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El Casal d’Alella 
tancarà a finals de juny

alella Núm. 328
abril-maig 2014  
any 54

3,50 € 

La nova junta de l’entitat assegura que comptarà amb un 
espai alternatiu per als socis. Mentrestant, negocia amb 
l’Ajuntament com afrontar la necessària reforma del seu local
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El Casal d’Alella, el Casal de tots 
els alellencs
Cap a finals dels anys seixanta, encara en ple franquisme, 
quan Alella tot just començava la voràgine urbanística que la 
faria créixer de dos a deu mil habitants, la societat civil es va 
mobilitzar per dotar Alella d’un equipament que feia molta 
falta: el Casal d’Alella.

Va ser un esforç col·lectiu. Associats sota el nom d’Amics 
d’Alella, propietaris i veïns adinerats van fer la seva aportació 
econòmica i una bona colla d’industrials agrupats en una jun-
ta d’obres aportaren la seva feina. Per la seva part, l’Associació 
Cristiana d’Antics Alumnes i Amics de l’Escola Pia, mitjançant 
la promoció urbanística dels pisos del Cafè de Dalt, generaren 
unes plusvàlues que van servir per culminar l’adquisició del 
solar i el finançament del nou edifici.

Des d’aleshores el Casal d’Alella ha estat l’escenari on s’ha 
desenvolupat bona part de la vida social del poble. El Casal 
ha servit de teatre, de sala d’actes, de concerts, de festes, de 
ball, de banquets, de bar... I cada any si celebraven una sèrie 
d’actes tradicionals: la recollida de cartes per part dels Reis, 
el Bingo de Nadal, les representacions teatrals i els Pastorets, 
la festa de Cap d’Any, els campionats de dòmino, els balls de 
carnestoltes o el debat electoral, entre d’altres.

Però el Casal no ha estat només un edifici. L’entitat ha 
agrupat colles ben nombroses de gent, les quals han prota-
gonitzat bona part de les celebracions que hem enumerat i, 
a més, ha tingut un paper fonamental en gairebé totes les 
festes: la Festa Major, la Verema, l’aplec de l’arròs, etc.

Segurament, si l’actual crisi econòmica no ens hagués 
castigat tan durament, potser ja gaudiríem d’un nou Casal a 
Can Calderó. A la vida, però, serveix de poc especular amb 
allò que hauria pogut ser si les coses haguessin anat d’un altra 
manera. La realitat és que a l’actual l’edifici del Casal d’Alella 
se l’ha  espremut com una llimona i ja no dóna més de sí. A 
sobre, un informe del Consell Comarcal avisa de les greus con-
seqüències que pot tenir mantenir les obsoletes instal·lacions 
actuals en funcionament.

Dels anys setanta a l’actualitat la manera de fer les coses 
ha evolucionat; els ajuntaments han anat prenent protago-
nisme en l’administració ciutadana d’allò que hem convingut 
en anomenar la societat del benestar. De ben segur que la 
iniciativa privada ha de seguir jugant un paper important, i 
tant de bo es donessin les circumstàncies perquè la societat 
civil tingués la capacitat d’endegar un nou projecte de Ca-
sal. A hores d’ara, però, seria fer volar coloms pretendre que 
una associació d’unes tres-centes persones que paguen una 
quota simbòlica pugui fer l’operació de reforma que el Casal 
d’Alella necessita.

Reflexionem doncs. Oi que l’Ajuntament d’Alella és de 
tots els alellencs? Oi que l’Ajuntament d’Alella està dotat 
d’un important pressupost provinent dels impostos de tots 
els alellencs? Oi que Alella necessita un equipament modern 
i apropiat on celebrar els esdeveniments que fins ara es feien 
al Casal d’Alella? I, finalment, oi que tots aquells alellencs que 
van contribuir amb els seu esforç per dotar al nostre poble 
d’un equipament que feia falta, ara trobarien just que seguís-
sim emprant el seu llegat per a la mateixa causa? Doncs és 
de justícia que ara utilitzem aquesta herència, juntament amb 
els recursos que administra el nostre ajuntament, per tornar 
a dotar-nos d’un nou Casal.

Aquesta és la missió que s’ha encomanat a la nova 
junta del Casal i als nostres representants municipals. Com 
aquells alellencs d’ara fa quaranta anys, ha arribat l’hora de 
sumar voluntats per tal d’administrar aquests recursos amb 
intel·ligència i generositat. S’ha de trobar la fórmula per tal de 
tornar a gaudir d’un Casal d’Alella apropiat als nostres temps.

Ramon Ruiz
Director
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QUÈ HA CANVIAT A LA PETITA MALLORQUINA, MARC?
L’essència és la mateixa, però abans ho portàvem tot des 
de la pastisseria de Badalona i  ara ho fem tot aquí. Sempre 
hem treballat amb el producte de millor qualitat, però a poc a 
poc anem introduint canvis amb l’objectiu que tot sigui cada 
vegada més bo i més sa!

COM US REPARTIU LA FEINA A L’OBRADOR?
En Pere és el nostre forner. Ell s’encarrega de fer el pa, al que 
li hem canviat una mica la fórmula i ara és més bo (tenim la 
sort que els nostres clients ho noten i ens ho han fet saber!), 
i la brioixeria. En Pere és el responsable de gairebé tota la 
varietat de pans i de tots aquests croissants i ensaïmades 
que cada dia tenen més demanda. 

I LA PASTISSERIA ÉS COSA TEVA... QUINES NOVETATS 
HAN APORTAT LES TEVES MANS?
Fa molts anys que volto per la casa; des de ben menut ja 
ajudava a la família. Però sí que és cert que, des que he 
acabat els estudis i la formació en altres pastisseries, que 
prenc més decisions aquí. Miro de fer tot allò que el públic 
demana. Les postres de tota la vida, el tortell de nata, per 
exemple, cal tenir-les i no reinventar-les. Però la pastisseria 
és una disciplina que avança i canvia amb els gustos de la 
gent. Suposo que si als meus pastissos hi ha un toc perso-
nal, aquest ve del fet que sóc molt perfeccionista i que miro 
d’acabar-ho tot amb molta delicadesa. A mi m’agrada molt 
menjar i valoro, a més del gust, la presentació. Suposo que 
per això miro que els meus pastissos siguin, a més de bons, 
tan macos com polits!

LA PETITA MALLORQUINA: 
El pa, la brioxeria i la pastisseria 
més delicioses!
Qui no coneix l’Emma Bartomeu? Des de 2006, ella i el seu equip ofereixen cada 
dia la seva amabilitat, el seu somriure i els millors productes per satisfer els 
paladars més exigents d’Alella. Des de 2006, dèiem; però la història pastissera 
de la família de l’Emma es remunta als anys 20 del segle passat, quan la seva 
àvia, que era de Mallorca, va obrir la pastisseria La Mallorquina a Badalona. 
Des de fa alguns mesos, La Petita Mallorquina ha viscut canvis molt im-
portants. En Marc Dalmau, el fill de l’Emma, ha dedicat els darrers anys 
de la seva vida a formar-se a nivell acadèmic i a treballar en pastisseries 
i restaurants amb noms tan reconeguts com Bubó, Comerç 24, Tapas 24 i 
Nactari. Enllestida aquesta etapa, en Marc ha pres el comandament del 
nou obrador de La Petita Mallorquina. Amb ell al capdavant, la qualitat i la 
varietat de productes disponibles no podia fer altra cosa que augmentar. 

Dilluns tancat, excepte festius i vigílies 

Rambla d’Àngel Guimerà, 40 - Alella
Tel. 93 555 68 67
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Cartes al director

CARTES

Departament de la Presidència

CAL UN MUSEU D’ALELLA
Tinc totes les revistes Alella, des del número 1 
fins a la del dia d’avui. Com que sempre és bo-
nic repassar-les, un dia ho vaig fer i vaig trobar 
un titular que deia “Cal un museu d’Alella” a la 
pàgina 5 del número 168 (març 1980). Som a 
l’abril de 2014, hem tingut un museu i l’hem 
desfet. Què ha passat amb el museu? Molts 
sacrificis, hores perdudes i diners per als que 
se’n van cuidar... i ara què? S’ha perdut tot? 
El tornarem a tenir? On han anat a parar tots 
els objectes que tothom hi va portar desinte-
ressadament? Em sembla que fent i desfent 
no anirem enlloc... 

Una lectora de la revista 

L’ASFALT DE LA RIERA
Els veïns que passem a diari per la Coma Fosca 
hem patit unes obres que s’han allargat força. 
Malgrat ser conscients que eren necessàries i 
que la millora seria notable, molts vam perdre 
la paciència més d’una vegada, especialment 
quan tocava patir cues inacabables per creuar el 
poble. Ara que estan enllestides... podem estar 
contents? Les tapes de claveguera (especialment 
un parell que hi ha a l’alçada de Mas de Xaxars) 
han quedat enfonsades per sota de l’asfalt i, 
quan hi passes amb el cotxe (o amb la moto!) el 
sotrac és més gran que els que hi havia abans! 
Senyors de l’Ajuntament, reclamin, si us plau! 

Jordi Joan

NO PUC PASSAR! (2)
Fa un any vaig enviar una carta al director 
per a la secció fotodenúncia. Em queixa-
va que el basar de xinesos del carrer de 
Les Heures tenia tot de material exposat 
al carrer, a sobre de la vorera, dificultant 
el pas dels veïns. Des d’aquell dia, res 
no ha canviat. He arribat a dues possi-
bles conclusions: o bé els responsables 
de l’Ajuntament no es llegeixen aquesta 
revista, o bé el que fan aquesta gent és 
legal. Però a mi em sorprèn que sigui així. 
Els dies de Nadal la cosa era especialment 
flagrant, però aquesta foto que envio, 
feta un dia del mes de maig, deixa veure 
com està el tema un dia qualsevol al da-
vant d’aquesta botiga. Impossible passar-
hi amb una cadira de rodes, molt complicat passar-hi amb un cotxet amb una criatura. Pocs carrers 
que hi ha al poble amb les voreres amples, i aquesta gent decideixen s’agafen un mínim de 60 cm 
només per a ells cada dia. I ja només parlo sobre les dificultats que això representa per als alellencs, 
perquè també podríem parlar i sentir tota mena d’opinions sobre la imatge que donem als visitants 
amb aquesta mena de mercat ambulant “cutre” muntat a sobre de la vorera!

Laura López

FOTODENÚNCIA
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DEL POBLE

La Caixa efectua actuacions 
als Escolapis
Fa algunes setmanes que s’han dut a terme diverses actuacions a la 
finca de la Torre del Governador. La superfície de l’edifici ha estat 
coberta amb una xarxa que evita el despreniment de material de la 
façana, i també s’ha intervingut als jardins, d’on s’han retirat, per 
exemple, les palmeres mortes per la plaga de l’escarabat morrut. Les 
intervencions han coincidit en el temps amb els rumors creixents que 
la finca ja podria tenir un nou propietari. Preguntat sobre el tema, 
l’Alcalde, Andreu Francisco, explica que de moment el propietari de 
l’edifici segueix essent La Caixa i que els canvis efectuats responen 
als requeriments que l’Ajuntament ja havia fet a l’anterior propietari, 
la immobiliària Quabit. Francisco també explica que està previst que 
en les properes setmanes la propietat de la resta de la finca, que 
encara pertany a la immobiliària, passi a ésser del BBVA. 

CiU Alella convida Lluís Corominas 
a un acte a Can Lleonart
El vicesecretari general de Coordinació Institucional de CDC i vice-
president del Parlament de Catalunya, Lluís Corominas , va estar a 
Alella el dimecres 30 d’abril per oferir la conferència “Sí, vull” en què 
va explicar el procés català cap a l’estat propi, els antecedents, el 
moment en què ens trobem i l’escenari més imminent, marcat per la 
consulta del 9 de novembre. L’acte, organitzat per l’Agrupació local 
de Convergència d’Alella, va tenir lloc a les Golfes de Can Lleonart i 
va comptar amb l’assistència d’una cinquantena de persones.

Mamma mia, que bé que juguen! 
El passat diumenge 25 de maig, un grup de vint-i-quatre mares 
d’alumnes de segon de primària de l’Escola Fabra van participar en 
la tercera edició del torneig Mamma mia. Així és com elles mateixes 
han batejat aquest torneig femení de pàdel que va tenir lloc a les 
pistes del Club de Tennis CarPol. Segons expliquen les organitzado-
res del torneig, “tot va començar quan els pares dels alumnes nas-
cuts el 2005 van tancar el curs amb un dinar de germanor i alguns 
pares i mares van aprofitar la jornada per fer uns partits de tennis”. 
Es tracta d’una jornada festiva en què s’hi impliquen les famílies i 
que compta, fins i tot, amb la col·laboració de diverses empreses 
que aporten trofeus, medalles i obsequis per a totes les participants. 

Destacat descens de l’atur 
al Maresme
Històricament, abril ha sigut un mes en el qual el Maresme ha regis-
trat una davallada en el nombre de persones aturades. Aquest any, 
però, el descens ha estat més substancial. Segons el Report d’Atur 
elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell 
Comarcal, el nombre de persones inscrites com a demandants de 
feina s’ha reduït en 1.095. El descens de l’atur ha afectat tots els 
municipis, a excepció d’Òrrius que ha comptabilitzat una persona 
més aturada.

L’anàlisi municipal fet per l’Observatori de Desenvolupament 
Local visualitza un comportament força similar a tot el Maresme. 
Durant el passat mes d’abril, tots els municipis, a excepció d’Òrrius, 
han registrat un descens en el nombre de persones desocupades. En 
la comparativa interanual, és Alella l’única població amb un lleu-
ger increment de l’atur. Tot i això, aquest municipi juntament amb 
Cabrera de Mar, Cabrils, Teià i Tiana són els únics que tenen una 
desocupació per sota del 10%.

Els alellencs nascuts el 1934 volen 
celebrar els 80 plegats
Ja fa força temps que els veïns d’Alella que van néixer l’any 1934 es 
reuneixen cada cinc anys. Enguany fan vuitanta anys, una xifra ben 
sonada, i volen tornar a celebrar-ho plegats. La convocatòria és el 
proper 18 de juny a les 14h per dinar al Restaurant Duran. L’Agustí 
Gibernau ha demanat a la revista Alella que publiquem aquesta 
nota perquè tothom que s’hi vulgui afegir li truqui a un d’aquests 
telèfons: 600 607 314 o bé 93 555 99 92.
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Glòria Mans repetirà com 
a candidata a les eleccions 
municipals pel PSC
Fa unes setmanes, el centre cultural Can Lleonart va acollir una 
assemblea extraordinària del PSC d’Alella amb un únic punt del dia: 
escollir la persona que encapçalarà la llista electoral socialista a les 
eleccions municipals del maig de 2015. L’única candidata, Glòria 
Mans, va ser escollida per unanimitat. Mans comptava amb el 
recolzament tant de la Comissió Executiva de l’Agrupació com de la 
Comissió Executiva de la Federació. Durant l’assemblea, la candidata 
socialista va dir que durant aquests gairebé tres anys de feina com 
a regidora “ha pogut conèixer en persona les difícils situacions eco-
nòmiques de moltes famílies d’Alella degut a la profunda crisi que 
patim”. Glòria Mans va explicar també que havia decidit presentar-se 
per segona vegada a les eleccions municipals perquè “vull continuar 
treballant intensament 4 anys més per seguir donant resposta als 
problemes socials que tenen moltes persones del meu poble”.

L’Escola Fabra acull una exposició 
sobre la violència masclista 
Durant dues setmanes i des del passat 6 de maig, les instal·lacions 
de l’antiga Escola Fabra van acollir l’exposició “Violència masclista en 
la parella: desmuntem mites?”. Organitzada per l’associació Dones 
Solidàries d’Alella, aquesta exposició proposava la revisió d’alguns 
mites associats a l’amor romàntic i a la violència masclista, alhora 
que oferia idees per a transformar-los i avançar, així, vers unes relaci-
ons lliures d’aquesta violència.

Sortegen els quatre pisos socials 
de Cal Doctor que restaven buits 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya va adjudicar ahir quatre pisos 
amb protecció oficial de lloguer de la promoció Cal Doctor, situats 
al carrer Riera de la Coma Fosca, d’Alella (Maresme). Els pisos havien 
quedat buits i calia tornar a fer un concurs per readjudicar-los. Els 
habitatges tenen d’un a dos dormitoris, una superfície de 43 m2 a 
58,8 m2 i una plaça d’aparcament vinculada. El preu de lloguer és 
de 245 euros a 319’5 euros, segons les característiques del pis. Les 
despeses de comunitat i de serveis no estan incloses en el rebut de 
la renda fixa. Per accedir a aquests pisos s’han acceptat 42 sol-
licituds i se n’han exclòs 19, per manca de documentació o per no 
acomplir amb els requisits que marca la normativa vigent. Les perso-
nes admeses que ahir van quedar sense cap dels pisos, formen ara 
part de la llista d’espera per quan hi hagi vacants en les promocions 
d’habitatge protegit del municipi.

Arròs per a 500 persones a les 
Jornades de la Gent Gran Activa
La setmana del 12 de maig es van succeir una sèrie d’activitats em-
marcades en les Jornades de la Gent Gran Activa. Entre molts altres 
actes, la biblioteca Ferrer i Guàrdia va acollir el Teatre de contes, en 
què la gent gran de la Residència Els Rosers va representar teatral-
ment contes per a la canalla de les diferents llars d’infants del poble. 
Una altra de les activitats destacades va ser la sessió terapèutica 
amb animals de companyia que es va celebrar a la residència Aymar 
i Puig. Les jornades, però, van culminar amb una arrossada de què 
van participar gairebé 500 persones i que va tenir lloc al poliesportiu 
Abelardo Vera. Glòria Mans, regidora de Serveis Socials, es mostrava 
molt satisfeta pel resultat de les Jornades: “Ha estat un èxit. Cada 
any anem a més. Cada cop hi participa més gent i queda tothom 
més content. Fa il·lusió veure com l’esforç organitzatiu val la pena 
perquè els participants ho valoren molt!”. 

DEL POBLE
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DEL POBLE

El ple de maig aprova 
el nou POUM
El ple ordinari de mes de maig, celebrat el dia 
22, va aprovar provisionalment el nou Pla d’Or-
denació Urbanística Municipal, culminant deu 
anys de treballs de redacció i una colla de trà-
mits administratius. Aprovat pel Ple, al POUM 
li queda un darrer tràmit, l’aprovació definitiva 
per part del Departament de Territori i Paisatge 
de la Generalitat. 

El Ple va començar 15 minuts tard perquè 
els regidors van improvisar una breu reunió al 
despatx de l’alcalde, Andreu Francisco (ERC), 
abans de l’inici. Segons va explicar el mateix al-
calde, hores abans del Ple, l’empresa Rials, SA, 
propietària dels terrenys de la vall de Rials on el 
Pla General anterior preveia la construcció d’un 
polígon industrial, havia fet entrar per registre 
una carta en la que amenaçava els regidors del 
Consistori d’emprendre accions legals contra 
aquells que votessin a favor de l’aprovació del 
POUM. Els regidors van acordar afegir un punt 
al Ple en el que van aprovar per unanimitat en-
carregar un estudi jurídic per valorar si cal pren-
dre accions legals contra Rials, SA per coacció a 
l’autoritat pública. 

Andreu Francisco va iniciar la seva inter-
venció dient que “fem una passa molt impor-
tant en la definició del poble que volem per 
als propers 15 o 20 anys” i va explicar que, 
de les 75 al·legacions presentades a en l’avanç 
de planejament aprovat el 2011, un 63% ha-
vien estat acceptades totalment o parcial. A 
continuació va fer una llarga exposició en la 
que va recalcar que el nou POUM s’ha mar-
cat quatre grans objectius. La protecció del 
paisatge (dues terceres parts del territori del 
municipi queda definit com no urbanitzable i 
el 55% del terme queda inclòs dins del PEIN), 
l’habitatge social (es garanteix la construcció 
de 231 habitatges amb algun tipus de protec-
ció oficial), la generació d’activitat econòmica 

que faciliti l’accés al treball i generi riquesa, i 
la dotació del poble amb més i millors equipa-
ments públics. 

L’alcalde també va explicar que els canvis 
principals introduïts respecte el document de 
2011 són l’ampliació d’usos de la finca de la 
Torre del Governador (que ara podria acollir un 
hotel i oficines, cosa que hauria de facilitar la 
trobada d’una sortida per a aquesta finca), la 
renúncia a la titularitat de Can Manyé, l’adqui-
sició de Can Viló (la casa que hi ha entre Can 
Lleonart i la parròquia) i el retorn a la situació 
inicial en relació amb el Casal d’Alella (l’equipa-
ment es quedarà on és i no tirarà endavant el 
projecte de nou Casal a Can Calderó). Segons 
Francisco, el nou POUM permetrà la construc-
ció d’un total de 460 habitatges nous. Pel que 
fa a la construcció de la variant d’Alella, s’ha 
procurat  disminuir l’impacte en la construcció 
de la carretera alternativa a la Rambla d’Àngel 
Guimerà que, en forma de túnel entre el peat-
ge de l’autopista i la futura rotonda de la corba 
de Can Magarola, facilitaria el trànsit de vehi-
cles entre el Maresme i el Vallès. 

Enllestida la intervenció de l’alcalde, tots els 
grups municipals van voler expressar el sentit 

del seu vot, positiu en tots els casos amb una 
excepció. Si bé la regidora Mercè Marzo (Gd’A) 
va votar-hi a favor, el seu company de grup mu-
nicipal, Josep Bardés, es va abstenir. Bardés va 
explicar que “nosaltres som una agrupació as-
sembleària i els nostres vots han de reflectir les 
opinions de tots els seus membres. És per això 
que, conscient que aquest POUM té moltes co-
ses bones, jo m’abstindré”. 

El ple aprova el projecte 
de la nova biblioteca però no 
s’especifica quan s’entomarà 
El 2007 l’Ajuntament adquiria l’edifici de la fà-
brica de pintures per a fer-hi la nova biblioteca. 
Sis anys després, al ple de març d’enguany, tots 
els regidors del consistori van aprovar el projec-
te de com seria l’equipament, juntament amb 
l’arxiu municipal i la urbanització de l’espai. Es 
tracta d’una inversió de 3,3 milions d’euros, 
que l’alcalde va dir que s’entomarà quan la si-
tuació econòmica millori i hi hagi subvencions 
disponibles. 

DEL PLE

Imatge de la nau de la fàbrica de pintures.
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1.250 persones d’Alella, 
El Masnou i Teià 
caminen plegades
L’11 de maig va tenir lloc la novena edició de 
la Caminada dels Tres Pobles. Els ajuntaments 
d’Alella, El Masnou i Teià, amb la col·laboració 
d’entitats dels tres municipis, van organitzar 
una caminada de 10 quilòmetres, amb un mar-
cat caire festiu, destinada a enfortir les relaci-
ons entre veïns així com a facilitar que aquests 
coneguin l’entorn i els paisatges de la Serralada 
Litoral. 300 alellencs van sortir del Bosquet per 
trobar-se amb teianencs i masnovins a la Vall 
de Rials per on es van enfilar, entre vinyes, fins 
a la carena per després baixar pel Pi de l’Indià i 
completar el recorregut al CAT de Teià.
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Seiem amb Muriel Casals a l’ombra de tarda 
de les moreres de Can Boquet. Serena, ens 
explica quina és la feina d’Òmnium dins del 
procés català. Reconeix que l’Assemblea Na-
cional Catalana (ANC) és la que tira del carro, 
però reivindica el paper menys mediàtic, però 
necessari, que fa Òmnium per “eixamplar la 
majoria social que vol que el dia 9 de novem-
bre anem a votar”. S’enorgulleix que, cinquan-
ta-tres anys després de la seva fundació, se 
segueixin obrin noves seccions, com la que 
ha vingut a presentar i que agruparà Teià, el 
Masnou i Alella. 

A Casals l’acompanya qui encapçalarà 
la nova agrupació, Jordi Dou, que assegura 
que faran una feina cos a cos. Volen parlar 

amb “els qui creuen que no ens en sortiríem si 
fóssim independents. No volem imposar res, 
sinó que els arguments arribin allà on no ho 
tenen clar”. 

Per què és important per a Òmnium que 
s’obrin noves seccions com la d’Alella, el 
Masnou i Teià? 
Perquè estem fent accions de proximitat per 
escoltar i entendre millor el país. Treballem 
per desmentir teories com que en una Cata-
lunya independent no tindríem diners per a 
pagar les pensions. 

La majoria d’agrupacions són a nivell co-
marcal o a grans ciutats, aquesta serà un 
xic especial?

Potser no és el més comú, però passa en al-
tres indrets on hi ha demarcacions grans i 
diverses geogràficament i demogràfica. És 
natural buscar agrupacions ad hoc. Al Vallès 
Occidental també passa. El Maresme és molt 
gran i allargada... 

Als tres pobles ja hi ha seccions locals 
de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC). 
Quina és la diferència entre una i altra 
associació?
Com què Òmnium té cinquanta-tres anys de 
vida, n’hi ha molts que eren socis nostres i 
consideren que com que l’ANC està molt acti-
va, ara canalitzen la seva activitat allà. Pen-
so que ens complementem. L’Assemblea fa de 
punta de llança i nosaltres som més com un 

ACTUALITAT

Muriel Casals:
“L’Assemblea fa de punta de llança i Òmnium és més 
com un tractor que fa una tasca de rereguarda”

Casals a l’inici de 
la seva intervenció, 
al costat de la 
banderola que 
mostra el nou 
eslògan d’Òmnium 
Cultural.

