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NOU TREN DE RENTAT, MÉS SUAU I MÉS EFICIENT!
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Això de tenir una certa edat, la revista Alella camina ja 
pel seu 56è aniversari, et permet una certa perspectiva. Si 
confrontem la revista que ara teniu a les mans amb les que 
fèiem en les diferents etapes anteriors, l’evolució és molt 
evident. Comparant-les, tant a nivell periodístic com a nivell 
presentació, les revistes de diferents períodes evidencien 
una evolució molt acusada. Malgrat això, els sentiment que 
en tenim els que la fem, és que existeix una constant des 
del inici i aquesta és que sempre s’ha procurat presentar 
un producte ben digne. En cada època, amb les dificultats 
pròpies de cada moment, hem cercat fer un periodisme 
de proximitat, local i independent. Sempre, també, des 
de l’amateurisme que representa fer-ho emparats en una 
associació cultural sense afany de lucre. La millora constant 
de la publicació segueix sent el nostre repte.

Però anem al contingut propi d’aquest número. Com 
hem tingut ocasió de recordar recentment, pel que fa a 
la vida municipal, des de fa varis mandats obrim la secció 
d’actualitat, gairebé sempre, amb una entrevista a un dels 
nostres regidors. Així en el període de quatre anys que va 
entre comicis procurem entrevistar-los tots: l’alcalde, els 
membres de l’equip de govern i els de l’oposició. Intentant 
alternar-los i presentant primer els què s’estrenen en el 
càrrec.

Em aquesta ocasió però, hem alterat una mica aquest 
ordre. Efectivament, des del mandat anterior ens trobàvem 
que l’actual alcalde a més d’ostentar aquest càrrec també 
assumeix, entre d’altres, el cartipàs d’urbanisme. Això fa 
que des de que vam entrevistar el darrer regidor de l’àrea 
han passat gairebé vuit anys. Donat el cas que, recentment, 
al nostre poble hi ha tot una sèrie de esdeveniments que 
afecten aquest àmbit, ens ha semblat que l’actualitat ma-
nava entrevistar novament Andreu Francisco, però aquesta 
vegada exclusivament com a regidor d’urbanisme.

De la resta del sumari, farcit com sempre de reportatges 
i entrevistes en totes les seccions habituals, ens plau desta-
car el dossier que dediquem al Parc de la Serralada Litoral. 
Des de fa pocs mesos la seu d’aquest parc s’ha establert 
a Can Magarola. Esperem que aquesta nova injecció de 
vida al vell casalot sigui un primer pas que precedeixi a la 
total resolució d’aquesta masia municipal. Aquest es un 
dels temes pendents a Alella, al qual hi hem de dedicar 
l’atenció periòdicament. El dia que aconseguim posar en 
valor els fons museístics que s’hi conserven, haurem assolit 
un altre fita llargament cobejada pels alellencs. Mentrestant 
segueixen fent-se malbé.

Per acomiadar-nos no ens queda sinó desitjar un bon 
estiu a tots els nostres lectors, subscriptors i anunciants. 
Que la lectura d’aquest número us serveixi de profitós en-
treteniment en les vostres hores de lleure. Activitat, aques-
ta, que no us ha de distreure de gaudir de la natura. Els 
alellencs tenim la sort de disposar-la a la porta de casa en 
la forma d’un esplèndid espai natural. A les pàgines del 
dossier hi trobareu uns quantes pinzellades de les múltiples 
oportunitats que aquest parc ens ofereix.

Ramon Ruiz
Director

PRIMERA PLANA
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COM HA ANAT AIXÒ D’OBRIR UN NOU CENTRE 
A ALELLA I POSAR-HI LES OFICINES?
Quan vam tenir l’oportunitat de fer-nos amb Elefante 
Azul, no ens ho vam pensar perquè, en molts casos, 
tenim la possibilitat d’instal·lar benzineres allà on hi 
ha centres de rentat i a l’inrevés. Però aquesta com-
pra ens va fer créixer notablement i necessitàvem 
un nou espai. Ens feia molta il·lusió poder unificar 
i establir la nostra seu central aquí, a casa, on hem 
estat sempre, i alhora poder tenir una instal·lació 
exemple amb benzinera i centre de rentat. 

QUANTA GENT SOU TREBALLANT A ALELLA?
Som 24 persones. Algunes s’acaben d’incorporar 
a l’empresa a través de la borsa de treball de 
l’Ajuntament. Tenim previst contractar alguns treba-
lladors més i volem que siguin d’Alella o de la zona. 

ALGUNES VEUS DIUEN QUE EL COMBUSTIBLE DE 
LES BENZINERES DE BAIX COST NO ÉS DE BONA 
QUALITAT O QUE PERMETEN FER MENYS QUILÒ-
METRES... QUÈ ELS DIRIES?
Que és un mite totalment fals. Gairebé tot el com-
bustible surt del mateix lloc. Tot el petroli que arriba 
al país entra a través de les refineries de Repsol. 
D’allà, el carburant passa pels oleoductes fins als 
dipòsits de CLH que hi ha al port de Barcelona, on 
està tot el combustible de totes les operadores. I 
nosaltres comprem el combustible a aquestes em-
preses. Podries veure una cua de camions carregant 
la cisterna des d’un mateix dipòsit i després cadascú 
va a descarregar a una BP, una Cepsa, una Repsol... 
o a la nostra. 
La normativa referent a la qualitat de la benzina i a la 
seguretat de les benzineres és súper estricta i igual 
per a tothom. Nosaltres, a més, encara la filtrem una 
vegada més del que requereix la norma. 

ALESHORES? COM HO FEU PER VENDRE-LA 
MÉS ECONÒMICA?
Perquè tenim menys marge de benefici i confiem 
vendre’n molts litres.

I COM ÉS LA BENZINERA AUTONET&OIL D’ALELLA?
És un centre obert que pretén ser agradable, còmode 
i senzill. Amb un disseny treballat, lleuger i agradable 
a la vista. Està tot automatitzat i t’ho fas tot tu mateix 
però, a diferència d’altres centres de baix cost, no-
saltres comptem amb personal amable i eficient per 
a qualsevol qüestió que necessiti el client. Es pot pa-
gar en efectiu, targeta i, properament, amb el mòbil 
a través del sistema contact less. El centre incorpora 
6 sortidors i 2 pistes de rentat. Entenem que aquesta 
configuració hauria de satisfer la demanda.
Som low cost, però no low quality. Incorporem totes 
les coses bones que tenen les benzineres tradicio-
nals però amb preus molt més baixos i amb una 
gran rapidesa en el subministre.

QUÈ ÉS EL QUE MÉS ET SATISFÀ D’AQUEST 
NOU PROJECTE?
Haver instal.lat la central d’una empresa gran com 
Elefante Azul-Autonet&Oil al meu poble i poder donar 
feina i un servei de qualitat a les persones d’Alella i 
rodalies. L’obtenció dels permisos també comportava 
la realització d’unes obres de millora de l’entorn, 
que han significat l’ampliació de la vorera i el canvi 
d’enllumenat i arbrat des del Centre Mèdic fins al 
carrer Folch i Torras. Crec que, amb tot, la imatge de 
la zona ha millorat i n’estic molt satisfet.

C/ Escultor Llimona, 9 - Alella
Tel. 900 100 842 / 93 540 37 81
info@autonet24.net

Nova obertura d’una 
benzinera quality low cost 
amb centre de rentat
En Marcos Moure té 43 anys i és veí d’Alella. Empresari i treballador per compte 
propi des de ben jove, va fundar Finques Moure l’any 1994 i va instal·lar les 
seves oficines a Alella. Fa uns anys va crear Autonet&Oil, una empresa de 
benzineres de baix cost i centres de rentat que actualment té vuit benzineres 
i dos centres de rentat. Fa un any, l’empresa va adquirir la filial espanyola de 
la multinacional francesa Elefante Azul, que compta amb 70 franquícies i 20 
centres propis. Fa algunes setmanes ha entrat en funcionament la nova benzi-
nera i centre de rentat d’Alella. A més, l’empresa ha estrenat oficines a Alella. 
En Marcos ens ho explica. 

PUBLIREPORTATGE
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Cartes al director

Departament de la Presidència

CONDUCTORS D’AUTOBUSOS

M’hi he trobat vàries vegades i un dia passarà 
una desgracia. L’autobús urbà puja sempre pel 
torrent Vallbona a tota pastilla. Tinc un nen de 
4 anys i un nadó. Pujant pel torrent, dalt de la 
vorera a l’alçada de la fàbrica de pintures, em 
trobo que la vorera és estreta i no puc donar 
la mà al nen. Això m’obliga a fer-lo caminar al 
davant o al darrere meu. I he d’anar amb els ulls 
ben oberts, perquè el conductor de l’autobús 
no té prou seny ni és prou considerat com per 
reduir la velocitat quan passa pel costat nostre. 
L’autobús és molt gran, el carrer és estret. La 
vorera també ho és. Et passa pel costat un tras-
to enorme, molt ràpid i molt a prop i la veritat 
és que fa por. El meu és un nen de quatre anys, 
però segur que hi ha altres mares a les que els 
passa el mateix i potser la criatura és encara 
més petita. És fàcil que, en un moment donat, 
baixi a la calçada. O n’hi ha prou que aixequi 
una mà i se l’emporti el bus per endavant! És 
un tram complicat, no podem donar la mà a 
la canalla per tenir-los 100% controlats. A mi 
em fa molta por que un dia n’atropellin un... 

Mercè Salvat

TOBOGANS QUE ENRAMPEN

Ja va passar alguna cosa semblant quan van 
instal·lar el parc nou del carrer de Les Heures. 
I ara torna a passar al Parc d’en Gaudí. Quan 
el meu fill es tira pel nou tobogan, no m’hi puc 
ni acostar perquè m’enduc una enrampada de 
ca l’ample. Tinc entès que això és una cosa 
coneguda i solucionable. Com és que anem 
instal·lant parcs i ens hem d’anar enrampant?
Ja que escric aquesta carta, m’agradaria fer 
dos comentaris més sobre aquest parc. Primer 
de tot, que estic molt content que el poble va 
tenint cada vegada més parcs i de millor qua-
litat. I això ho avanço, perquè ara em disposo 

a queixar-me de nou i no voldria que semblés 
que només em queixo i que no valoro les coses 
bones. El meu altre comentari negatiu és cap 
al burro aquest amb preses d’escalada. És molt 
bonic i al meu fill li fa molta gràcia. Però té dos 
defectes, al meu entendre, greus. Un és la seva 
superfície rugosa, com de paper de vidre, que 
fa que els nens s’hi deixin la pell (literalment). 
L’altre té a veure amb la disposició de les preses 
d’escalada, que dificulta que els nens puguin 
coronar-lo sols i asseure-s’hi. Jo mai no m’havia 
fixat en aquestes coses fins fa relativament poc, 
però he arribat a la conclusió que els fabricants 
d’elements per a parcs infantils no tenen fills. 
Ni nebots. Ni amics amb fills. Ni gaire sentit 
comú. 

Daniel Gómez

AMICS DEL CF ALELLA

Som un grup de socis i simpatitzants del CF 
Alella, alguns de nosaltres, antics membres 
de jutes passades que, davant de les darreres 
vicissituds esdevingudes en aquesta entitat, 
volem manifestar-nos al respecte. El principal 
fet que ens ha mogut a redactar aquest ma-
nifest ha estat el canvi de color de la sama-
rreta dels jugadors del club així com el canvi 
d’escut. La junta actual va creure convenient 
fer aquests canvis de manera totalment unila-
teral sense comptar amb l’opinió de la massa 
social del club. El CF Alella, en els seus 94 
anys d’història, ha lluït sempre el color verd 
a la samarreta amb un escut triangular que 
porta una ala a l’esquerra, un quadre verd a 
la dreta, una pilota a sota i el nom CF Alella al 
centre. Som un club verd, com també ho és el 
nostre poble; creiem que aquest pàmpol verd 
del cep, tal com diu el nostre himne, s’ha de 
mantenir per damunt de tot. 

