viu com a sentiment de culpa, perquè més 
enllà de si hi ha motius aparents o no, aquests sentiments afectaran la 
seva vida i la seva relació amb els altres i amb ell mateix. 

Eudald Serra 
Em permetreu els lectors que aquest cop, i de 
forma excepcional, dediqui aquestes quatre rat-
lles a parlar del 50è aniversari de la revista Alella, 
i que com a membre, més o menys actiu, des 
de fa molts anys del seu equip de redacció, en 
presumeixi amb veu ben alta. 

I és que mig segle de vida es pot dir ben de 
pressa, però a la vegada té un mèrit digne de 
remarcar si tenim en compte que parlem d’una 
publicació escrita íntegrament en català i que 
durant tot aquest temps ha anat apareixent de 
forma ininterrompuda.

Pels que ens estimem la revista, i que en el 
meu cas particular l’hem mamat des de ben pe-
tit, és una satisfacció immensa.

Llegint l’excel·lent dossier sobre els 50 anys 
que vam publicar a l’anterior número te n’adones 
del paper que Alella ha jugat i juga al nostre po-
ble. Durant tot aquest temps, la revista no només 
ha estat l’altaveu de molts alellencs, el reflex de 
la vida política, social o cultural del municipi, sinó 
també, i especialment durant els seus primers 
anys de vida, una eina modesta però valenta, 
decidida a treballar pel foment i la preservació 
de la llengua i la cultura catalanes en uns anys 
tan foscos i complicats, tot això amb una clara 
vocació de poble i de país.

La guineu
Ordre: Carnivora
Família: Canidae
Espècie: Vulpes vulpes
Nom vulgar: guineu o guilla 
(femella) i guillot (mascle)  

                      
Jordi Serrano
La guineu és el carnívor amb la distribució geogràfica més àmplia del 
planeta: la podem trobar tant a Nord-Amèrica com a Europa, Àsia, el 
Nord d’Àfrica i fins i tot al continent australià, on va ser introduïda al 
segle XIX. A casa nostra és el més abundant dels carnívors i viu des de 
la cota zero fins als cims del Pirineu. I per què ocupa tant territori? Potser 
és pel fet que són animals molt astuts, o perquè són molt àgils, o perquè 
estan sempre a l’aguait de qualsevol perill, o perquè són molt cautelosos 
a l’hora de buscar l’aliment... o potser una barreja de tot plegat! 

D’aspecte com de gos mitjà, medeix uns 60 centímetres de cos, té les 
orelles dretes, els peus curts, el musell estret, i una cua llarga i grossa que 
pot arribar fins als 40 centímetres. Presenta unes tonalitats vermelloses 
o rogenques, també característiques, i s’alimenta de petits mamífers, 
insectes i nutrients vegetals. Tot i així són ben conegudes les destrosses 
que, de tant en tant, provoca en galliners.

A Alella se’n poden trobar al capvespre o a la nit, preferentment en els 
boscos i matollars més propers a la serralada, encara que poden baixar 
de cota i aparèixer ben aprop del nucli urbà. Si en voleu veure, però, 
caldrà, a més de tenir molta sort, guardar molt de silenci.

DIVAN

TASQUES DIPLOMÀTIQUES

NATURA

Felicitats ‘Alella’ 

G
U

IL
LE

M
 B

AU
TI

ST
A

MAGAZÍN

Són molts els redactors i col·laboradors que 
durant aquests anys han passat per Alella, i com 
es diu en aquests casos, com que no me’n voldria 
oblidar cap, m’agradaria agrair-los a tots ells la seva 
feina i dedicació centrant-me en la figura dels tres 
directors que fins ara ha tingut la revista i que em 
fa l’efecte que representen prou bé els ideals, l’es-
perit, el tarannà i la trajectòria de tots plegats al 
llarg d’aquests anys.

Primer amb l’Eduard Serra i Güell, un dels seus 
fundadors i el seu primer director durant gaire-
bé trenta anys. De l’avi en recordo la dedicació i 
tenacitat que tenia per tirar-la endavant, la seva 

traça i paciència per elaborar i confeccionar una 
publicació llavors absolutament artesanal. Crec 
que no exagero gens ni mica si afirmo que l’Edu-
ard Serra va ser “l’ànima” d’Alella durant força 
temps i que sense la seva tossuderia i entrega 
possiblement avui no estaríem de celebració.