ÒSCAR PALLARÈS
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tractor que fa una tasca de rereguarda. En 
aquests moments, l’ANC estira cap endavant 
mentre que nosaltres eixamplem. La nostra 
funció és eixamplar la majoria social que vol 
que el dia 9 de novembre anem a votar. Com 
que tenim una tipologia de socis molt diver-
sos, des de gent conservadora a altres més 
progressistes, podem apropar-nos a tot tipus 
de col·lectius. L’objectiu és treballar pels qui 
dubten, els qui veuen la independència com 
una cosa massa radical... Com diem a la nos-
tra campanya, volem explicar que és normal 
i assenyat voler decidir el nostre futur. 

Creieu necessari que hi siguin totes dues 
arreu del territori?
Oi tant! No hi ha competència. En tot cas ens 
complementem. Hi ha molta gent que s’apunta 
a totes dues coses i això està bé.

El to que s’empra a les campanyes d’Òm-
nium és potser més serè. Com vol influir 
Òmnium al procés d’independència? 
En primer lloc volem explicar que cal exercir 
la democràcia perquè realment tenim serio-
sos dubtes que la relació amb Espanya pugui 
continuar. Per això volem anar a votar per 
saber quants som els que diem: d’aquesta 
manera no, d’una altra. D’una altra banda, 
nosaltres som una entitat cultural i a vegades 
penso amb aquell poema de l’Espriu... Perquè 
el 1961, quan vam néixer, vam ‘salvar-vos els 
mots’; i el poema continua ‘perquè obtingueu 
el ple domini de la terra’, que és el que cor-
respon en aquests moments. Per defensar la 
cultura i la llengua catalanes el millor que 
es pot fer en aquest moment és treballar per 
aconseguir un estat per a Catalunya; a l’estat 
espanyol estan amenaçades. 

I si al novembre no podem votar, Òmnium 
donaria suport a una declaració unilateral 
d’independència del Parlament? 
Si ho fes, seria perfectament legítim. No te-
nim cap dubte que la majoria dels parlamen-
taris han estat elegits amb el mandat de fer 
aquest pas endavant. Les postures són molt 
clares. Si creiem en la democràcia, el que fa-
cin els nostres parlamentaris és legítim. Això 
sí, la millor manera perquè ens reconeguin és 
celebrar una consulta. 

Falta debat sobre quin país volem?
Crec que debat n’hi ha, i molt. Fins i tot hi ha 
jutges que treballen per saber com hauria de 
ser la constitució i se’ls acusa per fer-ho! Hi 
ha molta feina feta. Ara bé, ningú de nosal-
tres forma part de l’assemblea constituent del 
país, que serà qui decidirà com serà el nostre 
país. Penso que ara no és el moment per en-
trar en discussions, com ara si volem o no 
exèrcit. El nou estat mai no serà perfecte per 
a tothom, però crec que tindrem les eines per 
fer-lo com molts el somien. 

Hi ha cap punt en què Òmnium insistirà 
especialment?
Sí, per exemple, que el català ha de ser la llen-
gua vehicular a l’ensenyament. Per això fem 
una defensa fortíssima del model d’immersió 
lingüística. El pròxim 14 de juny farem una 
mobilització important per defensar-lo.

Precisament un dels temes que provo-
quen més controvèrsia és si el castellà 
hauria de ser oficial en una Catalunya 
independent...
Això no li correspon a Òmnium decidir-ho. 
A mi m’agrada la tesi que no hi ha d’ha-

ver cap llengua oficial. Si tenim clar que 
el català és la llengua pròpia del país i la 
que s’empra a l’escola i a l’administració, 
hem de ser com els suecs o els holande-
sos i saber diverses llengües! Només amb 
el català no n’hi ha prou. Tot i que hem 
de tenir clar que el català no és pas una 
llengua petita en comparació amb la resta, 
sinó mitjana. 

Alella va ser el segon poble en ingressar 
els impostos a l’Agència Tributària Cata-
lana. És bo que els municipis prenguin 
iniciatives com aquesta?
A mi em sembla molt positiu. Quan parlem 
d’un país, podem destacar tres nivells: el 
polític a nivell nacional, l’institucional dels 
municipis i la societat civil. Els Ajuntaments 
estan entremig perquè els governen perso-
nes electes que són els que més a prop estan 
del ciutadà, de la realitat. Com a tal, reben 
directament l’impuls, l’empenta i els anhels 
dels ciutadans. Aquest exemple de la Hisen-
da és molt clar. Un tema tan mal resolt com 
aquest... A més, els temes supramunicipals 
de finançament afecten molt clarament els 
Ajuntaments. 

Tindrà sentit Òmnium en una Catalunya 
independent?
Sí, primer per solidaritat amb els altres paï-
sos de la nació, perquè la nació és més gran 
que aquest tros on en aquests moment es-
tem madurs per a decidir el nostre futur. Per 
tant, caldrà continuar la col·laboració cul-
tural amb el País Valencià i les Illes. A més, 
dins del Principat queda molta feina per fer 
perquè el català sigui una llengua comuna a 
tot arreu. 

ACTUALITAT

Alella Vinícola es va omplir de públic que va voler escoltar les paraules de la presidenta d’Òmnium.
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ENTREVISTA

Josep Bardés: 
“Alella comença a semblar 
més una monarquia 
que no pas una república”
“Estic molt decebut; portem tres anys de convidats de pedra als plens.” insisteix Josep Bardés 
des del principi de l’entrevista. Ocupa el segon seient de regidor que va aconseguir Gent d’Ale-
lla i, durant la conversa, es queixa del poc marge d’actuació que té des de l’oposició. També té 
ganes d’explicar que no és només l’ombra de Mercè Marzo, cap de llista de l’agrupació, sinó 
que a vegades discrepen i tenen idees diferents. Si governés, prioritzaria rebaixar l’IBI i fer més 
cas dels qui viuen a les urbanitzacions. De cara a les pròximes eleccions, Gd’A farà unes primà-
ries obertes, però Bardés no sap si tornarà a presentar-se perquè se sent frustrat. 

 Josep Bardés va triar fer-se la sessió de fotos d’aquesta entrevista al centre La Gavina, amb el qual col·labora en les seves estones lliures.
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LAURA RUIZ / FOTOS: ÒSCAR PALLARÈS

Ara fa set mesos que CiU va entrar a la co-
alició de govern que, fins llavors, formaven 
ERC i el PSC. Ha canviat molt la manera de 
gestionar l’Ajuntament?
No ha canviat gens, ho tenen tot controlat. N’hi 
ha un que mana, i mana molt, i la resta obeeix. 
La meva percepció és que l’Alcalde hauria de 
donar més confiança a la gent que l’envolta. 
Nosaltres estem totalment marginats, no po-
dem dir res. A vegades, potser, la Mercè Marzo 
és massa dura, però el cert és que no tenen en 
compte cap de les nostres iniciatives. Des del 
minut 1 d’aquest mandat, ningú del govern ha 
parlat amb nosaltres. Ni tan sols després de 
les eleccions, quan l’Alcalde ho va prometre. 
Jo no he parlat mai amb l’Alcalde. També deu 
ser culpa meva. 

Dius que també és culpa teva?
Sí, potser jo també hauria de mirar d’acos-
tar-m’hi. Ara bé, ell és l’Alcalde i hauria de 
procurar conversar amb els que estem per sota 
seu. Li ho vaig dir en un ple i em va dir que em 
trucaria per fer un cafè. Encara m’estic espe-
rant. Ara ja no sé si té sentit... És una relació 
morta, però no entenc per què. No caiem bé a 
cap dels partits oficialistes, tampoc a Conver-
gència i Unió. Diem que no som polítics, mal-
grat que ho som una mica: som una agrupació 
cívica i política. Ells es dediquen a la política 
a nivell professional, nosaltres no. 

En canvi, Mercè Marzo es mostrava opti-
mista amb l’entrada de CiU al govern...
Jo discrepo. La Mercè Marzo és la cap de llis-
ta i la portaveu, però nosaltres quan portem 
les coses a ple les decidim assembleàriament. 
Quan ens reunim, de vegades en som més i 
d’altres menys, decidim els nostres posiciona-
ments entre tots. Mirem de reflectir què pensa 
la nostra base. 

Precisament, Marzo deia en declaracions 
en aquesta revista que, a les pròximes 
eleccions, sereu l’única alternativa de go-
vern a Alella. També opines així?
Sí, o nosaltres o una altra agrupació cívica. 
És que fins i tot el PP pot arribar a pactar amb 
l’Alcalde, ja va passar! L’Anna Fernández, que 
abans era del PP, ara és membre del govern... 
Les coses a Alella no van tan bé com sembla. 

Què no funciona bé?
Hi ha moltes decisions que s’han pres amb què 
no estic d’acord. Per exemple, la millora de la 
riera va en contra de la lògica: caldria haver 
actuat del centre cap a baix! S’ha optat per 
actuar a la part de dalt perquè és el que costa 
menys diners. Caldria obrir Alella cap a baix i 
actuar en el punt negre que és l’entrada a Alella 
de Mar. Tampoc no em sembla bé que no es 
rebaixi l’IBI de manera notable ni que el 2010 
el gran projecte fos el casal i que fins ara no 
s’hagi dit que no es pot fer per la crisi; llavors 
ja hi havia crisi. Estic ben decebut...

Bardés amb Albert Serra, un 
dels monitors de la Gavina, 
i l’Anna, una de les residents 
més populars del centre.
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No tens ganes de continuar fent política 
municipal? 
No t’ho puc dir. No vull ser com l’Andreu Fran-
cisco, perquè em sembla malament que hagi 
dit en diverses ocasions que plegaria i que, en 
canvi, continuï. Alella comença a semblar més 
una monarquia que no pas una república... Hi 
ha molta gent que vol que continuï, però no ho 
tinc clar. Portem quatre anys de convidats de 
pedra i això és molt dur. Quatre anys més a 
l’oposició... seria insuportable. Em van satis-
fer més els quatre anys que vaig ser membre 
del Consell de l’Habitatge que no pas ara que 
perdo temps per no res. Llavors, com a mínim, 
vaig veure com es donaven els pisos de Cal 
Doctor, tot i que va ser la Generalitat qui ta-
llava el bacallà. Jo no sóc a l’Ajuntament per 
diners, el que guanyo d’això no em serveix per 
viure, però m’agradaria que les meves accions 
tinguessin conseqüències. 

Potser el que no t’agrada és el rol que té 
l’oposició? 
Sí, jo suposo que això passa a totes les institu-
cions. I potser cal que critiqui el funcionament 
de la política arreu. No entenc com una majo-
ria pot acumular tant de poder. 

Amb la Mercè Marzo a vegades voteu dife-
rent al ple, sobretot en temes supramunici-
pals. Com és?
Com he dit abans, nosaltres tenim debats in-
terns. Per exemple, amb els temes sobre la 
independència, si en una reunió venen trenta 
persones i surt 50% i 50%, o bé votem diferent 
o bé ens abstenim. Mirem de representar tots 
els nostres associats.

Et sembla bé que el govern d’Alella, excep-
te la regidora del PSC, es posicioni favor 
del procés d’independència? 
Jo estic a favor del dret de decidir. Pel que fa a 
la independència, penso que tenim molt poca 
informació sobre què voldria dir. El que és se-
gur és que m’agradaria que l’Ajuntament s’ocu-
pés menys d’aquests assumptes. Hi ha altres ni-
vells de govern on decidir aquestes qüestions. 

L’Alcalde ha optat per trencar l’estabilitat 
pressupostària per a canviar l’enllumenat, 
si Gd’A estigués al govern, ho hagués 
aprovat? 
Sí. Hi estic d’acord perquè se’n beneficiarà tot 
el poble. De fet, considero que aquest govern 
sovint s’oblida que cal actuar per tothom i no 
només per als del centre. Alella és molt gran, 
hi ha moltes urbanitzacions. Considero que 
s’hauria de repartir molt més la inversió. 

Hi ha cap gran inversió que creus que cal 
entomar amb urgència? 
En aquests moments no faria cap altra inversió 
que no sigui per a les persones, per als serveis 
socials. I ja ho he dit, crec que cal rebaixar 
l’IBI. Des de fa deu anys, quina coincidència 
que és des que governa Francisco, aquest im-
post no ha parat de créixer. 

A causa d’aquest trencament s’han hagut 
de fer canvis en les remuneracions dels re-
gidors i s’ha hagut de prescindir d’un dels 
dos càrrecs de confiança. Què et sembla? 
Sincerament, no sé com es podria haver fet, 
però s‘hagués hagut d’intentar que es quedés 
perquè era una persona molt vàlida. Malgrat 
això, en general no estic d’acord amb que hi 
hagi càrrecs de confiança. 

Des de Gd’A esteu seguint els esdeveni-
ments sobre el Casal? Si depengués de 
vosaltres, quin és el futur que voldríeu 
que tingués? 
No sé cent per cent què està passant... En 
tot cas, s’ha de deixar fer als socis. No s’ha 
de fer servir per interessos partidistes com 
passa ara. Sigui com sigui, cal actuar per a 
millorar el local actual; no tenim capacitat 
per construir-ne un de nou. 

Aviat es durà al ple l’aprovació definitiva 
del POUM, quina posició té Gd’A al respec-
te? 
Des de Gent d’Alella vam abstenir-nos a l’apro-
vació inicial, i ara tot indica que ho tornarem a 
fer. El que més ens preocupa és que les jorna-
des de participació es van fer de cara a la ga-
leria perquè no es veuen reflectides al POUM 
definitiu. El que més em desagrada és que la 

majoria del creixement dels pròxims quinze 
anys estigui centrat a la zona d’Alella de Mar; 
preferiria que s’hagués repartit. M’agrada que 
es protegeixi la vall de Rials, però no que no 
s’hagi escoltat suficientment als veïns d’Alella 
de Mar. Ens preocupa perquè aquest document 
marcarà el rumb del municipi durant molt de 
temps... 

Feu un seguiment del cas dels Escolapis?
Sí, i penso que durant molt de temps l’Ajunta-
ment ho ha tingut abandonat. S’hauria d’ha-
ver protegit la finca. No sé com, però s’hauri-
en d’haver posat més esforços per trobar una 
solució. Per què el govern manté els crèdits 
que tenim i no ha fet cap inversió aquí? Su-
poso que perquè ho han deixat per ara: faran 
inversions vistoses quan falta un any per a 
les eleccions. 

El ple va aprovar el projecte de la bibliote-
ca. Creus que es farà la inversió aviat? 
Tot són aprovacions inicials... Penso que 
aquesta és una inversió que s’hauria d’entomar 
aviat, però és molt cara... no sé si es podrà fer 
immediatament. 

Quina és la teva relació amb l’altre regidor 
a l’oposició, Javier Berzosa del PP? 
A nivell polític no ens entenem, però personal-
ment sí. És dels pocs amb qui prenc una cerve-
sa després dels plens. Amb ell i amb la Glòria 
Mans del PSC. Abans venien els regidors de 
CiU; ara desapareixen. 

Gent d’Alella va passar d’un a dos regidors 
a les darreres eleccions. Quanta gent hi ha 
militant actualment a Gd’A? 
La pujada de vots també va comportar una 
augment d’associats simpatitzants, ara en 
som cent aproximadament. Hi ha reunions 
que fan molt de goig: som entre vint i trenta. 
Estic convençut que a les reunions dels partits 
oficialistes hi ha menys gent. De fet, a mi el 
que m’ha animat a tirar endavant és la gent 
que ens dóna suport, perquè jo m’he sentit so-
vint linxat pels altres regidors. També aguanto 
perquè crec que d’aquí uns anys Alella serà un 
referent de poble a molts nivells: tenim una 
situació privilegiada.

Ja heu parlat de com serà la vostra llista? 
A Gent d’Alella tornarem a fer unes primàries, 
jo no sé si m’hi presentaré o no. Aquesta vega-
da, però, les farem obertes. No tinc experièn-
cia en primàries d’aquest tipus, però suposo 
que hi podrà participar tothom sense carnet 
de partit. 

Per acabar, què t’agradaria que passés en 
els mesos de mandat que queden? 
M’agradaria que el tracte amb el govern fos bo, 
que ens sentíssim integrats en aquest grup de 
regidors. Que les nostres propostes servissin 
d’alguna cosa. I m’agradaria que es rebaixés 
l’enfrontament que tenim. Som un poble petit 
i hauríem d’estar més units. 

PERFIL
• Va néixer al carrer Alella de Santa Colo-

ma de Gramenet l’any 1959.
• Diu que va venir a Alella fa divuit anys 

perquè va començar a dur els seus fills 
a una escola privada i després va decidir 
traslladar-s’hi. 

• El seu primer record d’Alella és l’impacte 
que li van causar les vinyes de la Serreta.

• D’Alella li agrada que està lluny i, a la 
vegada, prop de Barcelona.

• No li agrada com està dirigit el poble des 
de fa molt de temps i per això va decidir 
implicar-se en la política municipal.

• Ideològicament diu que no creu ni en les 
dretes ni en les esquerres. Està a favor 
del dret de decidir; té dubtes sobre si la 
independència seria una bona via. 

• Quan li demanem pel seu referent po-
lític, diu que no en té cap perquè creu 
en les persones i no pas en els polítics. 

• Abans era catòlic, però darrerament no 
s’hi sent identificat. 

• Si ha d’escollir un vi de la DO tria el 
Parvus d’Alta Alella.

• El seu racó preferit del poble és el tram 
de la riera que va “des dels Àngels fins 
a la Companyia”. 

• Utilitza les xarxes socials a nivell perso-
nal, a nivell de regidor no. 
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Miquel Calçada explica a Alella com veu el país durant la recollida del premi 
Germans Lleonart de la secció local d’ERC

LAURA RUIZ
El dia que faltaven sis mesos 
exactes per a la consulta sobre 
la independència, el passat nou 
de maig, Miquel Calçada va ex-
plicar a Alella en quin moment 
ens trobem i com creu que se 
succeiran els esdeveniments. 
Calçada responia a les pre-
guntes de la periodista Montse 
Serra amb el seu to habitual, 
combinant la ironia i la passió 
pel país. De fet, aquest to greu 
i fàcil de reconèixer l’han dut a 
convertir-se en un personatge 
molt mediàtic. Acaba de fer la 
segona temporada de l’Afers 

Exteriors a TV3, però, a més, 
fa un any la Generalitat el va 
nomenar comissari dels actes 
de commemoració del Tricen-
tenari. “El president em va pre-
guntar què tenia ganes de fer i li 
vaig contestar que volia ajudar 
el país.” va explicar Calçada al 
celler de Mas Coll ple de gom 
a gom. “Amb el Tricentenari no 
celebrem cap derrota. Celebrem que després 
de 300 anys continuem essent poble”. 

La secció local d’ERC li va entregar l’onzè 
premi Germans Lleonart i el va convidar a ex-
plicar, juntament amb Gemma Calvet i Maria 
Mercè Roca, la seva visió sobre el camí que ha 
pres el país. “A mi em sap greu que es vulgui 
empastifar el procés amb notícies com l’agres-
sió a Pere Navarro. La notícia de debò és que 
s’han fet dues manifestacions multitudinàries 
sense que es trenqués ni un vidre” va dir Calça-
da durant la taula rodona. La revista Alella va 
aprofitar l’ocasió per preguntar-li sobre la re-
lació entre Alella i el procés d’independència. 

Des de novembre, ERC (6 regidors) i el 
PSC (1 regidora) governen amb CiU (3 
regidors). Les coalicions entre CiU i ERC 
s’estan multiplicant a molts municipis. Et 
sembla una estratègia necessària? 

No tinc elements suficients per valorar-ho 
perquè no conec la vida municipal d’Alella. 
Ara bé, suposo que s’hi han arribat a un 
acord deu ser la major glòria d’Alella. De 
fet, em sembla el més coherent tenint en 
compte que CiU i ERC tenen un pacte de 
govern a nivell nacional. Penso que és lògic 
que es repliqui el pacte a altres nivells de 
govern. 

Hi ha qui diu que si no es permet fer el 
referèndum el 9 de novembre, les elecci-
ons municipals podrien servir de plebisci-
tàries...
Existeixen moltes teories i escenaris, però 
nosaltres hem de treballar amb l’escenari 
d’anar a votar el dia 9 de novembre. En tot 
cas, nosaltres el que hem de tenir és la plena 
sobirania i voluntat de votar. Hem d’anar a 
votar el dia 9!

Alella va ser el segon poble 
en ingressar la recaptació 
d’impostos a la Agència Tri-
butària Catalana. Et sembla 
una bona estratègia?
Em sembla que accions com 
aquesta marquen una tendèn-
cia i una direcció ben clara. 
Si un govern pren una deci-
sió així, demostra quina és la 
idea dels ciutadans que repre-
senta. Penso que quan arribi 
el moment en què els tributs 
estiguin regulats per la Ge-
neralitat és quan serà verita-
blement efectiu. Mentrestant, 
però, aquest acte simbolitza 
una voluntat clara.

Hi ha qui no entén aquest 
tipus d’accions i creu que 
es tracta de temes que 
no haurien de preocupar 
els Ajuntaments. Què en 
penses?
L’Ajuntament s’ha de preocu-
par del que preocupa els ciu-

tadans que l’han escollit. Si tenen preocupaci-
ons que van més enllà del que és la gestió mu-
nicipal, em sembla que fan bé en escoltar-les.
 
Així, creus que els Ajuntaments són ac-
tors importants del procés? 
Perquè el procés sigui un èxit, és impor-
tant que es posicionin els Ajuntaments, els 
empresaris, els ciutadans, els sindicats, els 
artistes, els periodistes i els curts de vista! 
És important que cadascú, des de la seva po-
sició, tingui molt clar cap on anem i quina és 
la seva funció. El que no té cap sentit és estar 
discutint en aquests moments i demostrar ara 
símptomes de desavinença. Un cop haguem 
arribat a aquest objectiu, muntem la societat 
que vulguem i tinguem tots els debats que cal-
gui. La pluralitat és la grandesa de la nostra 
societat, però és bo que ara treballem amb un 
objectiu comú. 

Calçada, durant l’acte, amb Andreu Francisco.

“Perquè el procés sigui un èxit 
és important que els Ajuntaments 
també es posicionin”

ACTUALITAT
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ÒSCAR PALLARÈS
Ja fa mesos que van començar les obres de 
reforma de la masia Can Serra. És vox populi 

que els nous propietaris són d’origen rus, i re-
sulta evident que les obres que s’estan duent a 
terme són d’una magnitud considerable. Dar-
rerament, al poble s’han alçat diverses veus 
preguntant-se sobre la legalitat d’unes obres 
d’aquestes característiques en una masia pro-
tegida. Amb l’objectiu de facilitar informació 
de primera mà als nostres lectors, hem con-
sultat la fitxa de protecció de Can Serra al 
Catàleg de Patrimoni Històric, Artístic, Cul-
tural i Mediambiental d’Alella de desembre 
de 2010, que forma part del POUM aprovat 
provisionalment. 

Què hi diu el Catàleg?
Aquesta fitxa situa el nivell de protecció de 
la casa com a BCIL (Bé Cultural d’Interès 
Local), i el tipus de protecció com “integral”. 
A la fitxa del llistat d’elements a protegir hi 
apareixen, entre altres, les següents frases: 
“Protecció de la coberta de l’edifici”, “Protec-
ció de la façana principal: pla, obertures de 
l’eix del frontó i del cos afegit dret”. No cal 
ser cap expert per haver advertit que el cos 
dret ha estat refet i que l’edificació resultant 
és més baixa que l’anterior, i que la coberta 
es va desmantellar i s’ha fet de nou, amb la 
qual cosa sembla que s’han incomplert al-

guns dels mandats de la fitxa de protecció. 
Preguntat al respecte, Joaquim Villaronga, 
arquitecte municipal que va donar el vist 
i plau al projecte, afirma que “Can Serra té 
valor històric i paisatgístic, però no és una 
casa massa valuosa a nivell constructiu. És 
un tipus de construcció molt senzilla. El pro-
jecte que han presentat els arquitectes que 
han contractat els nous propietaris millora 
la casa en tots els aspectes. No s’aixequen 
volums nous, es respecta i restaura tot allò 
que té valor i s’enderroquen edificacions no 
protegides que milloren l’entorn de la masia”. 
Pel que fa al cos dret, explica que “és cert que 
la fitxa del Catàleg de Patrimoni diu que cal 
protegir-lo, però en aquest cas hem permès 
una disminució d’aquest volum perquè impli-
cava una millora del conjunt de la façana. El 
cos lateral dret s’ha enderrocat i s’està refent 
com estava, però amb bons materials. Tant el 
lateral dret com la façana dreta estaven molt 
malmesos i s’havien fet amb materials molt 
dolents, com les columnes de la façana, que 
eren tubs d’Uralita omplerts de formigó”. Al 
respecte de la coberta, Villaronga afirma que 
“tant els forjats com la coberta estaven molt 
malament i era necessari refer-los. Amb el 
nou aïllament de la coberta, la teulada ha pu-
jat uns 20 centímetres sobre la cota original, 
però entenem que és un petit canvi que millo-
ra les condicions d’habitabilitat de l’edifici”.