Manel Ruiz i una cinquantena de signatures
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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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DEL POBLE

Fi de la concessió del peatge 
de la C-32
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va anunciar el pas-
sat 1 de juny, durant una intervenció al Parlament, que la Generalitat 
no renovaria la concessió de l’autopista del Maresme el 2021. Rull, 
però, no va aclarir si això significaria que la C-32 –i també la C-33, al 
Vallès Oriental– passaran a ser gratuïtes o si el Govern té la intenció 
d’aplicar un peatge públic, conegut com a “vinyeta”. 
L’autopista del Maresme és la més antiga de l’estat espanyol i ha 
estat de pagament des de la seva construcció, fa més de quatre 
dècades. La supressió dels peatges és una reclamació llargament 
demanada per diferents agents del territori.
El president del Consell Comarcal del Maresme, Miquel Àngel Mar-
tínez, va manifestar la seva satisfacció després de l’anunci de Josep 
Rull, i també va anunciar que havia demanat una reunió amb el con-
seller per aclarir els dubtes sobre què passarà amb l’autopista C-32 un 
cop finalitzi la concessió. 

ERC guanya les Eleccions Generals 
a Alella
Esquerra Republicana es va imposar a Alella el passat 26 de juny amb 
un 24,11% dels vots, un 2,75% més que en els últims comicis. Els 
republicans van obtenir un total de 1.158 paperetes, 67 més que el 
20 de desembre. Convergència Democràtica, que fa mig any va ser la 
candidatura que més suports va obtenir a Alella, en aquesta ocasió va 
perdre 150 vots i va quedar en segona posició, amb el 21,65% i 1.040 
sufragis. L’alcalde, Andreu Francisco, i l’exregidora de Convergència, 
Cristina Xatart, van tornar a formar part de les llistes electorals d’ERC i 
CDC, respectivament, però cap dels dos no ha aconseguit l’escó.
En Comú Podem va repetir la tercera posició, però també perdent 
força. La formació de Xavier Domènech, que va guanyar al conjunt 
de Catalunya, a Alella va obtenir un 16,22% dels vots, 779 paperetes. 
Són 135 menys que el 20D.
Juntament amb ERC, el PP ha estat l’única formació que va aconse-
guir augmentar el nombre de vots respecte a les últimes eleccions. 
El 26 de juny, amb 694 paperetes –116 vots més que el 20D–, els 
populars van obtenir el 14,45% dels sufragis i van quedar en quarta 
posició a Alella, avançant Ciutadans, que va quedar en cinquena 
posició. La formació liderada 
per Albert Rivera també va 
perdre gas respecte el passat 
mes de desembre i, en aquests 
comicis, va obtenir el 12,68% 
dels sufragis -609 vots, 83 
menys que el 20D.
El PSC va obtenir pràcticament 
els mateixos resultats que mig 
any enrere. Els socialistes van 
obtenir un 7,79% dels vots, 374 
paperetes –el 20D van obte-
nir-ne 395, un 7,73%–.
La participació a Alella va ser 
del 68,31%, 4 punts menys que 
el 20 de desembre. Un 0,74% 
dels vots emesos van ser nuls i, 
un 0,81%, en blanc. Ò
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Incendi a Can Comulada
Ensurt el passat 12 de juny a la part alta de Can Comulada. Una negligència va provocar un incendi forestal 
que va afectar unes tres hectàrees de terreny de pi i matoll, majoritàriament d’Alella, però també d’una part de 
Tiana. La persona que va cometre la negligència estava passejant per la zona i ella mateixa ho va comunicar a la 
policia. L’incendi va començar cap a quarts d’una del migdia i, en l’extinció de les flames, hi van participar nou 
dotacions terrestres de bombers i un helicòpter. Sis hores després, el CECAT va donar el foc per extingit. 

ERC-CATSÍ

24,11%

2,29%

21,65%

CDC ECP

PP C’s PSC-PSOE ALTRES

16,22%

14,45%

12,68%

7,79%

Percentatges de vots a Alella
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DEL POBLE

Èxit del 42è aplec de l’arròs
El passat 12 de juny es va celebrar una nova edició de l’Aplec de l’Ar-
ròs al Bosquet, esdeveniment que organitza cada any el Casal d’Alella 
amb la col·laboració de l’Ajuntament, i al qual hi van assistir prop de 
700 persones. Aquest any hi va haver un total de 30 participants al 
concurs de paelles. L’arròs de la revista Alella, entitat que hi participa 
cada any, va quedar en la dissetena posició. 
Després que l’any passat alguns dels participants a l’Aplec patissin 
erupcions cutànies per la presència de la processionària del pi, aquest 
any l’Ajuntament va reforçar els tractaments. Tot i així, es va recoma-
nar a les persones més susceptibles de patir urticàries que prengues-
sin mesures de precaució com ara portar roba de màniga llarga, 
pantalons llargs i mitjons. Els organitzadors expliquen que no tenen 
constància que es produís cap cas d’erupció cutània aquesta vegada.
D’altra banda, els responsables del Casal d’Alella han volgut mostrar 
el seu agraïment als més de 65 col·laboradors que van participar en 
la celebració de l’Aplec de l’Arròs d’enguany i confien que, l’any que 
ve, es repeteixi la col·laboració ciutadana en aquest esdeveniment. 

Els Montserrat Figatova tornen 
a l’escenari
El mític grup de funk rock Montserrat Figatova, tot un clàssic de les nits 
alellenques dels anys 90, va tornar als escenaris el passat 4 de juny per 
oferir un concert al Take it Easy, al Port del Masnou. La banda, que l’any 
que ve celebrarà el 30è aniversari, es troba cada setmana per assajar, 
però ara feia prop de 3 anys que no pujava dalt d’un escenari. Als inte-
grants originals dels Montserrat Figatova –Eduard Serra, al baix; Ferran 
Gras, a la guitarra; Víctor Bonet, al saxo tenor i baríton; Xavier Soler, a 
la bateria, guitarra i veu; i Ramon Arbós, a la trompeta i guitarra– fa un 
any i escaig que també se’ls ha unit Narcís Perich a la bateria.
Després d’aquest concert al Take it Easy i de demostrar el seu bon 
estat de forma, els Montserrat Figatova s’han engrescat i reconeixen 
que tenen ganes de tornar a enfilar-se dalt d’un escenari. En aquest 
sentit, confessen que els agradaria molt tornar a tocar a Alella i reco-
neixen que “seria un plaer fer-ho a la inauguració del Casal”. 

Lluís Llach protagonitza una 
xerrada de l’ANC-Alella
El cantautor i diputat de Junts pel Sí, Lluís Llach, va visitar Alella el 
passat 30 de maig. En un acte moderat pel periodista Pere Cardús, 
Llach va parlar del procés constituent de la República catalana. La no 
aprovació dels Pressupostos de la Generalitat va ser un dels temes 
més candents. Malgrat tot, Llach es va mostrar convençut que la 
CUP hi votaria a favor per “l’acord d’estabilitat parlamentària”. La 
revista Alella va aprofitar l’ocasió per rememorar els concerts que 
el cantautor havia ofert en els seus inicis al Casal. “En tinc molt bon 
record, fins i tot em regalaven una ampolla de vi”, va dir. “Tot i que jo 
era abstemi i no sabia què fer-ne!”, va afegir entre rialles. 

Conveni entre el TecnoCampus 
i el Consorci de Promoció 
Enoturística DO Alella
La Fundació TecnoCampus i el Consorci de Promoció Enoturística del 
Territori DO Alella han signat un conveni per portar a terme activitats 
de formació pràctica i investigació científica en àrees d’interès mutu 
relacionades amb les disciplines que s’imparteixen a l’Escola Superior 
de Ciències Socials i de l’Empresa TecnoCampus. L’acord l’han signat 
la presidenta de la Fundació TecnoCampus, Dolors Guillén, i l’alcalde i 
president del Consorci, Andreu Francisco. Tots dos han subratllat que 
és una “oportunitat estratègica de vincular dos ens que treballen pel 
mateix territori”. Així doncs, els estudiants de Turisme del TCM podran 
fer pràctiques a la DO i, el Consorci, podrà assessorar la universitat en 
qüestions com l’organització de seminaris o conferències, entre altres.
D’altra banda, i en referència a la possibilitat que Mataró entri a 
formar part del Consorci de Promoció Enoturística de la DO Alella, 
Dolors Guillén ha explicat que encara no hi ha cap decisió presa, 
però que fa temps que s’han obert diverses vies de col·laboració. Al 
seu torn, Andreu Francisco, ha expressat el seu desig que la capital 
del Maresme –i també Granollers– puguin formalitzar la seva adhesió 
al Consorci com ja ha fet Badalona, que aquest mes de juliol aprova 
al ple la seva incorporació. 
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Un moment de l’acte amb Lluís Llach.

Responsables del Casal i membres del jurat, durant el lliurament de premis.

Dolors Guillen, directora de la Fundació TecnoCampus, i Andreu Francisco.La banda, acabat el concert, al Take it easy.
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El passat 29 de juny es va inaugurar oficialment el nou Hotel Arrey Ale-
lla. La presentació a la premsa es va fer la setmana abans; a l’acte hi van 
intervenir el president i director del Grup Arrey Hotels, Manuel Arrey, i 
l’alcalde i president del Consorci d’Enoturisme DO Alella, Andreu Fran-
cisco. “El nostre objectiu és convertir-nos en el millor hotel del Mares-
me” va assegurar Manuel Arrey. El seu grup empresarial ha començat 
a invertir al nostre país després de 35 anys de trajectòria al Brasil, on ja 
té set establiments hotelers. Arrey va explicar que els motius que el van 
dur a triar Alella per a la instal·lació d’aquest hotel eren “la proximitat 
del municipi amb Barcelona, el fet de ser una ciutat de categoria i la 
possibilitat de comptar amb un edifici únic”. Es tracta de Can Balcells, 
una casa senyorial de finals del s.XIX, inclosa en el catàleg de patrimoni 
de l’Ajuntament d’Alella i que havia estat la seu de les Caves Signat.
Els promotors de l’Hotel Arrey Alella pretenen aprofitar el llegat viti-
vinícola de la zona i la popularitat de la DO Alella per tal de potenciar 
el model enoturístic del negoci. En aquest sentit, les antigues caves 
subterrànies del recinte han estat rehabilitades per convertir-les en sales 
d’esdeveniments i, en un futur proper, l’hotel produirà el seu propi 
cava: el “Maria Oliver”, batejat així en honor a la mare del propietari. A 
més, la carta de vins del restaurant incorpora un bon nombre de refe-
rències DO Alella i també està previst que els clients de l’hotel puguin 
adquirir vins de la DO per endur-se a casa.
L’establiment compta amb dos edificis, Can Balcells, on es troben les 

habitacions més luxoses i el restaurant (que té el mateix nom que la 
casa), i un de nou, construït amb criteris d’eficiència energètica i que 
completa l’oferta d’habitacions. 

DEL POBLE

La cessió de terrenys 
permet l’ampliació 
del carrer Lleida
El Ple de maig va aprovar l’ampliació del carrer Llei-
da a l’alçada de l’Avinguda d’Alella. La cessió an-
ticipada i gratuïta dels terrenys adjacents per part 
dels propietaris, ha facilitat l’eixamplament previst 
per al vial. Fins ara, el carrer Lleida era estret i de 
doble sentit, la qual cosa dificultava  el pas i la vi-
sibilitat. L’aprovació ha permès ajustar-se a les exi-
gències del POUM que, en el moment de la seva 
redacció, preveia el requeriment d’un carrer ample 
per millorar els problemes de circulació dels vehi-
cles, sobretot degut a l’existència les escoles Laie 
i La Serreta. Tots els grups municipals de l’Ajunta-
ment van donar suport a la cessió dels terrenys. 

