
Entrevista amb 
Oriol Font, regidor 
de la CUP

La pressió veïnal obliga 
l’Ajuntament a actuar contra 
l’ocupació d’habitatges

Tornen els Espais de 
Poesia amb propostes 
de gran qualitat

alella Núm. 341
abril-maig
2016 
any 56

3,50 € 

75 anys 
d’Homenatge 
a la Vellesa
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NOU TREN DE RENTAT, MÉS SUAU I MÉS EFICIENT!
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Col·laboració

Quan arriba l’hora d’escriure l’editorial es que l’edició 
corresponent de la revista ja està pràcticament a punt 
per dur a impremta. És aleshores que, passant les pàgines 
per fer les  darreres correccions i ajustos, ja pots fer-te 
una idea força aproximada de com ha quedat el número. 
Habitualment, com en el cas present, respires alleugerit 
i penses: “un cop més hem assolit el repte, podem pre-
sentar als nostres lectors una revista ben digne i diversa”.

I torna a començar el cicle, una altra reunió de redac-
ció per tal de decidir els continguts de la propera revista, 
un altre cop el neguit de pensar si podrem disposar de 
prou col·laboradors, una altra vegada a preguntar-nos si 
serem capaços tots plegats de tornar a bastir un sumari 
del que puguem sentir-nos orgullosos.

De l’edició present voldríem destacar-ne el dossier 
dedicat a la commemoració del setanta-cinquè aniversari 
de les festes d’Homenatge a la Vellesa. Ja fa temps, quan 
vam ser conscients que enguany s’esdevenia aquesta 
efemèride, vam preveure que hi dedicaríem un dossier. 
Més tard, en apropar-se la data, s’esdevingué que la regi-
doria de Serveis a les Persones de l’Ajuntament va decidir 
donar un especial relleu a l’edició d’aquest any amb una 
programació extraordinària. Entre d’altres actuacions va 
encarregar a Jordi Albaladejo i Ramon Anglada la inves-
tigació i documentació de la història de les festes de la 
vellesa a Alella. Aquesta recerca s’ha concretat en una 
exposició i un documental que es podran visitar i visionar 
durant els dies en què se celebrarà la festa.

De no haver-se produït aquesta iniciativa, de ben se-
gur que els dos membres de Cerquem les Arrels, centre 
de recerca històrica d’Alella, que alhora formen part del 
cos de redacció de la revista Alella, haurien sigut peces 
fonamentals en la confecció del dossier que teníem pre-
vist. Possiblement però, sense l’aportació de la regidoria, 
la recerca no hauria pogut ser tant exhaustiva. Tal com 
podreu comprovar en la lectura del dossier finalment s’ha 
pogut documentar perfectament la història d’aquesta 
festa i s’ha recollit un material gràfic extraordinari.

Volem doncs destacar que mercès a la col·laboració 
entre Cerquem les Arrels, la Regidoria de Serveis a les 
Persones, la revista Alella i la gran quantitat de veïns 
d’Alella que han aportat la seva memòria i les fotografies 
dels seus àlbums familiars, s’ha pogut recollir el material 
que conformarà l’exposició commemorativa. Des de la 
revista Alella ens sumem a la celebració amb un dossier 
que reprodueix els continguts ampliats d’aquesta mostra. 
Una mena de catàleg de l’exposició. A través de les seves 
pàgines reviurem persones, indrets i costums que al llarg 
dels anys han conformat una celebració tradicional del 
calendari festiu alellenc. La lectura i visionat d’aquest 
material segur que ens proporciona estones de gaudi i 
serà de profit per a futurs estudis. És amb aquest doble 
propòsit que el publiquem.

Ramon Ruiz
Director

PRIMERA PLANA

EDITORIAL01 Coberta 
Il·lustrem la portada amb una 
fotografia cedida per Isabel 
Oliveras, que és la padrina 
que encapçala la comitiva de 
l’homenatge de la vellesa en el 
primer punt del recorregut, l’antic 
Ajuntament d’Alella. La Isabel és la 
padrina de l’Anton Mayolas (l’avi 
amb bigoti i boina a qui agafa del 
braçet). La imatge va ser presa el 
setembre de 1963, durant la 21ena 
edició de l’Homenatge a la Vellesa.

04 Cartes 
al director

06 Del poble
• Sopar amb Joan Tardà a Alella. 
• La Biblioteca proposa una 

“LiteraRuta” per Alella.
• Alella ja té mata-segell turístic. 
• La Generalitat revoca el concert 

a la residència El Mirador.
• Nadons nascuts l’any 2015 a 

Alella.
• Es mantenen les 3 línies de P3 a 

l’escola Fabra. 
• Oci saludable al Cap de 

Setmana Jove.
• Malestar al carrer Onofre 

Talavera per la nova zona blava.
• Una colla de “costureres” 

alellenques, de creuer!
DEL PLE
• La urbanització del Tram A de la 
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• Alella, al costat de les entitats 

del tercer sector.
• El Ple aprova l’ordenança 

reguladora dels clubs cannàbics.
• Esteve Garcia-Ossorio abandona 
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• La CUP demana que els temes 
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• Entrevista a Oriol Font, regidor 

d’Alternativa per Alella - CUP.
• La pressió veïnal obliga 

l’Ajuntament a actuar contra 
l’ocupació d’habitatges.

• El Laboratori d’Idiomes, un 
exemple més de la posició 
capdavantera de l’Institut 
d’Alella.

• Parlem amb membres 
d’Alcohòlics Anònims del 
Maresme.

• Entrevista a Magda Lienas, 
presidenta de l’Associació Dones 
Solidàries d’Alella, en el desè 
aniversari de l’entitat.
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• Les padrines de Cal Marquès.

26 Què fàn...
• Víctor Rubio i Juanjo Guisado.

27 Cultura
• L’òptica de l’ànima.
• Alella batega poesia.
• De la comunicació a la psicologia.

32 Col·laboració
• Ferran Fabra i Puig, un 

industrial avançat al seu temps.

36 Personatge
• Maria Teresa, Montserrat i 

Carme, les germanes Figueras 
Culla.

39 Dossier
• 75 anys d’homenatges a la 

vellesa.
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• Persones refugiades.

53 Magazín 

60 Esports
• Nou èxit i consolidació de la 

Caminada dels Tres Pobles.
• Breus
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Horari del restaurant a partir de l’1 de juny
De dimarts a diumenge de 13.30 a 16 h
De dimarts a dissabte de 21 a 23 h
 
Horari de la terrassa del 15 de juny al 15 d’agost
De dimarts a diumenge a partir de les 20 h. Cuina oberta fins les 24 h

Torna l’estiu 
a Els Garrofers 

Aquest any amb una proposta 
renovada i millorada 

Us hi esperem!

Passeig d’Antoni Borrell, 13 - 08328 Alella
Telèfon 935 40 17 94
elsgarrofersalella@gmail.com
www.elsgarrofers.com

Finançament 
9 mesos

Sense interessos

Per conèixer totes les nostres botigues 
   i tots els productes, visita el nostre web

La teva fusteria d’alumini

C/ Amadeu I, 33 C 
(carretera d’Alella)
08320 El Masnou
Tel. 93 540 45 00  
masnou@grupoalmansa.com

Aparcament gratuït 
al davant de la botiga

DESCOMPTE 

ESPECIAL PER 

ALS LECTORS 

DE LA REVISTA 

ALELLA
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TIRA CÒSMICA  Keco Santos

Carta del director

Departament de la Presidència

La revista Alella procura fer un seguiment de 
totes les vessants de la vida alellenca; així, en 
les seves pàgines hi podem trobar espais dedi-
cats a actualitat, cultura, història, esports, etc. 
També dediquem atenció a la política munici-
pal. D’aquesta manera, durant el cicle de qua-
tre anys que dura un mandat, procurem oferir 
una entrevista amb tots i cadascun dels regi-
dors de l’Ajuntament. Normalment comencem 
per l’alcalde en el primer numero després de 
les eleccions i, després, anem alternant entre 
els de l’oposició i els de l’equip de govern. La 
informació política es complementa amb algu-
nes notícies breus a la secció Del Ple i, si s’ha 
esdevingut algun fet rellevant, també procurem 
tractar-lo. Quan arriben les eleccions municipals 
en fem un seguiment especial amb tot un seguit 
de reportatges que constitueixen un protocol 
que anem perfeccionant cada quatre anys. La 
revista Alella no es una revista de política, tot 
i què aquesta temàtica forma part dels seus 
continguts.

En aquest número tocava entrevistar un regi-
dor de l’oposició i en fer la reunió del Consell de 
Redacció vam estar dubtant entre fer l’Annerose 
Bloss o l’Oriol Font, decantant-nos finalment 
per la primera.

En posar-nos en contacte amb la regidora 
del Partit Popular aquesta ens va fer saber que 
declinava la invitació adduint que la Junta lo-
cal ho havia decidit donada la manifesta par-
cialitat de la revista Alella en favor del govern 
d’Andreu Francisco. Completava la justificació 
amb l’argument que la revista rep diferents sub-
vencions econòmiques, a més de la cessió del 
local on realitza la seva activitat, i que en cap cas 
havien manifestat la seva oposició a aquest fet, 

però el que sí denunciaven era la seva proacti-
vitat en favor de l’actual govern d’ERC i PSC. I 
afegia que fins que no hi hagi una reconsideració 
clara i manifesta per part de la direcció de revista 
Alella, la seva postura es mantindrà invariable.

Uns arguments gairebé calcats als fets servir 
pel representant de Convergència quan també 
va declinar ser entrevistat per la revista Alella.

Al igual que en el cas dels convergents, vam 
oferir a la regidora popular de fer una trobada 
entre membres del partit i representants de la 
revista per tal que ens poguessin aclarir per-
sonalment en què, com i quan s’havien sentit 
agreujats per la revista. A aquesta oferta de 
diàleg, Bloss ens va contestar que li semblava 
una pèrdua de temps.

Com ja li vam manifestar a la Sra. Bloss 
creiem que aquesta postura no es justa per a 
ningú, ni per a la pròpia regidora, ni per a la 
revista, ni pels votants del PP a Alella, ni per als 
veïns d’Alella en general. 

Hem de respectar, encara que no entenem, 
les postures d’Annerose Bloss i d’Esteve Garcia-
Ossorio i, tal com els hem manifestat a tots dos, 
nosaltres seguirem intentant fer tant dignament 
com siguem capaços la nostre feina, sense tancar 
la porta a cap persona, col·lectiu o partit polític. 
Ja els ho hem fet saber personalment als regidors 
de CDC i PP, però volem deixar per escrit que ells 
mateixos (com qualsevol altre col·lectiu alellenc) 
poden comptar amb les pàgines de la revista 
(en forma d’entrevista, de manifest o qualsevol 
altre que convinguem) per a qualsevol cosa que 
vulguin manifestar, el seu desacord amb la línia 
editorial de la revista inclòs. Celebrarem el dia 
que reconsiderin la seva postura i es normalitzi 
la situació. 

SÍNDIC D’ERRADES. En el número anterior, el 339 (gener-març de 2016), a la secció Fototeca, 
on es relacionaven els noms dels components de la Coral parroquial que sortien a la foto, vam 
identificar malament una persona. Entre Nicolau Covisa i Joan Bassas no hi havia Josep Cortada, 
sinó que aquest personatge de la barba era Jaume Nicolau.

La regidora del PP, Annerose Bloss,
 declina ser entrevistada per la revista Alella
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Sopar amb Joan Tardà a Alella 
El restaurant Duran va acollir el passat 11 d’abril el sopar del col·lectiu 
tuitaire Piulades a la fresca @cada11cadames. La trobada va aplegar 
gairebé un centenar de persones vingudes d’arreu de Catalunya i 
va comptar amb la presència del diputat d’ERC al Congrés, Joan 
Tardà. Es dóna la circumstància que el sopar celebrat a Alella era el 
40è d’aquesta iniciativa, sorgida l’11 de setembre de 2012 i que, des 
d’aleshores, cada dia 11 organitza un sopar en un municipi diferent 
–Alella va passar el relleu a Sant Feliu de Guíxols, seu de la trobada 
del mes de maig. L’àpat de Can Duran va estar maridat amb vi d’Alta 
Alella. Abans del sopar, Can Lleonart va acollir una xerrada del propi 
Joan Tardà, acompanyat de Jordi Albadalejo. 

La Biblioteca proposa una 
“LiteraRuta” per Alella
La Biblioteca Ferrer i Guàrdia participa a la nova iniciativa de les 
biblioteques municipals de la comarca, 25 LiteraRutes pel Maresme, 
amb què es proposa passejar per diferents indrets de la comarca tot 
descobrint el seu patrimoni literari. La guia, que ha estat presenta-
da a totes les biblioteques del Maresme, s’edita en format paper i 
en versió digital, accessible de manera gratuïta des de Google Play 
i Apple Store (amb els noms BibliosMaresme per a tauletes i Bibli-
oMaresme per a telèfons mòbils). Aquestes aplicacions permeten 
seguir la ruta acompanyada de fragments de les obres descrites amb 
la geolocalització de cada punt del territori. En el cas d’Alella, es 
proposa la passejada “Excursionistes i viatges als segles XVIII i XIX”. 
El recorregut, guiat per Cristina Armengol i de dues hores de durada, 
passa per indrets on visitants com el baró de de Maldà, Francisco 
de Zamora o Arthur Young, al segle XVIII, i Frederic Rahola, Víctor 
Balaguer i Manel Roca, al segle XIX, ofereixen una mirada diferent, 
viva, atenta i fresca de l’Alella d’abans. 

Alella ja té mata-segell turístic 
Correus ja ha estrenat el mata-segell 

turístic d’Alella amb què pretén 
col·laborar a la projecció nacional 

i internacional de la tradició vitivi-
nícola del municipi, la DO Alella 
i la promoció de l’enoturisme. A 
més d’una imatge que remet al 
món del vi, al mata-segells també 
hi apareix el nom d’Alella i la data 

de l’enviament. Filatèlics, clients i 
turistes, doncs, ja poden sol·licitar 

aquesta estampació especial per als 
seus enviaments a l’oficina de Correus 

i, d’aquesta manera, fer viatjar el nom d’Alella arreu del món. La 
presentació del nou mata-segell turístic es va celebrar el 30 d’abril i 
va anar a càrrec de l’alcalde, Andreu Francisco, el director de Correos 
a Catalunya, Manel Rey González, i el president del Cercle Filatèlic 
d’Alella, Antoni Hernàndez.  

La Generalitat revoca el concert 
a la residència El Mirador
El Departament de Benestar Social i Família ha retirat totes les places 
concertades que tenia al geriàtric El Mirador, a Mas Coll, després 
que el centre hagi suspès diverses inspeccions. A la residència, 
que va iniciar la seva activitat fa uns dos anys, hi havia 66 avis. 
D’aquests, 61 ocupaven places públiques i han estat reubicats en 
tres residències de Barcelona i una situada al Maresme. La Gene-
ralitat va prendre aquesta decisió a principis d’abril, després que 
el centre no posés remei als problemes d’higiene, manteniment i 
neteja que s’hi havien detectat. Malgrat no oferir un servei en les 
condicions adequades, es descarta que hi hagi hagut cap cas de 
maltractament, motiu pel qual no es va decidir a tancar el centre, 
tot i donar per acabat el concert. Ara hi queden cinc places privades 
i la Generalitat segueix fent inspeccions, tot i que de moment no 
s’ha decidit clausurar el centre. Des de l’Ajuntament, la regidora de 
Serveis Socials i Ocupació, Laura Ribalaiga, explica que el consistori 
ha tingut un contacte molt directe amb el Departament i que, degut 
a aquests incompliments i també al fet de detectar que els treballa-
dors patien una situació laboral precària, el consistori ha deixat de 
col·laborar amb la residència a través de la borsa de treball. 
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Els assistents al sopar, escolten i fotografien l’intervenció de Joan Tardà.
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DEL POBLE
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DEL POBLE

Es mantenen les 3 línies de P3 
a l’escola Fabra 
Alella mantindrà la mateixa oferta de P3 a les dues escoles públiques 
del municipi, l’Escola Fabra i l’Escola la Serreta. Tot i que inicialment 
només es va oferir una línia a cada centre per al curs vinent, un cop 
finalitzat el període de preinscripció, el Departament d’Ensenyament 
ha decidit mantenir oberta la segona línia de l’Escola Fabra, ja que el 
número de preinscripcions ha superat les previsions inicials basades 
en les dades del padró i la tendència de matriculació dels últims anys. 
Així doncs, finalment Alella mantindrà els dos grups de P3 a l’Escola 
Fabra i un grup a l’Escola la Serreta.  

Oci saludable al Cap de Setmana 
Jove
Amb l’objectiu de promoure l’oci saludable i també per promoure 
les interrelacions i la participació de les diferents entitats juvenils del 
poble, Alella va tornar a celebrar el Cap de Setmana Jove, un esdeve-
niment que aquest any va coincidir amb el cap de setmana de Sant 
Jordi. Durant tres dies es van organitzar concerts, activitats culturals, 
festives, artístiques i esportives que, més enllà d’una festa, pretenien 
ser un bon moment per reflexionar sobre alguns dels problemes de la 
nostra societat. Sota el lema “Joves amb esperit crític”, l’Espai Jove va 
acollir una xerrada sobre la crisi dels refugiats, a càrrec de l’associació 
Stop Mare Mortum.  

Malestar al carrer Onofre 
Talavera per la nova zona blava
La nova zona blava d’alta rotació instal·lada al carrer d’Onofre 
Talavera ha provocat l’enuig dels veïns. L’Ajuntament ha habilitat 
aquesta nova àrea d’aparcament amb l’objectiu de facilitar una 
alternativa per a l’estacionament de curta durada. Es tracta d’una 
zona blava gratuïta amb unes vuit places d’aparcament en les quals 
s’hi pot estacionar durant una hora, de 8 a 20h. Alguns veïns, però, 
estan molestos perquè consideren que aquesta mesura beneficia els 
veïns d’altres zones del poble en detriment dels residents d’aquest 
carrer, que ja no poden estacionar davant de casa seva durant el dia. 
Aquesta mateixa situació ja es va produir al carrer Balmes, on alguns 
comerciants també van fer sentir el seu malestar quan es va habilitar 
una zona blava semblant. 

Una colla de “costureres” 
alellenques, de creuer!
Una expedició de 19 alellenques d’entre 39 i 85 anys acaben de tor-
nar d’un creuer que les va dur, des de Barcelona, a Marsella i Savona. 
Són les membres del grup que es reuneix habitualment a la botiga 
Friselina per conversar i compartir l’afició per les labors. Susanna 
Solà, responsable de la botiga, explica que “són un grup molt maco 
i hi ha molt bon rotllo. Va sorgir la idea de fer una sortida plegades i 
fer un cap de setmana de labors en un ambient diferent, i va acabar 
quallant la idea del creuer”. 

Ò
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Pati de l’edifici d’Infantil de l’escola Fabra.

Foto de família dels participants a la ginkana. Part del grup que va marxar de creuer.
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DEL POBLE

La urbanització del Tram A de la riera 
haurà d’esperar
L’Agència Catalana de l’Aigua ha acceptat les al·legacions presenta-
des per Aigües Ter Llobregat al projecte d’urbanització del Tram A de 
la riera –comprès entre el Camp de futbol i el pou Sorrenc- i ha emès 
un informe negatiu que impedeix tirar endavant les obres perquè 
afecten una canonada. Ara caldrà refer el projecte i el ple va aprovar 
que els 219.000€ previstos per aquests treballs es destinessin a altres 
actuacions necessàries al municipi. Així doncs, 60.000€ serviran per 
adequar el magatzem de Serveis Socials perquè aculli la base del 
SEM; 60.000€ a arranjar una canonada de Mas Coll; 38.500€ es 
destinaran diferents intervencions al Torrent Vallbona i al carrer de 
les Heures; 24.000€ a ampliar la vorera entre els habitatges de Cal 
Doctor i el giratori de Can Sans i 18.500€ a obres per millorar l’ac-
cessibilitat al centre de salut.
Pel que fa al projecte d’urbanització d’aquest tram de la riera, l’al-
calde Andreu Francisco es va comprometre a refer-lo durant aquest 
2016 per poder licitar les obres el 2017. 

Alella, al costat de les entitats 
del tercer sector
El Ple va aprovar una moció per donar suport a les entitats del tercer 
sector i reconèixer la seva tasca diària per contribuir a la garantia 
dels drets socials. En aquesta proposta també s’expressava el rebuig 
a la sentència del Tribunal Suprem que desestima el recurs presentat 
per la Generalitat en què reclamava la gestió dels fons procedents 
del 0,7% de l’IRPF per a finalitats socials, així com el nou sistema de 
gestió dels fons a càrrec de l’Estat que perjudica les entitats d’àmbit 
local i autonòmic. El ple també es va comprometre a donar suport a 
totes les accions que pugui emprendre la Generalitat en la defensa 
de les seves competències. La moció, presentada per ERC-SxA, va 
rebre el suport de totes les formacions excepte de Gent d’Alella i del 
PP, que es van abstenir. 

El Ple aprova l’ordenança reguladora 
dels clubs cannàbics
L’alcaldia va presentar, en el Ple ordinari del mes de març, una orde-
nança reguladora dels clubs cannàbics a Alella que estableix un radi 
de 300 metres al voltant dels centres sanitaris i educatius, a més de 
la mateixa distància entre locals. L’ordenança es va aprovar fa menys 
de dos anys, però les al·legacions que van ser formulades durant la 
seva exposició pública no van ser respostes i el procediment de tra-
mitació va caducar. La proposta va ser aprovada amb els vots a favor 
d’ERC (7), el PSC (1), l’abstenció de la CUP (1) i el PP (1), i els vots en 
contra de Gd’A (2). L’abstenció de la CUP va venir motivada perquè, 
segons va manifestar el seu regidor, Oriol Font, no s’estableix “el per-
què dels 300 metres”. Va demanar “trobar la justificació de quina és 
la distància que es considera oportuna”. El vot en contra de Gd’A va 
venir motivat perquè les distàncies deixen un marge molt reduït per a 
la ubicació d’aquest locals, per la qual cosa el regidor de la formació, 
Josep Bardés, va manifestar que “no cal portar l’ordenança si només 
es pot posar un centre o cap”. 

Esteve Garcia-Ossorio abandona el Ple
Abans que comencés el Ple ordinari del passat 31 de març, el regi-
dor de Convergència va anunciar que marxava de la sala. La sessió 
va començar amb un retard de trenta minuts perquè una vintena 
de veïns de Mar i Muntanya estaven conversant amb l’alcalde, An-
dreu Francisco, a la porta de l’Ajuntament sobre les ocupacions que 
s’han produït al municipi. Garcia-Ossorio va anunciar que marxava 
perquè “el que es debat aquí no té res a veure amb el que està 
passant al carrer”. Abans d’abandonar el Ple, el regidor de CDC va 
afegir que “avui a Convergència li toca estar al costat dels veïns”. I 
mentre això passava, residents de Mar i Muntanya van desallotjar 
una de les cases ocupades pels gitanos que fugen de la Mina, se-
gons va explicar un dels veïns a la revista Alella. En abandonar el 
Ple, Garcia-Ossorio va manifestar que esperava que en les properes 
sessions “es parlin les problemàtiques reals per poder debatre i aju-
dar el govern”. 

La CUP demana que els temes 
importants arribin al ple
El regidor d’Alternativa per Alella-CUP, Oriol Font, va demanar una 
“revisió” dels temes que poden ser debatuts al Ple enlloc de a la 
Junta de Govern. Font entén que el ple és el “lloc natural de debat” 
i per això va reclamar a l’alcalde que temes de “rellevant impor-
tància” per al municipi es tractessin durant les sessions plenàries 
perquè els ciutadans poguessin entendre els diferents posiciona-
ments de les formacions. L’alcalde, Andreu Francisco, va respondre 
al prec d’AA-CUP explicant que s’aplica la normativa que estableix 
què cal tractar en diferents àmbits. És a dir, què cal tractar al ple i 
què a la Junta de Govern. Francisco també va recordar que munici-
pis com Alella tenen l’obligació de fer un ple cada dos mesos i, en 
canvi, les sessions es convoquen mensualment per poder discutir, 
aprovar o votar els 31 temes que la llei determina que són compe-
tència del Ple. 

DEL PLE

Ò
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ACTUALITAT

“A Can Serra hi tenim 
una greu irregularitat 

urbanística”
Oriol Font

Regidor d’Alternativa per Alella - CUP

Oriol Font va triar la vinya de 
l’Esqueixa per la sessió de fotos 
que acompanya aquesta entrevista. 
Es tracta d’una bonica vinya vella, 
propietat de la família Caralps, i 
que no es conrea des de fa alguns 
anys. En el passat, aquesta vinya 
havia estat propietat de la família 
de Francesc Ferrer i Guàrdia. 
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ACTUALITAT

CARLA RIVEROLA / FOTOS: ÒSCAR PALLARÈS 

Oriol Font és el primer regidor de la CUP a 
l’Ajuntament d’Alella. Enamorat del poble i 
del seu vi –“a Alella tots els actes s’acaben 
amb un vi”, ens diu-, assegura que la feina de 
regidor serà breu: “tornaré a la rereguarda 
quan s’acabi aquesta etapa de política activa”, 
diu. Potser molt més breu que no pas les se-
ves explicacions. Oriol Font gaudeix donant 
a conèixer les seves idees i propostes, des 
de ben lluny se li veu l’entusiasme pel que 
fa. Ens visita a la redacció de la revista per 
explicar-nos d’on ve i cap a on va. 