Protegim o no protegim?
Els arguments de l’arquitecte municipal sem-
blen sòlids i, amb ells, la postura de l’Ajunta-
ment resulta convincent. Però no tothom veu 
les coses de la mateixa manera. L’arquitecta 
Mireia Barnadas i Ribas, especialitzada en 
patrimoni i col·laboradora habitual d’aques-
ta revista, introdueix alguns matisos a les 
observacions anteriors: “Si bé és cert que 
cal valorar positivament la iniciativa dels 
propietaris d’invertir en la recuperació d’una 
finca d’aquestes característiques i la decisió 
de l’Ajuntament de pactar alguns punts de la 
normativa per tal d’afavorir l’execució del pro-
jecte, hem de ser conscients que una interven-
ció d’aquestes característiques, que implica la 
substitució total dels sistemes estructurals 
tradicionals i la introducció massiva de ma-
terials contemporanis, comporta, irremeia-
blement, la pèrdua definitiva de la tipologia 
constructiva original. Aquest ‘façanisme’, tan 
àmpliament arrelat i acceptat en els nostres 
dies, se centra en mantenir l’aspecte exterior 
dels edificis i oblida, massa sovint, la resta 
dels seus trets constituents; amb això, sense 
adonar-nos-en, i convençuts que estem “sal-
vant” un gran nombre d’elements catalogats, 
renunciem a transmetre a les generacions fu-
tures gran part dels seus valors patrimonials, 
que són, precisament, els que en determina-
ran la seva protecció”. 

La reforma de la masia incompleix alguns punts de la fitxa de protecció 
del Catàleg de Patrimoni, però l’Ajuntament justifica l’incompliment perquè 
“el projecte millora la casa en tots els aspectes”.

Les fotos de l’abans i el després permeten veure els canvis: la teulada de la casa ha pujat, el cos dret s’ha enderrocat i reconstruït més amb una alçada inferior. 
ÒSCAR PALLARÈS

Les obres de reforma de 
Can Serra generen polèmica

ACTUALITAT
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ACTUALITAT

ALAITZ ZAPIRAIN 
La tercera edició del cap de Setmana Jove va 
arrancar amb un seguit d’activitats no només 
dirigides a la diversió sinó també a la cons-
cienciació dels joves. Segons la Regidoria de 
Joventut, per aquesta raó, les activitats tenien 
un caire més cultural i divulgatiu que en les 
altres edicions. Ara bé, la gresca de les nits va 
ser l’activitat preferida de molts. 

Divendres, els alumnes de l’INS Alella 
van participar en diferents xerrades sobre el 
consum responsable i van assistir a una obra 
de teatre sobre l’ecologisme. Aquella mateixa 
tarda, amb la voluntat que els joves tinguessin 
informació sobre les entitats que existeixen 
a Alella, es va celebrar una fira en què cada 
associació explicava el seu paper i convidava 
els joves a unir-s’hi. 

Welcome to Cabaret!
Ja a la nit, la plaça va acollir un espectacle de 
cabaret organitzat per l’Associació Cronopis-
Espai de circ i entrenament, una associació 
formada tant per professionals com per perso-
nes que acaben de començar a actuar, la majo-
ria de les quals són habitants del Maresme. Va 

ser un dels esdeveniments que va rebre més 
bona acollida i va reunir unes 400 persones a 
la plaça del poble. L’espectacle, format per un 
recull de números de diferents companyies, va 
arrencar somriures tant a grans com a petits i 
va deixar impressionats els organitzadors, que 
asseguren que els agradaria repetir l’experi-
ència. Tot seguit, la festa es va allargar amb 
la música del Dj Surda, un alellenc que punxa 
en locals com la Sala Razzmatazz.

El dissabte la festa es va centrar sobre-
tot al vespre, tot i que al matí va haver-hi un 
mercat d’intercanvi i un petit espectacle. La 
festa grossa va començar a les sis de la tar-
da, quan una timbalada va omplir els carrers 
d’Alella, i va seguir fins ben entrada la nit amb 
el concert de l’orquestra Mitjanit a l’Hort de 
la Rectoria. Diverses entitats van organitzar 
una barra amb beguda per amenitzar la nit, 
i el punt d’informació juvenil va muntar una 
carpa amb informació sobre sexe i drogues i 
on es repartien condons. 

Joves 2.0
Les xarxes socials van estar molt presents 
durant tot el Cap de Setmana Jove ja que, 

mitjançant aquestes, els joves van compartir 
les experiències viscudes. L’Ajuntament va 
crear un concurs de fotografia amb un pre-
mi de 100 euros. El lema del cap de setmana 
era el consum responsable: “La Regidoria 
d’Adolescència i Joventut ha decidit tractar 
aquesta qüestió amb la voluntat de conscien-
ciar el jovent del poble de les conseqüències 
que el consumisme irracional té per a la nos-
tra societat i de la necessitat de canviar els 
nostres hàbits de consum”. El regidor, Marc 
Almendro, considera que es va fer un pas en 
aquest model.

La Lídia, una jove d’Alella que va assistir a 
les festes, comentava: “Tinc amics a Badalona 
a qui els hauria agradat venir, però es van que-
dar a les festes de la Cremada del Dimoni. La 
veritat, per una vegada que fan festes podrien 
fer-les en dies diferents.” A aquest comentari 
el regidor responia que les dates les trien les 
entitats i que és molt difícil que les festes no 
coincideixin. En canvi, entre els joves, es va 
celebrar la decisió de la regidoria d’oferir un 
servei extraordinari de bus nocturn que apro-
pava els joves a aquelles zones d’Alella menys 
accessibles, i també al Masnou i a Teià. 

Alella celebra el tercer 
Cap de Setmana Jove
Es van organitzar activitats per a fomentar l’associacionisme entre els joves. 
Un cabaret de circ i el concert de l’orquestra Mitjanit van amenitzar les nits
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ACTUALITAT

ALBA ORTEGA
Són les 23:45h d’un dimecres, la parada del 
bus és completament buida i no fa pas la 
impressió que hagi de venir ningú més. Tres 
nenes seuen en un banc, a la plaça de Can 
Lleonart, rient i cloquejant com gallinetes. 
Trenquen el silenci sepulcral de la nit i em 
fan més amena l’espera. Hi ha teranyines 
a la marquesina i està plena de papers que 
anuncien activitats, xerrades, horaris i, fins 
i tot, persones que s’ofereixen a fer classes 
o cangurs. 

Encara sort 
que fa nit d’estiu i 
la temperatura és 
ideal per esperar 
un autobús. Men-
tre em trec la ja-
queta, passen un 
parell de cotxes 
pel que ara és un 
poble fantasma. 
Tots els semà-
fors parpellegen 
de color taronja. 
Ha arribat el bus 
nit N81. Efectiva-
ment la parada 
segueix deserta 
i sóc l’única vi-
atgera. Em pre-
gunto sobre la 
utilitat del servei.

Embarco a l’autobús i el primer que faig 
després d’inserir la T-10 per la ranura de la 
màquina és abordar el conductor. És en Fer-
nando Sánchez, m’explica que ja fa 8 anys 
que treballa com a conductor d’autobús, no 
sempre de nit, és clar. Ara es troba fent una 
substitució. El seu torn comença a les 12 de 
la nit i acaba a les 4 de la matinada. No li 
sembla pas dur, de fet ho gaudeix. Ho tro-
bo admirable tenint en compte que ha de 
fer el mateix viatge quatre vegades a hores 
intempestives.

“Entre setmana normalment hi viatja 
gent que treballa”, m’explica, “però gene-
ralment és per tornar de Barcelona cap a 
Alella, Teià, el Masnou, Premià i Vilassar”. 
Em relaxa saber que, en resposta a la meva 

pregunta, es confirma la utilitat del servei. 
I sobretot durant els caps de setmana, que 
és quan més ple va. 

Content que algú li doni conversa, en 
Fernando s’anima a relatar l’augment que 
s’ha produït en els preus. “Actualment, per 
viatjar d’Alella a Barcelona el bitllet senzill 
costa 2’15 euros. Vuit anys enrere, quan jo 
vaig començar, costava 1’35 euros”. 

Opto per seure quan l’autobús es posa 
en marxa. Ni una ànima. Els seients tenen 

cinturó. Res nou. L’autobús no corre gaire. 
Los 40 principales m’acompanyen durant el 
viatge; emissora que, de tant en tant, alterna 
amb M80 o Kiss FM. 

Desitjo que l’autobús de tornada s’inundi 
i que els ocupants em donin el seu punt de 
vista sobre el servei. Estic de sort perquè 
hi ha entre deu i dotze persones a la parada 
de Passeig de Gràcia per agafar l’autobús 
de les 2:45 h. 

A primera fila trobo un noi somrient i ben 
plantat. “L’agafo força sovint entre setmana, 
generalment tornant de festa o de prendre 
alguna cosa amb els amics, i em va genial 
perquè em deixa al costat de casa” m’explica 
en Pol París, estudiant d’enginyeria. A l’al-
tra filera de seients, hi viatja una estudiant 

d’arquitectura que es troba en una situació 
similar. “Visc a Vilassar i, si haig de sortir 
per Barcelona, prefereixo agafar el bus nit 
que no pas sortir amb cotxe!” m’assegura la 
Clara Fernández. 

De lluny veig, al final del bus, un noi 
amb ulleres negres llegint un llibre amb els 
auriculars posats. No sembla pas tornar de 
festa, a diferència de la resta. Em dirigeixo 
cap a ell, no sense que en Fernando em cridi 
l’atenció per fer-me seure. Em sembla que 

s’està començant 
a cansar del meu 
cul inquiet. Em 
d iscu lpo, però 
s eg ue i xo  a m b 
la meva. Primer 
paro a parlar amb 
un parell d’homes 
que m’expliquen 
que són de Gàm-
bia i que ara tor-
nen cap a casa 
de s pré s  d ’u n a 
mica de gresca. 
Finalment, arribo 
al meu destí: el 
noi de les ulleres. 
Efectivament, ell 
no havia sortit a 
gaudir de la nit, 
sinó que tornava 
de treballar del 

Restaurant Divinus. “No acostumo a sortir 
tan tard, però avui hi havia força feina. En 
aquestes ocasions és fantàstic saber que 
tinc el bus nit tan a prop i que el puc agafar 
fins les 3:45 p.m.” 

Així doncs, tot i no omplir-se sempre, el 
bus nit fa un molt bon servei per a la ciuta-
dania. Evitant que hagin d’agafar el cotxe si 
volen sortir de copes o haver de pagar preus 
astronòmics per un taxi si volen despla-
çar-se a la ciutat comtal a partir de mitjanit.

El bus arriba a la parada de Can Lleo-
nart. Final del meu trajecte. Em toca bai-
xar. Desitjo sort a en Fernando i li agraeixo 
la paciència abans de fugir cap a casa i fer 
un altre tipus de viatge, cap al món dels 
somnis. 

Crònica d’un viatge d’anada 
i tornada amb el bus nit
Anem a Barcelona i tornem a Alella una nit entre setmana i us expliquem l’experiència
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ALBERT ALABAU  
Criat a Mas Coll, a tocar 
de la muntanya, des de 
ben petit es va sentir 
atret per l’ambient que 
el rodejava i va créixer 
esdevenint un autèn-
tic amant de la natura. 
Quan era a setè d’EGB, 
en una classe de cièn-
cia, va quedar fascinat 
per l’evolució de les es-
pècies. Des d’aleshores, 
quan li preguntaven què 
volia ser de gran, respo-
nia que volia ser zoòleg. 
Després, ja a l’Institut, 
on va tenir com a pro-
fessora de ciències a la 
Carme Alòs, va acabar 
de tenir clar que la Bio-
logia era el seu fort, tot i 
la insistència d’aquesta 
professora sobre la du-
resa de la vida dels cien-
tífics. “I quanta raó tenia 
la Carme... t’ha d’agradar 
molt el que fas: els hora-
ris (3:30am per sortir 
cap a la Sabana), on dorms (campaments), 
l’alimentació (el que hi hagi)…”, comenta rient 
en Jordi.

En Jordi va estudiar Biologia a la UB. “Em 
va agradar molt el tema de l’evolució humana”. 
Hi havia un professor que investigava sobre 
el tema i ell va començar a col·laborar-hi. En 
acabar la carrera, va seguir estudiant i inves-
tigant, tot fent un Diploma d’Estudis Avançats 
(una mena de màster de l’època) en antropolo-
gia física. Això era un pas més en el món de la 
recerca, i aleshores va decidir fer un doctorat 
sobre dents de primats. “Les dents aporten 
molta informació: analitzant el microdesgast 
dental en un homínid fossilitzat, comparant-lo 
amb dades de primats actuals, podem esbri-
nar l’ambient en què vivien i la dieta que teni-
en el nostres avantpassats fa milions d’anys”, 
explica en Jordi amb una claredat sorprenent 
tot mantenint el rigor científic. La tesi es va 
centrar en establir el patró de microdesgast 

dental entre homínids i altres primats actuals 
i fòssils. La va acabar el 2006, quan va conver-
tir-se en doctor.

El món de la recerca cada cop l’enganxava 
més. Si bé la manca d’oportunitats aquí el va 
dur a buscar-se la vida en altres feines, a l’any 
li va sortir una feina de recerca als EEUU per 
integrar-se a l’equip de la Susan Alberts a la 
Duke Uni, a Carolina del Nord, i no s’ho va 
pensar dos cops. Aquesta feina el va dur a la 
Sabana de Kènia per estudiar una població 
de papions –una classe de monos– que por-
taven 40 anys essent estudiats. “Hi ha molt 
pocs estudis com aquest, que analitzin durant 
tant de temps la biologia d’animals salvatges 
als que es segueix i s’estudia, ja que és molt 
complicat mantenir un equip com aquest: que 
visqui allà, que tingui vehicles per accedir on 
estan els animals, que tingui cura dels cam-
paments, etc… i costa que els animals es fa-
miliaritzin amb els humans fins que t’ignorin i 

puguis prendre mostres 
de tot tipus per investi-
gar-los i veure’ls interac-
tuar. Són animals vius 
als que coneixem i això 
ens permet contestar 
preguntes que fins ara 
no podíem resoldre amb 
ossos museïtzats”, co-
menta detalladament en 
Jordi. També ha donat 
classes durant 5 anys 
consecutius mentre feia 
el Doctorat. Li agrada 
molt la docència: “pots 
parlar sobre la teva re-
cerca a un nivell molt 
elevat, et pots esplaiar, 
doncs la teva audiència 
ja té un nivell alt i, a més, 
li interessa realment el 
que expliques”. A més, 
ha col·laborat amb la 
Fundació Mona (Riude-
llots de la Selva) com a 
Docent d’un Post-Grau 
que ara passarà a ser 
una Màster oficial per 
la UdG i amb el que té 

intenció de seguir vinculat.
Actualment està centrat en estudiar goril-

les de muntanya a Ruanda (Àfrica). Contra-
ctat per la George Washington Uni (Was-
hington DC, EEUU), es centra en treball de 
camp: col·lecció d’esquelets i cranis (part 
secundaria del projecte) combinada amb el 
seguiment d’animals vius (estudiar la mida i 
el creixement d’aquests animals). “La inves-
tigació està programada per a 2 anys, però la 
idea és poder-la seguir, doncs seria ideal po-
der veure com creix a llarg termini un animal 
i poder-lo estudiar durant el màxim nombre 
d’anys possibles”, explica amb naturalitat en 
Jordi sobre aquesta complexa situació.

Mig adormit, un dia festiu pel matí, tallo la 
connexió amb Ruanda, deixant a l’altra banda 
a un científic que fa hores que ronda i treballa. 
I ho faig amb un bon regust de boca: el nostre 
passat i el nostre futur estan en bones mans 
amb científics tan apassionats com en Jordi. 

Galbany a l’entrada de Karisoke Research Center - The Dian Fossey Gorilla Fund International, 
a Musanze, Rwanda.
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QUÉ FÀ?

Què fa... Jordi Galbany?
En Jordi Galbany és un alellenc dels “d’Alella de tota la vida”. Molts el recordareu per la seva activa 
vinculació amb l’Agrupació d’Astronomia d’Alella, però el que potser no sabeu és que estem davant 
d’un personatge amb una professió ben curiosa i un perfil molt internacional: i és que, des de fa al-
guns d’anys, aquest Biòleg especialitzat en l’estudi de primats, a Alella hi ve sobretot de visita, doncs 
la seva feina –i passió– el té voltant pel món: primer als EEUU, i ara a l’Àfrica
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ANNA GUASCH
A dos mesos vista del festival d’estiu, els 
Músics en Residència han iniciat el seu 
compte enrere i Alella ja es prepara per 
donar la benvinguda a aquest projecte que 
celebra mitja dècada. Com a data clau, 
aquests anys serveixen per fer una retros-
pectiva de la feina feta, de l’evolució i de la 
consolidació de la qual gaudeix actualment 
el projecte.

Any Strauss
Coincidint amb el 150 aniversari del nai-
xement de Richard Strauss, els Músics en 
Residència han volgut homenatjar-lo inclo-
ent, dins del repertori, obres de música de 
cambra que són força desconegudes i que 
s’allunyen de la imatge de gran orquestra 
que es té en pensar en Strauss. Més enllà, 
s’interpretaran obres de diferents estadis 
de la seva vida, les quals, a mena de fil con-
ductor, ens permetran musicalment gaudir 
de la seva evolució com a compositor.

Cal destacar que dins de les novetats 
d’aquest certamen hi ha la incorporació 
d’una cantant. Allunyant-nos del repertori 
operístic, al qual comunament s’associa el 
cant líric, podrem gaudir d’obres de cam-
bra que captivaran l’assistent. Quant al 
repertori, aquest serà variat pel que fa a 

les diferents etapes de la música, tot pas-
sant pel classicisme, romanticisme, post-
romanticisme, impressionisme i segle XX. 
Amb obres de compositors com Prokófiev, 
Rachmaninoff, Brahms, Poulenc i Respighi, 
entre altres.

Per als més petits...
Aquest any es repeteix l’activitat per a nens 
i nenes davant de l’èxit assolit la passada 
edició amb el poema simfònic Till Eulens-

piegel de R. Strauss. La sessió girarà entorn 
a un compositor amb la finalitat d’apropar 
i familiaritzar amb la música un altre tipus 
de públic mitjançant recursos audiovisuals 
i de la que puguin gaudir tant petits com 
grans. 

Més que música
Cal remarcar el caràcter humà d’aquest 
projecte que permet apropar la música a 
tothom a través dels assajos oberts al pú-
blic, i també d’acostar el músic a l’oient, i 
viceversa. D’aquesta manera es pot elimi-
nar la distància que hi ha en un concert i 
veure in situ el procés creatiu que realitzen 
els músics. 

Com recalquen els directors artístics, 
els músics José V. Castelló i Helena Satué, 
“la música de cambra és una branca musi-

cal poc explotada avui dia, i el fet que el 
projecte giri entorn aquest repertori permet 
acostar al públic obres que s’allunyen de les 
grans formacions que estem acostumats a 
escoltar, a més d’oferir als músics l’opor-
tunitat d’interpretar obres de música de 
cambra que mai havien tocat i de fer-ho en 
un alt nivell interpretatiu acompanyats de 
bons músics”. 

El pilar que sustenta el projecte en si 
és l’Associació dels Amics dels músics en 
Residència. Està formada per trenta-vuit 
membres molt entregats i participatius, que 
s’encarreguen de la part logística del ma-
teix. Gràcies a la seva feina i a la del equip 
artístic, aquest projecte innovador i pioner 
a tot el país s’ha consolidat com a referent 
dins la música de cambra.

Les activitats s’iniciaran la tercera 
setmana de juliol, incloent els assajos, el 
concerts de Carta Blanca i dos concerts a 
l’Església de Sant Feliu d’Alella. S’ha fet un 
canvi d’emplaçament dels concerts a fi de 
poder gaudir d’una bona sonoritat que per-
meti connectar amb el públic amb el so del 
propi instrument. 

Per a saber més sobre els músics en 
residència o consultar els músics d’aquest 
any, es pot consultar el nou espai web www.
musicsenresidencia.org. 

Cinc anys residint amb 
la música de cambra

Retornen els Músics en Residència en la seva cinquena edició, consolidats i amb novetats

Els Músics en Residència durant una actuació a Les Quare Torres, en una imatge d’arxiu. ÒSCAR PALLARÈS
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RAMON ANGLADA
El passat 27 de març es donava un nou pas 
cap a la nova biblioteca d’Alella. Després de 
la compra de l’antiga fàbrica de pintures del 
Torrent Vallbona l’any 2007, per fi el ple muni-
cipal aprovava de forma unànime el projecte 
executiu del que serà la nova Ferrer i Guàr-
dia. Ara ja només cal que sigui possible el seu 
finançament amb fons del propi Ajuntament 
d’Alella, de la Diputació de Barcelona, respon-
sable de la xarxa de biblioteques populars, i, 
en menor mesura, de la Generalitat de Cata-
lunya.

Un projecte que preveu dues plantes, amb 
un gran espai obert entre elles, que acolliran 
la biblioteca i l’arxiu municipal. A la planta 
baixa trobarem l’anomenada zona d’acollida, 
les àrees de treball intern, dues aules, la zona 
infantil i la part del fons més relacionada amb 
l’oci. Aquí trobarem també la sala d’actes i 
les dependències de l’arxiu municipal –el gran 
oblidat per la política cultural del municipi al 
llarg dels últims anys– amb accessos total-
ment diferenciats. L’altell acollirà l’anomenat 
fons de coneixement –ciències, geografia, his-
tòria, filosofia, literatura, etc.– i la sala d’es-

tudi i lectura tant reclamada pels estudiants 
universitaris i de batxillerat alellencs.

Coneixem alguns detalls del projecte ar-
quitectònic, però quina serà la funcionalitat 
d’aquests espais que donarà sentit a la nova 
biblioteca?

Pel que fa a la planta baixa, el propi pro-
jecte de l’equip d’arquitectes format per Cui-
xart i Perera destaca que “conté els usos de 
més afluència de grups i, per tant, de soroll i 
moviment”. A més de la sala d’actes poliva-
lent, que es podrà utilitzar fora de l’horari 
d’obertura de la biblioteca, ja que està con-

Com serà la futura 
biblioteca d’Alella?
El projecte d’aquest equipament cultural contempla la construcció d’un nou 
espai per a l’arxiu municipal que permetrà superar les greus mancances actuals

Aquest és l’aspecte que tindrà l’interior de la fàbrica de pintures quan esdevingui la nova biblioteca.
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cebuda com un espai independent, trobarem 
tres espais més. En primer lloc, dues aules 
de suport, anomenades al projecte com a 
sala de formació i sala de suport, amb usos 
adaptables on es podran realitzar diversitat 
de cursos i tallers. En segon lloc, trobarem 
la zona infantil, un dels punts centrals de la 
nova biblioteca i, se’ns dubte, l’àrea amb més 
èxit de l’actual. Una zona per als lectors més 
joves que quedarà oberta a un pati exterior i 
que “disposarà d’un tancament de vidre per 
garantir la insonorització de l’espai” aconse-
guint d’aquesta manera que les altres àrees 
no es vegin afectades pel soroll generat per 
aquests usuaris. Planta baixa que també 
acollirà les zones de treball intern i el tau-
lell d’atenció al públic que comunicarà amb 
la zona infantil i amb l’arxiu municipal. El 
projecte també contempla la ràdio-freqüèn-
cia i reserva un espai per a la incorporació 
d’una màquina d’auto-préstec. Inversió que 
l’Ajuntament d’Alella hauria d’estudiar amb 
deteniment a causa de l’elevada despesa que 
suposa i dels migrats resultats obtinguts a 
la majoria de biblioteques universitàries de 
Catalunya que l’han implementat. Finalment, 
dins d’aquesta planta es localitzarà, a més del 
fons infantil, la zona de diaris, revistes i mul-
timèdia que quedarà diferenciada dins de la 
zona d’acollida i vestíbul.

Pel que fa a la primera planta o altell, és 
on s’ubicarà la sala de lectura i estudi. Una 
àrea “amb una forta presència de la coberta, 
formada per una seqüència d’encavallades de 
fusta que dotarà de personalitat tot l’espai”. 

Els punts d’estudi ocuparan la zona central 
mentre que l’anomenat fons de coneixement 
s’ubicarà a les prestatgeries perimetrals, de 
més alçada, que permetran acollir el fons 
existent i disposar d’una reserva de metres 
lineals considerables per a les futures incor-
poracions bibliogràfiques. L’accés a la prime-
ra planta es realitzarà per una escala situada 
en un dels laterals i per un ascensor.

Rosa Casas, directora de la Biblioteca Mu-
nicipal Ferrer i Guàrdia, destaca d’aquest pro-
jecte que “la millora és total perquè, segons 
estàndards i per població, Alella en aquests 
moments necessita amb urgència un servei de 
millor qualitat. Amb els nous espais podrem 
seguir donant els serveis que ja oferim, però 
amb una millora de qualitat. La nova bibliote-
ca també hauria de venir acompanyada d’una 
persona més treballant amb nosaltres”.

El necessari nou arxiu municipal
La futura biblioteca compartirà espais amb 
l’arxiu, tot i que aquest disposarà d’un accés 
independent des del costat nord de l’edifici 
i una reserva de plaça d’aparcament per a 
una furgoneta. Existiran espais comuns a 
la planta baixa de l’edifici, com per exemple 
la zona de descans del personal i els lavabos 
d’ús intern. L’arxiu estarà format per una 
sala d’ingrés separada, el dipòsits de docu-
mentació, un despatx i la sala de treball on 
s’habilitarà un punt per a la consulta de la 
documentació. Com a conseqüència del mal 
estat actual de part del fons documental de 
l’arxiu municipal, que anirà a més mentre 

aquest nou equipament no arribi i les incor-
rectes condicions de conservació no variïn, 
la sala d’ingrés i tractament documental serà 
encara més indispensable. En aquest espai és 
on s’haurà d’intentar salvar la documentació 
afectada per la humitat, insectes, plàstics, 
rovell, desgast lumínic i químics diversos, 
que un cop tractada ja es podrà incorporar 
de forma definitiva al dipòsit. I és que amb 
l’arribada del nou arxiu, per fi Alella deixarà 
d’ostentar el trist honor de ser un dels pocs 
pobles del Maresme on encara l’arxiu histò-
ric i l’administratiu conformen un únic fons 
documental, comparteixen espai de dipòsit, 
condicions de conservació inadequades i 
incompetència en la seva gestió tant a nivell 
polític com tècnic. 