Queixes de l’oposició 
per la demolició del barri 
de Can Calderó
El 19 de maig l’empresa CORP, que està realitzant les 
obres d’urbanització de Can Calderó, va enderrocar la 
portalada d’aquesta finca, segons fonts de la constructo-
ra, “per por davant una possible caiguda de la mateixa”. 
Al torn de precs i preguntes del Ple de maig, l’oposició va 
carregar contra el Govern. Gent d’Alella va lamentar tenir 
un Govern que “no cuida el patrimoni del poble”, mentre 
que la CUP va formular una denúncia urbanística per en-
derroc sense autorització d’un element catalogat com a 
BCIL al catàleg de patrimoni. Per la seva banda, l’alcalde, 
Andreu Francisco, va manifestar que es tractava d’una 
“acció unilateral per part de la constructora” i que se’ls 
obriria un expedient que els obligaria a reconstruir-la. 
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Aprovades les 
noves tarifes 
de l’aigua
Al darrer Ple de juny, l’Ajun-
tament va aprovar informar 
favorablement la proposta 
de Sorea de les tarifes regu-
ladores del servei municipal 
de subministrament d’aigua 
potable. Els nous preus su-
posen un increment global 
del 9,57%. Tot i així, els 
augments oscil·laran entre 
el 3,6% i el 15%, en fun-
ció del tram de consum. 
Les noves tarifes, a més, 
contemplen la reducció de 
l’import per a persones ma-
jors de 65 anys. La proposta 
va ser aprovada pels grups 
del govern (ERC i PSC), però 
tota l’oposició hi va votar en 
contra per considerar les ta-
rifes “desproporcionades”. 
La CUP va carregar contra 
la “decisió unilateral” del 
Govern i va lamentar que 
“només 39 habitatges, l’1% 
del total al municipi, es be-
neficiaran de la rebaixa”. 

Les antigues caves Signat acullen el nou Hotel Arrey Alella
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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

Andreu Francisco:
“La denúncia de la CUP 
sobre Can Serra parteix 

d’alguns principis incorrectes”

Durant aquest mandat, estem fent 
les fotos dels regidors entrevistats 
a una vinya. Com que Andreu 
Francisco ja va ser entrevistat com 
a nou alcalde i retratat a una vinya, 
per a aquesta ocasió, vam triar 
fer la sessió de fotos al terrat de 
l’Ajuntament.

Andreu Francisco fa un any que va començar el seu quart mandat com alcalde. En els dos primers 
períodes va comptar amb Àlex Asensio com a regidor de sostenibilitat, competència que incloïa 
Urbanisme. Des de l’inici del mandat anterior, Francisco va assumir aquesta cartera en una legisla-
tura que va veure l’aprovació definitiva del POUM. En el mandat actual, una sèrie d’esdeveniments 
ens han fet pensar que una entrevista al regidor d’Urbanisme seria d’interès per als nostres lectors. 
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CARLA RIVEROLA / RAMON RUIZ 
FOTOS: ÒSCAR PALLARÈS 

Ets un home ocupat. A més de l’Alcaldia, 
portes les àrees d’Hisenda, Participació 
Ciutadana i Urbanisme. Ja dones l’abast?
Al llarg de tots aquests anys ja he portat 
diferents regidories. La d’Hisenda és la que 
em segueix des de fa més temps per la meva 
formació econòmica. Existeixen uns serveis 
tècnics que són els responsables de l’execu-
ció. La meva és una direcció política de les 
àrees a l’hora de prendre decisions. 
Quina part de la teva jornada dediques a 
urbanisme? 
Amb el responsable de coordinació, en Joan 
Mas, ens veiem diverses vegades al llarg de la 
setmana. I cada mes tenim una reunió amb 
tota la gent de l’àrea. 

El desenvolupament d’un polígon indus-
trial a la vall de Rials va marcar la vostra 
arribada a l’alcaldia, ja està definitiva-
ment tancat aquest assumpte?
Podem afirmar amb total convicció que Rials 
serà verge durant molt de temps. Hi ha hagut 
diferents contenciosos que s’han anat presen-

tant per part dels propietaris majoritaris del 
sector urbanitzable. Queda obert un contenci-
ós contra el POUM, continuen la batalla legal. 
Fins la data, ho hem anat guanyant tot. 

Hi ha hagut alguna indemintzació?
No per això; però al llarg del temps, quan 
vam denunciar el primer conveni urbanístic, 
els vam indeminitzar pels treballs elaborats 
fins el moment. Són costos infinitament me-
nors al rendiment que ells podrien haver tret 
del sector i al guany que hem tingut amb la 
seva conservació. 

Creus que canviarà la fesomia del poble 
amb la promoció de Can Calderó?
Evidentment que es produeix un impacte. 
Més enllà de l’impacte visual que pugui tenir, 

els guanys superen amb escreix els efectes 
que pugui generar en algunes persones. Dels 
43 habitatges que estaven previstos, se n’han 
acabat construint 55. Amb un increment de 
14 habitatges, a diferència de la proposta in-
cial, no malmeten la visió d’Alella Vinícola. 

Al nou carrer, per salvar els desnivells, 
hi haurà uns talussos importants. Quina 
amplada tindrà? 
Hi ha uns percentatges de pendent inferi-
ors als del projecte inicial. El talús que toca 
amb la zona no urbanitzable, és zona verda. 
Vam creure oportú tancar el creiement urbà 
amb el vial i la zona verda pública colindant. 
Això està dins de les despeses que ha d’as-
sumir la promotora. Al llarg d’aquests anys 
arrossegàvem l’acord que establia que els 
privats només havien d’assumir 130 milions 
de pessetes i tot el que ho superés ho havia 
d’assumir l’Ajuntament. Hem aconseguit que 
l’Ajuntament no assumeixi cap cost de la ur-
banització.  

El carrer nou serà d’una o dues direccions?
En principi, hi haurà un tram de dues direc-
cions, però el darrer serà d’una sola.

“PODEM AFIRMAR AMB 
TOTAL CONVICCIÓ QUE RIALS 
SERÀ VERGE DURANT MOLT 
DE TEMPS”
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ACTUALITAT

De quina manera s’afectarà el patí de 
l’escola amb el darrer tram? 
Sempre ha estat una demanda dels veïns del 
Rost tenir un segon vial d’accés. És lògic que 
ha de tenir una amplada mínima, en aquest 
cas de 9 metres. S’han d’utilitzar 250 metres 
quadrats del pati de l’escola. Quan es va fer 
l’ampliació del Fabra, es va incorporar molta 
zona de pati, de Can Serra. Hi va haver un 
guany de 1.900 metres quadrats. És un mal 
menor per poder tenir una connectivitat al-
ternativa

Ja té nom aquest carrer?
De moment no hi ha res previst. En tot cas 
tenim dos referents: el carrer de les Heures, 
on tindrà una continuitat, i el Camí de Can 
Serra. Segurament estaria bé mantenir el 
topònim de Camí de Can Serra. 

Quina és la situació actual i futura de 
l’aparcament de Can Calderó?
L’aparcament quedarà d’una manera força 
similiar a la que hi havia abans de l’inici de 
les obres. S’accedirà des del Carrer de les 
Heures, on hi haurà un encreuament amb 
semàfor. Hi haurà un parell o tres de plata-
formes on es podrà aparcar. Tots tindran una 
urbanització tova amb arbres. 

Hi ha hagut força polèmica amb la porta-
lada que es va enderrocar i diverses gale-
ries de mines d’aigua...
Es va produir una acció unilateral per part 
de la promoció. Per poder-la haver desmuntat 
s’hauria d’haver demanat permís a l’Ajunta-
ment i no es va fer. Van deduir que hi havia 
risc de caiguda. Se’ls ha obert un expedient 
i s’haurà de tornar a construir. 

Imitant-la?
Les imatges de principis del segle passat 
mostren que la portalada no existia, es va 
construir el 1920 aproximadament. Exceptu-
ant la part que la coronava, era una portalada 
senzilla. 

Hi haurà alguna sanció econòmica?
Se’ls sancionarà per l’acció unilateral i se’ls 
obligarà a reconstruir-la. 

Els portals immobiliaris mostren que Can 
Barnadas, el llac i Can Xeco Monnar es-
tan a la venda com una sola finca. En qui-
na situació estan les altres dues parcel·les 
necessàries per endegar la promoció dels 
Escolapis?
La parcel·la dels jardins va ser adquirida per 
un inversor d’origen rus que manté la volun-
tat de poder fer-se amb la finca principal. El 
fet d’adquirir la parcel·la i estar treballant-la 
demostra la voluntat de poder tirar endavant 
el projecte hoteler. M’agradaria creure que en 
aquests mesos immediats podríem tenir la 

notícia que s’ha adquirit la part dels edificis. 
És cert que l’actual propietari, Josep Oliu, 
s’havia compromès a restaurar Can Xeco 
Monnar?
Ho haurà de fer si vol utilitzar la finca. 

Can Serra ha sortit a la venda en el seu 
estat actual. Com s’ha arribat fins aquí? 
L’any 2011 va ser comprada per un ciutadà 
ucraïnés que volia viure-hi. Es va demanar 
la llicència a l’Ajuntament per poder rehabi-
litar la masia, però l’home va morir mentre 
es duien a terme les obres. Això va fer que 
l’obra s’aturés i que es trobi en l’estat actual. 
S’ha demanat que es retiri la grua que encara 
es troba a Can Serra. 

La CUP ha denunciat l’acció que s’esta 
duent a terme a la masia...
S’està treballant en dues línies. La primera, 
obrir un expedient de restauració de la le-
galitat urbanística per a totes les obres que 
s’han fet i no es contemplen a les llicències. 
La segona, s’han encarregat dos informes, un 
de tècnic i un de jurídic, per evaluar la cor-
recció de les llicències que es van concedir 
per part de l’Ajuntament. Amb això procedi-
rem a donar una resposta a la CUP. 

Algunes de les reclamacions de la denún-
cia són molt evidents...

En aquesta denúncia, el regidor de la CUP en 
alguns casos parteix d’uns principis incor-
rectes. Esperarem els informes per poder 
avaluar-ho, però pel que s’ha pogut avançar, 
segurament estaria ajustada a la normativa. 
Una de les fonamentacions en què es basa la 
denúncia és l’incompliment del POUM. Però 
clar, la normativa està vigent des de desem-
bre de 2014, i les llicències es van concedir 
abans.
 
En cas que els informes corroborin la 
denúncia de la CUP, quines acciones es 
realitzaran?
S’ha de veure si les llicències estan donades 
correctament. Si estan ben donades, caduca-
ran el desembre. El que planteja el regidor de 
la CUP, que és demanar-ne la nul·litat, podria 
comportar responsabilitats de l’Ajuntament 
envers la propietat. 

A parer d’algun especialista, Can Tito 
Serra vell és irrecuperable i presenta una 
amenaça d’esfondrament que, atesa la 
proximitat a una escola, podria ser un 
greu perill. Però el declivi d’aquesta casa 
ha sigut progressiu fins arribar a l’estat 
actual. Què va fer l’Ajuntament per im-
pedir que passés això i què pensa fer a 
partir d’ara?
Si es constata que hi ha un estat de possible 
runa, sí que podem demanar als propietaris 
que actuïn. En aquest cas no es va detectar 
i la casa es va esfondrar. L’Ajuntament ha 
estat perseguint els propietaris a partir del 
moment de l’esfondrament. Abans no s’havia 
fet res. 

Precisament Alella és un poble ric en 
patrimoni arquitectònic. Disposem d’una 
munió de cases singulars repartides per 
tot el territori. És una bona eina el POUM 
per donar viabilitat a la conservació 
d’aquest patrimoni?
El POUM ha intentat incorporar algunes ei-
nes per la via dels usos perquè els elements 
catalogats puguin tenir alguna sortida. Man-
tenir una masia d’aquest tipus requereix una 
important inversió. Entenent que no hi ha 
recursos públics per fer-ho, des de l’Admi-
nistració el que es pot fer és obrir aquests 
usos que permetin una activitat o una divisió 
d’habitatges per planta. 

