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Moments estel·lars de la política local

Al llibre Moments estel·lars de la humanitat, de 
l’escriptor austríac Stefan Zweig, es relaten catorze 
episodis de la història de la humanitat: des de Ciceró 
fins a la primera Guerra mundial. Instants en què es 
produeix una avinentesa històrica, o bé en què un 
personatge clau té un moment d’inspiració extraor-
dinari; fets que canvien la història i marquen rumbs 
transcendentals per l’esdevenir de la humanitat.

D’aquest llibre hi ha un episodi que sempre m’ha 
fascinat. És el que explica com el General Grouchy 
decideix seguir l’ordre de Napoleó de perseguir una 
facció de l’exèrcit enèmic, en comptes de seguir el 
propi instint i l’opinió unànime del seu Estat Major, que 
li suggereixen de donar la volta i acudir en reforç el cos 
principal de l’exèrcit francès. La batalla que s’estava 
lliurant és la que ara coneixem com de Waterloo. Si 
Grouchy hagués sigut més agosarat que no pas dis-
ciplinat, tal vegada la història del món hauria sigut 
diferent de com la coneixem ara. 

Hi ha un recurs li terari anomenat ucronia en què 
es reconstrueixen episodis històrics, donat per suposats 
esdeveniments no succeïts, però que podrien haver 
ocorregut. Hi ha centenars d’obres que utilitzen aquest 
recurs. En recordo una, per exemple, que es basa en 
una suposada conquesta d’Anglaterra per part de 
l’Armada Invencible i el món sencer esdevé catòlic. 
A Paraules d’Opòton el vell, d’Avel·lí Artís-Gener, es 
narra la història d’un descobriment a l’inversa, són els 
indis qui desembarquen i descobreixen Europa.

Tot aquest preàmbul tan llarg ve a compte de 
l’ajustat resultat de les passades eleccions municipals. 
Un cop aplicada la llei d’Hondt, la diferència entre que 
el PSC es quedés sense cap regidor i el PP n’obtingués 
dos, va ser de tan sols 24 vots. A la vida podem opinar 
sobre el què ha passat, ara bé, especular amb el que 
hauria pogut ser si les coses haguessin anat d’un altra 
manera moltes vegades no serveix per a res. Però, en 
aquest cas hem de tenir en compte que els tres partits 
que ara han quedat a l’oposició, CiU, Gd’A i PP van 
sumat sis regidors, i que a tots tres els unia el desig de 
desplaçar Andreu Francisco de l’alcaldia i, per tant, que 
hi hagués un canvi de govern a Alella. Si a tot això hi 
afegim que, en un gest insòlit, en el Ple de constitució 
del nou consistori tots tres partits van votar Cristina 
Xatart com alcaldessa, hem de concloure que molt 
probablement aquests 24 vots de diferència han estat 
l’estret marge que a permès que ERC, amb 6 regidors, 
hagi pogut erigir Francisco alcalde amb el suport de 
l’únic regidor del PSC.

No és pas la nostra intenció treure mèrit a 
l’aclaparadora victòria d’Andreu Francisco, però si 
que ens agradaria ressaltar que, com en el cas que 
ens ocupa, el marge que separa el triomf de la derro-
ta, o de que sigui alcalde un candidat o un altre, de 
vegades pot ser molt prim; en aquest cas, mesurable: 
24 vots.

Aquesta circumstància hauria de servir de reflexió al 
nou equip de govern perquè sàpiga valorar que hi ha-
via un altra opció alternativa tan legítima com la seva, 
a la qual sols s’ha imposat per un marge tan estret com 
el que estem comentant. Dit això, no ens queda sinó 
desitjar a uns i als altres, equip de govern i oposició, 
tot l’encert del món, que prioritzin el bé dels ciutadans 
d’Alella per damunt de les diferències partidistes i que 
portin amb encert la gestió municipal.

Ramon Ruiz, director
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Cartes al director

CARTES

TRUCAR A L’AJUNTAMENT

carta a aquesta secció per queixar-se que era 
tan complicat establir contacte telefònic amb 

que exagerava i que no n’hi devia haver per a 
tant però, ai carai, que ara ho he viscut jo ma-
teix i ho veig diferent. A causa d’unes gestions 
que he hagut de fer i que han durat alguns 
dies, he necessitat trucar a l’Ajuntament gai-

aquell lector. Creguin-nos, és absolutament 
horrorós. “Si vol parlar amb en ‘fulanito’, premi 
u. Si vol parlar amb en ‘menganito’, premi dos. 
Sinó, esperi”. I com que no vols parlar ni amb 

FOTO DENÚNCIA
SOROLL I BRUTÍCIA
Fa mesos que van canviar la gespa del camp del 
CF Masnou, deixant els rotllos de l’antiga gespa 
a un costat fora del camp. Aquestos rotllos de 
gespa vella i bruta són un niu d’insectes i brutí-
cia, així com els arbres que hi ha al costat, que 
s’haurien de fumigar periòdicament. Aquest 
camp de futbol mai no ha estat un exemple de 
civisme: acostumen a posar música a tot volum 
a qualsevol hora del dia (m’agradaria saber si pa-
guen a l’SGAE, o també se salten la llei), es juguen partits de matinada molt sorollosos, hi ha 
entrenaments diaris fins a les 00:30, els diumenges s’escolten, desqualificacions i insults varis, 
sense oblidar els cops que els seguidors fan a les tanques metàl·liques per animar els seus 
jugador.  Ara, a més a més, han instal·lat piscines per poder realitzar el campus d’estiu...Tot 
això ha arribat al punt d’afectar la salut dels veïns!!! Potser no són conscients que el 
camp de futbol està envoltat per blocs de vivendes i que els seus habitants mereixen un res-
pecte. Crec que una entitat que, suposadament, ha d’inculcar als nens i als jugadors uns ideals 
esportius, hauria de ser un exemple de civisme i convivència. 
Ruth Mestre

en “fulanito” ni amb en “menganito”, es-
peres i, pam, es talla la comunicació. I així 
una vegada al darrere de l’altre, sempre, 
invariablement. Al final has de decidir em-
prenyar a en “fulanito” o en “menganito”, 
explicar-los que la centraleta de l’Ajunta-
ment és un desastre i demanar-los si, si us 
plau, et poden passar amb el departament 
amb qui necessites parlar. Però que ningú 
es llegeix les cartes al director de la revista 
Alella
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Filigranes de marqueteria
L’Associació Dones Solidàries d’Alella, en col·laboració amb l’Asso-
ciació Barcelona Marqueteria va oferir durant la primera quinzena 
de juny una exposició que sota el títol Jardí de Flors va mostrar 
una sèrie de filigranes fetes en marqueteria. Es va disposar a l’Espai 
de la Rectoria, i s’hi va poder veure un seguit d’obres úniques de 
gran valor fetes en aquest sistema artesanal de decoració, totes 
elles autèntiques obres d’art elaborades amb fustes de colors i 
textures molt diverses.  L’ exposició forma part d’un itinerari iniciat 
a Catalunya i que tindrà la seva cloenda a la ciutat de Paris. 

Esteve Riambau és elegit 
vicepresident de la FIAF   
El cineasta i historiador del cinema alellenc Esteve Riambau, actual 
director de la Filmoteca de Catalunya, ha estat escollit vicepresident 
de la Federació Internacional d’Arxius Fílmics (FIAF), una entitat que 
agrupa més de 150 filmoteques d’arreu del món. LA FIAF és una 
entitat creada a París l’any 1938 amb l’objectiu de recuperar, col.
leccionar, preservar i projectar imatges en moviment, considerades 
com obres d’art i d’expressió cultural i com a documents històrics. 
Riambau assumirà el càrrec durant dos anys i tindrà com a principal 
responsabilitat la coordinació de la revista Journal of Film Preserva-
tion i l’organització dels propers congressos de la Federació, que es 
celebraran a Beijing el 2012 i a Barcelona el 2013. 

DEL POBLE
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Marc Bonavia, guardonat amb 
l’Impulsa Empresa 2011    
El jove empresari alellenc Marc Bonavia, copropietari de l’empresa 
de serveis per a telèfons mòbils SITMobile ha estat premiat amb 
el guardó Impulsa 2011 en la categoria d’Empresa que concedeix 
anualment la Fundació Príncep de Girona, reconeixent-lo com a 
exemple d’emprenedor i per la seva iniciativa empresarial. Bonavia, 
de 35 anys, és llicenciat en Farmàcia, però la seva inquietud per 
les noves tecnologies el va portar a provar sort en aquest sector, 
i després de diverses tentatives ha consolidat aquesta companyia, 
reconeguda internacionalment pels serveis que ofereix, consistents 
fonamentalment en proporcionar a les empreses un sistema de 
comunicació i relació amb els seus clients. 

La Federació de Dones del Maresme 
celebra la seva 1ª jornada
La Federació d’Associacions i Grups de Dones del Maresme, que 
agrupa 11 entitats de dones de la comarca, entre les quals hi ha 
l’Associació Dones Solidàries d’Alella i l’Associació de Dones Mont-
serrat Roig, va dur a terme el passat 4 de juny la seva Primera Jor-
nada. Va tenir lloc a la sala d’actes del Centre Cívic Pla d’en Boet, a 
Mataró, amb el títol Les dones maresmenques i els drets humans. 
En el transcurs d’aquest acte, l’Associació Dones Solidàries d’Alella 
va presentar el projecte Diagnosi de la situació de les dones a la 
comarca del Maresme, realitzat per les sociòlogues Àurea Molina 
i Anna Cornet. 

Alella viu emb eufòria la final de 
la Champions  
Centenars d’alellencs i alellenques van concentrar-se de manera mul-
titudinària el passat 28 de maig a la Plaça de l’Ajuntament i al Casal 
per seguir en directe el partit de la final de la Lliga de Campions, que 
va enfrontar el FC Barcelona i el Manchester United. El partit, dispu-
tat al nou estadi de Wembley, va finalitzar amb la victòria blaugrana 
per 3 a 1, amb gols de Pedro, Messi i Villa, fet que va comportar la 
consegüent celebració pels carrers del poble. L’afluència de públic a 
la Plaça va ser tan gran, que moltes persones van haver de seguir el 
partit a peu dret, en quedar esgotades les cadires previstes. 
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Els Overdead, actitud heavy 100%. 
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La Fundació Germans Aymar i 
Puig obre les seves portes 
La Residència de la Fundació Germans Aymar i Puig va celebrar el dia 2 
de juliol la seva XII Jornada de Portes Obertes, centrant-se enguany en la 
difusió de l’any internacional sobre la investigació de la malaltia d’ Alzhe-
imer. D’aquesta manera, la ja tradicional jornada per donar a conèixer el 
centre i permetre veure de prop la tasca que s’hi desenvolupa, ha servit 
aquesta vegada també per promoure la investigació i sensibilització de la 
societat en la necessitat de millorar la qualitat de vida i el benestar de les 
persones que pateixen aquesta malaltia degenerativa.

La Fundació Germans Aymar i Puig va mostrar els nous progra-
mes terapèutics d’estimulació i rehabilitació cognitiva, dins de la seva 
Unitat especialitzada de Memòria i Alzheimer, i va divulgar la tasca i 

-
tia i de les problemàtiques personals, familiars i socials que comporta.

Dins de la Jornada van intervenir Andreu Francisco, Alcalde d’ Alella, i 
Immaculada Fernández Verde, presidenta de la Federació d’Associacions 
de Familiars d’ Alzheimer de Catalunya (FAFAC) i Assumpció Miró, pre-
sidenta de l’Associació de familiars de Malalts d’Alzheimer del Maresme 

Pasqual Maragall i la presència d’autoritats públiques de l’àmbit comarcal 
i municipal.

D’altra banda, i per tal d’amenitzar la diada, l’associació d’animació 
Pallapupes va oferir diferents activitats culturals, lúdiques i d’entrete-
niment, obertes a la comunitat, on van ser protagonistes els usuaris, 
familiars, amics, persones del municipi i treballadors de l’entitat. 

La Campanya Apunta-t’ho: 
Recicla bé visita el poble
Amb l’objectiu de motivar les accions de reciclatge entre la població, 
a mitjans de juliol va desenvolupar-se al poble la campanya d’edu-
cació ambiental ‘Apunta-t’ho: Recicla bé!’,  promoguda pel Consell 
Comarcal del Maresme. La campanya, finançada per les societats 
Ecoembes i Ecovidrio a partir dels convenis signats amb l’Agència de 
Residus de Catalunya,  es basa principalment en el desplegament 
d’educadors ambientals en el territori i accions de sensibilització a 
les escoles que busquen conscienciar la població de la necessitat de 
reciclar i fer un ús correcte dels contenidors d’envasos, paper i vidre.
Un punt d’informació a la Porxada ha informat els alellencs i alellen-
ques de la necessitat de separar els residus en origen i dipositar-los 
correctament al contenidor corresponent. La campanya es com-
pletarà amb accions específiques de sensibilització adreçades als 
escolars que es concretaran al llarg del proper curs amb els centres 
educatius de la població. .

Alella es queda sense servei de 
pediatria a l’estiu
Del 17 de juny al 16 de setembre no s’oferiran consultes de pediatria 
al Consultori local del poble. Per motius “d’organització del servei”, 
totes les visites que els veïns d’Alella necessitin fer a aquest especia-
lista s’hauran de desplaçar al CAP d’El Masnou, ubicat al carrer Sant 
Miquel 125. 

Tres regidors alellencs al Consell 
Comarcal   
El panorama polític resultant de les Eleccions Municipals celebra-
des el passat 22 de maig ha portat a una nova composició del 
plenari del CCM que està format per 33 consellers i conselleres, 
tots ells regidors. D’aquests, CiU n’ha obtingut 12, el PSC 9, el PP 
4, ERC 4, ICV 2, la CUP 1; i PxC 1. Alella hi tindrà representació 
directa mitjançant l’alcalde Andreu Francisco, que ha estat desig-
nat conseller per part d’Esquerra. D’altra banda, la regidora de 
CiU Cristina Xatart ha assumit el càrrec de Directora de l’Àrea de 
Benestar Social, Educació, Cultura i Joventut, quedant com a con-
sellera suplent, situació –aquesta última- en què es troba també la 
regidora del PSC, Glòria Mans. 

Noves beques de Música Jove     
El passat dissabte 9 de juliol es va celebrar a la Sala Pau Casals de 
la Biblioteca Tirant lo Blanc de Montgat, el concert dels grups fina-
listes de la 7a edició de les Beques de Música Jove 2011, organitza-
des pels Ajuntaments d’Alella, el Masnou i Montgat. Van actuar els 
grups finalistes Enfokehh i Armonia (categoria A, de 14 a 17 anys) i 
Overdead, Made in Med, El Loco Tidiano i Paradox (categoria B, de 
18 a 35 anys). Un cop valorades les actuacions dels joves músics, el 
Jurat format per diversos membres especialistes del sector musical, 
van atorgar la beca de suport musical a Enfokehh i Armonia i la 
beca de 3.000 euros per a la producció artística a Overdead. Així 
mateix es va donar una becaper al nou talent instrumental a Pau 
Mainé, guitarra del mateix grup i la beca al nou talent de veu a 
Semi, cantant del grup Made in Med. Aquest projecte intermunici-
pal pretén donar suport als grups locals de música jove que no són 
als circuits professionals. 
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La directora de la Fundació Aymar i Puig, Sílvia Vázquez, inaugura la 
jornada acompanyada d’Immaculada Fernández Verde, Presidenta de 
la FAFAC i Assumpció Miró, presidenta d’AFAM.. 
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Aquest any en fas 60? 
Tens una cita!  
Una bona representació de persones nascudes l’any 1951 
s’estan mobilitzant per fer una trobada d’alellencs que aquest 
2011 celebren el seu seixantè aniversari. Et comptes entre ells? 
Tant és que hagis nascut a Alella com que faci poc que hi vius, 
tan sols necessites ganes de passar una estona agradable. Oi 
que no deixaràs passar l’oportunitat? Cal que et posis en con-
tacte amb l’Isidre Arisa  (687 702 286), la Josefina Culla  (658 
179 563) o en Quico Lluch (647 646 142). 

L’Aplec de l’arròs reuneix més de 
900 persones

El passat diumenge 12 de juny es va dur a terme la 37ª edició de 
l’Aplec de l’arròs, que any rere any, plogui o faci sol, es celebra al 
Bosquet. En aquesta ocasió van ser més de 900 persones les que 
s’hi van trobar en diverses colles per a cuinar i assaborir el seu propi 
arròs, ja fos cuinat en forma de paella o cassola. I com és tradicio-
nal, no hi va faltar la revista Alella, que aquesta vegada va reunir 40 
persones al voltant de la taula. Pel que fa als premiats, es van distin-
gir per sobre dels altres els arrossos elaborats per les colles Gana i Vi 
-1r premi-, Nona -2n premi- i Gd’A -3r premi-. 

El nucli de Can Magarola ja 
compta amb nou enllumenat
El mes de juny  van finalitzar les obres de millora de l’enllumenat 
públic del veïnat de Can Magarola. La intervenció ha permès renovar 
més d’un centenar de punts de llum de l’avinguda de Sant Mateu, 
el Camí de la Serra i els carrers dels Roures i de la Mulassa. L’actu-
ació ha servit també per millorar la xarxa elèctrica –que es trobava 
molt malmesa-, canviar els bàculs per noves columnes i substituir 
les lluminàries existents 
per unes de noves. El cost 
d’aquesta acció ha estat 
de 130.000€, sufragats 
amb una subvenció del 
Pla Únic d’Obres i Serveis 
de Catalunya (PUOSC) de 
la Generalitat i recursos 
propis municipals. Ò
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El Casal de Joves presenta el seu 
particular Lipdub   
El Centre Cultural Can Lleonart va acollir el passat 10 de juny l’estre-
na mundial del Lipdub Jove d’Alella, un projecte d’animació impulsat 
pel Casal de Joves de Can Gaza consistent en la gravació d’un vídeo 
on diversos nois i noies simulen cantar i ballen la cançó Llença’t, de 
Lax n’Busto, alhora que mostren les instal·lacions del Casal. El vídeo 
va comptar amb l’activa participació de membres de l’Esplai Guaita’l, 
els Diables del Vi, els Timbalers del Most, i nois i noies del casal. 
L’esforç per part de tothom va ser notori, a jutjar per l’ambientació, 
les coreografies i l’alegria que es pot apreciar en el resultat final, que 
es pot visionar a http://tinyurl.com/3b73rsa. 

Una exposició mostra la feina de 
l’arquitecte que va fer l’Hort de la 
Rectoria 
La darrera quinzena de juny la Sala Picasso del Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya va mostrar un recull dels diferents projectes realitzats 
per l’estudi d’arquitectura Batlle i Roig, el responsable del projecte 
d’urbanització i arranjament de l’Hort de la Rectoria. L’exposició 
permetia fer-se una visió dels més de 30 anys de treball d’Enric Batlle 
i Joan Roig. 
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ACTUALITAT

LAURA RUIZ
Un divendres al matí ens dirigim a l’Ajun-
tament i conversem una hora llarga amb 
un veterà Andreu Francisco. Serà alcalde 
d’Alella, ara sense La Garnatxa, per tercer 
mandat consecutiu. Sap que el poble l’ha tri-
at a ell, però no s’oblida que els tres grups 
de l’oposició podrien haver-lo deixat a l’altra 
banda del govern. 

T’esperaves uns resultats tan bons?
 Creia en la feina que havia fet fins ara i cre-
ia que tant l’equip de persones com les pro-
postes que fèiem eren les millors de les que 
es presentaven. Pensàvem que tornaríem a 
tenir un suport majoritari, a partir d’aquí, la 
ciutadania hi havia de dir la seva. En aquest 
cas, van fer una posta per la continuació del 
que s’havia anat fent en els darrers anys. 
 
Un cop passades les eleccions, amb quins 
grups municipals vas reunir-te? 
Tal com havíem manifestat abans de les elec-
cions, en cas que pogués ser, volíem mirar de 
reeditar el pacte amb el PSC. També vam te-
nir un parell de converses amb CiU, després 
d’haver tancat el govern a set, i vam quedar 
que arrencàvem així però que en aquests 
primers mesos l’ampliaríem a deu. 

Per tant, encarà hi ha possibilitats que 
pacteu amb CiU?
De moment, comencem nosaltres set... De-
pèn de com evolucionin aquests primers 
mesos del mandat i veient si l’actitud és de 
col·laboració i no pas de confrontació, ens 
podríem arribar a plantejar ampliar-lo. No 
tanquem el govern a set pels propers qua-
tre anys, però amb el dia a dia acabarem de 
veure si és possible. 

I ells com ho veuen?
Cristina Xatart va fer unes declaracions al Punt 
dient que no havíem volgut entendre’ns amb 
ells. Després, n’ha fet unes altres a la revista 
Alella i al Full que són d’una actitud bel·ligerant 

“Depèn de com evolucionin 
els primers mesos, podríem 
obrir el govern a CiU”   
Andreu Francisco, alcalde d’Alella

contra el nostre grup. Si això és així, no hi hau-
rà res a fer. Si aconseguim invertir aquestes 
dinàmiques, en podríem tornar a parlar. 

L’oposició en bloc va votar a Cristina Xa-
tart per alcaldessa en el ple de constitució. 
Per molt pocs vots, 
podries no haver si-
gut l’alcalde...
Jo el que no sé és 
perquè no van votar 
a Glòria Mans. [Riu]. 
Ells van optar per 
una altra opció que 
ja s’apuntava durant 
la campanya electo-
ral i que va quedar 
visualitzada en el 
debat del Casal quan 
Xatart no va deses-
timar un acord amb 
el PP. Si els resul-
tats haguessin estat 
un altres, s’haurien 
aliat i ens haguessin 
deixat a l’oposició. 

Què va demanar la 
regidora del PSC 
per formar govern?
Des del primer mo-
ment, abans de les 
eleccions, hi hagut 
una bona relació. 
Amb els resultats 
a la mà, ens vam 
asseure per parlar 
sobre quines res-
ponsabilitats podia 
entomar. Vam deci-
dir que s’ocuparia 
de Serveis Socials, 
Sanitat ,  Equitat 
i Emprenedoria i 
Ocupació. Aquestes 
primeres setmanes 

han confirmat que podrà fer molta feina i 
que treballarem bé plegats. 

Però ella tenia unes altres prioritats, oi?
Més enllà de les declaracions que us va fer 
a la nit electoral, l’única qüestió de debat 
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va ser com entomar l’àrea de promoció eco-
nòmica del municipi, però ho vam resoldre 
ràpidament. 

Explica’ns la resta del cartipàs. 
En Fede Salas és una persona que era obvi 
que s’encarregaria de Festes i de Cultura i 
també vam pensar que era la persona més 
adient per encapçalar governació. L’Ana Fer-
nández duia sis anys com a persona de confi-
ança meva i responsable de Serveis Urbans i 
ara n’és la regidora. També li he traspassat la 
cartera d’Obres Públiques i també incorpora 
les responsabilitats de Mobilitat i Habitatge. 
En Marc Almendro, el nostre regidor més 
jove, agafa Joventut i Esports, una regidoria 
amb moltes possibilitats. L’Isabel Nonell en-
toma tots els temes de gestió interna, però 
també la posada en funcionament de l’oficina 
d’informació al ciutadà, així com l’àrea d’In-
novació. La Teresa Vilaró, pel seu perfil, serà 
la responsable d’Educació i de Cooperació 
Internacional. Per a mi, em reservo el mateix 
nombre d’àrees que ostentava: continuo al 
capdavant d’Hisenda, Comunicació i Parti-
cipació, i entomo Urbanisme, Medi Ambient 
i Turisme. Suposo que el volum de feina és 
lleugerament superior. 
 