Ets llicenciat en Ciències Ambientals i en 
Dret. D’on et surt la vocació política?
Sempre he estat polititzat. La vida és prendre 
partit. Ara estic a primera línia, però sempre 
he estat a la rereguarda i és on tornaré quan 
s’acabi aquesta etapa de política activa. La 
meva militància neix de l’ecologisme. Sobre-
tot sóc ecologista, i des d’aquí enfoco tota la 
meva militància política. No tinc voluntat de 
fer carrera política, sinó que intento ser on 
s’ha de ser en cada moment per ser més útil. 

A què et dediques a banda de la política?
Em considero advocat, però mai se sap què 
acabaràs fent. Però ara no em dedico a l’ad-
vocacia, ho he hagut de deixar. 

Era difícil de combinar amb la feina de 
regidor?
Al principi pensava que podria combinar el 
despatx i l’Ajuntament, però havia de fer bé 
una de les dues coses. 

Heu presentat una denúncia sobre el 
projecte urbanístic de Can Serra. Ens en 
fas cinc cèntims? 
Hem posat el focus a Can Serra i hem trobat 
que hi ha un seguit d’irregularitats tant per 
part de l’Administració com del promotor. Es 
tracta d’una denúncia bandera. Hi ha moltes 
coses que han fallat. Tenim una greu irregu-
laritat urbanística. 

Quines irregularitats reflecteix el docu-
ment?
Principalment hi ha irregularitats tant de tra-
mitació com d’execució. Per posar tan sols 
alguns exemples, s’ha enderrocat l’antic ga-
lliner per construir un celler de vins; o, una 
de les més greus, s’ha derruït una piscina 
descoberta de 60 metres quadrats, que s’ha 
desplaçat a una zona de màxima protecció 
ambiental, i han construït una piscina cober-
ta de 150 metres quadrats amb lavabos, dut-
xes i zona de màquines. No es pot construir 
una cosa que no té cap vinculació amb els 
usos tradicionals de la finca. Tampoc s’ha fet 
cap tipus de prospecció arqueològica, sent 
una àrea de gran expectativa pels jaciments 

coneguts i documentats que hi ha. La qüestió 
té tanta transcendència perquè aquesta finca 
està catalogada i en espai protegit. S’ha de 
defensar i no s’està fent. 

Què n’espereu d’aquesta denúncia? Quin 
és l’objectiu principal?
Primer, posar sobre la taula que l’urbanis-
me no està funcionant com hauria de funci-
onar. Que hagi passat això i no s’hagi actuat 
denota que alguna cosa no està funcionant 

bé. Segon, la protecció del nostre patrimoni 
històric. Malgrat que estigui molt protegit pel 
POUM, la cadena burocràtica fa que acabi de-
gradant-se sent tot legal.. No és un problema 
d’una baula que falla, és un problema de tota 
la cadena. Volem posar el punt d’atenció i dir 
que s’ha acabat. 

Quina resposta espereu ara?
Volem que s’acabi la casa principal el millor 
possible i que s’enderroquin la resta d’edifi-
cacions. Hem de posar el focus d’atenció en 
el manteniment del patrimoni d’Alella. El que 
demanem és que s’obri un expedient, que és 
el que es fa quan es presenta una denúncia.

Quin tipus d’oposició s’exerceix des de la 
CUP? 
Resistir i crear. Enfoquem l’oposició per tal 
que hi hagi la millor gestió del present. S’ha 
d’ajudar a fiscalitzar perquè tot funcioni el 
millor possible. L’altra vessant, com a partit 
d’esquerres, és l’imaginari de futur. Hauríem 
d’anar per aquí. Intentem fer una oposició 
propositiva, creativa i fiscalitzadora. S’ha de 

“NO ES POT CONSTRUIR 
UNA COSA QUE NO TÉ CAP 
VINCULACIÓ AMB ELS USOS 
TRADICIONALS DE LA FINCA” 

“INTENTEM FER UNA OPO-
SICIÓ PROPOSITIVA, CREA-
TIVA I FISCALITZADORA”
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ACTUALITAT

reconèixer la feina ben feta i s’ha de dir quan 
es fa malament. Quan no es reconeix la feina 
ben feta, es dóna ales a la mediocritat. No 
s’ha de pensar en el frec a frec entre partits, 
sinó en el que és millor per al poble. 

Quina és la relació amb el govern? Fa uns 
mesos alguns partits de l’oposició van fir-
mar un manifest contra el que considera-
ven un menyspreu per part de l’alcalde...
Ens entenem bé amb el govern, però inten-
tem evitar els copets a l’esquena. Volem que 
es facin coses, i quan no es fan, intentem 
collar. Intentem que el govern faci el millor 
possible la seva feina, la nostra finalitat no 
és acontentar-lo.

Sovint us heu queixat de la brevetat de 
l’ordre del dia dels Plens. Al vostre web 
heu denunciat que la majoria d’assump-
tes es tracten a les juntes de govern. 
Com s’haurien de fer les coses?
Hauria de canviar l’accés a la informació 
per part dels regidors. A la Junta de Govern 
molts temes no se saben abans de la reunió. 

Es porten els temes extraordinàriament. Hi 
ha moltes decisions importants que no te-
nen lloc al Ple. Nosaltres vam proposar que 
qualsevol proposta de més de 100.000 euros 
hagués de passar pel Ple, però no es va ac-
ceptar. La legalitat no obliga, però permet. 
Hi hauria d’haver molts més temes als plens. 

Alguns partits de l’oposició han manifes-
tat el seu rebuig als temes que es porten 
al Ple municipal. Quina és la posició de la 
CUP? S’han de portar els temes que no 
són estrictament municipals?
No estem d’acord amb les mocions supèrflu-
es. De vegades hi votem a favor, però no ens 
posem com a coproposants. Això va molt a 
criteri. A la CUP som municipalistes, el nos-
tre focus polític és el poble i és des d’aquí 
que es creix com a democràcia. Per exemple, 

l’acord Turquia-Europa ens afecta com a ciu-
tadans. Hi ha temes rellevants. 

Alella ha viscut en els últims mesos al-
gunes polèmiques. L’escultura del bolet 
en va ser una. Des de la CUP es va fer 
una gran crítica cap a la decisió presa pel 
govern...
Un altre cop és el copet a l’esquena. Vam 
presentar moltes al·legacions per intentar 
canviar el procés d’instal·lació de l’escultura. 
Al final va ser: “Es fa i es fa”. Intentes influir, 
però al final no pots. Va ser un fals procés de 
participació. S’havia decidit que s’instal·lava 
una escultura. El que podies escollir era el 
mal menor. L’art pot ser bell, però no és em-
belliment. Les escultures no han d’anar a les 
rotondes. Ha d’estar en un lloc on poder-la 
observar i gaudir-ne. Se’ns va arribar a dir 
que la CUP estava en contra de l’art. Ni molt 
menys! Som molt favorables a l’art públic, 
però cada cosa on correspon. 

Un altre conflicte va ser per la situació 
de l’oficina de vendes d’habitatges a Can 
Calderó...
La queixa principal era que, per la via de fet, 
es va instal·lar una caseta comercial en zona 
verda segons el POUM. Van col·locar els pa-
nells publicitaris sense cap tipus d’autoritza-
ció municipal. Vam presentar una denúncia 
a l’Ajuntament. En vam demanar la retirada 
i l’obertura del procés sancionador.

Les ocupacions que s’han produït darre-
rament han posat Alella en el focus me-
diàtic. Creus que s’han fet bé les coses 
des de l’Ajuntament?
S’han fet coses bé, però s’han fet tard. S’hau-
ria d’haver informat més des d’un principi. 
No és un problema estrictament local, ha 
passat en altres municipis... 

Molts veïns es queixaven de la manca 
d’actuació de l’Ajuntament...
El problema s’ha enfocat no només com a 
local. Afecta tot Catalunya. L’Ajuntament no 
pot fer de “xèrif”. Quan es va recuperar una 
de les cases ocupades, l’Ajuntament no po-
dia ser-hi. No pot alimentar actituds il·legals, 
però sí que hi era la policia. D’aquest tema no 
se’n pot fer un ús partidista. La gestió ha de 
ser calmada i correcta per no alimentar la ru-
morologia. A cap nen se li pot prohibir l’edu-
cació ni a ningú l’accés a la sanitat pública. 

A banda de l’actualitat diària, Alella té 
alguns reptes plantejats per al futur. El 
primer és el nou Casal. Et sembla una 
bona opció? Creus que hi havia inver-
sions més importants, com ara la nova 
biblioteca o el Passeig de la Riera? 
Per a nosaltres la prioritat número u era la bi-
blioteca, però òbviament un cop el Casal ha 

“HI HA MOLTES DECISIONS 
IMPORTANTS QUE NO 
TENEN LLOC AL PLE”
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d’anar a terra perquè no compleix les mesu-
res de seguretat, s’ha de fer l’espai cultural. 
És una eina boníssima, estem frisant perquè 
s’obri. És un nou centre de connexió entre tot 
el poble. Educació, dansa, cinema, teatre...
Tot això pot crear unes sinèrgies brutals! 

I què en penses del nom? T’agrada això de 
“Espai Cultural” o li diries Casal d’Alella?
Espero que no es digui Espai Cultural! És 
molt de diputació, de centre cívic. Crec que 
se li pot trobar un nom. Tenim un punt prou 
humorístic per trobar-li un bon nom. Sorti-
ran coses curioses...El rusc, per exemple. Si 
ha de ser un nom d’una persona, s’haurà de 
fer per votació popular. 

Com caldria haver gestionat el tema dels 
Escolapis? S’han fet bé les coses? Per 
què? Com t’agradaria que fos el futur 
d’aquesta finca?
Es va fer malament. La casa és un pou sense 
fons, públicament no era assumible. Tota la 
resta es va deixar perdre. Qui s’ha enriquit 
ha estat el senyor Oliu... Va comprar el llac, 
Can Xeco Monnar i els jardins romàntics per 
1,3 milions d’euros, i ha venut els jardins per 
1,3 milions d’euros. S’ha quedat Can Xeco 
Monnar i el llac a cost zero. Un negoci rodó. 
L’Ajuntament ha perdut la capacitat de fer 
que els jardins fossin públics i tenir l’espai 
del llac per decidir què fer. Fa molts anys que 
arrosseguem el problema. 

En nombroses ocasions la CUP ha de-
nunciat el poc marge de participació o 
de promoció de llocs de treball que es fa 
des de l’Ajuntament...
Es tracta d’externalitzacions. Vam defensar 
les cooperatives locals de treball o llocs 
de treball sense gaire especialització. Els 
serveis s’han externalitzat. Per exemple, la 
gestió dels jardins. Es podria haver fet des 
de l’àmbit públic. El servei de joventut, parti-
cipació, dones i de cooperació s’ha externa-
litzat... Estem creant una empresa de serveis 
públics. Entenem que la difusió dels llocs de 
treball o dels projectes es pot fer millor. S’ha 
de collar. Molta de la feina que fem no es veu.

Si la CUP accedís a l’alcaldia i, per tant, 
al govern, quines serien les principals 
diferències?
Intentaríem remunicipalitzar activitats, com 
la gestió de la jardineria. No enfocaríem 
l’Ajuntament com una empresa piramidal. 

L’Alcalde no té perquè cobrar més que els 
regidors. El que postula la CUP és que si es-
tàs al govern cobres dues vegades i mitja el 
salari mínim interprofessional, i si estàs a 
l’oposició, el salari mínim interprofessional. 
Això no et crea dependència de la política i, a 
més, et fa ser conscient dels diners. No vol dir 
que desitgi la precarietat la resta de la meva 
vida, però no toca cobrar tant: la nostra tasca 
com a polítics no és el benefici econòmic. 

És correcte el nivell de pressió fiscal que 
assumim els alellencs?
Està dins dels marges legals, està en el perfil 
baix. Cada ingrés ha d’anar associat a una 
despesa. Hauríem de saber a què va destinat. 

Et sembla correcte el cicle anual de fes-
tes a Alella amb la Festa Major i la Ve-
rema com a bucs insígnia? Com opinava 
Mercè Marzo, creus que dediquem mas-
sa energia a les festes?
Tendim a intentar simular el que no som. Tot 
passa per l’Ajuntament. Una de les coses que 
més m’agrada és els Espais de Poesia; i tam-
bé els Músics en Residència. Ara bé, portar 
l’Ainhoa Arteta és insultar el sentit de les 
festes; no som el Festival de Cap-Roig! Hem 
de potenciar les creativitats. Això ja ho fa 
un gestor privat. Ens costa massa diners i, a 
sobre, ho financem. 

Quin creus que ha de ser el paper dels 
mitjans locals en l’articulació de la socie-
tat alellenca? 
La revista Alella fa una tasca admirable. En 
certa manera recull i destil·la l’ànima del po-
ble. Per a mi és un honor que la revista Alella 
m’entrevisti. És un orgull que el poble tingui 
una revista així, de tan alt nivell. I quan he de 
criticar-la i veig alguna cosa que no m’agrada 
ho dic, com per exemple quan m’he queixat 
que, a vegades, confoneu els conceptes “go-
vern” i “Ajuntament”. 

Què penses del fet que els regidors de 
CDC i PP hagin rebutjat ser entrevistats 
per la revista?
És una falta de respecte cap a la revista, cap 

als voluntaris que la fan possible i cap als 
veïns d’Alella. Això vol dir no que no entenen 
què és la revista Alella. S’ha de defensar el 
respecte a la vostra independència.

Tu creus que és possible mantenir la in-
dependència, encara que comptem una 
subvenció municipal que no arriba al 
10% del pressupost anual de la revista i 
que la nostra redacció estigui situada en 
un edifici municipal?
És evident!

Quin futur li espera a Catalunya? 
El que nosaltres vulguem, només depèn de 
nosaltres. 

PERFIL
• Va néixer el 1983 a Barcelona. 
• Quan tenia un any i mig es va traslladar a 

Alella, d’on sempre s’ha sentit. Van venir 
a viure al poble perquè el seu pare sempre 
n’havia estat enamorat. La seva mare és 
filla de zamorans i el seu pare, de Sants. 

• Va estudiar a l’Escola Fabra, i després Ci-
ències Ambientals i Dret a la UAB. Sap 
tocar el clarinet. 

• Ha treballat de cambrer, monitor, guia de 
muntanya, consultor ambiental, transpor-
tista, investigador en polítiques locals a la 
Pi Sunyer, i d’advocat en els darrers cinc 
anys. 

• Li agrada cuinar per als amics, fer cerve-
sa, deixar-se sorprendre a la Filmoteca 
de Catalunya i voltar pel camp. El seu vi 
preferit és el Tallarol, d’Alta Alella. 

• No és militant de la CUP, sinó simpatit-
zant. La seva militància activa va comen-
çar amb La Garnatxa. Actualment l’as-
semblea d’Alella està formada per prop 
de 15 persones. Confessa que la forma 
assembleària de funcionament és com-
plicada, però és amb la que se sent més 
còmode i considera la més democràtica 
i adequada per haver de reconduir les si-
tuacions des de diferents perspectives. 

“ENTENEM QUE LA DIFUSIÓ 
DELS LLOCS DE TREBALL 
O DELS PROJECTES ES POT 
FER MILLOR”

ACTUALITAT
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La pressió veïnal obliga 
l’Ajuntament a actuar contra 
l’ocupació d’habitatges
L’alcalde reconeix passivitat i promet passar a l’acció per evitar nous casos d’usurpació

ÀLEX ASENSIO 
La crisi econòmica dels darrers anys ha con-
vertit Alella en terreny adobat per a l’ocupació 
com a mitjà d’accés a un habitatge sense as-
sumir-ne cap despesa; no tant per la demanda 
social de la població com per la gran quantitat 
de cases que han quedat tècnicament abando-
nades en mans d’entitats de crèdit i de socie-
tats inversores. Tot i aquest caldo de cultiu, el 
nombre de casos detectats per la Policia Local 
no ha arribat mai a excedir-ne la quinzena, la 
qual cosa representa una afectació inferior al 
0,5% del parc d’habitatges.  

A nivell d’opinió pública, el fenomen havia 
estat poc rellevant fins que el març de l’any 
passat una família d’ètnia gitana procedent 
del barri de Sant Roc de Badalona va ocupar 
una torre en el número 8 del carrer de la Ser-
reta, prop de can Teixidor. La casa estava en 
mans d’un banc, però en aquest cas l’ocupació 
no obeïa a necessitats peremptòries, sinó que 
els seus estadants en disposaven per caprici 
com a destinació de cap de setmana. Aquell 
cas va posar en guàrdia els veïns.

La diàspora gitana 
Les alarmes a la zona van tonar a saltar me-
sos després. La matinada del 23 de gener, un 
jove gitano del llinatge dels Baltasares resulta 
mort per membres del clan dels Peludos en 
una batussa al Port Olímpic de Barcelona. 
Els Mossos d’Esquadra identifiquen tres in-
dividus com a autors materials de l’homicidi, 
però l’entorn del difunt –per boca de la seva 
matriarca, la iaia Ramona– n’amplia la res-
ponsabilitat a tots els allí presents i promet 
venjança. Estan sentenciats: ull per ull i dent 
per dent. La llei gitana es regeix per un codi 
d’honor no escrit en què l’assassinat pot ser 
comès per un individu, però té efectes sobre 
qualsevol persona que hi tingui vincles de pa-
rentiu per remots que aquests siguin.

A partir d’aquí, l’èxode. Precipitat i mas-
siu: mig miler de veïns i veïnes de la Mina, a 
Sant Adrià de Besòs, de Sant Roc, a Badalona, 
i de la Salut, a Santa Coloma de Gramenet, 
fugen dels seus domicilis. En alguns casos, 
els desplaçats cerquen refugi a casa d’altres 
familiars, des de Múrcia fins a Montpeller; 

en d’altres, s’aixopluguen on poden. També 
a Alella, on tot just un mes després del crim 
s’instal·la un nucli familiar extens conformat 
per 15 adults i 17 menors al número 16 del car-
rer de Garbí, a Can Teixidor. Per primer cop, 
l’habitatge ocupat és propietat d’un particular.

La reacció municipal
Els primers dies l’Ajuntament va assistir els 
menors proporcionant-los mantes i aliments. 
Es tractava d’atendre’ls, però també “d’esta-
blir un cert grau de confiança per tenir una 
línia directa de diàleg i poder aconseguir la 
seva identificació, fer-ne la valoració social 
i contenir l’arribada de més persones”. Els 
compromisos verbals assumits pel patriarca 
davant l’alcalde, però, es trenquen aviat: els 
dies 26 i 27 de febrer hi aterren noves famí-
lies que ocupen cases a l’avinguda d’Alella i 
al carrer de Teià, a Mar i Muntanya. De nou, 
una d’elles pertany a un particular. Tot plegat 
esporugueix i indigna els veïns, que se senten 
ultratjats i indefensos. El dia 29 Serveis Soci-
als retira els ajuts als infants.

Mentre va pertànyer al banc, al carrer del Pla hi vivien dos ocupes i un gos. Ara, el nou propietari els ha fet fora, la qual cosa ha motivat una 
denúncia contra ell per amenaces i intimidació.
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La titular de la Regidoria, Laura Ribalaiga, 
creu que la usurpació de cases particulars 
s’explica per l’instint de supervivència: “en 
aquell moment la prioritat era salvar el coll i 
protegir la família, fins al punt que matrimonis 
que s’havien separat van tornar a ajuntar-se 
per necessitat”. Els veïns no es creuen la ver-
sió: “són aquí perquè són els mateixos que 
van ocupar a la Serreta l’any passat i sabien 
perfectament on es ficaven”. Les dues coses 
són certes. Després d’un mes amagat fora de 
Catalunya, el grup familiar liderat per l’avi 
torna a Alella. El patriarca és un pastor evan-
gelista que hauria mediat en altres plets i que 
per aquesta raó seria una figura qüestionada 
per alguns sectors de la comunitat caló. De fet, 
és ell qui notifica a l’Ajuntament que algú ha 
cremat la torre de la Serreta, no se sap quan ni 
com. Cap veí no va advertir l’incendi, ni consta 
cap actuació de Bombers. Alguns atribueixen 
el foc al clan rival. El cas és que la casa està 
calcinada per dins, inservible. Vet aquí perquè 
ocupen la casa del carrer de Garbí.

La política informativa
El desencontre amb els veïns es veu agreujat 
per l’hermetisme informatiu, ja que la policia 
autonòmica recomana silenci per no posar en 
risc la integritat física de cap desplaçat. En 
un clima de crispació creixent, l’11 de març 
l’Ajuntament emet un comunicat on defineix 
la situació com a “molt complexa i sense pre-
cedents” i destaca que “un cas excepcional 
requereix una solució igualment excepcional”. 
La cosa pot anar per llarg. 

Certament, la problemàtica va molt més enllà 
de l’àmbit i les competències municipals. Hi 
ha vint-i-cinc poblacions afectades, per la qual 
cosa es constitueixen diverses meses sectori-
als on són presents els ajuntaments implicats 
i els departaments d’Interior, d’Habitatge, i 
d’Afers Socials i Família de la Generalitat per 
mirar de resoldre el conflicte. En paral·lel, s’es-
tableixen canals d’interlocució i mediació amb 
membres rellevants de la comunitat romaní 
perquè consensuïn el retorn dels desplaçats. 
A tal efecte s’elaboren llistes amb la identitat 
dels que poden tornar que són validades per 
uns, però revisades i rebutjades per d’altres. 
Per això el procés avança tan lentament. 

Crítiques a la Generalitat
Vist en perspectiva, Ribalaiga assegura que 
“la majoria de solucions han vingut per baix”. 
La regidora descriu un “doble nivell” de funci-
onament en les meses de coordinació: el dels 
ajuntaments i els serveis socials municipals, 
“que hem obert un espai de treball amb lí-
nia directa entre nosaltres”, i la Generalitat. 
Tanmateix, considera que “s’han abordat ra-
onablement bé qüestions com la seguretat, la 
mediació i, arribat el moment, l’escolaritza-
ció”; però no pas les solucions d’habitatge. Tot 
i la insistència dels municipis, la Generalitat 
ha trigat massa a oferir pisos per al reallot-
jament dels desplaçats. “És un problema de 
burocràcia i de proximitat”. La Generalitat no 
sent l’alè del carrer ni posa noms i cognoms 
a la gent. “Per a ells una resposta ràpida pot 
dilatar-se dos mesos; quan, per a mi, són dos 
dies”, diu la regidora. 

La rebel·lió dels veïns
Lluny d’assossegar-se, l’ambient segueix cal-
dejat. El 31 de març, coincidint amb l’hora 
d’inici del ple municipal, un grup de veïns 
d’Alella de Mar es concentra a la porta del 
consistori. Després de dialogar amb l’alcal-
de, acorden de reunir-se aquell mateix ves-
pre. D’aquella trobada neix el compromís 
de convocar per al 13 d’abril una audiència 
pública per abordar en exclusiva el problema 
de les ocupacions. I mentre això passa a Can 
Lleonart, a Mar i Muntanya un altre grup de 
veïns entra en l’habitatge ocupat del carrer 
de Teià, aprofitant que en aquell moment era 
buit, i en retorna la posessió als propietaris 
legítims. 

L’Ajuntament queda en entredit. Com ver-
balitzarà un veí: “el sistema està malalt. Els 
ciutadans podem fer les coses millor i més 
ràpid”. Molta gent ho celebra i hi ha qui parla 
d’organitzar patrulles ciutadanes. El 3 d’abril 
s’obre una pàgina de Facebook que duu per 
nom Alella en mans dels gitanos, que es de-
dica a llançar invectives contra l’actuació del 
govern. Davant les acusacions de racisme, 
els seus promotors la rebategen com a Ale-

lla en mans de l’ocupació i dels robatoris, 
si bé continuen sostenint que “a Alella ja no 
governa ERC. Governa un clan de la Mina”. 
Davant el caire que pren tot plegat, el dia 7 
els grups que integren el govern municipal 
(ERC-Sumem per Alella i PSC-Alella Primer) 
fan una crida pública a la convivència, a no 
caure en la discriminació per raons d’ètnia 
o procedència, i a observar les vies legals i 
els procediments judicials de denúncia i de-
sallotjament.    