Recentment s’ha conegut la sentencia 
que declara improcedent l’acomiadament 
de l’arquitecte municipal. Quina postura 
ha adoptat l’Ajuntament? 
La jutgessa va declarar nul l’acomiadament. 
És el treballador qui pot demanar la rein-
corporació o no al seu lloc de treball. Hem 
recorregut la sentència, entenent que la mo-
tivació de l’acomiadament era objectiva. El 
volum de feina de l’Àrea d’Urbanisme s’ha-

“L’APARCAMENT DE CAN 
CALDERÓ QUEDARÀ D’UNA 
MANERA FORÇA SIMILIAR A 
LA QUE HI HAVIA ABANS DE 
L’INICI DE LES OBRES” 

“L’AJUNTAMENT HA 
ESTAT PERSEGUINT ELS 
PROPIETARIS DE CAN 
TITO SERRA A PARTIR 
DEL MOMENT DE 
L’ESFONDRAMENT”

“EL POUM HA INTENTAT 
INCORPORAR ALGUNES 
EINES PER LA VIA DELS 
USOS PERQUÈ ELS ELEMENTS 
CATALOGATS PUGUIN TENIR 
ALGUNA SORTIDA”
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via reduït, sobretot amb la finalització del 
POUM. No es necessitaven dos arquitectes 
per a l’àrea. 

Però un tenia més antiguitat que l’altre...
Sí, però un no havia passat un procés d’opo-
sicions. Ara haurà de decidir ell si vol ser 
readmès o indemnitzat. Haurem d’esperar 
la sentència definitiva. Ho hem recorregut 
perquè ell havia manifestat obertament i pú-
blica que es desentenia del POUM i que no hi 
estava d’acord. 

Com marxen les obres del nou Casal?
Anem dins de terminis. Entenent que el ter-
mini que es va proposar de 12 mesos i un dia 
és molt ajustat, qualsevol inconvenient el pot 
fer allargar. No anem sobrats, però anem bé 
de temps. El setembre de 2017 volem comen-
çar la programació cultural. 

Des d’un parell de mitjans s’han divulgat 
notícies sobre la implicació en casos de 
corrupció per part de l’empresa cons-
tructora, en un intent de vincular-ho 
amb la relació actual amb l’Ajuntament 
d’Alella...
Més enllà d’una voluntat tendenciosa de de-
sinformar, es va fer un concurs obert amb 
unes condicions objectives, la de preu i la de 
temps. A la mesa de negociació hi havia tam-
bé el representant de la CUP; com sempre es 
fa, es convida un regidor de l’oposició. El que 
sí que hauríem fet malament és que els hagu-
éssim exclòs havent presentat la millor ofer-
ta. Segurament de les que s’hi van presentar 
també n’hi hauria pogut haver amb suposats 
casos de corrupció. Amb una fórmula mate-
màtica, adjudiquem la millor oferta. Voler 
tacar l’honestedat d’aquest Ajuntament o els 
seus càrrecs polítics tendeix a brutejar. 

És una maniobra?
Veig una voluntat política promoguda pel 
partit que va portar de la mà aquesta publi-
cació. Nosaltres estem molt tranquils perquè 
hem actuat bé. 

El POUM és el full de ruta que guia el 
desenvolupament urbanístic d’Alella. 
El Casal o la promoció de Can calderó 
ja estan en marxa. Hi ha previst prope-
rament algun altre desenvolupament 
d’aquesta magnitud?
Per l’Ajuntament van passant propietaris i 
promotors per veure si procedeixen o no 
a desenvolupar algun projecte. En aquests 
darrers temps n’hi ha hagut dos dels sectors 
on hi ha hagut un major interès: la Crison i la 
Miralda. No hi ha res concret a hores d’ara. 
Possiblement d’aquí sis mesos podrem veure 
si es produeix alguna concreció.
 
Les darreres intervencions urbanístiques 
i arquitectòniques a Ca l’Hereuet, Can 
Calderó, Can Serra i el Niu han tornat a 
atiar el debat sobre la preservació del 
paisatge urbà...
Caldria distingir entre els elements del catà-
leg i les intervencions fora d’aquest. Al Niu, 
per molt que hi pugui haver una vinculació 
emocional amb la imatge, són elements que 
sota criteri tècnic s’ha valorat que no tenia 
un interès, per això no s’ha incorporat al 
catàleg. Es pot discutir sobre l’estètica, si 
agrada més o menys, però compleix la nor-
mativa. 

Què ens pots dir de la comissió de se-
guiment del POUM? Hi ha voluntat de 
posar-la en marxa?  
Ens vam comprometre a crear-la, s’ha d’aca-
bar de definir quina serà la seva composició.

L’article 260 del POUM preveu la redac-
ció de diversos plans especials en alguns 
aspectes i matèries sensibles, com ara 
un Pla especial de millora i desenvolupa-
ment de l’espai agrícola discontiu o un 
Pla Especial de protecció paisatgística i 
de l’entorn natural per preservar la fe-
somia de la Coma Clara, la Coma Fosca, 
Rials i el Marquesat. En teniu cap de fet 
o encarregat? Per què no? Quina és la 
vostra previsió?
No, encara no hi ha hagut moviment. S’haurà 
de fer. 

Fa tres anys ens vas dir: “Un cop aprovat 
el POUM, hi ha establert un calendari 
dividit en tres quinquennis, i durant el 
primer es preveu entomar el projecte de 
la Miralda. Per això, un dels nostres ob-
jectius per aquest mandat és començar 
a treballar com volem que sigui aquest 
espai i també la zona esportiva”. Seguiu 
tenint les mateixes prioritats? 
En el nostre programa electoral vam in-
corporar el fet de poder començar a di-
buixar com volíem el desenvolupament 
d’aquests dos sectors principals del nou 
plantejament urbanístic. Ho vam traslla-

dar al PAM. Hem de començar a treballar 
amb idees sobre l’espai esportiu que volem. 
Tenim algun dibuix de l’anterior mandat, 
quan vam estar treballant amb els possi-
bles encaixos de la pista d’atletisme. La que 
tenim actualment és precària. Segurament 
haurà de ser una pista de 200 metres en 
lloc de 400. S’ha de fer un debat sobre quin 
tipus d’espai volem. 

I la Miralda?
S’ha de veure quin encaix pot tenir aquest 
sector empresarial. S’ha d’acabar encaixant 
amb els que siguin els interessos dels pri-
vats. Mirarem de combinar l’interès públic 
amb el privat per tal que la idea del parc 
empresarial acabi arribant. 

Per acabar, quins objectius s’ha marcat 
l’àrea d’urbanisme per aquest mandat? 
Els assolireu?
L’objectiu és començar a desenvolupar el 
nou planejament urbanístic. Aquest planeja-
ment passa per anar desenvolupant aquestes 
dues idees. 

Per desengreixar 
una mica…
Somiem una miqueta... Si el geni de 
la làmpada et deixés escollir la casa 
d’Alella que tu volguessis per anar-hi 
a viure, quina escolliries?
No tindria la capacitat de poder mante-
nir-la, però m’agrada molt Can Casas. 

Imagina’t que, pel que fos, haguessis 
de viure en qualsevol altra població 
que no fos Alella. Quina seria?
He viscut en moltes cases i en diferents 
llocs, però potser tornaria als meus orígens 
a Badalona, res a veure amb Alella. 

I un cop ja desperts. Després de les re-
cents eleccions espanyoles, al setembre 
tindrem l’anunciada moció de censura. 
Què preveus que passarà a mig termini 
amb el procés?
Amb la CUP un mai pot dir res. Vista l’ac-
tuació dels darrers mesos i l’incompliment 
dels acords, aquells que havien de ser els 
garants del procés, resulta que són els que 
han llançat el primer torpède. Esperem que 
actuïn amb responsabilitat d’Estat i facin 
el que es van comprometre: reforçar el go-
vern per tal que en un any es pugui fer el 
que es va acordar amb la ciutadania. Una 
de les incoherències és no voler discutir els 
pressupostos i vetar-ne la tramitació. Que 
s’acabi consolidant per al 2016 un pressu-
post de Convergència és incoherent.

“EL SETEMBRE DE 2017 
VOLEM COMENÇAR LA 
PROGRAMACIÓ CULTURAL
DEL NOU CASAL”

“ES POT DISCUTIR SOBRE 
L’ESTÈTICA DE L’EDIFICI DEL 
NIU, PERÒ COMPLEIX LA 
NORMATIVA”

ACTUALITAT
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ACTUALITAT

GEMMA USTRELL 
Hi ha invitacions que confirmes sense ha-
ver-te mirat l’agenda. Reps un correu que et 
fa especial il·lusió: l’esplai Guaita’l, l’esplai, 
fa 15 anys i ho celebraran fent festa gros-
sa. “15 anys ja? 15 anys només?” Són pocs 
anys d’història per les moltes vivències que 
t’acompanyen en el present, que formen part 
de tu i dels teus, perquè gràcies a l’esplai ets 
qui ets. Són molts anys d’història perquè en-
tens el mèrit que suposa, que només s’acon-
segueix amb l’esforç de moltes persones per 
tirar endavant un projecte d’educació en el 
lleure al poble. Que només s’entén des de 
la il·lusió. 

Lila i taronja
T’avisen que Alella es tenyirà de lila i ta-
ronja el 21 de maig, i quan el Guaita’l es 
proposa una cosa, l’aconsegueix. Quan vam 
començar semblava impossible arribar fins 
a 2016. Teníem la dificultat de ser un esplai 
nou, sense grup de joves ni tradicions i, per 
tant, sense un relleu de monitors i monito-
res assegurat. Érem conscients que teníem 
aquest repte afegit, i treballàvem activa-
ment perquè quan el nostre equip marxés, 
es notés el mínim possible i, a la vegada, 
es garantís la continuïtat d’un projecte im-
prescindible per a Alella. Avui, són “els teus 
nens i nenes” els que et conviden a la festa, 
i potser això és el que més t’impressiona i 
t’emociona.

Han organitzat una festa participativa a 
què conviden tota la comunitat, no només 
a assistir-hi sinó també a involucrar-s’hi. 
Han previst fer una exposició fotogràfica 
del recorregut de l’associació, i això et fa 
intuir que l’esplai també és tota una vida 
per als infants que van començar amb cinc 
anys i que avui són monitors i monitores. 
Així ho transmet la cançó que han composat 
especialment per a l’ocasió. Però la cosa no 
acaba aquí, hi haurà una cercavila, vàries 
propostes de lleure, un dinar popular, la ja 
tradicional Fireta’l, concerts i un sopar per 
als monitors i monitores de totes les èpo-
ques. Un munt d’esdeveniments intergene-
racionals repartits pel poble, que l’ompliran 
de l’energia del Guaita’l.

La raó de ser de l’entitat
Alella es pintarà de color i de l’alegria dels 
nens i nenes, que són la raó de ser de l’entitat. 
Es mobilitzaran per a les activitats, sí, però 
també les organitzaran perquè a l’esplai hi 
aprendran que la seva participació és un dret 
a reivindicar, i la implicació, una oportuni-
tat per exercir la seva ciutadania de manera 

activa. Al llarg de la jornada també es podrà 
comprovar la funció cohesionadora de l’enti-
tat amb els diversos actes oberts a tothom. 
I és que alhora que al Guaita’l es teixeixen 
vincles, l’associació forma part d’una xarxa 
social més àmplia, que li permet sumar esfor-
ços per aconseguir una transformació social 
amb un major abast i incidència.

Arribes a Can Gaza i se’t confirma que l’es-
plai ha crescut en anys i en gent. Una taula llar-
ga està parada com en les dates assenyalades. 
Per al sopar de retrobament, han triat el lloc 
més idoni pel seu simbolisme, perquè va ser 
on va començar tot. Recordarem moments que 
hem viscut plegats, ens posarem al dia i can-
tarem plegats les nostres cançons. Finalment, 
et reben “els teus nens i nenes”, esgotats per la 
macroorgantizació de tot el dia, però amb un 
somriure d’orella a orella. Et diuen que estan 
contents de veure’ns i de que haguem anat a la 
celebració, i jo penso: Contenta jo de veure que 
l’esplai està més viu que mai gràcies “als nos-
tres nens i nenes”. Sort que hi ha invitacions 
que confirmes sense haver-te mirat l’agenda. 