Així, no penses que tens gairebé totes les 
àrees de més pes a les teves mans?
Sí, però també he traslladat Serveis Urbans, 
Obra Pública i Noves Tecnologies. Pel que fa 

al volum i al pressupost dedicat és, si fa no 
fa, el mateix que ja tenia. 

I el mateix volum de feina?
Home, és clar que Urbanisme té un pes molt 
important en el dia a dia de l’Ajuntament. A 
més, tenim el procés del POUM a mig camí 
i la voluntat és aprovar-lo provisionalment a 
la tardor. Tanmateix, tenim un equip tècnic 
molt qualificat i la persona amb majors co-
neixements sobre el POUM de l’actual equip 
de govern sóc jo. 

Qui serà el càrrec de confiança que t’aju-
darà en les tasques d’alcaldia?
La previsió és que sigui l’Anna Teixidó, 
que ja ho era fins ara juntament amb Ana 
Fernández. La idea és que continuï amb les 
responsabilitat tècniques de Cooperació 
Internacional i que, faci un pas endavant, i 
s’encarregui de tots els projectes transver-
sals que volem tirar endavant. Com ara el 
desplegament de la fibra òptica, la prepa-

ració del projecte del nou Casal o els nous 
usos de l’escola Fabra de baix. 
 
Serà l’única persona a qui se li apujarà el 
sou un 20%? 
Sí, tindrà més responsabilitats de les que 
tenia. Fins ara, hi havia dues persones que 
cobraven 21.000 euros i ara aquesta única 
persona en cobrarà uns 24.000 perquè, a 
més, té més experiència. 

Com ha sigut l’evolució de l’Ana Fernán-
dez, de regidora del PP a tenir un pes im-
portant dins del govern d’ERC? 
És una persona que ja ha tingut un pes molt 
important en els darrers dos governs. Més 
enllà del seu passat com a regidora del PP, 
des de finals de 2004 es va incorporar com a 
persona de total confiança meva. Des d’ales-
hores fins avui ha estat una peça clau del 
bon funcionament de l’Ajuntament. Jo volia 
continuar comptant amb ella entenent el seu 
pes i la importància de la seva presència. 

Aquest va ser un punt de desacord amb 
La Garnatxa?
[Pensa abans de contestar]. Va ser un punt 
de divergència però, com que sabien què en 
pensava perquè creia que podíem continuar 
treballant, finalment no va ser així. Va ser 
una de les coses que van comportar que al 
final decidissin no continuar a la primera 
línia política del poble. 

 
I notareu l’absència de La 
Garnatxa?
No sé si tant de La Garnatxa 
com, evidentment, de les per-
sones. Tothom aporta moltes 
coses i el cert és que no no-
més ells sinó que tots els que 
han estat a l’Ajuntament han 
aportat coses. Es trobaran a 
faltar les seves aportacions, 
però els que hi ha ara n’apor-
taran d’altres. Caldrà fer un 
balanç al final del mandat 
de com hem funcionat sense 
ells. 

Laura Aloy va fer un missat-
ge de comiat força ressentit. 
Anava de número dos en les 
darreres eleccions i aquesta 
vegada ha quedat fora de la 
llista, com és?
[Torna a pensar-s’ho abans de 
començar] A la Laura Aloy la 
vaig proposar jo mateix el 
2007 i vaig fer una aposta 
personal per ella. Ha fet una 
feina important en aquests 
quatre anys però també vaig 
creure que no havia de conti-

“LA PERSONA AMB MAJORS 
CONEIXEMENTS SOBRE EL 
POUM DE L’ACTUAL EQUIP DE 
GOVERN SÓC JO”
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nuar a la primera línia en el proper govern. 
Ella no va acceptar aquesta decisió i va optar 
per mostrar aquesta disconformitat. Li de-
sitjo molta sort en el seu futur i li agraeixo 
la feina feta. 
 
Al ple es va comentar que primer volíeu 
apujar-vos els sous, com és que finalment 
vareu optar per la congelació?
El 2003 vam passar de retribució per assis-
tència a retribució per dedicació, i el juny 
de 2010 ens vam acollir a una reducció vo-
luntària del 5% per solidaritat amb la resta 
de treballadors de la casa. Entenc que no 
són unes retribucions excessives i per això 
ens vam plantejar apujar-les. Però després 
de donar-hi moltes voltes vam decidir no 
tocar-les.

Vareu decidir no fer-ho per aconseguir el 
vot favorable de l’oposició?
Fa quatre anys vam aconseguir aprovar 
aquest punt per unanimitat i aquesta vega-
da també ho volíem. També havíem de ser 
conscients que les forces de l’oposició te-
nen retribucions molt superiors a la majo-
ria d’oposicions d’Ajuntaments de la nostra 
mida. Així ho vam fixar en el seu moment 
perquè s’hi poguessin dedicar a fons. 
 
Per què passes a acollir-te, una altra ve-
gada, a la dedicació exclusiva?
A l’inici del mandat de 2007 també vaig co-
mençar amb una dedicació exclusiva que 
després vaig canviar a parcial perquè vaig 
passar a ser vicepresident del Consell Co-
marcal. És una dedicació teòrica, perquè 
sempre m’hi he dedicat totalment. 
 
Has perdut el càrrec al Consell Comarcal, 
en què afectarà això a Alella? 
No pot afectar de cap manera, el Consell fa 
unes funcions de suport a les administra-
cions locals. L’he perdut a causa del pacte 
CiU-PP i aquesta tardor renunciaré a la meva 
presidència comarcal d’ERC perquè crec que 
hauré estat el màxim responsable a la comar-
ca durant quatre anys i toca passar el relleu a 
algú altre. Era vicepresident tercer de Local-
red, però ara no sé si ho tornaré a ser. 

El teu partit està en davallada, quins efec-
tes tindrà sobre el poble? Com ho faràs 
per entendre’t amb el Consell Comarcal i 
la Generalitat?
No se n’hauria de ressentir si la Generalitat 
funciona amb criteris objectius, hauríem de 
tenir un suport similar al que hem tingut fins 
ara. No tindrem un tracte preferent... però ho 
veurem en temes de subvencions.

El fet que vulgueu pactar 
No, volem mirar de pactar amb CiU per tirar 
endavant els projectes més estratègics del 

poble d’una manera àmpliament consensu-
ada. Com ara el projecte que va presentar 
Xatart d’un centre que fos una universitat 
entorn del món del vi. 
 
Ets partidari que Oriol Junqueras lideri 
la nova ERC?
El nostre partit necessita un canvi de 
maneres de fer, cares noves capaces d’il·-
lusionar. En qualsevol cas cal una reno-
vació de la imatge que transmetem a la 
ciutadania. 

Ha sonat el teu nom als mitjans quan es 
parla de renovació, què ens en pots dir?
[Es queda callat] Primer, estaré treballant 
pel meu poble, però també a disposició del 
meu partit. No depèn estrictament de mi... 
 
En tot cas, com t’agradaria continuar la 
teva carrera política? 
Jo estic en aquesta cosa de la política amb 
una voluntat de servei públic des del lloc 
on pugui ser. Fa molts anys que vaig con-
fiar en què ERC era l’eina transformadora 
més adient i des d’aquí miro de fer el millor 
que puc. M’agradaria que en el meu partit 
es produïssin uns canvis que no sé si es 
produiran.
 
Que Fede Salas sigui el número dos, vol 
dir que el nou Casal és una prioritat?
No, el Casal ja era una prioritat al mandat 
anterior i ho continuarà sent. 

Quines són les prioritats del mandat?
Una de bàsica i conservadora és mantenir el 
nivell de serveis que hem aconseguit al llarg 
dels darrers anys. També ens agradaria do-
nar una empenta a la promoció turística i a 
l’ocupació, i als serveis a les persones que ho 
puguin estar passant més malament. Després 
hi hauria les més estratègiques com ara la ma-
terialització del nou casal, deixar-ho tot a punt 
perquè, el proper mandat, la biblioteca sigui 
una realitat, que la fibra òptica arribi a totes les 
cases, definir els nous usos de l’escola Fabra 
de baix i l’aprovació definitiva del POUM. 

Quina és la situació del deute de l’Escola 
Fabra? 
M’agrada que em facis aquesta pregunta [riu]. 
El 30 de juny justament vam rebre 250.000 eu-
ros més de la Generalitat. L’obra va costar 2’8 
milions d’euros i ja n’hem cobrat 1.550.000. 
Amb l’import total que pagarà la Generalitat a 
final d’aquest any, cobrirem totes les despeses. 
Si no surten amb un estirabot, l’Ajuntament no 
hi haurà de posar ni un euro. 

Seguiràs sent el President del Consorci de 
la DO Alella? Com afectaran els canvis de 
govern en els municipis DO? 
 Sí que ho serè. Havíem aconseguit arribar a 
una concepció generalitzada per part de tots 
els alcaldes i ara la feina serà afirmar-la de 
nou. A més, intentarem que els tres ajunta-
ments que no es van incorporar, aquesta ve-
gada sí que ho facin.  

QÜESTIONARI
Un objectiu per aquest mandat: 
M’agradaria que fóssim capaços de tirar endavant totes 
les propostes que hem presentat i que seran la culminació 
d’una feina encetada el 2003. 

Totes les administracions públiques s’estan ajus-
tant el cinturó, l’Ajuntament també ho hauria 
de fer? 
Fruit de la gestió econòmica que s’ha fet en els darrers anys, més enllà del préstec viu que queda 
de l’ampliació de l’escola Fabra, l’Ajuntament no deu un euro. Les liquidacions i els romanents han 
sigut positius i continuem pagant abans de seixanta dies, per tant continuarem amb la política de 

propers quatre anys no apujarem la pressió fiscal als veïns. Crec que el nombre de treballadors 
de l’Ajuntament no és exagerat. 

Què penses sobre el pla dels laterals de l’autopista?
L’Ajuntament va presentar unes al·legacions en contra de que es duguessin a terme. Posats a 
invertir, caldria invertir en millorar el transport públic.

Com s’ha de resoldre l’assumpte dels Escolapis?
La situació no és nova i està molt bé que hi hagi aquesta preocupació. L’empresa propietària ha 
demostrat que no està disposada a invertir en el seu manteniment i per això des de l’Ajuntament 
ja hem pres accions administratives per mirar de solucionar-ho. Portem temps cercant agents 
disposats a invertir-hi, però el problema és que el cost de rehabilitació és molt alt i costa molt 
trobar interessats.
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Asensio, Urbanisme i Medi Ambient. També 
encapçalarà Turisme, Hisenda, Comunica-
ció i Participació.

Ana Fernández i Fede Salas
L’altra regidora que tindrà un pes important 
a l’Ajuntament és Ana Fernández. Amb un 
passat controvertit, primer va ser regidora 
del PP i després ha sigut set anys càrrec de 
confiança de Francisco, ara dirigirà dos pe-
sos pesants, Obres Públiques i Habitatge, i 
Mobilitat. Fede Salas, expresident del Casal 
d’Alella, és el primer tinent d’alcalde i també 
encapçala tres regidories importants: Cultu-
ra, Festes i Governació. La resta de membres 
de govern entomen dues regidories o més ca-
dascun: Marc Almendro, el més jove, s’encar-
regarà de Joventut i Esports; Isabel Nonell, 
és la segona tinent d’alcalde, d’Administració 
i Innovació; i Teresa Vilaró, Educació i Coo-
peració Internacional.

Després que tots els grups votessin a 
favor de la congelació de tots els sous dels 
regidors del consistori, el punt més polèmic 
d’aquest primer ple del mandat 2011-2015 va 
ser la “proposta de l’alcaldia sobre creació de 

ACTUALITAT

LAURA RUIZ
Amb els resultats de les eleccions a la mà, 
era gairebé segur que es reeditaria el pacte 
entre Esquerra Republicana de Catalunya 
i el Partit Socialista de Catalunya. Malgrat 
que els primers dies semblava que ERC mira-
va de pactar amb algun altre grup, pocs dies 
abans del ple de constitució es va saber que, 
efectivament, els sis regidors d’ERC i Glòria 
Mans del PSC pactaven per crear govern. 

Al ple de constitució, amb uns jurant el 
càrrec per imperatiu legal i altres per com-
promís amb tots els alellencs, va quedar clar 
que l’oposició no posaria les coses fàcils al 
govern: tots van votar perquè Cristina Xa-
tart fos l’alcaldessa. Entre el públic, hi havia 
qui es preguntava si allò era una mena d’avís 
pel govern. És clar, però, que l’aritmètica és 
infalible i Francisco va agafar per tercera 
vegada consecutiva la vara del poder i va 
basar el seu discurs en reivindicar el model 
econòmic que han seguit els darrers vuit 
anys. “Tenim projectes ambiciosos entre 
mans, però estem en disposició d’entomar-
los” va dir. 

L’oposició diu la seva
Berzosa, el regidor del Partit Popular, que va 
sorprendre fent el seu discurs en català, va 
dir que ell votaria pel canvi tal i com hagués 
fet amb qualsevol resultat. La regidora de 
Gent d’Alella, Mercè Marzo, que va dir que 
el repte de tots era combatre l’abstenció i va 
lamentar que COR i IC-V haguessin quedat 
fora del consistori; va justificar el sentit de 
la seva posició, així: “Votem per la forma 
de fer política que reclamem”. Finalment, 
Cristina Xatart va dir, en nom dels tres grups 
de l’oposició, que Francisco no havia volgut 
escoltar ni dialogar. 

Fins el primer ple de juny no es va con-
cretar el cartipàs cent per cent. Mans, tot 
i que va dir que li agradaria encarregar-se 
d’Educació o de Cultura, serà tercera tinent 
d’alcalde i encapçalarà les regidories de Ser-
veis Socials, Sanitat, Equitat i Emprenedo-
ria i Ocupació. L’alcalde és qui més poder 
acumula. Francisco assumirà totes les car-
teres del pal de paller de la Garnatxa; Àlex 

ERC revalida el pacte de 
govern amb el PSC 
Els regidors de CiU, Gent d’Alella i PP voten a Cristina Xatart per alcaldessa.

places de personal eventual”. I és que l’ocupant 
d’aquesta plaça serà l’únic que es beneficiarà 
de la pujada d’un 20% del sou. Tots els grups de 
l’oposició van demanar explicacions al respec-
te i Francisco va respondre que aquest càrrec 
de confiança, a més de més sou, també tindria 
més responsabilitats. CiU, Gd’A i PP van votar 
en contra d’aquest punt. 

D’altra banda, també es van aprovar les de-
dicacions: Mans, Salas i Fernández la tindran 
exclusiva. L’alcalde també s’acull de nou a la 
dedicació exclusiva i cobrarà quaranta-cinc 
mil euros anuals. Almendro i Nonell, en canvi, 
s’acullen a la dedicació parcial i cobraran al 
voltant dels vint-i-dos mil euros anuals. Vila-
ró serà l’única persona que no cobrarà dedi-
cació. Els portaveus dels grups de l’oposició 
també cobraran dedicacions parcials de deu 
mil euros i la resta de regidors cobraran per 
assistències. 

A partir de la pàgina següent us oferim les 
respostes del breu qüestionari que hem fet a 
tots els regidors del nou consistori. Així els 
coneixem una mica més i sabem què opinen 
sobre algunes de les qüestions que van quedar 
al sarró el dia del debat electoral.  
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En Marc Almendro és el més jove dels regidors, té 22 anys i acaba 
de llicenciar-se en dret. És solter i fa des que tenia un any que viu 
a Alella. Malgrat que va viure una temporada al carrer Guilleries 
del Masnou, ell se sent alellenc i ara viu al centre. 
Un objectiu per aquest mandat: Acabar la feina d’aquí quatre anys 
amb la mateixa dignitat amb què he entrat. Només això, m’agradaria 
sortir igual que he entrat. 
Totes les administracions públiques s’estan ajustant el cinturó, l’ajun-
tament també ho hauria de fer? Ja ho està fent i ho continuarà fent. 
Què en penses del pla dels laterals de l’autopista? No s’han de fer. 
I en cas que s’haguèssin de fer, hauria de ser amb consens amb el 
territori i amb diàleg amb els ajuntaments. 
Com s’ha de resoldre l’assumpte dels Escolapis? Per desgràcia no 
depèn de l’ajuntament. Tot i que és des d’aquí des d’on hem de tre-
ballar per trobar una solució i no podem permetre que s’abandoni 
la finca. 
Què n’opines, del pacte de govern? És el que permetrà que Alella 
continui avançant. Cap dels partits de l’oposició té actituds cons-
tructives. 

MARC ALMENDRO
ERC 

Josep Bardès és arquitecte i té 52 anys. Ve a Alella des de fa catorze 
anys però hi viu, a la Serreta amb els seus dos fills, des del 1998. 
Un objectiu per aquest mandat: M’agradaria formar part del govern 
però com que no hi ha hagut conversa... Ho faré tan bé com pugui de 
de l’oposició. 
Totes les administracions públiques s’estan ajustant el cinturó, l’ajun-
tament també ho hauria de fer? Totalment, estem en una realitat i 
l’ajuntament hauria de donar exemple. Els regidors s’haurien d’haver 
abaixat els sous. 
Què en penses del pla dels laterals de l’autopista? Hi estic totalment 
en contra. Si fem gratuït el peatge, ja tenim corredor. 
Com s’ha de resoldre l’assumpte dels Escolapis? No sé com, perquè 
és un tema delicat, però l’ajuntament hauria de solucionar-ho dins 
les seves possibilitats. 
Què n’opines, del pacte de govern? Entenc que ERC ha tingut una 
majoria aplastant però som la tercera força de l’ajuntament i hauria 
d’haver parlat amb nosaltres. Som el grup que més hem augmentat 
en nombre de vots. No sè per quin motiu no ha volgut obrir-nos el 
govern.  

JOSEP BARDÉS
Gd’A

Javier Berzosa és advocat i té 49 anys. Viu a Can Sors des del 1998 
amb la seva dona i la seva filla. 
Un objectiu per aquest mandat: Des de l’oposició es pot fer ben poca 
cosa... si estigués al govern, m’hagués agradat treballar pel soterra-
ment de la riera. 
Totes les administracions públiques s’estan ajustant el cinturó, l’ajun-
tament també ho hauria de fer? Sens dubte. Som l’administració més 
propera al ciutadà i hem de donar exemple.  
Què en penses del pla dels laterals de l’autopista? Sempre m’hi he 
posicionat molt clarament. Si la Nacional II es pacifica, cal buscar un 
vial alternatiu que absorbeixi el trànsit per connectar amb Barcelona 
i Girona. 
Com s’ha de resoldre l’assumpte dels Escolapis? Com que l’iniciativa 
privada no ha generat solucions, les administracions, i no només 
l’ajuntament, han de recolzar-la i impulsar-la. L’ha solució ha de ser 
público-privada perquè els alellencs en puguin gaudir. 
Què n’opines, del pacte de govern? El pacte que m’haguès agradat ha-
guès estat un pacte de canvi. El PSC seguirà sent l’apèndix d’esquerra. 
Després de vuit anys de govern, Alella necessitava un canvi.  

JAVIER BERZOSA
PP



17

ACTUALITAT

L’Ana Fernández té 53 anys. Està casada i és mare de dues filles. 
Viu al barri de Can Comulada des de 1983. Els propers quatre 
anys es dedicarà exclusivament a l’ajuntament. 
Un objectiu per aquest mandat: Assolir tots els plantejaments que 
hem fet a les àrees de les que sóc responsable.  Totes les adminis-
tracions públiques s’estan ajustant el cinturó, l’ajuntament també 
ho hauria de fer? Jo crec que ja ho ha fet. 
Què penses sobre el pla dels laterals de l’autopista? És un projecte 
que està en vies de replantejament. No en puc tenir una opinió per-
sonal perquè és un tema complex que requereix consens. 
Com s’ha de resoldre l’assumpte dels Escolapis? L’ajuntament no 
ha abandonat mai voler trobar una solució però s’han de continuar 
fent tots els esforços necessaris perquè tinguem la sort de poder 
gaudir-ne. 
Què n’opines, del pacte de govern? Era el pacte possible. 

Benjamí Izquierdo és el més gran del consitori, té 61 anys. Casat i 
amb dos fills, té una empresa de logística. Viu a Coma Fosca des 
de fa setze anys.
Un objectiu per aquest mandat: Com que som a l’oposició no sé què 
podrem fer... Però m’agradaria fer-la d’una manera constructiva i 
molt rigurosa. 
Totes les administracions públiques s’estan ajustant el cinturó, l’ajun-
tament també ho hauria de fer? Sí, no podem ser aliens a la realitat 
que ens envolta. 
Què en penses del pla dels laterals de l’autopista? Sóc contrari a que 
s’executin, com ja vam deixar clar en el nostre programa. 
Com s’ha de resoldre l’assumpte dels Escolapis? Ho veig difícil... però 
és imprescindible perquè està deixat de la mà de deu. L’ajuntament 
hauria d’apostar fermament pel diàleg i buscar formules que impliquin 
projectes educatius o alguna cosa així. 
Què n’opines, del pacte de govern? Nosaltres vam obrir les portes de 
diàleg però no va ser possible arribar a cap pacte perquè ja estava tot 
decidit. No s’ha atès a la nostra oferta. 

Vicenç Llorca té 46 anys. Està casat i té un fill de set anys. És 
catedràtic de llengua catalana i literatura en un institut de Mollet 
del Vallès i també escriptor. Viu al Masnou des de fa onze anys 
però sempre ha estat relacionat amb Alella culturalment. 
Un objectiu per aquest mandat: M’agradaria poder col·laborar, mo-
destament, en el desenvolupament de la Cultura i l’Educació d’Ale-
lla.  Totes les administracions públiques s’estan ajustant el cintu-
ró, l’ajuntament també ho hauria de fer? Sí, s’ha de donar exemple 
d’austeritat i de bona gestió.
Què en penses del pla dels laterals de l’autopista? Crec que no s’han 
de fer, afectarien molt al nostre territori. 
Com s’ha de resoldre l’assumpte dels Escolapis? És un tema que 
hauria de passar a formar part de l’agenda activa de l’ajuntament. No 
podem deixar-lo en stand by sinó que hem de buscar solucions. 
Què n’opines, del pacte de govern? El respecto completament però 
es podrien haver buscat noves formules per obrir noves etapes. 

ANA FERNÁNDEZ
ERC

BENJAMÍ IZQUIERDO
CiU

VICENÇ LLORCA
CiU
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Glòria Mans té 40 anys i durant aquests quatre anys es dedicarà 
de forma exclusiva a l’ajuntament. Està casada i té tres fills, tots 
nens. Ara fa dotze anys que viu al Torrent Vallbona, al centre 
d’Alella. 
Un objectiu per aquest mandat: Millorar la qualitat de vida dels 
alellencs i fer que Alella sigui un poble de referent pel país. 
Totes les administracions públiques s’estan ajustant el cinturó, 
l’ajuntament també ho hauria de fer? Sí, ens l’haurem d’ajustar, 
sempre prioritzant. 
Què en penses del pla dels laterals de l’autopista? Com a PSC estem a 
favor de la ronda del Maresme però jo afegeixo que cal que l’impacte 
ambiental i a les persones sigui el mínim. S’ha d’estudiar molt bé, 
ens ho haurem de mirar amb lupa.
Com s’ha de resoldre l’assumpte dels Escolapis? Tot just acabo 
d’aterrar. Sé que és un tema delicat, per això caldrà estudiar-lo. 
Què n’opines, del pacte de govern? Estic molt contenta, és un govern 
d’esquerres i de progrés. Em va sorprendre que l’oposició votés en 
bloc a Cristina Xatart. En tot cas, estem disposats a treballar amb 
tothom, de forma positiva. 