‘Mea culpa’ de l’alcalde
Amb aquest rerefons se celebra l’audiència 
del 13 d’abril, a la qual assisteixen unes 150 
persones. Aquell vespre assistim al punt àlgid 
del conflicte. I també al seu punt d’inflexió. 
L’expectació mediàtica és màxima, inclo-
ent-hi una connexió en directe per al TN de 
TV3. Per parar el cop, el Govern encarrega al 
jurista Javier Berzosa, exregidor del PP, que 
exposi el marc legal. La idea és traslladar la 
imatge que l’Ajuntament està lligat de mans i 
peus. Així és, però cal aclarir un extrem: “no 
hi ha cap termini legal, ni 24, ni 48, ni 72 ho-
res, que consolidi una ocupació. La denúncia 
del veí hauria de donar peu a la detenció de 
l’ocupa per part de la policia”. Si els agents 
s’inhibeixen sols és degut a la “inexperiència, 
el desconeixement o la desorientació”. L’ex-
plicació posa el focus sobre la Policia Local. 
El portaveu de Convergència, Esteve García-
Ossorio, demana per què no s’hi ha convidat 
el sots-inspector. Algunes veus acusen el Go-
vern d’estar-la “desballestant”, de “fer la vista 
grossa” i de no motivar prou el cap de Policia, 
insinuant que per això plega. Apareix la mala 
llet: “ni ho resols, ni ho resoldràs. Mires cap 

Sant Roc recupera el pols

Omertà: cap desplaçat no vol atendre la 
premsa. I els que han tornat a Sant Roc, 
encara menys. La majoria hi té casa, feina i 
negoci. La gent vol fer vida normal. Hi hem 
estat i hem parlat amb Mustapha Aoulad 
Sellam. Com a coordinador del Districte 6 
de Badalona ha pres part en tots els di-
positius de mediació: “hi havia precedents, 
però no de la mateixa magnitud. Hauria 
estat millor haver donat una resposta dins 
del marc normatiu, però la solució s’ha 
anat construint a través de persones que 
feien d’intermediàries. Per això de cara al 
futur caldria donar cobertura legal i insti-
tucional a aquests processos”. 

En Musta coneix la genealogia de tot 
el veïnat. Al barri hi ha un terç de paios, 
un terç de gitanos i un terç d’immigrants 
d’altres països empobrits, sobretot paquis-
tanesos. S’hi respira certa tibantor. “Tenim 
un percentatge de coexistència i un altre 
de convivència, per això es tracta de fo-
mentar la interculturalitat mitjançant dinà-
miques de participació col·lectiva” en tots 
els àmbits: a l’escola, al món de l’esport i 
al carrer. Ell és optimista: “a Sant Roc es-
tem tornant a la normalitat i alhora estem 
caminant cap a la nova normalitat que vo-
lem assolir”. Cita la diada de Sant Jordi i 
la crema del Diable de les Festes de Maig 
com a exemples del canvi de perspectiva 
i d’estratègia municipals: “el nou Govern 
de la ciutat ha decidit no invertir més en 
formigó i sí en les persones per la via de 
l’empoderament en els afers del territori. 
El 2016 celebrem 50 anys de la fundació 
del barri i hi ha problemes que segueixen 
enquistats i que l’administració no pot re-
soldre sola. Necessitem el compromís cí-
vic. Si hi posem una font o una paperera, 
els veïns l’han de sentir com a pròpia sinó 
volem que duri dos dies”.  

AMB 500 PERSONES 
DESPLAÇADES I MÉS DE 
VINT MUNICIPIS AFECTATS, 
LA POLÍTICA INFORMATIVA 
DE L’AJUNTAMENT 
RESTA SUPEDITADA A 
LES INDICACIONS DE LA 
GENERALITAT
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a una altra banda i passeges molt bé pel car-
rer. Ara que tindràs un gerent, vés a ajudar la 
Policia, que són uns xicots excel·lents”. I els 
tòpics populistes de sempre: que si “els ale-
llencs paguem l’IBI més car de tot Catalunya”, 
que si “per a Serveis Socials els gitanos són 
refugiats” mentre “hi ha avis que estan al llit 
i que no reben cap ajut”, que si “no sóc racista 
però vull saber si els meus impostos serviran 
per ajudar a qui se salta les lleis” o que si “a 
Sant Roc no seré jo qui els digui què han de 
fer, però aquí sí”.

Quan arriba el seu torn, l’alcalde detalla 
les gestions realitzades; en són moltes, però 
encara no han donat cap fruit. Andreu Fran-
cisco prova de justificar-ho -”hem treballat de 
manera silent, però la reubicació depèn dels 
serveis d’Habitatge de la Generalitat”, diu-, 
però l’auditori no cedeix fins que no canvia el 
discurs. Tot d’una, Francisco entona el mea 
culpa: “reconec que hem tingut una posició 
passiva. A partir d’ara serem proactius amb 
l’objectiu d’evitar noves ocupacions i posar 
pressió sobre les existents. Passem de mode 
avió a 4G”.

Molts assistents es congratulen. “Hem estat 
molt crítics amb l’actuació municipal fins 
ara. Però reconec que el canvi l’honora i el 
felicito”, diu el president de Coma Fosca. En 

representació de les associacions de veïns 
presents a l’acte, Mercè Vizern llegeix un ma-
nifest i proposa crear una comissió conjunta 
que es reuneixi un cop al mes per abordar 
les principals problemàtiques en matèria 
de seguretat. L’alcalde recull el guant i el 25 
d’abril té lloc la primera trobada. “La idea és 
aprovar-ne un reglament per ple i funcionar 
com un consell sectorial”, assegura. 

Guirigall polític
L’alarma social generada per les ocupacions, 
afegida al problema dels robatoris, ha donat 
ales a l’oposició, que no ha desaprofitat cap 
tribuna -xarxes socials, reunions veïnals, 
plens municipals i escrits a El Full- per bur-
xar en la ferida. El debat sobre la seguretat 
-i sobre els drets de ciutadania!- ha perfi-
lat dos blocs: d’una banda els grups d’es-
querres i, per l’altra, CDC, Gd’A i PP. Per a 
García-Ossorio, “qui comet un delicte és un 
delinqüent” i va anunciar que si la Policia 
s’hi aplicava “des de CDC estarem a tope 
amb ells”. “Annerose Bloss (PP) va acusar 
ERC de ser indulgent “perquè Oriol Junque-
ras és amic dels gitanos” i ha proposat que 
siguin acollits al poliesportiu en qualitat de 
“refugiats-ocupes”. Per la seva part, Mercè 
Marzo (Gd’A) exigeix “que s’assumeixin res-
ponsabilitats” i “terminis concrets: fer què 
i quan”. En el ple d’abril, les tres formaci-
ons van subscriure una moció per impedir 
l’empadronament en determinats supòsits. 
La proposta no va prosperar. Per al regidor 
d’Alternativa per Alella-CUP, Oriol Font, “la 
inscripció al padró no és un instrument de 
control o de discriminació, és una eina d’in-
formació estadística que serveix per oferir 
un gestió pública ajustada a la població re-
alment existent”.

L’escenari, avui
A hores d’ara són 9 els habitatges ocupats al 
municipi. El 12 de maig s’havia de procedir 
al desallotjament dictat pel jutjat de la casa 
del carrer Garbí, però no va caldre: els ocupes 
ja havien retornat a Sant Roc. A l’avinguda 
d’Alella queden un matrimoni i sis menors. La 
família ja ocupava un habitatge en condicions 
irregulars a Badalona i, segons algunes fonts, 
l’home era present a la baralla del Port Olím-
pic, per la qual cosa s’està negociant un llo-
guer social amb el banc. De moment i segons 
l’edat de cadascun dels menors, els fills han 
estat matriculats a l’institut d’Alella i a l’esco-
la Lluís Millet del Masnou, on han estat molt 
ben acollits, ja que en els centres de primària 
d’Alella els cursos que els correspondrien ja 
tenen alumnes amb necessitats especials. 

Hi ha dues cases més ocupades per gita-
nos al carrer de les Guilleries, a Can Sors. Es 
tracta d’una parella amb un fill, i d’un adult 
sol; però la seva presència és anterior a l’èxo-
de del mes de febrer i no hi guarda cap rela-
ció. En la resta de casos trobem europeus, 
magribins i espanyols; amb perfils socials i 
capacitats econòmiques de tota mena. El 20 
de maig, els ocupants d’una d’aquestes cases, 
situada al carrer del Pla, a Verge de la Mer-
cè, haurien estat foragitats per una banda 
d’individus després que l’entitat bancària en 
trasnferís la propietat. Els ocupes s’hi han 
tornat i han denunciat el nou titular davant 
dels Mossos per amenaces i coaccions.  

Al carrer de les Guilleries hi ha una promoció immobiliària amb dues cases ocupades.

La torre de la Serreta va ser cremada per uns desconeguts. Ara, el banc l’ha tapiat.
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“RECONEC QUE HEM TINGUT 
UNA POSICIÓ PASSIVA. 
A PARTIR D’ARA SEREM 
PROACTIUS . PASSEM DE 
MODE AVIÓ A 4G”, AFIRMA 
L’ALCALDE
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Bon servei immobiliari, eficiència i proximitat

Passeig de Joan Carles I, 12 · Despatx 1.4 - 08320 El Masnou 
93 540 76 94 / 93 540 03 21 / 637 321 321
www.totespai.com / info@totespai.com
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ACTUALITAT

VÍCTOR GONZÁLEZ 
L’Institut d’Alella no és un institut normal. I 
això s’observa només entrar per la porta prin-
cipal a primera hora del matí, quan la banda 
sonora de Gladiator surt pels altaveus del 
passadissos indicant que és el final de la clas-
se; i, pocs minuts després, la dels Caçafan-
tasmes avisa que s’ha de tornar a l’aula. Això 
ens ho explica la seva directora, Lina Rubio, 
mentre ens porta al seu despatx, no sense 
fixar-nos abans en el sorprenent concurs de 
fotografia matemàtica fet pels alumnes que 
dóna la benvinguda només entrar a l’edifici. 
Ens diu que, si esperéssim una estona més, 
podríem escoltar les bandes sonores de la 
Guerra de les galàxies, dels Picapedra, de 
Missió impossible o d’Indiana Jones. 

Centre innovador
Ens explica també que els alumnes poden esco-
llir el tipus de música que sonarà en lloc del tim-
bre convencional; ara toquen bandes sonores, 
però pròximament serà el torn del rock o de la 
música clàssica. L’Institut d’Alella és un centre 
innovador, i una de les eines que ho corrobo-
ren és el Laboratori d’Idiomes que han engegat 
aquest any i que els converteix en un dels pocs 
centres educatius que en tenen a Catalunya. 

S’uneix a la nostra conversa la professora 
d’anglès, Maria Rosa Estadella, qui va pro-
moure i encapçalar el projecte de cooperació 
europea Comenius, del qual es va parlar a la 
revista Alella. En aquell moment va ser l’únic 
municipi de l’estat espanyol dins d’un projec-
te conformat per set països que treballava 
per l’intercanvi entre centres educatius. Allò 
va provocar que l’Institut d’Alella acaparés 
l’atenció tant de tot el municipi com del ter-
ritori català i espanyol, a més de ser la llavor 
de l’innovador Laboratori d’Idiomes. També 
va ser un dels centres que es van adherir, des 
d’un principi, a la idea de l’escola 2.0 amb el 
projecte 1x1 de la Generalitat (“un alumne, 
un ordinador”). 

Fruit d’aquest projecte Comenius, però 
sobretot de la col·laboració de l’AMPA i de 

l’Ajuntament d’Alella, el Laboratori d’Idio-
mes ja és una realitat. “Hem de parlar del 
gran ajut econòmic que hem rebut en aquest 
nou projecte per part de l’Ajuntament –que 
sempre està disposat a col·laborar amb les 
escoles del poble–, explica Rubio, i de l’AM-
PA qui, a més de l’aportació econòmica, s’ha 
encarregat de gran part del treball a l’hora 
de dissenyar de projecte, de cercar empreses 
externes o d’implicar-se per aconseguir que 
aquesta idea acabés fructificant”. 

Un sistema complex i potent
El Laboratori d’Idiomes és tot un mecanisme 
de gestió de treball, enfocat als alumnes, que 
promou la interacció entre professor i alum-
ne, i d’aquests últims entre ells. Mitjançant 
un software, que han hagut de buscar fora 
de Barcelona –a València concretament–, 
perquè no és fàcil de trobar empreses que 
l’instal·lin, el professor té la possibilitat de 
veure a través de dues pantalles tot el que 
el seus alumnes estan veient als seus propis 

ordinadors. Així, el docent pot controlar el 
treball de cada alumne, o de tots a l’hora, i 
parlar directament amb ells a través del mi-
cròfon i els auriculars. A més, els alumnes 
poden enregistrar-se les veus per donar el seu 
parer al professor, i d’aquesta manera ell no 
ha de dirigir-se a ells un per un. Es necessita, 
això sí, un ampli coneixement del software i 
de les seves possibilitats per esprémer tot el 
que ofereix, i és per això que els professors 
del centre reben contínuament cursets sobre 
el seu funcionament. 

Com es pot veure, aquesta eina no és no-
més una excel·lent opció per aprendre llen-
gües –capaç també d’utilitzar-se amb qualse-
vol altra assignatura– sinó que permet que els 
alumnes aprenguin de forma amena, ràpida, 
interactiva i al seu ritme. Tot això fa que pu-
guem dir que l’Institut d’Alella és ja una de 
les entitats pioneres en l’àmbit educatiu del 
nostre país, sempre del costat de la innova-
ció o, com bé diu la seva directora, “d’anar 
millorant, d’anar innovant”. 

El Laboratori d’Idiomes, un 
exemple més de la posició 
capdavantera de l’Institut d’Alella
L’INS Alella posa en marxa una iniciativa capdavantera per facilitar l’aprenentatge 
d’idiomes als seus alumnes

Alumnes de l’INS, durant una classe al laboratori d’idiomes.
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ACTUALITAT

ELISABET SOLSONA 
Voluntat de deixar de beure. És l’única 
cosa que cal tenir clara per decidir-se a 
anar a una trobada d’Alcohòlics Anònims. 
Aquesta comunitat va néixer fa 81 anys als 
Estats Units. Des d’aleshores s’ha anat es-
campant per tot el món com una taca d’oli, 
i actualment té presència a 180 països. A 
l’estat espanyol la història d’Alcohòlics 
Anònims va començar el 1970, i el 1979 
es va constituir l’associació legalment. Al 

Maresme el primer grup local va néixer a 
Premià de Mar fa 30 anys i, ara Alcohò-
lics Anònims celebra sessions sis dies a la 
setmana a diferents pobles de la comarca. 

Són trobades on no hi assisteixen ni metges 
ni terapeutes, i on tampoc no es paga cap 
quota. Simplement són homes i dones que 
volen deixar de beure, i que es troben per 
compartir neguits i experiències. L’Inma i 
el Constan són dues d’aquestes persones. 
Expliquen que una persona és alcohòlica 
“quan la seva vida gira entorn a l’alcohol”, 
i que hi ha molts tipus d’alcoholisme. “Hi 
ha gent que beu durant el dia, hi ha gent 
que cada vespre necessita una copa i n’hi 

CE
DI

DA

“El desig de deixar de beure 
és l’únic requisit”
Parlem amb membres d’Alcohòlics Anònims del Maresme

AL MARESME EL PRIMER 
GRUP LOCAL VA NÉIXER 
A PREMIÀ DE MAR 
FA 30 ANYS
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ha que només beu el cap de setmana, però 
tot és alcoholisme”. Subratllen que “no és 
un vici”, sinó que és una malaltia crònica 
reconeguda per l’Organització Mundial de 
la Salut. 

“Tota la vida seré una alcohòlica”
“Fa onze anys que no tasto una gota d’al-
cohol, però tota la vida seré una alcohòli-
ca. Sé que si un dia bec una copa, darrere 
en vindran més”, explica l’Inma. Recorda 
que abans bevia a tothora. “Se’m feia una 
muntanya anar a qualsevol lloc sense ha-
ver pres res abans. No em veia amb cor ni 
d’anar al banc sense haver pres una copa”. 
La família l’advertia, però ella sempre deia 
“jo controlo”. Fins que un dia es va desper-
tar en un box d’Urgències de l’Hospital de 
Mataró. “Vaig barrejar pastilles de dormir 
amb alcohol. Tinc molt clar que no em vo-
lia suïcidar, només volia deixar de patir”, 
recorda. Admet que aquest moment va 
marcar el punt d’inflexió que necessitava 
per adonar-se que calia posar remei a la 
seva malaltia urgentment. “Aleshores va 
ser quan em vaig decidir a anar a una tro-
bada d’Alcohòlics Anònims. Feia anys que 
veia l’anunci a La Clau, i sempre pensava 
que s’havia d’estar molt malament per aca-
bar aquí. I ves per on, resulta que ja m’hi 
fixava perquè jo també ho necessitava”. Va 
començar a assistir a aquestes trobades i 
va deixar la beguda al primer intent. “Des 
d’aleshores ja no he begut més. He après 
a no dependre de l’alcohol i a viure feliç, a 
viure tranquil·la, a portar una vida normal. 
Quan tinc un problema ja no em refugio en 
la beguda com feia abans. De fet, ara me 
n’adono que la beguda no era una solució, 
sinó que acostumava a ser la font de molts 
dels meus problemes”.

El Constan es mira l’Inma amb admi-
ració, i explica que a ell no li ha resultat 
tan fàcil deixar la beguda. “Jo vaig a bat-
zegades. Fa molts anys que intento deixar 
de beure però, fins ara sempre he acabat 
recaient”. Havia anat a metges i a centres 
de recuperació per deixar la seva addicció, 
però cada intent havia estat infructuós. 
“Fracassava perquè no era un intent real, 
ho feia per la família i per l’entorn, però no 
me’n vaig sortir perquè en realitat m’estava 
autoenganyant: jo no volia deixar de beu-
re”. Explica que ara fa una temporada que 
no beu, i té ganes d’aconseguir-ho: “Aques-
ta vegada és diferent, aquesta vegada he 
estat jo qui ha pres la decisió de dir prou 
perquè tinc clar que no puc continuar així”.

Guanyar-se la confiança de la família
Tant l’Inma com en Constan expliquen 
que han tingut la sort que la família els 
ha fet costat, però reconeixen que s’han 
hagut de tornar a guanyar la seva confi-

ança. “Conviure amb un alcohòlic és molt 
dur. És una malaltia que no només t’afecta 
a tu, sinó que la pateix tot el teu entorn”. 
Expliquen que quan van prendre la deci-
sió de deixar de beure, la família no s’ho 
acabava de creure. “Has de recuperar la 
seva confiança i no sempre és fàcil. És 
comprensible i normal que al principi no 

et creguin; ells estan esgotats i tu has per-
dut la credibilitat”, reconeixen tots dos. En 
Constan, però, afegeix que “la persona que 
pateix aquesta malaltia ets tu, i tan si tens 
el suport familiar com si no, ets tu qui ha 
de ser fort per sortir-te’n”.

“Som alcohòlics anònims, però això no 
vol dir que estiguem amagats ni tampoc 
avergonyits”, subratllen tant l’Inma com 

en Constan. I és que l’anonimat és només 
una mesura de protecció, una manera de 
sentir-se en una zona de confort. Els qui 
acaben d’arribar a la comunitat normal-
ment només són capaços d’admetre el 
seu alcoholisme en un ambient protegit, i 
per això l’anonimat és essencial per crear 
aquest ambient de confiança i franquesa. 
“Tot el que s’explica aquí, no surt d’aquí. 
Està totalment prohibit que jo surti d’una 
sessió i expliqui què li passa a qualsevol 
altre participant”, apunta l’Inma. En Cons-
tan afegeix que “cadascú té la seva vida i 
està encarant el seu problema. Jo no puc 
ni vull explicar res del meu company de 
teràpia, perquè no estaria bé. De la ma-
teixa manera, el meu problema és meu i 
només jo tinc autoritat per explicar-lo a 
qui vulgui”. 

Ajudar els altres
Malgrat fer onze anys que no beu una copa, 
l’Inma segueix assistint a les trobades 
d’Alcohòlics Anònims. “A mi em va ajudar 
molt, em va salvar la vida. I per això se-
gueixo venint, perquè tinc un sentiment 
de gratitud immens i també la necessi-
tat d’ajudar a qui ho necessiti. Al mateix 
temps, seguir vinculada a la comunitat em 
fa fer memòria, em fa recordar que jo tam-
bé sóc alcohòlica”. En aquestes trobades 
plantegen un tema i cadascú hi fa les apor-
tacions que creu convenients. “Són unes 
sessions gratuïtes i obertes a tothom”. 
Expliquen que els orígens i situacions de 
tots els qui participen en aquestes troba-
des són diferents però, a la vegada, es ge-
nera una empatia perquè s’acaben sentint 
identificats els uns amb els altres. A cada 
sessió trien un tema com per exemple la 
ira o l’autoestima i, a partir d’aquí, cadascú 
pot fer-hi les seves aportacions. “Tothom 
pot assistir a les sessions, però només hi 
poden parlar els alcohòlics”, apunta l’In-
ma. No expliquen quanta gent assisteix a 
les trobades ni tampoc quina és la mitjana 
d’edat, ni el perfil més habitual, ni quant 
de temps es necessita per deixar l’addicció. 
“No portem cap control ni hi ha cap regis-
tre d’assistència, perquè venir a aquestes 
reunions és una decisió lliure i voluntària. 
L’únic requisit que s’ha de complir és tenir 
el desig de deixar de beure”. Alcohòlics 
Anònims tampoc no fa cap seguiment dels 
seus membres, no els vigila per comprovar 
que no beuen. “No hi ha res pitjor per a un 
alcohòlic que sentir-se controlat”, assegura 
l’Inma, i afegeix que “per això no contro-
lem ni supervisem ningú, només ajudem 
els alcohòlics a ajudar-se a sí mateixos”. 
Conclouen que “la part bona d’aquesta 
malaltia és que el malalt té la potestat de 
decidir si es vol curar. I amb força de vo-
luntat, es pot aconseguir”. 

Trobades al Maresme

Arenys de Mar: c/ Santa Maria, 7 
(església dels Caputxins). 
Sessions: dijous de 20 a 22h

Cabrera: c/Joan XXIII, 1 
(Centre Cívic Pla de l’Abellà). 
Sessions: diumenges de 18:30 a 20:30h

Mataró: c/ Sant Cugat, 141 4t 1a 
(Església Mare de Déu de Montserrat). 
Sessions: dimarts de 19:30 a 21:30h

Premià de Mar: c/ Joan Prim, 131 
(Església Evangèlica). 
Sessions: dimecres i divendres de 20 
a 21:30h

Pineda de Mar: c/ Montpalau, 6 
(Església Santa Maria). 
Sessions: dimecres de 20 a 21:30h

Vilassar de Mar: c/ Sant Roc, 2. 
Sessions: dilluns de 19:45 a 21:30h.
Telèfon: 93 317 77 77 

www.alcoholicos-anonimos.org 

“SE’M FEIA UNA MUNTANYA 
ANAR A QUALSEVOL LLOC 
SENSE HAVER PRES RES 
ABANS”

“SOM ALCOHÒLICS 
ANÒNIMS, PERÒ AIXÒ NO 
VOL DIR QUE ESTIGUEM 
AMAGATS NI AVERGONYITS”
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AGNÈS CÉSPEDES 
Magda Lienas és des de fa un any la presiden-
ta de l’Associació Dones Solidàries d’Alella. 
Infermera jubilada, amb més de 40 anys com 
a ATS a Transports Metropolitans de Barce-
lona, viu a Alella des de l’any 2000. 

El passat 16 d’abril es va dur a terme la 
commemoració del 10è aniversari de l’As-
sociació. Com va anar?
Bé, va anar molt bé! Les Golfes de Can Lleo-
nart es van omplir. Vam passar una presen-
tació de tot allò que hem fet durant aquests 

primers 10 anys, i després vam veure el DVD 
de Les Dones d’Alella, la Generació Valenta. 
Van venir familiars de les dones que hi aparei-
xen i va ser molt agradable. Ens va fer il·lusió 
perquè som una entitat petita, amb només 
12 sòcies, tot i que comptem amb diferents 
simpatitzants que col·laboren puntualment.

Després d’aquests anys, com definiries la 
tasca de Dones Solidàries? Hi ha eixos de 
treball definits? 
Vam començar oferint acompanyament al 
col·lectiu de dones, tant jurídic, amb advo-

cades, com psicològic, però com que ara hi 
ha una sèrie de protocols d’actuació des de 
Serveis Socials de l’Ajuntament i des de la 
policia, ho hem deixat de fer. Ara ens hem 
dedicat més a activitats de formació i de 
sensibilització, com xerrades per tal que les 
dones es despertin davant dels seus drets. I 
també tenim la representació d’Oncolliga a 
Alella. Hem fet xerrades i ajuda mútua amb 
persones malaltes de càncer, però per pro-
blemes de descoordinació entre la delegació 
comarcal de Vilassar i la central de Barcelo-
na, aquesta funció s’ha diluït.

“Les dones no avancem 
en la igualtat perquè estem 
com adormides. 
Ens hem de despertar!”
Magda Lienas, presidenta de l’Associació Dones Solidàries d’Alella, 
en el desè aniversari de l’entitat

ACTUALITAT
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Alguns exemples de les moltes activi-
tats que heu realitzat...
Hem fet exposicions, com la del pit de la 
dona o la de les mans de les dones tre-
balladores, que van generar debat i bona 
acollida. El cinefòrum també havia fun-
cionat molt bé, però costa mobilitzar la 
gent perquè participi. En general fem co-
ses molt seleccionades, podríem dir que 
de caràcter intel·lectual. Al poble ja hi ha 
una altra associació de dones, la Mont-
serrat Roig, que ballen, van al teatre, fan 
croquetes, caldos... Nosaltres ens centrem 
més en la formació i el creixement per-
sonal.