Esplai Guaita’l: 15 anys no 
són pocs
L’Esplai celebra els seus 15 anys d’història amb una emotiva jornada plena d’activitat

Dinar de germanor a la Plaça d’Antoni Pujadas.

CE
DI

DA

ALHORA QUE A L’ESPLAI 
GUAITA’L ES TEIXEIXEN 
VINCLES, L’ASSOCIACIÓ 
FORMA PART D’UNA XARXA 
SOCIAL MÉS ÀMPLIA, QUE LI 
PERMET SUMAR ESFORÇOS 
PER ACONSEGUIR UNA 
TRANSFORMACIÓ SOCIAL 
AMB UN MAJOR ABAST I 
INCIDÈNCIA
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ACTUALITAT ACTUALITAT

ELISABET SOLSONA 
A finals de juny es van començar a instal-
lar les càmeres de lectura de vehicles, una 
iniciativa contemplada al Pla d’Actuació 
Municipal 2015-2019 i que té com a finalitat 
evitar que es produeixin robatoris a l’interior 
de domicilis, delictes que han augmentat en 
els últims anys a Alella. El sistema d’enre-
gistrament òptic, que s’ha d’haver desplegat 
en la seva totalitat a finals de juliol, preveu 
la instal·lació de càmeres de lectura de ma-
trícules a 20 punts del municipi. Són punts 
que, per la seva ubicació estratègica, perme-
ten controlar els principals camins d’accés 
a diferents barris del poble. Així doncs, es 

preveu instal·lar càmeres a les entrades dels 
barris com Alella Parc, Font de Cera, Can 
Magarola, Vallbona, Can Comulada, Mas 
Coll, Gaietana, Canonge, Can Teixidó i Can 
Sors, així com també al Casc Urbà, en vials 
com el carrer Les Heures o el carrer Llorer, 
entre altres.

Aquest sistema, que s’ha adjudicat per 
129.990 euros (IVA no inclòs), funcionarà 
durant les 24 hores del dia dels 365 dies 
de l’any, i sota qualsevol condició mete-
orològica. Ha de permetre identificar les 
matrícules dels vehicles i el seu compor-
tament als punts del control preventiu i, 
un cop llegides, es compararan amb les 
llistes de vehicles inclosos a les bases de 
dades dels Mossos d’Esquadra, llistat ja 
facilitat a la Policia Local d’Alella. Això 
permetrà, en temps real, alertar la po-
licia en cas que les càmeres detectin la 
matrícula d’algun dels vehicles inclosos 
en aquest llistat.

Instal·len les càmeres de lectura 
de matrícules de vehicles
La mesura, que pretén reduir els robatoris al municipi, ha estat aplaudida 
per uns i criticada per altres

La càmera que s’ha instal·lat a l’entrada d’Alella Parc. 
Ò

SC
AR

 P
AL

LA
RÈ

S

AQUESTS DISPOSITIUS 
S’ESTAN INSTAL·LANT 
A FINS A 20 PUNTS 
DEL MUNICIPI
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Dissuasió, actuació i investigació
L’alcalde, Andreu Francisco, apunta que l’ob-
jectiu de la instal·lació d’aquest nou sistema 
de seguretat és triple: dissuasió, actuació i 
investigació. 

Les càmeres lectores de matrícules són 
visibles, no estaran amagades. Aquest aug-
ment del control dels moviments viaris a tots 
els punts estratègics del municipi, provoca-
rà, segons l’Alcalde, un efecte dissuasiu en 
possibles lladres i, per tant, es contribuirà 
a evitar robatoris a l’interior de domicilis.

D’altra banda, el fet que el sistema alerti 
la policia local en el moment en què una cà-
mera llegeixi una matrícula d’un vehicle que 
estigui inclosa a la base de dades dels Mos-
sos, permetrà que els agents puguin actuar 
de manera immediata. D’aquesta manera, 
doncs, segons apunta Francisco, la policia 
podrà donar resposta a un hipotètic cas de 
robatori abans que es produeixi.

Malgrat tot, i en cas que malauradament 
no es pugui evitar que els lladres entrin en 
algun domicili, l’Alcalde apunta que aquest 
nou sistema permetrà aportar dades a la 
investigació, ja que es podrà fer una com-
paració de les matrícules dels vehicles que 
hagin passat per aquell punt, i detectar coin-
cidències de moviments i, en cas que es con-
sideri oportú, incorporar noves matrícules 
a la llista de cotxes sospitosos.

Augment de robatoris
La instal·lació d’aquest sistema de control 
preventiu forma part del Pla d’Actuació Mu-
nicipal 2015-2019 i té l’objectiu de tractar 
de reduir el nombre de robatoris i l’alarma 
social que han generat en alguns barris del 
poble. Segons dades publicades a la web de 
l’Ajuntament d’Alella, durant el 2015 es van 
registrar un total de 86 robatoris i 18 temp-
tatives, en les quals van intervenir la Policia 
Local i/o Mossos d’Esquadra. En aquest re-
compte s’inclouen tots els casos en què hi 

va intervenir la policia, independentment de 
si els fets es van denunciar o no. El número 
de denúncies presentades durant l’any pas-
sat per robatoris i/o temptatives va ser de 
85. L’augment de robatoris, però, ja va ser 
molt accentuat durant el 2014, quan es van 
registrar 66 robatoris i 15 temptatives amb 
intervenció policial. 77 d’aquests casos van 
ser denunciats. 

Fins al 31 de maig de 2016, és a dir, du-
rant els primers 5 mesos de l’any, ja s’han 
registrat 27 denúncies per robatoris o temp-
tatives de robatoris en domicilis.

Els veïns, satisfets
Des que va començar l’augment de robatoris 
a l’interior de domicilis, que els veïns de les 
urbanitzacions més afectades reclamaven 
al govern municipal mesures efectives per 
combatre els delictes i també la sensació 
d’inseguretat que els generaven. En aquest 
sentit, demanaven més presència policial 
i també que es fes efectiva la instal·lació 
d’aquestes càmeres de lectura de matrícules. 
Ara, un cop instal·lat aquest nou sistema, 
celebren que finalment l’executiu de Fran-
cisco hagi posat en marxa aquesta mesura. 
Així ho han manifestat, entre altres, Mercè 
Visern de l’AAVV Mas Coll, i també Isabel 
López, d’Alella Parc. 

Alternativa per Alella-CUP, crítica
El regidor de l’Alternativa per Alella-CUP, 
Oriol Font, en canvi, posa en dubte que 
aquest sistema sigui el més idoni i efectiu 
per reduir els robatoris en domicilis. Font 
considera que la instal·lació de càmeres 
hauria d’haver estat “l’últim recurs” i, en 
canvi, “s’ha aplicat d’entrada com a solució 
del problema a tots els barris”. També recor-
da que la formació que representa condicio-
nava el desplegament d’aquest sistema a les 
conclusions del Pla Local de Seguretat que 
tots els partits s’han compromès a redac-
tar en els propers mesos perquè “si s’han 
d’instal·lar càmeres, volem un estudi seriós 
que ho avali”, subratlla Font. AA-CUP hauria 
apostat per altres mesures que no suposes-
sin “una intromissió en els drets individuals 
i a l’ús comú de l’espai públic”, ja que recorda 
que “les càmeres perimetrals enregistraran 
també els vehicles, no només les matrícules”. 
Font conclou que aquest sistema acabarà 
actuant com “un artefacte de la por”. 

Sant Vicenç de Montalt 
i Cabrils, municipis 
videovigilats
Alella no és el primer poble del Maresme que 
opta per aquest sistema per tal de comba-
tre els robatoris a domicilis. Altres municipis 
de la comarca, com Cabrils o Sant Vicenç de 
Montalt, ja fa anys que disposen de càmeres 
als carrers del municipi, instal·lades per millo-
rar la seguretat i reduir l’índex de delinqüèn-
cia. A Sant Vicenç, municipi amb prop de 
5.900 habitants (amb tres nuclis urbans i 18 
urbanitzacions, algunes d’elles considerades 
d’alt nivell), van optar per aquest sistema el 
2013. Es va instal·lar un circuit format per 21 
càmeres lectores de matrícules als accessos i 
urbanitzacions. Durant els primers mesos de 
funcionament d’aquest sistema es va aconse-
guir reduir en un 30% el nombre de delictes, 
segons dades publicades a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt.

ACTUALITAT

Ò
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SI PASSA UN VEHICLE AMB 
UNA MATRÍCULA INCLOSA 
A LA BASE DE DADES DELS 
MOSSOS, EL SISTEMA 
AVISARÀ LA POLICIA LOCAL

LA CUP, EN CONTRA: 
“SI S’HAN D’INSTAL·LAR 
CÀMERES, VOLEM UN 
ESTUDI SERIÓS QUE HO 
AVALI”
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ACTUALITAT

ÒSCAR PALLARÈS

La residència Germans 
Aymar i Puig creix
La Fundació Germans Aymar i Puig celebra, el 18 de juny, la col·locació 
de la primera pedra del projecte d’ampliació de la residència.
Ho fa en un acte amb Francesc Iglesies i Riumalló, secretari d’Afers Socials 
de la Generalitat; Joan Ramon Ruiz i Nogueras, director general de Protecció 
Social de la Generalitat; i l’alcalde Andreu Francisco. En parlem amb la 
directora general de la Fundació, Sílvia Vázquez 

Sílvia Vázquez és la directora general de la Fundació Aymar i Puig.
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CRISTINA GAGGIOLI 

En què consistirà l’ampliació de la Resi-
dència? 
Hi ha hagut un moment d’inflexió important 
per poder continuar avançant en el projecte 
de la Fundació. Des de 2012 hem estat treba-
llant-hi, i ara finalment ampliarem 47 places 
en aproximadament 1.500 metres quadrats 
construïts. És un projecte important per a la 
Fundació que s’ha anat fent mica en mica en 
base a les necessitats, que no són les matei-
xes ara que fa quatre anys. El projecte ha anat 
creixent i el Patronat ha estat molt valent per 
les circumstàncies socioeconòmiques. 

És un salt important! 
Ara la plataforma de diferents serveis de la 
Fundació atén aproximadament 700 perso-
nes en gairebé 20 residències arreu de Catalu-
nya, el centre de dia, l’atenció domiciliària... 
Però a la residència d’Alella específicament 
atenem 107 persones, de les quals 77 hi viuen 
i 30 vénen al centre de dia. Quan apostes cara 
al futur, has d’arriscar-te, has de pensar en 
les necessitats actuals, però també en les que 
tindran les persones. És un risc controlat i 
creiem que aquest és un bon nombre. 

Va ser un acte multitudinari. Sou una 
part important d’Alella!
En posar la primera pedra et vénen moltes co-
ses al cap: les persones que jo no he conegut 
i que han fet possible el projecte, el fet d’ar-
ribar fins aquí, etc. Tot plegat és la suma dels 
esforços, il·lusions i treball de molta gent. 

Tenim entès que les obres començaran 
passat l’estiu i que duraran 14 mesos 
aproximadament. Com serà aquest nou 
edifici? 
Cada una de les dues plantes fa més de 600 
metres quadrats i serà una unitat de convi-
vència autosuficient on les persones es troba-
ran més segures i els serà més fàcil fer el seu 
projecte de vida amb espais segurs, tranquils 
i destinats específicament a ells. El 90% de 
les persones que atenem tenen deteriora-
ment cognitiu, des de lleu, a moderat i sever, 
i tindrem una àmplia cobertura d’aquestes 
diferents necessitats. La segona planta, per 
exemple, tindrà un jardí terapèutic, com li 
diem, només per a aquesta unitat. No tenim 
espais exteriors perquè faci maco, sinó que 
intentem aprofitar-los: la gent ha de sortir, 
prendre el sol, buscar l’exterior per estar en 
contacte amb la natura, el sol, el dia a dia... 