Després, el relleu el va agafar l’Esteve Riam-
bau i Saurí, col·laborador i membre del cos de 
redacció des de feia ja anys. De l’Esteve en vam 
aprendre, entre d’altres coses, a intentar saber 
escoltar, especialment els més joves, a mirar de 
tenir mà esquerra en els moments més delicats, i 
gràcies a les seves inquietuds i aptituds literàries, 
a cuidar l’estil i les formes dels nostres redactats, 
fent bona la màxima que no només és important 
el que dius sinó també com ho dius.

I finalment arribem a en Ramon Ruiz i Bruy, 
l’actual director. Amb la seva direcció durant 
aquests gairebé setze anys, Alella no només s’ha 
consolidat com un referent per al poble, sinó 
que, a més, ha sabut estar present en tots els 
afers de més actualitat i més punyents, ha sabut 
modernitzar-se i ha fet un salt ben clar cap en-
davant en tots els sentits. Crec sincerament que 
ara mateix poques publicacions locals poden 
presumir de tenir tanta qualitat com la nostra. 

Per tot això i per moltes coses més: Felicitats 
i llarga vida Alella! 
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NUARA CUSÓ
Normalment, quan parlem d’esport fem 
referència a clubs, o bé a esportistes que 
competeixen per obtenir una medalla o la 
millor qualificació possible. 

Aquesta setmana he tingut l’oportunitat 
de conèixer l’esport no només com a una 
activitat per a millorar la forma física, sinó 
també com a mètode per a motivar i fer 
somriure aquells que pateixen una dismi-
nució física i/o psíquica.

La residència per a disminuïts psíquics 
Les Hortènsies va obrir les portes a la revis-
ta Alella per mostrar-nos quines activitats 
esportives realitzen i explicar quins benefi-
cis produeixen als residents del centre.  

La fundació Sant Francesc d’Assís, l’ens 
que la gestiona, va néixer fa gairebé trenta 
anys que compta amb més de 160 residents 
i 130 treballadors. Ha evolucionat molt al 
llarg de tots aquests anys pel que fa a les se-
ves instal·lacions i a les activitats físiques 
que s’hi practiquen.

El perfil dels residents és molt divers, 
la mitjana d’edat és d’uns quaranta anys i 
podem trobar pacients amb Síndrome de 
Down, retards mentals, amb cadira de ro-

L’esport els fa somriure
Els centres alellencs Les Hortènsies i La Gavina, aconsegueixen, mitjançant 
l’esport, motivar i fer somriure persones amb disminucions físiques i psíquiques

des, com també psicòtics. La separació dels 
grups es basa en els nivells cognitius, d’ha-
bilitats i d’autonomia. El centre es divideix 
en dues zones: La Masia, que compta amb 
sis sales, on s’hi troben els residents amb 
una gran personalitat i amb un nivell físic i 
de capacitat articular més elevat; I Les Hor-

tènsies, on hi ha sis sales més destinades 
a aquells que tenen un deteriorament físic 
profund, els quals necessiten més atenció 
sanitària i les activitats que practiquen són 
més terapèutiques. Fan exercicis de recu-
peració més especialitzats i són atesos pels 
fisioterapeutes del centre. 

Exercicis de psicomotricitat
Gerard Aran és l’animador sociocultural i 
d’activitats esportives del centre.  Ens ex-
plica que al centre no practiquen cap esport 
de competició, sinó que fan exercicis de 

Pilotes, cistelles i anelles 
són eines per als exercicis 
de psicomotricitat

psicomotricitat amb pilotes, cistelles, ane-
lles... per tal d’enfortir vincles. Un exemple 
n’és el circuit motriu, el qual serveix per 
potenciar habilitats físiques, treballar el 
control de la força, l’equilibri, la flexibilitat 
i la coordinació.

Assistim a una classe de circuit motriu 
per veure exactament de què es tracta. El 
primer que fa en Gerard amb els nois són 
activitats de moviment articular; més en-
davant els dóna una pilota de bàsquet que, 
col·locats en forma de cercle, s’aniran pas-
sant els uns als altres repetidament. Els 
somriures no marxen del seus rostres. El 
grup és molt variat; hi trobem gent que ca-
mina però te problemes de mobilitat, tam-
bé un noi amb cadira de rodes que sempre 
participa ajudant en Gerard. 