En aquests anys, quines accions desta-
caries especialment?
El que va tenir més èxit va ser el DVD de 
La Generació Valenta, en el qual es re-
cull el testimoni de 14 dones que expliquen 
com van viure la postguerra, la seva vida 
familiar, com es casaven, com anaven a 
treballar a les vinyes, a les fàbriques... I 
amb el mateix títol vam publicar un llibre 
del qual l’Àurea Molina és l’autora.

I de les propostes actuals?
Els últims anys hem impulsat la Cursa 

contra la violència de gènere, per tal de 
sensibilitzar i despertar consciència sobre 
la qüestió. Vam començar de forma ama-
teur amb vuitanta i tants participants, i 
aquest darrer any ja han estat 460! Ens 
dóna molt de ressò. 
I ara també fem cada any un petit home-
natge a una dona d’Alella per fer visible 
la seva feina, com va ser l’any passat el 
cas de la Rosa Casas, directora de la bi-
blioteca.

Molta feina per a una entitat petita 
com la vostra...
Sí, anem una mica atabalades. Som sòcies 
més aviat grans, amb càrregues familiars, 
i les que són joves... estan molt ocupades! 
Però intentem prendre part en moltes de 
les activitats que s’organitzen al poble, i 
com a dones, dir-hi la nostra!

Hi ha intenció de créixer?
Sí, és el què voldríem, però costa molt. 
Ara, un cop feta la celebració del desè 
aniversari, l’objectiu principal és captar 
més gent i ampliar la base social per poder 
dur a terme més accions: més xerrades, 
sortides, etc., per fer encara més soroll. 

I per què una associació només de 
dones? Els homes no han de participar 
també de la solidaritat i la lluita per la 
igualtat de gènere? 
Oh, i tant! Jo personalment no descarto 
gens la seva participació. Nosaltres, en-

cantades que vinguin a les xerrades, les 
sortides... Crec que la participació dels 
homes ens enriquiria com a associació i 
seria molt interessant que s’incorporessin 
a la nostra tasca. Ells podrien aportar la 
seva visió en el treball per a la igualtat 
de gènere.

Com s’estructura el treball de l’entitat?
Per qüestions de feina, obligacions fami-
liars, etc,. costa molt trobar temps per 
reunir-nos, i ho vam resoldre estipulant 
el Toca-menú: un dia, durant la primera 
setmana de mes, quedem per dinar. Així, 
tot aprofitant l’hora de menjar, ens reu-
nim, despatxem i treballem els temes de 
l’associació.

Col·laboreu amb l’Ajuntament en te-
mes de dona?
L’Ajuntament ens ha donat sempre molt de 
suport, i nosaltres hi hem correspost col-
laborant i participant en tot moment en el 
que se’ns ha demanat. Ara estem pendents 
de reunir-nos amb la nova tècnica d’equi-
tat municipal. I, naturalment, és clar, pre-
nem part als actes de commemoració del 
Dia de la Dona.

Moltes de les sòcies esteu d’alguna 
manera vinculades a ERC. 
Hem procurat no barrejar la política amb 
l’associació. Malgrat que algunes de les 
sòcies estiguem relacionades amb ERC, la 
política és quelcom que no interfereix en la 
nostra tasca. Fins i tot comptem amb dues 
regidores que estan associades, però això 
és un fet independent de l’entitat.

Creus que en aquest temps s’ha avan-
çat en temes d’igualtat?
Sí que s’ha avançat, però poc. Costa molt 
anar endavant perquè som les mateixes 
dones que estem com adormides. Falten 
anys perquè es vegin canvis. És lent. Els 
mitjans de comunicació no ajuden; i les 
dones segueixen portant molta càrrega 
de feina domèstica, que se suma ara al seu 
desenvolupament professional. La situa-
ció és culpa nostra, perquè no sabem dir 
prou! Ens hem de despertar! Tenim una 
capacitat molt gran de treball i assumim 
feina que hauríem de repartir amb les 
parelles. Hem d’aprendre a dir que no. El 
nostre pecat és voler fer-ho tot i no deixar 
que els homes ho puguin fer també. Ens 
hem de mentalitzar per canviar això. No 
avancem per culpa nostra.

En el cas concret d’Alella, i des de la 
vostra vessant d’acompanyament, te-
niu detectats molts casos de violència 
de gènere?
Hi ha casos, sí, però és molt difícil que ens 
n’assabentem a l’Associació. És un tema 
que avergonyeix les afectades, i es tapa, no 
s’explica a ningú si no és que hi ha denún-
cia. Nosaltres hem tingut alguna consulta 
per l’advocada, però poc més. Explicar 
una qüestió tan íntima només ho fas a algú 
amb qui tinguis molta confiança. 

Ara tampoc es fa ja el minut de silenci 
per visualitzar les morts de dones per 
violència masclista.
No, ja no es fa. Tot i que crec que el minut 
de silenci era una mica ridícul perquè hi 
anava molt poca gent: l’Alcalde, les regi-
dores, dues o tres membres de la nostra 
associació i potser algú més. A mi em feia 
molta pena quan passava gent, pregun-
tava què era allò i, tot i explicar-los-ho, 
ni tan sols es quedaven. Em sentia ma-
lament.

Has parlat de formació, assessora-
ment... Són aquestes les vies per em-
poderar les dones? 
Penso que les xerrades informatives que 
fem ajuden molt. Tot i que hi ha una tasca 
molt important a fer per empoderar les 
dones i treballar la igualtat, que és l’edu-
cació. Des de les escoles es pot fer molta 
feina. S’ha d’educar les nenes i els nens 
des de petits. 

ACTUALITAT

“FEM ACCIONS DE 
CARÀCTER INTEL·LECTUAL. 
ENS CENTREM EN 
LA FORMACIÓ I EL 
CREIXEMENT PERSONAL”

“LA PARTICIPACIÓ DELS 
HOMES ENS ENRIQUIRIA 
COM A ASSOCIACIÓ” 

“DES DE LES ESCOLES ES 
POT FER MOLTA FEINA 
PER LA IGUALTAT. S’HA 
D’EDUCAR LES NENES I ELS 
NENS DES DE PETITS”

Associació Dones Solidàries d’Alella
Web: www.solidariesalella.cat
Mail: dones.solialella@movistar.es
Quota: 5€/mes
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RAMON ANGLADA
Les padrines, joves alellenques que acom-
panyaven els avis homenatjats, foren part 
essencial de la festa de la vellesa. Vestides 
amb els seus millors vestits, normalment re-
servats per a la Festa Major, formaven part de 
la comitiva que recorria diferents escenaris 
de la població.

En aquesta fotografia de grup ja no porten 
la mantellina blanca –que havia de ser retorna-
da a la Caixa de Pensions un cop acabat l’ac-
te– i només una d’elles apareix amb el ram de 
flors amb què les obsequiava el patronat local.

La imatge correspon a la dotzena edició de 
l’homenatge, celebrat l’any 1954 als jardins 
de Cal Marquès. Aquest fou l’últim any que 
el marquesat acolliria l’acte públic que per 
primera vegada havia albergat el 1948.

Col·locades davant d’un vehicle i d’esquer-
ra a dreta, trobem Maria Torrens, Maria Ver-
dú, Cristina Durán, Marta Ribas, Maria Rosa 
Farreras i Maria Lluïsa Comulada. 

De dues de les seves protagonistes en co-
neixem anècdotes relacionades amb la festa. 
Maria Verdú fou la responsable de recitar la 
poesia La pomera vella, dedicada als avis 

i àvies d’Alella, en una altra de les edicions 
celebrades a Cal Marquès. Cristina Durán 
era l’única del grup d’amigues que podia pu-
jar a l’escenari durant l’acte de proclamació 
dels ancians ja que era la padrina, i per tant 
acompanyant, del jutge municipal Rossend 
Colomer, que ocupava un lloc privilegiat al 
costat de les altres autoritats locals.

La fotografia cedida per la mateixa Maria 
Verdú porta, al seu revers, la següent inscrip-
ció en to humorístic: “Exhibición de modelos 
para una importante casa de modas españo-
la”, escrita per una de les seves germanes. 

Les padrines de Cal Marquès

FOTOTECA
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ALBERT ALABAU 
En Víctor Rubio és un jove empresari amb 
lligams a Alella des de ben petit –els seu pa-
res regenten el Restaurant de la Masia Mas 
Coll–, vinculat al món de les energies reno-
vables i que destaca per tenir bon ull per als 
negocis. I és aquest bon ull el que el va dur, 
juntament amb el seu soci Juanjo Guisado, a 
crear l’empresa Organic Soul - Smile Juicery 
(http://www.smilejuicery.com/), a través de 
la qual donen llum a uns sucs molt especials.

Amants d’un estil de vida diferent, on 
l’adjectiu “saludable” té un pes important, 
sobretot pel que fa a l’alimentació, en Víctor 
i el seu soci –qui recentment s’ha instal·lat a 

Alella–, fa un parell d’anys van decidir inici-
ar un projecte que permetés combinar aquest 
estil de vida amb un ritme frenètic: “molta 
gent vol cuidar-se i menjar sà, però no sempre 
té el temps de comprar productes orgànics i 
fer-se un suc natural que, per mantenir les 
seves propietats, ha de ser consumit al mo-
ment. Vam veure que hi havia mercat a Espa-
nya i a Europa per a la producció industrial 
d’aquests sucs”, explica en Víctor. I va ser 
aleshores quan, treballant en el pla de negoci 
per a produir aquests sucs, van enfilar cap als 
EEUU, on la “moda” dels sucs orgànics estava 
en ple boom, per poder copsar idees que els 
ajudessin a enfocar bé el pla. I a la tornada 
van posar en marxa el projecte Smile Juicery.

Què tenen d’especial aquest sucs?
Són 5 els pilars d’aquests sucs: estan produ-
ïts amb fruita i verdura d’origen 100% orgà-
nic –són els únics a Espanya que compten 
amb el certificat CCPAE–, són obtinguts 
mitjançant la tècnica del premsat en fred –
ho fan usant un espremedor industrial Good 
Nature, el Ferrari de la seva espècie– per 
extreure tots els nutrients dels aliments, 
no usen cap mena d’additiu –per tant, són 
100% naturals–, els envasen mitjançant una 
innovadora tècnica alternativa a la pasteu-
rització –que permet preservar al màxim 
les seves propietats– i, a tot plegat, li posen 
molt d’amor. Ah, i finalment, però no menys 

important: ho fan des d’un mirador idíl·lic, 
doncs tenen com a centre de producció, en-
vasat i distribució la capella de la Masia Mas 
Coll d’Alella.

A dia d’avui el seu ascens és de vertigen, 
doncs no paren de créixer i sumar èxits. A 
partir d’un acord amb la Roca Village, van 
tenir una pop-up store al seu recinte durant 
tot l’estiu passat. La cadena Veritas fa mesos 
que ven com a marca pròpia els sucs que ells 
produeixen. I des de fa un mes, NaturSoy, 
la distribuïdora de productes orgànics més 
importants d’Espanya, distribueix en exclu-
siva els seus sucs per tota Espanya, perme-
tent que aquests arribin a milers de botigues 
especialitzades. 

Plans de futur
Els seus plans passen per seguir creixent, i 
això implica, entre altres coses, seguir bus-
cant aliances i establint relacions tant amb 
productors d’agricultura ecològica com amb 
marques que els ajudin a mantenir el seu 
valor de marca: des de distribuïdores, fins a 
partners industrials, passant per grans em-
preses que vulguin oferir un producte com 
el seu dins del ventall d’oferta culinària per 
als seus empleats. Però també passen per 
seguir a Alella. “Vam decidir establir-nos a 
Alella perquè representa molt bé alguns dels 
nostres valors, i del que volem transmetre 
amb la nostra marca. Alella és proximitat, 

caliu i benestar a molts nivells: està a prop 
d’una ciutat internacional i magnífica com 
Barcelona, té una DO que ens encanta i que 
exemplifica el seu potencial de marca, l’en-
torn és d’autèntic privilegi... a més ens om-
ple d’orgull poder dir que els nostres sucs 
neixen en una capella del S. XIV des de la 
qual pots respirar aire pur i escoltar cantar 
els ocells”, remata eloqüentment en Víctor.

Sembla obvi que tenen tant de futur com 
vulguin. I sembla obvi que Alella i la seva 
gent segueixen parint projectes excepcio-
nals. Quina sort tenir l’oportunitat de conèi-
xer-los en primera persona i poder-vos-els 
explicar! “Me sobren paraules”, que dirien 
els Antonios. 

CE
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DA

CE
DI

DA

QUÈ FA

Què fan… Víctor Rubio 
i Juanjo Guisado?

Juanjo Guisado y Víctor Rubio, a Mas Coll. Alguns dels productes d’Organic Soul - Smile Juicery.
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Departament de la PresidènciaAmb el suport de:

lescasesdalella.cat
Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d’Alella

L’Associació Cultural Revista Alella us ofereix una portal que us permetrà  
navegar a través de la història i el patrimoni d’Alella.
 
Inicieu un viatge que us portarà des de la prehistòria als nostres dies.
 
Visiteu les masies i torres d’estiueig de la població, conegueu la seva ressenya 
arquitectònica, i gaudiu de les galeries d’imatges, tant antigues com modernes.
 
Una obra coral on es recull el treball de diverses generacions d’estudiosos alellencs.
 
Després de l’edició del llibre Alella, recull d’imatges, l’Associació Cultural Revista 
Alella torna a oferir al públic alellenc un altre obra fonamental per divulgar el nos-
tre patrimoni i la nostra història.
 

Navegueu-hi: www.lescasesdalella.cat
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QUERALT MORROS
“Un llibre de fotos cosides amb paraules. 
Un llibre boca, un llibre ull, un llibre ore-
lla”, es llegeix només entrar. Berta Vallri-
bera, nascuda el 1997, trasllada, sobre les 
parets de l’Espai d’Art i Creació, les pàgi-
nes del seu llibre El cel prim, una publi-
cació fruit del seu Treball de Recerca que 
segueix avançant i prenent noves formes, 
totes reeixides.

L’home que dorm al metro, La llauna de 

tonyina, Les flors d’una taula vestida de 

llum. Totes, sense excepció, són fotografi-

es en blanc i negre, analògiques, emmarca-
des. Com també s’emmarca el relat que les 
acompanya, una història que va traçant un 
discurs franc i colpidor: els dubtes, la crí-
tica, les pors i la ironia s’articulen entorn 
a la figura de l’àvia i arriben a la pell, apa-
reixen entre balcons i carrers, es dibuixen 
a la mar i també al cel. Berta Vallribera ens 
parla del pas i del pes del temps. 

Quotidianitat
La quotidianitat que desprèn l’obra no ens 
és gens aliena; ens identifica i ens fa par-

tícips del món de Vallribera, sempre rere 
l’objectiu o rere la ploma. Postals endre-

çades, Un cactus solitari, Petons de sofà i 

Llençols estesos. El llibre ens dóna la ben-
vinguda amb una cita bíblica que, tot i no 
ser present a l’exposició, la defineix de ma-
nera precisa: “homes de Galilea, per què 
us esteu mirant al cel?”. I això fem. Mirem 
els horitzons i els entorns de Vallribera, 
els mirem des de l’òptica dels seus ulls i, 
amb ells, ens mirem a nosaltres mateixos. 
Un joc de perspectiva que es fa evident, de 
manera curiosa, en un autoretrat pres des 

del reflex d’un vidre. En una sola imatge 
hi són presents tots els components: un 
món exterior difús, en moviment constant 
i, dins l’ombra de l’autora, càmera en mà, 
l’interior d’un habitatge nítid, moblat i ten-
dre, que deixa pas a un nou finestral que 
ens convida.

Relat i fotografies, fotografies i relat
Serien, però, el mateix les fotografies sen-
se el relat? I el relat sense les fotografies? 
Com canvia la nostra percepció si expe-
rimentem amb els suports? “La relació és 

diferent, camines enlloc de passar pàgi-
nes, però volia que a la sala es mantingués 
l’efecte que fa el llibre”, assegura. I la jove 
barcelonina, nascuda a Calella, ho aconse-
gueix. Ho aconsegueix també emprant una 
lona de grans proporcions, estesa a terra, 
que recull el text exposat tot dotant-lo de 
nova fisonomia. Les paraules, doncs, emer-
geixen d’entre les pàgines per brollar al 
terra, a les parets, a l’espai; per pinzellar 
els significats de les imatges exposades. 
El nen d’ulls desperts, El joc de taula, Les 

clivelles dels rostres.

Lluny de la digitalització, immediata 
i precisa, l’autora destaca que els carrets 
analògics juguen entorn de la casualitat, 
d’allò inesperat, del risc i de l’oblit. Com 
també ho fa la vida. Un noi jove abraçat a 

un maniquí, Vianants curiosos, La pipa i 

L’insecte. “Les fotografies són records, un 
àlbum és la memòria”, emfatitza. De mo-
ment, només esperem que no es compleixi 
el pronòstic esculpit sobre el blanc de Can 
Manyé i que aconseguim evitar que, en pa-
raules de Vallribera, “en comptar a tres ho 
oblidem tot. Un, dos, (t)res”. 

CULTURA

L’òptica de l’ànima
Del 8 al 24 d’abril Can Manyé va acollir El cel prim, de Berta Vallribera, una 
exposició entre la fotografia i la prosa poètica. Entorns i horitzons introspectius 
de la quotidianitat
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TEXT I FOTOS: QUERALT MORROS
Lectors assedegats, lletraferits, curiosos, 
amants dels mots o espectadors inquiets, 
durant gairebé dues setmanes les agendes 
s’han omplert de cites ineludibles. Espais 
de Poesia ha brindat, un any més, l’opor-
tunitat d’assistir a un esdeveniment de 
gran qualitat literària al Maresme, divers i 
d’apostes trencadores, gratuït i proper. Gai-
rebé dues setmanes per prendre el pols a 
veus d’arreu del territori i d’arreu del món, 
amb noms coneguts i amb noms per conèi-
xer, tot plegat a voltes vestit de música i, és 
clar, amb regust de verema. 

Pere Llobera i Enric Casasses, 
conjuncions artístiques 
Dijous 5 de maig a les vuit del vespre, Es-
pais de Poesia donava el tret de sortida 
amb una combinació artística d’alt nivell 
a Can Manyé, emplaçament principal del 
festival i entitat organitzadora conjunta-
ment amb la Biblioteca Ferrer i Guàrdia. 
Com una papallona entrant en una foguera, 
exposició de Pere Llobera oberta fins al 29 

de maig, omplia l’Espai d’Art i Creació amb 
obres vinculades a la literatura peculiars 
i suggeridores, plenes de significats. “Amb 
la poesia puc absorbir molt i d’una manera 
molt fonda, m’ensenya coses noves, que no 
domino, d’una manera fluida. El que més 
interessa adquirir és l’alquímia, és una am-
bició secreta”, assegurava l’artista.

Riba, Foix, Bauçà. A la sala s’hi podien 
trobar diaris de camp del mateix Llobera, 
oberts als ulls desperts que volguessin apro-
par-s’hi, disposats a explicar el què i el com, 
tot brollant dins i fora de dues grans vitri-
nes. A les parets, quadres immediats, d’ins-

tint, barrejats amb peces pictòriques més 
assagístiques, trenant el sentit de l’exposi-
ció: “la meitat de les obres fan referència a 
una sèrie de gent que va ser apartada dels 
medis oficials pel que fa a la difusió cultu-
ral, són la gent de la rauxa, una gent que no 
va ser digerida, no es van voler digerir. A 
Gongserrat se’n fa una apologia, un tribut”. 

Precisament, sota la Moreneta pictòrica 
de Gongserrat i emergint en carn i ossos 
de dins de les vitrines de Pere Llobera, 
Enric Casasses prosseguia la inauguració 
d’Espais de Poesia amb el recital El nus la 

flor. Poemes inèdits que abraçaven la quo-
tidianitat amb tocs d’humor i de tragèdia, 
un retrat sobre la vida teixit de ritmes i de 
significats, a veu viva, entre glops de vi i 
rialles compartides amb els presents, total-
ment submergits en l’entramat dels versos.

“La poesia catalana em connecta d’una 
forma gairebé tel·lúrica”, comentava Llo-
bera parlant del seu procés creatiu. Poesia 
escrita, poesia dita, poesia embolcallado-
ra d’obra pictòrica. I tot plegat només feia 
que començar. Espais de Poesia semblava 

CULTURA

Alella batega poesia
Del 5 al 15 de maig la novena edició del festival Espais de Poesia va acostar versos 
tan plurals com imprescindibles a un públic ja fidel a l’aposta cultural alellenca

Enric Casasses recitant “El nus la flor”. Gongserrat, quadre de l’artista Pere Llobera.

ELS ESPAIS DE POESIA 
VAN OMPLIR ALELLA DE 
PROPOSTES DE GRAN 
QUALITAT DURANT DUES 
SETMANES
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prendre la declaració d’intencions de Pere 
Llobera –pintada per l’artista amb grans 
lletres violetes a una de les parets de Can 
Manyé– per anunciar-la als quatre vents: 
“ARA VINC”. I, de fet, ja hi era. La poesia i 
l’art d’unes jornades úniques.

Una agenda d’imprescindibles
Divendres 6 de maig, una proposta per als 
més petits, a partir dels 3 anys, que alhora 
ens recordava la important tasca realitza-
da per Espais de Poesia també a l’entorn 
educatiu i social de les escoles Fabra i La 
Serreta, a l’Institut d’Alella i a les residèn-
cies Fundació Germans Aymar Puig i Els 
Rosers. El conte de l’estrella, d’Animamundi 
Teatre, transportava nens i grans a un món 
ple de llum fet d’ombres xineses.

Dissabte, una cita doble. Per culpa de 
la pluja, el recital De mà en mà va traslla-
dar-se dels jardins de Can Llimona a Can 
Manyé. Dins del programa de Poesia als 
parcs de la Diputació de Barcelona i amb 
suport de la Institució de les Lletres Cata-
lanes, Francesc Anyó i Borja Penalba, amb 
la participació de Mire Vives, emocionaven 
un públic bocabadat amb el món d’Estellés. 
Música i versos colpidors per remoure’ns 
i arribar-nos ben dins, de les orelles i els 
ulls fins a la medul·la.

Al vespre, nit de poesia i cultures con-
duïda per Carlos Ernesto García, progra-
mada per la Comissió de Cooperació Inter-
nacional. Ens queda la paraula mostrava 
versos de El Salvador, Perú i Argentina, 
amb connexió de Skype inclosa. Poesia 
internacional i reflexiva sense aturadors 

fronterers. La setmana acabava diumenge 
dia 8 amb el lliurament dels premis de la 
fase local de la XXXIII Mostra Literària 
del Maresme a les golfes de Can Lleonart.

El visionat de l’audiovisual Cal·líope i 

Bacus: poesia entre vinyes, i la tertúlia en-
torn del grup literari de la Font del Cargol 
reprenien, dimarts 10 de maig, les propos-

tes del festival alellenc: Toni Garriga, Anna 
Maluquer i les vinyes d’Alta Alella. Rafael 
Vallbona, Albert Calls i Vicenç Altaió de-
mostrant la riquesa poètica del Maresme, 
arrels i futur a Poesia, llengua i llibertat.

Dijous 12, la Biblioteca Ferrer i Guàr-
dia s’omplia amb Obra completa punt u de 
Carles Hac Mor, obra imprescindible que 
abraça l’ampli recorregut d’aquest poeta 
trencador. Una manera única d’entendre i 
homenatjar l’autor, apropant-nos al cap de 
setmana acompanyats per Ester Xargay i 
Jordi Marrugat. Compte enrere a què s’hi 
unia, divendres, la presentació del llibre 

guanyador del Premi Maria Oleart, en-
guany de Raimond Aguiló, amb la dansa 
d’Helena Pellisé i els versos de Laia Nogue-
ra, a Alta Alella.

De Ramon Llull a Dolors Miquel, 
tancament d’èxit
Amb veu de dona començava les dues úl-
times jornades d’Espais. Un matí amb les 
veus de Maria Cabrera i Mireia Calafell, 
acompanyades per la trompetista Elena 
Bañuls, recital i música a Bouquet d’Ale-
lla per descobrir la poesia d’aquestes dues 
reconegudes autores. Al vespre, a Can Ma-
nyé, l’actriu i rapsoda Montse Germán i el 
músic Ferran Pisà feien seu El Verger de 

l’Amat, versos i misticisme de Ramon Llull.
Diumenge 15 de maig, dia de cloenda, 

Can Manyé celebrava la seva peculiar Mis-

sa Pagesa, tot cuinant conill especiat amb 
versos de Dolors Miquel. Maite Besora i 
Pau Bou feien participar els assistents de 
cants i salms, crítiques satíriques ben pu-
nyents. A la tarda, un esplèndid recorregut 
musical a través de grans poemes de la lite-
ratura catalana, Dos amants com nosaltres 
posava punt final a Espais de Poesia amb 
Laura Borràs i Borja Penalba.