CULTURA

LA XIFRES DEL PROJECTE

Punts de lectura: 112

Punts de lectura àrea d’informació i fons 
general: 62
Punts de lectura àrea d’informació i fons 
infantil: 28
Punts de lectura àrea de diaris i revistes: 22

Punts de consulta informàtica: 28 + 6 interns

Consulta del catàleg: 6
Consulta d’internet: 9
Sala de formació: 13
De treball intern: 6

Capacitat de les prestatgeries:

Zona general: 17.777 documents
Zona infantil: 5.614 documents
Revistes: 131 documents
Dipòsit documental: 8.640 documents

Capacitat dels expositors d’audiovisual: 

Fons de música i imatge general: 4.250 
documents
Fons de música i imatge infantil: 1350 
documents

Capacitat de l’arxiu:

Dipòsit arxiu: 840 metres lineals
Dipòsit arxiu especial: 142.80 metres lineals

Cost de la inversió (segons les dades del 
pressupost del projecte executiu. Imports 
amb IVA 21%) 

Edificació i urbanització: 3.267.381,57€
Equipament: 431.970,00€
Honoraris direcció urbanització i biblioteca 
amb arxiu: 137.758, 50€
Centre de distribució elèctrica de baixa 
tensió: 164.977,71€
Connexions, escomeses i altres: 65.553,59€

Cost total de la inversió: 4.067.641,38€
Cost de la inversió, amb urbanització dels 
entorns del solar (pressupost estimatiu): 
4.399.110,67€ 

Foto dels anys 40, quan l’edifici era la seu del celler Bruy, abans d’esdevenir la fàbrica de pintures.

Vista aèria de l’àmbit on es pot observar, també, l’edifici annex que acollirà pisos socials.
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CRISTINA GAGGIOLI
La periodista Montse Serra porta escriptors, 
editors i traductors a Alella perquè ens ajudin 
a entendre què amaga una obra concreta. I 
ho fa amb el lligam que aquesta obra pot te-
nir amb els vins de la Denominació d’Origen 
Alella. 

Un cicle que uneix vi i literatura. Com se’t 
va acudir? 
Portava vuit anys fent periodisme literari i 
tenia molts contactes amb escriptors, edi-
tors, llibreters, traductors… Ara que tornava 
a viure a Alella feia uns quants anys, em vaig 
preguntar què podia aportar a la meva comu-
nitat des de l’àmbit cultural. Podia intentar 

portar algun escriptor o personatge vinculat 
a algun llibre que fos interessant. De seguida 
em vaig imaginar parlant de literatura, però 
amb una copa de vi a la mà, perquè el vi ens 
lliga molt al territori i perquè trenca una certa 
formalitat que et dóna el món de la literatura. 
Si aconseguia fer un diàleg entre una sessió 
literària i un vi de la DO Alella, la sessió que-
dava més rodona.

Vas arrencar el cicle a l’octubre amb un 
escriptor molt poc conegut: Nikos Kavadi-
as. Un risc, no? 
De seguida vaig pensar que començaria per 
una proposta molt difícil: un autor grec, bai-
xet, estrafet i tatuat pertot arreu, que es va fer 

mariner i es va dedicar a voltar pels mars del 
món. Però que, alhora, tenia una sensibilitat 
molt especial. Club Editor havia publicat, feia 
pocs mesos, un petit llibre seu de tres relats 
que és una perla i que m’havia captivat: Li i 

altres relats. Començar amb ell era una de-
claració d’intencions! Vaig tenir molt clar amb 
quin vi havia de fer aquella primera sessió: el 
Marfil Generós Sec del 76 d’Alella Vinícola, tan 
salabrós que feia la impressió que et posaves 
un glop de mar a la boca. Vam agafar l’aire 
mariner i mediterrani de l’autor de seguida. 

A la segona sessió vau parlar d’en Ser-
gi Pàmies i del seu darrer llibre Contes 
d’amor i de pluja…

Què poden fer junts 
vi i literatura?
El cicle Literatura amb els cinc sentits proposa descobrir una obra literària 
amb una copa de vi a les mans.
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Montse serra amb l’escriptor Sergi Pàmies parlant del llibre ‘Cançons d’amor i de pluja’ al celler Alta Alella.



Va costar que vingués, perquè és molt reticent 
a aquestes coses, però finalment va acceptar. 
Vam parlar amb ell d’aquests relats, de la seva 
manera d’escriure, del moment en què es tro-
ba i de les seves obsessions i necessitats. Per 
això, vam llegir un conte curt sencer, i des-
prés un fragment més autobiogràfic. Va ser 
preciós perquè va parlar de tot. En Josep Ma-
ria Pujol-Busquets, propietari d’Alta Alella, 
ens va proposar dos vins fets de la mateixa 
varietat, però elaborats de manera diferent: 
el cava rosat Laietà, amable, per començar 
i netejar la boca i el cap, i el Dolç Mataró, el 
seu vi estrella, més complex, amb una gran 
capacitat d’envelliment. 

Una autora que feia pocs anys que havia 
començat a traduir-se al català i que aca-
bava de guanyar el Nobel: Alice Munro… 
D’una potència literària espectacular, però 
molt poc coneguda. Va parlar-nos-en la Maria 
Bohigas, l’editora, que en sap un munt d’atra-
par la gent amb el seu argumentari. Aquell 
dia va passar una cosa molt especial: en cada 
sessió convido algú del món vinícola perquè 
ens parli del vi que tastarem abans de comen-
çar a parlar del llibre. En aquella ocasió va 
venir la sommelier Rosa Vila a parlar del Bou-
quet d’A+. Dies abans de la sessió s’havia po-
sat a llegir la Munro i havia quedat atrapada 
per la relació tortuosa que l’autora tenia amb 
la seva mare. Aleshores la Rosa Vila va tenir 
una inspiració: va parlar de les mares i les 
filles fent un paral·lelisme amb les mares del 
vi, que s’han de poder retirar a temps, perquè 
no traspassin gustos no desitjats. 

Si aquesta sessió va ser introspectiva, la 
següent va ser plena d’humor i de partici-
pació. El tema, la Sicília literària. 
Va venir el traductor de la sèrie del comis-
sari Montalbano d’Andrea Camilleri i de El 

Gattopardo de Tomasi di Lampedusa, Pau 
Vidal. Ens va llegir una frase molt conegu-
da de El Gattopardo: “Se vogliamo che tutto 
rimanga come è, bisogna che tutto cambi”, i 
ens va demanar que la traduíssim. Em va fer 
bonic veure com vuit o deu mans s’aixecaven 
i anaven dient la seva. Qui es va acostar més 
a la traducció d’en Pau, es va emportar un 
llibre. “Si volem que tot quedi com és, cal que 
tot canviï”. En Pau va fer una reflexió sobre 

la llengua en que escrivia l’autor, una llengua 
que respirava. Vam entendre com els traduc-
tors no tradueixen perquè sí, sinó que en tot 
hi ha una intenció i una recerca. 

En alguna sessió us heu fixat molt en el 
paisatge. Per exemple, a la de març, amb 
la Roser Vernet del Priorat… 
La Roser Vernet és tan explosiva que d’aquella 
trobada em quedo amb la quantitat de dones 
que la van anar a felicitar quan es va acabar 
la sessió, dient-li: “Tant de bo hi hagués més 
dones com tu!”. La Roser Vernet va crear fa 
uns anys el Centre Quim Soler, literatura i el 
vi, que porta el nom d’aquest escriptor mort 
ara fa vint anys. Aquesta sessió la vam dividir 
en dues parts: la primera, el professor Ricard 
Ripoll va parlar de “París Bis”, un llibre inèdit 

de Joaquim Soler que es va publicar l’any pas-
sat. En la segona part, Roser Vernet va parlar 
d’alguns dels seus projectes col·lectius vin-
culats al paisatge i a la literatura: organitza 
una activitat que a Alella hauríem de copiar, 
“Priorat en persona”, en què convida una sè-
rie d’escriptors a passar tres o quatre dies a 
la comarca, coneixent el territori a través de 
la mateixa gent que hi viu. A canvi, aquests 
escriptors han d’escriure deu definicions de 
paraules lligades al Priorat. Així es va fent un 
diccionari literari molt particular. La Roser 
també organitza el “Priorat Versió Original”, 
on convida un personatge conegut amb el qual 
pots compartir el cap de setmana. És molt 
interessant. Però el projecte més ambiciós i 
col·lectiu és l’Associació Prioritat (amb la “i” 
al mig), de la qual n’és la coordinadora, que 
impulsa la candidatura per declarar patrimoni 
mundial de la UNESCO el “Priorat-Montsant-
Siurana, paisatge cultural agrícola de munta-
nya mediterrània”. També ens en va parlar.

 I per demostrar que cada sessió és dife-
rent, a l’abril vau parlar de periodisme i 
literatura… fent una entrevista! 
Galàxia Gutenberg ha publicat dos volums 
de Robert Saladrigas que agrupen les en-
trevistes que va fer al setmanari Destino 
entre els anys 1968 i 1975 a escriptors de 
dues generacions, la d’abans de la guerra 
i la dels anys 70. Saladrigas, escriptor, pe-
riodista, crític literari, fa trenta anys que 
té casa a Alella. Era una bona oportunitat 
per parlar amb ell de periodisme i literatura 
i de la frontera on se situa el periodisme 
literari, que ell va conrear. Per arrodonir 
la sessió, la vam plantejar en forma d’entre-
vista. Jugant amb la idea de frontera, vam 
maridar la sessió amb el rosat de Can Roda, 
un vi que també fa frontera entre el blanc i 
el negre. L’actriu Marta Rafa va llegir l’ini-
ci de l’entrevista que en Saladrigas va fer a 
Mercè Rodoreda, un inici potent. Em vaig 
mirar l’autor i vaig tenir la impressió que 
tornava a trobar-se davant d’aquella dama 
de les lletres.

Què creus que agrada del cicle, que atra-
pa els assistents perquè repeteixin com 
ho fan? 
Que vas a viure una aventura, a gaudir d’una 
sessió d’hora o hora i mitja on et parlaran d’al-
guna cosa que coneixes més o menys, però 
que no tens l’obligació de saber. És una aven-
tura narrativa d’on en treus una bona estona 
i bons coneixements, per descobrir un autor 
i comprar una bona història o un bon vi i tor-
nar-lo a tastar. 

Quins projectes de futur tens per al cicle? 
Després de la sessió dedicada a Josep Car-
ner al maig i d’alguna altra abans de l’estiu, 
continuarem a la tardor i a l’hivern perquè 
sembla que està funcionant i que a la gent li 
agrada. Hi ha alguna sessió que encara no 
tinc lligada i que no et diré, però que serà la 
bomba! Més enllà, l’aposta seria preparar 
un cicle més petit de cara als joves, un col-
lectiu que em preocupa molt perquè és una 
franja d’edat on es perden molts lectors. Jo 
ara entenc el cicle en l’àmbit d’Alella, però 
és molt exportable: pots fer-ho a altres po-
bles de la DO que no siguin Alella. Passaran 
coses maques amb això! 
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CULTURA

COMENÇAR AMB NIKOS 
KAVADIAS, UN AUTOR 
PRÀCTICAMENT DESCONEGUT, 
ERA UNA DECLARACIÓ 
D’INTENCIONS

Diferents sessions de Literatura amb els cinc sentits, al centre d’art Can Manyé i a la Biblioteca Ferrer i Guàrdia, dos espais municipals que col·laboren amb el cicle. CEDIDES
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Em rep amb mirada curiosa i afable, i la seva mà em convida amb 
gest educat a entrar al petit despatx de casa seva on llibres i records 
omplen l’espai per igual. L’he distret de la seva partida diària d’escacs a 
l’ordinador... Es fa difícil encertar-li l’edat, doncs és d’aquelles persones 
que a ulls del veí figuren immutables, com si el temps els fes una petita 
concessió i decidís aturar el pas en el seu semblant. El seu posat serè 
i proper recorren 1’82 metres d’alçada i és llargament amical. Una 
estatura poc freqüent per als de la seva generació, però ben encaixada 
en un cos que manté prim i àgil, i que vesteix de manera cuidada i amb 
elegància austera. Aviat descobreixo el saber estar i el tarannà atent i 
educat propi de qui ha treballat tota la vida de cara a la gent. Escolta i 
es fa escoltar. El seu discurs és lúcid i la seva parla, pausada i segura, 
compassada amb la mirada neta i alegre. 

Josep Viñallonga (Alella, Abril de 1937) ha estat una de les cares 
visibles del Bar–Restaurant Viñallonga, popularment conegut com a 
Cafè de Dalt, a la Riera principal d’Alella. Amb més de mig segle d’histò-
ria, aquest emblemàtic local ha estat un testimoni passiu de l’evolució 
que ha viscut el poble, però també de la seva gent, dels costums i de la 
societat en general. I també amb el poble ha 
canviat per adaptar el servei a les necessitats 
del client. “Era com una família: el bar de 
poble casolà on tothom es coneixia… Ara és 
un bar de tothom”, comenta el Josep.

El Josep va créixer en plena postguerra 
en una Alella encara ferida, on el dia dia de 
la seva gent semblava seguir un mateix ritme 
pausat, però constant i irreverent, forçat per 
la voluntat col·lectiva de seguir endavant. 
Alella tenia poc més de dos mil habitants, 
“ens coneixíem tots; sortint del centre tot 
eren vinyes i camps”, recorda el Josep. Com 
també l’escassetat dels aliments i les opcions d’intercanvi: “Molta gent 
havia d’anar a buscar pa a Vilanova del Vallès. El pare tenia tres vinyes 
i hi sembraven blat a una part del terreny. Un cop segat, el portaven a 
Vilanova del Vallès a canvi de pa; l’única manera de menjar-ne de bo, 
tot i que te l’acabaves de menjar sec”.

El temps ha permès al Josep tenir una visió més objectiva i re-
flexiva del seu passat, i prendre’n consciència històrica. “És ara que 
ho he vist tot diferent”, sentencia. Va créixer en una societat emi-
nentment agrícola, condicionada per la inestabilitat política i social, 
els pocs recursos, l’excessiu intervencionisme polític i el pes de les 
institucions religioses. Els retrats de Franco i la bandera espanyola 
formaven part del seu entorn quotidià. A l’Escola Fabra la cantada 
setmanal de l’himne nacional s’encabia en el calendari escolar; una 
imposició que l’alumnat prenia com a part de la rutina lectiva, sovint 
acompanyada d’anècdotes que avui es recorden amb humor i s’escol-
ten amb incredulitat. 

La mare del Josep, l’alellenca Maria Assumpció Guàrdia, de Can 
Poldo, servia al llavors Centro Moral (prèviament, La Unión Alellense), 
un centre social sota la tutela de l’Associació d’Antics Alumnes i Amics 
de l’Escola Pia. El pare, Pere Viñallonga, originari de Montornès del 
Vallès, es dedicava a la pagesia, però també hi donava un cop de mà. 
El Centre “era com una catequística, no tenia vida”, recorda de la seva 
infància el Josep; “hi havia poca feina, no corria ningú… Molts homes 
estaven agafats i la resta tenien pocs cuartos (…). Els començaments 
sempre són difícils…”. Precisament, el Josep conserva el primer llibre 
de comptabilitat del local dels seus pares, de l’any 1943, tot i que el 

Centre es va obrir el 1939 després d’estar tancat per un breu període 
durant la Guerra Civil. El resum dels ingressos del primer mes és de 
900 pessetes i les despeses, de 1.059 pessetes. 

Al primer pis del Centro Moral es feia teatre i, més endavant, 
també cinema. Les pel·lícules s’obtenien de la Calàndria del Masnou. 
Un jove Josep “era l’encarregat de fer la pissarra: cada diumenge es 
feia cine i jo anava amb bicicleta a buscar els cartells al Masnou i 
escrivia l’enunciat de la pel·lícula a la pissarra de guix que hi havia 
al local”, explica divertit. I amb sentit de l’humor recorda també, per 
excessiva, la censura oficial que rebien les pel·lícules, sovint doble-
ment retallades abans de ser emeses al públic, “doncs al·legaven que 
eren immorals”.

El Josep va estudiar comerç a la mateixa Escola Fabra. Va treba-
llar a Can Font, a l’oficina de Cal Xic al Masnou i al Banc Central, en 
aquesta mateixa població veïna. “Llavors només hi havia dos bancs i 
havíem de vestir trajo”, comenta. I seguidament a les Bodegues Jaume 
Serra d’Alella d’administratiu, on va treballar al llarg de cinc anys.

A les Bodegues Jaume Serra el Josep va conèixer la Carme Bertran, 
amb qui es va casar el 1961 i té dos fills i una filla: el Jordi, el Josep, la 

M. Rosa, i set néts. Amb la Carme, van decidir 
prendre el relleu dels pares del Josep i portar 
el Bar Viñallonga. 

La gradual reactivació econòmica del país 
entre els anys cinquanta i seixanta es va veure 
reflectida en el Cafè: cada vegada hi havia més 
feina i l’establiment va cobrar entitat pròpia, 
convertint-se en el bar del poble, amb molta 
vida social. El Josep conserva molts records i 
anècdotes d’aquella època com els lligats a la 
Festa Major, quan no donaven l’abast a servir 
taules. I reconeix que, per servir, s’ha de ser 
molt pacient, discret i saber empatitzar amb 

el client, doncs el bar “és com un confessionari”.
El 1971 van adquirir el local i el van edificar de nou: el Bar i Res-

taurant Viñallonga iniciava una nova etapa. Va desaparèixer el pis de 
dalt, però van habilitar un espai per a jocs de taula en una sala annexa 
al bar i es van començar a servir menjars, encarregant-se la Carme 
de la cuina. El local va prendre una nova embranzida i va esdevenir 
un punt de trobada entre alellencs on anar a jugar a cartes, dòmino, 
billar i escacs; a esmorzar i a fer el vermut del migdia. 

El Josep sempre ha tingut una gran afició pel futbol i l’ha transme-
sa a la seva família. Ha estat vint anys vinculat a la Junta de l’Alella 
CF, els dos últims com a president. Així, el Cafè ha estat molt lligat a 
aquest esport, sent lloc de trobada entre tots els seus simpatitzants. 
“Al Cafè de Dalt fèiem les reunions els divendres, de les deu fins a les 
dotze del vespre ben bé” i també “ens trobàvem al Cafè per anar als 
partits o fer celebracions”, explica alegre el Josep.

Tot i que el Cafè de Dalt està avui dia a mans del seu fill Pepe, el 
Josep s’hi deixa veure, però dedica molt de temps a passejar i fer sor-
tides. “Gairebé cada dia anem amb en Cinto a peu fins a la Calàndria, 
al Masnou, i tornem amb el minibús. També ens reunim tota una colla 
a la Moncloa i la fem petar (…)”, explica amb entusiasme. És lector de 
premsa, tot i que li agrada més llegir l’esportiva pel to catastrofista, 
que diu, impregna la premsa en general. I sobre l’actual situació polí-
tica del país es mostra satisfet pel camí empès cap a la independència 
democràtica de Catalunya: li agradaria “al menys provar-ho, però 
en sembla que no arribaré a temps” esmenta prudent, però veient-lo 
m’assevero que encara li queda camí per recórrer… 

Josep Viñallonga
una vida a Alella i al Cafè de Dalt

Ha dedicat la seva vida als 
seus, a servir i a tirar enda-
vant un dels locals emblemà-
tics d’Alella: el Josep ha viscut 
el desenvolupament del po-
ble i la societat des del Cafè 
de Dalt i amb la seva gent.

PERSONATGE
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QUÈ ÉS EL MUSEU DELS ÀNGELS?
És un hotel, boutique, restaurant que engloba cultura i res-
tauració. És una fusió. En Pere venia de treballar en hotels 
grans i volíem obrir un establiment més petit, familiar, amb 
encant. Tenim només cinc habitacions, amb la qual cosa el 
tracte amb el client no pot ser més personal!

QUIN TIPUS DE CLIENT S’ALLOTJA A L’HOTEL?
Tenim de tot. Sobretot són estrangers, però hi ha de tot, la 
majoria d’ells són turistes amants de l’art i de la gastronomia. 

QUÈ US DIFERENCIA D’ALTRES ESTABLIMENTS?
Ens agrada tenir molta cura dels detalls. A les taules sem-
pre hi ha flors fresques, espelmes... Tenim tots els serveis 
d’un gran hotel, però a petita escala, en un ambient escollit 
i acollidor. El nostre restaurant és un lloc on esmorzar-hi, on 
fer el cafè a mig matí, on dinar, berenar o fer una copa de vi. 
Ens adaptem a cada moment a les necessitats del client, ja 
sigui de l’hotel com persones d’Alella que gaudeixen d’aquest 
espai. 

PARLEU-NOS DEL RESTAURANT...
Ens ha sorprès adonar-nos que el restaurant comença a tenir 
importància en l’oferta gastronòmica d’Alella. La nostra cuina 
acumula la tradició de tres generacions (en Rubén, el nostre 
fill, és el xef), però suposem que el client valora que fem una 
cuina de mercat i de paciència. 

DE PACIÈNCIA?
Això no vol dir que siguem lents, eh? (riuen). Vol dir que fem 
les coses al moment, amb carinyo, dedicant-los el temps 
que mereixen...

I QUINES SÓN LES ESPECIALITATS D’EN RUBÉN?
Els seus arrossos tenen molt d’èxit. De llamàntol, de ca-
lamars, de bacallà amb verdures, la clàssica paella... Però 
també tenen molta sortida el bacallà a la crema de roses 
o el filet al xerès amb crema de gerds, per posar un parell 
d’exemples... 

PERÒ EN AQUEST ESPAI NO NOMÉS S’HI DINA...
No! Això és un restaurant, però també una cafeteria, una te-
teria, una xocolateria... Quan vam obrir pensàvem en aquests 
serveis de cara als clients de l’hotel, però els alellencs se’ls 
han fet seus i ens encanta! Tenim molts clients fidels que 
sempre esmorzen, dinen o berenen amb nosaltres. I nosaltres 
cada dia fem pastissos i pans de pessic, tot sempre acabat 
de fer i amb el bon gust de les coses fetes a casa. A més, 
ara que ve l’estiu s’obre una àmplia gamma de possibilitats 
amb la terrassa...

RECOMANEU-NOS AQUESTA TERRASSA!
Comptem amb un bonic pati de 500 metres quadrats i una 
carta de tapes espectacular! Com que tenim servei ininte-
rromput de cuina, ara a l’estiu la terrassa esdevé ideal per 
als vermuts, els dinars i els sopars a la fresca. I després del 
sopar a la fresca... un gintònic a la fresca senta de meravella!

MUSEU DELS ÀNGELS: 
restauració i cultura amb el tracte 
més agradable i familiar
Pere Pascuet, format en hosteleria a Cornell, Nova York, es defineix com 
“hostaler de tota la vida”. Núria López és escriptora (té set llibres publi-
cats). A més, en Pere pinta. I la família de la Núria ha tingut restaurant des 
de sempre. El Museu els Àngels és el resultat d’unir dues carreres, les pas-
sions de dues persones, en un projecte únic, en un nou concepte de negoci. 

Riera Fosca, 18 - Alella  /  Tel. 93 540 10 33
www.museudelsangels.com
facebook.com/MuseuDelsAngels
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JORDI ALBALADEJO
es de les pàgines de la revista Alella, les activitats 
recreatives i culturals de l’Associació Casal d’Alella, 
juntament amb la seva actualitat, han estat seguides 
amb deteniment des de la seva fundació a principis 
dels anys setanta del segle XX. Al llarg de la seva 

trajectòria, els socis del Casal les han vistes de tots els colors, i 
avui dia es troben en una nova cruïlla -es pot dir que decisiva per 
l’obsolescència de la seu social que incompleix diferents norma-
tives- per tal d’encarar el seu futur.