Mentre seguim el circuit motriu, l’An-
na Soriano, auxiliar del centre, m’explica 
que una de les noies que està participant 
en l’activitat rep quatre sessions de diàlisi 
setmanals, i recalca que aquestes activitats 
esportives són les que la mantenen forta i 
motivada, sobretot el contacte amb la gent 
i la participació en grup. Als residents els 
estimula molt fer aquestes activitats. La 

Una noia millora les seves habilitats motores a la piscina de Les Hortènsies, de la mà de l’Esteve.
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tasca de l’animador no és la de valorar si hi 
ha una evolució de les destreses motores, 
s’avalua més la participació, la implicació 
i la part afectiva i social. Amb el dia a dia, 
tant en Gerard com la resta d’auxiliars del 
centre veuen la seva evolució i la seva cons-
tant motivació.

A part del circuit motriu, tots els matins 
fan gimnàstica de grup, on normalment 
participen residents amb problemes d’obe-
sitat i que, a part de seguir una dieta especí-
fica, se’ls fa fer exercici.  Aquesta activitat 
es practica fora del centre i és la més diver-
tida per a ells, caminen, fan estiraments, 
corren una miqueta, es distreuen veient a 
la gent del carrer i tot això els ajuda a ca-
minar millor. La finalitat de la gimnàstica 
no és només física, sinó que també es pre-
tén fomentar encara més la interrelació.  La 
manera d’aconseguir-ho és barrejant nois 
i noies dels diferents grups de La Masia. 
Les activitats fora de les sales els agraden 
molt, i no els fa mandra sortir. En canvi, 
segons ens expliquen, quan fan alguna acti-
vitat dins de les sales, com ara els treballs 
manuals, sí que costa més que col·laborin i 
s’esforcin a fer-ho; no els motiva tant ni els 
fa tanta il·lusió.

Per les tardes també es fa gim-
nàstica però a nivell individual, per 
a aquells que necessiten més aten-
ció. Els exercicis de psicomotricitat 
que practiquen són més senzills.

Una altra de les activitats que fa 
el Gerard, i que té molt d’èxit, és la 
coral; s’ajunten nois i noies de totes 
les sales, canten i s’ho passen d’allò 
més bé. A part d’alliberar energia, 
l’activitat els fa riure molt.

La piscina, eina terapèutica
Les Hortènsies també compta amb 
una piscina remodelada fa un any 
i mig. Anteriorment era més lúdica 
i no s’aprofitava tant. La d’ara està 

pensada per a usos 
més terapèutics, 
està molt ben adap-
tada per a cadires 
de roda, té un siste-
ma d’hidromassat-
ge, i tant el sostre 
com les parets són 
de vidre; això pro-
voca que l’ambient 
sigui molt més agra-
dable. 

A la piscina ens 
trobem amb l’Este-
ve; és preparador fí-
sic i l’encarregat de 
fer activitats dins 
de l’aigua. Mentre 
practica exercicis a 
la piscina amb una 

resident molt riallera, ens explica que al 
matí les activitats que s’hi practiquen són 
més lúdiques; hi van grups de set persones 
que juguen amb pilotes, “xurros”... Per la 
tarda els grups són molt més reduïts. L’ai-
gua està calenta i això ajuda a que els resi-
dents es relaxin. La piscina és un lloc que 
quasi tothom aprofita; els agrada molt i el 
resultat és que se’ls veu molt més contents, 
somriuen i això és símptoma de relaxació 
i benestar. 

Esport de competició
Una vegada acabada la visita a Les Hortèn-

sies, la revista Alella es va dirigir a la Llar 
La Gavina, residència i centre per a perso-
nes amb paràlisi cerebral. Allà vam parlar 
amb Tomás, coordinador esportiu del cen-
tre, qui ens va explicar totes les activitats 
físiques que practiquen, com ara el ioga, 
piscina, petanca, bàsquet i esport de man-
teniment, entre d’altres. Però els esports 
que tenen més èxit són els de competició 
com la Boccia, l’atletisme i l’eslàlom. El 
centre compta amb tres entrenadors per-
sonals, el coordinador d’esports i un gran 
nombre de voluntaris. L’esport rei dins la 

llar és la Boccia, un esport molt similar a la 
petanca que consisteix en tirar una bola de 
color el més a prop possible de la diana que, 
en aquest cas, és una bola blanca. Aquest 
esport és específic per a gent amb paràlisi 
cerebral, tot i que en l’actualitat també hi 
participen disminuïts físics com ara els le-
sionats medul·lars. 