Quantes experiències d’alt voltatge! Per 
ara, només podem anar agafant forces per 
a la pròxima edició –ja en seran deu!– i 
agrair profundament la tasca de tothom qui 
fa possible aquest incomparable festival 
alellenc. Lectors assedegats, lletraferits, 
curiosos, amants dels mots o espectadors 
inquiets, com de llarga se’ns farà l’espera 
fins al mes de maig de l’any vinent... 

CULTURA

Laura Borràs i Borja Penalba a la cloenda del festival.Taula i escenari de “Missa pagesa”.

ELS ESPAIS DE POESIA 
EXERCEIXEN UNA GRAN 
TASCA EDUCATIVA I SOCIAL

L’ESDEVENIMENT ARRIBARÀ 
L’ANY QUE VE A LA DESENA 
EDICIÓ AMB UN FANTÀSTIC 
ESTAT DE FORMA
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La terrassa ja és oberta 
Vine a esmorzar-hi
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QUERALT MORROS
Quins canvis visc quan observo una obra 
d’art? Hi ha un abans i un després? I en 
cas afirmatiu, què és el que varia al llarg 
de l’experiència? L’Espai Residències del 
Santa Mònica ha donat, del 14 d’abril al 22 
de maig, l’oportunitat de participar acti-
vament en el plantejament d’aquestes pre-
guntes. Es tracta de la recerca de l’artista 
Tomàs Bel fonamentada en la seva tesi 
Anàlisi de la resposta afectiva i cognitiva 
en la interacció amb una instal·lació d’art, 
present a l’Espai d’Art i Creació de Can 
Manyé els anys 2012 i 2013.

Dotze projectes
La instal·lació, peça central i fonamen-
tal de la visita, forma part d’una sèrie de 
dotze projectes que indaguen entorn de 
la comunicació. Per 
poder entendre el 
què i el com de La 

resposta estètica, 
cal endinsar-s’hi. 
Dues cel·les, amb 
un seient en forma 
de cub cadascuna, 
són separades per 
una reixeta quadri-
culada. En parelles 
i situats a banda i 
banda de la reixe-
ta, ambdós parti-
cipants es miren i 
interactuen a tra-
vés dels forats de la 
quadrícula i també 
dels elements que, 
a voltes, l’omplen: 
v idres de color, 
una lent d’inversió 
i reducció, l’efecte 
pixelat o borrós. 
Veiem l’altre, i l’al-
tre ens veu, rere 
efectes visuals. Un 
joc lumínic arrodo-
neix l’experiència, 
bé il·luminant totes 
dues cel·les des de 

diversos punts o bé jugant amb la foscor 
i l’ocultació. Mirar sense ser vist, ser vist 
sense poder tornar la mirada.

“És un exercici de traducció de cada ele-
ment significant a una forma tridimensio-
nal o a un efecte visual”, assegura Tomàs 
Bel tot parlant dels elements i de l’espai 
que configuren la instal·lació. Tot compta, 
des de la posició dels que hi interactuen 
fins a les característiques del cub on se-

iem. Una labor plenament documentada i 
amb grans bases teòriques, especialment 
des de l’àmbit de la psicologia, que ens 
permet entendre no només la relació en-
tre el jo i l’altre entorn del procés comu-
nicatiu, sinó també una reflexió entorn 
del propi paper desenvolupat; ja sigui, 
com tracta Bel, “com a actors o com a 
espectadors”. Així, “la reixeta proposa 
la representació formal d’una interacció, 
però aquesta se sobreposa a la relació real 
que es produeix entre els que interactuen 
durant l’experiència”.

Mesurar la vivència
Però, com podem aconseguir mesurar 
què ens ha produït la vivència de la instal-
lació? L’observació dels aspectes canvi-
ants en la realització de l’experiència, són 

possibles gràcies a 
qüestionaris sobre 
variables psicolò-
giques (valència 
afectiva, activació 
i ansietat). També 
s’estudien, d’altra 
banda, les diferèn-
cies entre el fet de 
disposar o no dels 
significats d’allò 
que experimentem. 
“Si tens claus per 
descodificar allò 
que estàs veient, 
si tens informa-
ció per entendre 
allò que veus, la 
resposta estètica, 
allò que et passa, 
és major i més in-
teressant. No som 
els primers, s’ha 
investigat des dels 
anys 40. La nove-
tat és que l’objecte 
estimulant és una 
instal·lació d’art 
de capacitat multi-
sensorial”, conclou 
l’artista. 

CULTURA

De la comunicació 
a la psicologia de l’art
La resposta estètica, exposició i recerca experimental de l’alellenc Tomàs Bel, 
arriba al centre Arts Santa Mònica de Barcelona 

Tomàs Bel, el dia de la inauguració de la seva instal·lació.

CE
DI

DA

L’ARTISTA TOMÀS BEL 
HA PASSAT PER L’ESPAI 
RESIDÈNCIES DEL SANTA 
MÒNICA
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COL·LABORACIÓ

Ferran Fabra i Puig, 
un industrial avançat 

al seu temps
Durant tres setmanes s’ha pogut visitar al centre cultural Can Basté, a Nou 
Barris (Barcelona), una exposició sobre la figura de Ferran Fabra i Puig al 
voltant, sobretot, del seu paper al capdavant de la companyia Fabra i Co-
ats. Antoni Martínez, treballador jubilat de l’empresa i secretari de l’asso-
ciació Amics de la Fabra i Coats, ens presenta aquest text que glossa la his-
tòria de la família Fabra i el paper de Ferran en la gestió dels treballadors.
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COL·LABORACIÓ

ANTONI MARTÍNEZ
El 1838 l’industrial i polític gironí Ferran 
Puig i Gibert instal·la, a Sant Andreu de Pa-
lomar, una fàbrica dedicada al filat i torçat 
de lli, coneguda popularment com el Vapor 

del Fil. I una altra que va ser coneguda com 
el Vapor del Rec, ja que per allà passava, a cel 
obert, el Rec Comtal. Aquesta fou la primera 
fàbrica de troques i cabdells de fil de cotó 
a Espanya. Per la seva part, Camil Fabra i 
Fontanills va instal·lar, a la vila de Gràcia, 
una fàbrica d’un producte pioner, doncs ell 
en va ser l’introductor a Catalunya: les xar-
xes de pescar fetes amb fil de lli. En Fabra 
comprava el lli a Ferran Puig.

Camil Fabra va contraure matrimoni amb 
Dolors Puig, la filla del seu proveïdor, i sogre 
i gendre es van fusionar creant la companyia 
Puig i Fabra, traslladant la fàbrica de Gràcia 
a la Sagrera. A la mort de Ferran Puig, en 
Camil Fabra es va fusionar amb en Manel 
Portabella, creant la Sociedad Anónima Su-
cesora de Fabra y Portabella, de la qual va 
ostentar la presidència fins a la seva mort el 
1902. Durant les últimes dues dècades del se-
gle XIX, l’empresa dels Fabra, tal com consta 
en diferents revistes econòmiques de l’època, 
era de les primeres empreses d’Espanya en 
venda i beneficis, i donava feina a uns 2.000 
treballadors.

A més de l’empresa tèxtil, Fabra també 
va participar en nombroses empreses i va 
ostentar multitud de càrrecs. A tall d’exem-
ple, citarem que va ser membre de la junta 
de Foment del Treball Nacional, va participar 
en l’organització de l’Exposició Universal de 
Barcelona de 1888 com a membre de la Jun-
ta del Patronat, va ser president de la Junta 
d’Obres del Port de Barcelona, etc.

A més de la vessant industrial, també hem 
de parlar de la política, ja que fou diputat pel 
Partit Liberal en quatre eleccions, senador, 
regidor i tinent d’alcalde de l’Ajuntament de 
Barcelona, i, el 1893, Alcalde de Barcelona 
durant un breu període. De la seva faceta 
filantròpica destaca especialment l’herència 
de 250.000 pessetes que va deixar en favor de 
la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Bar-
celona, per a la construcció d’un observatori 
astronòmic al Tibidabo, el que avui coneixem 
com a Observatori Fabra. També va llegar 
gran part de la seva col·lecció pictòrica als 
museus municipals de Barcelona.

Home culte i refinat, va tenir un paper 
molt actiu en la vida social i cultural barce-
lonina, freqüentant el seu palauet membres 
de la reialesa i de l’aristocràcia d’Espanya i 
d’Europa. Alfons XIII li va concedir el títol 
de Marqués d’Alella.

A la seva mort van agafar el comanda-
ment de l’empresa els seus dos fills Ferran i 
Roman. La seva empresa ja era la número ú 
en el sector tèxtil a Espanya. Mentrestant, 
i des de meitats del segle XVIII, dues grans 

empreses escoceses de la ciutat de Paisley, 
als afores de Glasgow, dominaven el sector 
tèxtil britànic: els Clark i els Coats. Les dues 
es van fusionar creant la J&P Coats, i vam 
esdevenir el número ú dels fils a nivell mun-
dial. Van expansionar-se amb els seus fils de 
les marques Cadena, Ancora, etc., per tot el 
món. A Catalunya van aterrar a Borgonyà. 
Allà van instal·lar-hi la seva fàbrica i la seva 
colònia. La competència entre els Fabra i els 
Coats podia haver estat ferotge, però tots 
plegats van tenir el bon seny de negociar i 
fusionar-se, constituint una molt poderosa 
empresa que, pels acords firmats a Manches-
ter el 22 d’abril de 1903, anomenaren Com-
pañia Anónima Hilaturas de Fabra i Coats.

La figura de Ferran Fabra
Ferran Fabra, que va heretar el títol de Mar-
qués d’Alella a la mort del seu pare, va seguir 
la tradició familiar d’industrials, polítics, fi-
lantrops i mecenes. El 7 de gener de1904, a la 
seva casa de Rambla de Canaletes, a prop de 

la plaça de Catalunya, rebia a dinar el Presi-
dent del Consell de Ministres: Canalejas. El 
7 d’abril d’aquell mateix 1904 va rebre, junt 
amb el seu germà Roman, el rei Alfons XIII, 
amb qui va pujar en funicular al Tibidabo 
per tal d’inaugurar l’Observatori que el seu 
pare havia fet construir. El dia següent els 

tres van anar en tren al Masnou i ell mateix 
va fer les presentacions entre Alfons XIII i 
l’Ajuntament del Masnou. El 1904 una sèrie 
de prohoms de Barcelona varen posar els 
diners per crear el Patronat Antituberculós 
de Barcelona i un centre a cada barri de la 
ciutat ja que, per les condicions higièniques 
dels habitatges i les condicions de treball, la 
tuberculosi estava molt estesa. Ferran Fabra 
n’era el comptador. 

A la industria tèxtil en general i a la Fabra 
i Coats en particular, un 85% dels treballa-
dors eren dones perquè la dona te la ma més 
petita i treballa més bé el fil, el pot nuar més 
bé... Per aconseguir una bona treballadora 
es necessitava un aprenentatge bastant llarg. 
Però, fins ben entrats els anys 70, va existir 
la pega que era bastant normal que les do-
nes, quan es casaven o quan donaven a llum, 
deixaven de treballar. Però Fabra va salvar 
aquest problema posant cases bressol a Sant 
Andreu, Borgonyà i Badalona. Eren total-
ment a càrrec de l’empresa, i les criatures, 
des de les sis setmanes fins als 3 anys, eren 
ateses allà per pediatres i infermeres, que no 
només les vigilaven, sinó que ensenyaven a 
les mares novelles les atencions més adequa-
des que havien de rebre els nadons. Anaven 
també a càrrec de l’empresa els aliments, 
medicaments, etc., que fossin necessaris, i 
la mare tenia dues mitges hores per torn per 
anar a donar de mamar a la criatura.

El 1907 es presenta candidat al Senat per 
Solidaritat Catalana, resultant escollit. Va 
ser reelegit en set legislatures. Al final de 

l’etapa de senador va ser regidor a l’Ajunta-
ment de Barcelona, i el 1922 és escollit al-
calde de Barcelona pel Partit Liberal, fundat 
per Sagasta, liderat després per Canalejas i, 
en ser assassinat, pel Conde de Romanones. 
El 1923 és destituït d’alcalde pel cop d’estat 
de Primo de Rivera.

“LA COMPETÈNCIA ENTRE 
ELS FABRA I ELS COATS 
PODIA HAVER ESTAT 
FEROTGE, PERÒ TOTS 
PLEGATS VAN TENIR EL 
BON SENY DE NEGOCIAR 
I FUSIONAR-SE”

Muntatge de tres cartells publicitaris de la Fabra i Coats.

AM
IC

S 
DE

 L
A 

FA
BR

A 
I C

O
AT

S

Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 33 -    (Cyan)Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 33 -    (Magenta)Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 33 -    (Yellow)Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 33 -    (BlacK)Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 33 -    (PANTONE 340 C)Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 33 -    (PANTONE 298 C)Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 33 -    (PANTONE 633 C)



34

Com hem dit abans, vivia a la Rambla de 
Canaletes, però després es traslladaren a 
la torre del carrer Muntaner. Aquesta torre 
va ser construïda entre 1912 i 1914 per l’ar-
quitecte Enric Sagnier (autor, entre altres, 
de la Basílica del Tibidabo). Va encomanar 
les pintures a Josep Maria Sert, i el jardí a 
Nicolau Rubió. El 1945 els hereus vengueren 
la torre, a Muñoz Ramonet, molt conegut els 
darrers anys pel litigi que hi ha hagut i, des-
prés del qual, ara, l’esplèndida torre pertany 
a l’Ajuntament de Barcelona.

Ferran Fabra va morir el 12 de juliol de 
1944. La Vanguardia del dia següent desta-
cava que, entre autoritats, família, amics, 
consells de direcció de la Fabra i Coats i al-

tres empreses en què participava, la gentada 
que va acompanyar el fèretre fins a l’església 
era incomptable i va abarrotar la Via Augus-
ta. Va ser enterrat al panteó de la família al 
cementiri del Poble Nou.

A la seva mort en el títol de Marqués 
d’Alella el va succeir la seva neta, doncs els 
seus fills, Joan i Lluís van morir, un al front 
i l’altre torturat i assassinat per un escamot 
de milicians.

Pel que fa a l’empresa, va seguir el seu 
germà Roman, Marqués de Masnou, i els fills 
d’aquest, Camil i Alfons.

Can Mamella
La Fabra era coneguda popularment per Can 
Mamella. Amb tota probabilitat, la idea pro-
cedia del fet que hi treballessin tantes do-
nes, però estava avalat per la gran quantitat 
d’avantatges que els seus treballadors tenien 
sobre la resta.

Als darrers anys del segle XIX i prime-
ries del XX, quan no existia cap Llei que 
emparés els treballadors (si es posaven ma-
lalts, per exemple, no cobraven), a la Fa-
bra hi havia el Socorro Mutuo, “un sistema 
d’ajut a qui, per raó de salut, es veia obligat 
a causar baixa en el treball”, com diuen 
textualment, unes memòries de l’empresa. 
El 1904 la C.A. Hilaturas de Fabra y Coats, 
concedia una pensió voluntària de jubila-
ció al seus treballadors, que per raó d’edat 
deixessin de treballar. Bastant desprès es 

COL·LABORACIÓ

Interior de la fàbrica de Sant Andreu (departament de tubs de fil de brodar).

Retrat de Ferran Fabra.

A LA MORT DE FERRAN 
FABRA, EL TÍTOL DE 
MARQUÈS D’ALELLA EL VA 
HERETAR LA SEVA NÉTA, JA 
QUE ELS SEUS FILLS HAVIEN 
MORT AL FRONT
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va crear la Caja de Jubilaciones Téxtil, i el 
1930 la Fabra va instaurar que les dones es 
podien jubilar 5 anys abans que els homes, 
és a dir als 60, i amb unes condicions més 
avantatjoses. Aquell fet, que reconeixia que 
la feina de la dona a una fàbrica tèxtil era 
molt dura, ha perdurat com una concessió 
especial al sector tèxtil de la Seguretat 
Social per a totes aquelles dones que van 

començar a treballar en el sector abans de 
l’1 de gener de 1967. Quan un treballador 
es jubilava, se li concedia un complement 
trimestral que l’empresa li abonava de per 
vida. Això va durar fins als anys 80’s. La 
Fabra també va ser la primera empresa en 
concedir vacances pagades als seus treba-
lladors. Una setmana i una pesseta al dia... 
però és que estem parlant de 1920! A més, 
cada any es feia una revisió mèdica a tots els 
treballadors. A principis del segle XX va es-
tablir un servei metge particular. A l’edifici 
fins on fa poc hi havia Hisenda havia estat 
el Consultori, i tant els treballadors com les 
seves famílies hi tenien el metge de capça-
lera, però també especialistes i pediatra. 
Era ben bé el que avui en diríem un CAP, 
però nomes per als treballadors de la Fabra 
i els seus beneficiaris. Quan va funcionar 
la Seguretat Social, l’empresa va estar ano-
menada Empresa Colaboradora del Seguro 
Obligatorio de Enfermedad.

Altres avantatges socials de què gaudien 
els treballadors de la Fabra eren: 

A partir de la quarta setmana d’estança 
en llit, la indemnització per malaltia dels 
jornalers passava del 75 al 100%. La indem-
nització per maternitat, que era del 75% del 
salari de cotització, passava a ser la seva 
totalitat més el plus d’activitat. Assistència 
sanitària als beneficiaris, sense cap límit, 
mentre l’assegurat conservés aquesta condi-
ció. La indemnització per accident de treball 
es complementava del 75 al 100%.

La Fabra també tenia un mont de pie-
tat, a través de qual els empleats podien 

subscriure una pòlissa de Vida amb unes 
quotes molt reduïdes, ja que l’empresa 
aportava una quantitat igual a la quota del 
treballador. A Borgonyà, a més, com era 
una colònia, hi havia també un col·legi per 
a nens i un altre per a nenes. Els mestres 
eren empleats de l’empresa. El dia de Reis 
es feia una festa en el camp d’esports a Sant 
Andreu, Badalona i Borgonyà, on s’obsequi-
ava als fills menors de 12 anys dels treba-
lladors amb un regal; pilotes, nines, etc., i a 
l’últim any un rellotge. També se sortejaven 
bicicletes. 

També hi havia un Economat a Sant 
Andreu i un altre a Borgonyà on els treba-
lladors podien comprar productes d’alimen-
tació, neteja i roba a preus molt econòmics 
i, a més, mensualment es donaven uns cu-
pons al personal per obtenir, gratuïtament, 
alguns articles bàsics. També es concedien 

uns préstecs, sense interès, per a la compra 
de teixits, roba i confecció.

Fabra també va ajudar els seus treba-
lladors facilitant-los l’accés a l’habitatge. A 
Borgonyà, en ser una colònia Industrial, es 
van construir unes casetes per als obrers i 
unes cases molt maques per als directors. 
Als anys 60, es van construir pisos a Sant 
Andreu per als treballadors. En total va ar-
ribar a haver-hi 508 habitatges: 260 a Sant 
Andreu, 220 a Borgonyà, 16 a Madrid i 12 a 
Sevilla. Els lloguers que pagaven era molt 
mòdics; per una casa a Borgonyà, la famí-
lia pagava entre 6 i 20 pessetes mensuals. I 
per a aquells que no tenien accés a aquests 
habitatges, Fabra els donava préstecs sense 
interès per a la compra de pis i/o mobles. 

Agraïments:
TésseraBCN i Amics de la Fabra i Coats

COL·LABORACIÓ
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Inauguració del Camp de Les Corts del Futbol Club Brcelona. Revista “Catalunya Gràfica”, 
edició del 20 de Maig de 1922.

Casa Bressol.

“QUAN UN TREBALLADOR 
ES JUBILAVA, SE LI 
CONCEDIA UN COMPLEMENT 
TRIMESTRAL QUE L’EMPRESA 
LI ABONAVA DE PER VIDA”

“LA FABRA TAMBÉ VA SER 
LA PRIMERA EMPRESA 
EN CONCEDIR VACANCES 
PAGADES ALS SEUS 
TREBALLADORS”
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PERSONATGE

SIGRID GUILLEM / FOTO: ÒSCAR PALLARÈS
Parlar amb les germanes Figueres Culla és fer un viatge en el temps a 
l’Alella de mitjans del segle passat. La Maria Teresa (setembre de 1940), 
la Carme (agost de 1943) i la Montserrat (abril de 1949) van néixer a la 
postguerra i van créixer a la finca de Can Bertran, on els pares feien 
de masovers; una de les cases senyorials que encara avui dibuixen la 
fisonomia d’Alella i han modelat la idiosincràsia del poble. De mare 
alellenca, la família del pare era originària de les Franqueses del Va-
llès, i a Alella arribarien per fer la masoveria a Can Magarola. Les tres 
han viscut sempre a Alella, hi han format família i mantenen un estret 
vincle entre elles i amb el poble. Tot i els anys fan activitats conjuntes 
com quan eren petites, i n’hi ha que no han deixat de fer, com ara anar a 
buscar bolets quan és temporada, sortir a caminar juntes cada setmana 
i fer poble. Així, fa anys que col·laboren en l’organització de la Festa de 
la Vellesa que aquest any celebra el seu 75è aniversari.

La finca de Can Bertran confrontava pel sud amb la filera de cases 
del carrer de dalt, i s’estenia de la Riera principal al Torrent de Vallbo-
na (actualment pisos i carrer Les Heures), recorden les tres germanes 
divertides: “teníem una escala que comunicava l’eixida de la part del 
darrere de la casa dels avis materns del carrer de Dalt amb l’hort de 
Can Bertran. El pare sempre ens avisava que no caiguéssim al pou 
que quedava just al costat”. Precisament, la infantesa a Can Bertran 
va estretament lligada al record del paisatge rural: vinyes, horta i el 
ritme pausat del dia a dia. “Hi havia avellaners 
des del Torrent fins a la riera, moltes verdures, 
arbres fruiters i bestiar: porcs, coloms, oques, 
conills… Menjàvem fruita que collíem de l’ar-
bre. El pare portava als senyors fruita i verdura 
de l’hort un cop per setmana a Barcelona, i la 
resta es venia a plaça a la parada de la Rita Vi-
rona. Per Reis, omplíem uns coves amb fulles 
de cols i altres herbes per als camells, i galetes 
i vi per als Reis”. 

Els diumenges tota la família es reunia per 
dinar a Can Magarola, “la senyora Montserrat, la mestressa, ja ens 
esperava. Ens preparava xocolata, figues de moro… I amb els cosins 
fèiem comèdia”, explica la Maria Teresa.

Els estius de Festa Major a Alella i el Masnou també omplen les 
vivències de les germanes: “els cavallets i les tómboles, al pati de les 
Escoles i voltants, l’envelat… Bones orquestres de ball, les actuacions 
del Capri, de la Montserrat Carulla…”. També era l’època en què “els 
senyors” eren d’estiueig al poble, als quals recorden com gent propera 
i amable, lluny del cànon jeràrquic que venia imposat per la societat.

La nostàlgia dels sabors i les olors també acompanya la imatgeria 
del passat. La Montserrat s’engresca amb el pensament dels melindros 
de la desapareguda pastisseria Ca N’Estel·la, a la plaça, i els iogurts del 
Danone que venien al Cafè de Baix, “envasats en vidre, amb les lletres 
de la marca de color marró i tapats amb cel·lofana i una goma; quan 
aconseguies menjar-ne un era festa!”, explica. Com també ho era el dia 
que les germanes podien menjar un gelat o l’orxata que venia l’Agusti-
na al seu establiment. O el mató de la Carme de Can Martí Duran. Els 
envasos de vidre es reciclaven i molts productes se servien a domicili, 
com ara la llet. També les barres de gel per al dipòsit de les neveres de 
fusta. I l’oli es comprava a granel en establiments com Can Patrici, Can 
Jordana o la Cooperativa.

Les tres van estudiar a Les Monges i en conserven un bon record, 
associat també a la rectitud i al pes de la religió en l’educació i la societat. 
La Montserrat comenta com a l’estiu “ens banyàvem amb bata sobre el 
vestit de bany a la bassa del pati de Les Monges. Sinó, no ens deixaven”. 
I tot i el punt d’inflexió dels 70 amb la mort de Franco, “l’obertura no 
va ser fàcil; anar al cine semblava un gran què… Era una altra època”.

L’aplec de la Cisa a Tiana i a Sant Mateu, i processons com les de Teià for-
maven part de les sortides que feien cada any com marcaven el costum i la 
tradició de l’època -llargues excursions a peu. Com ho era també aprendre 
a cosir, una activitat habitual que omplia les estones d’esbarjo. Així, les 
germanes havien anat a casa de “la Maria Nolla, la Maria de Can Leri, 
la Catalina de Can Catova, la Torrents… Vam aprendre a fer-nos vestits. 
La roba la compràvem a Can Jorba a Barcelona, a Badalona i també al 
Masnou. Llavors, el vestit que s’estrenava a l’Agost per la Festa Major el 
portàvem també per la Festa de la Vellesa, que era el mes següent.