GLÒRIA MANS
PSC

Mercè Marzo és consultora de comunicació i té 49 anys. Està ca-
sada amb Manel Domínguez i tenen dos fills i una filla. Viu al Sot 
del Marquès; al setembre farà dotze anys que viu a Alella, però 
abans venia al poble sovint perquè hi viuen els seus pares. 
Un objectiu per aquest mandat: Treballar en equip amb tots els grups. 
Totes les administracions públiques s’estan ajustant el cinturó, l’ajun-
tament també ho hauria de fer? Sí, i tant. Començant per disminuir el 
nombre de càrrecs de confiança, fent processos per millorar l’eficiència 
i analitzant els costos que tenen les diverses activitats municipals.
Què en penses del pla dels laterals de l’autopista? No s’han de fer per-
què no solucionen en absolut els problemes de mobilitat. Per Alella, 
seria horrorós.   
Com s’ha de resoldre l’assumpte dels Escolapis? Ens haurem de posar 
d’acord per aconseguir un projecte viable. Penso que hauria de ser 
una solució mixta público-privada. 
Què n’opines, del pacte de govern? El vam conéixer molt tard i això ja 
és un indicador important. M’agradaria dir que quan vam votar com a 
alcaldessa a Xatart, deixant de votar-nos a nosaltres, ho vam fer per 
reivindicar un altre model de política municipal. 

MERCÈ MARZO
Gd’A

Isabel Nonell té 58 anys i ara es dedicarà només a fer de regidora. 
Està separada i té dos fills. Ara fa un any que viu a Masnou però 
ha viscut quinze anys a Alella, a Can Sors. 
Un objectiu per aquest mandat: Si n’haig de dir només un... La banda 
ampla, que Alella tingui fibra òptica. 
Totes les administracions públiques s’estan ajustant el cinturó, 
l’ajuntament també ho hauria de fer? Sí, clar. 
Què en penses del pla dels laterals de l’autopista? El que s’ha de fer 
és que la que tenim sigui gratuïta i no trinxar més el territori. 
Com s’ha de resoldre l’assumpte dels Escolapis? Trobant algú que 
porti un projecte possible i bo per Alella. Només des de l’Ajuntament 
no podem fer-ho. 
Què n’opines, del pacte de govern? És un bon pacte, l’equip de perso-
nes que en resulta treballarà molt bé i hi haurà sensació d’equip.

ISABEL NONELL
ERC
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En Fede Salas té 56 anys i si bé feia anys que regentava una 
impremta, ara es dedicarà quatre anys a l’ajuntament. És casat i 
té un fill i una filla. Viu a Alella des de fa quaranta anys, primer 
a la Verge de la Mercè i, ara, al centre.    
Un objectiu per aquest mandat: No en tinc un de concret sinó que 
m’agradaria que quan acabessin aquests quatre anys tothom pogués 
dir que ho he fet el millor possible i amb honestedat.  Totes les admi-
nistracions públiques s’estan ajustant el cinturó, l’ajuntament també 
ho hauria de fer? Les recomanacions que arriben des de tot arreu 
són aquestes, però quan haguem de fer el nou pressupost veurem 
quins plantejaments haurem de fer. A Cultura suposo que els preus 
s’abaratiran o haurem de fer coses més imaginatives. 
Què en penses del pla dels laterals de l’autopista? Hi estic en contra. 
Com s’ha de resoldre l’assumpte dels Escolapis? És un tema sobre 
el que, sense entrar en el que es podria haver fet fa anys, en aquest 
moment és de difícil solució. Intentar que passi a formar part del pa-
trimoni municipal és impossible. Què n’opines, del pacte de govern? 
Honestament, crec que és el millor que es podia fer. La raó és senzilla, 
si fins ara havia funcionat, per què canviar-ho?

Teresa Vilaró té 49 anys, és biòloga i treballa fent recerca cien-
tífica. Té una filla amb la que viu a Alella Park des del 1993. A 
Alella, però, hi ve des dels anys setanta.
Un objectiu per aquest mandat: Aconseguir que es vegi l’educació 
dels infants com una cosa de tota la societat i no només de l’esco-
la. 
Totes les administracions públiques s’estan ajustant el cinturó, 
l’ajuntament també ho hauria de fer? No hem d’estirar més el braç 
que la màniga. 
Què en penses del pla dels laterals de l’autopista? Crec que suposen 
un impacte sobre el territori que potser no cal, tenint en compte que 
podríem obrir els peatges de l’autopista que ja tenim. 
Com s’ha de resoldre l’assumpte dels Escolapis? És un tema molt 
complicat... L’ajuntament hi té les mans lligades. 
Què n’opines, del pacte de govern? El que hi havia anteriorment va 
funcionar molt bé i en les primeres converses d’aquest també ens 
vam entendre de seguida. És el pacte adequat i ens permetrà fer una 
feina conjunta molt profitosa pel poble. 

Cristina Xatart, la cap de llista de CiU, té 39 anys. És empresària, 
està separada i té dues filles. Fa vint-i-cinc anys que viu a Alella, 
primer a Coma Fosca i ara a l’Eixample. 
Un objectiu per aquest mandat: Dinamitzar l’economia local m’agra-
daria molt però estant a l’oposició és complicat. 
Totes les administracions públiques s’estan ajustant el cinturó, 
l’ajuntament també ho hauria de fer? Sí, i tant i no ho fa. 
Què en penses del pla dels laterals de l’autopista? Ja vam dir que no 
hi estem d’acord. Hi ha altres alternatives. 
Com s’ha de resoldre l’assumpte dels Escolapis? Necessitem molt i 
molt de diàleg. Tot plegat està molt enrocat per les dues parts, calen 
intermediaris. Seria una pena 
Què n’opines, del pacte de govern? És evident que és un pacte de 
continuïtat, no hi ha hagut diàleg suficient.

FEDE SALAS
ERC

TERESA VILARÓ
ERC

CRISTINA XATART
CiU
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finca, la figura d’Antoni Borrell i les activi-
tats que posteriorment va realitzar l’Escola 
Pia. Un cop conegut el passat, va arribar 
el xoc amb una realitat ben fosca amb uns 
edificis i jardins al llindar de la destrucció 
definitiva.

Objectius bàsics i accions urgents
Amb més de dos cents seguidors a les xar-
xes socials i una vintena de membres actius 
que s’encarreguen de debatre les principals 
accions a seguir, la seva consigna és ben cla-
ra: cal actuar de forma urgent per frenar un 
procés de degradació que ha agafat embran-

RAMON ANGLADA
Destrosses gairebé diàries; un saló de cris-
tall ara ja amb tots els vidres trencats; ro-
batoris de tot tipus de material que es pugui 
vendre, on destaquen els elements de ferro, 
vitralls, peces de fusta i motllures de guix; 
acumulació de brutícia i d’elements infla-
mables que serviran de combustible d’un 
més que provable incendi; estàtues mutila-
des, d’una cinquantena de documentades 
només quinze queden en peu gràcies a les 
seves grans dimensions i pes; i com a cire-
reta d’aquest pastís de destrucció, el recent 
robatori de la porta de ferro forjat que dóna 
accés al pont i les seves respectives baranes 
augmentant les possibilitats d’accident greu 
dins d’aquesta finca. Un espai dedicat durant 
tants anys a la formació de les persones, ara 
és l’escenari d’un incivisme i una violència 
quasi bé tràgics.

Davant d’aquesta situació, amb un clar 
augment dels robatoris i actes vandàlics al 
llarg dels últims mesos, la passivitat abso-
luta de la immobiliària Quabit, propietària 
de la finca, i les actuacions de l’Ajuntament 
d’Alella, que han permès blindar l’espai a tra-
vés del POUM, però que no han aconseguit 
frenar la degradació d’aquesta propietat pri-
vada, els veïns i veïnes d’Alella han decidit 
passar a l’acció. 

Recollint el testimoni de la plataforma 
Salvem els Escolapis, activa del 2006 al 
2008, un nou grup de veïns de la població 
encapçalats per una jove alellenca s’han 
proposat acabar amb la passivitat amb què 
Alella s’ha mirat les Escoles Pies al llarg 
d’aquests últims anys. Des de febrer de 2011, 
amb el nom d’Investigació Escoles Pies i el 
seu propi espai a la xarxa social Facebook, 
s’han dedicat a denunciar la situació d’aquest 
espai emblemàtic de la població. De fet, tot 
va començar com una proposta de treball 
de recerca per l’escola de la impulsora de 
tot aquest moviment ciutadà. Finalment, el 
tema del treball va ser un altre, però aquest 
fet li va permetre conèixer la història de la 

La Torre del Governador… 
la nostra última oportunitat? 
Centenars d’alellencs es mobilitzen a través del grup Investigació Escoles Pies 
per documentar i aturar el procés de destrucció d’aquest espai emblemàtic de 
la població.

zida. El seu primer objectiu ha estat difon-
dre l’estat ruïnós d’aquesta propietat i que el 
poble d’Alella en prengués consciència. Les 
fotografies, disponibles al perfil Investiga-

ció Escoles Pies a la xarxa social Facebo-

ok, que documenten robatoris i destrosses 
són exemple de l’excel·lent tasca portada a 
terme. I d’aquest objectiu inicial s’ha passat 
a un altre molt més ambiciós. Trobar una 
solució per aquesta gran finca que aturi la 
seva degradació, obtenint al mateix temps 
un cert grau d’ús públic. Conscients de les 
enormes dificultats d’intervenció dins d’un 
espai privat, defensen tot un seguit de soluci-
ons parcials davant la immensitat del proble-
ma que cal resoldre. No obliden tampoc l’alt 
cost econòmic de qualsevol intervenció a la 
finca, xifrada pels tècnics municipals entre 
dotze i catorze milions d’euros i que a dia 
d’avui de ben segur que ja és superior. 

Com a primera solució parcial proposen 
la recuperació dels jardins per un ús públic 
sense cap cost ni per a la propietat ni per al 
municipi. La tasca de desbrossament, nete-
ja i restauració d’elements arquitectònics, 
per exemple dels llacs, la portarien a terme 

CE
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Els quadres del sostre del saló de les pintures també han patit l’atac dels espoliadors. 

UN ESPAI DEDICAT DURANT 
TANTS ANYS A LA FORMACIÓ 
DE LES PERSONES ARA ÉS 
L’ESCENARI D’UN INCIVISME 
I UNA VIOLÈNCIA QUASI BÉ 
TRÀGICS
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voluntaris del mateix grup. D’aquesta mane-
ra, els jardins recuperarien el seu caràcter 
semipúblic que marcava el testament d’An-
toni Borrell i Folch, segurament el testament 
menys respectat de la història. Sembla, 
però, difícil que l’actitud de Quabit canviï i 
es pugui arribar a qualsevol mena d’acord. 
Aquesta immobiliària està centrada en el 
refinançament d’un deute de 1.458 milions 
d’euros i té unes perspectives de creixement 
de negoci mínimes per aquest 2011. Davant 
d’aquesta situació, la destrucció continuada 
de la Torre del Governador és per a ells un 
problema menor. 

Al mateix temps, des del grup treballen 
per proposar una funcionalitat als edificis. 
Diverses són les idees que van des d’un gran 
centre cultural, un alberg, la transformació 
d’algunes de les sales principals com a es-
pais per conferències, la vella proposta de 
l’hotel garantint un accés públic als jardins 
i, fins i tot, com a possible seu del nou Casal 
d’Alella. Algunes d’aquestes propostes, però, 
són més utòpiques que reals i comportarien 
un difícil canvi cap a la titularitat pública 
en aquests moments de penúries econòmi-
ques.

Notaris del procés de degradació
La seva activitat sobre el terreny és constant 
i els ha permès documentar la degradació 
setmana rere setmana al llarg d’aquest úl-
tim any. Des del seu espai a la xarxa social 
Facebook podrem accedir a amplis repor-
tatges fotogràfics per sales i pisos on, per 
exemple, podrem visualitzar l’estat actual 
d’espais com la capella principal, el saló de 
cristall o els banys turcs. També són de gran 
interès per reconstruir aquesta trista etapa 
dels Padres, les fotografies dels apartats Ro-

batoris i destrosses organitzades per me-
sos, i el d’Abans i després, on es comparen 
fotografies antigues amb d’altres d’actuals. 
Però la força de les xarxes socials no s’ha 
aprofitat només per difondre notícies ne-
gatives. Aquestes ens permetran consultar 
fotografies i documentació obtinguda de 
l’Arxiu Provincial de l’Escola Pia de Cata-
lunya, sobre la figura d’Antoni Borrell i una 
col·lecció d’entrevistes a persones que han 
tingut alguna mena de vincle amb la Tor-
re del Governador oberta amb la figura de 
Paco González Martínez. Espai de debat i 
treball col·laboratiu que ha permès també 

recuperar antigues fotografies de diferents 
col·leccions de caràcter familiar.

Tota aquesta valuosa tasca de documen-
tació del procés de destrucció de la Torre 
del Governador xoca, però, amb un gran 
problema: accedir a una propietat privada 
sense permís és del tot il·legal. Conscients 
d’aquesta situació, Investigació Escoles Pies 

va contactar amb l’empresa propietària per 
demanar un accés puntual amb l’objectiu de 
realitzar una investigació sense especificar. 
La resposta va ser demanar quin era l’ob-
jectiu concret de l’entrada a la finca, què es 
faria amb la documentació obtinguda i, en 
cas de concedir l’autorització, es demanava 
un pagament. El comportament de la im-
mobiliària Quabit tornava a ser demencial. 

LA IMPLICACIÓ DELS VEÏNS 
I VEÏNES D’ALELLA ÉS 
INDISPENSABLE PER FRENAR 
UNA DEGRADACIÓ QUE BEN 
AVIAT SERÀ IRREVERSIBLE.

Els responsables de l’eliminació del servei 
de seguretat privada que custodiava la finca 
i per tant de l’acceleració del seu procés de 
degradació, ara sol·licitaven una quantitat 
de 300 euros per permetre una visita en com-
panyia de personal de l’empresa Prosegur. 
Segons Quabit, aquesta empresa de segure-
tat segueix sent la responsable de les claus 
de la finca i aquest és doncs el procediment 
que cal seguir. La pregunta que caldria fer-
los, però, és si encara existeix a la Torre del 
Governador alguna porta en funcionament 
on calgui una clau per obrir-la. El sentit 
comú i els consells dels dos últims vigilants 
de la finca, amb qui van contactar, van fer 
que s’abandonés aquesta opció. A més de la 
petició econòmica, la immobiliària va apro-

La biblioteca és plena de pintades i han desaparegut dos dels medallons de guix. 
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Les baranes del pont i el barri d’accés, han estat robats. 
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Com podeu afegir-vos al grup Investigació Escoles Pies:

Accediu a la xarxa social Facebook 
(si no en sou membres cal que us registreu)

Feu la cerca del perfil: Investigació Escoles Pies
http://www.facebook.com/?ref=home#!/profile.php?id=100002215908213

Tot i que és un perfil obert a tothom cal fer la “Sol·licitud d’amistat”

Un cop en formeu part tindreu accés a tots els continguts, podreu consultar les dates de les 
properes trobades i fer les vostres aportacions.

Correu electrònic: investigacioescolespies@hotmail.es

fitar la trobada amb els membres del grup 
per responsabilitzar l’Ajuntament d’Alella de 
tots els problemes que afecten a la seva pro-
pietat. El contacte a les oficines de Quabit de 
la Plaça Europa de l’Hospitalet de Llobregat 
no va anar més enllà dels 5 minuts i tampoc 
va ser possible l’entrega de les fotografies 
que documentaven les últimes destrosses.

Convençuts que la participació del po-
ble és vital i que una de les causes de la 
situació actual és també la passivitat de la 
ciutadania, des del grup Investigació Esco-

les Pies demanen el suport i la implicació 
dels veïns i veïnes d’Alella per frenar una 
degradació que ben aviat serà irreversible. 
Creuen que ha arribat l’hora de substituir la 
indignació per l’acció i que, a més, cal fer-ho 
ràpidament.

Si vols fer alguna cosa per aturar el 
robatori dels frescos del saló de pintures 
arrencats a més de 7 metres d’alçada; prote-
gir les últimes estàtues que queden en peu; 
aturar la destrucció dels vitralls a cops de 
pedrada o extrets amb cura i protegits amb 
marcs de fusta per part de professionals; 
evitar el robatori i mutilació de motllures 
de guix; aturar l’espoli de tot element de 
ferro present a la finca ja siguin baranes, 

portes, cadires escolars i el recent robatori 
de la gran porta de ferro forjat que donava 
accés al pont tallada amb precisió quirúr-
gica; recuperar documentació encara pre-
sent a la finca com partitures musicals o 
llibres; si vols desvetllar el misteri de per-
què apareixen i desapareixen cadenats a 
diferents portes de l’edifici principal; si vols 
ajudar-los a entendre com es pot carregar 
una antiga caldera de gran pes al llarg de 

diferents pisos amb la intenció de llençar-la 
pels finestrals del sostre del saló de pintures 
o el perquè joves alellencs, identificables 
amb noms i cognoms, es dediquen a entrar 
a la finca per fumar, beure i destruir, cal que 
t’impliquis i t’afegeixis al grup Investigació 

Escoles Pies.
Malgrat tot, encara hi ha un bri d’espe-

rança… les tortugues encara són vives en 
els pocs llacs que conserven l’aigua.  

Les mostres de vandalisme són presents arreu, no hi ha racó de l’edifici que se n’hagi lliurat. 
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HELENA MARTÍNEZ
Els CEPs d’Alella són una entitat juvenil 
formada per joves d’Alella i del voltant que 
s’encarreguen de muntar, principalment, les 
activitats de joves de la Festa Major, tot i 
així, també tenen present altres festivitats 
locals a les quals poder aportar el seu granet 
de sorra.

Els CEPs està format per nois i noies 
d’entre 16 i 35 anys, procedents d’algunes 
entitats del poble, tot i que també hi ha joves 
que no són associats i que han conegut els 
CEPs a través del Casal de Joves o de les 
activitats que l’entitat fa. Els CEPs fa anys 
que munten activitats per Festa Major, al-
guns dels seus membres ja formàvem part 
del Fòrum de Joves i hi col·laboraven. Quan 
el Fòrum es va dissoldre, alguns dels mem-
bres que seguien vinculats amb les activitats 
juvenils del poble van seguir organitzant ac-
tivitats per a Festa Major. D’aquí va sorgir 
la Comissió de Joves d’Alella, que funciona-
va com a entitat tot i no estar censada. Els 
membres de la CJA han anat treballant amb 
molta il·lusió en els darrers anys, i finalment 
han creat els CEPs.

Voluntaris i amb empenta
Els membres que en formen part dediquen 
el seu temps de manera voluntària a contri-
buir en l’assoliment dels diferents objectius 
de l’associació. De l’entitat s’hi pot participar 
de diferents maneres. Hi ha una junta perma-
nent, formada per unes deu persones que són 
les que es reuneixen mensualment durant tot 
l’any i que són el cervell de l’entitat, tant a l’ho-
ra de ser el nexe amb l’Ajuntament, com els 
encarregats de l’economia, així com també 
ideadors de noves propostes d’activitats per a 
la Festa Major. D’altra banda, també hi ha les 
persones col·laboradores, que són aquelles 
que, potser, no tenen prou temps per dedicar 
a l’entitat al llarg de l’any, però que durant la 
Festa Major formen part de l’equip humà que 
s’encarrega de muntar taules, preparar pane-
res o penjar cartells. Els CEPs són una entitat 
oberta a tot aquell jove que estigui interessat 
en participar de les activitats que es fan.

CEPs d’Alella, l’entitat dels 
joves del poble  
Després del Col·lectiu de Joves, ANJO, el Fòrum i la Comissió de Joves, els CEPs 
prenen el relleu del jovent actiu d’Alella.

Els CEPs són una entitat pròpia, la 
qual es regeix segons els seus estatuts, 
i com altres entitats del poble participa 
activament de la Comissió de Festes de 
l’Ajuntament. En aquest espai de troba-
da, l’Ajuntament i els representants de les 
entitats dibuixen i dissenyen de mica en 
mica com serà la Festa Major, aportant 
cadascú les seves idees i recursos per a 
fer un bona Festa.

Treballant en la Festa Major
Des de ben començat el mes de febrer, els 
CEPs ja estan treballant en les activitats de 
la Festa Major 2011. Les activitats que duen 
a terme són diverses. Dissabte es fa el Sopar 
Jove, que enguany celebra la segona edició 
i es farà al pati de Can Lleonart; el Cerca-
tasques, que any rere any es va consolidant 
com a punt de trobada entre joves i no tan 
joves del poble i que circula pel poble a ritme 
dels Timbalers del Vi d’Alella; i, la Nit Jove, on 

els diversos grups actuants amenitzen la nit 
per als alellencs, sempre mirant de ser mú-
siques atractives i properes per a la majoria 
de persones. No cal oblidar l’empalmada que 
es duu a terme un cop s’acaba la música en la 
qual cada any, els CEPs proposen diferents 
activitats, ja sigui grans jocs, cucanyes, etc. 
Diumenge, per acabar, hi ha la Baixada d’An-
dròmines, que enguany serà la 4ª vegada que 
es duu a terme i on podem trobar els enginys 
més curiosos per a formar vehicles no moto-
ritzats. Per aquesta activitat, els CEPS agraei-
xen la col·laboració dels comerços del poble 
que donen obsequis per als participants.

Els CEPs estan preparant una arrencada 
prèvia a la Festa Major basada en donar-se 
a conèixer per a aconseguir tenir més joves 
participants de l’entitat. De fet, unes setma-
nes abans de Festa Major es podran adqui-
rir les noves samarretes que han creat per a 
l’ocasió. Podeu trobar-los al Facebook i tam-
bé a Can Gaza.  

Aquest és el Supercep, l’encarregat d’escriure al mur del perfil de Facebook de l’entitat. 
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SÍlvia Pueo   
(Psicòloga)

Utilitzo l’autobús per venir 
a Alella a visitar un pacient. 
L’avantatge de l’autobús és 
que és directe i m’estalvio 
transbords. Arribo més ràpida 
que si agafés el tren fins al 
Masnou i el minibús fins al 
poble. L’inconvenient de 
l’autobús és que si no arribes 
justa a l’hora, el perds. 
M’agradaria que hi hagués 
més freqüència de pas.

Gerard Salvat  
(Dissenyador gràfic)

Crec que és un servei ràpid i 
molt puntual, estàs a Barce-
lona en 25 minuts. És molt 
familiar, sempre et trobes la 
mateixa gent. També és un 
transport més còmode que el 
tren, et deixa al poble direc-
tament sense haver de passar 
pel Masnou. M’agradaria que 
afegissin algun servei més al 
matí i a la tarda, sobretot en 
hores punta.