El que volien els germans Aymar i Puig en 
aquell projecte inicial. Seguiu la mateixa 
línia, després de tants anys?
Sí, precisament no podem contemplar aquest 
projecte sense visualitzar el passat de la Fun-
dació, gràcies al qual som el que som actu-

alment. La Fundació va néixer al 1947 per 
desig d’unes persones d’Alella: els germans 
Josep, Joan i Antònia Aymar i Puig. Volien 
fer una casa on les persones més desvalgu-
des d’Alella poguessin viure plegades i rebre 
unes atencions. Va ser molt complicat i, tot 
i que, l’any 1947 es va començar a construir, 
les obres van estar 30 anys paralitzades per-
què els recursos es van acabar. Un grup de 

persones van explicar aquest problema en un 
programa de ràdio de l’època i van aconse-
guir més ajudes. Així, l’any 1978 la residència 
es va poder inaugurar, i va ser gràcies a la 
voluntat d’un poble. La Fundació és part de 
la història d’Alella, de la gent que va viure al 
poble en aquella època i que van aportar els 
seus coneixements, temps, feina... per fer pos-
sible la casa. Hi ha molta gent que encara viu, 
que de joveneta venia aquí sense cap afany 
de lucre i posava el que sabia: un pintava ra-
diadors, l’altre feia cortines o cobrellits... o 
feien donatius! El que podien! 

Quin tipus de persones ateneu ara a la 
residència? 
El perfil ha anat canviant molt. Ara són per-
sones molt més dependents, més fràgils, que 
no podrien viure soles sense aquest suport 
assistencial. Treballem moltes malalties 
neurodegeneratives, sobretot l’Alzheimer, i 
també processos de final de vida. 

Atendre persones amb aquestes necessi-
tats ha de ser complicat...
No es una feina dura, és molt agradable i 
apassionant perquè t’aporta molt, però no 
hem de cuidar-nos-en només les organitza-
cions que ens hi dediquem, sinó tota la soci-
etat. Quan la nostra societat entengui que la 
persona gran ha de continuar fent un paper 
actiu, que som el que som per aquells que ens 

han precedit, que hem de fer visible aquest 
col·lectiu importantíssim de persones i que 
som responsables d’atendre les seves neces-
sitats, entendrà com d’important és el fet de 
cuidar. El paper de l’Administració aquí és 
bàsic: necessitem marcs normatius estables 
i recolzament en les noves formes d’atendre. 
Cada vegada hi haurà menys recursos i tenim 
l’obligació de buscar i aguditzar l’enginy per 
arribar a més persones. 

En els 25 anys que portes treballant aquí, 
recordes algun moment especial? 
Satisfaccions n’hi ha moltes i diàriament, 
sobretot quan una persona et diu com de bé 
està, que aquí s’ha trobat com a casa, que 
aquí és on ha trobat aquella seguretat que 
no trobava quan vivia sol o que l’ha ajudat a 
tenir nous companys de viatge. Moments com 
aquests n’hi ha molts! Són els que et diuen 
que anem per bon camí i que estem fent una 
bona feina. 

També has d’haver viscut moments com-
plicats...
El moment difícil és el dia a dia. Ens hem 
de reinventar cada dia i és una feina que 
comporta un esforç col·lectiu. I tenim un 
ritme frenètic perquè aquí no paren mai les 
activitats: gimnàs, sortides, excursions, re-
habilitació, teràpia, teràpia amb gossos... Jo 
personalment no sóc ningú sense el recol-
zament de la gent que creu en el projecte. 
Les 150 persones que treballen aquí són 
un element molt potent que aporta valor, i 
gràcies a tots ells es pot fer que un dia una 
persona gran et doni les gràcies. Moments 
complicats? Són moments de vida que no 
te’ls podria definir. És quan acompanyes una 
persona a morir, quan acomiades una família 
que ha estat aquí molts anys i ha perdut el 
seu familiar... A mi no m’agrada dir que som 
com una família perquè família son paraules 
més grosses, però intentem buscar xarxes 
personals i emocionals que teixeixin aquest 
projecte humà.

Un projecte humà que s’ha convertit en 
un referent al sector, premiat fins a qua-
tre vegades per diferents estudis. 
En aquests moments tenim 15 projectes 
latents. N’estem duent a terme un amb la 
Universitat de Barcelona i amb el sector del 
que són les competències personals de les 
persones que treballen amb persones grans. 
Tenim una àrea d’innovació i de projectes 
on fem estudis amb universitats i escoles de 
negocis com Esade, que ens ajuden i ens fa-
ciliten eines per millorar la qualitat de vida. 
Entenem que forma part de l’ADN de la Fun-
dació. Tenim quatre certificacions de qualitat 
que avalen els nostres serveis, una xifra que 
no és gaire habitual al sector. Volem crear 
sector i ser-ne agents actius. 

ACTUALITAT

“TOT PLEGAT ÉS LA SUMA 
DELS ESFORÇOS, IL·LUSIONS 
I TREBALL DE MOLTA GENT”

“CADA UNA DE LES DUES 
PLANTES SERÀ UNA 
UNITAT DE CONVIVÈNCIA 
AUTOSUFICIENT”

“SATISFACCIONS N’HI HA 
MOLTES, SOBRETOT QUAN 
UNA PERSONA ET DIU COM 
DE BÉ ESTÀ”
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Vine a sopar a la fresca 
a la nostra terrassa
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QUÉ FA...?

ALBERT ALABAU 
El nostre protagonista, en Jaume Brossa, 
és un jove dels d’Alella de tota la vida. Des-
prés de passar pel “circuit” Fabra –Insti– CF 
Alella, va acabar arrodonint-ho descobrint 
que la seva passió era ballar, ara farà només 
3 anys, durant una màgica nit d’estiu de la 
Festa Major de Sant Feliu. I ara exporta el 
seu art ballant per tot el món.

Com dèiem, va ser durant la Festa Major 
de 2013 quan un amic seu li va ensenyar uns 
passos de break dance. I d’ençà s’inicià un 
idil·li de manera sorpresiva: “Era l’any que 
havia acabat el batxillerat, estava a punt de 
començar un Grau en 
Mecànica de l’Automò-
bil, però des d’aquella 
nit sentia cada dia la 
necessitat de ballar, i 
cada cop ballava més 
i amb més ganes... per 
això, en veure que fe-
ien un intensiu de ball 
a una escola de Cabrera 
de Mar, m’hi vaig apun-
tar de cap”, explica amb 
entusiasme en Jaume. 
Després d’aquest curs, 
van venir unes jorna-
des de portes obertes 
en una escola de ball 
urbà (o street dance) 
de l’Hospitalet de Llo-
bregat, que literalment 
li van obrir les portes a 
un nou món, doncs allà 
va conèixer un grup de 
ball que competia i es 
va fixar com a repte formar-ne part. I així 
va ser com va començar a entrenar tan-
tes hores com podia cada dia: “després de 
classe, anava al centre i entrenava; quan no 
podia anar-hi, anava a la Sala Jove o al poli-
esportiu d’Alella. Tenia clar que volia entrar 
en aquell grup, això s’havia convertit en un 
objectiu clar, ballar era una mena d’addicció 
sana”.

D’una nit d’estiu, a competir 
internacionalment
El juny de 2014 va participar en un càsting 
per entrar al grup Street Squad, i va acabar 
sent un dels 5 escollits (d’entre més de 20) 
per fer-ho, havent competit contra b-boys 

(que és com s’anomena als balladors en 
aquesta disciplina) que portaven molts més 
anys ballant. En aquest grup ballen hip-hop 

en general, i el nivell és molt alt, doncs parti-
cipen en competicions, fet que es va traduir 
en haver d’entrenar moltes més hores al dia. 

Aquella temporada (la temporada de 
competició va del setembre al maig, i són 
unes 10 competicions a nivell nacional), van 
guanyar diversos concursos, entre ells el de 
Hip-hop Internacional de Barcelona, i tam-
bé van fer diversos podis. Cada temporada, 
confeccionen un show que dura entre 3 i 5 
minuts en funció de la competició, i que ser-
veix de base per als shows de cada demos-
tració que fan, i és el mateix que defensen 
en cada cita del campionat. 

En acabar la temporada a Mallorca, els van 
contactar des de TVE per participar en un 
concurs televisiu aquell mateix estiu, i van 
acabar com a finalistes del programa Insu-
perables. “Tot i que no va ser tot el que es-
peràvem, sí que va ser un moment explosiu 
arribar a la final. I ens va obrir la ment, po-
díem seguir anant a més”, explica en Jaume. 

A finals de 2015 es van classificar per al 
campionat europeu en quedar entre els 5 
primers en la prova del Mundial que es va 
celebrar a Saragossa. Això els va dur a Bèl-
gica la passada Setmana Santa: “Vam llogar 
2 autocaravanes perquè no teníem diners 
per als vols i l’allotjament... i vam conduir 
un munt d’hores per arribar. Ens vam que-
dar bocabadats amb el nivell que hi havia; 
vam escalfar, vam competir i... vam quedar 
els primers! (d’entre prop de 20 grups, sent 

els únics representants espanyols)”, excla-
ma radiant el Jaume, tot comentant rient 
que els diners del premi els van servir per 
poder tornar a casa. Això els ha obert les 
portes per a la final del Mundial, que aquest 
any se celebra a Los Angeles, EUA. I per 
això fa unes setmanes varen iniciar una 
campanya de finançament col·lectiu, en la 
que encara s’hi pot participar, per recaptar 
els diners necessaris per cobrir les despe-
ses del viatge. “Som 14 membres al grup, 
i ara per ara, entre els diners dels premis 
i les donacions rebudes, podem pagar els 
vols, però encara manca suport, doncs no 

hi ha ni gaire patrocinis, 
ni massa ajudes públiques 
en aquest món... A més, 
volem aprofitar el viatge 
per fer algun show, im-
partir classes d’exhibició 
i també per formar-nos en 
una de les millors escoles 
del món”, confessa el nos-
tre protagonista.

Projecció i repercussió
En els darrers mesos han 
estat protagonistes a di-
versos diaris, programes 
de televisió (entre ells, 
l’actual show de l’An-
dreu Buenafuente), i ara 
busquen poder explotar 
tota aquesta repercussió 
per rebre algun tipus de 
patrocini més enllà de la 
roba i així poder coste-
jar-se tota la despesa que 

aquesta activitat genera. 
L’objectiu del grup és seguir evolucio-

nant, seguir aportant elements innovadors 
al seu show (per exemple, entrenant acro-
bàcia han arribat a incorporar salts mor-
tals d’elevada complexitat tècnica), seguir 
guanyant competicions i... “poder acabar 
vivint d’això algun dia. A títol personal, a 
mi m’omple moltíssim el simple fet de poder 
ballar, és una forma d’expressar-me, em fa 
sentir molt a gust, i connectar amb la gent 
d’una forma única i exclusiva. Són moltes 
hores amb un mateix, amb el grup, i això és 
molt intens i molt dur com perquè no t’apas-
sioni, és difícil d’expressar amb paraules, 
per això el reconeixement més preuat és el 
que ve d’un mateix”, comenta il·lusionat en 
Jaume.

Endavant i molta merda a LA! 
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Què fa… Jaume Brossa?
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ELISABET SOLSONA
Convertit en una cita obligada després de 
més d’una dècada de trajectòria, el Festival 
d’Estiu d’Alella ha decidit créixer en núme-
ro d’espectacles, així com també diversifi-
car els espais de celebració. Així doncs, en 
aquesta dotzena edició, s’han programat nou 
actuacions musicals i cinc activitats adreça-
des al públic familiar. 