Per la Festa de la vellesa recollies l’avi o àvia que havies d’acompanyar. 
A l’Ajuntament et donaven la mantellina blanca i et feien una foto a la 
sortida. D’allà anàvem en processó fins a l’església on es feia una missa. A 
la catequística muntaven un escenari on s’asseien les autoritats i es feien 
diferents actuacions: es recitava poesia, es cantava… Després hi havia 
un dinar. En principi, es feia a la Fonda i després també al Café de Dalt. 
Després ja es van començar a fer els arrossos per part dels voluntaris a 
la residència dels avis, al Casal i, ja en els darrers anys, al Poliesportiu”.

Quan eren adolescents, la família es va traslladar a viure a casa dels 
avis materns al carrer de Dalt. Al poc, l’any 62 –el recorden perquè va 
ser el de la gran nevada– van anar a viure al carrer Dr. Corbera, conegut 
popularment com a carrer de Baix, a la casa que encara avui fa cantonada 
amb la Riera (carretera principal) i que els pares van adquirir. Els baixos 
de la casa, Can Colomer i després La Parra, fonda primer i pastisseria 

després a partir de 1968; també, la botiga de 
Ca la Sofia abans de traslladar-se a la plaça. La 
Montserrat, però, va viure durant molts anys 
amb els tiets “per fer-los companyia, ja que no 
tenien fills” a un pis a la Riera. 

L’entrada a la vida laboral va ser primerenca 
per a les tres germanes. La Montserrat es va 
titular en administració i va entrar a treballar a 
Bodegues Gispert on ha estat vint-i-dos anys. La 
Carme va començar a treballar amb tretze anys 
als Laboratoris Cusí al Masnou, després d’un 

primer tempteig a la carnisseria. “Vaig anar a Barcelona amb dotze anys 
a aprendre i treballar amb les germanes Mercè i Rosa Verdú, que tenien 
unes carnisseries al Barri del Congrés” –pel Congrés Eucarístic de 1952. 

La Carme explica que la tecnologia i les instal·lacions dels Laboratoris 
Cusí eren moderns i ja tenien una visió empresarial avançada. “Hi havia 
un menjador molt gran per als treballadors, amb fogonets per escalfar 
el menjar. Em portava la carmanyola amb el dinar perquè sortia de casa 
a les 7 del matí i tornava a les 7 de la tarda”. Llavors el camí a peu fins a 
Can Teixidó era un llarg passeig entre vinyes que la Carme recorria amb 
altres companyes de feina. “La tornada cap a Alella la fèiem per la car-
retera”, comenta. I evoca divertida i amb nostàlgia els estius, quan amb 
les companyes de feina feien la pausa per dinar a la platja del Masnou: 
“Allà ens trobàvem a la Mari Santpere, que estiuejava al Mas Antic i ens 
explicava acudits i anècdotes. Ja esperàvem trobar-la. Era molt alegre!”. 

La Carme va treballar a Cusí sis anys, fins que amb la Maria Teresa 
van decidir obrir el primer supermercat a Alella, una franquícia de Spar 
-la primera cadena de supermercats independents de l’Estat. “Vam anar a 
Barcelona on ens van ensenyar com portar la franquícia”. La Maria Teresa 
llavors tenia vint-i-un anys i venia de treballar a l’Alella Vinícola, on va 
començar amb 14 anys: “Embotellava, embolicava i encaixava ampolles 
per a exportació; netejava les garrafes de 16L i les ampolles de vidre. En 
temporades de molta feina, sortíem a les dotze de la nit”. 

El Spar i el sistema de franquícia va ser una primícia per al comerç 
del poble: “Agafar el cistell i servir-te tu mateix era tota una novetat. 
Com també el producte amb marca blanca Spar. Per Nadal teníem molta 
feina, també a l’estiu, quan se’ns omplia d’estrangers del càmping de Cal 
Marquès”. 

Maria Teresa, Montserrat i Carme, 
les germanes Figueras Culla

Coneixem una mica més Alella de 
la veu de tres alellenques que hi 
han nascut i crescut juntes, i amb 
la seva gent, formant part activa 
de la vida del poble.
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C/ Àfrica, 14 - local 1 · 08328 Alella
Telèfons: 93 540 57 31 · 610 276 402
info@piscinesrovira.com

www.hydrosudiberica.es/piscinesrovira

Servei tècnic
4 anys de garantia

OFERTES: 
Electròlisi salina

Manteniment i neteja
Netejafons automàtics

PISCINA DESCANS

CASA JARDÍ
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75 anys d’homenatges 
a la vellesa

DOSSIER

RAMON ANGLADA
mb la creació, l’any 1915, del Patronat Superior 
de l’Obra de la Vellesa per la Caixa de Pensions 
per a la Vellesa i d’Estalvis s’iniciava una estreta 
col·laboració amb els ajuntaments catalans que, 
a través de patronats locals, impulsaren aquesta 

celebració a nivell local. L’ideòleg dels homenatges a la vellesa 
fou Francesc Moragas i Barret, cofundador i primer director 
general de la Caixa de Pensions, tot perseguint un triple objectiu: 
“enaltir la idea de la vellesa i el respecte als vells, especialment 
els d’humil condició”; “fomentar i propagar les idees de previsió 
social, amb l’esperança de preparar una bona vellesa als obrers 
i classes treballadores”, i “realitzar obres de beneficència a favor 
dels vells pobres i desvalguts”. El mateix 1915 fou Sant Sadurní 
d’Anoia el primer municipi en celebrar la festa de la vellesa, i 
l’any següent ja ho feren dotze poblacions. Uns homenatges que 
reunien tota la població per honrar la figura dels ancians del 
poble en una jornada on eren els únics protagonistes, i que es 

tancava amb l’entrega de llibretes d’estalvi als avis i un dinar de 
germanor. Joves i infants participaven activament a la festa: les 
joves, com a padrines dels avis que acompanyarien durant tota 
la jornada, i els nens i nenes, protagonitzant l’homenatge de la 
infància tot recitant poesies.

Alella celebra enguany el 75è aniversari de la celebració del 
primer homenatge. És per això que aquesta edició presenta tot un 
seguit de novetats. Una d’elles és una exposició commemorativa 
impulsada per la Regidoria de Serveis a les Persones i creada per 
Cerquem les Arrels, centre de recerca històrica d’Alella. Des de 
la revista Alella ens sumem a la festa amb un dossier que repro-
dueix els continguts ampliats d’aquesta exposició. Com si fos 
un catàleg de la mostra, al llarg de les properes pàgines podreu 
conèixer com fou la primera edició de l’any 1935, la seva repre-
sa a partir de l’any 1944, el seu recorregut i els seus principals 
escenaris o el paper de les joves padrines... Tot això il·lustrat 
amb un munt de fotografies cedides majoritàriament pels seus 
protagonistes. Que en gaudiu! 

A
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A la imatge superior, comitiva d’avis i padrines creuant la plaça el 1971.
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DOSSIER

1935, primera edició de la festa

Acta de constitució del patronat local de la vellesa del Masnou, Alella 
i Teià el 1935.

Ban municipal especificant els criteris que permetien als ancians 
obtenir premi econòmic.
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RAMON ANGLADA
El dia 2 d’agost de 1935 es portava a terme per primera vegada la 
Festa d’Homenatge a la Vellesa d’Alella dins del marc de la Festa 
Major. L’escenari triat fou l’envelat on arribarien els avis i àvies, 
acompanyats de jovenetes amb la clàssica mantellina blanca, i se-
rien rebuts pels infants de les escoles del poble, autoritats i públic 
en general que els esperava per portar a terme la seva proclamació.

L’octubre de 1935 s’havia creat el Patronat local de la vellesa del 
Masnou, Alella i Teià. Poc després, el 4 de novembre del mateix any, 
quedava registrat amb el número 223 entre els patronats locals de 
la vellesa de Catalunya i Balears adherits a l’Obra dels Homenatges 
a la Vellesa de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis. Un 
patronat conformat pels alcaldes, rectors o altres representants 
religiosos i jutges municipals dels tres pobles. En el cas alellenc: 
l’Alcalde Joan Ferran, el Rector Joan Vallès i el Jutge Isidre Lluch. 
Un dels motius perquè Alella no tingués patronat propi fou la ine-
xistència d’oficina de La Caixa en aquells anys.

La pròpia configuració del patronat és una clara demostració de 
la inexistència de persecució sobre els representants de l’església 
abans de l’esclat de la guerra. Fins a finals de juliol de 1936 el mos-
sèn d’Alella era una de les autoritats més respectades de la població.

De l’envelat d’Alella al Casino del Masnou
L’any 1935, foren 12els avis premiats -9 dones i 3 homes- sota uns 
criteris que marcava la pròpia Caixa de Pensions: tenir un mínim 
de 75 anys, ser fills d’Alella o comptar amb un mínim de 5 anys 
de residència i no posseir cap mena de propietats ni rendes. En 

aquesta primera edició s’entregaren 10 llibretes amb 50 pessetes i 
2 vitalicis a favor de la nonagenària Maria Guarda Xaus i d’Antoni 
Quera Solà, de 86 anys, amb un import proper a les 1.965 pessetes. 
Tots els majors de 75 anys podien participar en l’homenatge, però 
només els que complien els criteris anteriors rebien les llibretes 
d’estalvis. Bona part d’aquests diners s’havien aconseguit gràcies 
a donacions particulars i a les recaptacions de tot un seguit d’acti-
vitats com un partit de futbol, una tómbola –instal·lada als baixos 
de l’antic col·legi de nois– i una representació teatral. També es 
va buscar la col·laboració d’empreses com els Laboratorios del 
Norte de España i grans magatzems de Barcelona. Des del Masnou 
arribaria una petita aportació de 25 pessetes, tot i haver esgotat la 
partida per aquests tipus d’esdeveniments.

Durant la II República s’entregaven altres ajudes de caràcter 
social tot aprofitant l’Homenatge a la Vellesa. L’agost de 1935 es lliu-
raren, a 27 “famílies pobres” de la població, 237 pessetes repartides 
de la següent manera: 5 pessetes per cap de família més 2 pessetes 
addicionals per cada individu que la conformava. Les famílies que 
no patien una necessitat severa, però que tenien algun dels seus 
membres impedit també rebien 5 pessetes.

El diumenge 19 d’abril de 1936 –3 mesos exactes abans de l’es-
clat de la guerra– 19 avis i àvies d’Alella eren homenatjats en una 
celebració conjunta a la sala d’actes del Casino del Masnou. Desfi-
lada d’infants, lectura de poemes, ballets, música, parlaments de les 
autoritats i el repartiment de llibretes de pensió vitalícia i d’estalvi 
als vellets del Masnou, Alella i Teià, foren elements destacats de 
la festa. Tot i la normativa, 9 dels avis participants tenien menys 
de 75 anys. L’àvia de més edat fou Francesca Iglesias Blanch, de 91 
anys, davant l’absència de Maria Guarda Xaus. 

El 1936 formaven part del comitè organitzador de la festa els 
futurs alcaldes d’Alella, Pere Pons i Antoni Pujadas; i els consellers 
municipals Joan Galbany i Melcior Perich –els tres últims sotme-
sos a judici sumaríssim i afusellats el maig de 1939 pel nou règim 
franquista. A més dels representants de formacions polítiques i 
sindicals, el mestre de l’Escola Nacional i membres de la societat 
La Constància, de la Unión Alellense i de societats corals com la 
Igualtat, vetllaven per l’organització de l’homenatge als vellets tal 
com s’anomenava a l’època. 
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JORDI ALBALADEJO
Després de l’aturada de la Guerra Civil i transcorreguts uns pocs 
anys de dura postguerra a nivell repressiu i econòmic, l’alcalde 
Joan Ferran, aquesta vegada com representant municipal del rè-
gim, inicià de nou les gestions per a reorganitzar el Patronat Local 
de la Vellesa el 1944 amb ell al capdavant. 

Segons la correspondència entre l’alcalde Ferran i la direcció 
de la Caixa de Pensions, l’Ajuntament alellenc demanà, el 24 de 
març de 1944, tornar a fer un homenatge a la vellesa. Proposaven 
que tingués lloc com molt aviat a l’entorn de la segona Pasqua i, a 
ser possible, durant l’estiu, procurant que coincidís amb la inau-
guració d’una projectada guarderia per a nens a mitjans de juliol, 
i sobretot perquè en aquelles dates “por afluencia de forasteros y 
veraneantes” s’asseguraria “el éxito económico”. 

Des de la Caixa de Pensions, el 5 d’abril van contestar que do-
naven suport a la festa i que aprovaven la previsió de realitzar-la a 
mitjans de juliol, tot i que avisaven que en futures edicions “sería 
conveniente” programar la festa “entre la Pascua de Resurrección 
y la de Pentecostés”. 

El 9 de juliol l’Alcalde signà un edicte en el qual s’informa-
va que, una vegada constituït el Patronat Local de la Vellesa, es 
convocava els alellencs i les alellenques de més de 75 anys que 
volguessin ser inscrits en un registre a l’ajuntament per a ser ho-
menatjats a la festa de la vellesa. El 12 de juliol l’Alcalde informà a 
la Caixa de Pensions de la constitució del Patronat Local i també 
de la data del 3 d’agost per a fer l’homenatge, el tercer a Alella. El 
dia 15 va rebre resposta afirmativa de l’entitat.

De la tercera edició a la doble celebració de 1945
Una vegada enllestits tots el preparatius, la tercera edició de la 
Festa de la Vellesa va homenatjar 25 avis i àvies, va recollir apor-
tacions veïnals i municipals per valor de 3.400 pessetes, i La Caixa 

va aportar-ne 3.000, repartint-se 24 llibretes de 200 pessetes ca-
dascuna i 1 de 300 per a Maria Guarda Xaus, anciana de 99 anys.

L’any 1945, coincidint amb la quarta edició de la festa, el patro-
nat local acordava donar gran rellevància al centenari de Maria 
Guarda. L’homenatge es realitzaria el 19 de març, festivitat de Sant 
Josep, dos dies abans del seu aniversari. Es preveia un “homenaje 
moral y pensión no inferior a 3 pesetas diarias” i per això demana-
ven el suport de la Caixa de Pensions. L’homenatge extraordinari 
va realitzar-se amb un pressupost total de 2.500 pessetes, 1.250 
en concepte de donatius recollits pel patronat, i la mateixa xifra 
aportada per la Caixa.

El programa del dia 19 consistí en un ofici, on el cor acompa-
nyat d’una orquestra interpretà diferents cançons, i en un acte pos-
terior al local de la Unión Alellense. Maria Guarda, acompanyada 
en tot moment de la padrina Núria Soldevila, va rebre finalment 
una pensió vitalícia de 6 pessetes diàries. El Diario de Barcelona 
recollí la notícia en una de les fotos de portada i La Vanguardia 

Española feu una ressenya d’aquest acte.
Uns mesos més tard, el 16 de setembre de 1945, va tenir lloc el 

quart Homenatge a la Vellesa, recollint-se per a fer-lo possible la 
quantitat total de 8.081 pessetes. Van homenatjar-se 26 persones 
grans, repartint-se 24 llibretes de 250 pessetes cadascuna i 2 de 
300 a l’ancià i a l’anciana de més edat. Després de la missa oficiada 
per Lluís Marquès, “los ancianos, autoridades, colonia veraniega y 
pueblo en masa” es traslladaren als jardins de Can Viló, propietat 
del doctor Joaquim Cosp, on es portaria a terme l’acte d’homenat-
ge que en aquella època encara no es tancava amb un dinar. Els 
avis, amb la centenària al capdavant, foren obsequiats amb pastes 
i refrescs servits per La Constància i la Unión Alellense. Tots els 
actes van comptar amb música de l’orquestra Miramar del Masnou.

Les despeses totals van pujar a 8.550,17 pessetes, per tant va 
haver-hi un cert dèficit -469,17pts- que va ser assumit localment. 

DOSSIER

1944, la represa
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La primera edició després de la guerra es portaria a terme a l’envelat l’agost de 1944.
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RAMON ANGLADA
Un dels moments més esperats de l’homenatge que el poble 
oferia als seus ancians, era veure passar la comitiva dels 
avis homenatjats agafats de bracet per les seves respectives 
padrines, totes elles amb els seus millors vestits, mantellina 
blanca i un ram de flors que els havia regalat el patronat local.

El recorregut s’iniciava a l’ajuntament d’Alella un cop les 
joves padrines havien recollit els avis i àvies a casa seva. A 
l’antic edifici consistorial, les autoritats i membres del pa-

tronat les esperaven per sortir en comitiva. Sempre que fou 
possible, aquesta anava encapçalada per una orquestra.

Pel carrer Rector Desplà s’arribava a l’Església de Sant 
Feliu per assistir a l’ofici solemne. L’entrada i sortida de l’es-
glésia fou un dels moments triats per realitzar fotografies dels 
avis i àvies amb la seves joves acompanyants.

Finalment, la comitiva es dirigia al lloc triat per realitzar 
l’acte públic d’homenatge. Diverses foren les seves ubicaci-
ons: l’envelat (1935 i 1944), la plaça (1945), els jardins del 

Recorregut i escenaris 

L’orquestra encapçalant la comitiva tot sortint de l’antic ajuntament.

Padrines amb mantellina blanca i rams de flors a la dècada 
dels anys 60.

Padrina, de blanc, i àvia, de negre, les dues amb el cabell 
cobert sortint de l’església.
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Doctor Joaquim Cosp o Can Viló (1946-1947), els jardins de 
Cal Marquès (1948-1954), la Catequística (1955-1958 i 1960-
1967), el local de l’Agrupació d’Ex-alumnes i simpatitzants de 
les Escoles Pies (1959), El local de la societat La Constància 
(1968-1969), el Casal d’Alella (1970-1975 i 1986-2000), i els 
jardins de la Residència de la Fundació Germans Aymar i 
Puig (1976-1985) 

En algunes edicions l’acte d’homenatge i el dinar final es 
portaren a terme en ubicacions diferents. El Saló de Cristall 

de les Escoles Pies (1965), la marquesina de les Escoles Fabra, 
restaurants locals com el Durán o el Niu, i de forasters com 
el del Càmping Masnou, acolliren els dinars d’homenatge 
celebrats a la Catequística, el Casal i la Residència.

Altres restaurants alellencs, com és el cas de la Fonda el 
Porvenir l’any 1944, foren els responsables d’oferir l’àpat final 
fora del seu establiment.

A partir de l’any 2001 el poliesportiu municipal acolliria 
el format actual de la festa. 

Homenatjats i públic assistent l’any 1955 a la Catequística. Dinar a la marquesina de l’Escola Fabra el 1971.

Comitiva encapçalada per l’Alcalde Ferran i la centenària Maria Guarda davant l’església l’any 1945.
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DOSSIER

RAMON ANGLADA
Entre els 12 i els 15 anys -tot i que l’edat no era cap impediment si 
l’avi homenatjat volia ser acompanyat per la seva neta- les joves 
d’Alella es convertien en part essencial de la festa d’homenatge 
que el poble oferia als seus ancians. Convertides en les seves pa-
drines, les noies recollien els avis als seus domicilis i es dirigien a 
l’ajuntament per formar la comitiva. Amb els seus millors vestits, 
una mantellina blanca cedida per la Caixa de Pensions –que un 
cop acabat l’acte s’havia de tornar- i un ram de flors a les mans, ja 
estaven llestes per acompanyar l’avi assignat durant tota la jorna-
da. Des del patronat –format per les autoritats locals, el delegat de 
La Caixa i diferents vocals– es decidia quina noia acompanyava a 
cada, avi tot i que es prioritzaven els vincles familiars i d’amistat.

Finançament i estructura de l’homenatge
La festa era possible gràcies a les donacions de particulars, d’ins-
titucions com l’Alella Vinícola i l’aportació de la pròpia Caixa. Tot i 
que les bases reglamentàries de l’Obra dels Homenatges a la Vellesa 
a Catalunya i Balears imposaven la celebració dels homenatges 
locals el dilluns de Pasqua de Resurrecció –entre el 22 de març i el 
25 d’abril–, en el cas alellenc poc a poc es traslladaria la seva cele-
bració cap a la primera quinzena de setembre. L’objectiu d’aquest 
canvi era obtenir també la participació i el suport econòmic de la 
colònia d’estiuejants que encara no havia retornat cap a Barce-
lona. El 1944 fou l’únic any on les joves alellenques participaren 
activament en la recollida de donacions tot visitant les cases de 
la població. Poc després, membres del patronat s’encarregarien 
d’aquesta feixuga tasca. 

De l’any 1944 al 1950 la mateixa xifra que el patronat local recap-
tava era aportada per la Caixa de Pensions. El 1945 les donacions 
arribaren a les 4.040,50 pessetes que, amb la idèntica aportació de 

la Caixa, s’enfilarien fins a les 8.081 pessetes, de les quals 6.600 s’in-
gressarien en llibretes d’estalvi entregades a 26 avis. Aprofitant la 
represa de la celebració, Joan Ferran, president del patronat com a 
Alcalde d’Alella, va voler recordar el seu esperit genuí: “El verdadero 
significado del homenaje no consiste precisamente en premiar al 
anciano con alguna pensión o cantidad, sino, esencialmente, en 
el acto de congregar a todo un pueblo alrededor de aquellos los 
cuales representan a la ancianidad del mismo, para tributarles el 
homenaje de respeto y amor de que son merecedores por su edad”.

A partir de la dècada dels 60, els avis de la població rebrien 
també obsequis –finançats pel patronat local– en dues dates més 
del calendari. Un pastís el dia del seu sant, i dues barres de torró i 
una ampolla de violeta, Alella Legítimo Generoso Dulce, per Nadal. 
Els ancians que per motius de salut no havien assistit a l’homenatge 
rebien un petit regal a casa seva. 

Pel que fa a les padrines, se’ls regalava el ram de flors que havien 
portat durant la jornada; en algunes ocasions, bombons; i, amb el 
pas dels anys, productes cosmètics cedits per l’empresa de perfu-
meria Vera com a forma d’agraïment.

Tot i petites diferències entre edicions, l’acte públic d’homenatge 
seguia una estructura ben semblant:

S’obria amb l’homenatge de la infància –un recital poètic prota-
gonitzat per escolars locals–, continuava amb la lectura de la memò-
ria per part del secretari del patronat, i la proclamació dels ancians, 
per part d’un jove alellenc. L’acte es tancava amb els parlaments 
de les autoritats –inclòs el representant de la Caixa de Pensions– i 
l’entrega de les llibretes d’estalvi als avis. Enmig d’aquests actes 
més solemnes, el teatre, la música, la poesia i la dansa també tenien 
presència destacada. Concerts d’acordió, de grups de rock, balls 
regionals, majorettes, actuacions operístiques, i de la coral i cors 
locals animaren la festa. 

La festa

Actuació de Los Eclipses a la Catequística l’any 1962.
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DOSSIER

JORDI ALBALADEJO
El model de les festes de la vellesa va continuar gairebé inalterable 
–ampliant-se, en tot cas, les activitats a la tarda després del dinar 
de germanor– durant el retorn de la democràcia.

Les padrines seguiren acompanyant els avis al llarg de tota la 
jornada fent el mateix recorregut i realitzant quasi bé les matei-
xes parades fins a finals dels anys 80. Entre les novetats, el casal 
d’avis El Caliu es convertiria en el punt de partida de la comitiva 
tot desplaçant l’ajuntament.

Canvis i configuració de la festa actual:
Del 1976 a 1985 els jardins de la Residència Germans Aymar i Puig 
foren l’espai escollit per celebrar un acte públic d’homenatge amb 
cada vegada més assistents.

D’aquesta manera, el dissabte 18 de setembre de 1983, després 
d’haver assistit a missa, la comitiva arribava a la residència per 
gaudir d’un acte presentat per Jordi Ribas –vinculat als homenat-
ges durant 55 anys de forma ininterrompuda– i que comptaria amb 
l’actuació del Cor Clavé d’Alella. Després de la cloenda del batlle i 
president del patronat local, Josep Maria Casals, s’iniciava un dels 
moments més esperats: l’àpat de germanor i la música en directe. 
Des de l’any 1978 el dinar dels homenatjats era cuinat i servit per 
voluntaris, i l’arròs el plat estrella.

L’estat de comptes de la 41è edició, celebrada el 19 de setembre 
de 1982, permetia conèixer les principals fonts de finançament 
de la festa. Destacaven una creixent aportació de l’Ajuntament 
d’Alella, la de la Caixa de Pensions, els beneficis de la venda de 
Loteria Nacional, donatius veïnals, interessos de la llibreta del 
patronat i renúncies dels vells homenatjats. En total 374.667,72 
pessetes que es sumaven a 12.136,04 de romanent de l’any anterior. 

El total de despeses, 392.665,00 pessetes, van fer un romanent no 
disponible de 5.861,24. Les edicions següents es tancarien també 
amb números negatius. Potser per aquest motiu, a partir de 1985 
el programa d’actes va deixar de publicar l’estat de comptes de 
l’edició anterior.

El Casal d’Alella –inicialment anomenat Nou local d’Alella 
als programes– va prendre el relleu de la residència com a espai 
central de l’Homenatge a la Vellesa de 1986 a l’any 2000. Un Casal 
que ja havia acollit l’esdeveniment els 5 primers anys de la dècada 
dels 70. Cors, corals i el teatre adquiriren rellevància en aquest 
nou escenari, habitualment en programació de tarda. El plat fort 
del dinar, les paelles, es preparaven davant de Can Patatina.