La Llar La Gavina també s’encarrega 
d’organitzar a Alella una de les 12 jornades 
que té la lliga Catalana de Boccia. Aquest 
any, el club esportiu Llars de l’Amistat 

Cheshire, que comptava amb esportistes 
de La Gavina,  ha estat campió de Catalu-
nya. Des de la llar potencien molt l’esport 
de competició, ja que els permet veure al-
tres ciutats de Catalunya, conèixer més 
gent i sortir una mica de la monotonia.  
Coneixem en Víctor,  campió amb el club 
al Campionat de Catalunya de Boccia, qui 
ens vol mostrar tot el que sap fer. Està molt 
orgullós del que fa i el que ha aconseguit; 
sembla que l’esport i la competició el moti-
ven molt en el seu dia a dia al centre. Ens fa 
una demostració de Boccia, juntament amb 
els seus companys, i veiem com tots s’esfor-
cen per fer-ho el millor possible.

També presenciem una demostració 
d’eslàlom, esport que practiquen amb cadi-
ra de rodes i que consisteix en superar un 
nombre d’obstacles determinats en el me-
nor temps possible.

Al centre també hi ha molta afició a 
l’atletisme. Entrenen tots els dimecres a 
les pistes del Serra Marina i són molts els 
esportistes del centre que han obtingut tro-
feus a nivell nacional. 

Un divendres al mes també assisteixen 
a les instal·lacions de Vilanova del Vallès 

per practicar l’hípica. Aquesta 
és una de les activitats que més 
els agrada i esperen sempre 
amb molta il·lusió.

Si una conclusió podem 
treure de l’estada als centres 
Les Hortènsies i La Gavina, 
és que l’activitat física no no-
més ajuda a estimular el cos, 
sinó també l’ànima d’aquells 
que hem vist practicar-lo amb 
grans rialles i cara de felicitat. 
La mateixa que han mostrat els 
monitors i auxiliars dels cen-
tres, fent la seva feina amb una 
dedicació i una alegria dignes 
d’admirar. 

La Boccia és un esport 
específic per a persones 
amb paràlisi cerebral
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Alguns dels jugadors de Boccia que competeixen per La Gavina.
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Un grup de nois de Les Hortènsies exercitant-se amb una pilota.
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NUARA CUSÓ
El diumenge assolellat del 25 
d’abril va servir d’escenari per 
una nova edició del Minitrial 
Infantil que té lloc cada any 
per aquestes dates a la riera. 
Des d’aquest any, la prova por-
ta per nom Memorial Clàudia 
Tàssias en record de la jove pi-
lot que havia participat en les 
tres primeres edicions i que, 
malauradament, ens va deixar 
a finals de l’any passat. Un to-
tal de 34 nens d’entre 4 i 9 anys 
van evolucionar per les zones 
preparades per a l’ocasió, més 
elaborades que mai, disseny del 

pilot alellenc David Martínez, 
fet realitat per la brigada muni-
cipal. José Luís Martínez, pare 
de la idea i organitzador de la 
jornada en col·laboració amb 
l’Ajuntament, va valorar molt 
positivament aquesta edició: 
“hem tingut més participants 
dels que hi ha en qualsevol de 
les proves del Campionat de Ca-
talunya i, a més, ha vingut força 
públic. Tant a la canalla com a 
aquells que s’acosten a veure-
ho, els agrada molt aquest tipus 
de cursa, on no hi ha competi-
ció i tots els participants s’en-
duen premis a casa seva. 

NUARA CUSÓ
Després d’una temporada mar-
cada per les lesions i amb alts i 
baixos pel que fa als resultats,  
els sènior del Bàsquet Alella 
han aconseguit mantenir la 
categoria. Tot i perdre a casa 
el seu últim partit de la tem-
porada contra el A.B Premià 
A amb un resultat final de 50 
a 77, l’equip entrenat per Joan 
Costa han acabat obtenint la 
setena posició dins d’una com-
petició que ha acabat liderada 
pel Palamós. 

D’altra banda, també cal es-
mentar la quarta posició obtin-
guda per la categoria alellenca 

sots-21, els quals seguiran es-
forçant-se per ser campions de 
Barcelona i posteriorment de 
Catalunya; competicions que 
van començar el passat mes de 
Maig, on el seu primer rival va 
ser el Cardedeu.  