L’opció del consorci amb l’Ajuntament
Amb el pas del temps va anar fent-se evident la necessitat de 
renovació del Casal, tant a nivell d’instal·lacions com també 
d’obrir-se als canvis socials amb noves activitats, i fomentar el 
relleu generacional. Així va estendre’s la idea d’un consorci amb 
l’Ajuntament d’Alella. L’objectiu seria la construcció, dotació i 
posterior manteniment d’un nou equipament cívic i cultural de 
titularitat pública que inclogués, com a mínim, un espai destinat 
a sala de teatre-auditori i un espai destinat a local social en règim 
de concessió al Casal d’Alella. Els estatuts del denominat Consorci 
Casal d’Alella van signar-se el 29 de març de 2006. Sense pressa, 
però sense pausa, va començar el camí cap a un desitjat Casal nou.
El març de 2011, l’Ajuntament d’Alella va presentar-ne un projecte 
executiu i calia, aleshores, adjudicar el seu desenvolupament. En 
la informació pública facilitada per l’Ajuntament, les projeccions 
digitals -anomenades renders- mostraven amb un toc de moderni-

tat un nou equipament previst als terrenys de Can Calderó, tocant 
a la carretera. Es preveia que tindria uns 2.000m2 de superfície, 
dividits en tres plantes de les quals, amb un disseny arquitectònic 
de volums soterrats i amb lluernes al pati que aportarien llum na-
tural al seu interior, només en sobresortiria una de la superfície i 
permetria a l’edifici integrar-se en l’entorn proper: les naus moder-
nistes de l’Alella Vinícola i el paisatge urbà característic del poble. 
A les eleccions municipals de maig de 2011, la coalició guanyadora 
ERC + Sumem per Alella, portava en el programa la construcció 
del nou casal. Era una demanda urgent motivada per l’estat de 
conservació de l’edifici primigeni i d’acord amb una previsible 
viabilitat d’una sèrie d’operacions urbanístiques i econòmiques 
que el fessin factible sense endeutar les finances municipals amb 
escreix. Era un moment, però, que la crisi econòmica ja feia furor. 
Precisament, el nou regidor de Cultura, Fede Salas, que havia 
deixat de ser president del Casal quan va entrar a formar part 
de la llista electoral d’ERC + Sumem per Alella, representava la 
continuïtat dels esforços per fer possible el projecte ara dins del 
marc del mandat municipal. Des d’un bon principi va mantenir el 
discurs que les circumstàncies -essencialment econòmiques- mar-
carien de forma realista els terminis o, fins i tot, el futur de l’obra.
El mes de juliol va renovar-se la junta del Casal amb Jesús Ruiz 
al capdavant d’un projecte social que es definia com continuista i 
també innovador: la base de la nova directiva estava formada per 
membres de l’anterior, disposats a mantenir la seva “dedicació, 
honestedat i rigor”; i la part innovadora era la voluntat d’impulsar 
la creació d’alguna nova secció com, per exemple, de bicicleta de 

El Casal d’Alella tancarà les 
seves portes a finals de juny
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muntanya i reactivar-ne altres com la del billar o la dels escacs; 
també potenciar les activitats lúdiques i socials, i impulsar la 
presència a l’entorn 2.0 amb una web i a les xarxes socials. Un 
punt importantíssim respecte al futur de l’entitat era incorporar 
joves i nous projectes que dotessin d’activitats amb el reclam d’una 
quota anual força petita, gairebé simbòlica, respecte altres entitats 
i sobretot amb la vista posada amb el nou Casal.

La construcció del nou Casal divideix el Ple
El nou govern municipal format per ERC + Sumem per Alella 

i el PSC, avançava en dimensionar el projecte de nou Casal, ac-
titud que contrastava amb el capteniment de l’oposició formada 
aleshores per CiU, Gent d’Alella i PP, que va mostrar-se en contra 
del que temien que seria un projecte faraònic. 

El Ple municipal del mes de setembre de 2011 va aprovar el 
projecte executiu del nou equipament sociocultural d’Alella, però 
l’oposició en bloc va votar-hi en contra i va emprendre una campa-
nya de recollida de signatures, aquella tardor, contra la construc-
ció del nou equipament tal i com estava projectat, valorant nega-
tivament la càrrega sobre les finances municipals i qüestionant 
la seva prioritat. L’argument principal era l’elevat cost econòmic 
del projecte -tanmateix des de l’Ajuntament s’assegurava que tenia 
un cost màxim de 6 milions d’euros que garantia la viabilitat de 
l’operació i sinó, no es faria- i demanaven aturar la licitació de les 
obres. Amb aquestes premisses recolliren, en tres caps de setmana 
i amb un gran esforç de mobilització ciutadana, 1.255 signatures 
de majors de 18 anys empadronats a Alella. 

La profunda crisi econòmica, la manca de crèdit i l’austeritat 
amb mesures dràstiques per reduir el dèficit marcades per les ad-
ministracions supralocals, van fer que el govern municipal deixés 
en stand by el projecte. Decidiren donar-se almenys un any de 
termini per veure si la conjuntura econòmica canviava i es podia 
afrontar la inversió pressupostària amb majors garanties. L’oposi-
ció política local, més contemporitzadora, va voler veure que des 
del govern hi havia una evolució i havien fet seus arguments d’ells.

A Revista Alella 323 de juny-juliol de 2013, l’alcalde Andreu 
Francisco va anunciar en una entrevista que el projecte del nou 
Casal quedava congelat i que s’estava estudiant un pla B per a re-
modelar l’actual. En el mateix número, el nou president del Casal 

d’Alella escollit l’abril de 2013, Pablo Martínez, explicava que un 
bon camí a seguir per part de la junta, entrant de comú acord amb 
l’Ajuntament, era la remodelació del local.

L’opció de la permuta i un nou edifici compartit 
En una assemblea general de socis del Casal el 10 d’octubre de 
l’any passat, es va votar àmpliament a favor d’una permuta amb 
l’Ajuntament d’Alella (39 vots afirmatius, 11 negatius, 1 nul i 1 en 
blanc), les condicions de la qual les negociaria la Junta comptant 
amb assessorament legal. 

El nou plantejament deixava enrere la validesa de l’anterior 
consorci amb l’Ajuntament, i l’objectiu final era la intenció d’ender-
rocar el vell edifici fora de normativa i que l’Ajuntament construís, 
en el mateix emplaçament, un edifici nou compartit que com-
prengués una sala polivalent municipal de 400 metres quadrats 
i una part de casal en règim de concessió amb dues plantes de 
200 metres quadrats cadascuna en correspondència amb l’alçada 
necessària de l’espai contigu. En vam donar detalls en el número 
324 d’agost-octubre d’aquesta revista. De forma sintètica es pot 
resumir així: atès que el local actual no reuneix prou condicions 
i el Casal no té fons per a cometre les reformes requerides, s’en-
trava a negociar amb l’Ajuntament una permuta en un nou edifici 
municipal compartit en què el Casal, en tant que entitat alellenca, 
tindria el seu espai i seria usuària de la sala polivalent contigua, 
de titularitat i gestió municipal. 

En aquest marc s’obria un període per tractar tota una sèrie 
de qüestions entre ambdues parts i avançar en aquesta línia. La 
finalitat era arribar a plasmar-ho en un conveni i així comptar 
amb garanties per desenvolupar el projecte, tramitar-lo i portar-lo 
a terme a partir de la seva viabilitat econòmica i demanda social. 
En l’àmbit del Casal, però, dissensions internes i la impossibilitat 
legal per poder seguir amb la pròpia activitat, han generat ten-
sions que han portat a un nou canvi de presidència i de junta el 
passat diumenge 11 de maig en una assemblea extraordinària. El 
nou president, Alberto Garcia, escollit amb 52 vots a favor, 10 en 
contra, 4 en blanc i 1 nul, assumint que l’edifici actual no ofereix 
les condicions mínimes de seguretat i de confort per als propis 
usuaris, incideix en la necessitat d’acords amb l’Ajuntament per 
poder desbloquejar la situació i salvar la continuïtat del Casal. 
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La música en directe i el teatre són dues de les activitats que el Casal ha acollit tradicionalment.
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JORDI ALBALADEJO
a estat en la presidència del Casal d’Alella al llarg 
d’un any. En el seu mandat s’ha consultat els socis 
sobre una permuta amb l’Ajuntament per a cons-
truir un nou edifici municipal en el mateix emplaça-
ment on està situat ara el Casal: una part d’auditori 

de gestió pública i una part de Casal, d’acord amb una concessió 
administrativa. La proposta va aprovar-se i va entrar-se en con-
verses amb l’Ajuntament d’Alella. 

El debat sobre com 
afrontar el futur imme-
diat de l’edifici del Casal, 
amb l’espasa de Damocles 
que incompleix estructu-
ralment diferents norma-
tives de seguretat que cal 
solucionar i sense fons per 
fer-ho, ha generat fortes 
tensions internes. Tant és 
així que la confiança entre 
els membres de la junta di-
rectiva va trencar-se i van 
extremar-se les posicions. 

Així, davant de l’anunci 
d’una moció de censura, el 
president Pablo Martínez 
va dimitir el passat mes 
d’abril. 

Des d’aleshores una 
junta gestora ha preparat 
una assemblea extraordi-
nària per escollir una nova 
presidència i junta directi-
va. La convocatòria va te-
nir lloc el passat diumenge 
11 de maig i va resultar àm-
pliament escollit, pels so-
cis assistents, el president 
Alberto García, extresorer 
de l’anterior junta, i el seu 
equip. 
En Pablo ha decidit par-
lar-ne al respecte.

Pablo com has viscut 
la teva experiència al 
capdavant del Casal 
d’Alella?
Vull ressaltar que jo sempre he lluitat pel bé del Casal. Porto 
14 anys i sempre ho he fet. En aquest any, amb la junta, hem 
programat diferents activitats i teníem previst un cafè-teatre i 
monòlegs per als socis i la gent del poble, també avantatges per 

al socis en establiments locals. Vaig dimitir quan va anunciar-se 
una moció de censura. Vull recalcar que he mirat pel bé de l’en-
titat primer i no per altres interessos, i aquest ha estat el meu 
objectiu principal. 

Els teus plantejaments han xocat amb els d’altres persones?
Potser destorbava a algú pel fet de mantenir la pressió per tractar 
d’aconseguir més per al Casal en les negociacions amb l’Ajun-
tament, que ha volgut accelerar-les. M’han dit que ho feia per 

interessos que jo tenia -la 
concessió del bar la té el 
seu fill-, però no és així.

La situació estructural 
de l’edifici no és un pe-
rill? Corre el rumor que 
el Casal està tancat o 
en breu el tancaran per 
motius de seguretat, és 
així?
El Casal porta anys sense 
llicència i potser ara s’ha 
volgut córrer massa i fer-
ho servir com una eina 
de pressió per accelerar 
l’acord de permuta o la 
fórmula que sigui. L’Ajun-
tament va venir amb un in-
forme del Consell Comar-
cal sobre els problemes 
i deficiències de l’edifici 
i, aleshores, va comuni-
car-nos que deixaven de 
realitzar activitats al Ca-
sal i que calia posar-hi 
solució. L’activitat de Reis 
és l’última que van fer amb 
nosaltres. 
Jo crec que, durant uns 
mesos, es podria mantenir 
l’activitat abans que s’arri-
bés a un acord i es tirés en-
davant el nou projecte. El 
solar del costat, per exem-
ple, es podria incorporar i 
guanyar metres.

Com veus el futur del Casal?
Cal salvar-lo. Amb les quotes dels socis és difícil de mantenir: 304 
socis amb una quota de 38  i 19  per jubilats i aturats, juntament 
amb el bar, donen per al que donen i s’ha de trobar una manera 
de fer-ho amb l’Ajuntament i obrir-lo al poble. 

Parlem amb Pablo Martínez, 
expresident del Casal
 “Potser destorbava a algú pel fet de mantenir la pressió per tractar 
d’aconseguir més per al Casal en les negociacions amb l’Ajuntament”
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JORDI ALBALADEJO
arlem d’aquest tema amb el regidor de Cultura (i 
ex-president del Casal) Fede Salas al seu despatx a 
les golfes de Can Lleonart. Volem conèixer com es 
veu des, de l’administració local, la difícil situació 
en què es troba el Casal d’Alella degut als problemes 

de seguretat de l’edifici, i quina és la marxa del pla B de nou 
edifici cívic i cultural municipal vinculat a una permuta amb 
el Casal d’Alella. Recordem que el projecte anterior de nou 
edifici a Can Calderó va desestimar-se pels previsibles efec-
tes de la crisi econòmica sobre les operacions urbanístiques i 
financeres previstes, tot i comptar amb un projecte executiu 
aprovat al Ple.

Fede, el Casal d’Alella 
se’n sortirà?
Sí, sens dubte. Abans de 
res, vull destacar que tant 
en els 20 anys que he estat 
en diferents juntes i els 
de president del Casal, 
com ara en l’administra-
ció local, estic compro-
mès i treballo per trobar 
una solució per al Casal. 
Des del Consorci Casal-
Ajuntament d’Alella, l’any 
2006, sempre s’ha recollit 
que el nou edifici resul-
tant seria municipal i el 
Casal tindria una conces-
sió d’ús. 

En anar se’n en orris 
per la crisi econòmica el 
projecte a Can Calderó 
de nou equipament cívic 
i cultural i les operacions 
urbanístiques derivades, 
es va fer una recerca de 
solucions i vam tenir un 
pla B que és la permuta 
de l’espai de l’actual edi-
fici per fer-ne un de nou, 
readaptant o traslladant 
els espais previstos del 
que era el projecte de Can 
Calderó.

Per part del Casal hi 
ha hagut bona interlocució?
Hi ha qui, aprofitant canvis de junta, va posar de nou en qüestió 
el Consorci per la qüestió de la pèrdua de la titularitat, no ha 
volgut veure les possibilitats de futur del Casal i, des de dins, 
ha qüestionat els acords. L’Ajuntament no pot invertir en una 

propietat privada, i l’única opció és la titularitat municipal amb 
acords públics amb l’entitat. Els punts de partida eren diferents, 
fins i tot les raons que algú pogués tenir, i l’entesa es feia difícil, 
qüestió que va ser percebuda internament dins del Casal i va 
portar a una dimissió en bloc de la junta per tal de fer un canvi 
en la direcció. Va formar-se una junta gestora que suplís la dimis-
sió forçada del president anterior i portar a bon terme un relleu 
avalat per una assemblea extraordinària de socis. 

Per sobre de tot preval la constatació d’una necessitat i 
d’unes mancances, i cal buscar-ne solucions conseqüentment. 
Sempre he mantingut que cal reconèixer l’esforç i la dedicació 
de tothom encara que no es coincideixi, tot i que la reflexió 

o pregunta que cal fer-se i 
respondre d’acord amb la 
realitat és: quines són les 
necessitats reals de l’enti-
tat?

La nova junta ha posat fil 
a l’agulla a la permuta?
Els primers contactes amb 
la nova junta són positius i, 
sent optimista, sembla que 
es pot desbloquejar la situ-
ació per arribar a l’acord i, 
posteriorment, encarregar 
la redacció d’un projecte 
que seria molt bo que esti-
gués abans de final d’any, 
vull destacar amb tota la 
cautela dels terminis, i po-
sar-nos més tard a licitar 
les obres. De fet, l’objectiu 
és encarrilar-ho aquest 
mandat municipal.

La seu del Casal tanca?
A l’Ajuntament tenim un in-
forme del Consell Comar-
cal de fa uns mesos que 
assenyala tot un conjunt de 
deficiències de l’edifici que 
cal adequar a normativa; 
conseqüentment l’Ajunta-
ment va deixar de fer ac-
tivitats al Casal. Aquestes 
deficiències s’han de resol-
dre per continuar l’activitat 
al local.

El Casal i l’Ajuntament treballem per un equipament públic 
de nova planta que tingui un auditori modern (polivalent, gra-
deries retràctils, bona acústica...) de gestió municipal i amb 
una part d’instal·lacions annexes que, mitjançant un acord de 
cessió de llarg durada, sigui utilitzat per l’entitat. 

Un nou Casal més a prop?
Fede Salas, regidor de Cultura, explica la posició 
de l’Ajuntament en l’afer del Casal
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JORDI ALBALADEJO
em l’entre -
v i s t a  a m b 
l’A lber to a l 
Ca sa l ;  el l  i 
dos membres 

de la junta estan a punt 
de començar a fer un in-
ventari de la seu social. 
“Ara t’explicaré perquè ho 
farem” em diu just abans 
d’entrar en matèria i fer-li 
la primera pregunta.

Va ser àmpliament es-
collit per l’assemblea de 
socis el passat 11 de maig. 
El primer punt del seu 
programa era “posar en 
ordre la situació en què 
ens trobem actualment” 
ja que el Casal “no ofereix 
les condicions mínimes 
de seguretat i de confort 
per als propis usuaris” i, 
per tant, cal “arribar a 
acords amb l’Ajuntament 
per poder desbloquejar 
aquesta situació, cedint 
la part que calgui en per-
muta o en qualsevol altra 
formula, però que servei-
xi a la vegada per salvar 
la continuïtat del Casal”. 

Altres punts desta-
cats eren “redissenyar les activitats del Casal d’acord amb les 
noves estructures que podem trobar després de la reestructu-
ració, adequant els espais i els horaris que puguem aprofitar” 
i “obrir el Casal a tota la societat civil d’Alella a fi i efecte de 
poder seguir amb les activitats actuals i les possibles activitats 
futures, recuperant elements integradors de la mateixa, com 
teatre, festes populars i confraries d’activitats envers el territori 
i el poble”. Així, una vegada conegut el programa, comencem 
a parlar-ne.

Alberto, quina és la situació real de l’edifici del Casal, el 
tancaran?
Hi ha una notificació que va portar un policia municipal i va sig-
nar-se, i que ara no trobem, que dóna com a data de tancament el 
30 de juny. Es tracta del darrer dia si abans no s’ha fet una sèrie 
reformes importants que no podem realitzar per manca de fons. 
Hi ha moltes deficiències de seguretat i un greu risc d’incendi, 
gràcies a déu mai no ha passat res! 

I ara estem fent un inventari d’objectes: taules, cadires... 

perquè amb l’Ajuntament 
hem mantingut converses i 
ens cedirà un local on con-
tinuar l’activitat social, que 
és molt reduïda bona part 
del dia: dos o tres taules de 
socis grans. Mentrestant, 
caldrà desbloquejar el pro-
jecte de permuta.

Per tant, el diàleg amb 
l’Ajuntament és fluid?
Nosaltres estem estudiant 
la proposta de permuta de 
l’Ajuntament i veiem que 
és una bona opció; l’única 
opció, si som realistes, per 
tal de salvar el casal mitjan-
çant la construcció d’un nou 
edifici municipal en aquest 
mateix lloc, que està qua-
lificat d’equipaments, i fer 
un auditori que gestionaria 
l’Ajuntament i un espai que, 
en el nostre cas, tindríem en 
ús mitjançant una conces-
sió de 50 anys i renovacions 
de 10 en 10 anys posats per 
cas. Si l’Ajuntament pogués 
aconseguir la propietat del 
solar del costat del Casal, 
possiblement tindríem més 
espai.

Les activitats del Casal continuaran?
Sí. Properament ens encarregarem de l’Aplec de l’Arròs, de la 
Botifarrada de Sant Joan, del Porró de la Verema que enguany 
arriba al número 40... De tota manera, l’objectiu principal de la 
nova junta és salvar el Casal, i per això cal arribar a un acord 
amb l’Ajuntament. Només amb les quotes dels socis tenim dèfi-
cit, a més de dificultats creixents de poder cobrar-les totes, i els 
ingressos són insuficients per mantenir aquest local. Cal fer un 
exercici de realisme en les circumstàncies actuals. 

LA NOVA JUNTA
Alberto García (president) 
Miquel Rué (vicepresident) 
Josep Gironès (tresorer) 
Miguel Fernández (secretari) 
Gustavo Felipe, Luisa Vilà i Jordi Nogué com a vocals

Alberto García, nou president 
del Casal d’Alella
“Haurem de tancar les portes del Casal el 30 de juny”
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RAMON ANGLADA
mb l’arri-
bada de la 
postguer-
ra, Alella 
es quedava 

sense sala d’especta-
cles on poder organitzar 
balls, representacions 
teatrals amb certes ga-
ranties i altres activitats 
de caràcter cultural. 
L’esplendor del Cafè de 
Dalt –vinculat a la co-
lònia d’estiuejants, als 
veïns amb més poder 
econòmic i gent d’ordre 
en general– i del Cafè 
de Baix –on es reunia 
la classe treballadora i 
els alellencs d’idees més 
esquerranoses– era cosa 
del passat. La Societat 
Cultural la Constància 
s’havia quedat sense un espai propi a causa de la transmissió, 
per herència, de l’antiga seu i l’afegit d’una reorientació de la seva 
activitat. Aleshores es va fixar com un dels seus principals ob-
jectius la construcció d’un nou local on poder portar a terme la 
seva programació cultural. Un primer intent va ser l’anomenada 
Bolera. Aprofitant una antiga pista de bitlles situada a l’Hort de 
Cal Barquer, un espai que ocupava l’actual carrer del Casal i que 
arribava fins a la desapareguda Can Patatina, es va construir una 
pista de ball a l’aire lliure que tenia el seu accés per una arcada 
situada al Torrent Vallbona. Pels vols de la dècada dels 60, la 
Constància ja hi organitzava balls després de tapar amb formigó 
els recs de la bolera. Ben aviat es va intentar cobrir aquest espai 
amb una estructura de ferro amb l’objectiu de poder-ne gaudir tot 
l’any. D’aquesta manera, la revista Alella explicava el març de 1968 
aquests fets: “A la Bolera, la popular pista de ball de la Societat La 
Constància fan obres. Tots aquells tenderols i veles que hi havia 
han anat a terra. Però no, no us alarmeu, que no desapareix l’única 
pista de ball d’Alella. Del que es tracta és de cobrir-la i, encara 
que això hagi demanat el sacrifici dels arbres i de tot allò que la 
feia tan acollidora i bonica les tardes d’estiu, el que volen és que 
la pista serveixi tant a l’estiu com a l’hivern”. Finalment, aquestes 
obres no es van portar a terme en la seva totalitat perquè ja es 
pensava en la construcció d’un edifici per a la societat.

El nou local de la Constància: un projecte ple d’entrebancs
Davant la constatació que la pista de ball de la Bolera era insufi-
cient per a les necessitats de la societat cultural, el seu president, 
Isidre Oliveras, emprenia la tasca de construcció d’una nova seu. 
La seva idea era fer un gran casal seguint el model de l’edifici 

que la família Carulla, 
els propietaris de Galli-
na Blanca, havien cons-
truït en terres gironines. 
Fins i tot es va arribar a 
dibuixar l’edifici en una 
gran pancarta que es va 
mostrar a tots els socis 
en el marc d’una rifa per 
obtenir els primers fons 
pel projecte. Al mateix 
temps, Oliveras havia 
contactat amb diferents 
membres de la colònia 
d’estiuejants, “els que te-
nien els calers”, per expli-
car-los com seria el futur 
local social i demanar la 
seva ajuda econòmica. 
Aquests contactes aca-
barien amb la creació de 
l’Associació Amics d’Ale-
lla, que iniciava la seva 
activitat de forma oficial 

l’onze de juny de 1968. Segons el propi Oliveras, l’objectiu de l’as-
sociació –que com veurem més endavant va ser essencial per al 
naixement del Casal d’Alella– era “engrescar la gent i aconseguir 
que cada membre posés diners per poder fer un projecte ben fet”. 

Però quan tot estava a punt, Isidre Oliveras es veia obligat a 
dimitir del seu càrrec de president de la Constància a causa de 
l’accident mortal d’un dels seus treballadors, tot i complir amb les 
mesures de seguretat de l’època. El constructor era condemnat 
a 1 any de presó que no va complir per falta d’antecedents. El 
canvi de president, Lluís Torres Corrades el va substituir, també 
va comportar l’abandonament del projecte tal i com l’havia dis-
senyat Oliveras. La nova directiva va optar per iniciar les obres 
de forma immediata tot i no tenir un projecte ben definit i el seu 
finançament assegurat. L’encarregat de fer l’estructura de ferro 
va ser l’enginyer Castellví, especialitzat en la construcció de naus 
industrials. La resta de treballs van ser realitzats per paletes ale-
llencs integrats a la Comissió d’Obres. L’envelat de la Festa Major 
d’Alella de 1968 es muntava dins del local de la Constància que ja 
tenia l’estructura de ferro i el sostre acabats. De fet, poc més es 
va construir sota la seva presidència. 

En aquesta mateixa revista, en el seu número de febrer de 1969, 
Josep Maria Casals realitzava una extensa entrevista al president 
de la Constància Lluís Torres, on els problemes relacionats amb 
la construcció del nou local social adquirien protagonisme. A la 
pregunta de com s’havia pagat la primera fase d’obres i si era cert 
que aquesta havia ultrapassat de 800.000 pessetes el pressupost 
inicial, Torres responia: “Gràcies a un crèdit inicial de 300.000 
pessetes, que ens va permetre començar la primera fase de les 
obres; és a dir, l’esquelet metàl·lic. I la segona fase mercès a la 

De la seu social de la 
Constància al Casal d’Alella
Els problemes econòmics van marcar un projecte que, sense la intervenció 
de l’Associació Amics d’Alella, no s’hauria pogut finalitzar
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valuosa ajuda dels elements de la Comissió d’Obres que no han 
cobrat la major part del seu treball i que no regategen entusiasme 
ni sacrifici econòmic”. L’entrevista recollia també els objectius de 
la societat cultural tot destacant que “l’ambició actual és tenir un 
Casal per als alellencs, i promocionar una cultura àmplia, senzilla, 
i així tenir entre nosaltres, els alellencs, una convivència més 
sincera, que ens permeti recollir i suscitar desigs, aspiracions i 
projectes, que mobilitzin la imaginació col·lectiva”. 

Ofegat pels deutes i impotent per aconseguir finançament, 
Lluís Torres cediria novament la direcció a Oliveras amb l’objectiu 
de resoldre els problemes que començaven a amenaçar la super-
vivència de la pròpia societat cultural. Aquest, sense possibilitat 
de recuperar el seu projecte inicial, va dedicar tots els esforços 
a l’acabament de les obres i el seu pa-
gament. El mateix 1969 la secció de 
la revista Alella La Campana de les 

hores, escrita per Salvador Artés, feia 
una clara radiografia de la situació he-
retada per Oliveras: “la veritat és que 
hi ha un local mig acabat, que encara 
s’ha de pagar, en un terreny que no és 
de propietat, i enfocat d’una manera 
que hi ha qui ho troba bé i hi ha qui ho 
troba malament”. El nou responsable 
es trobava amb un edifici on només hi havia l’estructura de ferro, 
una teulada d’uralita i aproximadament un metre de paret cons-
truït. Totes aquestes feines encara estaven pendents de pagament 
i calia afrontar el problema que el local s’havia construït sobre un 
terreny propietat de la Germandat de Pagesos d’Alella. El propi 
Oliveras va ser l’encarregat d’acabar de construir les parets de 
tancament de l’edifici, els paviments, els lavabos i l’escenari.