El 1994, destacaria entre els homenatjats la centenària Rosau-
ra Oliveras i Viñallonga, protagonista també del programa d’una 
edició que en la seva programació va comptar amb la Coral Joia, 
el conjunt de la “Petita Moncloa” i una xocolatada final. El 1996, 
l’homenatge va deixar de celebrar-se al setembre per fer-ho al mes 
de juny i va mantenir-se així en endavant. El programa de la 56è 
homenatge, el de l’any 1997, va incorporar un disseny modern fet 
per Joan Ribas i Xavi Estrany que contrastà força amb el d’edicions 
anteriors i de les següents, molt més tradicionals.

Coincidint amb el 60è homenatge, l’any 2001, va produir-se 
l’últim canvi d’emplaçament de l’esdeveniment, que passava a 
celebrar-se al Poliesportiu Municipal Abelardo Vera. L’any 2004, 
el 63è homenatge va incorporar la visita a les llars de la tercera 
edat de la població, oferint obsequis i pastissos a les àvies i avis 
que no podien assistir als actes d’homenatge. Finalment, el 2008, 
l’homenatge s’incorporà a les 1es Jornades de la Gent Gran Activa 
amb un conjunt d’actes cultural i lúdics que abraçaven diferents 
dies del mes de maig tot configurant la festa actual. 

Dels anys vuitanta fins avui

Voluntaris de l’arròs preparant les paelles davant de Can Patatina.
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Dinar en homenatge als ancians a Cal Marquès a finals de 
la dècada dels 40.

Parlament d’un infant des de la tribuna d’autoritats de 
la Catequística l’any 1952.
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Les joves, Isabel Piqueras, Amparo Aymar i Núria Bratau, amb 
Antonet i Maria de Cal Petxo i l’àvia de Cal Pequenyo. 

Avis, padrines i públic assistent l’any 1958 a la Catequística.
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La padrina Cristina Duran amb el jutge 
municipal Rossend Colomer.

Jordi Ribas presentant l’acte el 1953 a 
la Catequística.

Maria Antonia Casals de bracet del seu 
avi, Lluís Casals de Can Xiru.
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Joves padrines i les seves nines davant l’església el 1960.
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L’únic dinar de l’homenatge celebrat a l’Escola Pia fou l’any 
1965.

Joves patinadores participant de la festa el 1969.
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Isabel Oliveras i Anton Mayolas 
encapçalant la comitiva el 1963.

Teresa Figueras amb l’àvia Salomé 
de Ca La Librada.

Joan Culla i Carme Figueras.

Actuació de Los Eclipses a la Catequística el 1962.
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Pepito Xicola, precedint Joan Culla i 
Teresa Arisa amb les padrines Roser Culla 
i Antònia Ribas. 

Estrella Font amb Fina Culla. Rosa Culla, amb Carme Barnadas 
i Maria Teresa Figueras.

Autoritats a l’escenari del Casal d’Alella el 1974 envoltats 
de parafernàlia franquista.
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Dinar al pati de la residència Germans Aymar i Puig. Maria Flo amb Lídia Gabassa.

Actuació de majorettes al Casal d’Alella a l’edició de l’any 74.
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Francesc Costa preparant una paella 
a Can Patatina.

Teresa Abella feinejant en primer pla.
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Voluntaris de l’arròs treballant a Can Patatina. Paquita Aymar cuinant la seva paella al poliesportiu.
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Els voluntaris Agustí Estrada, Montserrat Figueras 
i Carme Barnadas. 

Unes 500 persones participaren en el dinar de l’any passat.
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El concepte de persona refugiada, tal i com 
avui l’entenem, sorgeix a Europa després 
de la Primera Guerra Mundial. Abans, les 
guerres balcàniques de principis del segle 
XX ja havien provocat grans moviments de 
població que buscaven refugi, però aques-
tes persones no tenien cap estatus que els 
permetés romandre de forma 
permanent i estable en els paï-
sos d’asil. Després de la Prime-
ra Guerra Mundial augmenta el 
nombre de persones refugiades, 
i s’agreuja la situació de la seva 
protecció. Sorgeixen, llavors, al-
gunes iniciatives per donar-los 
protecció, com l’anomenat “pas-
saport Nansen”.1

Però és al final de la Segona 
Guerra Mundial quan el nom-
bre de persones refugiades i 
desplaçades augmenta de for-
ma alarmant. A partir de 1948, 
l’Assemblea General de les Naci-
ons Unides acorda la creació de 
l’Agència de les Nacions Unides 
per als Refugiats (ACNUR) i 
convoca una conferència inter-
governamental per aprovar un 
estatut de les persones refugia-
des. Aquest procés culmina amb 
la convenció relativa a l’estatut 
de les persones refugiades, sig-
nada a Ginebra el 28 de juliol de 
1951. La Convenció constitueix, 
encara a dia d’avui, la pedra an-
gular del sistema habilitat pel 
dret internacional per a la pro-
tecció de les persones refugia-
des. Això no obstant, aviat va ser evident que 
la persistència del fenomen de les persones 
refugiades desbordava els límits fixats per 
la Convenció. Per aquest motiu, per comple-
mentar-la i donar cobertura a les situacions 
que quedaven al marge de la mateixa, es va 
adoptar el Protocol de Nova York sobre l’es-
tatut de les persones refugiades (4 d’octubre 
de 1967), on s’ampliava el terme de refugiat 

i, des del punt de vista subjectiu, s’obria a la 
participació d’Estats que no formaven part 
de la Convenció de Ginebra de 1951.

Prop de 60 milions de desplaçats
A partir de 1980 s’agreuja la situació dels 
refugiats com a conseqüència dels succes-

sius conflictes armats. A l’actualitat, el món 
s’enfronta a la major crisi de refugiats des 
de la Segona Guerra Mundial. Segons el dar-
rer informe de l’ACNUR, actualment hi ha 
59.500.000 persones desplaçades forçosa-
ment en el món, de les quals quasi 20 milions 
són refugiades2.

Segons l’article 1 de la Convenció sobre 
l’estatut de les persones refugiades i l’article 

1.2 del Protocol de Nova York, el terme de 
refugiada s’aplica a tota persona que tingui 
fundats temors de ser perseguida al territori 
del seu Estat, del qual és nacional o en el 
qual té la seva residència habitual, per raons 
de raça, religió, nacionalitat, opinions políti-
ques o pertinença a determinat grup social 

i no pugui o no vulgui, a causa 
d’aquests temors, acollir-se a 
la protecció d’aquest país, cosa 
que la impulsa a buscar la se-
guretat d’un segon Estat, a sol-
licitar asil.

La pedra angular de l’esta-
tut del refugiat és la garantia de 
seguretat, que es plasma en la 
clàusula que prohibeix als Es-
tats tornar la persona refugiada 
a un país en el qual la seva vida 
o llibertats es troben en perill. 
La no devolució és la premissa 
necessària per a la seva protec-
ció, i constitueix la base de l’asil 
territorial que se li concedeix, 
bé de forma permanent, bé de 
manera temporal. S’entén per 
asil el dret a ser reconegut com 
a refugiat, així com a rebre la 
protecció legal i l’assistència 
material que aquesta condició 
comporta.

Marc jurídic
El problema general que pre-
senta la regulació internacio-
nal del dret d’asil és que la seva 
concessió o denegació queda a 
mercè de l’autoritat de l’Estat al 

qual se sol·licita. És curiós comprovar que, 
si bé la Declaració Universal dels Drets Hu-
mans (1948) estableix en el seu article 14.1 
que “en cas de persecució, tota persona té 
dret a cercar asil i a gaudir d’ell en qualsevol 
país”, no diu res sobre l’obligació dels Estats 
a concedir-lo. Tot i diversos intents de regu-
lar millor el tema de l’asil, han fracassat per 
la voluntat dels Estats de mantenir la desre-

Persones refugiades
La Comissió de Cooperació d’Alella ens informa i reflexiona al voltant 
de les persones refugiades

Una nena carreteja el seu germà a un camp de refufiats a Goma 
(RD Congo), el 1994.
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1. Els passaports Nansen eren documents personals destinats a ser un mitjà d’identificació i document de viatge per a les persones refugiades.

2. Es considera refugiada la persona que creua la frontera internacional del seu país. Desplaçada (o desplaçada interna) és la persona que fuig de casa seva, però roman 
dins el seu país (font dades: Acnur) 
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gulació en aquest àmbit i, així, conservar la 
seva llibertat d’acció pel que fa a la concessió 
de l’asil. Per tant, avui dia, si bé a l’àmbit 
internacional es reconeix el dret que tenen 
les persones refugiades a obtenir asil, enca-
ra segueix sense establir-se una obligació 
internacional correlativa que forci els Estats 
a la seva concessió, per la qual cosa l’exercici 
d’aquest dret depèn de la bona voluntat dels 
Estats als quals se sol·licita l’asil.

Fins ara hem parlat dels aspectes legals 
que regeixen la situació de les persones re-
fugiades, però no hem d’oblidar que darrere 
de la fredor de les lleis i les normes interna-
cionals -en principi ben intencionades, però 
que sovint es demostren ineficaces-, hi ha 
l’aspecte humà, el més important i el que 
hauria de guiar totes les intervencions.

I si fóssim nosaltres?
Fa uns dos anys, l’ONG britànica Save the 
Children va fer un petit vídeo molt interes-
sant que il·lustra de manera força eloqüent 
com es capgira la vida d’una nena quan hi 
irromp un conflicte armat. (El podeu veure 
entrant a savethechildren.org.uk i escrivint 
el text most shocking second a day vídeo 
al cercador de la pàgina). L’interès principal 
és el fet que la situació passa a Londres, i les 
imatges volen mostrar com aquesta situació 
de total desemparament a què moltes perso-
nes es veuen abocades podria succeir-nos a 
qualsevol de nosaltres. El vídeo acaba amb 
una frase que diu: “pel fet que no et passi a tu, 
no vol dir que no estigui passant”. La intenció 
és que ens posem a la pell d’aquesta nena i de 
tants infants, dones i homes que mai hagues-
sin imaginat tot el patiment que els vindria 
arrel d’una situació de conflicte armat. Cal 
reflexionar, no pensar de forma trivial, sinó 
reflexionar, què passaria si aquesta nena fos 
la nostra filla, la nostra neboda, nosaltres... 
Posar-nos en la pell de l’altra persona per 
entendre el seu patiment.

Pensem per un moment en el nostre entorn: 
la nostra casa, la nostra família, l’escola dels 
nostres fills i filles, les amistats, etc. Ima-
ginem que tot això –que en major o menor 
mesura quasi tothom té al nostre país– co-
mencés a esquerdar-se. Si tenim fills de certa 
edat, hi ha el perill afegit que siguin obligats 
a combatre. De cop i volta ja no podem anar a 
treballar, el veïnat marxa, la família marxa, 
les amistats són lluny, etc. Es reestructura 

tot el nostre entorn, les escoles tanquen, els 
hospitals comencen a tenir mancances, co-
mença a mancar menjar, aigua, etc. I, de cop 
i volta, comencen a caure bombes i arriba de 
cop tot l’horror de la guerra: saquejos, viola-
cions, assassinats… Arriba la por.

El reguitzell d’imatges de famílies sen-
ceres, de joves, de gent gran, de dones amb 
criatures petites fugint de la guerra i que 
portem veient des de fa un temps, principal-

ment arrel del conflicte a Síria, sembla que 
acaba per deshumanitzar aquestes persones, 
convertint-les en una “massa” de gent sense 
rostres, sense noms, sense passat i, el que és 
més trist encara, sense futur. Hem de lluitar 
contra aquesta percepció. Tota aquesta gent 
que veiem per la televisió tenen un nom, una 
història, família, professions, capacitats. To-
tes les criatures que veiem vagant per uns 
terrenys plens de fang o darrere uns reixats 
amb els rostres desesperançats fa uns temps 
estaven anant a escola, jugant al pati, fent 
deures. Ara són persones refugiades. I això, 
que hauria de ser per a ells una garantia d’em-
para, sembla que s’hagi transformat per a 
molts governs europeus en una nosa que no 
saben, o no volen, encarar i solucionar.

No deixem que deshumanitzin cap perso-
na refugiada. Pel fet de ser persona tothom 
té un valor intrínsec i una dignitat que cal 
respectar. Posem cara i nom a aquesta gent i 
a la de tants altres llocs: Afganistan, Palesti-
na, Nigèria, Sudan, Iemen, etc. A tothom qui 
necessita protecció, a tothom qui fuig de la 
por. Perquè tothom té dret a viure en pau i 
perquè, en el fons, tot i que ens creiem ben 
diferents, som molt semblants en les nostres 
aspiracions principals: viure en pau, veure 
créixer els nostres en bones condicions, que 
tinguin aixopluc, que no els falti menjar, que 
puguin educar-se, curar-se quan calgui, etc. 
En definitiva, tenir futur.

Molt aviat, a casa nostra, comptarem 
amb el testimoni d’un integrant de Pro-
Activa Open Arms, organització sorgida 
d’un grup de socorristes de Badalona que 
s’han traslladat a l’illa de Lesbos per ajudar 
persones refugiades que arriben per mar. 
Ens contarà la seva experiència dins de 
l’espai “Tertúlies en Primera Persona”, que 
organitza la Comissió de Cooperació Inter-
nacional de l’Ajuntament. La cita és el 2 de 
juny a les 19h a Can Lleonart. Us convidem 
a assistir-hi. 

Tendes de campanya a un camp de refugiats al Líban (2015). Famílies refugiades, RD Congo, 1994.
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“EL REGUITZELL D’IMATGES 
DE FAMÍLIES FUGINT 
DE LA GUERRA I QUE 
PORTEM VEIENT DES DE 
FA UN TEMPS, ACABA PER 
DESHUMANITZAR AQUESTES 
PERSONES, CONVERTINT-LES 
EN UNA “MASSA” DE GENT 
SENSE ROSTRES”

“TOTES LES CRIATURES QUE 
VEIEM VAGANT DARRERE 
UNS REIXATS FA UNS TEMPS 
ESTAVEN ANANT A ESCOLA”

Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 51 -    (Cyan)Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 51 -    (Magenta)Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 51 -    (Yellow)Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 51 -    (BlacK)Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 51 -    (PANTONE 340 C)Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 51 -    (PANTONE 298 C)Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 51 -    (PANTONE 633 C)



52

Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 52 -    (Cyan)Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 52 -    (Magenta)Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 52 -    (Yellow)Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 52 -    (BlacK)Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 52 -    (PANTONE 340 C)Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 52 -    (PANTONE 298 C)Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 52 -    (PANTONE 633 C)



53

alellaSubscriu-te!
Per només 17€ a l’any rebràs la revista Alella a casa teva
Entra a www.revistaalella.cat/subscripcio o truca’ns al 654 40 40 43

Vols estar assabentat de tot el que passa a Alella?

Revista independent d’informació local
revistaalella

MAGAZÍN

Eudald Serra 
No conec la idiosincràsia d’altres països i, per 
tant, no puc assegurar que es tracti d’un feno-
men més generalitzat, però el que cada cop tinc 
més clar és que una de les pràctiques preferides 
del nostre país és l’enveja. Sí, segurament sona 
molt fort, però crec que el nostre és un país 
excessivament carregat 
d’enveja i, sovint també, 
de ressentiment. 

Tenim el mal cos-
tum, al meu entendre, 
d’enlairar determinades 
persones per la seva 
trajectòria personal i 
professional, potser 
fins i tot més enllà d’on 
tocaria, per al cap d’un 
temps desitjar que els 
arribi el primer fracàs 
per poder-los trinxar 
sense miraments. Com 
a tot arreu, ens agra-
den els ídols, necessi-
tem referents públics, 
personatges en qui 
poder-nos emmirallar, 
però quan els associem 
massa amb l’èxit o la 
popularitat li donem la 
volta a la truita per es-
perar, en posició avantatjosa, que ensopeguin 
per poder-los criticar sense miraments. 

No tenim termini mitjà, i passem d’un ex-
trem a l’altre a l’hora de fer determinades va-
loracions. Som un país d’exagerats. Per a les 
coses bones i per a les dolentes.

Ja poden ser empresaris, músics, esportis-
tes, polítics, artistes, tant se val. Tenim l’habilitat 
per coronar-los i, al cap de poc, defenestrar-los 
a una velocitat supersònica.

Tot i que, segurament, els que ocupen un paper 
preferent en aquest llistat són els esportistes 
d’elit i, sobretot, els que tenen opinió sobre les 
coses; els que no es mosseguen la llengua a 
l’hora de parlar sobre temes d’actualitat política 
o social; els que es posicionen sobre una deter-
minada qüestió. No està ben vist. Es fiquen on 

no els toca, diuen alguns. Volen figurar massa 
a tot arreu. Van de sobrats, pixen colònia.

És curiós que normalment sentim un escrip-
tor, un actor o un músic opinant sobre l’actuali-
tat política, però en canvi, costa més trobar un 
esportista fent el mateix. Tots són personatges 
públics, però mentre les opinions dels primers 
són vistes com la cosa més natural, quan els 
que es mullen són els esportistes, la polèmica 
acostuma a estar servida.

És haver de sentir allò que els esportistes no 
s’han d’embolicar en qüestions polítiques 
perquè no donen una bona imatge, especi-
alment als més joves, que normalment són els 
que els tenen com a ídols. Com si els músics 
o els escriptors no fossin també referents per 
a molts.

Aquest argument, a més, 
és un menyspreu cap a 
l’esportista d’elit, que gai-
rebé sempre se’l vol iden-
tificar amb una persona 
desconnectada del món 
real i amb un interès nul 
per les qüestions que pre-
ocupen la majoria, fet que 
en alguns casos pot ser 
veritat, però que en molts 
altres no és així.

Costa trobar esportis-
tes que opinin lliurement, 
sense coaccions, sense por 
al que diran d’ells, per tal 
d’evitar embolics, o per fu-
gir d’aquella frase feta que 
ens recorda que l’esport i 
la política són com l’oli i 
l’aigua, tòpic que sovint 
fan servir precisament els 
que menys prediquen amb 
l’exemple.

Ens queixem del baix nivell intel·lectual i 
cultural de molts esportistes d’elit, però quan 
n’hi ha que trenquen aquests estereotips tam-
poc ens agrada, ens fan nosa. I volem que facin 
com la resta. Amagar el criteri en un calaix i 
opinar només sobre coses banals i tòpiques. 
I qui se’n surti d’aquests paràmetres, ja sap 
el que li espera; que quan algun dia les coses 
no li vagin bé, molts l’estiguin esperant per 
criticar-lo sense pietat. 

TASQUES DIPLOMÀTIQUES

Enveja

AL
EX

 F
O
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O
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RAMON RUIZ 
El passat dia 1 de maig, a l’edició digital del 
diari El País, es va publicar una entrada titu-
lada “Els deu pobles més bonics de la provín-
cia de Barcelona”, en una selecció signada per 
l’Oficina de Promoció Turística de la Diputa-
ció de Barcelona. Els pobles agraciats ho eren 
per aquest ordre: Rupit, Bagà, Mura, Castellar 
de n’Hug, Olivella, Santa Coloma de Cervelló, 
Alella, Granera, Talamanca i el Brull. De ca-
dascuna d’aquestes poblacions es publicava 
una vista fotogràfica i un comentari.

A l’entrada d’Alella es podia contemplar 
una vista de les vinyes de la Vall de Rials amb 
la silueta de Barcelona al fons i el següent 
comentari: “La localitat, situada al cor del 
Maresme, es caracteritza per la singularitat 
de la seva història entorn les vinyes, els ce-

llers i la gastronomia. Si es visita la vila, es 
recomana dur a terme les visites guiades a 
través dels quatre cellers del poble (Alella Vi-
nícola, Alta Alella, Bouquet d’Alella i Roura). 
Entre les seves festes populars, destaca la 
Festa de la Verema al setembre.”

La lectura d’aquesta informació em va 
recordar un pensament d’aquells que po-
dem anomenar recurrents, que de tant en 
tant hom reprèn. Penso que Alella, abans de 
l’inici del procés urbanitzador i com tants al-
tres indrets del Maresme, era un lloc idíl·lic 
a ulls d’ara. Uns nuclis petits d’habitatges al 
voltant de l’església de cada poble, i un terri-
tori esquitxat de masies i cases senyorívoles 
envoltats d’horts, vinyes i bosquets. El blau 
del cel i del mar, i les muntanyes al darrere. 
Malauradament, aquest paisatge tan idíl·lic 

ha anat patint agressions fins al punt que 
molts d’aquests pobles han quedat comple-
tament transformats. Alella no ha estat cap 
excepció. Si un fotògraf passeja per Alella, té 
l’oportunitat de capturar les dues cares de la 
moneda: pot fer fotografies tan suggeridores 
com la de la Vall de Rials que acompanyava 
l’article de El País o com aquesta altra que 
publiquem i que vam poder fer fa poques set-
manes; en canvi, si el mateix fotògraf cerca 
expressions de paisatges degradats o fets 
malbé, també te l’oportunitat d’obtenir-les 
al nostre poble.

I ara, el pensament que anunciava més 
amunt: “Fins quan resistirà Alella el conti-
nu procés de intervencions poc encertades? 
Podran els que facin llistes de pobles bonics 
seguir comptant amb Alella en un futur?  

És Alella un poble bonic?

Foto de la Vall de Rials del diari El País.

EL
 P

AÍ
S
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A Alella, indubtablement, es poden gaudir d’excel·lents paisatges.

RA
M

O
N

 R
UI

Z

A l’esquerra, Cal Ros Fuster en una imatge d’arxiu. FOTO: CERQUEM LES ARRELS . A la dreta, intervencions puntuals que, en aquest cas, converteixen la imatge 
d’un indret característic en una de vulgar. FOTO: ÒSCAR PALLARÈS

Quan travessem l’autopista direcció Barcelona el nostre poble 
presenta una de les seves vistes menys agraciada.

Però només canviant una mica la posició i l’angle de la càmera, 
a vegades, la fotografia ja no es tant bonica.
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El pati de Can Jaume

LES CASES DE LA RIERA

Jordi Ribas 
Aquest nom correspon a un solar que feia xam-
frà amb la Riera i el Carrer de Baix, i encara hi ha 
gent viva que recorda com era. El nom de Pati de 
Can Jaume li ve perquè la gent de Can Jaume, 
botiga de queviures del carrer de baix molt a 
prop de la Riera, van ser-ne els propietaris.

Però el més antic de què tenim notícia és d’en 
Josep Mª Masdexaxars Palet, nascut al Carrer 
de Baix, fill d’en Mariano Masdexaxars Rosés, 
metge d’Alella. 

Per necessitat, en Josep Mª, casat amb la Do-
lores Arbós Pagés, va haver de vendre la casa 
a en Josep Colomer. En Josep era pare de dos 
fills: en Jaume i la Mª Teresa. Com ja s’ha dit, 
tenien un comerç de queviures tot just començar 
el Carrer de Baix.

En la compra s’incloïa el terraplè d’un solar re-
matat amb una barana de ferro en forma de reixa, 
i quedava a uns dos metres d’altura de la vorera de 
la Riera. Degut a aquesta posició elevada respecte 
de la vorera, servia perfectament com a mirador, 
cosa que era aprofitada pels seus propietaris que 
s’hi asseien per prendre cafè els diumenges a les 
tardes d’estiu, tot mirant el moviment de la carre-

tera. La mainada del poble també el feia servir per 
jugar, cosa que no agradava gaire als propietaris. 
Més enrere, ja dintre el Carrer de Baix, hi havia 
un cobert que va servir de garatge per al camió 
que en Jaume Colomer va tenir durant un temps. 

La Pepeta Pujades Jonch va comprar aquest so-
lar a la gent de Can Jaume, i la seva filla Antonieta, 
que segurament el va heretar de la seva mare, hi 
va fer construir dos habitatges i un local que, com 
veurem, ha servit per realitzar moltes activitats. 

L’any 1981 l’Isidre Bassas Mayolas va com-
prar-ho tot als hereus de la propietària, i s’hi va 
quedar a viure amb la seva dona, Maria Juan Font, 
i les seves tres filles: l’Estrella, la Montserrat i la 
Mercè, que quan es varen fer grans, en formar 
família pròpia, varen marxar de casa. La Maria va 
morir encara jove l’any 2005.

El local de sota el pis ha tingut vida pròpia 
i diversa.

L’Angeleta i la Rossita Puig el varen arren-
dar por convertir-lo en una botiga de roba, a 
què varen posar el nom de La Moda. No els va 
acompanyar l’èxit, però abans que es tanqués 
l’establiment, la Maria, que encara es trobava 
be, li va dir al seu marit que li feia il·lusió conti-

nuar el negoci de les germanes Puig, i ho va fer 
sense canviar el nom de la botiga.

En trobar-se malament la Maria, la botiga es 
va tancar, i llavors l’Isidre la va llogar a en Joan 
Oller per posar-hi un negoci ben diferent del 
anterior: un aparell de coure pollastres a l’ast 
que, una vegada cuits, eren venuts al públic. Era 
pels voltants de 1990.

Al cap d’un temps, l’any 1999, en Joan Oller 
va traspassar la botiga dels pollastres a l’ast a uns 
senyors als quals el negoci no els va funcionar 
massa be i van haver de tancar.