A banda dels escenaris habituals, el Fes-
tival ha seguit apostant per ampliar el nom-
bre d’escenaris i així fer arribar la música a 

tots els indrets del municipi, a la vegada que 
suma esforços amb els operadors privats. 
Aquest any, el celler Alta Alella s’ha conver-
tit en un nou escenari del festival, que, des 
d’edicions anteriors, també compta amb el 
celler Bouquet d’Alella i el restaurant Els 
Garrofers.

Amb l’objectiu d’obrir el Festival a un pú-
blic familiar, el programa ha incorporat di-
verses activitats pensades per als més petits. 
Cadascun dels promotors privats, i també 
els Amics dels Músics en Residència, han 

programat un espectacle adreçat al públic 
familiar en horari de tarda.

Entre els caps de cartell d’aquest any, 
han destacat Núria Graham, Mònica Green, 
Gossos o Maria Rodés i Lu Rois, a banda dels 
Músics en Residència que ja s’han convertit 
en uns imprescindibles del Festival d’Estiu.

Núria Graham, al parc de Can Sors 
Amb la voluntat d’arribar a tot tipus de pú-
blic, el Festival d’Estiu aquest any ha progra-
mat concerts d’una gran varietat musical. Un 

El Festival d’Estiu amplia 
l’oferta i s’obre a més escenaris
Alta Alella s’incorpora com a escenari amb un dels plats forts del Festival: 
el concert de Gossos

CULTURA

AJUNTAMENT D'ALELLA

Mònica Green i la seva poderosa veu van omplir els jardins de Cal Marquès.
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dels noms més en forma del panorama mu-
sical català, Núria Graham, va actuar gratu-
ïtament el 16 de juliol al parc de Can Sors. 
Aquesta jove vigatana de veu vellutada i de 
només 20 anys, s’ha guanyat el respecte de 
la crítica i del públic en poc més de dos anys 
dalt dels escenaris. El seu concert, gratuït, 
ha estat un dels plats forts del certamen.

Les actuacions programades per l’Ajunta-
ment van arrencar el primer cap de setmana 
de juliol amb dues actuacions al Jardí de les 
Estàtues de Cal Marquès. La Polifònica Joia, 
acompanyada d’un grup d’alumnes de l’Es-
cola de Dansa Alella, va ser l’encarregada 
d’encetar el certamen, que va tenir com a 
segona proposta l’actuació de Mònica Green 
el passat 2 de juliol. 

Músics en Residència, a l’Església 
i a Can Lleonart
Després de set anys de trajectòria, el projec-
te de Músics en Residència s’ha mantingut 
com l’element diferencial del Festival d’Es-
tiu d’Alella. Aquest any s’han convidat 19 
intèrprets, 9 d’ells “júniors”, que han passat 
una setmana al municipi preparant els dos 
concerts que van oferir el 21 i 23 de juliol a 
l’Església. Unes actuacions que també van 
servir per homenatjar Enric Granados amb 
motiu del centenari de la mort del compo-
sitor lleidatà. La segona de les actuacions 
va ser enregistrada per Catalunya Música, 
l’emissora oficial del Festival.

A banda, els Músics en Residència també 
van oferir el concert “Carta blanca” el 20 de 
juliol, a Can Lleonart, i “Somnis i tambors. 
Un conte de cançons”, el 15 de juliol, propos-
ta dirigida als més petits.

Els Garrofers, Bouquet d’Alella i Alta 
Alella se sumen al Festival d’Estiu
Des de fa tres anys, el Festival d’Estiu ha 
anat ampliant la seva oferta tot incorporant 
iniciatives promogudes per promotors pri-
vats. Primer va ser el restaurant Els Gar-
rofers amb Saborasons, després, el celler 
Bouquet d’Alella i aquest any també s’hi ha 
sumat el celler Alta Alella. Les propostes 
d’aquestes tres empreses, doncs, s’aixoplu-
guen també sota el paraigües del Festival 
d’Estiu.

La principal proposta de Bouquet d’Alella 
ha estat el concert de Maria Rodés i Lu Rois, 
que van actuar el 9 de juliol. L’espectacle, 
com no podia ser d’una altra manera, va arri-

bar acompanyat d’una proposta gastronòmi-
ca d’arrel tradicional, amb la col·laboració 
del restaurant teianenc El Nou Antigó, que 
va fer les delícies del públic. Les actuacions 
de Maria Rodés i Lu Rois van estar prece-
dides per l’espectacle familiar Osset meu & 
the Soundbox, a càrrec de Bruc Brothers 
Company.

Per la seva banda, Alta Alella s’ha es-
trenat al Festival d’Estiu amb un concert 
de Gossos. Els manresans es van aturar a 
Alella en la seva gira de celebració dels 22 
anys dalt dels escenaris, una gira en la qual 
oferiran 22 concerts i en què es marquen 
com a objectiu tenir 222 persones al públic 
que puguin gaudir de 22 cançons a partir 
de les 22h. El dia escollit, però, no va ser el 
22 de juliol sinó el 15. Alta Alella també va 
programar una activitat familiar. En aquest 
cas va ser la teatralització del conte “El raïm 
inquiet”, d’Elisenda Guiu, que va tenir lloc 
el 3 de juliol.

Per últim, el festival Saborasons del res-
taurant Els Garrofers va presentar una nova 
sessió del Banquet de les Paraules, en el qual 
es fusionen música, poesia i gastronomia, 
amb Roqui Albero i Ana Sanahuja, i el ma-
ridatge gastronòmic de Gonzalo Rivière. La 
cita va ser el 24 de juliol a les 19:30h. Aquest 
restaurant també va oferir dues propostes 
familiars durant la recta final del festival. 
D’una banda, el 22 de juliol va programar 
l’espectacle infantil musical Jaimaikids, 
amb Check One i Don Chavito i, l’endemà, 
la proposta va arribar de la mà dels titelles 
Blau Marí, de la companyia Pinotxo en Bi-
cicleta. 

CULTURA

UNA DE LES VEUS MÉS 
PROMETEDORES DEL 
PANORAMA MUSICAL 
CATALÀ, NÚRIA GRAHAM, 
VA ACTUAR AL PARC 
DE CAN SORS

EL VI I LA GASTRONOMIA 
ESDEVENEN, CADA COP 
MÉS, VALORS AFEGITS DEL 
FESTIVAL D’ESTIU
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NARCÍS PERICH

Els Gossos van oferir el seu espectacle en el marc incomparable 
d’Alta Alella.

Els Músics en Residència durant un dels seus assaigs a Can Lleonart.
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C/ Àfrica, 14 - local 1 · 08328 Alella
Telèfons: 93 540 57 31 · 610 276 402
info@piscinesrovira.com

www.piscinesrovira.com

Servei tècnic
4 anys de garantia

OFERTES: 
Electròlisi salina

Manteniment i neteja
Netejafons automàtics

PISCINA DESCANS

CASA JARDÍ
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QUERALT MORROS
La flassada reposa sobre el no-res. Dues 
gàbies. Una escala. La cadira espera da-
vant la porta mig oberta. Les fotografies 
d’Anna Llimós ens duen fins a les golfes –o 
algorfes– per parlar d’objectes que els anys 
han convertit en espectres. “Aquesta part 
més alta de la casa, just sota la teulada, 
acaba convertint-se en una mena d’arxiu 
històric, un cementiri d’objectes”, explica 
l’artista. 

Imatge a imatge, es desgrana amb mol-
ta cura la vellesa de claus i bicicletes, tim-
bres i altres tresors quotidians perduts, ve-
llesa de la qual només en queda un contorn 
blanc a punt de desaparèixer, un negatiu 
volàtil. El mobiliari escollit s’elimina digi-
talment de manera prèvia i es confon entre 
rajoles i malendreços mitjançant el dibuix. 
L’exposició, un projecte artístic de quatre 
anys, gira entorn del desgast i la memòria 

d’espais privats familiars plens de signifi-
cat, quatre sèries que ens mostren, des de 
diverses perspectives, un mateix rerefons. 

Així, entre les parets de l’Espai d’Art i 
Creació alellenc, també hi trobem deu co-
llages fotogràfics. “Recomponc a partir del 

que feien les meves àvies. Dibuixar és sem-
blant a cosir, t’absorbeix, és com un ritual, 
és quasi meditatiu”. Entrellaçades com en 
un trencaclosques, les imatges mostren 

peces de ganxet que, combinades, creen 
formes i mons de clarobscur, noves visi-
ons nascudes de la fragmentació. Tal com 
succeeix amb els mateixos records, peça a 
peça, el collage de puntes es va vertebrant 
de maneres molt diverses, unes vegades és 
clar i precís, altres, a pedaços. 

Són tres capces de música fetes per 
l’artista les que reiteren el pes de l’oblit: 
“en moure la maneta, el ressò metàl·lic i 
vibrant del bronze erosionat ens trasllada 
a records incomplets”. El cant dels ocells, 
com a part de l’imaginari col·lectiu, s’alte-
ra a cada una d’elles de manera desigual 
dotant la cançó de silencis i eliminant al-
gunes notes per modificar-ne lleugerament 
la melodia. I és que, som capaços de con-
servar un record plenament? Què succeeix 
amb els buits de la memòria?

Una mirada cap al passat
“En un moment d’un consum exagerat, vull 
fer una mirada cap al passat i donar-li, una 
altra vegada, un sentit, recuperar i revi-
sar”, assegura Llimós mentre es pregunta 
què dura per sempre en l’immediat i efímer 
món present. En paraules de Walter Ben-
jamin –citat per la crítica d’art Pilar Par-
cerisas al full de sala– “habitar és deixar 
empremtes”, i són precisament aquestes 
empremtes les que l’artista cerca i retro-
ba, reivindica i transforma mentre narra 
l’absència i el desús en les seves peces.

Però si el pas del temps és el denomi-
nador comú de totes les obres, és possible 
fer-lo directament partícip del procés i re-
sultat creatiu? La sèrie Present continu 

n’és la resposta. Anna Llimós empra una 
tècnica pacient que permet omplir prestat-
geries dibuixades amb grafit d’uns llibres 
ben especials. Col·locant els lloms dels 
títols sobre paper durant mesos a la in-
tempèrie, el desgast produït per l’acció de 
la llum solar i la pols en deixa el gravat: si-
luetes blanques que juguen amb el contrast 
groguenc de l’oxidació. I de nou, el risc in-
cessant de la pèrdua: el pas dels anys pot 
fer que els llibres acabin desapareixent tot 
deixant completament nuus els prestatges, 
és clar que, d’altra banda, aquesta és pre-
cisament la màgia d’una obra que tracta, 
batega i es nodreix de temporalitat. 

CULTURA

L’art de l’oblit
Del 10 al 26 de juny l’Espai d’Art i Creació de Can Manyé va acollir l’exposició Frac-
cionar d’Anna Llimós Vidal, obres de memòria íntima sobre el pas del temps
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“RECOMPONC A PARTIR DEL 
QUE FEIEN LES MEVES ÀVIES. 
DIBUIXAR ÉS SEMBLANT 
A COSIR, T’ABSORBEIX, ÉS 
COM UN RITUAL, ÉS QUASI 
MEDITATIU”
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SIGRID GUILLEM
L’Agrupació Sardanista d’Alella 
celebra enguany el seu 25è ani-
versari. Constituïda com a enti-
tat, està integrada actualment per 
una vintena d’afeccionats de dife-
rents pobles del Maresme. Forma 
part de la Federació Sardanista 
de Catalunya, fundada el 1990 
com a entitat cultural pels repre-
sentants d’una vintena d’entitats 
del moviment sardanista d’arreu 
del país, amb l’objectiu d’aglutinar 
i donar serveis a les colles sarda-
nistes (avui en són prop de 400), 
com ara el foment i la difusió de 
l’activitat. Tot i ser declarada la 
dansa nacional de Catalunya, la 
sardana és una manifestació cul-
tural poc estesa, i paradoxalment 
–per arrelada- desconeguda; pro-
bablement poc valorada per la 
societat en conjunt. Perviu avui 
gràcies a les colles i aquells que la 
musiquen i practiquen, per als qui 
és més que un ball: és comunió 
i germanor, una expressió de la 
seva –la nostra- cultura i així la 
viuen, s’expressen: amb un intens 
sentiment d’identitat. La d’Alella 
és l’única colla veterana de sar-
danes del Maresme. Parlem amb 
qui ha viscut en primera perso-
na el naixement i recorregut de 
l’Agrupació, com a aficionada i practicant, 
la secretària i vocal de l’entitat, l’Enriqueta 
Alcaraz.