Paco Santos
(Conductor autobús 
Vallromanes-Alella-
Barcelona)

Crec que els usuaris estan 
contents amb el tracte famili-
ar i amb el servei en general, 
sobretot perquè el troben 
còmode i perquè oferim un 
servei directe que connecta 
Vallromanes, Alella i Barce-
lona. Els usuaris es queixen 
de la falta d’alguns horaris, 
sobretot els caps de setmana 
i festius. A l’agost passa el 
mateix i reduïm l’horari al de 
caps de setmana, ja que hi ha 
molt poca gent que utilitzi el 
servei.

Joan Riambau
(Editor)                                                                                                                                              
   
Els avantatges del servei 
d’autobús són la comoditat, 
la puntualitat i el preu. Pots 
aprofitar per llegir i xerrar 
amb la gent. Els inconvenients 
són les franges horàries de 
matí i de tarda, totalment 
desassistides. Tens més au-
tobusos d’una a quatre de la 
matinada que de quatre a set 
de la tarda. 

Egna Falcones
(Cuidadora d’infants)
   
M’agrada l’autobús perquè 
és còmode i les parades a 
Barcelona em van bé. El ser-
vei directe és un avantatge, 
ja que no has d’agafar més 
d’un transport per sortir de 
Barcelona i arribar a Alella. A 
més, els conductors són molt 
amables i em trobo amb gent 
que he anat coneixent com-
partint el trajecte. L’inconve-
nient és que falta flexibilitat 
horària, sobretot autobusos 
a les hores punta i els festius, 
caps de setmana i estiu. 
Caldria adaptar-se millor a 
les necessitats de la gent 
que treballa en horaris més 
distesos, sobretot a primera i 
última hora.
 

Irma Ribera 
(Comunicadora visual)

El bus és ràpid i còmode per 
baixar a Barcelona, sobretot 
si has d’anar al centre. Crec 
que haurien de millorar l’ho-
rari i reduir el preu del viatge. 
Quan vaig justa de temps 
agafo el tren a Montgat, amb 
facilitats per aparcar davant 
l’estació i pagant un bitllet 
d’una sola zona.
 

ÀUREA MOLINA
El servei de transport públic a Alella sempre ha estat objecte de 
queixes. Malgrat la millora substancial que aquest ha experimen-
tat en els darrers anys, hem detectat un cert malestar entre els 
usuaris del mateix. Al llarg de la passada campanya electoral, 
una de les demandes dels ciutadans cap al futur govern va ser la 
necessitat d’ampliar el servei de transport públic. Ho vam poder 
constatar al carrer i també durant la celebració del debat electo-
ral que l’Associació Cultural Revista Alella va organitzar, com és 
tradició, a les instal·lacions del Casal. Algunes de les preguntes 
que el públic va formular en paper i que no hi va haver temps 
d’adreçar als polítics abans del final de l’acte, anaven dirigides 
en aquest sentit. És per això que ens hem proposat parlar amb 
una mostra dels usuaris del bus directe a Barcelona. Els hem 
demanat què opinen del servei directe d’autobús Vallromanes-
Alella-Barcelona i aquí us mostrem les seves respostes.

Sala de
mostres  
El servei d’autobús a Barcelona.
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AGNÈS CÉSPEDES / MARIA POU
El 15 de maig una multitudinària manifes-
tació a Barcelona posava de relleu el des-
contentament d’una gran part de la pobla-
ció amb l’actual panorama polític, social 
i econòmic. L’acte va fructificar amb una 
acampada reivindicativa a la Plaça Catalu-
nya que, de la mateixa manera que les que 
es van fer a diverses capitals espanyoles, 
va romandre diversos dies en aquest espai 
públic com a mostra d’indignació per la si-
tuació en la qual es troba el nostre país, on 
imperen les retallades socials i els privilegis 
de determinats col·lectius per sobre d’una 
població que afronta el futur desesperança-
da. El 27 de maig, en una acció policial sen-
se precedents, els Mossos d’Esquadra van 
intentar desallotjar els acampats a Barce-
lona, agredint a manifestants que s’expres-
saven pacíficament. Aquest fet, àmpliament 
difós a mitjans de comunicació i, sobretot, 
a través de les xarxes socials, va fer que la 
indignació s’estengués a pobles i ciutats.

Alella va voler respondre a aquesta mos-
tra de prepotència i es va afegir al moviment 
dels Indignats amb una convocatòria per 
dilluns 30 de maig, a la qual es va convi-
dar tots els alellencs i alellenques que ho 
desitgessin a participar d’una cassolada a 
la Plaça de l’Ajuntament. La bona resposta 
–amb més de 80 participants- va animar els 
organitzadors, que van constituir de manera 
informal la que han anomenat Assemblea 
d’Alella, que es reuneix cada dilluns a les 
21:30h a la Porxada.

Alella també s’indigna  
Sota el lema “L’economia i la política al servei de les persones” un grup de 
veïns i veïnes es troben cada dilluns a la Porxada per compartir i expressar el seu 
malestar per la crisi actual.

L’Assemblea va néixer amb força, amb 
la participació de persones molt diverses, 
d’edats diferents i situacions socioeconò-
miques i personals variades. Malgrat això, 
l’arribada de l’estiu i la retirada voluntària 
dels acampats de Barcelona i, per tant, la 
desaparició del moviment dels mitjans de 
comunicació, ha portat a que el nombre de 
participants es veiés reduït deixant, això sí, 
un grup actiu d’entre 15-20 persones, que de 
forma assembleària debaten i reivindiquen 
diferents qüestions com la democràcia re-
presentativa, les desigualtats socioeconòmi-
ques, la que anomenen Tirania Financera, 
el joc brut del poder, les retallades dels drets 
socials (sanitat, educació, pensió) i la falta 
de respecte al medi ambient.

Per dur a terme aquest treball, s’organit-
zen en quatre comissions: de Continguts, 
d’Organització, de Comunicació i d’Extensió, 
des de les quals es proposen els diferents 
temes a tractar a l’Assemblea General. Entre 
les activitats realitzades, a més de les cas-
solades de les primeres trobades, destaca la 
projecció del film Inside Job, guanyador de 
l’Oscar al millor documental, que analitza 
els inicis de la crisi financera als l’any 2008 
mitjançant una exhaustiva investigació i 
entrevistes a alguns financers, periodistes 
i economistes rellevants.

Analitzats per l’Ateneu
Sota el títol de Els Indignats a debat, l’Ateneu 
Alellenc es va voler fer ressò del moviment 
del 15M i, per tal d’avaluar-ne el significat i els 
motius que el porten a néixer i créixer amb 
tanta rapidesa a nivell nacional, va convidar 
diversos representants polítics i socials d’Ale-
lla, en un acte que es va fer el 22 de juny a Les 
Golfes de Can Lleonart. A la taula de debat 
hi van ser presents Oriol Font (La Garnatxa), 
Mercè Roigé (ICV), Andreu Francisco (ERC), 
Joaquim Soriano (CiU), Francisco Javier Ber-
zosa (PP), Mercè Marzo (Gd’A), Salvador Bo-
nada (Reagrupament) i Domènec Ruiz. 

Els prop de 30 assistents a l’acte van tam-
bé poder dir-hi la seva i, juntament amb les 
ponències prèvies, es va elaborar una llista 
de les causes que han impulsat aquest movi-
ment d’indignació. Les conclusions de l’acte 
de l’Ateneu es poden veure a la web http://
indignatsadebat.wordpress.com/.  

El logotip que identifica els indignats alellencs. 
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ÒSCAR PALLARÈS
La notícia va córrer com la pòlvora i hores 
abans de l’arribada dels primers convidats, 
ja hi havia més d’un centanar l’alellencs curi-
osos a la porta de Les Quatre Torres àvids de 
veure algun famoset. L’entrada, acordonada 
amb tanques d’obra; presència d’uns quants 
agents de la policia local i agents de seguretat 
privada contractats per l’organització. Més a 
prop de la porta, i menjant a part, un estol 
de voltors amb carnet de premsa, carregats 
amb càmeres professionals de foto i vídeo i 
disposats a insultar i etzibar cops de colze a 
tot aquell que els dificultés la captura de la 
millor imatge. 

Els nuvis
Potser que expliquem qui es casava, a aques-
tes alçades del text. Un d’ells era Luís Rollan, 
conegut per la seva participació en aquell pro-
grama cultural anomenat “Sálvame” d’aquella 
televisió per a intel·lectuals que es diu Tele-
cinco. L’altre, el seu xicot, Alejo Pascual, que 
és dentista i viu al Masnou. Expliquen que 
una de les amistats íntimes de Pascual, rela-
cionada amb Alella, va proposar a la parella 
la celebració del seu casament a Les Quatre 
Torres i que aquests, en veure la finca, se’n 
van enamorar. 

‘Sálvame’ d’aquesta bogeria 
La finca de Les Quatre Torres acull un casament al què assisteixen Isabel 
Pantoja, Belén Esteban i Ana Obregón.

Ò
SC

AR
 P

AL
LA

RÈ
S

Bogeria absoluta per capturar la imatge o la declaració. 
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Els nuvis, somrients, al passeig d’entrada a Les Quatre Torres. 

Fotos, entrevistes i crits
Però tornem al carrer. L’arribada dels primers 
convidats va alegrar el públic i va fer posar 
nerviosos els paparazzi. La seva tàctica con-
sistia en bloquejar el pas dels cotxes i apro-

par càmeres i micros als vidres fins que algú 
exclamava un menyspreatiu “no es nadie!” 
i tots s’apartaven per deixar que el vehicle 
accedís a la finca. La primera que “sí que era 
alguien” i que va permetre veure el mètode 
de treball de la premsa rosa (abraonament, 
manca de respecte extrem cap a ningú i 
captura de la foto a qualsevol preu) va ser la 
cantant Tamara. Tot seguit van desfilar per 
allí models, concursants de “Gran Hermano”, 
presentadors de televisió i, fins i tot, Pilar 
Rahola. Però els nivells més grans de bogeria 
es van assolir amb l’arribada d’Ana Obregón 
(que es va deixar entrevistar i va mostrar el 
seu millor somriure) i les de Belén Esteban 
i la Pantoja, que no van abaixar el vidre del 
taxi que les duia a la festa. 

Aquells que ho van viure des de dins, ex-
pliquen que la cerimònia va ser tan senzilla 
com bonica, que el banquet (amb cava Signat) 
va ser de gran qualitat i que a l’hora del ball, 
que es va allagar gairebé fins al matí següent, 
tots els convidats es van desinhibir i s’ho van 
passar d’allò més bé. Cal destacar el detall 
que van tenir els nuvis, molt simpàtics, que, 
entrada la nit, van sortir a la porta a deixar-se 
veure i fotografiar per la premsa i els curiso-
sos que allí s’aplegaven.  
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JORDI ALBALADEJO
L’escola Hamelin, centre de titularitat priva-
da, va obrir les seves portes a Alella en un edi-
fici patrimonial conegut com Vil·la Martorell, 
a la Riera Coma Fosca, 3-5, el curs 1988/89. 
Deu anys més tard, a la zona de La Serreta, 
al carrer Núria, 26-30, l’escola Hamelin In-
ternacional Laie, continuació de la primera 
escola, va començar la seva singladura en 
un edifici nou. 

Els dos centres alellencs formen part de 
les escoles del Grup SAS. Són unes escoles 
d’elit i de reconegut prestigi amb un projec-
te educatiu innovador, integral i amb un alt 
nivell de continguts, i un fort pes en l’ense-
nyament de diferents llengües (l’ensenyament 
és trilingüe).

Ara fa un any van donar-se a conèixer 
dues notícies que anunciaven el trasllat d’Ale-
lla a Montgat del Hamelin. Des d’aleshores, 
l’interès per la notícia ha generat tota mena 
de conjectures sobre els efectes que pot tenir 
per al poble.

D’una banda, el Ple de l’Ajuntament de 
Montgat, el juliol del 2010, va fer públic el re-

El trasllat de l’escola 
Hamelin a Montgat  
L’escola podria deixar Alella el curs 2012-2013.

sultat d’un concurs públic per a la cessió d’uns 
terrenys públics destinats a equipaments a la 
zona del Pla de Montgat. El guanyador era 
l’escola Hamelin que construiria una nova 
escola i costejaria a terminis un important 
cànon econòmic.

A continuació, la direcció de l’escola va 
adreçar-se a les famílies de la seva comuni-
tat educativa per comunicar-los la decisió de 
l’Ajuntament de Montgat que suposava una 
oportunitat per unificar tot el Centre (Hame-
lin i Laie) i també va anunciar una primera 
previsió per enllestir les obres d’uns 3 o 4 
anys.

Anteriorment, el Liceu Francès havia 
sospesat la possibilitat d’instal·lar també un 
centre en aquest espai de Montgat tot i que, 
segons va aparèixer a la premsa, per desa-
vinences entre la direcció i les famílies va 
desestimar-se.

Les previsions de l’escola Hamelin a 
Montgat 
L’espai en qüestió es troba a prop de la gran 
rotonda que uneix Montgat amb l’entrada al 

Masnou pel vessant marítim. Té més de 20.000 
metres quadrats i el projecte executiu preveu 
edificar uns 16.000 metres quadrats, repartits 
en quatre mòduls amb espais propis que acu-
llin des del primer cicle d’educació infantil fins 
als batxillerats, preveient-se un dels mòduls 
dedicat a serveis esportius amb un ampli audi-
tori. L’alumnat previst és de 1.762 alumnes dis-
tribuïts de 0 a 18 anys i amb 4 línies per curs. 

Segons la directora de l’escola Hamelin 
Internacional Laie, Sònia Sas, la voluntat és 
unificar els serveis escolars que actualment 
es troben dividits de forma complementària 
en els dos centres diferents a Alella abans 
ressenyats, separats dins del nucli urbà, cosa 
que obliga actualment a duplicar serveis com 
la cuina i el menjador, l’administració, els 
espais per activitats de l’alumnat, així com 
una mobilitat dels pares i mares en indrets 
diferents. Els arguments del trasllat són fun-
cionals. Anteriorment, l’escola Hamelin havia 
proposat un projecte de permuta dins del ter-
me municipal d’Alella que no va reeixir per 
divergència d’interessos entre el consistori i 
l’escola privada.

El trasllat es faria en dues fases: primer in-
fantil i primària, i després secundària. A curt 
termini, aquest proper setembre, es preveu 
que començaran els moviments de terres i, 
segons el ritme de les obres, podria variar el 
calendari d’obertura dels primers cursos que 
tanmateix podrien iniciar-se com molt aviat 
el curs 2012/13.

Un darrer apunt sobre les condicions del 
trasllat a la nova ubicació és el pagament a 
terminis per part del Grup SAS d’un cànon a 
l’Ajuntament de Montgat que, segons diferents 
mitjans de comunicació, ha permès, una ve-
gada realitzat ja un primer pagament, salvar 
els comptes municipals i descartar un pla de 
sanejament.

Com hem pogut seguir, el trasllat del 
Hamelin d’Alella a Montgat ha donat passos 
molt importants aquest darrer any i es troba 
en el compte enrere de les obres. Mentres-
tant, els dos centres continuaran a Alella a 
l’espera de com es farà la transició d’espais i 
el futur ús que tindran els edificis que hores 
d’ara ocupen.   

L’edifici que actualment acull l’escola Hamelin, al centre d’Alella. 
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d’Atenció Domiciliària pretén gestionar les 
necessitats de les persones dependents de 
manera que no hagin de deixar el seu entorn 
habitual, apostant per la proximitat.

Un servei de gran rellevància
Dins d’aquest conjunt de serveis, té una gran 
rellevància el servei d’àpats a domicili, des-
tinat a tot tipus de persones, especialment 
aquelles amb necessitats específiques de de-
pendència. Vázquez comenta que “el servei 
d’àpats és principal i té una gran rellevància 
en l’atenció domiciliària, juntament amb la 
cura de la persona i de la llar, i el servei de 
neteja a domicili, entre altres. La nutrició 
adequada mitjançant una alimentació cor-
recta és fonamental per poder mantenir una 
vida saludable i amb una qualitat i benestar 
a qualsevol edat. Els nostres Serveis d’Aten-
ció Domiciliària estan enfocats a ajudar i 
donar resposta a les demandes de les per-
sones en situació de dependència dins de la 
llar. Mantenir el màxim temps possible a la 
persona en el seu entorn, dins de la promo-
ció de la millora de la qualitat de vida és el 

ÀUREA MOLINA
L’augment de les necessitats de cura a perso-
nes dependents i en risc d’exclusió fa neces-
sària la presència de serveis d’atenció a les 
persones com els que promou la Fundació 
Aymar i Puig. 

Des de fa cinc anys, la Fundació és res-
ponsable del Servei d’Atenció Domiciliària 
ofert per l’Ajuntament d’Alella. Aquest servei 
ofereix diferents atencions personalitzades 
amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida 
de les persones dependents. Segons Sílvia 
Vázquez, directora de la Fundació, el Servei 
d’Atenció Domiciliària “és un servei assis-
tencial individualitzat, preventiu, coordinat 
i rehabilitador per a totes aquelles persones 
que tinguin un nivell de dependència funcio-
nal o psíquic i, per tant, que no tinguin cober-
tes les activitats de la vida diària, habilitats 
cognitives, de relació social i de suport a les 
seves famílies. El seu caràcter com a servei 
de proximitat implica una gran capacitat 
d’adaptació a les necessitats de cada persona 
mantenint-la el màxim possible en el seu en-
torn.” Adoptant aquestes mesures, el Servei 

Solucions per atendre 
dignament la dependència 
La Fundació Germans Aymar i Puig gestiona el Servei d’Àpats a domicili.

nostre objectiu fonamental i part del nostre 
compromís social, on més enllà del treball i 
la professionalitat està la confiança i satis-
facció de les persones que atenem.”

Menús a mida
La Fundació prepara i lliura a casa àpats 
dissenyats sota la supervisió de dos nutrici-
onistes, que asseguren la qualitat dels menús 
realitzats i compten amb respostes específi-
ques i personalitzades per a les necessitats 
nutricionals de cada persona que s’acull al 
servei (dietes diabètiques, hiposòdiques, 
intoleràncies, al·lèrgies, ...). A més, també 
garanteixen les condicions d’higiene neces-
sàries i l’adequació del parament de la taula i 
l’espai on es serveixi l’àpat. El servei que ofe-
reix la Fundació dóna sopars i dinars els 365 
dies de l’any i, actualment, està lliurant més 
de 6.000 àpats anuals a persones residents al 
municipi. Aquest volum de lliuraments alerta 
sobre la necessitat de repensar el treball de 
cura i atenció a les persones dependents, es-
pecialment en situacions de crisi econòmica 
i de benestar.   
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Vista del nou edifici de la Fundació Aymar i Puig, al carrer del mateix nom. 
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QUÈ FA?

ALBERT ALABAU
Però és molt més que això. És un entusiasta 
del que fa que, a més, té una capacitat peda-
gògica per explicar-ho que contagia la seva 
il·lusió com poques persones són capaces de 
fer-ho.

Aquest jove de 36 anys es va vincular al 
món del motor d’una forma curiosa i certa-
ment accidental. Va començar a estudiar FP 
Mecànica a Badalona amb la intenció d’evo-
lucionar cap a la branca de la robòtica, però 
amb els continus problemes amb la Rieju MR 
80 de competició que tenia per fer Enduro es 
va haver d’espavilar per convertir-se en me-
cànic autodidacta. Als pocs mesos ja havia 
muntat el seu primer prototip per a la compe-
tició. Pocs anys després feia les maletes per 
anar a fer les pràctiques a la Ducati, a Itàlia. I 
d’aquí, fins a fer-se un nom propi en el ferotge 
món de la competició en una vida dedicada a 
les motos i, des de fa uns 3 anys, també als 
cotxes.

En Jordi va contribuir de manera decisiva 
a fer campió el també alellenc David Martí-
nez en la disciplina d’Enduro al Campionat 
d’Espanya Sènior B l’any 2000. També ha estat 
el mecànic de competició de l’alellenc Tito 
Rabat –qui avui competeix en el mundial de 
velocitat en la renyida categoria de Moto2. I, 
com no, també ha regentat el seu propi negoci 
– el Lokó- amb taller i botiga, situat primer a 
Alella i després al Masnou. Sis anys després 
de tirar-lo endavant amb gran èxit, va decidir 
dedicar-se única i exclusivament a la compe-
tició del motor i a tot el que l’envolta, donant 
suport a gent de la talla de Marc Coma i Jordi 
Arcarons en projectes per tot el món: des del 
Marroc fins a Qatar, passant per l’experiència 
frustrada de participar en un Dakar que es va 

Retrat de Sanz. A baix, ell mateix al volant d’un Ferrari.

Què fa... Jordi Sanz 
Jordi Sanz és una d’aquelles persones vinculades al poble amb professions 
curioses: es dedica a la mecànica de competició.  

CE
DI

DA

cancel·lar per l’ame-
naça del terrorisme 
islàmic.

Mecànic o artista 
polivalent?
Però en Jordi, més 
que mecànic, és un 
artista polivalent del 
motor capaç d’em-
barcar-se en qual-
sevol iniciativa que 
l’engresqui: treballa 
amb Pirena com a 
mecànic polivalent 
de tot el relacionat 
amb aquesta disci-
plina, dona classes 
com a monitor de pi-
lotatge de Ferraris, 
prepara vehicles 4x4 
de luxe per a esde-
veniments off-road, 
dissenya i confecci-
ona simuladors, ha fet de pilot provador de 
Toyota amb el Prius i ha treballat en anuncis 
de TV amb Dani Pedrosa encarregant-se de 
tot l’attrezzo motociclístic, fins i tot partici-
pant-hi com a extra.

No nega ser, en certa manera, un pilot 
frustrat que s’ha convertit en un bon mecà-
nic – “costa molt arribar lluny competint, si 
a casa no tens suport quan sents que pots 
ser competitiu”. Tot i que és ara, en la fron-
tera entre l’energia que dona sentir-se jove i 
la maduresa de mitja vida d’experiència pro-
fessional lligada als circuits, quan millor s’ho 
passa pilotant qualsevol estri amb rodes o, 
inclús, fent surf. “Sóc més ràpid després de 

2 setmanes sense pilotar, ja que porto 2 set-
manes pilotant al meu cap, sentint l’asfalt tot 
repassant el traçat d’un circuit, experimen-
tant el millor punt on frenar, el punt exacte 
on començar a obrir gas” – comenta en Jordi 
sense que un servidor pugui evitar que se li 
posi la pell de gallina.

Projecte únic
Actualment es troba treballant, entre d’al-
tres, en un projecte automobilístic únic en el 
món: la preparació exclusiva de l’X-Bow de 
KTM per a competir als 500km d’Alcañiz, fet 
que podria desembocar en la creació d’una 
copa monomarca centrada en aquest model. 
Això el porta a passar poc temps a casa, ja 
que majoritàriament sol ser fora treballant i 
acostuma a tenir pocs dies de festa tot i que 
li costa diferenciar què és feina i què és oci: 
“he aconseguit fer del que més m’agrada a la 
vida el meu modus vivendi, barrejant feina i 
amics, amics i feina...”