Pel que fa als equips de 
promoció, encara els queda un 
mes de competició i els resul-
tats estan sent d’allò més bons. 
El mini femení va primer de la 
seva categoria i l’infantil feme-
ní ocupa la segona plaça de la 
classificació. S’ha de tenir en 
compte que hi ha equips amb 
molt més nivell  que no van tan 
ben classificats. 

JORDI SERRANO
El passat 24 d’abril tres centres 
educatius de la comarca van 
participar amb el suport del 
club alellenc al 1er Campionat 
de Rugbi Base organitzat per la 
Federació Catalana de Rugbi, 
amb resultats més que satisfac-
toris. Van ser una quarantena de 
nois i noies d’entre 10 i 16 anys 
dels IES Mediterrània del Mas-
nou i Thalassa de Montgat, i del 
CEIP Maria Manent de Premià 
de Dalt, els qui van jugar sota 
les ordres de diversos jugadors 
del Club de Rugby Alella, que 
durant les setmanes prèvies els 
havien entrenat a les mateixes 

escoles. Fruit d’aquest treball 
van sorgir vuit equips, tres dels 
quals -un de cada centre- van 
guanyar en la seva categoria. 
Durant els propers mesos està 
previst seguir creant escola 
i ampliar l’oferta formativa a 
d’altres centres que ja hi han 
mostrat interès. 

D’altra banda, un cop fina-
litzada la lliga, l’equip sènior 
disputarà diversos torneigs de 
rugbi a set i de platja, i ultima 
els preparatius del XVIIè Tor-
neig de Rugbi Platja d’Alella, 
que se celebrarà el proper 10 
de juliol, a cavall entre la platja 
d’Ocata i l’IES Alella. 

AURELI TABOADA
Ens trobem a les acaballes de la 
temporada, i poc a poc les posi-
cions es comencen a aclarir.

Ĺequip de Tercera Regio-
nal, en un final de temporada 
de somni, ha aconseguit en 
els darrers nou partits vuit 
victories i un únic empat; ma-
lauradament, no aconseguirà 
l’objectiu que es marcaven: 
l áscens. Tot i l’espectacularitat 
dels resultats, la gran quantitat 
de gols marcats i el bon futbol 
realitzat, els homes entrenats 
pel tècnic José Salido pagaran 
cara la mala ratxa que van pa-
tir en les dates nadalenques. En 
una meritòria sisena posició, a 
nou punts dels llocs d’ascens, 
l’Alella ha estat el segon equip 
menys golejat de la categoria 
quan només queda una jorna-

da per jugar. De ben segur que 
d’aquest any se’n trauran moltes 
i bones conclusions de cara a la 
temporada vinent, on de nou es 
buscarà l’ascens a Segona. 

Pel que fa al futbol base, 
s’ha produït una reestructura-
ció a l’organigrama esportiu. 
Amb aquesta es pretén tenir 
un equip tècnic de garanties 
per assentar les bases i fer 
créixer, en un futur proper, la 
quantitat d’equips i el nombre 
de jugadors.
En un altre ordre de coses, per a 
finals del mes de maig està pre-
vista la inauguració dels nous 
vestuaris. Han estat uns mesos 
d’obres força durs, però, final-
ment, el Camp Municipal d’Ale-
lla comptarà amb uns vestidors 
moderns i de qualitat, que seran 
l’enveja dels rivals. 

 MINITRIAL

Èxit de la quarta edició del Mini-
trial Infantil

 BÀSQUET

Els sènior aconsegueixen la salvació

 RUGBI

El planter del Rugby Alella ja rutlla! 

 FUTBOL

La temporada s’acaba
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NUARA CUSÓ
En Pau Cebrian encara s’està 
recuperant de la seva experi-
ència com a entrenador d’es-
quiadors cecs als Jocs Para-
límpics, disputats del 12 al 21 
de Març a Vancouver, Canadà. 
L’alellenc va assistir a la cita 
per fer de skiman, la persona 
que s’encarrega del manteni-
ment dels esquís, tant del seu 
encerat, com de l’afilat dels 
cantells. La tasca va ser dura, 
tenint en compte que els altres 
països que hi participaven 
comptaven amb dues o tres 
persones per a desenvolupar 
la feina que Cebrian va haver 

de fer tot sol durant tota la 
competició. Cada dia pujava a 
pistes per mesurar la tempera-
tura i la humitat de la neu per 
saber quina cera aplicar entre 
màniga i màniga. Però aquesta 
no va ser la seva única funció, 
ja que, a més d’acompanyar a 
l’abanderada el dia de la inau-
guració dels Jocs, també va 
entrenar l’equip d’esquiadors 
invidents espanyols. Tot l’es-
forç de Cebrian i de l’equip va 
ser recompensat amb les tres 
medalles aconseguides per Jon 
Santacana, guanyador d’un or 
en descens i dues medalles de 
plata en gegant i eslàlom.