Un canvi radical va ser quan en Joan Font 
Sararols, l’any 2001, el va llogar a l’Isidre Bassas 
com a expositor dels seus productes de fonta-
neria, bany, il·luminació, etc. 

Al cap d’uns anys en Joan Font va deixar lliure 
el local, i l’any 2011 en Santiago López Navarro 
n’hi va posar un altre de menjars per emportar. 

Actualment la propietària del negoci és la 
Carme Albaiges Sans, que continua amb el ne-
goci de menjars ja condimentats i sembla que 
amb bastant èxit. 

El propietari actual de l’edifici segueix sent 
l’Isidre Bassas Mayolas. 

1. L’àvia Estrella, mare de la Maria Juan, 
amb les seves netes Estrella i Montserrat.
2. La Maria amb les seves dues primeres 
filles en un dia de festa. La Mercè encara no 
havia nascut.
3. L’Isidre amb les nenes Estrella, 
Montserrat i Mercè l’any 1974.
4. Petita aquarel·la de la botiga La Moda, 
quadre molt estimat per la família. 

1

4

2 3

Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 57 -    (Cyan)Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 57 -    (Magenta)Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 57 -    (Yellow)Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 57 -    (BlacK)Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 57 -    (PANTONE 340 C)Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 57 -    (PANTONE 298 C)Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 57 -    (PANTONE 633 C)



58

Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 58 -    (Cyan)Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 58 -    (Magenta)Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 58 -    (Yellow)Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 58 -    (BlacK)Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 58 -    (PANTONE 340 C)Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 58 -    (PANTONE 298 C)Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 58 -    (PANTONE 633 C)



59

MAGAZÍN

ABCDARI per 
a adults*
Òscar Dalmau / 
Pilarín Bayès
Bridge. 2016

Òscar Pallarès 
Una de les novetats de Sant Jordi, un llibre irreverent 
com pocs. Es tracta d’una mena d’homenatge del 
mediàtic Òscar Dalmau als diccionaris infantils que  
ensenyen a la canalla una paraula amb cada lletra, 
acompanyant-la d’una il·lustració. La diferència, en 
aquest cas, rau en el fet que, si bé les il·lustracions 
són tan innocents com les que fa Pilarín Bayès, les 
paraules a aprendre són tan passades de voltes com 
necrofília, incest o urolàgnia. Potser no passarà a la 
història com una de les grans obres de la literatura 
universal però us farà riure una estona segur!

Ciència 
optimista
Josep Maria Mainat
Rosa dels Vents. 2016

Carme Blasco 
Llibre de divulgació científi-
ca, interessant i agradable 
de llegir, que neix a partir de la secció setmanal (amb 
el mateix nom) que Mainat té al programa de Jordi 
Basté, El Món, a RAC1. Ens parla d’evolució, de cèl-
lules mare, d’intel·ligència artificial, d’asteroides, etc. 
d’una manera didàctica, entenedora i, a la vegada, 
amb rigor científic. Ens fa adonar de com som d’afor-
tunats de viure en l’època en què vivim i gaudir dels 
avenços mèdics, científics i tecnològics que tenim a 
l’abast. És d’aquells llibres que et sap greu que s’aca-
bi; una obra que permet comprovar com és de bon 
mestre i comunicador en Josep Maria Mainat. 

Manel*
Jo competeixo
Discmedi-Warner. 2016

Albert Alabau
El quart disc de Manel obre 
nous horitzons que, difícil-
ment, cap fan de Els Millors Professors Europeus 
s’hauria esperat mai. Així s’intueix des del principi 
amb la meravellosa Les Cosines, peça que millor dóna 
continuïtat al seu anterior treball i que els acosta a la 
banda internacional de rock que sembla que desitgen 
ser. Si fossin britànics o ianquis, seria el disc que els 
elevaria a categoria de banda de culte que omple 
estadis. Gran disc que requerirà algunes escoltes més 
de l’habitual en la banda.

LLIBRES

DISC

Montse Donada 
Hem celebrat la Setmana Santa amb la litúr-
gia pròpia d’aquestes dates: la benedicció 
de rams i palmes el Diumenge de Rams, la 
Missa de l’Últim Sopar del Dijous Sant, el 
Via Crucis i la Funció Litúrgica en record de 
la mort del Senyor el Divendres Sant, i la 
solemne Vetlla Pasqual, la més important 
de totes les celebracions cristianes, el Diu-
menge de Resurrecció. 

El 15 de maig celebrem el Diumenge 
de Pasqua de Pentecosta, rememorant la 
vinguda de l’Esperit Sant. Aquest diumenge 
tanca el cicle pasqual i ens introdueix en els 
diumenges dits de “durant l’any”.

Des de l’Espai Golfes s’han dut a terme 
dues visites guiades pels locals i el museu 
de la parròquia, adreçades als pares i nens 
de catequesi. Per als menuts s’ha fet una 
adaptació ajustada al seu interès. Els parti-
cipants han mostrat la seva satisfacció per 
les explicacions històriques i pel recorregut 
dels racons més desconeguts de la nostra 
església. En la fotografia es pot veure un 
moment de l’itinerari.

Amb motiu dels cent anys de la mort 
del Bisbe Dr. Josep Maria Torras i Bages, 
la jornada sacerdotal que re-
uneix anualment els preveres 
de tot Catalunya va tenir lloc 
a Vic, ciutat d’on va ser bisbe 
entre 1899 i 1916, l’11 d’abril 
amb la participació d’uns 450 
sacerdots de les 10 diòcesis 
catalanes. 

Entrem ja de ple en el cicle 
de les primeres comunions. El 
divendres 3 de juny els 29 nens 
i nenes que han estat prepa-
rant-se durant dos cursos rebran 
el sagrament de la Penitència i 
faran la Renovació de les Prome-

ses del Baptisme. Tot seguit compartirem 
un petit berenar. 

El dissabte 4 de juny a la tarda, aquests 
nens rebran la Primera Comunió. És una 
celebració solemne, viscuda, participada i 
austera alhora, amb els nens acompanyats 
pels seus pares, germans i avis.

Les famílies que així ho desitgen poden 
celebrar també una comunió solemne en la 
missa de 12 dels diumenges 5 i 12 de juny.

Els dies 29 i 30 de setembre es faran les 
inscripcions pel proper curs de catequesi 
per als nens que viuen a Alella; serà als 
locals parroquials de 5 a 6:30 de la tarda. 
Són dos cursos de catequesi obligatoris 
abans de rebre la Primera Comunió. I ha 
també cursos de post-comunió i grups de 
preparació pel sagrament de la Confirma-
ció, als quals és igualment necessari ins-
criure’s. Els dies de catequesi seran a triar 
entre dimarts a la tarda i diumenge al matí. 
Les famílies interessades han de fer la ins-
cripció en aquestes dues dates per tal de 
poder formar els grups de manera estable 
i el més aviat possible. Cal tenir-ho present 
en programar les activitats extraescolars 
del proper curs. 

LA PARRÒQUIA AVUI

Roura Garnatxa Criança
La garnatxa negra sempre ha estat considerada una de les varietats 
autòctones de la DO Alella. Malgrat que, en el passat, s’havia em-
prat només de manera residual deixant cada vegada més pas a les 
varietats foranes com el cabernet sauvignon, el merlot o el syrah, 
en els darrers anys s’ha revaloritzat i els diferents cellers d’aquesta 
Denominació d’Origen aposten cada vegada més per ella. Si bé fa 
un any va arribar al mercat el Roura Garnatxa 2014, un vi negre 
jove i agradable, ara està a punt d’entrar a les botigues la versió 
criada en fusta del mateix vi: el Roura Garnatxa Criança (també de 
l’anyada 2014). Els mesos de criança en barrica de roure li donen 
cos, estructura i complexitat, i el fan apte per a plats una mica més 
consistents.  

AVUI TASTEM...

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

DA
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ESPORTS

Nou èxit i consolidació 
de la Caminada dels 

Tres Pobles

A
JU

N
TA

M
EN

T 
D’

AL
EL

LA

Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 60 -    (Cyan)Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 60 -    (Magenta)Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 60 -    (Yellow)Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 60 -    (BlacK)Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 60 -    (PANTONE 340 C)Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 60 -    (PANTONE 298 C)Alella 341 IMP.pdf   27/05/16   10:38   - 60 -    (PANTONE 633 C)



61

PEP VIDAL 
El passat diumenge 17 d’abril la Caminada 
dels Tres Pobles va arribar a la seva onzena 
edició i va repetir l’èxit de participació dels 
darrers anys. Es tracta d’una passejada anual 
que reuneix caminaires del Masnou, Teià i 
Alella amb un recorregut que transcorre ma-
joritàriament territori alellenc. Sense tenir 
cap tipus d’esperit competitiu, ja ha arribat a 
superar el miler de participants en les últimes 
edicions, i es consolida com una de les activi-
tats ludicoesportives socialment més impor-
tants a les tres poblacions. Els organitzadors, 
els ajuntaments de les tres vil·les, coincidei-
xen en atribuir aquesta gran acceptació entre 
els seus veïns a la festivitat i, sobretot, al ca-
ràcter intergeneracional d’una cita que cada 
cop genera més expectació. Mitjançant els 
seus tècnics d’esports: Ferran García d’Alella, 
Albert Sánchez, del Masnou, i Manel Pons, de 
Teià, cada un dels tres consistoris ens ha ex-
plicat perquè potencia aquesta trobada i com 
ha aconseguit arribar a l’èxit de participació 
dels darrers anys.

Els inicis
L’any 2005 les regidories d’esports del Mas-
nou, Teià i Alella van decidir posar en marxa 
la Caminada dels Tres Pobles, una iniciativa 
que tenia l’objectiu de potenciar els vincles 
dels veïns amb la naturalesa i el paisatge del 
seu entorn. Tot parteix d’una trobada dels 
tres regidors que en aquell moment hi havia 
a cadascun dels ajuntaments en què es posa 
damunt de la taula la proposta d’organitzar 
una jornada esportiva conjunta. Ferran Gar-
cía, que llavors ja era el tècnic d’esports de 
l’Ajuntament d’Alella, recorda aquell moment: 
“No sabien què fer. Van tenir diverses idees, 
com un triatló o una cursa popular, però al 
final es van posar d’acord que una caminada 
popular representava molt millor el que voli-
en”. D’aquesta manera, mesos després, els tres 
ajuntaments van presentar la Caminada dels 
Tres Pobles, que constava de tres punts d’inici 
-un a cada poble-, un punt de trobada i un punt 
final. Com reconeix el mateix Ferran “Vam 
tenir dubtes amb el recorregut i l’hem hagut 
de canviar respecte a les primeres edicions, 
que acabaven a la platja”.

El recorregut actual: tres punts d’inici 
i un final
La darrera Caminada dels Tres Pobles cele-
brada a l’abril va constar del mateix recor-
regut de les últimes quatre edicions. La dis-
tància total recorreguda és d’entre nou i deu 
quilòmetres, amb un desnivell mitjà, no ex-
cessivament elevat i accessible per a tothom. 
La suavitat del recorregut és, segons el tècnic 
d’esports de Teià Manel Pons, “el que fa que 
tothom s’hi animi a venir en família”. A partir 
del punt de trobada, el camí Fondo de Rials, 
es reuneixen tots els participants provinents 

dels tres punts de sortida de cada municipi: 
la Plaça Ramón y Cajal del Masnou, el Poli-
esportiu El Cim de Teià i el Bosquet d’Alella. 
Un cop masnovins, teianencs i alellencs s’han 
unit, prop de les Caves Roura, tota l’expedició 
segueix pujant cap a la zona de Can Magarola 
fins desviar-se per tornar a baixar direcció el 
Masnou per un altre camí. La passejada fina-
litza amb una llarga baixada fins a la frontera 
amb la localitat masnovina arribant fins el 
Centre d’Acollida Turística d’Alella, la meta 
final on tots els participants esmorzen.

Una activitat oberta a tothom
La Caminada dels Tres Pobles cada cop està 
més consolidada quant a participació. En les 
tres últimes edicions s’ha superat el miler 
d’inscrits. Segons Albert Sánchez, tècnic de la 
regidoria d’esports del Masnou, “la gent que ve 
busca una activitat que no sigui competitiva, 
però que estigui organitzada i que sempre se 
celebri sobre les mateixes dates”. Per a Ferran 

García “la clau és que és una activitat oberta 
a tothom, gent de diverses edats i amb dife-
rents aficions”. Les peticions d’inscrits estan 
arribant al seu sostre en els últims dos anys 
però, per raons de sostenibilitat, l’organitza-
ció ha hagut de rebutjar ampliar el nombre 
de participants, ja que implicaria canviar el 
recorregut i perdre l’essència de la naturalesa 
dels camins escollits.

Vinyes, mar, muntanya i trabucs
La caminada permet gaudir dels paisatges 
més bonics de la zona. A partir del punt de 
trobada i sense pràcticament perdre en cap 
moment de vista el mar Mediterrani, els ca-
minaires travessen el Parc de la Serralada 
litoral per diferents camins de la Vall de Rials. 
Els paisatges que s’observen permeten veure 
a vista d’ocell tots tres pobles i tenen molta 
riquesa natural, amb el mar i la muntanya de 
fons en nivells contraposats dins de camins 
naturals protegits, zones forestals i vinyes. 
A més, la colla de Trabucaires del Vi d’Alella 
s’encarrega d’amenitzar l’itinerari a base de 
percussió ja des del primer punt de sortida a 
Alella, al Bosquet, i li acaba de donar el ca-
ràcter festiu a la trobada. “El fet que passi 
majoritàriament per Alella fa que els alellencs 
ho visquin de manera una mica diferent als 
altres”, explica Ferran García.

El cop de mà de les entitats i els 
patrocinadors, clau
A més dels Trabucaires del Vi d’Alella, di-
verses entitats col·laboren amb l’organitza-
ció i la logística de la caminada. De fet, com 
reconeix Ferran García, “no seria possible 
sense el seu ajut pel que fa a voluntaris”. El 
Centre Excursionista d’Alella, el Club Atlè-
tic Masnou, el Club Patinatge el Masnou i el 
Club Patinatge Teià són només algunes de 
les associacions que aporten el seu granet de 
sorra mitjançant voluntaris. Segons explica 
Manel Pons, “els tres ajuntaments funcionem 
de la mateixa manera en aquest sentit. En el 
nostre cas, per exemple, l’ADF realitza tot el 
marcatge del recorregut i sense això tot seria 
molt més difícil”. Alguns patrocinadors pri-
vats com Caprabo i Condis ofereixen també 
el seu ajut a l’organització en forma d’ampo-
lles d’aigua.

Esmorzar popular per recuperar forces
Una de les claus de l’èxit social de la Cami-
nada dels Tres Pobles és, sens dubte, oferir 
un esmorzar popular obert i gratuït a tots 
els inscrits en el punt que finalitza la traves-
sia, que en els últims anys ha estat el Centre 
d’Acollida Turística d’Alella. D’aquesta mane-
ra, els participants recuperen forces després 
de caminar deu quilòmetres i, de passada, 
poden seguir intercanviant vibracions i 
sensacions sobre la passejada. L’esmorzar 
és el punt culminant de l’objectiu principal 
de l’activitat: estrènyer els llaços entre les 
tres poblacions. “És una activitat que va més 
enllà de l’esport. En l’àmbit social, serveix 
per connectar els veïns dels tres municipis, 
i aquest esmorzar final conjunt n’és la prova”, 
explica Albert Sánchez.

Valoració positiva i futur assegurat
El suport institucional a la Caminada dels 
Tres Pobles resta lluny del debat sobre la seva 
continuïtat. Tant a l’Ajuntament d’Alella, com 
als del Masnou i Teià, ningú es planteja dei-
xar d’organitzar aquesta activitat. De fet, ni 
tan sols s’esperen canvis per a les pròximes 
edicions tot i el creixement dels darrers anys. 
Les tres parts n’estan molt satisfetes i reivin-
diquen la seva importància. “Passen els anys, 
les legislatures i els regidors, i la Caminada 
es manté. Això demostra que les coses s’es-
tan fent bé i que ja està plenament instaurada 
entre tots nosaltres”, explica Ferran García. 
Al Masnou destaquen, a més, que no suposa 
una despesa important: “Per un cost econò-
mic molt reduït aconseguim una repercussió 
ciutadana important amb dos punts clau: la 
cohesió amb els veïns i el respecte a l’entorn, 
que el converteixen en una de les activitats 
més importants”. Per a l’Ajuntament de Teià, 
la Caminada també és “un gran èxit a tots els 
nivells que posa de manifest que junts podem 
organitzar grans activitats”. 

ESPORTS

 “LA GENT BUSCA UNA AC-
TIVITAT NO COMPETITIVA, 
PERÒ QUE ESTIGUI ORGA-
NITZADA I QUE SEMPRE SE 
CELEBRI SOBRE LES MATEI-
XES DATES”
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Premsa Comarcal

Redacció / Barcelona

La Diputació de 
Barcelona vol 
mantenir una 

relació paritària i res-
pectuosa amb l’auto-
nomia dels municipis 
de la seva demarcació. 
Per això s’han posat 
en marxa les Meses de 
concertació, la fórmula 
que permet un pacte bi-
lateral entre la mateixa 
Diputació i cadascun 
dels 310 municipis bar-
celonins –excepte la 
ciutat de Barcelona–, 
per determinar qui-
nes són les seves prio-
ritats inversores per a 
aquest mandat muni-
cipal. La inversió pre-
vista és de 305 milions  
d’euros.

La Diputació pactarà amb cadascun 
dels municipis barcelonins  

les seves prioritats d’inversió

Durant l’anterior mandat, la Diputació va impulsar la reforma del pont de Sant Quirze de Besora, sobre el riu Ter. Foto: Diputació de Barcelona

@diba
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ESPORTS

PEP VIDAL
El miracle no s’ha fet realitat i s’ha consu-
mat el descens. Després de cinc temporades 
a Tercera Catalana, el primer equip de l’Ale-
lla CF ha baixat i no estarà, el pròxim any, 
en la categoria en què sempre havia estat 
des que es va reestructurar el futbol cata-
là. Tot i que la victòria del passat 10 d’abril 
al camp del Premià de Dalt (0-1) va donar 
encara algunes esperances, en el tram final 
de competició no es va produir la reacció 
que l’equip necessitava per reenganxar-se 
a la lluita per la salvació, i els alellencs han 
acabat la lliga com a cuers destacats de la 
lliga, molt lluny de les posicions de perma-

nència. La clara derrota contra un rival 
directe com l’Empenta de Premià a casa 
(3-6) va ser la confirmació virtual del que ja 
s’anava esperant durant tota la temporada. 
L’Alella CF, poc més d’un any després d’es-
tar lluitant per l’ascens a Segona Catalana, 
cau a Quarta Catalana, l’última categoria 
del futbol català, i buscarà tornar al més 
aviat possible a l’esglaó que, per història i 
tradició, li pertoca. La nota positiva, com 
hem anat destacant en les darreres edici-
ons, és l’excel·lent temporada que han fet 
l’Infantil i el Benjamí A, dos equips que ar-
riben a les últimes jornades amb opcions de 
proclamar-se campions i assolir l’ascens. 

PEP VIDAL
Espectacular temporada del Juvenil Femení 
del CV Alella, que probablement està assolint 
les fites col·lectives més importants de l’es-
port alellenc aquesta temporada. L’únic equip 
federat del Vòlei alellenc va aconseguir el sub-
campionat de la Fase Regular del Grup 2 de 
Preferent, només superat pel Valls d’Andorra, 
i accedir a la Fase Or. En aquesta última lli-
gueta que s’està disputant actualment, l’equip 
s’està enfrontant als altres vuit millors equips 
de la màxima categoria del vòlei de base ca-
talà i ja ha aconseguit victòries importants. 

 VÒLEI 

El Juvenil Femení 
del CV Alella, 
entre els millors

 FUTBOL

L’Alella CF jugarà la pròxima temporada 
a Quarta Catalana

PEP VIDAL
Si no passa res estrany la pròxima tempora-
da, tindrem derbi alellenc a Quarta Catala-
na. La UE Alella vol seguir endavant després 
d’un bon final de temporada, amb tres victò-
ries consecutives en els tres últims partits 

que li han permès acabar en penúltima po-
sició i desfer-se de la devastadora dinàmi-
ca en què havia entrat en els últims mesos. 
El club té nou president, Alberto Caro, i ja 
prepara el pròxim curs en el qual hi haurà 
novetats a la banqueta i a la plantilla. 

PEP VIDAL
Aquesta tampoc ha estat una bona tempora-
da per al Club Bàsquet Alella. De la mateixa 
manera que l’Alella CF, el principal equip 
del club, en aquest cas el Sènior Masculí ha 
baixat de categoria. Amb un balanç de 23 
derrotes i només 7 victòries, el conjunt ale-
llenc ha acabat en última posició el campio-
nat regular del Grup 4 de Tercera Catalana, 
i la temporada vinent estarà a la categoria 
territorial de Barcelona. Tot i els mals resul-
tats, l’equip no ha llançat la tovallola fins al 

final i fins i tot ha estat jutge de la batalla 
per l’ascens, plantant cara en l’última jorna-
da a un Blanes que es jugava el campionat 
(61-63), i deixant sensacions positives per 
al futur. Aquestes bones vibracions també 
les ha transmès l’equip Sots-25, que va aca-
bar la lliga en una més que digna cinquena 
posició, i ha completat un gran paper a la 
Copa Primavera. El Cadet i el Premini, per la 
seva banda, han acabat la lliga tercer i segon 
respectivament, i han recompensat l’intens 
treball de base que fa el club. 

PEP VIDAL
La segona participació de la història de l’Ale-
lla FS a la UEFS Champions League, la màxi-
ma competició continental, va tenir lloc entre 
el 9 i el 14 de maig a Lloret de Mar. El primer 
equip del conjunt alellenc, que ha finalitzat 
la Lliga Nacional Catalana en sisena posició, 
va completar un paper molt digne. Després 
d’accedir de forma directa als quarts de final 
a causa de la retirada del Sanix Asador de 
Dolles de Cadis i del Medved Yaroslavl rus, els 

que haurien estat els seus rivals a la fase de 
grups, el sorteig de quarts va emparellar els 
dos equips catalans de la competició, l’Alella 
FS i el CF Esplais, en un duel fratricida en el 
qual els empordanesos eren clars favorits. 
Tot i així, els alellencs van oferir la seva mi-
llor versió i van estar a tocar de les semifi-
nals després d’arribar a posar-se fins a dues 
vegades per damunt en el marcador, però van 
acabar perdent per 3-4. Posteriorment, en el 
partit per al 5é lloc, l’equip dirigit per Aniol 

Saiz va caure contra el Taberna Praga basc 
per 1-2. Pel que fa a la resta de l’actualitat 
del club, destaquem l’ascens del Sènior B a 
Primera Nacional, segon esglaó del Futsal 
català, després d’assolir la tercera plaça del 
Grup B de Primera Territorial i la classifica-
ció del Femení per a les semifinals de la fase 
final de Lliga Nacional que es disputaran a 
inicis de juny. El club, a més, prepara un tor-
neig d’estiu al Pavelló que s’estengui al llarg 
de tot el mes de juliol. 

Gran final de temporada de la UE Alella

 BÀSQUET 

El Bàsquet Alella també perd la categoria

 FUTBOL SALA 

L’Alella FS cau als quarts de final de la Champions

ÒSCAR BLANCH, jugador de l’Aleví de 
l’Alella CF, ha donat vida al seu equip 
amb 30 gols aquesta temporada que 
l’han convertit en un dels màxims go-
lejadors del Grup 35 de Tercera Divisió.

MIQUEL NOLIS és l’entrenador del Ca-
det Masculí del Bàsquet Alella, que ha 
acabat el Campionat Territorial de Pro-
moció del Nivell C-2 en una meritòria 
tercera posició.

ARNAU YAGÜE és el capità del Rugby 
Alella, que ha acabat la lliga de Segona 
Catalana en tercera posició i ja prepara 
la pròxima temporada en què tornarà a 
buscar l’ascens a Primera.

DANI CARRAU, pilot de motociclisme 
que viu a Alella, lidera la classificació 
general de la Kawasaki Z Cup després 
de vèncer les dues curses de la primera 
prova disputada del campionat.

P R O T A G O N I S T E S
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VIU ENVOLTAT
DE VIDA

OBRA NOVA CAN CALDERÓ & CAN SERRA

www.corp.cat/alellaterrace

EN COMERCIALITZACIÓ 
A L’OFICINA DE VENDES DE LA MATEIXA OBRA

Com vols viure demà?

Av  Di o l   is ri i l      or

Come  u  vid  di ere  e  u  es e ri i  e vol  
de ur  de vi es e e àries  d’ rom   Medi err i  
A Alella Terrace des o riràs u  es il de vid  ue  s r  

om s vies som i  e vol  d’u  is e e r ordi ri 
ue e  iv rà i l e re d’Alell  i de l  sev  mà i

To  e  isos de 3 i 4 habitacions amb unes vistes 
immillorables  a aba s e lusius a la eva mida i al eu us  
Perquè tu ets únic i la teva llar també ho hauria de ser.

ÚLTIMS 6 HABITATGES DES DE 385.000

* PVP impostos no inclosos
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