Pel somriure que es dibuixa a la seva cara 
mentre parla amb tot detall del que fa, és difí-
cil no contagiar-se del seu bon rotllo cada cop 
que sento olor a benzina tot i ser un amant de 
les renovables.
Gas!   
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AGNÈS CÉSPEDES
El Casal d’Alella afronta la recta final de la 
seva estada al vell local del carrer Santa Ma-
drona. Després de prop de 40 anys d’activitat 
social, lúdica i teatral a la vella nau construï-
da a principis dels anys 70 sobre els terrenys 
de la Hermandad Sindical de Labradores, 
l’associació albira ja un futur ple d’esperan-
ça: la construcció d’unes noves instal·lacions 
als terrenys de Can Calderó, en un projecte 
fruit del Consorci establert amb l’Ajuntament, 
i del qual us hem anat informant des de la 
Revista Alella.

El projecte executiu del nou equipament 
es troba en mans de l’Ajuntament des del 
passat mes de març i, pendent d’adjudicar el 
seu desenvolupament, mostra ja –mitjançant 
projeccions digitals (renders)- una idea ben 
clara de com serà aquest nou espai cultural 
del poble, que a banda de diverses sales per 

El Casal encara el desitjat 
futur amb nova junta 
directiva  
Jesús Ruiz assumeix la presidència de la històrica entitat amb el repte de fer efectiu 
el projecte que l’ha de portar a gaudir d’unes noves instal·lacions a Can Calderó.

al Casal, inclourà un teatre-auditori amb ca-
pacitat per a 290 persones. 

Com és sabut, la nova construcció estarà 
situada sobre els terrenys de Can Calderó, en 
la seva part més baixa, tocant a la carretera 
BP-5002. Constarà de 2.000m2 de superfície, 

dividits en tres plantes, de les quals dues se-
ran soterrades i només una sobresortirà de 
la superfície. Aquest aspecte farà que el nou 
edifici s’integri plenament en l’entorn i no di-
ficulti la visió històrica de l’entrada del poble 
de la façana de la nau modernista de l’antiga 
Cooperativa Alella Marfil. D’aquesta manera, 
l’equip redactor del projecte, daaB Arquitec-
tes slp, format per Josep Vila, Elisabet Ferrer 
i Esteban Canosa, ha sabut respondre perfec-
tament a una de les principals demandes de 
l’Ajuntament, i que era precisament aconse-
guir resoldre l’edificació d’un gran centre cul-
tural sense que aquest perjudiqués el paisatge 
urbà que defineix la nostra vila.

Soterrat i lluminós
Una altra característica del projecte molt 
valorada pel Consorci i també pels socis del 
Casal és que, malgrat ser un equipament “sub-

Imatge virtual del projecte.

EL TEATRE-AUDITORI TINDRÀ 
UNA CAPACITAT PER A 290 
PERSONES, I COMPTARÀ AMB 
BUTAQUES RETRÀCTILS QUE 
PERMETRAN CONVERTIR-
LO EN UNA GRAN SALA 
POLIVALENT.
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terrani”, gaudirà de 
molta claror gràcies 
a unes lluernes que 
des del pati aporta-
ran llum natural al 
seu interior. A més, 
l’edifici s’obrirà de 
manera progressiva 
cap al poble, enfocat 
en direcció sud-est, 
fent que l’entrada al 
recinte es faci de ma-
nera gradual i que les 
sales que hi haurà a 
les plantes superiors 
rebin el sol de forma 
directa. Uns jardins 
donaran la benvin-
guda a un conjunt 
de passadís i rampes 
des d’on es podrà ac-
cedir a la cafeteria o 
directament al ves-
tíbul. 

A les diferents 
plantes s’hi situaran diverses sales. Algunes 
seran d’ús del Casal i altres formaran part 
dels espais tècnics de l’equipament. En un 
principi, i pendent d’una definició més exac-
ta un cop s’executi el projecte, l’objectiu del 
Casal és disposar d’un despatx, una sala de 
lectura, una sala de jocs, una sala social amb 
espai pels billars, i una petita sala polivalent 
per a reunions o activitats puntuals concre-
tes. A més, el vestíbul superior del teatre, amb 
accés des del carrer serviria per a fer-hi expo-
sicions i l’inferior podria encabir les retrans-
missions de futbol, que tan bon acollida han 
tingut sempre.

I a baix de tot, el teatre-auditori, amb 
aforament per a 290 persones, amb buta-
ques retràctils que permetran convertir-lo 
en una gran sala polivalent que permetrà 
acollir actes de tipologia molt diversa. Un 
espai molt necessari per Alella, que no dis-
posa de cap equipament d’aquestes caracte-
rístiques, ja que Les Golfes de Can Lleonart 
i Can Manyé només permeten fer activitats 
de petit i mitjà format.

El conjunt es completa amb una cafe-
teria oberta al públic i que donarà servei 
cada dia, un buc d’assaig, una àmplia aula 
de dansa i, naturalment, uns camerinos i 
uns vestidors.

Continuistes i innovadors
Aquest gran pas per l’entitat correrà a mans 
d’una nova junta sorgida de l’assemblea de 
socis celebrada el passat 3 de juliol. En ella ha 
estat elegit Jesús Ruiz com a nou president, 
després que Fede Salas, qui fins ara ocupava 
el càrrec, dimitís per tal de prendre possessió 
de la seva nova responsabilitat com a regidor 
de Cultura de l’Ajuntament. Ruiz, que porta 
35 anys a l’entitat, ve de ser-ne precisament 
el vicepresident, i és coneixedor de la perso-
nalitat pròpia d’aquesta associació.

La nova junta es declara continuista i in-
novadora a la vegada. Continuista perquè els 
seus membres, molts d’ells integrants de la 
junta anterior, avalen la gestió feta fins ara 
i afirmen que pretenen “mantenir la dedica-
ció, honestedat i rigor amb què sempre s’ha 
treballat”. I alhora innovadora perquè volen 
intentar revitalitzar l’activitat tot incorporant 
gent nova, nous projectes, “tot preparant el 
gran canvi que representarà el trasllat a les 
noves instal·lacions, un cop estiguin acaba-
des”, explica Jesús Ruiz. “El futur està en que 
a poc a poc s’incorporin joves. El nou Casal 
serà un bon atractiu per aconseguir-ho, però 
nosaltres ja portem temps treballant perquè 
vegin que la petita quota que s’ha de pagar 
s’amortitza ràpidament amb els beneficis que 
tens en forma de descomptes quan hi ha fut-
bol, competicions de billar, etc.”, apunta. I és 
que ser soci del Casal té un preu pràcticament 
simbòlic tenint en compte les activitats que 
s’hi fan i sobretot que s’hi podran fer ben avi-
at: 38 euros a l’any.

Projectes per aquest 2011
La construcció i posada en marxa del nou 
centre cultural encara trigarà un temps, 

Malgrat ser soterrat, l’edifici gaudirà de molta claror.

però no per això els responsables del Ca-
sal deixaran de treballar. Al contrari, per 
anar avançant feina, la nova Junta Direc-
tiva ha començat per marcar-se una sèrie 
d’objectius a curt termini que es concreten 
en diferents projectes, alguns dels quals ja 
estan en marxa, com són l’adequació dels 
estatuts a la nova normativa vigent. Tam-
bé destaca la voluntat d’activar una nova 
secció de bicicleta de muntanya i reactivar 
diferents seccions, com és la del billar o la 
dels escacs. Així mateix, es pretén poten-
ciar les activitats lúdico-socials amb més 
cursos i campionats de jocs de taula i de 
billar, i impulsar la web i la comunicació 
mitjançant les xarxes socials per tal d’ar-
ribar cada vegada a més alellencs i alellen-
ques. Tot plegat, per arribar amb més força 
que mai a la tan desitjada inauguració de 
les noves instal·lacions.   

AMB UN PROJECTE BASAT EN 
LA CONTINUÏTAT, LA NOVA 
JUNTA VOL IMPULSAR LA 
CREACIÓ DE NOVES SECCIONS 
I REACTIVAR-NE D’ALTRES.

EL NOU EQUIP

President: Jesús Ruiz
Vicepresident, tresorer i comunicació: Jordi 
Martínez 
Secretari: Josep M. Roca
Vocal de presidència: Núria Cornudella
Vocal Manteniment: Pablo Martínez
Vocal Teatre: Fede Salas
Vocal So i Llums: Carles Barnadas
Vocal Billar: Toni Ribes
Vocal Arxiu: Alexandre Santamaría
Vocal Esports: Carles Peñaranda
Vocal Dòmino: Alberto García
Vocal activitats de ball: Rafaela Martos
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que el dissabte 9 de juliol va oferir al parc 
de Can Sors un espectacle on la música de 
cinema va ser la protagonista. Les cinquanta 
veus dirigides per Jordi González van inter-
pretar temes de films coneguts per tothom 
com són The sting (El Golpe), Love is many-
splendored thing, Doctor Zhivago, The missi-
on, Breakfast at Tiffany’s, Mar adentro, Sister 
act, West side story, i de diverses pel·lícules 
de Walt Disney. Al piano les va acompanyar 
Josep Buforn.

El testimoni el va recollir el dissabte se-
güent l’òpera, amb la projecció, al Jardí de 
les Estàtues de Cal Marquès, d’una nova 
producció del Gran Teatre del Liceu. Aquesta 
vegada l’obra triada va ser L’elisir d’Amore, 
de Gaetano Donizzeti, amb direcció musical 
de Daniele Callegari i direcció d’escena de 
Mario Gas. El tenor mexicà Rolando Villazón 
va ser l’intèrpret del protagonista Nemorino 
i la soprano María Bayo va assumir el paper 
d’Adina. 

Una estada per a músics
La línia que s’ha volgut seguir impulsant 
aquest any ha estat la iniciada en la passa-

AGNÈS CÉSPEDES
El grup barceloní Manel, un dels principals 
fenòmens musicals dels darrers anys, ha es-
tat enguany l’encarregat d’obrir el Festival 
d’Estiu d’Alella, amb un concert multitudinari 
al Passeig dels Jardins de Cal Marquès, que 
es va integrar dins la gira de presentació del 
seu últim disc, 10 milles per veure una bona 

armadura. Amb les 600 entrades disponi-
bles exhaurides des de dies abans de la seva 
actuació, el grup va omplir de gom a gom el 
recinte el dia 2 de juliol, amb un públic ben 
divers, però entregat a l’extraordinària pro-
posta musical.

Amb aquest èxit assegurat, s’inaugurava la 
setena edició del Festival d’Estiu, la gran 
aposta cultural per als estius alellencs que, 
aquesta vegada, s’ha dut a terme també els 
dies 9, 16, 21 i 23 de juliol, amb les actuacions 
de la Coral Polifònica Joia d’Alella, la projec-
ció de l’òpera representada al Liceu L’Elisir 

d’Amore, i els dos concerts dels músics en 
residència. Cal dir que si bé els dos darrers 
anys s’ha vist reduït el programa del Festival 
en nombre de concerts, s’ha volgut continu-
ar mantenint un estàndard de qualitat alt i 
seguir aprofitant l’ocasió per obrir les por-
tes d’espais emblemàtics del poble de gran 
bellesa que la resta de l’any estan tancats al 
públic, com han estat una altra vegada aquest 
any els Jardins de Cal Marquès i els de les 
Quatre Torres.

El concert gratuït d’aquesta edició va ser 
el recital de la Coral Polifònica Joia d’Alella, 

Manel protagonitza 
el Festival d’Estiu 
El projecte de Músics en residència es consolida en un programa reduït d’actes, 
però fidel a les seves arrels d’unir bona música i espais emblemàtics d’Alella.

da edició d’oferir una estada a un conjunt 
de joves promeses de la música. El projecte 
Músics en Residència ha donat la possibilitat 
que 15 músics -12 professionals i per primer 
cop, 3 júniors- puguin compartir uns dies 
de formació, alhora que preparen dos con-
certs. Al mateix temps, es permet al públic 
alellenc ser testimoni del procés d’interpreta-
ció musical, ja que pot participar dels assajos 
oberts que fan els músics i conèixer quin és 
el camí de preparació d’una obra musical fins 
que aquesta està llesta per ser oferta a un 
auditori.

Concretament, han estat dos pianistes, 
dos violinistes, dues violistes, un violoncel-
lista, un contrabaixista, tres intèrprets de 
trompa, un fagotista, un oboista i un clari-
netista els que durant 10 dies de juliol han 
tingut l’oportunitat de compartir experiència 
i coneixements a l’hora de preparar els seus 
concerts en diferents formacions de cambra, 
amb un programa que va incloure peces de 
Mozart, Ligeti, Haydn, Beethoven, i Shubert. 
Els assajos oberts al públic es van fer entre 
els dies 15 i 23 a Les Golfes de Can Lleonart 
i a l’Escola Ressò.   
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Un moment de l’actuació dels Manel als jardins de Cal Marquès. 

12 MÚSICS PROFESSIONALS 
I 3 JÚNIORS HA COMPARTIT 
UNA NOVA ESTADA DE 
MÚSICS EN RESIDÈNCIA A 
ALELLA, ON HAN COMPARTIT 
EXPERIÈNCIES I FORMACIÓ 
MENTRE PREPARAVEN DOS 
CONCERTS.
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do it yourself, fes-t’ho tu mateix. L’obra en-
trellaça, al llarg de 304 pàgines, tres històries 
aparentment inconnexes que conflueixen en 
un final que, com tots, diu l’autor, “mai ho 
és del tot”.

En quan a Amina, el comienzo de un 

largo viaje, forma part del projecte Historias 
de Lantana, una sèrie d’històries que recreen 
un univers fantàstic que, a mode de saga, a 

JORDI ALBALADEJO
Intens i energètic, com el cafè 
que prenem junts, així es mos-
tra l’alellenc Vicens Jordana en 
parlar del procés creatiu de les 
seves dues primeres novel·les pu-
blicades aquest darrer Sant Jordi 
2011: Motor Origen i Amina, el 

comienzo de un largo viaje.
En Vicens és un autor novell, 

un lector compulsiu de novel·les 
i usuari d’audiobooks, que té vo-
cació d’escriptor. Vol dedicar-s’hi 
professionalment tot i ser consci-
ent de les enormes dificultats que 
comporta, per això fa una distri-
bució directa de les seves obres 
i utilitza els recursos d’Internet 
“per ser amic del lector, amic del 
client”. Ha rebut molt bones críti-
ques de gent propera, però també 
de persones que s’han posat en 
contacte amb ell telemàticament 
sense conèixer-lo prèviament.

Un camí expressiu i artístic, 
el de la literatura, que vol em-
prendre per tal d’explicar “si-
tuacions i contes que permetin 
recrear personatges, més que no 
pas narracions descriptives”. Per 
a ell “les novel·les han d’explicar 
històries, generar intriga i esti-
mular la imaginació dels lectors, 
perquè la literatura és el mitjà i 
no un objectiu per si sol”.

Franc i obert, Jordana ex-
plica informalment com supera 
l’horror vacui de la pàgina en 
blanc: “primer escric anotacions 
en una llibreta i després endreço 
els pensaments a l’ordinador, de 
vegades, com que ja he interiorit-
zat el que vull expressar, escric 
a raig sense mirar la llibreta”. 
El secret és que no hi ha secret: 
“treball i dedicació en solitari”.

Motor Origen i Amina, el comienzo de un 
largo viaje
La novel·la Motor Origen incorpora un inte-
ressantíssim pròleg de l’autor sobre el món 
de l’edició i l’emergència d’Internet en els ne-
gocis i les noves possibilitats editorials del 

Vicens Jordana, escriptor 
“Vull explicar històries. La literatura és el mitjà i no un objectiu per si sol”.

Jordana amb les seves dues obres. 

partir de la seva idea original 
poden obrir-se més endavant 
a d’altres escriptors, economis-
tes, antropòlegs... que imaginin 
nous episodis dins de la cohe-
rència del món generat, explica 
en Vicens.

Ambdues obres de són de 
Creative Commons, volgu-
dament sense el copyright, 
i a més de l’edició en paper 
“fetitxista”, autoeditades per 
edicions 2.0, esquiva interme-
diaris i també poden trobar-se 
en format ebook i audiobook, 
formats que es poden adquirir 
a la xarxa d’Internet.

Extinció massiva
En aquest sentit, al pròleg de 
Motor Origen, Jordana exposa 
els seus punts de vista sobre el 
futur dels negocis i en concret 
sobre l’editorial: “En el siglo XX 
el paradigma del triunfo es la 
empresa dinosaurio, grandes 
estructuras, flotas, miles de 
trabajadores, etc., pero Internet 
llegó al final del siglo como en 
su momento llegó el meteorito 
para causar una extinción ma-
siva, detrás de la cual quedarán 
solo los pequeños mamíferos”.

A banda de la xarxa social 
Facebook i de la pàgina web 
pròpia de Vicens Jordana, a 
Alella, els dos llibres: Motor 

Origen i Amina, el comienzo 

de un largo viaje, pots trobar-
los al quiosc de la porxada del 
Mercat Municipal i a La Pape-

reria (Pl. Antoni Pujades). De 
consulta temporal i dins de la 
col·lecció d’autors locals, tam-
bé els trobaràs a la Biblioteca 

Ferrer i Guàrdia.
Permeteu-me finalitzar l’article amb 

l’encapçalament d’un dels capítols de Motor 

Origen: “Toda historia es sólo un pedazo de 
una historia más larga... Nosotros también”. 
Tal i com diu Martí i Pol, “tot està per fer i tot 
és possible, Vicens, serem allò que vulguem 
ser”.   
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PERSONATGE

SIGRID GUILLEM / FOTO: FARRÚS
La jove vida d’en Sergi Moreno Ruiz (Barcelona, 1968) està ben arrelada 
a Alella i la seva gent, i és indissociable a la interpretació, una qualitat 
innata en ell, persona generosa amb un entusiasme encomanadís i un 
sentit de l’humor envejable (“del primer que me’n ric és de mi mateix”). 
Casat amb una alellenca i amb un fill en comú, viuen a Can Rull, la ma-
teixa casa on en Sergi estiuejava de petit amb els seus pares d’ençà que 
hi van arribar per primera vegada quan ell tenia cinc anys. La resta de 
l’any vivien a Sant Andreu de Palomar, a Barcelona, on en Sergi exerceix 
de farmacèutic des que va acabar la carrera. Recorda que Can Rull era 
llavors de les últimes cases habitades del nucli del poble, a tocar de Can 
Sans, i la riera era sense asfalt i sense cotxes. Per a un nen que venia de 
la ciutat, el poble representava conviure amb una altra realitat. “A Bar-
celona no hi havia lloc per l’esbarjo dels nens, les places eren d’asfalt, i 
venir a Alella era llibertat plena”. Precisament, els grans records de la 
infantesa i adolescència d’en Sergi estan vinculats a Alella -les sortides 
en bici per tot el poble, les festes del Mil·lenari...- i a les famílies de Can 
Sans i Can Cuiros, on hi passava llargues estones jugant. Comenta que 
“quan era petit hi havia una diferència brutal 
entre estiuejants i alellencs, una barrera molt 
forta que, mica en mica, s’ha anat dissipant en 
quedar-se aquells a viure i integrar-se a la vida 
del poble. L’autopista va ser un contrapunt i ha 
permès aquest canvi”. 

Així ha estat per en Sergi, que s’acabaria 
establint a Alella, el poble on ha fet els bons 
amics i en el qual ha desenvolupat una activi-
tat social molt intensa des que es va vincular 
al moviment associatiu quan era un adoles-
cent. És difícil imaginar el nano tímid i intro-
vertit, que diu que era, en l’adult de paraula 
fàcil i segura, amb girs d’humor: “era molt, 
molt vergonyós; em costava obrir-me i el tea-
tre m’hi va ajudar”.

En Sergi es va iniciar al teatre a l’escola a 
Sant Andreu i després va entrar a formar part 
d’un grup de teatre a la Cooperativa l’Amistat 
Martinenca del barri de Navas. “Tenia entre 
quinze i setze anys quan vaig començar a fer 
teatre clàssic i comedieta de forma regular. Hi 
vaig estar entre quatre i cinc anys, fèiem entre dues i tres obres l’any. 
També actuaven el meu pare, germana i cosins, i la meva mare maqui-
llava i ajudava... Era una mena de casal, molt familiar, on ens coneixí-
em tots”.

Però l’afició i dedicació plena al teatre li ha arribat de gran: forma 
part del grup de Teatre Pàmpol del Casal d’Alella des de l’any 2000, 
quan “el Fede em va proposar fer de pastoret a Els Pastorets; només 
havia de dir una frase –“ja venen, ja venen”- però em vaig quedar en 
blanc i no l’ha vaig dir quan tocava. Llavors em vaig dir que pitjor que 
allò no podia anar”. I la decisió va ser encertada. “El Florido Pensil”, 
representada pel grup l’any 2010 i en la que en Sergi feia el paper d’un 
dels escolars protagonistes, és sens dubte una mostra de la qualitat 
interpretativa que el Grup de Teatre ha adquirit. “Hem fet obres molt 
diverses i divertides fins la de l’any passat, que ha representat un canvi 
de nivell, de professionalitat; l’hem treballada i gaudit molt. Ara estem 
assajant la propera per al pont de la castanyada; és una obra molt difí-
cil i un repte. Veure l’Hort de la Rectoria o el Casal ple de gent i que s’ho 
passa bé, et motiva, et compensa i t’ajuda a tirar endavant”. 

Probablement el paper més difícil que en Sergi ha hagut de repre-

sentar ha estat el servei militar voluntari a la Creu Roja que va prestar a 
l’edat de disset anys i abans de treure’s la carrera de farmàcia. En Sergi 
va ocupar una plaça en el servei d’ambulàncies de Barcelona: “El ser-
vei militar va marcar la meva vida posterior perquè vaig viure la pitjor 
època dels atemptats d’ETA a Barcelona.” Conserva la portada de La 
Vanguardia on apareix fotografiat, a la imatge que el diari publicava, a 
l’atemptat d’Hipecor al barri de Sant Andreu. “El que vaig viure i veure 
mai no ho oblidaré per la barbàrie que va ser, més tenint en compte 
que va succeir al barri on jo vivia. Deixes de ser nen i aquell atemptat 
continua pervivint a la realitat diària del barri”.

En Sergi va entrar en contacte amb el col·lectiu de joves d’Alella la 
Festa Major de l’any 1988, quan va començar a fer de capgròs i de dia-
ble. Aquest col·lectiu va ser el primer moviment postfranquista massiu 
de joves de mitjans dels anys 80 que hi va haver al poble. En Sergi re-
corda que va reunir molts joves amb inquietuds de fer coses. “Després 
d’una convocatòria popular exitosa al Casal d’Alella, es van constituir 
con a entitat jove per fer activitats. La primera que van organitzar va 
ser un concert d’estiu de Joan Bibiloni a l’Hort de la Rectoria que va 

ser un èxit. Després, el col·lectiu organitzaria 
sortides, excursions, tallers, i van començar a 
col·laborar a la Festa Major portant el servei 
de bar, ajudant a muntar taules... i així la fèiem 
una mica nostra. També van aconseguir el lo-
cal a les antigues instal·lacions de Can Vera. 

Segurament en Sergi no és tant recordat 
com l’ànima del capgròs d’en Pepito Xico-
la, com sí ho és del diable de rostre vermell 
amb unes prominents banyes que sobresorti-
en d’un barret mexicà i amb una serpentina 
de llums que s’encenien i apagaven. “He estat 
més de vint anys diable, fins fa poc era el més 
banyut del poble, ara ja les he penjat”. Però 
la seva representació de dimoni ha anat més 
enllà i ha esdevingut la imatge indissociable 
dels Diables del Vi d’Alella que perviu a l’ideari 
popular del poble. “Hem fet espectacles d’un 
caire molt elevat i m’ho he passat molt i molt 
bé, però sempre he tingut una cosa molt cla-
ra: portes foc i has de ser sempre molt cons-
cient de què estàs fent”, ens comenta en Sergi 

recordant un accident molt greu en què un diable va patir importants 
cremades. 