NUARA CUSÓ
Els germans Cabello no aturen 
la seva activitat esportiva. Una 
de les cites més importants a 
les quals han assistit recent-
ment ha estat el XI Campionat 
d’Espanya Open de Primave-
ra, disputat entre els passats 
dies 22 i 25 d’Abril. El resultat 
per als dos germans no va ser 
massa bo, ja que no van acon-
seguir les marques mínimes 
per a classificar-se pel Campi-
onat Europeu. L’Alan va quedar 
a tan sols dues centèsimes de 
segon, però no va ser suficient 
per a aconseguir el passaport 
a Budapest. Però no tot són 

males notícies per als Cabello, 
ja que una setmana després de 
quedar-se a les portes de l’Euro-
peu, van disputar la Copa d’Es-
panya a Irún on van aconseguir 
fer història, guanyant per sisè 
any consecutiu la copa d’Espa-
nya amb el Club Natació Sant 
Andreu. Aquesta fita no l’havia 
realitzat mai cap club. Després 
d’aquest nou èxit, els espera un 
estiu carregat de competicions, 
com ara el Ciutat de Barcelona 
que, com cada any, es celebra el 
mes de juny i el mes següent els 
espera el Campionat d’Espanya 
que tindrà lloc a les piscines Pi-
cornell de Barcelona. 

NUARA CUSÓ
Ni la pluja, ni el mal temps van 
impedir la celebració, el passat 
Diumenge 2 de Maig, de la 5ª 
edició de la ‘Caminada dels tres 
pobles’. 

Com en les edicions ante-
riors, veïns i veïnes d’Alella, 
Teià i El Masnou es van trobar 
a les 9h del matí als punts fi-
xats per a la sortida per després 
reunir-se a la Vall de Rials, on 
van emprendre junts un recor-
regut de 10 quilòmetres que els 
va permetre practicar esport, 
gaudir de la natura i compartir 
una bona estona a l’aire lliure. 
El punt final d’aquest recorre-

XAVI TARAFA
Març i Abril són sinònims de 
grans curses: Marató de Barce-
lona, la Cursa dels Bombers i la 
Milla de la Sagrada Família es 
disputen en aquests mesos. 

Vuit van ser els atletes que 
van prendre part en la més mul-
titudinària de les maratons que 
s’han fet mai a Barcelona. El mi-
llor del Serra Marina va ser Jordi 
Simeon amb 3h:06:53; la decep-
ció, l’abandó al km 38 de Javi Pa-
lomo quan anava camí de baixar 
de les 3 hores; i la gran alegria, 
Jordi Reguill, que va estrenar-se 
amb èxit en la distància. 

Als Bombers,  la presència 

alellenca es pot qualificar sense 
embuts de multitudinària. 16 at-
letes hi van prendre part. El més 
ràpid, Javi Palomo amb 37:28. A 
destacar també el paper de les 
fèmines, amb la Màbel Vila en 
44:14, i la jove de setze anys Eva 
Comas que, sense tenir el dia, 
va fer uns més que meritoris  
51:56.

I a la milla de la Sagrada Fa-
mília hi van prendre part deu 
atletes, essent el més ràpid Éd-
gar Olivares amb 5:05, acabant 
14è de 95 a la seva categoria, i 
el veterà Ramón Quesada, amb 
5:31, 18è de sobre un total de 137 
atletes. 

 ESQUÍ

Un alellenc a les olimpíades 

 NATACIÓ

Els Cabello fan història

 CAMINADA POPULAR

Èxit rotund a la 5a edició de la 
‘Caminada dels tres pobles’

 ATLETISME

Mesos plens de curses 

Participants de les tres poblacions, posen per a la foto.
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gut es trobava al Coll d’en Pau 
Arenas, allà els esperava un es-
morzar gratuït i la tradicional 
foto de família. Després d’un 
bon àpat, els participants van 
anar baixant esglaonadament 
i en diferents grups. La parti-
cipació popular va ser tot un 
èxit, amb més de nou-cents 
participants de totes les edats, 
entre els quals dos-cents eren 
alellencs. 