L’Associació d’Amics d’Alella i el naixement del Casal
El 23 de novembre de 1969 l’assemblea en ple de la Constància 
cessava, i s’iniciaven els contactes amb l’Associació Amics d’Alella, 
tot demanant la seva ajuda per pagar el deute existent i tancar 
definitivament els assumptes encara pendents. Anava prenent 
força la idea que “el local deixi de dependre directament de la 
societat cultural més antiga d’Alella i passi al poble amb el nom 
de Casal d’Alella”. 

Els Amics d’Alella va ser una associació formada per membres 
de la colònia i alellencs que es presentaven com a “un grup de 
propietaris d’aquesta vila d’Alella que 
hem cregut de general conveniència la 
constitució d’una Associació que tin-
gui per objecte la promoció i foment 
d’aquelles activitats que es considerin 
interessants per al poble i per a la pro-
pietat, en qüestions tant d’ordre cultu-
ral, urbanístic i turístic, com de defen-
sa del paisatge”. Gràcies a l’Associació 
es va poder finançar el cost total del 
casal en només 3 anys. Perquè això fos possible, els 10 socis inici-
als, presidits per Agustí Sensat, van pagar 90.000 pessetes al llarg 
d’aquests 3 anys. Majoritàriament van ser membres de la colònia, 
el propi Marquès d’Alella i l’alellenc Isidre Oliveras. Amb les obres 
ja acabades, El Casal d’Alella naixia com a societat a l’assemblea 
dels Amics d’Alella del 18 de setembre de 1970. En aquesta es van 
prendre tres grans decisions. En primer lloc, es va acordar que el 
local no podia continuar sent propietat de la Constància, que la 
propietat seria d’una nova societat on hi serien totes les entitats 
existents en aquell moment a la població. Així doncs entitats com 
la pròpia Constància, la Societat de Caçadors, l’Associació Cristi-
ana d’Antics Alumnes i Amics de l’Escola Pia, la Coral Alellenca, 
el CF Alella, entre altres, “encara que independents l’una de l’altra, 
unides formarien el Casal d’Alella, obra tan desitjada per tothom”. 
Finalment també es va decidir nomenar una comissió, formada per 

un membre de cada societat, el president de la Germandat de Page-
sos com a propietaris del terreny, i el secretari dels Amics d’Alella 
i advocat Xavier Tort-Martorell, per tal de redactar uns estatuts i 
presentar-los al Govern Civil per la seva aprovació. El 24 de febrer 
de 1971 aquests estatuts eren aprovats i el Casal d’Alella quedava 
inscrit al Registro Provincial de Asociaciones. Tot i que reformats 
amb posterioritat –per primera vegada el gener de 1977–establien 
com a principals objectius de la nova entitat cultural i recreativa 
la “distracción moral, mediante organización de reuniones, bai-
les, espectáculos, etc. La elevación cultural, mediante la creación 
de una biblioteca y la organización de conferencias, coloquios y 
concursos sobre temas varios como fotografía, cine o teatro. La 
práctica de deportes, mediante la creación de las correspondientes 

secciones especiales”. Dins del mateix títol 
primer, article cinquè, es fixaven les condi-
cions de l’admissió de socis “todas aquellas 
persones de ambos sexos mayores de veinti-
ún años que lo soliciten a la Junta Directiva, 
mediante propuesta suscrita por dos socios”. 
Finalment la dissolució de l’entitat acabada de 
néixer es tractava en dos articles del títol fi-
nal. En aquests es destacava que la dissolució 
només seria possible per acord de l’assemblea 
general extraordinària. Un cop liquidats tots 

els deutes, els diners sobrants s’entregarien a l’autoritat local per 
ser destinats a fins benèfics, socials i religiosos. En els estatuts 
vigents, els del 2011, el paper de l’autoritat local desapareix, com 
també ho fa la impossibilitat de dissoldre l’entitat mentre existeixin 
un mínim de 25 socis disposats a continuar-la i expressin el seu 
compromís per escrit que la sostindran econòmicament.

Amb el local construït i en funcionament, les obres pagades, 
la nova entitat constituïda i amb els estatuts aprovats, encara 
faltava comprar el terreny sobre el que s’havia construït el casal. 
La Germandat Sindical de Pagesos va col·laborar en tot moment 
oferint un arrendament a preu simbòlic o l’opció de compra “pel 
sol preu del terreny”. En aquest procés, novament la figura d’Isi-
dre Oliveras, primer president del Casal d’Alella, tornaria a ser 
essencial. Compra que va anar estretament relacionada amb la 
construcció de l’edifici del Cafè de Dalt propietat de l’Associació 
Cristiana d’Antics Alumnes i Amics de l’Escola Pia. Com que l’as-
sociació només disposava de 2.000 pessetes per endegar les obres, 
novament determinats veïns amb possibilitats econòmiques van 

avançar diners. En especial el constructor 
Oliveras que s’avenia a realitzar uns treballs 
que cobraria un cop s’hagessin venut tots els 
pisos. Finalment la venda del nou edifici del 
Cafè de Dalt va comportar uns beneficis de 
poc més de 2 milions de pessetes. Davant 
d’aquesta situació, les persones que havien 
avançat diners per fer realitat aquest projecte 
van exigir que la meitat dels beneficis fossin 
destinats a la compra del terreny. Aquesta 

proposta va ser acceptada per l’Associació Cristiana d’Antics 
Alumnes i, finalment, es va destinar gairebé un milió de pessetes 
a la compra del solar que ocupava el casal. Concretament 875.000 
pessetes per la compra del terreny i 25.000 de despeses notarials. 

Per a Oliveras és ben clar que la història de l’origen del casal 
està influint en el seu trist present. 

I com a principal problema identifica el tema de la propietat 
atribuïble, segons la seva opinió, al fet d’escripturar en el seu dia 
el terreny a favor del Casal d’Alella: “ara aquests es creuen que en 
són els propietaris, tot i que ningú no hi ha posat ni cinc... per això 
no entenc la gasiveria actual amb el tema de la propietat. El casal 
es va fer per al poble d’Alella i si ara l’Ajuntament vol construir un 
nou edifici digne, des del casal s’haurien de donar més facilitats. 
Ja és hora que tinguem un local on no faci vergonya anar-hi, i no 
aquesta nau industrial”. 
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EL 1969 S’ACUMULAREN ELS 
PROBLEMES AMB EL NOU 
EDIFICI A MIG ACABAR I 
UNES OBRES PENDENTS DE 
PAGAMENT SOBRE UN TERRENY 
QUE NO ERA DE PROPIETAT

LA FIGURA DEL SEU PRIMER 
PRESIDENT, ISIDRE OLIVERAS, I 
L’ASSOCIACIÓ AMICS D’ALELLA 
FOREN ESSENCIALS PEL 
NAIXEMENT DEL CASAL D’ALELLA
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Sala de mostres

Agustí Gibernau
El que més em vincula al 
Casal és la secció del dòmino. 
Participem del campionat de 
Catalunya, i enguany anem 
segons. Gairebé cada cap de 
setmana tenim algun torneig al 
Casal. Cada estiu fem l’OPEN 
Dòmino, i jo he participat en 
totes i cadascuna de les 25 
edicions que s’han fet. En els 
moments de més afluència vam 
arribar a tenir 140 parelles ins-
crites. Darrerament també ha 
tingut molt d’èxit el Dòmino a 
la fresca, que es duu a terme al 
carrer del Casal quan el temps 
ja acompanya.

Rafaela Matos
De ben jove, quan tenia uns 15 
o 16 anys, el Casal era com una 
disco, venien del Masnou a ba-
llar aquí, hi venien grans artistes 
per Festa Major... Van venir en 
Basilio, La Trinca, en Lluís Llach o 
en Georgie Dann. D’en Georgie 
Dann tinc una marca i tot! Per 
al seu espectacle portava una 
roda de foc que va encendre 
dalt de l’escenari, i just va caure 
quan jo hi era al davant. Em va 
deixar una bona cremada al peu. 
Més endavant vaig començar 
a col·laborar com a voluntària 
al bar de la Festa Major, on ho 
passàvem molt bé i estàvem 
molt units. Després també vaig 
acabar formant part de la junta.

Sergi Moreno
L’any 2001 vaig fer el meu primer 
paper de teatre amb el grup del 
Casal, tot i que jo havia fet altres 
papers tant a l’escola com en 
un grup de teatre del Clot. Com 
quasi tothom, vaig començar 
amb els Pastorets, fent de 
pastor. Més endavant, vaig fer de 
Rovelló diverses vegades. Durant 
tots aquests anys que he estat 
al grup de teatre, he participat 
en unes 15 obres. Recordo les 
obres a l’Hort de la Rectoria amb 
tota una infraestructura de llum 
i so; allà hi vam fer el Retaule del 
Flautista i Avi jove vol compa-
nyia. També havíem preparat El 
florido pensil, però una tempesta 
d’estiu una estona abans de co-
mençar ens ho va fer cancel·lar.

Jordi Martínez
Vaig formar part de la junta del 
Casal com a tresorer i vicepre-
sident. Vam entrar amb la idea 
de tirar endavant el nou Casal, 
però finalment no va poder ser. El 
Casal està en crisi degut també a 
circumstàncies pròpies del poble. 
Quan es va inaugurar als anys 60, 
Alella tenia poc més de dos mil 
habitants, hi havia menys entitats 
i la concentració dels habitants 
era al centre del poble. El Casal 
donava una resposta cultural i 
social a la població que amb els 
anys ha anat cobrint l’Ajunta-
ment i les altres entitats que han 
anat sorgint. Crec que haurà de 
canviar el format, i potser primer 
s’hauria de renovar l’espai en el 
mateix solar on està ara.

Anna Maria Gallemí
En Mingo, el meu marit, i jo vam 
portar el bar del Casal durant 15 
anys, fins que en Mingo es va 
jubilar. Recordo molts bons mo-
ments, com quan algú celebrava 
el seu aniversari i els enfocàvem 
amb el canó de llum mentre els 
portàvem cava per celebrar-ho 
plegats. O els joves que venien 
a fer un beure i m’explicaven els 
seus problemes, o la gent gran, 
a qui jo també anomenava joves, 
que passaven les tardes xerrant 
i jugant a cartes o al dòmino. 
Recordo sobretot com els més 
propers ens donaven un cop de 
mà quan vaig ser operada i en 
Mingo necessitava ajuda. Sento 
molt d’orgull dels anys que vam 
portar el bar del Casal.

Narcís Perich
La meva historia musical va 
començar ben bé al Casal. A 
principis dels 90 vam començar 
a assajar al Casal, amb en Carles 
Barnadas. Assajàvem a l’espai 
de sota l’escenari i vam comen-
çar a fer els primers concerts. 
He fet molts concerts, tant en 
solitari com amb diferents grups 
musicals. Hi havia un ambient 
molt familiar; nosaltres apro-
fitàvem les tardes per escoltar 
discos a la cabina. Allà vaig 
descobrir un munt de música 
i artistes. Més endavant vaig 
fer de DJ els caps de setmana i 
també he participat en el grup 
de teatre, interpretant algun 
paper i, darrerament, preparant 
la música d’algunes obres. 

Isidre Bassas
Recordo molt bé els inicis del 
Casal. Al costat d’on és ara el 
Casal hi havia la Bolera on hi 
feien balls i berbenes. En uns 
terrenys de la Germandat de Pa-
gesos, els de la Constància, amb 
seu al Cafè de Baix, i gràcies a 
l’aportació econòmica d’algunes 
bones famílies d’Alella, van cre-
ar el Casal sobre els anys 60. Els 
de la Unión Alellense estaven al 
Cafè de Dalt. Sempre he estat 
vinculat al Casal, sóc el soci 
número 43. Ara sento nostàlgia, 
i em sabria greu que desapare-
gués. Espero que s’arribi a un 
acord amb l’Ajuntament i ens 
puguem seguir trobant per fer 
partides de dòmino.

Neus Mestres
Ja fa 22 anys que vaig arribar 
a Alella i de seguida em vaig 
vincular al Casal. Ha estat com 
una segona casa per a mi. He 
participat en diferents seccions, 
com el dòmino i també el teatre. 
Recordo que hi havia dies que em 
quedava fins que tancaven i fèiem 
una última partida de cartes amb 
en Mingo i l’Anna Mari. De fet, 
una d’aquestes vegades hi va ha-
ver una gran tempesta i va ploure 
en gran quantitat; tant, que va 
començar a entrar aigua per les 
finestres del darrere i el Casal es 
va omplir d’aigua. Aquella nit ens 
vam quedar a treure l’aigua fins 
molt tard. He viscut moltes coses 
al Casal i tinc l’esperança que les 
coses vagin a millor.
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JORDI ALBALADEJO
Juan Peláez Fabra somriu en escoltar que 
li preguntem pel càmping El Lago. El Mar-
quès d’Alella mostra una carpeta sobre 
aquest negoci que va instal·lar, de jovenet, 
dins del recinte de la finca alellenca. Com 
experimentat advocat, fulleja amb rapidesa 
el primer contracte del negoci corresponent 
al març de 1962 i recorda que va ser un esta-
bliment efímer ja que, l’any 1968, unes cinc 
hectàrees i mitja de la finca van ser expro-
piades per a la construcció de l’autopista del 
Maresme i els seus accessos a Alella. 

Precisament, la part baixa de la finca, 
on hi havia l’antiga entrada principal amb el 
seu magnífic barri de ferro i on començava 
una gran avinguda de sauló amb dues ren-
gleres de plàtans d’ombra, i part de l’espai 
i dels serveis destinats al càmping, van ser 
afectats per l’expropiació. 
Un important daltabaix 
-“a nivell de terrenys vam 
ser els més expropiats del 
Maresme!” afirma el Mar-
quès- que va portar-lo a in-
volucrar-se en la protesta 
dels afectats per millorar, 
almenys, la indemnització 
econòmica; però això for-
ma part d’una altra histò-
ria.

Un càmping a Cal Marquès
A rran d’una conversa 
sobre aspectes curiosos 
d’Alella amb una apassio-
nada de la història local, 
Esperança Font, va sortir 
una referència al càmping 
El Lago d’Alella. Una dada 
força sorprenent va ser 
assabentar-me del l loc 
emblemàtic on s’ubica-
va els anys seixanta del 
segle XX: la finca de Cal 
Marquès.

En aquesta gran propi-
etat, la casa principal i els 
jardins vuitcentistes més 
propers van mantenir-se 
per a l’àmbit privat de la 
família, i per mitjà d’una 
tanca va habilitar-se a la 
part baixa de la finca i a 
l’entorn de l’anomenat 
llac, a llevant, una zona 
d’esbarjo destinada als 

usuaris del càmping. On actualment te-
nen lloc els concerts del Festival d’Estiu, 
s’ubicava una botiga tipus supermercat, i a 
la part baixa hi havia dutxes i serveis. La 
Lampisteria Font d’Alella va fer la instal-
lació de les canalitzacions.

A Cal Marquès hi ha dues mines d’aigua i 
el pou de la masoveria, l’antiga masia de 
Can Clarisvalls. El llac té el seu origen 
en l’embelliment romàntic dels safaretjos 
d’utilitat agrícola de les grans propietats 
el darrer terç del segle XIX. Uns exemples 
són els de Cal Marquès, les Quatre Torres o 
Can Bonvehí. Tenia una funció ornamental 
i, fins i tot, hi havien petites barquetes de 
rem, utilitzant-se com a piscina recreativa 
del càmping. Una curiositat alellenca rela-
cionada amb el bany és el repte personal 
que va completar Joan Miquel Bassas de 
fer honor al seu cognom i banyar-se a totes 
les basses d’Alella, ho recull l’Àlex Asensio 
a l’article “L’aigua a Alella” dins del llibre 
Recordant... les veus d’Alella, Cerquem les 
Arrels (2008).    

L’1 de juny de 1963, va aparèixer a La 
Vanguardia un anunci –di-
guem-ne propi de l’època– 
que demanava personal 
per a la botiga del càm-
ping El Lago d’Alella: “Sr-
tas. Agraciadas de 20 a 25 
años preferencia residan 
en Alella o Masnou, mag-
nífico sueldo, se precisan 
para tienda “souvenirs” 
camping, t raba jo muy 
agradable. Presentarse en 
Camping EL LAGO de Ale-
lla, domingo y lunes, de 10 
a 12, (Sr. Saura)”.

L’alellenca Esperança 
Font, ben joveneta ales-
hores, recorda com era 
de bonic l’entorn vegetal 
(pins pinyoners, palme-
res, alzines, arboç, galze-
ran, marfull, fals aladern, 
lligabosc...) i que s’havia 
banyat al l lac a l’estiu. 
D’usuaris del càmping en 
parla de visitants d’altres 
localitats i d’estrangers, 
segurament els primers 
en l’època d’obertura eco-
nòmica i turística vaca-
cional del franquisme els 
anys seixanta. Altres van 
ser grups juvenils, com ha 
quedat recollit en alguns 
testimonis gràfics que es 
troben a la xarxa social 
Facebook corresponents 
a components de l’Orga-

Càmping El Lago d’Alella

Imatge de bany al llac. Any 1963. 
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nització Cité des Jeunes a Barcelona l’any 
1963; i el record llunyà en l’àmbit dels an-
tics escoltes badalonins, d’una trobada 
dels grups de la ciutat al càmping, possi-
blement l’any 1967.

El càmping forma part dels negocis pio-
ners al Maresme en el sector econòmic del 
turisme a Catalunya dels anys seixanta, 
i contrastava amb la darrera acampada 
en la finca de Cal Marquès que havia es-

tat durant uns mesos de tropes italianes 
a prop de la casa principal on s’allotjava 
el seu comandant a partir del 28 de gener 
de 1939, quan van entrar les tropes fran-
quistes a Alella. 

De visita a Cal Marquès, es pot observar la 
peça de ferro per baixar les barques al llac, 
any 1939/40. Acampada juvenil al Camping El Lago. Any 1963. 

JO
AN

 F
O

N
T

JO
SE

P 
CE

LA
DE

S

Av. Sant Mateu, 5-9 · Alella
Tel. 93 540 78 57
www.hotelportadalella.es

Nova carta del restaurant
Menú laborable a 15€
Menú gourmet a 25€
Menú maridatge DO Alella a 30€
Menú degustació ànec a 35€
Menú de grups a partir de 35€

PACKS ROMÀNTICS, TARIFES 
D’EMPRESA…

NOVA CARTA CHILLOUT 
AMB GINTÒNICS, TAULES, TAPES...
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Eudald Serra 
Sempre he pensat que el Maresme és, se-
gurament, una de les comarques “menys 
comarca” que hi ha a Catalunya. Potser us 
semblarà una afirmació molt contundent i 
tremendista, però miraré d’argumentar per-
què tinc aquesta impressió que no s’hauria 
de confondre pas amb desig, ben al contrari.
Crec que els ciutadans que habitem al Mares-
me no tenim una consciència comarcal com 
podria passar a altres llocs de Catalunya, i per 
bé que hi ha, des de fa anys, diversos intents 
a nivell administratiu, comunicatiu o cultural 
perquè així sigui, em fa l’efecte que no ens 
n’acabem de sortir.
Potser no és del tot adequat posar altres 
exemples, però comarques com el Berguedà, 
Osona, l’Alt i el Baix Empordà, el Solsonès 
o el Vallès Oriental, per citar-ne només 
unes quantes, tenen una vocació 
i tradició comarcal 
molt més gran 
que la nostra.
D’entrada, hi 
veig un parell 
de factors que 
em semblen de-
terminants perquè 
així sigui. Per una banda 
la situació geogràfica. Ubicats a ben pocs 
quilòmetres de Barcelona i també d’altres ciu-
tats importants com ara Badalona i, a més, 
amb uns bons accessos per arribar-hi, Mataró 
com a capital de comarca, i a diferència de 

moltes altres, perd molt de protagonisme 
en tots els sentits fins al punt que el motor 
cultural o comercial que hauria de ser, que-
da restringit a la mateixa ciutat i, amb prou 
feines, a les poblacions del voltant.

De Premià de Mar cap avall, les pobla-
cions de l’anomenat Baix Maresme fan més 
vida a Barcelona o Badalona, i de Mataró 
cap amunt, les localitats de l’Alt Ma-
resme, moltes d’elles miren més ja 
cap a Girona que no pas cap al 
centre.

Això en bona me-
sura ve donat 

pe r  l e s 
característiques orogrà-

fiques que abans esmenta-
va. El Maresme és una comarca 

llarga i estreta, delimitada clarament 
pel mar i la serralada litoral que fa que 

entre els habitants de Tordera i de Montgat, 
per posar els dos exemples més extrems, no 
hi hagi cap relació i, a la vegada, un desco-
neixement gairebé absolut. 

Pot semblar una ximpleria o una dada 
poc consistent, però molts habitants del sud 

de la comarca hem anat descobrint el nord, 
o a l’inrevés, gràcies en part a la pràctica 
d’esports d’equip, l’organització competiti-
va de la qual encara s’estructura molt per 
comarques. Així és com jo mateix des de jove 
he anat coneixent localitats com Malgrat de 
Mar, Sant Pol, Arenys de Munt o Pineda. 

És probable que 
aquesta situació es 

doni també en al-
tres comarques 
del país, però 
amb la diferèn-

cia que la majoria 
d’elles tenen un punt 

en comú, un centre de 
interaccions i relacions que 

nosaltres no tenim, i que és la capi-
tal de la comarca.

No estic carregant el pes d’aquesta qües-
tió en el paper de la nostra, però sí que pen-
so que, pels motius explicats i altres que se’n 
deriven, a Mataró, tot i voler-ho i intentar-ho, 
en realitat li és molt difícil exercir com a capi-
tal del Maresme.

No he volgut fer una anàlisi pessimista 
de la situació, simplement un acostament 
al que em sembla una realitat i, per tant, 
m’agradaria acabar amb un to més positiu 
recordant que, malgrat aquests inconveni-
ents, sí que hi ha força gent que té una 
voluntat de fer comarca treballant des de 
molts àmbits i que aquesta no s’hauria de 
perdre mai. 

TASQUES DIPLOMÀTIQUES

Conseqüències de Comarca
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MAGAZÍN

Can Magí - Can Soldevila

LES CASES DE LA RIERA

Jordi Ribas 
Aquesta casa de 1774 segueix la tònica de la majoria de les cases de l’antiga 
Riera, és a dir: queda separada de la llera uns prudents vint-i-cinc metres, 
suficients per defensar-se de les fortes rierades que es produïen en aquelles 
èpoques. 

La causa, segurament, era que les muntanyes del poble estaven totes 
sembrades de ceps, i les vinyes amb les seves corresponents rases ben netes 
afavorien la ràpida embranzida de l’aigua de pluja, que arribava al poble 
amb gran potència, especialment els perillosos, esfereïdors i potents “caps”. 

Hem tingut accés a diferents escriptures de mitjans del segle dinou, on 
trobem un tal Genis Nirell i Rovira com a propietari, però no es fins l’any 
24 del segle passat quan en Genis ven la casa a Llúcia Santcliment i Cots, 
nascuda a Santa Maria de Monistrol de Rajadell, esposa d’en Joaquim 
Fermin Magí. 

La Llúcia era una dona singular. Havia emigrat a França (Béziers) on va 
haver de marxar amb el seu primer home, en Joan Montserrat, degut als 
estralls produïts per la fil·loxera en 
la vinya, que va deixar sense feina 
molts jornalers. Allà va morir el seu 
marit i ella va tornar a Catalunya 
amb el seu fill Joan que, al cap de 
poc, també va morir de diftèria. 

La Llúcia, viuda, es va casar 
en segones núpcies cap allà els 
anys 15 del segle passat amb en 
Joaquim Fermin Magí, anomenat 
en Magí, també viudo. La Llúcia, 
molt trempada, sostenia la teoria 
de que “el primer casament era per 
amor i el segon per conveniència.” 

Aquest matrimoni no va tenir 
fills i, potser per aquest motiu, va 
anar a viure amb ells la neboda de 
la Llúcia, la Juanita Duran Santcli-
ment, que més tard es va casar 
amb en Miquel Soldevila Solà, 
tots dos nascuts a Alella. Varen 
tenir tres fills: en Joan, l’Antònia i 
la Margarita i varen viure tots amb 
els seus oncles fins l’any 1943.

Fruit, sens dubte, del treball de tots dos, varen comprar la casa i va ser 
en Magí qui va voler que la Llúcia fos la propietària de la casa gran i de la 
del costat. Varen formar, així, un conjunt de dues cases. En Magí va morir 
el 19 de febrer de 1932 i la Llúcia, el 17 de desembre de 1962 als 96 anys. 
Vida intensa i difícil la d’aquesta dona!

Mentre vivia amb ells, el seu nebot Miquel va construir un pis sobre un 
magatzem que hi havia al costat de la casa, augmentant així el patrimoni; 
de manera que les dues cases es varen convertir en tres. A la mort de la tia 
Llúcia, en Miquel va renunciar la seva herència a favor dels seus fills.

En voler marxar de la casa per qüestions de feina, en Miquel, la Juanita, 
els seus tres fills i la tia Llúcia, que encara vivia, varen deixar la casa vella 
buida, que va ser arrendada durant uns anys. Hi varen passar alguns estius 
els coneguts Srs. Roma, els Srs. Miranda i, com a casa habitual, la família 
Castro, pares i fills. La tia Llúcia, que no es deixava perdre cap partit de 
futbol de l’Alella, encara era propietària de tot. Com que en aquell temps la 
“graderia” del camp de futbol era un marge i la Llúcia, ja molt gran, s’asseia 
com podia, la seva roba interior, no era cap secret per als jugadors. Tots 
l’estimàvem, perquè era una “fan” nostra singular. 