El 2004 en Sergi va assumir la presidència de la Colla de Gegants, 
Capgrossos, Grallers i Timbalers d’Alella. Formen part de l’agrupació 
de colles geganteres de Catalunya i es mouen principalment per tot Ca-
talunya tot i que també han fet sortides al sud de França i València. 
“Ser president no comporta molts mals de cap perquè no deixa de ser 
una activitat pausada; sí que hi ha una feina de coordinació de l’equip 
de persones que fem sortides. També col·laborem en l’organització de 
les festes del poble com a entitat participant. La feina més forta és la 
trobada anual de colles geganteres que ens tornen la vista aquí a Alella 
i que coincideix amb les Festes de la Verema de setembre. És molt bona 
data perquè al poble hi ha molta gent i sempre s’agraeix tenir públic en 
una cercavila, i les colles s’hi troben molt a gust”.

I com s’ho fa per compaginar vida laboral, social i familiar?: “La 
meva dona que m’estima molt i diu que el teatre, sobretot, sobretot, no 
el deixi”, comenta amb un gran somriure i ulls desperts. I afegeix: “La 
vida són tres dies: un el treballes, un el dorms, per tant, aprofita el que 
et queda”. 

Sergi Moreno 
El seny i la rauxa d’un gran col·leccionista 

de caracteritzacions 

President de la Colla de Gegants, 
Capgrossos, Grallers i Timbalers 
d’Alella, i membre del grup de 
Teatre Pàmpol del Casal d’Ale-
lla, ha estat sempre vinculat al 
moviment associatiu d’Alella: àni-
ma del capgròs Pepito i diable 
banyut amb barret mexicà, la 
seva caracterització de diable 
és avui la imatge de l’ideari po-
pular associada als Diables del 
Vi d’Alella.
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FARA GÓNZALEZ
‘Convocatòria per realitzar una estada soli-
dària al Salvador. Busquem gent amb ganes 
de conèixer altres realitats i disposada a 
compartir-ho a la tornada’.

Recordo perfectament el dia què, per 
casualitat, vaig entrar a l’Ajuntament i em 
vaig fixar sobre el taulell de recepció. Hi 
havia un full on s’informava sobre les esta-
des solidàries. Poc en sabia aleshores sobre 
què era una estada, i que aquell anunci es 
convertiria en un capítol de la meva vida en 
poc temps.

Tots sabem que fora hi ha un món per 
descobrir, però la gent, afortunadament, no 
viu tot el dia pensant en això. Jo sí. Curiosi-
tat o immaduresa, porto anys intentant no 
aferrar-me a una rutina estable, per tal de 
disposar de temps per sortir a conèixer. Per 
saber què passa més enllà del que veiem. Del 
que ens expliquen els mitjans de comunica-
ció. De la versió parcial i moltes vegades poc 
acurada a la qual estem sotmesos. 

El Salvador
Em queia molt lluny, no només en kilòme-
tres… No coneixia ningú que hi hagués estat 
i no en sabia gairebé res. Bé, que era un país 
molt perillós. A l’exposició del World Press 

Photo mai hi falta la fotografia d’un noi amb 
una pistola i un cadàver sagnant al terra. 
Estava convençuda què El Salvador havia 
de ser molt més que això.

Estada solidària 
a El Salvador  
Allà o aquí, tant és, totes i tots aspirem als mateixos drets.

I només fer l’entrevista 
per accedir a la beca, m’ho 
van confirmar. El Salvador 
era un país on des de feia 
anys existia un moviment 
feminista molt consolidat, 
referent de tota Amèrica Lla-
tina. L’estada solidària seria 
precisament per veure com 
treballava una associació 
des de dins, com es lluitava 
per l’equitat de gènere en un 
país on la violència domès-
tica no es considera respon-
sabilitat del govern, ni tan 
sols quan les dones són as-
sassinades a mans dels seus 
propis marits. L’any anterior, 
després de molt de temps, 
el govern havia fet un tomb radical cap a 
l’esquerra i l’actual president, en Mauricio 
Funes, del FMLN, obria una escletxa d’espe-
rança per avançar en drets humans. Era una 
gran oportunitat per apropar-me una mica a 
aquell moment històric del país.

Canviar de mentalitat
El primer canvi de consciència, però, va 
venir molt abans de partir. A Cooperacció, 
l’ONG a través de la qual duia a terme l’esta-
da, vam fer unes xerrades on reflexionàvem 
sobre el paper de la cooperació internacio-
nal a l’actualitat. La necessitat de canviar de 

mentalitat i que els 
‘països del nord’ mi-
rin cap al ‘sud’ sota 
una vessant de res-
ponsabilitat histò-
rica. Cal promoure 
canvis estructurals, 
econòmics, de va-
lors, per tal d’arribar 
a construir societats 
autosuficients i més 
igualitàries. L’ajuda 
assistencial només 
perpetua les depen-
dències del sud cap 
al nord i l’estigma de 

superioritat d’uns sobre els altres.
Seguint amb aquesta filosofia, la nostra 

feina durant l’estada seria integrar-nos en 
el dia a dia de la Concertación de Mujeres 

de Suchitoto, una associació d’una impor-
tant ciutat del Salvador, i col·laborar amb 
les tasques que s’estaven tirant endavant 
en aquell moment. El calendari va ser molt 
divers. Vam participar en una manifestació 
a la capital contra la impunitat dels agres-
sors per part del ministeri de justícia. Vam 
realitzar un cens per les comunitats rurals 
de totes les dones adherides a la Concer-

tación i els vam dissenyar un carnet amb 
el seu nom propi (i no el del marit) que les 
acreditava com a ‘defensores del drets hu-
mans de les dones’. També vam participar 
en tallers de conscienciació contra la vio-
lència, i vam organitzar un festival contra 
l’assetjament sexual infantil, sota el lema 
‘Cambia el cuento’, proposant a les nenes i 
nens de Suchitoto que per molt que sempre 
ens han explicat els contes de la mateixa 
manera, si les coses no ens agraden, es po-
den canviar. 

Compartir allò après
Segons ens van dir, la part més important 
d’una estada solidària és la tornada. Es 
tracta de compartir amb els d’aquí allò 

Cens de les dones adherides a la Concertación de Mujeres e Suchitoto.

Després de molt esforç els autobusos s’uneixen a la causa. 
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que hem après. Un article és un espai breu, 
però m’agradaria transmetre que tot i que El 
Salvador és un país on es pateix un elevat 
grau de violència, també és una terra que 
t’ensenya que qualsevol situació es pot mi-
llorar per precària que sigui. Potser la gran 
revolució comença per un grup de 4 dones 
reunides a la plaça d’una comunitat rural 
vencent la por a parlar de la violència que 
estan patint per part de les seves parelles. 
I poc a poc, aquest grup passa a ser una 

Manifestació contra la impunitat dels assessinats de dones. Festival contra l’assetjament sexual infantil.

associació que s’ajunta amb una altra as-
sociació i que, amb el recolzament d’altres 
dones d’arreu del món, poden tirar enda-
vant tallers i formar dones que esdevenen 
governadores. I aquestes acaben refent les 
lleis del Parlament, com estan aconseguint 
actualment. 

El Salvador també és un país que obre 
els ulls a qüestions vigents entre moltes do-
nes d’aquí, com el dret a la maternitat com 
una opció i no com unaa obligació per sen-

tir-nos realitzades, o el dret al plaer sexual 
del nostre cos … 

Suchitoto i l’incansable grup de dones 
de la Concerta remou l’interior de tots els 
que passem per aquest indret. Així com les 
seves poderoses tempestes, amb els trons 
que estripen el cel i els pulmons; i la selva 
que l’envolta, amb lianes de debò; i aque-
lles hamaques que pengen per tot arreu i et 
conviden a passar la tarda xerrant amb algú 
d’allà mentre vas fent ‘cafesitos’.   

.

La Fara amb el mocador de Las Dignas. Taller contra la violència de gènere en una comunitat rural.
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Eudald Serra 
N’hi ha que diuen que la política és, en bona 
part, l’art de saber negociar i pactar amb els 
altres. D’entrada, si em permeteu, m’agradaria 
més dir-ne habilitat o destresa que no pas art, ja 
que veure la paraula “art” acompanyant a la de 
“política” em fa mal a la vista. Sí que totes dues 
coses requereixen cap, habilitat i destresa, però 
l’art vol també molt de cor i de passió, i sovint 
molta rauxa, que és, en bona manera, com es 
fan els artistes, i aquests ingredients estan força 
allunyats del que és la política.

Feta aquesta particular apreciació (perdo-
neu, però algú ho havia de dir), tinc clar que la 
política és necessària. Sense aquesta, el món 

no rutllaria i els que diuen el contrari saben per-
fectament que fan demagògia. Necessitem la 
política perquè som persones i volem avançar 
socialment, nacionalment, econòmicament i 
culturalment, i per això ens calen sistemes polí-
tics, partits o moviments polítics i representants 
polítics per tal d’aconseguir-ho. Un altre debat 
ben diferent és si aquests sistemes, si aquests 
partits i si aquests representants que tenim van 
en la direcció que han d’anar o si cada cop estan 
més lluny del que volem els ciutadans.

Però tornant al guió inicial. És necessari el 
pacte i la negociació per fer política? Sí, sense 
cap mena de dubte. Són vitals i imprescindibles. 
Si tots ens enroquéssim ens les nostres idees, 
si no baixéssim del burro i no fóssim capaços 
d’entendre’ns amb altra gent que no pensa com 
nosaltres això seria un caos.

La història s’escriu a base de pactes, negocis, 
tractes, acords i enteses, i sense tot això no sé 
ben bé en quin punt ens trobaríem.

Ara bé, tots els pactes són necessaris i im-
prescindibles? Aquests cal fer-los amb els que 

estan més a prop teu o amb els que es troben a 
les antípodes de la teva concepció del món i del 
teu país? És a dir, cal pactar a qualsevol preu? Es 
poden evitar els pactes antinatura?

Doncs, segurament sí. Caldria evitar els 
pactes que d’entrada no semblen naturals. I 
segurament no. No és aconsellable pactar a 
qualsevol preu.

Probablement són aquests pactes que força 
gent no acaba d’entendre els que sovint allunyen 
la societat dels seus representants polítics i et 
fan dubtar al cap de quatre dies d’haver anat 
a votar.

D’aquests casos n’hi ha hagut sempre, però 
no per això no deixen de sorprendre. Un dels 

més recents, el de l’actual govern de la Generali-
tat de CiU amb el PP per tal d’aprovar els pressu-
postos econòmics de 2011. Tant poca memòria 
hi ha a CiU per oblidar que, tot just fa quatre 
dies, el PP va aconseguir a través del Tribunal 
Constitucional “mutilar” un Estatut aprovat per 
la majoria del poble català i, en bona part, parit 
i consensuat a Madrid per l’actual president de 
Catalunya? Com es pot justificar un pacte amb 
una força política que no només ha tombat la 
voluntat d’una gran majoria, sinó que, a més, 
des de fa temps es dedica a torpedinar el siste-
ma lingüístic d’un país jugant amb l’estabilitat 
i la convivència d’aquest? És defensable aquest 
pacte amb una força política que quan ha tin-
gut la majoria absoluta no ha dubtat en fer una 
política de “llei seca” cap a la nostra nació i que 
si l’escenari es torna a repetir no dubtarà en 
tornar-ho a fer? Cal convertir aquest partit en el 
protagonista i en el centre de l’escena política 
de casa nostra? 

Però tant denunciable com pot semblar 
aquest acord, ho són també bona part de les 

crítiques que en fan les forces de l’oposició. Quin 
dret moral tenen els socialistes de protestar per 
aquest pacte quan ells van triar el mateix aliat 
ara fa un parell d’anys al País Basc per tal d’im-
pedir un nou govern del PNB. Si titllen l’entesa 
que hi ha hagut a Catalunya entre CiU i el PP 
com un pacte entre les “dretes”, com hauríem 
d’anomenar el que hi ha a Euskadi? O com pot 
parlar la gent d’ICV i Esquerra Unida de “pacte 
de la vergonya” quan gairebé, els mateixos dies, 
els seus companys de partit d’Extremadura li 
servien en safata de plata el govern autonòmic 
al PP per tal que no repetís el PSOE?

I Esquerra? Pot piular contra aquest acord 
quan ells van permetre la reedició del “Tripartit” 

després d’haver-ne estat expulsats amb vermella 
directa del primer? 

On és la dignitat de la memòria de molts 
polítics?

Ja sé que hi haurà gent que dirà que aquesta 
és part de l’essència de la política i que, per tirar 
endavant determinades lleis, calen acords fins i tot 
amb els que es troben més lluny de tu. Però també 
és veritat que som molts els que no ho entenem 
així. Pactes, negociacions i enteses, sí, les que facin 
falta, però entre forces polítiques amb un ideari i 
una concepció de país molt més pròxima. Pac-
tar amb un altre partit que saps que a la primera 
que pugui et posarà pals a les rodes per evitar el 
teu desenvolupament com a nació és difícilment 
justificable per més que estiguem parlant d’uns 
pressupostos. I les crítiques dels opositors cap a 
aquesta entesa, quan ells també tenen morts al 
seus armaris, tres quarts del mateix. 

És per això que, en la política, com deia al 
principi, el pacte i la negociació estan ben lluny 
de l’art. Fa mal als ulls només de veure aquesta 
paraula en mig de tanta hipocresia. 

TASQUES DIPLOMÀTIQUES

De pactes i negociacions
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Jordi Ribas 
Els propietaris més antics de què tenim notí-
cia són en Pau Barnils i la Teresa Farrés, que 
procedien de La Fou, suposadament de prop 
d’Olesa de Montserrat. 

Creiem que en Josep Barnils i Farrés, nat 
el 1810 i mort l’abril de 1883 als 73 anys i 
casat amb la Teresa Comas, va ser el primer 
tartaner. Era fill d’en Pau i la Teresa i pare d’en 
Benet de les Tartanes. 

En Benet es va casar amb l’Antonia Cas-
tellà Fornells, filla de Mataró, i varen tenir un 
fill: en Lluis Barnils Castellà, mort el 5 de gener 
de 1873 amb només tres mesos de vida, i 
6 fills més: en Pau, en Josep, en Miquel, en 
Benet, la Josefa i en Joan. Sembla ser que a 
la casa i al negoci finalment hi varen quedar 
en Joanet i en Benet. Eren gent emprenedora 
i treballadora, però en quedar dos homes sols 
i dependre la casa d’una minyona, la cosa no 
funcionava bé.

Treballaven molt, cada vegada més, i re-
sultava que cada dia eren més pobres, fins 
que se’n varen adonar que la culpa era de la 
minyona que els robava tant com podia. A la 
vista dels esdeveniments, varen decidir buscar 
una bona mestressa de casa.

treballadora era la Rosita Lluch Mayolas, filla 
de Can Lluch. Havia fet diverses feines, però 
potser la més important va ser treballar a casa 
del Cardenal Pla i Deniel. De manera que els 
dos germans de les Tartanes es varen presen-
tar a casa seva, li varen explicar el cas en què 
es trobaven i li varen demanar de casar-s’hi. 

“De tots dos, tria el que t’agradi més, que 
a nosaltres ja ens va bé”, li varen dir. Ella va 
escollir en Joanet i, malgrat les seves edats, 
51 anys ell i 40 ella, varen tenir dues filles: la 
Montserrat i l’Antonieta i, fins i tot, hi va haver 
un altre embaràs que no va arribar a cap. 

En Joan Barnils Castellà, que es va casar el 
17 de març de 1921 amb la Rosa Lluch Mayo-
las, de 40 anys, filla de Josep Lluch Mogas i la 

Vicenta Mayolas Palau de Vallromanes, era el 
germà de la persona coneguda com en Benet 
de les Tartanes. 

A Can Benet bàsicament es dedicaven al 
transport (amb carro, és clar) i també eren 
propietaris de la línia regular de tartanes 
d’Alella al Masnou i d’Alella a Barcelona.

Tal com ha passat amb moltes cases de la 
Riera, la casa pairal quedava separada de la 
llera uns trenta cinc metres i estava orientada 
a ponent i, com quasi totes, es va construir 
la part de terreny que quedava al davant. 
Aquesta vegada la construcció va ser en for-
ma de magatzem, que va servir per guardar 
les tartanes i els animals que les tiraven. A 
sobre s’hi va construir un habitatge, però es 
va fer tot de tal manera que quedés un pas 
ample entre mig d’ells i el veïns. Encara avui 
existeix i se’n diu el Passatge de Can Benet 
de les Tartanes.

Acabada l’activitat del transport, el ma-
gatzem va quedar buit i com que tenia porta 
a la Riera, centre comercial del poble, el va 
llogar en Joan Duran Font per posar-hi el seu 
negoci de grans, farratges, adobs i despulles. 
Va ser cap allà els anys 20 del segle passat, 
mantenint-lo llogat la mateixa família durant 
més de quaranta anys.

Passant pel Passatge, s’arriba al nucli cen-
tral de la casa on hi ha un pati semicobert, 
molt agradable i mediterrani.

A la dreta hi ha un habitatge on hi varen 
viure en Modesto Soriano i la Teresa Agell, 
més tard, la Felisa i en Gregorio, amb dos fills: 
l’Adoración i en Gregorio, mort a la guerra;, 
però al cap d’un temps varen passar a viure al 
pis de sobre el magatzem de les Tartanes. En 
marxar d’Alella i deixar el pis, hi va anar a viure 
la Miquela Torà amb el seu marit i els seus tres 
fills. A la casa on primerament hi varen viure 
la Felisa i en Gregorio, hi varen anar a viure la 
Pepa Hernández Sánchez i el seu marit Juan 
Ramon Hernández Calderón, que malgrat por-
tar el mateix cognom no eren família ja que fins 
i tot eren fills de pobles distints. El seu nebot 
Eduardo Fernández Sánchez, va viure molts 
anys amb ells. Ara en aquell habitatge hi viu 
una parella: La Patricia i en Dani. 

A sota hi havia un celler on tenien el ma-
gatzem de pintures en Miquel Noguera i el seu 
pare que, tot i tenir molta feina a Alella, vivien 
a les anomenades cases barates del Masnou, 
prop de l’estret d’en Portell, tocant al lloc on les 
tartanes d’en Benet havien de pagar peatge als 
burots del Masnou.

Al cap d’un temps, en Noguera va deixar el 
local i llavors el va llogar per a la mateixa utilitat 
en Manel Griñón, que també és pintor.

Entrant pel passatge a l’esquerra del pati, 
paret per paret amb la casa, hi va haver un petit 
habitatge on hi varen viure en Joanet Perich 
Casals i la Conchita Barceló Rivera. Allà va néixer 
la seva filla Dolors Perich Barceló. 

Més tard, en el mateix habitatge hi varen 
viure també en Tano Sabaté Ductuiat, casat amb 
la Maria Reig Úbeda, i el seu fill Antonio. 

El camí fosc*

Asa Larsson 
Columna, 2011

Ramon Anglada 
Un alt grau de violència contra 
les dones, corrupció política i 
el poder quasi bé absolut de 
les grans empreses a l’Europa 
dels nostres dies. Aquests són 
els principals ingredients de 
l’última proposta de Larsson on el model de perfecció 
que Suècia projecta cap a l’exterior es torna a trencar. 
L’advocada Rebecka Martinsson ajudarà a resoldre l’as-
sassinat de la cap de comunicació d’una gran empresa 
sueca de l’àmbit miner amb obscurs interessos a Uganda 
i el Congo. Un crim que ens permetrà conèixer l’egoista, 
cruel, mentider i sàdic que pot arribar a ser l’ésser humà 
a canvi de diners.

Si tu em dius  vine ho deixo 
tot…però digue’m vine*

Albert Espinosa 
Grijalbo, març 2011

Maria Pou 
Estàs perdut? O, és que encara 
no t’has trobat? Estàs sol? O, 
més aviat no t’han descobert? 
Estàs trist? O creus que l’alegria 
t’ha abandonat? Doncs si estàs 
perdut, sol, o trist aquest llibre és per a tu. La vida matei-
xa en un llibre fàcil i entenedor que, a més a més, té un 
rerefons impressionat i que ens ajudarà a veure-ho tot 
des d’una altra perspectiva, a través dels ulls d’en Dani, 
al qual acompanyarem al llarg del relat.

Élena
D’herois i desastres*

Music Bus / Warner 2011

Albert Alabau
Els Élena s’han fet grans. Si en la seva darrera entrega, 
després de reformar-se, abraçaven el català per abande-
rar una nova forma d’abordar el pop; en l’actual, l’idio-
ma és secundari ja que estem davant d’un disc que vol 
–i mereix- traspassar fronteres per fer-nos ballar i per 
pensar que paga la pena llevar-se cada matí. Encara 
que sigui per gaudir d’Un hivern a les fosques. Què bé 
senta madurar....

LLIBRES

DISC

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

Can Benet (primera part)

LES CASES DE LA RIERA
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En Benet de les Tartanes. 
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Ramon Ruiz
Visitem una altra casa de menjars clàssica d’Alella. 
Aquest cop tampoc no hem de caminar gaire lluny 
per arribar-hi. Justament al carrer de Dalt, gairebé 
fent cantonada amb el torrent de Vallbona, un lloc 
tan cèntric que costa creure que quan el van obrir, 
ara fa 46 anys,  els veïns d’Alella li deien a en Josep 
Flo i la seva dona Roser: “Que esteu bojos d’obrir 
tan amunt, qui voleu que hi vagi a l’altra punta del 
poble?”

I és que Alella 
fa quatre dècades i 
mitja era un poblet 
petit. En Josep Flo 
era alellenc, la seva 
família havia estat a 
Can Rull, on el seu 
pare, que era pagès, 
havia fet vi al celler. 
Ara, en Josep s’havia 
casat amb la Roser, 
una noia molt guapa 
que havia conegut 
anant a Pineda. S’ha-
vien casat i vivien a 
Cal Vell, al costat de 
Cal Músic.

En Josep treballa-
va amb en Ramonet 
Bruy en el negoci 
d’exportació de flors 
del Maresme quan els va sortir l’oportunitat de 
comprar una casa amb pati davant al carrer de 
Dalt. A Alella, en aquella època, van tancar Can 
Covisa i La Parra, restant doncs Can Flo com a úni-
ca fonda. En canvi, feia falta un negoci d’aquesta 
mena: la pedrera d’en Salvat anava a tope, s’estava 
construint el túnel de l’aigua al torrent de Can Pu-
farré, començava a haver-hi una certa prosperitat 
després d’anys de gana i no trigaria en començar 
el boom urbanitzador.

Així doncs, van fer obres i van obrir l’establi-
ment que ara tots coneixem, i que no ha canviat 
gaire amb el pas dels anys. A la planta baixa, el 
bar; a la primera planta, la cuina i el menjador; i a 
la planta de dalt, l’habitatge familiar. Davant, on 
abans hi havia el pati: també hi van edificar.