Basant-nos en aquestes da-
des, podem dir que ‘la camina-
da’ ha aconseguit arrelar molt 
en els tres pobles del maresme. 
De ben segur que n’hi haurà 
properes edicions. 
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Els joves de Catalunya que compleixen 18 anys du-
rant aquest any 2010 podran obtenir una subscrip-
ció gratuïta a un diari o revista de la seva elec-
ció. Per tercer any consecutiu, el Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació ofereix aquesta 
possibilitat a tots els nois i noies que assoleixen la 
majoria d’edat. La iniciativa, emmarcada dins del 
Pla de Foment de la Lectura, té per objectiu inci-
dir especialment en la promoció de la lectura de 
premsa entre els joves.

Es podran beneficiar d’aquesta iniciativa tots 
els joves nascuts l’any 1992 i residents a Catalu-
nya, que podran fer la sol·licitud entre l’1 i el 25 
de juny a través del web www.gencat.cat/18. Allà 
podran escollir un diari o revista entre un llistat 
de 80 publicacions, de temàtica i periodicitat di-
verses, i omplir el formulari de sol·licitud. A més 
de la subscripció, els joves rebran a casa seva una 
samarreta “18!”.

Aquest és el tercer any que es porta a terme 
aquesta iniciativa, de la qual ja es van beneficiar 
més de 30.000 joves els anys 2008 i 2009. Enguany 
són més de 68.000 els joves de tot Catalunya que 
tindran la possibilitat de demanar la subscripció.

LES PUBLICACIONS
L’oferta de diaris i revistes que els joves poden es-
collir es divideix en tres grups: d’informació gene-
ral; culturals, de divulgació científica i històrica; i 
esportives, de lleure o d’entreteniment. Les em-
preses editores de les publicacions s’han adherit 
voluntàriament a la iniciativa, que els permet créi-
xer en nombre de lectors i donar-se a conèixer al 
públic més jove. 

Les 80 publicacions que finalment s’ofereixen 
als joves han estat seleccionades per una comissió 
de valoració de projectes en la qual hi ha represen-

tants del sector dels mitjans de comunicació, per-
sones representatives del món acadèmic i profes-
sional, i representants del Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació. Els criteris de selecció 
han estat el nombre d’exemplars subministrats per 
cada subscripció individual, la temàtica del contin-
gut redaccional, la valoració de la memòria expli-
cativa presentada per l’empresa editora, el pla de 
fidelització de subscriptors i la campanya de pro-
moció per a la difusió d’aquesta iniciativa. 

PLA DE FOMENT DE LA LECTURA
El programa de subscripcions gratuïtes per als jo-
ves de 18 anys és una de les accions previstes en el 
Pla de Foment de la Lectura engegat pel Departa-
ment de Cultura i Mitjans de Comunicació. Amb el 
lema “Llegir ens fa més lliures”, aquest Pla del Go-
vern vol impulsar la lectura com a via fonamental 
d’accés al coneixement per part de la ciutadania i 
millorar l’hàbit i la competència lectora en qualse-
vol suport, promovent especialment la lectura en 
llengua catalana. 

D’aquesta manera, a més de fomentar la lectu-
ra dels llibres, es pretén incidir de manera especial 
a promoure la lectura de la premsa i les publicaci-
ons, explorant així les sinergies entre el món de la 
cultura i el de la comunicació. El Pla compta amb 
el suport i col·laboració de les administracions lo-
cals, el sector editorial i entitats diverses. 

Entre les actuacions principals del Pla de Fo-
ment de la Lectura destaquen accions com el pro-
grama Tasta’m, que distribueix primers capítols de 
novetats editorials als transports públics; la posa-
da en marxa del fòrum virtual www.quellegeixes.
cat; el programa de Municipis Lectors; i la creació 
del postgrau en Mediació Cultural pel Foment de la 
Lectura amb la Universitat de Barcelona.

SUBSCRIPCIONS GRATUÏTES 
A DIARIS I REVISTES PELS 

JOVES DE 18 ANYS
EL DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ OFEREIX UNA 
SUBSCRIPCIÓ SENSE COST A UNA PUBLICACIÓ PERIÒDICA ALS MÉS DE 
68.000 JOVES NASCUTS L’ANY 1992 I RESIDENTS A CATALUNYA.