A la casa del mig hi va viure una senyora que es deia Agustina amb el 
seu marit en Mariano Valls, que es va poder escapar sa i estalvi per una 
portella de darrere de la casa quan un escamot l’anava a buscar per matar-lo 
en moments difícils i tristos de revoltes i guerra. 

Al pis de sobre hi va viure la Srta. Pilar Aguelo amb els seus pares que 
ja eren molt grans, però abans que la Srta. Pilín hi va viure la Teresa Tarrés 
(modista) i, més tard, també en Pepe Brutau, amb la seva dona i fills, men-
tre feien les obres a Can Pallissó on finalment varen anar a viure. (Vegeu 
Alella nº 324)

Al pis de baix també hi va viure en Francisco Fàbregas i la seva esposa 
Mercè Sararols. Més tard, l’Antoni Pijoan Ventejo amb la seva família.

Quan l’Antònia Soldevila ho va necessitar, va ocupar el pis de la Pilín, 
que va passar a viure a la casa de baix, que havia quedat buida. 

L’Antònia es va casar amb en Ramon Pijoan Illueca, i el pares d’en Ramón 
varen anar a viure amb ells. Eren l’Andreu Pijoan Ventejo i la Clareta Illueca 
Ferrer, filla de Roses.

En Ramón i l’Antònia varen tenir una filla: la Núria que, en casar-se amb 
en Joan Tomàs Magaña, va marxar de casa.

La Núria va tornar per ocupar la part de baix de la segona casa on té 
l’oficina l’empresa constructora ANJO, dirigida per ella. 

La Margarita Soldevila es va casar amb l’Alejandro Garcia Martínez i va-
ren tenir dues filles: la Pilar i la Carmen. La Carmen es va casar i, actualment, 
viu al pis de sobre de la casa antiga amb el seu marit Lluís Cañellas Casterà 
i el seu fill Lluís, músic, pessebrista i timbaler d’Alella.

La Pilar es va casar amb en Salvador Montal Ferrer i, en casar-se, també 
va marxar de casa.

Tal com fem constar al principi de l’escrit, hem vist aquesta casa com 
moltes altres de la Riera. Atès el seu emplaçament, la seva adreça i la seva 
similitud amb altres cases de la Riera, sembla coherent la consideració que 
li donem. 

Com a notes curioses, i fruit de l’època, ens agrada fer constar que 
l’oncle Magí treballava a Can Sans. Però només de dies, que de nits anava 
a sembrar la seva vinya de Rials. Eren coses de l’època, com també allò de 
sortir a l’estiu amb les cadires de boga a prendre la fresca a la Riera, parlant 
amb els veïns d’enfront, de Cal Barber de Dalt, mentre la canalla jugava a 
fet i amagar amb els seus veïns Homs i Maynar. Això ja ho hem vist, fins i 
tot, gràficament en altres cases de la Riera.

Actualment les propietats son dues: l’antiga, restaurada, que es de la 
Margarita i la nova que es de l’Antònia. Les dues germanes ens diuen que 
el seu pare es referia al vi d’Alella amb aquests termes:

“El vi d’Alella té un privilegi: no s’oblida quan s’ha tastat i qui no el coneix 
i en beu massa, quan se’n adona ja va carregat.” 

La tia Llúcia, la Juanita i en Miquel.
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100 insults 
imprescindibles
Pau Vidal
Cossetània. 2014

Òscar Pallarès 
Dels cretins, tòtiles i poca-
soltes a les putes i la seva 
descendència. Així resa el subtítol d’aquest llibre, 
i d’aquests personatges parla Pau Vidal, autor dels 
mots encreuats en català del diari El País. Vidal ex-
plica l’etimologia, usos i curiositats de cent insults 
catalans que ens fan adonar que la nostra llengua 
també és rica en aquest sentit. Un llibre divertit i 
rigorós que ens ajudarà a deixar de dir gilipolles 
per dir carallot, i que ens engrescarà a insultar els 
nostres amics i enemics amb mots com pallús, pe-
lacanyes, pòtol o sòmines!

La 
col·laboradora*
Empar Moliner
Columna. 2013

Òscar Pallarès 
La protagonista d’aquest llibre 
és una redactora editorial de 
textos que signen altres persones: el món profes-
sional dels negres que fan discursos per a polítics, 
biografies de famosos i llibres per encàrrec. I aques-
ta professió és suficient per servir l’embolic de la 
col·laboradora, que vindrà adobat amb l’actualitat 
sociocultural, els amants casuals, els immigrants 
llestos i els restaurants ètnics. Un relat comercial 
desimbolt, enginyós i, a estones, corprenedor i 
amarg. Que et farà riure i que també et provocarà 
més d’una sotragada.

L’ànsia 
que cura
Mishima
L’ànsia que cura
The Rest In Silence-
Warner. 2014

Albert Alabau
Mishima tornen amb un disc espectacular: directe, 
intens, ple d’emocions vitals i cru a la vegada, però 
ben embolcallat pels arranjaments adequats. Una 
ensalada perfectament amanida amb hammonds, 
cordes i vents que, juntament amb unes lletres no-
vament genials i la cada cop més personal i madura 
veu d’en David Carabén, forma un fresc entrant que 
hauria de ser a totes les taules ara que ve el bon 
temps. Mai més, La brisa, Els vells hippies i Llepar-te 
són, des de ja mateix, temes clàssics que ens fan que 
la vida sembli una mica menys feixuga, una mica 
més feliç. Un plaent luxe a l’abast de totes les oïdes.

LLIBRES

DISC

Montse Donada 
Com cada any en aquestes dates s’ha ce-
lebrat el Tríduum Pasqual. Aquest comprèn 
les celebracions litúrgiques del Diumenge de 
Rams que, amb la benedicció de les palmes i 
palmons, reviu la solemne entrada de Jesús 
a Jerusalem; el Dijous Sant, dia que com-
memora l’últim sopar de Jesús amb el seus 
deixebles i la institució de l’Eucaristia; el Di-
vendres Sant, en què fem record i seguiment 
de la Passió i Mort de Jesús; i finalment, la 
joiosa Vetlla Pasqual, en què ens unim a tota 
l’Església Universal en la pregària i la procla-
mació solemne de la Resurrecció de Jesús, 
moment clau en la història del cristianisme. 
En el decurs d’aquesta Vetlla Pasqual una 
jove adolescent ha rebut els sagraments del 
Baptisme i la Primera Comunió.

A totes les cerimònies hi ha hagut una 
gran assistència i participació dels fidels.

Un dels actes que ha tingut especial 
acollida ha sigut el Via Crucis del matí de 
Divendres Sant, fet dintre del recinte de la 
mateixa església, en un ambient de molta 
pau i recolliment. S’ha seguit amb el suport 
d’un audiovisual tot fent ressò de l’esperit 
missioner de l’església i de la nostra respon-
sabilitat envers el sofriment humà. Anterior-
ment, durant la Quaresma, en dues sessions 
de catequesi, s’havia introduït els nens i ne-
nes en aquesta pràctica cristiana, amb una 
versió més reduïda.

La fotografia mostra la felicitació que la 
parròquia ha lliurat als assistents a les cele-
bracions de Pasqua. És el dibuix seleccionat 
entre els que han presentat els infants de 
catequesi. Ara volem fer-vos-la arribar a tots 
els lectors de la revista Alella. 

Tal com estava anunciat, s’ha dut a ter-
me un curset de dues sessions adreçat a la 
formació dels lectors voluntaris que ajuden 
a la proclamació de la Paraula en les misses. 
Ha despertat un bon interès i l’assistència 
ha sigut alta.

El diumenge 27 d’abril, festa de la Mare 
de Déu de Montserrat, l’Associació de Dones 
Montserrat Roig, com cada any, ha ofert una 
degustació gratuïta de pastes i begudes, amb 
una recollida de flors en la seva parada a la 
Plaça de l’Ajuntament. En acabar la missa 
de les dotze han fet una ofrena floral a la 
Moreneta.

També el mateix diumenge dia 27 d’abril 
a la tarda s’ha celebrat la Pasqua Arxiprestal. 
Aquest esdeveniment, obert als fidels de tot 
l’arxiprestat, ha tingut lloc enguany a Sant 
Feliu de Cabrera de Mar, seguint el torn ro-
tatiu de les diverses parròquies.

En el darrer número de la revista, i per 
manca d’espai, no vam poder publicar els 
casaments del segon semestre de l’any 2013 
en l’apartat del Moviment parroquial.

Ara doncs omplim aquest buit. Casa-
ments: Rubén Sarmiento González amb 
Raquel Juan Millà, Cristian Quimiz Mendoza 
amb Cecilia Riera Herrera, Luís-José García 
Hernández amb Marta Pastor Carranz, Xavier 
Panadero Lleonart amb Eva Xufré Fernán-
dez, Aitor-José Guijarro amb Agnès Castaller 
Castells, Joan-Manuel Córdoba Hernández 
amb Ariadna Galiano Ribas, Dionisio Peláez 
de Lasierra amb Cristina Morodo Cañeque, 
Mario Montes Torres amb Marta Vigo de Pe-
dro i Francisco Javier Soares Fernández amb 
Carmen González. 

LA PARRÒQUIA AVUI

Can Pallarolas
Can Pallarolas és un dels darrers vins que s’han incorporat a la Denomi-
nació d’Origen Alella. L’elabora Alella Vinícola per a Miquel Pallarolas, 
un viticultor d’Argentona que, després de recuperar la vinya que la seva 
família havia mantingut durant generacions, veu fet realitat el somni 
que torni a sortir vi de les terres de la seva família. Es tracta d’un negre 
jove elaborat amb Garnatxa Negra i Syrah. Un vi fresc i fàcil de beure, 
gens rústic. Llaminer i embolcallant. Un vi que omple la boca i té un 
final fresc que convida a viure. Se n’elaboren unes sis mil ampolles, que 
es distribueixen sobretot a Argentona. No és fàcil trobar-lo a botigues 
de fora d’aquesta població, però a Alella es pot trobar al Xarel·lo amb 
un preu que ronda els 4 euros i que el converteix, segurament, en el 
DO Alella més econòmic del mercat.  

AVUI TASTEM...

*El pots trobar a la Biblioteca Ferrer i Guàrdia d’Alella
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El col·leccionista 
de records 

Ramon Anglada
Ni els coneixements, ni l’experiència professional; 
el veritable valor d’una persona és la seva actitud 
davant la vida i les persones que l’envolten. L’ama-
bilitat, la capacitat de transmetre alegria, un som-
riure permanentment dibuixat als llavis, el tracte 
educat i cordial o, simplement, que un mal dia no 
afecti la relació amb els altres, són característiques 
que el doctor, professor i conferenciant Victor Küp-
pers atribueix a les persones que realment valen 
la pena. I en Josep Chafer encaixa a la perfecció 
amb aquesta descripció del que, amb paraules més 
planeres, diríem ser molt bona gent.

En Josep no té una col·lecció molt àmplia d’un 
determinat objecte, sinó que ell mateix és defineix 
com un col·leccionista de records, de coses que el 
fan feliç o que el transporten a la seva infantesa o 
joventut. Càmeres fotogràfiques, de cinema, rà-
dios, discos, el View-Master, àlbums de cromos, 
revistes i diaris antics, infinitat de números de la 
revista infantil il·lustrada Patufet i ampolles de vi, 
són alguns dels objectes que ha anat aplegant al 
llarg dels anys i que el defineixen. 

Àlbums de cromos
El primer que va començar a col·leccionar en la 
seva etapa d’estudiant van ser els àlbums de cro-
mos. Vida y color, recomanat pels seus propis 
mestres; Auto 67, on apareixen el 850 i 1500 de 

la Seat; o els àlbums de la Nestlé, on s’aprenia el 
significat de les senyals de trànsit, en són alguns 
exemples. Amb la fotografia i el cinema com al-
gunes de les seves grans aficions, encara conserva 
la seva primera càmera, una Brownie Fiesta Ko-
dak, que el seu pare li va regalar perquè pogués 
fer fotografies a les excursions de l’escola. Com 
a curiositat, una altra de les seves Kodak enca-
ra conserva un rodet sense revelar de l’anterior 
propietari. Pel que fa al cinema, a més del Cine 
Nic de la infantesa, disposa d’un equip complet 
amb un projector, la seva càmera Cosina, que pel 
lateral permet veure els metres de pel·lícula encara 

restants, empalmadora, cola i cintes. D’entre les 
destacades trobem els grans premis de Fórmula 1 
i motociclisme de Montjuïc. La seva col·lecció de 
discos és també important amb els primers del Rai-
mon, en Serrat i curiositats com els monòlegs d’en 
Gila amb unes cobertes decorades amb dibuixos 
del mateix autor. Aquesta es completa amb un 
tocadiscos Cosmos amb els altaveus incorporats 
i que només funciona amb piles. Recorda que va 
fer-se gran amb la ràdio i que de petit “menja-
va escoltant el conte que feien, El tambor y el 
cascabel”, és per això que a la seva col·lecció hi 
trobem tres ràdios alemanyes de 1959 en perfecte 
funcionament. Totes elles tenen la particularitat de 
disposar d’un compressor central d’on surten dues 
trompetes cap als laterals, obtenint un so que la 
publicitat de l’època anomenava de 3D. 

View-Master: el 3D de fa 80 anys
Força desconegut a casa nostra, en Josep disposa 
també d’un seguit de peces del sistema View-Mas-
ter nascut als Estats Units a finals dels anys 30. A 
través d’un visor encarat cap un punt de llum pots 
veure unes imatges en relleu, en estèreo segons 
la terminologia d’aquells temps, col·locades dins 
d’un disc circular. Sempre 7 imatges doblades per 
aconseguir l’efecte desitjat. Aquestes fotografies 
Kodak, un veritable fenomen per als col·leccionistes 
nord-americans, eren de temàtica diversa com na-
tura i animals, els països del món o actes diversos 
com la coronació de la Reina d’Anglaterra. A més 
del primer visor de baquelita dels anys 40, disposa 
de tot un seguit de visors més, com el comprat fa 
poc més d’un any amb imatges de la Barcelona de 
1992. L’evolució d’aquests visors manuals, el petit 
projector amb una bombeta de 30 vats, i el de 300 
vats que ofereix una imatge més gran, però sense 
relleu, també formen part de la seva col·lecció jun-
tament amb moltíssims discs d’imatges.

Però el que potser s’estima més són els seus 
patufets. Col·lecció que va creixent a poc a poc 
ja que és molt costosa. Apassionat de tot el que 
envolta la producció d’en Josep Maria Folch i Tor-
res, té la sort de poder gaudir de molts números 
d’aquesta revista il·lustrada nascuda el 1904 de 
la mà del pare de la Maria Aurèlia Capmany. Té 
tots els calendaris del Patufet, publicats de 1913 
a 1936, i ens explica amb emoció que aquests re-
flectien la Catalunya del moment, i com l’any 1919 
va publicar el primer dibuix d’un jove Salvador Dalí. 
Continuant amb el paper, mereixen un esment el 
número de la revista Life, on es veuen per primera 
vegada imatges d’un fetus dins del cos de la mare, 
o les revistes que tant nazis, revista Signal, com 
nord-americans, revista Victory, publicaven a Es-
panya en plena Segona Guerra Mundial.

Finalment, ens ensenya les seves ampolles de 
vi “que col·lecciono pel plaer de tenir-les perquè 
no me les bec”. A més d’ampolles de la DO Alella 
de diverses èpoques, ens mostra vins espanyols 
dels anys 60 i 70. La seva ampolla més antiga és 
un Marqués de Riscal reserva de 1938. Col·lecció 
que completa amb vi kosher i l’Ermita, Finca Dofí 
i les Terrasses d’Álvaro Palacios. 

COL·LECCIONISTES

FITXA

Col·lecció: Diverses
Nombre de peces: -
Inici de la col·lecció: A l’escola, cap als 11 
anys
Primera peça: Àlbums de cromos
Peça més valuosa: Els Patufets

Chafer, somrient, amb una ampolla 
de Jaume Serra Alella Sol.
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Restaurant Les Terrasses

ALELLA PARADA I FONDA

Alix Ocete i Brice Lacoume. Les vistes des de la terrassa fan encara millor l’experiència gastronòmica.

Ramon Ruiz
Una vegada més visitem un establiment familiar. 
Efectivament, l’Hotel Porta d’Alella i els seu Restau-
rant Les Terrasses són regentats per una jove pare-
lla. Ella, l’Alix Ocete, valenciana de pare espanyol i 
mare francesa, i ell, en Brice Lacoume, francès, de 
la regió de Les Landes prop de Bordeus.

La parella es va conèixer a Montreux, una ciu-
tat suïssa cèlebre, entre altres coses, per les seves 
facultats i universitats dedicades a l’hoteleria i el 
turisme. Estudis que precisament cursaven tots dos.

Un cop acabada aquesta etapa d’estudis, junts 
van emprendre l’aventura australiana. En efecte, 
durant tres anys van fer les primeres passes en el 
món professional en aquest país de les antípodes.

Consumida aquesta etapa, a l’hora de tornar al 
vell continent s’havia de triar un lloc on continuar 
les carreres iniciades. La tria de destinació va ser 
salomònica. Entre València i Bordeus quin lloc hi ha 
amb un gran atractiu turístic on desenvolupar-se 
en la gastronomia i el turisme? Doncs sí, ho heu 
endevinat: Barcelona.

Així és com l’any 2003 els nostres protagonis-
tes van continuar la seva evolució professional a 
base de treballar en diferents establiments i cur-
sant nous estudis en diferents centres de formació 
de la capital catalana.

Passats cinc anys, el 2008 l’Alix i en Brice van 
sentir la necessitat de crear un projecte propi. Van 
ser uns mesos intensos de recerca fins que van 
localitzar un petit hotel en un racó d’Alella, a la 
urbanització Can Magarola. En aquell moment el 
negoci estava tancat, però de seguida van cop-
sar-ne les possibilitats que sobretot, tant per la 
dimensió com per la situació, s’ajustaven al seu 
somni. 

Tot això passava el 2008, any que pocs ho 
sospitàvem, però en el qual ja es coïa la crisis eco-
nòmica més forta d’ençà de la postguerra. Així que 
l’esforç que s’ha hagut de fer perquè l’Hotel Porta 
d’Alella i el seu restaurant Les Terrasses prosperin 

ha estat titànic. Felicitem l’Alix i en Brice per que ho 
han aconseguit. En l’actualitat regenten un hotelet 
d’11 d’habitacions amb un restaurant deliciós en 
un indret privilegiat i que ells han transformat en 
paradisíac.

Segurament és per la falta de tradició, però als 
alellencs ens ha costat assimilar el concepte que 
Alella pugui ser una destinació turística. Sí que 
estàvem acostumats, de fa molts anys, a ser una 
destinació per a turisme de proximitat, allò que en 
aquesta mateixa revista en un altra època havíem 
anomenat els “turistes de garrafa” o “garrafistes”.

Però, si t’hi poses a rumiar, Alella ho té tot per a 
ser un lloc ideal per passar-hi una o més setmanes 
de turisme. El paisatge de les vinyes i de les cases 
de pagès i de senyor és singular i atractiu. El clima 
no pot ser més benigne. La situació és estratègica, 
a tocar de Barcelona i prop de la platja i de la Costa 
Brava. Amb importants infraestructures turístiques 
a cinc minuts: el circuït de Montmeló, el port del 
Masnou i els diferents camps de golf de proximitat.

Vaja, que si hi segueixes pensant, arribes a 
la conclusió que sembla mentida que no s’hagi 
explotat abans. Segur que la principal raó perquè 
no sigui així és que les dimensions no ho permeten. 
Aquest territori ja suporta prou pressió. Per això és 
un encert l’Hotel Porta d’Alella, un petit hotel amb 
encant que guarda la proporció justa per degustar 
aquest territori. De fet, passa com amb els vins 
d’Alella, la producció és tan limitada que si algun 
dia només els barcelonins tornessin a descobrir 
la seva excel·lència, amb la seva producció tan 
limitada, no n’hi hauria ni per començar.

Però estem a la secció Alella, parada i fonda, 
així que tornem al Restaurant Les Terrasses. Tot i 
que la cuina que s’hi practica es podria denominar 
de fusió catalano-francesa, l’origen gascó del xef, 
en Brice Lacoume, fa que a la seva carta hi hagi 
una presencia molt destacada de l’ànec: Foie, con-
fit, magret... que es complementen amb les ama-
nides, el risotto i tota la diversitat de segons plats.

El restaurant està obert per dinar i per sopar 
tots els dies de la setmana, excepte diumenges 
al vespre, dilluns al migdia i el dimarts tot el dia. 
Disposa de capacitat per a celebracions fins a 50 o 
60 persones i també d’una magnífica terrassa, amb 
estufes per allargar la temporada, des d’on es gau-
deix d’una vista extraordinària de la vall d’Alella.

L’Alix ens explica que la clientela de l’establi-
ment és molt variada, que tant poden ser turistes 
europeus que gaudeixen d’una setmana a Barce-
lona i que fan servir l’hotel com a base per a les 
seves excursions com, molt sovint, són visitants 
de negocis que els empresaris residents a Alella 
aprofiten per tenir a la vora; altres vegades són 
afeccionats al motor o la vela que gaudeixen de 
la proximitat a Montmeló i el Masnou.

Pel que fa al restaurant també es nodreix de 
públics diversos. Per un cantó, ofereix una experi-
ència gastronòmica relacionada amb la DO Alella 
als clients de l’hotel. Però això no fa descuidar el 
client domèstic, al qual ofereix un menú diari de 
preu molt contingut, però de qualitat. Per a qui 
cerca una experiència gastronòmica més comple-
ta, existeix una selecta carta amb productes de 
temporada que sempre es pot maridar amb una 
àmplia selecció de vins d’Alella i francesos.

L’Alix i en Brice estimen Alella, estan orgullosos 
de poder desenvolupar la seva vida i el seu negoci 
aquí i aprofiten sempre per participar en tots els 
esdeveniments locals com ara les degustacions 
de les festes de la Verema o les diferents Jornades 
gastronòmiques.

Per aquells que encara no ho coneixeu, ani-
meu-vos, ho tenim aquí al costat, a casa nostra. 
Penseu que hi ha gent que viatja molts kilòmetres 
per anar-hi i que es tracta d’un autèntic luxe poder 
gaudir d’una oferta tan original i selecta. I el preu 
no és cap excusa, el dia que hi vàrem anar per fer 
el reportatge, dins el menú de 15 euros vàrem 
poder menjar un confit d’ànec que, si no fos de 
mala educació, era per llepar-se els dits! 
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Jordi Serrano
Comencem aquest article amb la lletra d’una 
cançó popular que de ben segur coneixeu: “A 
dins d’un bosc cantava cucut amb gran afany, de 
dalt d’un roure altíssim cridava el seu company”. 
I seguidament, el cant característic d’aquest ocell, 
“cu-cut”, que es repeteix diverses vegades. Doncs 
bé, aquesta cançó recull alguns trets d’aquesta au 
que tot seguit intentarem analitzar. 

En primer lloc, parla del bosc, de dins d’un 
bosc. Certament, el bosc, les masses forestals den-
ses o esclarissades són un bon hàbitat per al cucut, 
encara que també viu en terrenys oberts amb cla-
pes d’arbustos i arbres. Si això ho traslladem al cas 
concret d’Alella, ja podem intuir que el trobarem 
sobretot als boscos que poblen les muntanyes de 
la serralada, però també en altres sectors on hi 
ha un mosaic agroforestal, com els vessants de 
Sistres, de la Coma Clara o de la vall de Rials, entre 
altres. Difícilment el trobarem en les àrees més 
urbanitzades del centre i sud del municipi, tot i 
que des de les seves vores, potser amb una mica 
de sort, podrem detectar-ne la presència.

Seguidament la cançó diu que cantava. Heus 
aquí la clau, el tret més característic del cucut. 
Tothom sap com canta el cucut (per si algú no ho 
sap, canta com el seu nom indica: “cu-cut”). És un 
cant únic que emeten els mascles des d’un arbre 
en època d’aparellament. El repeteixen tot deixant 
pauses de diversos segons entre cada repetició. 
Només hi ha un altre ocell pel cant del qual ens 
podria generar alguna confusió amb el cucut: la 
puput. Però és fàcil distingir-los si ens fixem en les 
síl·labes que emeten: el cucut en fa dues (cu-cut) 
mentre que la puput en fa tres (pu-pu-put). Les 
oïdes més entrenades notaran també clares dife-
rències de to i de melodia: el cucut fa dues notes 
diferents, la primera més aguda que la segona, 
mentre que la puput manté la mateixa nota, que 
és més greu, o la varia molt poc. El cant del cucut 
ha inspirat moltíssimes cançons i fins i tot estris 
comuns i diversos, com els famosos rellotges de 
cucut. Però encara que sigui senzill de detectar 
pel cant, és difícil observar-lo directament. No 
ho hauria de ser per la mida que té (més de mig 
metre de punta a punta de les ales i més de trenta 
centímetres de cos); per fer-nos-en una idea, una 
mica més gran que la tórtora turca o el gaig, ocells 
que podem veure gairebé a diari al municipi. Però 
passa desapercebut per diversos motius, el més 
rellevant dels quals és que és un ocell migrador 
que arriba a casa nostra des de l’Àfrica entre abril 

i maig i torna a marxar entre agost i setembre. 
Només canta durant els mesos de maig i juny, 
i els mesos de més calor intenta passar el més 
desapercebut possible. El seu plomatge tampoc 
no hi ajuda gaire ja que presenta tonalitats grisen-
ques, marronoses o, en alguns individus juvenils i 
femelles, vermelloses, que el mimetitzen amb les 
foscors i contrastos de llum de l’interior dels bos-
cos. Així que encara que tinguem la certesa que 
és a prop perquè el sentim cantar molt a la vora, 
haurem de fer veritables esforços per observar-lo 
directament. 