El matrimoni va tenir dos fills: el gran, que 
també es diu Josep, només tenia un any quan 
els seus pares van arrencar el negoci. Es van fer 
un tip de pencar, com tantes famílies a aquella 
època. La Roser, a més, sempre ha sigut la cui-
nera. Als menús de Can Flo, abans i ara, s’ha 
practicat una cuina tradicional amb plats dels de 
tota la vida, això sí, abundosos com correspon al 
tipus de clientela: gent treballadora que fa esforç 
tot el dia i que necessita carregar les piles quan 
s’asseu a taula. A part dels plats cuits i guisats, 
a la cuina de Can Flo sempre hi ha hagut una 
bona brasa.

Amb els anys, l’activitat de fonda es va deixar. 
En Josep fill, que de tota la vida ha treballat amb 
els pares, ara viu en un dels pisos del davant, on 
abans hi havia les habitacions. Es va casar amb la 
Pilar, a la qual va trobar a l’altre cantó del Maresme, 
concretament a Llavaneres. Tenen dues nenes: la 

Gisela i la Júlia, la gran té just tretze anys. En Josep 
és un enamorat del carrer de Dalt, diu amb orgull 
que ell no canviaria el seu pis per una torre a una 
urbanització. Ens explica que a la majoria de cases 
del carrer de Dalt hi viuen les mateixes famílies de 
tota la vida. És com una gran família, tothom es 
coneix i se saluda. A l’estiu fa goig quan, al vespre, 
es treuen les cadires al carrer per prendre la fresca 
i fer-la petar amb els veïns.

Des de fa vint-i-cinc anys, cada any per la 
Festa Major, el carrer de Dalt s’engalana i se 
celebra un sopar. Aleshores, es para una taula 
llarga que ocupa més de mig carrer i la gent de 
Can Flo serveix el menjar. Hi participen la ma-
joria de veïns i no és estrany retrobar-se amb el 
membre d’alguna família a qui l’atzar de la vida 
ha portat a viure a un altre indret. Però el que 
neix al carrer de Dalt ja és d’aquest carrer per 
a tota la vida.

La clientela de Can Flo, a part dels treballadors 
que en diferents èpoques han passat per Alella i hi 
anaven a menjar i a dormir, és gent molt fidel. En 
Josep Flo fill ens explica que alguns clients encara 
ho són de quan els seus pares van començar: hi 
ha molta gent de diferents generacions que fan 
de Can Flo el seu Bar. Tant és així que molt sovint 
es fa servir l’establiment com a lloc on deixar els 
encàrrecs. Qui del veïnat o dels clients assidus, 
quan davant l’eventualitat que algú li ha de fer 
arribar alguna cosa i no sap on l’hi pot deixar, no 
ha fet servir mai la frase: “Deixa-m’ho a Can Flo, 
que ja m’ho donaran quan hi vagi”.

A la revista Alella ja hem explicat, en ocasions 
anteriors, la història del matrimoni alemany que 
un dia va aterrar a Alella amb la seva vespa, va fer 
amistats i va estar venint durant molts anys. En 
Franz i l’Elizabeth primer van acampar al patí del 
costat de La Garlopa, a Can Perucho, després van 
anar a Can Perruca i, finalment, durant molts, van 
passar les vacances a Can Flo. Malauradament, 
en Franz ja és mort i l’Elisabeth ja s’ha fet gran, 
però durant molts anys, aquí a Alella, van ser “els 
alemanys de Can Flo”.

També, fa molts anys, un dia en Josep Flo pare 
els va dir als Diables d’Alella: “Quan acabeu el cor-
refoc, passeu per Can Flo que esteu convidats”. Des 
d’aleshores Can Flo és parada obligatòria de tots 
el correfocs que es fan a Alella. Un any, en Josep 
Maria Gispert va anar-hi a dinar amb els vidriers del 
poble espanyol per parlar de l’encàrrec del porró 
de la verema. A Can Flo van aprofitar l’avinentesa 
per encarregar un porró i una porrona gegants 
que són els que, des d’aleshores, fan servir per 
convidar els diables. Quan un dels dos es trenca 
ja n’encarreguen un altre.

En fi, ja ho haureu pogut copsar, Can Flo és un 
lloc familiar i entranyable d’Alella, no hi trobareu 
gaires luxes, però sí que sereu atesos amb ama-
bilitat i honradesa, menjareu bé i a un preu molt 
raonable. 

ALELLA, PARADA I FONDA

Can Flo
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Eulàlia Serrano
Les papallones són un dels insectes més vistosos 
que coneixem i, en realitat, són el segon grup 
d’insectes més nombrós del món, per darrere del 
grup dels escarabats; actualment es coneixen unes 
vint mil espècies diferents de papallones, però en-
cara en queden moltes més per descobrir. Tothom 
coneix les papallones, tant diürnes com nocturnes, 
per tant aprofundirem poc en la seva estructura i 
ens centrarem una mica més en la seva biologia i 
curiositats, no sempre prou conegudes. Els exem-
ples que trobareu al text són tots de papallones 
que podem trobar a Alella.

Un dels trets destacats que presenten les pa-
pallones es troba situat en el seu cap, i és l’espiri-
trompa, una mena de trompa cargolada que, quan 
la descargolen en arribar sobre una flor, els permet 
xuclar el nèctar del fons de la flor, arribant a llocs 
on altres insectes no hi arriben. Algunes papallo-
nes tenen l’espiritrompa tant llarga com tot el seu 
cos. Aquesta especialització ha fet que algunes 
flors evolucionessin conjuntament, és a dir, coe-
volucionessin, amb la papallona que les pol·linitza, 
en un procés que ha durant milers d’anys. Per fer-
nos-en una idea, hem de saber que les primeres 
papallones van aparèixer fa 150 milions d’anys i 
van conviure amb els grans dinosaures!

Per tant, tothom sap que les papallones s’ali-
menten del nèctar que xuclen de les flors, però 
i les seves “cries”? Doncs les seves cries són les 
“temibles” i famoses erugues, que tenen com a 
objectiu principal alimentar-se, fins al punt que po-
den incrementar el seu pes fins a 10.000 vegades! 
La dieta de les erugues és i pot ser molt variada; 
principalment s’alimenten de vegetals de diverses 
tipologies, tot i que algunes erugues poden prefe-
rir alimentar-se de líquens, molses o falgueres. Al-
gunes espècies de papallona són més conegudes 
per les seves erugues i/o els seus efectes nocius 
que per la pròpia papallona; és el cas per exemple 
de la (Processionària del pi Thaumetopoea pityo-
campa), o els forans Cucs de seda (Bombyx mori) 
i Eruga del gerani (Cacyreus marchalii).

Les papallones presenten com a característica 
destacada, i que ens permet en molts casos identi-
ficar-les, la coloració de les ales. El nom de l’ordre 
al qual pertanyen les papallones, els lepidòpters, 
significa etimològicament “ales amb escates”. Una 
altra de les curiositats de les papallones és que, 
malgrat el que molta gent pensa, les papallones 
són capaces de volar sense les escates de les ales; 
per tant, la funció de les escates no és destinada 
al vol sinó per a absorbir els raigs del sol i ajudar 
així a escalfar-los el cos si fa fred, o per difondre 
aquesta calor quan en fa massa, efectuant una 
funció termoreguladora. Algunes espècies com 

la Blanca de l’aranyoner (Aporia crataegi) poden 
arribar a ésser transparents, perdent la majoria 
d’escates, degut al vol intens. 

És ben sabut que volar és un bon sistema per 
moure’s d’un lloc a un altre, però val la pena sa-
ber que hi ha papallones, com ara la Vanessa del 
cards (Cynthia cardui), que és migradora i pot 
arribar a recórrer milers de quilòmetres des del 
nord d’Àfrica fins al Cercle Polar Àrtic. Una altra 
de les papallones viatgeres que podem trobar a 
les zones de rieres és la Papallona reina (Vanessa 
atalanta) que arriba a casa nostra, sempre pels 
volts de tardor, directament del nord i centre 
d’Europa. Convé saber que les migracions no les 
fan per la disponibilitat d’aliment, sinó per cercar 
climes més propicis per a les seves necessitats 
morfològiques.

Bastant desconegut és també el fet que al-
gunes papallones presenten una característica 
anomenada polimorfisme, per la qual existeixen 
formes diferents entre els individus d’una mateixa 
població. Això és més destacat en altres insectes, 

com les abelles o les formigues, però passa també 
en algunes papallones. Aquest polimorfisme pot 
ser estacional o sexual. El polimorfisme estacio-
nal fa que els individus siguin diferents depenent 
de l’època de l’any, mentre que el polimorfisme 
sexual diferencia els adults mascles dels adults fe-
melles, que són la fase reproductora de l’espècie. 
Un exemple d’aquest segon tipus de polimorfisme 
és el de la papallona Cleòpatra (Gonepterix cleo-
patra), una papallona groguenca o verd clara on 
els mascles tenen una taca taronja intensa que no 
tenen les femelles. Aquesta papallona és habitual 
veure-la en brolles d’arbustos a la vora de boscos, 
especialment si anem a caminar cap a la zona de 
la cornisa, i s’alimenta de l’aladern.

Les papallones, a més de ser vistoses, són un 
bon indicador de la qualitat de l’hàbitat i de la salut 

dels ecosistemes. Des del 1994 existeix un progra-
ma de seguiment de papallones (Catalan Butterfly 
Monitoring Scheme; www.catalanbms.org) que té 
com a objectiu principal conèixer les tendències 
de les poblacions de les papallones catalanes i, 
per extensió, l’estat de la biodiversitat dels nos-
tres ecosistemes terrestres. L’any 2009 existien 
ja 110 estacions de seguiment (a Catalunya i les 
Illes Balears), tres de les quals es troben en zones 
properes a Alella: La Conreria i Can Miravitges, al 
Parc de la Serralada de Marina; i Sant Mateu, al 
Parc de la Serralada Litoral. Aquests seguiments 
han constatat que actualment una gran quantitat 
de les espècies de papallones es troben en clara 
davallada. Això, poc o molt, ho hem pogut notar 
tots; d’uns anys ençà, cada cop es veuen menys 
papallones per tot arreu! Les causes d’aquesta 
davallada tenen molt a veure amb el canvi climàtic 
i, especialment, amb els canvis d’usos del sòl que 
fan variar el paisatge del nostre territori. Moltes 
papallones necessiten espais oberts amb brolles i 
arbustos específics per poder trobar-hi l’aliment, 

i els costa més viure en boscos tancats. Per altra 
banda, els canvis que es registren en la humitat i 
les precipitacions també tenen una afectació sobre 
aquests insectes, així com l’ús d’insecticides que 
maten les erugues. 

NATURA

Papallones
FITXA TÈCNICA

Tipus: artròpodes
Classe: insectes
Ordre: Lepidòpters
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Tina Llorente
Jordi Albaladejo
Tota classe de calendaris de butxaca, des de 
l’any 1900 fins l’actualitat, són el motiu de l’inte-
rès pacient pel col·leccionisme de Tina Llorente. 
Fins a l’any 1936 conserva models d’almanacs, 
tipus llibret i, a partir d’aquell any, targetes de 
paper i, fins i tot, de xapa a doble cara. Ca-
lendaris de marques de xocolata, de cervesa, 
de botigues diferents, d’entitats, d’equips de 
futbol, d’esdeveniments del país, de campanyes 
cíviques... formen part del fons.

Tina té milers de calendaris de butxaca reco-
llits en arxivadors, classificats per anys i àmbits 
temàtics, seguint el seu bon ofici de bibliote-
cària. Com a mostra de la seva col·lecció, té 
un àlbum amb els més representatius segons 
els esdeveniments familiars i els socials del mo-
ment, un per any. 

El calendari més valuós, per antiguitat, és el 
primer de la col·lecció datat l’any 1900: ‘Regalo 
de la casa Juncosa a sus clientes’, de la fàbrica 
de xocolata Juncosa de Barcelona. I, respecte 
dels més curiosos, ella mateixa reconeix que és 

una feina difícil perquè tota la col·lecció és força 
diversa, amb dissenys atractius de diferents èpo-
ques, és acolorida, farcida de detalls i anècdotes 
històriques. Per destacar-ne alguns de curiosos, 
a Tina Llorente li agrada ensenyar-ne dos d’auto-
edició familiar: el d’un menú de reis fet pel seu 
pare que, al revers, té el calendari de 1956; i el 
dels 25 anys del seu propi matrimoni.

La seva afició pels calendaris és una herència 
familiar de la seva àvia, que va començar la col-
lecció, i després del seu pare, que va continuar-
la. Ella, l’ha anat fent gran a partir de demanar-
ne i recollir-ne en botigues, així com donacions 
d’amics que coneixen la seva afició.

Tina diferència entre col·leccionisme - tam-
bé té una important col·lecció de clauers - i 
acumulació d’objectes. Dues coses diferents: 
perquè acumular objectes, com també fa amb 
envasos curiosos de Coca-Cola, llibres sobre 
gats i edicions del Quixot, no forma pròpiament 
una col·lecció pel seu abast i motivació. 

Ha mostrat la seva col·lecció de calendaris 
de butxaca en dues mostres de col·leccionisme, 
la més recent va ser l’hivern del 2006/07, titula-
da Bojos pel Col·leccionisme, organitzada per 
Caixa Laietana a Mataró. 

COL·LECCIONISTES

FITXA

Col·lecció: Calendaris de butxaca

Nombre de peces: Varis milers arxivats 
(no els ha comptat).
Any inici de la col·lecció: La seva àvia al 
començament del segle XX.
Primera peça: Almanac de l’any 1900
Peça més valuosa: Almanac de l’any 1900
També col·lecciona: clauers, envasos de 
Coca-Cola, llibres sobre gats i edicions 
del Quixot.

Ets col·leccionista? 
Vols ensenyar-nos la teva col·lecció de sobres de sucre, de sotacopes, de nines Barbie, de llaunes de cervesa o de qualsevol altra cosa? 
Posa’t en contacte amb nosaltres a revista.alella@gmail.com o al 608 88 47 99.
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Josep Parcerisa 
“Els joves d’avui estimen el luxe, són mal educats, 
menyspreen l’autoritat, no tenen cap respecte per 
la gent gran, i parlen en comptes de treballar.”

Plató (428-347 a..C.)

Veiem com, ja fa molts segles, Plató posava en 
boca de Sòcrates una sentència que encara és 
plenament actual. Sembla, doncs, que la dificul-
tat de comprendre els joves no és només un pro-
blema d’ara sinó que ha existit sempre. El que és 
nou és que actualment ens ho plantegem com un 
problema; en busquem les causes i les possibles 
solucions.

Provarem de reflexionar sobre un dels aspectes 
d’aquesta problemàtica: el fracàs escolar. El tema 
no és simple, ja que el mateix nom ja és ambigu, 
perquè quan parlem de fracàs escolar no queda 
clar si el fracàs és de l’escolar -l’estudiant-, o de 
l’escola en el seu intent d’educar i formar uns joves 
que no responen segons els paràmetres esperats. 
Sabem que això està tenint unes repercussions molt 
greus en el món de l’ensenyament; el professorat 
es queixa, i amb raó, que han d’afrontar una pro-
blemàtica nova per a la qual no han estat formats 
i que va més enllà de les seves funcions. No n’hi ha 
prou d’ensenyar i educar, sinó que també han de 

Mar Cantarell 

D’actualitat
L’Església d’Alella col·labora amb Caritas Interna-
tionalis, l’Organització Internacional de l’Església 
Catòlica que dóna assistència i servei social. El grup 
parroquial Càritas, format per cinc voluntaris, atén 
aquelles famílies més necessitades. Aquesta ajuda 
arriba en forma d’aliments de primera necessitat: 
oli, sucre, llet, arròs, etc. També productes d’higi-
ene (bolquers, etc) i roba. Els aliments provenien 
del Banc dels Aliments, però enguany és la Creu 
Roja qui els subministra, malgrat que sovint no 
n’arriben suficients i el grup de Càritas organitza 
campanyes de recollida durant l’any. Algunes as-
sociacions i escoles del poble també fan les seves 

seus membres i dels ciutadans en general. Però això 
no és suficient, si bé fa uns anys eren aproximada-
ment deu les famílies que acudien a Càritas, avui 
en dia en són més del doble. Qualsevol aportació 
particular o d’empresa, puntual o periòdica, és 
benvinguda! 

Les aportacions les podeu fer als locals parro-
quials el segon dimecres de cada mes o en horari 
de catequesi. En cas que necessiteu dels serveis 
que ofereix Càritas us podeu dirigir al despatx 
parroquial.

Sabies que... 
El dia de La Mare de Déu d’Agost (el 15 d’agost) es 
commemora el dia en el qual el cos i l’ànima de la 
Mare de Déu van ser duts al cel quan varen acabar 
els seus dies a la terra. Aquesta festa se celebra 
a Orient des del segle VI i a Roma (també a casa 
nostra) des del segle VII. Aquest dia, celebren el 
seu sant les Assumpció, Alba, Maria i altres advo-
cacions de Maria.

 
Calendari
Temps de durant l’any: Sant Jaume, 25 de juliol; 
Sant Feliu, 1 d’agost (missa solemne en honor del 
nostre patró Sant Feliu a les 12h); Assumpció de 
la Mare de Déu, 15 d’agost.

Crònica parroquial

Bateigs: Pau Ventejo, Olivia Unwin, Eric Martín, 
Mario Gómez i Rita Ríos, Biel Ballarà, Xavier Prats 
i Bruno Mateo, Marcos Astudillo i Agnès Layos, 
Júlia Fontanet, Lucas Mazzotta, Jana Pedride, Aina 
Sánchez i Martina Borao, Berta Andión i Arnau 
Márquez, Jan Torres, Martí Fernández, Victòria 
Besson Godall.

Noces d’or: Jordi Ribas i Nuria Serra, Alfredo 
i Maria Antonia, Antoni Godall i Maria Angela 
Herms.

Matrimonis: Àlex Canpany amb Míriam Cámara, 
Joan Subirana amb Maria Pons, Francesc Albuixech 
amb Vanesa Roja, Daniel Herranz amb Sonia Na-
varro, Javier Márquez amb Georgina Rodríguez i 
Eloy Folch amb Sara Corominas.

Primeres Comunions: Carolina Bicalho, Inés Ri-
era, Sandra Luís, Georgina Delgado, Marta Pinilla, 
Segio Pinilla, Berta Gavañach, Eduardo Gavañach, 
Mateo Maier, Elies Roman, Alex Martínez, David 
Moradell, David Alonso, Laia Iglesias i Patricia Ta-
boada.

Defuncions: Amanda Bruguera Rebull, Josep Ma-
ria Figueras Iglesias, Ana Azcona Rodríguez, José 
Puerta Gallarfo, Miguel Paradela Pino, Francisca 
Taberner Pitar, Esperança Vilaclara Oliveras, Felici-
ano Canturiense Bernal, Luis Margarit Alexandre i 
Josep Maria Ballús. 

Si voleu contactar amb nosaltres, ho podeu fer 
a través dels següents mitjans: 93 555 23 91, 
www.esglesiadalella.org, despatx@esglesia-
dalella.org, catequesi.alella@gmail.com.

DIVAN

LA PARRÒQUIA AVUI

El fracàs escolar

ser sensibles a totes aquelles problemàtiques, nor-
malment d’origen extraescolar, que evidentment 
afecten el rendiment de l’estudiant. S’espera que 
l’escola realitzi funcions que no li són pròpies. Ha 
d’arribar allà on no arriba la família i la societat. No 
és estrany que el professorat es queixi. 

Veiem que el debat és molt més ampli i llarg del 
que ens podem permetre en aquest breu article; 
aquí ens centrarem en els aspectes psicològics del 
fracàs escolar. La primera pregunta que ens hem 
de plantejar és, per què el nen o l’adolescent perd 

el desig de saber que 
havia estat tan present 
en la infantesa? La cu-
riositat, les preguntes, 
l’interès per tot allò que 
era nou, es pot conver-
tir en indiferència, apa-
tia, agressivitat...

Hem d’entendre 
el fracàs escolar com 
un símptoma. El nen 
no fracassa voluntàri-
ament, ell és el primer 
de patir-ne les conse-
qüències. Hem d’en-
tendre aquest fracàs 

com el senyal d’un malestar inconscient, la causa 
del qual possiblement no tingui cap relació amb les 
qüestions escolars i sí amb les familiars, o si més 
no, amb com se sent dintre de la novel·la familiar 
que s’ha construït.

Aquest fracàs no s’ha de prendre com una cosa 
que cal resoldre amb urgència perquè això supo-
saria bloquejar el senyal d’alarma que constitueix 
aquest símptoma, i el malestar no resolt buscaria 
altres maneres de manifestar-se; possiblement amb 
símptomes més greus. 
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“He après moltes coses de 
les jugadores i ha estat un 
plaer entrenar-les”
Josep Prat, entrenador de l’equip femení del CF Alella

JOSEP PRAT
A molts us sonarà el nom de Josep 
Prat, però de ben segur que sabreu a 
qui ens estem referint si us dic que és 
conegut per a tots com a “Lobo”. Ale-
llenc de tota la vida i enamorat del po-
ble que el va veure néixer just a pocs 
metres del camp de futbol. Des de fa 
uns mesos és el coordinador del futbol 
base i l’encarregat d’entrenar l’equip 
femení d’Alella, tasca que desenvolupa 
amb tota la il·lusió del món.

NUARA CUSÓ 
Des de quan estàs vinculat al món de 
l’esport? 
De tota la vida. Quan era ben petit ja vaig co-
mençar a jugar a futbol aquí a Alella. Sempre 
he jugat de porter. Tot i que ho faig bastant ma-
lament, he jugat a totes les categories. De fet, 
encara segueixo jugant amb els veterans. De 
moment no practico cap més esport per falta 
de temps, sempre sóc al camp de l’Alella. 

Què et va portar a fer d’entrenador?
Fa uns 15 anys vaig començar a entrenar 
els porters del primer equip d’Alella, perquè 
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m’ho va demanar el Paco Garcia, que era 
l’entrenador que hi havia en aquella època. 
Des de llavors han anat passant entrenadors 
i sempre he seguit fent d’entrenador dels por-
ters, excepte fa 4 anys que en Joan Esteva 
em va oferir fer de segon entrenador amb ell 
al Sant Cugat i vaig anar-hi. l any passat ja 
vaig agafar els porters de totes les categori-
es, des de prebenjamí fins l’amateur. 

Quan vas començar a entrenar l’equip 
femení?
Doncs el passat mes de novembre m’ho 
van oferir i no m’ho vaig pensar gaire. 
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Ara estic molt content d’haver acceptat 
la proposta.

També ets el nou coordinador del futbol 
base del club.
Així és, fa cosa d’un mes em van proposar 
fer de coordinador del futbol base; suposo 
que un dels motius pels quals m’ho van dir 
a mi és perquè sóc una persona de la casa, 
de tota la vida, que no només estic aquí per 
passar-m’ho bé, sinó que hi estic molt im-
plicat sempre. Realment em preocupo molt 
per tot el que envolta el club, sempre ho he 
fet, i imagino que veuen en mi una persona 
que hi dedicarà molt de temps i que s’impli-
carà moltíssim en tot. També saben que jo 
em porto molt bé amb els pares, que sense 
conèixer-los ja hi tinc molt bon rotllo, i això 
és primordial per ser coordinador, doncs has 
d’estar contínuament en contacte amb ells.