Si tenim la sort de veure’l volar, veurem un 
ocell que fa vols en línia recta i a gran velocitat, 
sense bategar amb pressa, sense anar accelerat, 
però que vola molt ràpid i que manté sempre les 
ales per sota del nivell del cos en bategar-les. Po-
dria confondre’s amb l’esparver, però el cucut té 
les ales més punxegudes. 

A banda del característic cant, el cucut també 
es coneix per una estratègia que utilitza a l’hora 
de reproduir-se: el que s’anomena parasitisme de 
cria. No és exclusiva del cucut, però tots els cu-
cuts la utilitzen. Quan és època de reproduir-se, 
la femella del cucut pon els seus ous d’un en un 
al niu d’altres espècies d’ocell. Aquestes altres 
espècies, sense saber-ho, vetllen pel correcte 
desenvolupament de les cries del cucut i de les 
seves. Quan ja són pollets, els cucuts eliminen 
les cries de les espècies parasitades o expulsen 
els ous del niu, mentre els pares amfitrions els 
segueixen alimentant. Així, es produeixen situa-
cions curioses d’ocells més petits que els cucuts 
(per exemple, la cuereta blanca, el pit-roig o el 
pardal de bardissa) que alimenten pollets de 
cucut sensiblement més grans que ells. L’abast 
del parasitisme del cucut és ampli, s’han citat 
més de cent espècies diferents d’ocells que són 
o poden ser amfitrions del cucut. Cada femella 
de cucut s’especialitza en una sola espècie, d’ous 
semblants als seus, que és la mateixa espècie 
que la va criar a ella. En el moment de deixar un 
ou al niu, en llença un altre per no aixecar les 
sospites dels pares adoptius. Aquesta operació 
la pot repetir una dotzena de vegades. Les cries 
del cucut triguen dotze dies en sortir de l’ou i en 
quatre o cinc setmanes abandonen el niu.

L’alimentació del cucut és variada, menja 
des d’insectes a petits vertebrats, passant per 
aràcnids i llavors. Té una especial predilecció per 
les erugues peludes, a diferència de molts altres 
ocells que no en mengen. Aquests insectes són 
una bona font d’energia per als individus joves a 
finals d’estiu, just abans d’emprendre el llarg viat-
ge cap a terres africanes on passaran l’hivern. 

NATURA

El cucut 
FITXA TÈCNICA

Ordre: Cuculiformes
Família: Cuculidae
Nom científic: Cuculus canorus
Nom vulgar: Cucut
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David Villen,
campió de Catalunya 
de Taekwondo

David Villen és el campió de Catalunya absolut de taekwondo 
en categoria -78kg. Va assolir aquest gran èxit el passat 26 
d’octubre d’una manera molt especial: en el primer campionat 
de la disciplina disputat aquí a Alella davant de la seva gent. Una 
recompensa a divuit anys de dedicació a la modalitat i de grans 
sacrificis, prioritzant sempre l’esport que l’apassiona. L’alellenc 
també jugava a futbol des de ben petit, i prometia molt. El 
2009 va arribar a debutar amb el primer equip del CE Mataró, 
el de l’incombustible Jaume Creixell, a tercera divisió quan era 
encara juvenil, i podria haver continuat una carrera que, com a 
algun dels seus excompanys, el podria haver portat a categories 
superiors, però va decidir deixar-ho per centrar-se plenament 
en els seus estudis i en la pràctica del taekwondo. Aquest es-
tiu, l’innovador i il·lusionant projecte que suposava la fundació 
d’un nou club de futbol a Alella, la Unió Esportiva Alella, el feia 
retornar al camp per convertir-se en el primer entrenador de la 
història de l’entitat amb el seu únic equip juvenil. Si tot va bé, 
la temporada vinent compaginarà la direcció de l’equip, que 
s’inscriurà ja en categoria amateur a quarta catalana, amb la 
pràctica del taekwondo, en la que espera seguir al mateix nivell 
tot i la lesió que l’ha mantingut apartat de les competicions 
en els últims mesos. Ell, com en Julio Sánchez, el seu entre-
nador des dels sis anys, creu que Alella té potencial per a què 
segueixin sorgint grans campions de la modalitat en el futur, 
tenint en compte que ja és el tercer esport amb més practicants 
al nostre municipi només per darrere del futbol i del bàsquet.
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Com vius això de ser una referència dins 
del taekwondo?
És totalment normal. No em considero un 
esportista d’elit ni res d’això, ni crec que la 
gent ho vegi així.

Quan vas començar a practicar taekwondo?
Quan tenia sis anys aproximadament.

Què és el que t’atrau d’aquest esport?
M’agrada competir i sobretot m’agrada gua-
nyar. És un esport individual en el qual només 
depenc de mi, cosa que en altres esports que 
he practicat, com el futbol, no és així. M’agra-
den molts els esports de lluita, de contacte; 
i crec que el taekwondo és el més net de tots 
ells, per això m’atrau.

Des de molt petit has estat compaginant 
futbol i taekwondo. En algun moment 
vas pensar: deixo això del taekwondo i 
em quedo amb el futbol? 
La veritat és que sí. De fet, vaig deixar-ho 
durant un temps. Quan jugava al Mataró de 
divisió d’honor (màxima categoria del futbol 
juvenil) vaig haver de decidir perquè era im-
possible jugar en una categoria així, estudiar 
i entrenar un altre esport. En aquell moment 
m’atreia més el futbol i tot que l’envoltava, 
però les coses no van acabar de rutllar i, a la 
que vaig tornar a tenir temps, em vaig tornar 
a posar amb el taekwondo.

Has aconseguit resultats molt impor-
tants dins de la disciplina. Quina ha es-
tat la clau del teu èxit?

Ser alt i tenir les cames llargues. Perquè, a 
nivell d’entrenament, segur que hi ha molta 
gent que entrena bastant més que jo.

Quantes hores a la setmana entrenes?
Actualment només una. És el que hi ha.

L’Escola Taekwondo Maresme-Alella 
competeix en totes les modalitats contra 
clubs i gimnasos especialitzats que en-
trenen 5 dies per setmana... Com ho feu 
per aconseguir tantes medalles?

Això és tot mèrit de l’entrenador. Ell ho munta 
tot. Hi han molts nens a la base, però després 
a la nostra edat costa que continuïn. La clau 
és que aquests nens vegin que els més grans 
no ens fem mal, sinó tot el contrari, i que co-
mencin com més d’hora millor. Aquest any 

ja s’han començat a fer projectes de compe-
ticions per a nens petits i l’èxit és això, que 
perdin la por quan abans millor.

Una lesió t’ha impedit participar en els 
darrers campionats internacionals d’An-
glaterra i de Portugal. Com estàs? Po-
dràs tornar ja a competir?
Ara ja estic bé. No només no he pogut anar 
a Anglaterra, tampoc a Bèlgica. A Portugal 
potser encara podria, però s’ha d’esperar la 
preselecció. Tenia un esquinç dels tendons 
del genoll i també tenia tocada la fibra dels 
lligaments creuats, però crec que ara podré 
tornar al mateix nivell d’abans de la lesió.

El 26 d’octubre et vas proclamar campió 
de Catalunya aquí a Alella. Com vas viu-

re aquell primer campionat? Va ser molt 
especial, no?
Sí, la veritat que sí perquè entreno poc, i des-
prés costa competir. I si guanyes, i més aquí 
a casa, doncs és perfecte.

No havies competit mai aquí a Alella?
No. Les competicions sempre eren a Barce-
lona o, fins i tot, més lluny i és una sort que 
aconseguissin fer-lo aquí.

Un total de 400 persones es van reu-
nir al Pavelló. Cap altre esdeveniment 
ha aconseguit reunir tanta gent aquí. 
T’agradaria que aquest campionat i 
altres es poguessin tornar a celebrar a 
Alella?
Sí, però és difícil. Sóc conscient que, des 
de la regidoria d’esports, s’intenta promo-

cionar i crec que a 
Alella s’ha de fer tot 
el possible per fer 
arribar el taekwon-
do a la gent. Caldria 
conver t ir aquest 
esdeveniment d’un 
dia en una cosa ha-
bitual.

Quines són les te-
ves expectatives 
de futur? Fins on 
vols arribar dins 
del taekwondo?
És complicat com-
paginar estudis, 
feina... no sé com 
aniran les coses, la 
veritat. També es-
tic molt il·lusionat 
amb l’equip de 
futbol de la UE 
Alella... Així que 
prefereixo no mar-
car-me objectius 
a llarg termini i el 
que hagi de venir, 
doncs, ja arribarà.

Creus que en Julio 
i tot l’equip de 
l’escola té poten-

cial perquè, d’aquí a uns anys, quan tu 
ho deixis puguin treure un altre cam-
pió de l’escola? 
Crec que sí. En Julio porta aquí molts anys; 
de fet el taekwondo aquí a Alella el va comen-
çar ell i està fent molt bona feina amb tots 
els nens. Als seus fills també els agrada molt 
i estic segur que continuaran amb la tasca 
del seu pare. L’únic que fa falta per créixer 
és que cada cop vingui més gent.

Per últim, què diries als més joves per-
què s’animessin a fer taekwondo? 
Que no fa mal, que t’ho pots passar molt bé 
amb el taekwondo... Pots conèixer molta 
gent i sobretot és molt bona la sensació de 
guanyar un combat, a més de ser un orgull 
el simple fet de sortir a competir. 

Villén durant un combat al polisportiu municipal el 26 d’octubre de 2013, quan es va proclamar Campió de Catalunya. 
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XAVI TARAFA
El passat 22 de març es va dur a terme la 
inauguració de les millores en les instal-
lacions de les pistes municipals d’atletisme. 
Ja fa gairebé dos anys que els membres de 
la junta del Serra Marina van contactar amb 
l’Ajuntament per tal d’assolir les millores ne-
cessàries en unes instal·lacions que estaven 
quedant obsoletes. La caseta de l’entrada, 
que es veu des del camí del mig i que con-
tenia un petit gimnàs, lavabo, dues dutxes 
i un despatxet, havia quedat completament 
desfasada i estava força malmesa. 

Així, la junta directiva del Serra Marina 
va proposar a l’Ajuntament un seguit de mi-
llores. D’una banda, convertir la caseta en 
dos vestuaris per substituir els dos plats de 
dutxa existents, que només estaven separats 
del gimnàs per un petit envà i una cortina. 
Les dutxes, a més d’insuficients, no estaven 
en un vestuari, sinó només mínimament se-
parades del gimnàs, cosa que frenava molta 
gent, tant als homes com a les dones, d’utilit-
zar-les. D’altra banda i com a conseqüència 
de reconvertir la caseta en vestidors, calia 
també habilitar un nou espai com a gimnàs 
i sala polivalent, i es va proposar a l’Ajun-
tament condicionar el terraplè oposat a la 
caseta per instal·lar-hi mòduls prefabricats. 

El 22 de març va ser el moment de la in-
auguració. Les millores es van veure com-
pletades amb un contenidor per emmagat-
zemar material com el matalàs de salts, les 
tanques i els estàrters; i el condicionament 
dels voltants del terraplè i la pista, amb una 
font per beure aigua i diversos bancs perquè 
els familiars i amics que esperen els atletes 
puguin seure; tot i que encara queden pen-
dents alguns detalls com la instal·lació d’un 
plafó d’anuncis. 

La inauguració en si va ser un acte sen-
zill que va comptar amb els parlaments de 
l’Alcalde i el president del Serra Marina, i 
que va acabar amb el lliurament de claus 
del gimnàs i vestuaris per part de l’Alcalde 
al president. Abans s’havia realitzat un en-
trenament obert al poble dirigit pels entre-
nadors del club.

Baixar de les tres hores
Però a més de la inauguració també hi ha 
hagut activitat atlètica. Com apuntàvem al 
darrer número de la revista, la marató de Bar-
celona pintava molt bé per als nostres atletes, 
especialment per a en Javi Palomo, que s’ha-
via plantejat el repte de tornar a baixar de les 
tres hores, repte majúscul de la majoria de 
maratonians aficionats. Ho va assolir. Va atu-
rar el cronòmetre en 2h58’22’’, que representa 
a més la seva millor marca personal tot i pun-
xar al km 40, a dos del final. Durant la cursa 
va tenir el suport de diversos atletes del club 

(Xavi Tarafa, Toni Cros i Ferran Tàpia) que li 
van fer de llebre per poder mantenir l’exigent 
ritme de 4’10’’– 4’15’’ que s’havia imposat. No 
va ser l’únic atleta del club en prendre-hi part. 
L’Anton Vinyals va fer també la seva millor 
marca personal baixant per primer cop de les 
4h, i Xavi Anguera, tot i la lesió que arrosse-
gava, va poder acabar la cursa. Menció apart 
cal fer a la seva dona i atleta del club, Jane 
Nduku, que el va començar a acompanyar al 
km 2 i fins on pogués... i va poder fins al final, 
la sang kenyana es nota. En Xavi Anguera 
no va ser l’únic en estrenar-se en distàncies; 
l’Anna Tresanchez va córrer la seva primera 
mitja marató, Costa BCN Maresme, sota un 
fort aiguat. 

Però si hi ha una altra cursa al calendari 
que els atletes tenen sempre marcada són 

els 10km de la Cursa dels bombers; cursa 
que no va anar gens malament als atletes 
del Serra Marina. La sorpresa la va donar 
en Juan Carlos Portela parant el crono en 
38’17’’, cosa que li representa millor marca 
personal i, en la història recent del club, 
marca un punt d’inflexió on un atleta del 
grup del Zenon Tomàs guanya els atletes en-
trenats per l’Aniol Moreno. No va ser l’únic 
en trencar la barrera dels 40’. Toni Cros i 
Edgar Olivares van acabar en 39’06 i 39’39’’ 
respectivament.

Ara que la temporada d’asfalt comença 
a davallar, els joves del club arribaran a la 
temporada alta de pista a l’aire lliure. Fins 
ara, poques competicions; esperem poder 
donar bones notícies i marques en el proper 
número de la revista. 

Mòduls del nou gimnàs.
Caseta rehabilitada com a vestuaris i despatx.
Javi Palomo després d’acabar la marató de Barcelona en 2h58’22’’

ESPORTS

 ATLETISME

Vestidors nous per a uns atletes fantàstics. El Serra Marina 
renova les seves instal·lacions
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PEP VIDAL
Grandíssima temporada 
per a l’Alella FS. El canvi 
de federació dut a terme 
l’estiu ha resultat d’allò 
més positiu i ha generat 
molta il·lusió dins el club 
per assolir fites molt im-
portants. El primer equip 
es va classificar per la Fi-
nal-Four de la Lliga Nacio-
nal Catalana, màxima ca-
tegoria del futbol sala ca-
talà, acabant el campionat 
en segona posició. Això sí, 
els alellencs van haver de 
suar fins al darrer minut de 
l’últim partit en una última 
jornada que va ser agònica. 
Els de Carles Martín i Oriol 
Mestre se la van jugar a la 
pista del Tiana, que era ter-
cer just per sota d’ells i vo-
lia arribar fos com fos a la 
fase final ja que es disputa 
al seu pavelló. Finalment van poder acon-
seguir el bitllet per als play-off i aquesta 
segona plaça també els dóna, de retruc, 
un bitllet automàtic per jugar competició 
europea la pròxima temporada. L’aporta-
ció de l’ala Ramon Roca, autor de 55 gols 
i peça clau de l’equip, ha estat vital per 

poder completar aquesta temporada, que 
ja és fantàstica passi el que passi el cap de 
setmana de la Final-Four (31 de maig i 1 
de juny). Els bons resultats no només els 
ha protagonitzat el primer equip masculí, 
sinó també els dos equips femenins que 
també es van inscriure enguany a les com-

peticions de la FCFS. Tant el 
sènior femení com el femení 
B han finalitzat els seus res-
pectius campionats de Lliga 
Nacional (equivalent a pri-
mera divisió) i de Lliga Ter-
ritorial (segona divisió) en 
una quarta posició, que per-
met a tots dos equips estar 
disputant ara la Copa Cata-
lunya amb expectatives de 
poder completar de nou un 
gran paper. Especialment 
remarcable és el cas del fe-
mení B, format íntegrament 
per jugadores juvenils, que 
ha competit de tu a tu contra 
la resta de rivals sèniors i 
s’ha mantingut a la part alta 
durant tot el curs. Els dos 
equips de base, el juvenil i 
l’infantil, no han tingut una 
adaptació tan bona al nou 
format de competició i han 
acabat a la zona baixa, però 

esperen una millora considerable per la 
pròxima temporada. El club espera seguir 
creixent la temporada vinent i ampliar el 
nombre d’equips, probablement amb un 
segon equip sènior masculí i amb un cadet 
que serveixi de pont entre els dos conjunts 
de base ja en funcionament. 

CF Alella: el primer equip, 
salvat; i les noies, cinquenes 
ALEJANDRO FERRER
Ens anem apropant al final de la temporada i ja comencen a acabar 
algunes competicions. El cap de setmana del 31 de maig i l’1 de juny 
finalitzaran les competicions del futbol base i del primer equip. 
El femení ha estat el primer equip en acabar la seva lliga. Ho ha fet 
en cinquena posició després de fer una primera volta molt bona. 
La segona volta ha estat molt irregular, amb derrotes inesperades 
al principi que han fet que no es pogués lluitar pel campionat.

A falta de poques jornades per acabar, el primer equip es troba 
a la zona mitja de la classificació, sense poder arribar a la zona 
alta, però alhora es troba virtualment salvat. A la segona volta els 
hi està costant molt treure els partits de fóra. 

En futbol base cal destacar la segona volta que estan realitzant 
el benjamí B i l’infantil B que han pujat posicions a la classificació. 
A les seves respectives lligues, segueixen a la zona alta equips com 
el cadet A, l’aleví C i el prebenjamí B, tot i que tots ells ho tenen 
difícil per fer-se amb el títol. 

A partir del 2 de juny, amb les competicions de lliga finalitza-
des, els nois i noies que tinguin ganes de venir a jugar l’any que 
ve, ja podran venir a entrenar. 

PEP VIDAL
L’equip juvenil de la UE Alella es manté a la zona alta del Grup 22 
de segona divisió tot i que no està podent completar una segona 
volta tan bona com la primera. Els groc-i-negres van encarrilar 
tres derrotes consecutives fora de casa al mes de març, que els 
van fer perdre la pista del Montmeló i del CD Masnou B, els dos 
equips que estant lluitant pel campionat i l’ascens. L’objectiu 
ara és acabar en la millor posició possible, en una tercera pla-
ça que encara és assequible analitzant els rivals i el calendari. 
Tot i aquestes darreres derrotes, l’equip continua mostrant una 
bona imatge en la majoria de partits, amb un joc alegre i atrevit 
que converteix els seus partits en un autèntic festival de gols. 
Als alellencs només els falta millorar el rendiment defensiu per 
poder competir amb més garanties en el futur. Un cop arribats 
a la recta final de la temporada, ja pensen en el pròxim curs en 
què s’inscriuran en categoria amateur i competiran a quarta 
catalana, un difícil repte tenint en compte que la majoria de ju-
gadors estaran davant del seu primer any com a sèniors. Abans 
de tot això hauran de disputar el segon derbi alellenc de la seva 
història davant l’Alella CF l’1 de juny. 

 FUTBOL DE SALA

L’Alella FS es classifica per la Final-Four i jugarà a Europa

 FUTBOL FUTBOL

La UE Alella baixa el ritme 
a la segona volta
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ESPORTS

JOAN PUGIBET
Fins al darrer partit de lliga no es va decidir 
la darrera plaça de la competició i finalment 
l’Alella, tot i perdre l’últim partit contra el 
Manresa, que anava per davant seu a la clas-
sificació, va aconseguir un punt de bonus 
que, afegit a la derrota del Reus, va perme-
tre mantenir 3 punts d’avantatge respecte 
el Reus, darrer classificat i que perd així la 
categoria. La propera temporada, amb l’eli-
minació d’una divisió estatal, hi haurà un 
reordenament de les categories catalanes, 
pendent d’aprovació en assemblea de la Fe-
deració Catalana de Rugbi, i per tant encara 
no se sap contra quins equips jugarà l’Alella.

Es comença ja a preparar la propera 

temporada, amb l’objectiu principal d’incre-
mentar el nombre de llicències de jugadors 
i poder així afrontar el campionat amb prou 
efectius i sense patir en excés per les lesions 
o altres causes que facin baixar el nombre 
de jugadors disponibles als partits i entre-
naments.

L’Escola del club segueix endavant par-
ticipant en trobades amb altres escoles i 
posant els fonaments de futur. A banda, els 
dies 28, 29 i 30 d’abril, entrenadors de l’Escola 
i altres membres del Club van dirigir unes 
jornades de rugbi per a escoles del Masnou 
en què hi van participar un total de 175 nens 
i nenes de 4rt de primària i 2on d’ESO, en 
col·laboració amb l’Ajuntament del Masnou. 

Al camp de futbol del Masnou les escoles 
van ser Sagrada Família, Lluis Millet, Rosa 
Sensat, Ferrer i Guàrdia i Ocata, i a la platja 
d’Ocata, els alumnes de 2on d’ESO de Les 
Escolàpies.

Finalment, s’està preparant un partit 
amistós al Camp Municipal d’Esports, en 
col·laboració amb l’Ajuntament i la supervi-
sió de la Federació Catalana de Rugbi, per 
confirmar les possibilitats reals de disputar 
partits oficials a Alella. Aquest partit, serà 
el primer que es disputi al poble en els 20 
anys d’existència del club i esperem que sigui 
un èxit a tots els nivells, per obrir la porta, 
finalment, a la pràctica del rugbi de manera 
“normalitzada” a Alella. 

PEP VIDAL
El Bàsquet Alella està vivint una temporada 
intensa en la qual, ja arribats al tram final, 
encara ha de complir alguns dels objectius 
marcats. El primer equip sènior masculí, que 
juga a segona catalana, va aconseguir evitar 
les dues darreres places de descens directe, 
però va acabar la lliga regular a la zona baixa. 
Els d’Ernesto Pascual es veuen obligats a ju-
gar una promoció de permanència per poder 
mantenir-se un any més a la categoria. Serà 
una sèrie a vida o mort al millor de tres par-
tits, en la qual els alellencs tindran el factor 
pista en contra i en què necessitaran el màxim 
suport de l’afició. Bastant més plàcid ha estat 
el curs per al sots-21 masculí, que s’ha man-
tingut còmodament instal·lat a mitja taula del 
seu campionat sense cap tipus de problema 

per evitar el descens amb uns bons registres, 
sobretot en l’aspecte defensiu. Les grans notí-
cies les ha portat enguany el júnior, que s’ha 
proclamat campió i ha pujat al nivell A amb 
una excepcional trajectòria. El passat 11 de 
maig els de Martí Carrera celebraven l’ascens 
guanyant al Llefià a casa en la darrera jornada, 
tot i que dues setmanes abans ja eren campions 
matemàticament amb la seva victòria a Premià 
de Dalt i la derrota del Círcol Catòlic de Bada-
lona, el seu principal rival al llarg de la lliga. 
El sots-21 femení, per la seva banda, també ha 
realitzat una gran temporada aconseguint una 
més que meritòria quarta posició al seu grup 
de la fase prèvia del nivell A del Campionat de 
Catalunya perdent només vuit partits en tota la 
temporada. Ara disputa la segona fase davant 
els quarts classificats dels altres grups. 

PEP VIDAL
Ja ha finalitzat la temporada per a tots els 
equips sèniors del Vòlei Alella. Pel que fa al 
primer equip sènior masculí, la valoració del 
primer curs a Primera Divisió Catalana des-
prés de l’ascens assolit la temporada passada 
ha estat molt positiva. Tot i ser un recent 
arribat a la categoria, el conjunt alellenc no 
ha patit en cap moment per poder aconseguir 
la permanència i s’ha mantingut a la zona 
mitja-alta durant totes les jornades del cam-
pionat, sempre més a prop de les posicions 

d’ascens que no pas les de descens. Consoli-
dada aquesta categoria, l’equip espera donar 
un pas més la pròxima temporada i aspirar 
a lluitar amb els millors per pujar un altre 
esglaó. El sènior B, que ha competit enguany 
a Tercera Catalana, també s’ha mogut per la 
zona noble sense possibilitats de lluitar per 
l’ascens en l’últim tram de lliga però acon-
seguint una bona cinquena posició final. El 
sènior Femení, per la seva banda, sí que ha 
lluitat fins al final per pujar. Es va classificar 
per la fase d’ascens a Segona Catalana, una 

lligueta formada pels vuit millors equips dels 
diferents grups de Tercera, en la que van llui-
tar fins la darrera jornada per classificar-se 
en les tres primeres posicions i jugar la fase 
final. El sènior B femení també ha jugat la 
fase d’ascens i també va tenir opcions fins 
als últims partits completant un gran curs 
de la secció femenina del club. Finalment les 
alellenques no han pogut complir l’objectiu 
que s’havien marcat, però han demostrat es-
tar capacitades per estar entre les millors de 
les seves respectives categories. 

 RUGBI

Els alellencs mantenen la categoria a segona catalana

 BASQUET

El sènior del Bàsquet Alella juga la promoció de permanència

 VÒLEI

Gran temporada dels dos equips femenins del Vòlei Alella
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