Quins dies entreneu i com són els entre-
naments amb l’equip femení?
Entrenem cada dilluns i dijous de set i mitja 
a nou, tot i que sempre acabem a les nou i 
mitja perquè les noies tenen molt bona rela-
ció i no volen marxar de l’entrenament.
Sempre intento fer que s’ho passin bé i en-
trenin molt amb la pilota, també hi ha con-
dicionament físic, però cada dia preparo 
un entrenament diferent. Com que vam co-
mençar el mes de novembre ja era tard per 
jugar la lliga, així que les noies necessiten 
que l’entrenament les motivi cada setmana, 
encara que després no competeixin el cap 
de setmana.

Quantes noies hi ha a l’equip? 
Quan vaig fer-me càrrec de l’equip femení, 
hi havia 9 noies; hem acabat la temporada 
sent-ne 15, de les quals espero que segueixin 
entrenant i jugant totes la temporada vinent. 
Hi ha dues noies més que ja m’han confirmat 
que també vindran l’any que ve.

Tenen totes la mateixa edat?
La més petita té 14 anys, que aviat en 
farà 15, edat mínima per poder jugar, i la 
més gran 41, que és la mare d’una altra 
jugadora. Espero que moltes més noies 
s’animin a jugar la temporada vinent. Els 

entrenaments començaran el proper 5 de 
setembre.

Hi ha bon ambient als entrenaments?
És immillorable, hi ha molt bona relació tant 
als entrenaments com fora. Molt sovint fem 
sopars, celebrem aniversaris, etc. És fona-
mental que en un equip hi hagi bon ambient, 
si no fos així deixaria d’entrenar.

És molt diferent entrenar a nois que a noies?
Bastant, sobretot perquè quan entrenava a 
nois, ho feia als porters, i el seu entrenament 
és més específic, no té res a veure amb el 
que faig ara. A més, les noies fan més cas del 
que els dius. Els nois amb 15 anys són molt 
diferents a les noies de 15 ó 20.

Són competitives?
Molt, fan un gran esforç als entrenaments 
i ho intenten fer el millor possible. És molt 
complicat entrenar cada setmana, i més a l’hi-
vern quan fa fred, sabent que no competeixes 
amb ningú, que no hi haurà partit el proper 
diumenge, però la veritat és que les noies han 
tingut molta voluntat i han progressat moltís-
sim durant tots aquests mesos. Jo també he 
après molt d’elles com a entrenador.

Tot i no haver arribat a temps per disputar 
la lliga, heu jugat algun torneig?
Aquest any hem fet un parell de tornejos i 
ens ha anat molt bé. Un a Sistrells (Badalo-
na) on vam quedar sots campiones i un altre 
a Ripollet on vam guanyar. Sens dubte, ha 
estat la millor manera d’acabar una difícil 
temporada i demostrar-nos que l’evolució 
de l’equip ha sigut molt positiva.

Creus que quan jugueu partits hi haurà 
afluència de públic?

N’estic convençut ja que quan hem jugat al-
gun partit amistós o un torneig ens ha vin-
gut a veure molta gent. Fins i tot més que a 
l’Alella masculí. Potser és per la novetat, ja 
que la gent no està acostumada a veure a les 
noies jugar, però crec que quan comencem 
la nova temporada hi haurà molts alellencs 
i alellenques que ens vindran a veure i ens 
recolzaran. 

Estàs content amb les instal·lacions del 
club?
Sí, molt content. Tenim un camp fantàstic. 
Si hagués de canviar alguna cosa seria la 
distribució i l’espai dels vestuaris. Els van 
reformar fa poc, però són massa petits i no 
m’agrada la distribució que tenen, però per 
la resta estic molt content.

Quin objectiu vols aconseguir amb aquest 
equip?
Vull que s’ho passin bé, que gaudeixin 
dels entrenaments i dels partits, perdin 
o guanyin. L’objectiu d’aquesta nova tem-
porada per a mi és arribar al 30 de juny i 
que totes tinguin ganes de seguir jugant, 
això voldrà dir que s’ho han passat bé, 
s’han divertit i tenen ganes de seguir ju-
gant. Això per a mi serà la victòria mes 
valuosa. 

“SOC UNA PERSONA DE LA 
CASA, DE TOTA LA VIDA, 
QUE NO NOMÉS ESTIC AQUÍ 
PER PASSAR- M’HO BÉ, SINÓ 
QUE HI ESTIC MOLT IMPLICAT 
SEMPRE”

“LA GENT NO ESTÀ 
ACOSTUMADA A VEURE LES 
NOIES JUGANT. CREC QUE 
ENS VINDRAN A VEURE I ENS 
RECOLZARAN” 

L’equip femení que entrena Josep Prat, en acció.
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AURELI TABOADA
Un cop finalitzada la temporada 2010-2011, 
és hora de fer balanç i, pel que fa a l’Ale-
lla CF, cal destacar l’ascens aconseguit pel 
primer equip a 3ª Catalana, antiga Segona 
Regional.

Aquesta fita, l’han aconseguida amb uns 
registres espectaculars: vint-i-quatre victò-
ries, quatre empats i tres derrotes, la qual 
cosa suma un total de setanta cinc punts i 
sobrepassa la xifra dels cent gols a favor en 
trenta partits, és a dir, a més de tres gols a 
favor, per partit.

A hores d’ara, l’entrenador i els directius 
del club ja han començat a treballar per for-
mar un equip que ens garanteixi consolidar-
nos a la nova categoria.

Es mantindrà el bloc que tants bons resul-
tats ha donat i, a més a més, es reforçaran aque-
lles posicions que el míster consideri vitals.

Tot això permetrà disposar d’un equip de 
jugadors joves, però a la vegada amb qualitat 
i experiència.

Futbol base
Pel que fa al futbol base, aquest any hi ha 
hagut de tot. Mentre els nois del Benjamí A 
i el Prebenjamí lluitaven per posicions cap-
davanteres, els primers varen acabar en una 
meritòria tercera posició del seu grup i els 
més petits, en la cinquena. Malauradament, 
altres equips com l’Aleví i l’Infantil, durant la 
temporada s’han vist abocats a patir canvis 
d’entrenadors, la qual cosa ha provocat un 
baix rendiment dels grups. 

Pel que fa als equips més grans, han aca-
bat a mitja taula. Els juvenils no han pogut 

 FUTBOL

Arriba l’estiu i al CF Alella fan balanç  

mantenir el bon inici de la temporada i la 
inexperiència, per part d’alguns jugadors, 
que són juvenils de primer any, tampoc els 
ha afavorit.

Esperem i desitgem de tot cor que el nou 
organigrama creat pel futbol base per l’any 
vinent, amb la incorporació d’un nou coor-
dinador i la col·laboració de l’entrenador del 
primer equip, José Salido, juntament amb un 
grup de joves entrenadors amb molta il·lusió, 
permetin a l’Alella CF créixer com a club i 
posar-lo on realment es mereix.

Cal destacar també que l’equip femení 
ha aprofitat aquest final de temporada per 
jugar una sèrie de tornejos on han demostrat 
el seu bon nivell, aconseguint la victòria a 
Rubí.

La seva participació en aquests tornejos, 
també els ha servit per preparar-se per par-
ticipar la temporada vinent en competició 
federada.

Esperant l’inici de la propera temporada, 
només ens resta desitjar-vos un bon estiu a 
tothom. 

L’equip femení del CF Alella. A dalt: Marc B, Judith, Anna B, Lourdes, Natalia, Rosa, Mar, Aina, 
Laura, Aline, Lobo (Josep Prat) i Marc M. A baix: Gigi, Cristina P, Cristina V, Laia, Silvia, Mika, 
Anna. No hi són a la foto, per lesió, Núria i Anna V.
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L’homenatge a Monty

L’últim gran esdeveniment que s’ha viscut aquest any al Camp 
Municipal d’Alella, ha estat un emotiu homenatge a un dels grans 
referents del futbol català: el jugador Xavier Monteys Verdaguer, 
més conegut per Monty.

Un grup d’excompanys i amics li van voler retre aquest me-
rescut homenatge a aquest jugador que s’ha retirat a l’edat de 
trenta-vuit anys, després de jugar vint anys a categories nacionals, 
de Tercera, Segona B i Segona A.

Aquest extraordinari mitjapunta va jugar a clubs de Catalunya 
tan emblemàtics com el CE Júpiter, el Club Esportiu Mataró, el 
Terrassa FC, el CF Badalona, la UDA Gramanet i ha acabat la seva 
carrera professional al FC Santboià.

A més de tot això, l’any 2008 va superar un càncer que li van 
detectar quan li feien un control antidopatge i que el va tenir 
apartat dels terrenys de joc durant un temps. 
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Monty amb dos companys i amics, Manel Ruiz i Josep Prat “Lobo”.
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XAVI TARAFA
Passada la voràgine de les principals curses 
d’hivern: mitges de Barcelona i Granollers, ma-
rató i cursa bombers, hom podria creure que 
els atletes del Serra Marina deixen de córrer. 
Però res més lluny de la realitat. La primave-
ra i l’inici de l’estiu han estat ben fructífers en 
curses. Els nostres atletes, com sempre, han 
copat alguns podis, i les noves incorporacions 
al club com la Lucia Segura o el Malic Manga 
han mostrat les seves credencials.

La cursa amb més participants del club va 
ser la marxa popular d’Arenys, organitzada 
pels amics de la Penya Apa Anem-hi del qual és 
part l’entrenador del Serra Marina, Zenon To-
mas. Aquesta prova no competitiva va comptar 
amb la presència de 9 atletes del Serra Marina, 
mentre el mateix dia la Màbel Vila competia 
als 10km de Granollers i el Jordi Simeón va 
pujar a la tercera plaça de la seva categoria de 
la Running Nacex-Esade, prova reservada a 
alumnes d’aquesta prestigiosa entitat educati-
va. Però aquest no ha estat l’únic podi d’aquests 
mesos. S’han fet diversos podis de categoria en 
diverses curses: La Teresa Bosch, al Cros de 

 ATLETISME

Primavera plena de bons resultats per al Serra Marina 
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Can Caralleu, i la Felisa Haba, als 10km de Be-
llavista, el mateix dia que en Ramón Quesada 
i en Ferran Tàpia, prenent part al campionat 
de Catalunya de Veterans de 1.500m en pista 
disputats a Calella, varen acabar segon i cinquè 
de les seves respectives categories.

Bones marques
Però per si quatre podis no fos prou cosa, a 
més, les marques han acompanyat. Ho demos-
tra la millor marca personal en 10km ruta del 
Marc Arànega, amb 37’50 aconseguits als 10km 
de la Llagosta el 17 d’abril o les diverses curses 
per sota els 40’ en 10km d’en Jordi Simeón. Però 
potser la marca més meritòria sigui les 4h01’53’’ 
en marató del nostre veterà Elias Barrenechea 
que va prendre part a la solitària marató d’Em-
púries: 351 atletes van afrontar la mítica dis-
tància per terres empordaneses.

I per acabar, destaquem dues de les dar-
reres incorporacions al club que ja apunten 
maneres: d’una banda la Lucía Segura, que 
en la seva primera prova ja va estar a punt de 
trencar la barrera dels 50’ en 10 km, i, d’altra 
banda, l’espectacular irrupció d’en Malic Man-

ga, que en la seva primera participació com a 
alellenc va parar el cronòmetre en 37’59’’ a la 
cursa de la Vil·la Olímpica. I diu que ara no 
entrena. Quan estigui fi, donarà que parlar, i 
potser sigui aquest mateix estiu.

Els atletes del Serra Marina no paren ni 
amb la canícula, un dia després del tradicional 
sopar d’estiu des-
prés d’entrena-
ment a la platja, ja 
hi ha qui agafa el 
cotxe per córrer. 
El Toni Cros i la 
Màbel Vila pren-
dran part un any 
més a una de les 
proves més du-
res del calendari 
estatal, la Desér-

tica Belchite. I és 
que els atletes del 
Serra Marina no 
paren ni a l’estiu, 
per molta calor 
que faci. 

JORDI SERRANO
El dia 9 de juliol s’ha disputat, a la platja 
d’Ocata, el XVIII Torneig de Rugby Platja 
d’Alella, esdeveniment que per a molts equips 
posa punt i final a la temporada i que, per a la 
gran majoria d’ells, és la gran festa d’estiu del 
rugby català. I com cada any, l’èxit ha estat 
aclaparador: nou equips masculins i quatre 
de femenins, bon joc en els tres camps mun-
tats a la sorra i un gran tercer temps a l’IES 
Alella, amb sopar, lliurament de trofeus i fes-
ta fins ben entrada la matinada. Tots aquests 
ingredients, amanits amb elevades dosis de 
bon rotllo i de fair play, consoliden el tor-
neig organitzat pels alellencs entre els més 
ben valorats i concorreguts del país, fins i tot 
aquest any que ha coincidit amb el Campionat 
d’Europa de Rugby a Set, disputat a Barcelo-
na el mateix cap de setmana. Els guanyadors 
d’enguany han estat l’equip vallesà Piratas, en 
homes, que s’ha imposat a la pròrroga amb 
una marca d’or al TGV, i el Gòtics Rugby Club, 
en dones, que ha vençut les noies del CEU per 
dues marques a una. El Club Rugby Alella 
agraeix la col·laboració dels Ajuntaments 

 RUGBI

Platja + rugbi + sopar + festa = èxit assegurat 

d’Alella i del Masnou en aquests actes, així 
com la presència del regidor d’Esports, Sr. 
Marc Almendro, en diversos moments del 
torneig. 

El futur
Un cop tancada la temporada toca pensar 
en el futur. I el futur més immediat passa 
per consolidar l’evolució positiva del primer 
equip, organitzar la II Maresme Cup com a vi-

gents campions i tirar endavant d’una vegada 
per totes el projecte de l’escola de rugby. Pel 
que fa a la primera prioritat, la junta directi-
va ha intensificat la recerca d’un entrenador 
que permeti canalitzar les ganes i millorar la 
tècnica dels jugadors, alguns d’ells amb poc 
bagatge rugbístic, amb l’objectiu de lluitar per 
les places d’ascens a Primera Catalana. Pel 
que fa a la II Maresme Cup, que enfrontarà els 
equips de Mataró, Calella, Arenys de Munt i 
Alella, està prevista pel setembre, coincidint 
amb la pretemporada. I pel que fa a l’escola de 
rugby, en paraules del nou president de l’enti-
tat, Sr. Joan Pugibet, “allò que s’ha començat 
a treballar als instituts ha de tenir continuïtat 
per arribar a consolidar un equip inferior que 
pugui competir oficialment i que eviti la fuga 
de jugadors joves cap a Barcelona, com ha 
passat amb dos nois alellencs aquest any”. 
Pugibet valora molt positivament les passes 
que es van donant en la “bona direcció”, com 
les dues sessions de rugby dutes a terme al 
Casal del Complex esportiu d’aquest estiu o el 
fet de poder entrenar des de fa diversos anys 
al Camp Municipal d’Esports. El CR Alella, a la platja d’Ocata.
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Jordi Simeon.
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NUARA CUSÓ
Són moltes les novetats que ens 
arriben des del club més antic 
del nostre poble. 

En primer lloc, us anunciem 
un canvi a la directiva del club. 
Des de fa un mes i mig, Josep 
Ramon Farré és el nou president 
del Club d’Escacs Laetania, re-
llevant a Xavier Andiñach, qui 
després d’uns anys com a direc-
tiu ha renunciat al càrrec per 
falta de temps. La resta de la 
junta la conformen Joan Ramon 
Puigarnau, com a vicepresident; 
David Hernández, com a treso-
rer; i el mateix Xavier Andiñach 
en serà el secretari. 

A més d’aquest canvi a la 
junta directiva, hem d’afegir 

que, degut a la dificultat deriva-
da de la crisi econòmica, el club 
s’ha vist pràcticament forçat a 
no organitzar el ja tradicional 
Obert d’Escacs d’Alella que 
anualment congregava uns 50 
o 60 jugadors, coincidint amb la 
Festa Major del poble. Enguany 
hagués sigut la seva vuitena edi-
ció. Tot i així, entenen aquest fet 
com un petit parèntesi i inten-
taran reprendre el torneig l’any 
vinent.

Per últim, informem per a 
aquells que encara no n’estiguin 
al corrent, del recent ascens de 
l’equip A, que va aconseguir que-
dar campió invicte del seu grup 
a 3ª Provisional de Barcelona i 
aquest any jugarà a 2ª. 

NUARA CUSÓ
Mentre uns quants gaudeixen 
de la platja i les vacances, n’hi 
ha que no baixen el ritme. És el 
cas dels nedadors Alan i Bren-
ton Cabello que aquest estiu se-
gueixen entrenant i competint. 

Recentment han disputat 
el Ciutat de Barcelona que, 
com cada any, se celebra a 

les piscines Picornell. Els dos 
alellencs van nedar els 200m 
estils. L’Alan va aconseguir la 
cinquena posició nedant la final 
A i el Brenton va quedar quart 
a la final B. Podem pensar que 

no són uns grans resultats te-
nint en compte al que aquests 
germans ens tenen acostumats, 
però val a dir que el nivell de la 
competició era molt alt i els ne-
dadors que hi participaven eren 
medallistes als mundials i als 
Jocs Olímpics. 

Pel que fa al circuit català de 
trofeus, l’Alan segueix liderant 

la classificació a les pro-
ves d’estils. Aquest any, el 
seu germà no n’ha pogut 
prendre part degut a estar 
bastant enfeinat amb la 
seva nova vida paral·lela a 
la natació, que és la gestió 
esportiva. 

Ara només els queda 
el campionat nacional a 
Mataró que es disputa el 
20 de juliol. Per al Brenton 
no hi haurà vacances, ja 
que a partir d’ara tindrà 
un dur entrenament per 

preparar el seu últim any a l’elit 
esportiva. El seu objectiu pri-
mordial és el d’anar als Jocs 
Olímpics. Des de la revista Ale-
lla li desitgem molta sort i confi-
em que ho aconseguirà. 

NUARA CUSÓ
La temporada ja ha acabat per 
als jugadors i jugadores del 
Bàsquet d’Alella. Ha sigut un 
any intens on hi ha hagut resul-
tats d’allò més diversos.

L’equip sènior masculí ha 
acabat baixant de categoria 
pel basket-average, és a dir han 
fet els mateixos punts que al-
tres equips en la classificació, 
però han fet menys cistelles. 
L’equip ha aconseguit millorar 
molt i ha estat competitiu a fi-
nals de temporada, però això 
no ha estat suficient per a evi-
tar el descens. Esperen poder 
recuperar la categoria la tem-
porada vinent.

El sots-21 han fet una mala 
temporada però han acabat 
mantenint la categoria, tot i 
així han quedat lluny de les 
seves possibilitats. Així com 
també els cadets que no han 
fet una bona temporada i no 
han assolit els objectius pre-
vistos.

L’equip junior, en canvi, ho 
ha fet molt bé aquest any. Tot 
i quedar eliminat a la primera 
del Campionat de Barcelona, 
ha obtingut el tercer lloc a la 
classificació de la lliga.

Pel que fa a l’equip infantil, 
ha acabat segon del seu grup i 
jugant molt bé. 

L’equip preinfantil va co-
mençar molt malament la 
temporada, tenint en compte 

que jugava a un nivell molt alt, 
però ha acabat fent una bona 
temporada i competint contra 
tots els equips.

En quant als equips “mini” 
(A, B i premini) podem dir que 
no han tingut massa victòri-
es aquest any. El fet de jugar 
contra equips molt superiors 
no els ha ajudat a estar dalt 
de la classificació. És per això 
que tant els jugadors com el 
seu entrenador no estan desil-
lusionats.

A les categories femenines 
també hi ha hagut tota mena 
de resultats. 

Les noies del junior femení 
han quedat cinquenes en una 
temporada on van començar 
molt bé, però poc a poc s’han 
anat apagant.

El cadet femení i l’infantil 
no han fet una bona tempora-
da, s’esperava molt més del dos 
equips.

I, per últim, el mini femení 
ha quedat segon i ha fet una 
bona temporada encara que 
estem segurs que podria mi-
llorar encara més.

Així doncs, aquest és, a 
grans trets, els resum de totes 
les categories del Bàsquet Ale-
lla aquesta temporada. 

Esperem que després d’unes 
merescudes vacances, els juga-
dors alellencs comencin una 
nova temporada amb moltes 
ganes, il·lusió i victòries. 

 ESCACS

Grans canvis al Club d’Escacs Laetania

 NATACIÓ

Competicions i poques vacances per 
als Cabello

 BÀSQUET

Fi de temporada del Bàsquet Alella
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El passat 29 de maig, el poble d’Alella va 
viure per cinquè any consecutiu el Mini-
trial Infantil, conegut des de fa dos anys 
amb el nom de Memorial Clàudia Tasias, en 
memòria a una nena afeccionada al trial i 
participant d’aquest esdeveniment que ens 
va deixar ara fa dos anys. 

Pels qui encara no coneixen el Minitrial 
Infantil, els seus organitzadors el descriuen 
com una autèntica festa del trial infantil, 
sense punts ni caràcter competitiu, on els 
nens s’ho passen d’allò més bé i sense pres-
sions de cap mena. Simplement es tracta 
d’iniciar-se en el món del trial.

Els nens i nenes que hi participen tenen 
entre 3 i 12 anys. Com cada any, la inscrip-
ció a l’acte va ser gratuïta i va haver-hi sor-
teigs i premis per tots els participants.

Participació rècord
L’esdeveniment, que va començar a les 9 

del matí davant del peatge de la riera d’Ale-
lla, va tenir un èxit rotund, amb nou rècord 
de participants. Eren un total de 56, pro-
cedents de localitats ben diverses, 10 dels 
quals eren del mateix poble d’Alella. 

A més de l’organització per part de 
l’àrea d’esports d’Alella, cal destacar l’em-
penta de José Luís Martínez (ideòleg del 
Minitrial) i el seu fill David, que van ser 
fonamentals a l’hora d’aconseguir el bon 
desenvolupament d’aquesta prova, que 
també destaca per ser de les poques on hi 
participen nois i noies d’aquestes edats. 

Tot i que la participació femenina ha 
estat bastant minsa en comparació amb 
la dels nens que s’hi han inscrit, val a dir 
que aquest any hi ha hagut 13 nenes parti-
cipants en aquest Minitrial.

Els organitzadors d’aquest esdeveni-
ment n’asseguren la seva continuïtat l’any 
vinent. Des de l’Àrea d’Esports de l’Ajunta-
ment d’Alella es considera que la prova es-
timula i encoratja els nens i a més els ajuda 
a millorar la seva tècnica i el seu equilibri. 
Però el que és encara més important i que 
els anima a seguir endavant amb aquest 
projecte, és l’ambient de germanor que es 
genera durant la jornada entre nens i pares 
de participants.

I després de les motos, les bicis
Poques setmanes després de la celebració 
del Minitrial, la plaça Antoni Pujades va 
acollir una espectacular exhibició de Bike-
trial a càrrec dels campions César Cañas i 
Dani Comas. Cañas (que viu a Alella des de 
fa una colla d’anys) i Comas van fer gaudir 
el nombrós públic que es va aplegar a la 
plaça amb el seu espectacle, tot desafiant 
les lleis de la gravetat amb els seus salts 
impossibles. 

 MINITRIAL / BIKETRIAL

Alella i el trial  

Un instant del Minitrial. Comas saltant per damunt d’una tanca.
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