L’Agrupació Sardanista d’Alella tot just 
celebra el seu 25è aniversari. Quants 
membres la constituïu actualment? Qui 
sou?
Som entre vint i vint-i-cinc membres com 
a agrupació. Com a entitat, tenim la nostra 
junta: el Josep Tarrés és el president; l’Albert 

Roset, el sots president; la Carme Novell, la 
tresorera; jo, la secretària i portaveu; i els vo-
cals són tots els membres residents a Alella. 
No tenim un llistat de socis numèric; sempre 
rebem tot aquell que s’hi vol adherir. Com 
més siguem, millor. Som alellencs, però tam-
bé hi ha membres d’altres poblacions del Ma-
resme. No tenim un local propi: ens reunim 
a Can Lleonart cada quinze dies. I després 
anem a les vetllades cada cap de setmana, 
de manera oberta, qui pot i vol.

Com va néixer? 
Fa més de vint-i-cinc anys, el Joa-
quim Soler, que en sabia molt, va 
promoure el tema sardanístic a 
Alella. Es va crear la colla infantil 
que va arribar a anar a campio-
nats de Catalunya. Va començar 
a engrescar un seguit de perso-
nes. Vam començar a assajar a la 
catequística i, de mica en mica, 
ens va anar ficant el cuquet per 
les sardanes, a voler fer cada ve-
gada més, a federar-nos… Quan 
la catequística va deixar de tenir 
una funció d’agrupació, vam venir 
a Can Lleonart.
Gràcies a ell, l’Agrupació va tirar 
endavant i, gràcies a ell –ho dic 
amb orgull-, tenim l’única colla 
veterana de sardanes del Mares-
me. No n’hi ha cap altra. Però no 
competim ni anem al campionat 
de Catalunya com a veterans per-
què és molt de sacrifici; sempre 
hem buscat de conciliar la vida 
familiar amb el lleure i, precisa-
ment, aquest és un dels motius 
pels quals crec que l’agrupació 
sobreviu encara avui. 

Quin és el teu vincle personal 
amb aquesta dansa popular? 
Com t’hi vas iniciar?
Jo n’havia ballat molt poques. Me 

n’havien ensenyat a ballar al cole, i puntual-
ment a la Festa Major se’n ballava alguna. Grà-
cies al Joaquim vaig començar, estava passant 
circumstàncies personals dolentes, i per a mi 
va ser un punt per expandir-me i alliberar-me, 
a aprendre i fer coses diferents. Ja fa entre 
vint-i-sis i vint-i-set anys que les ballo. El dia 
del meu casament amb el Josep –president 
de l’Agrupació- vam ballar una sardana amb 
tots els sardanistes i ell em va prometre que 
s’hi esforçaria i des de llavors ja no ha parat!

CULTURA

“La sardana no està morta. 
Hem de lluitar perquè 
la gent s’hi interessi”
Conversem amb l’Enriqueta Alcaraz, secretària i vocal de l’Agrupació Sarda-
nista d’Alella, amb motiu del 25è Aniversari de l’entitat
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Un adjectiu o paraula que defineixi la 
sardana. 
Emoció. També, un sentiment i un repte.

La sardana és patrimoni?
I tant! És la dansa de Catalunya, la nostra. 
Quan sento les primeres notes de la tenora, 
els peus se me’n van. No és tan sols la dansa. 
La gent la veu un ball avorrit, però és movi-
ment i també germanor: és una dansa oberta, 
has de deixar que la gent entri i s’incorpori. 
A part de ser moviment i germanor, també és 
música, interpretació i sentiment: la música 
de la sardana parla. I parla moltíssim: sents 
com els instruments riuen, ploren i com et 
parlen. Hi ha sardanes que t’emocionen mol-
tíssim. Probablement perquè nosaltres ho sen-
tim i vivim així. Has d’entrar dins per poder-la 
entendre i gaudir-ne plenament.

I com a patrimoni, s’ha de preservar. En 
aquest sentit i tenint en compte que és con-
siderada el ball nacional de Catalunya, la 
sardana rep suport institucional necessari? 
Se’n difon la seva pràctica i coneixement? 
Malauradament, no. Aquest és un país que 
s’oblida de coses essencials i culturals. Hi ha 
coses emblemàtiques i que s’haurien de po-
tenciar. La sardana està molt abandonada. 
No se’n publiquen notícies ni es fa difusió de 
trobades; només sobre els castellers. Cap polí-
tic s’acosta a representar les poblacions quan 
anem a l’aplec de Sant Mateu, per exemple. 

I per què creus que es dóna més difusió 
a altres manifestacions culturals com els 
castellers?
Suposo que per desconeixement. És una dan-
sa molt desconeguda. I que probablement es 
mor. Abans, la televisió n’emetia i hi havia 
algun programa, ara ni apareixen. És un món 
complex: hi ha també els compositors, les co-
bles, i aquests són molts desconeguts. A Alella 
no n’hi ha, però tenim la Cobla Premià, la Co-
bla Iluro de Mataró i la Punt Cat del Masnou.

A Alella hi ha tradició sardanista?
Es ballava per la Festa Major i poc més. Pel 
mil·lenari es va estrenar la Sardana d’Alella 
del mestre Coigrau. El compositor Josep 
Fecúndez ha fet sardanes per a diferents po-
bles del Maresme. Va compondre la sardana 
l’Encís d’Alella amb una lletra molt bonica. 
Després també la Sardana La colla d’Alella, 
arran d’una trobada a Sant Mateu, la qual es 
va estrenar per una Festa Major, i des de fa 
tres anys es toca sempre per la Verema. Tam-
bé ens van fer una sardana a mi i al Josep pels 
vint-i-cinc anys de casats, però sempre dic 
que és la sardana de l’Agrupació, la de tots.

Com ha canviat l’Agrupació en aquests 
vint-i-cinc anys en relació amb el poble i 
la seva gent?

No ha canviat gaire. Malauradament, a Alella 
no hi ha molta integració entre les diferents 
associacions. Sempre hem intentat estar 
oberts a tothom i hem participat allà on ens 
han cridat. 

En aquest sentit, doncs, la vostra activitat 
no se circumscriu a la pràctica sardanista? 
Feu activitats paral·leles?
Organitzem activitats com el sopar-botifar-
rada popular un cop l’any per integrar-nos i 
trobar-nos amb la gent del poble. Organitzem 

també la Trobada de colles veteranes per la 
Festa de la Verema des de fa uns setze anys per 
donar a conèixer el poble a la gent de fora. Ve-
nen més de cent persones amb les seves colles. 

Aquest any, per la verema, intentarem fer 
també una trobada de xapes de cava. Hem fet 
una ampolla de cava d’edició limitada amb 
una xapa i etiquetatge dels 25 anys de la Co-

lla. És una manera també de fer conèixer la 
DO Alella.

Amb motiu de l’aniversari, també tenim 
programada una sortida a Montserrat com 
a colla sardanista. Ens rebrà el pare Abat, a 
qui portarem productes d’Alella, farem una 
ofrena a la Moreneta i ballarem una sardana 
a la plaça de Montserrat. 

El 30 de juliol anem a l’Aplec Internacional 
de la sardana a Perpinyà -amb la samarreta 
de l’Agrupació- perquè sàpiguen que Alella 
també és internacional. 

En un context general, quin futur li espera 
a aquesta dansa tradicional?
La sardana es mantindrà mentre hi hagi gent 
i joves a qui els interessi, però com no es faci 
un canvi de rumb, probablement cada cop se’n 
ballarà menys. I sap molt de greu.

I a l’Agrupació Sardanista d’Alella, quins 
són els vostres projectes immediats i 
plans de futur?
Mantenir-nos com a agrupació. Intentar am-
pliar-la i que el projecte tingui continuïtat. 
Si nosaltres ara pleguéssim, probablement 
no hi hauria ningú al darrere que tirés enda-
vant, i sap greu per la tasca empesa fins ara. 
S’ha de lluitar perquè continuï. Ens agra-
daria que vingués gent jove. Fem classes i 
també s’ha proposat a les escoles, però no 
hi ha acollida. 

La veiem com a dansa morta, però la sar-
dana evoluciona. Se li ha de donar un esperit 
nou i fer-la lliure, i engrescar el jovent perquè 
s’hi interessi. 

CULTURA

Ballada de sardanes a la plaça a la darrera edició de la Festa de la Verema.

“QUAN SENTO LES 
PRIMERES NOTES DE LA 
TENORA, ELS PEUS SE 
ME’N VAN”

“LA SARDANA ESTÀ MOLT 
ABANDONADA. NO SE’N 
PUBLIQUEN NOTÍCIES NI 
ES FA DIFUSIÓ”

QUICO LLUCH
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VÍCTOR GONZÁLEZ
Expectants per les sorpreses que provoca 
aquest mag en qualsevol trobada amb ell, a 
la revista Alella rebem el David Stromboli, 
mag resident a Alella amb una trajectòria 
més que treballada, una gran capacitat co-
municadora i uns trucs de màgia impossi-
bles, per parlar de la seva experiència al 
món de la màgia, del seu llarg camí amb el 
Màgic Andreu i de moltes coses més. 

Primer de tot, com descobreix algú que 
vol ser mag? Parla’ns de la teva experi-
ència.
Com descobreix algú que vol ser mag és una 
pregunta que jo em faig moltes vegades! Jo, 
com la gran majoria de la meva generació 
tenia el Màgia Borràs, però com es podia 
tenir qualsevol altre joc. De ben petit vaig 
tenir la sort de trobar-me amb una persona 
molt relacionada amb la meva família que 

feia màgia. Ell feia màgia a tothom i a mi 
m’agradava molt. Un dia em va dir si volia 
acompanyar-li a una comunió on ell feia un 
espectacle i jo li vaig dir que sí, només tenia 
deu anys i el que feia allà era asseure’m a la 
seva maleta i vigilar-la. I així, poc a poc i 
espectacle rere espectacle, aquesta perso-
na que vaig conèixer va començar a fer-se 
famosa, fins acabar sent qui coneixem com 
Màgic Andreu. 

CULTURA

“Internet és la pitjor cosa 
que li ha passat a la màgia”
David Stromboli, un alellenc... màgic!

David Stromboli, tot un showman, ens va fer riure amb els seus trucs i bromes durant l’entrevista i la sessió de fotos.
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Es podria dir que has crescut al 
costat del Màgic Andreu. Com 
continua la teva infantesa i 
posterior adolescència després 
d’aquests primers espectacles?
Vaig seguir sent el seu ajudant 
i, al final, vaig treballar amb ell 
vint anys, en els quals vaig fer 
de “maleter”, de tècnic, manager 
de ruta, etc. Vaig aprendre molta 
màgia amb ell, treballàvem per 
les televisions estatals, fèiem 
gires mundials, i tot això em va 
ensenyar molt del món de la mà-
gia. Però, clar, quan jo treballa-
va amb ell, encara que aprenia a 
ser mag, havia d’estar sempre per 
ell perquè era la prioritat. Això 
no significa que pugui dir res en 
contra de l’Andreu, al contrari! 
Jo vaig créixer amb ell, tot ha 
estat positiu per a mi. Fins i tot, 
va arribar un moment en què ell 
m’ensenyava màgia, però jo tam-
bé a ell. L’Andreu era molt bon co-
municador i penso que va acon-
seguir revolucionar la màgia, va 
fer que la gent la conegués i la 
va transformar-la en espectacle. 
Jo sé que tinc moltes coses que 
recorden a ell, però crec que tinc 
llicència per tenir-les perquè ho he mamat 
des de ben petit. Fins i tot hi ha vegades 
dins l’espectacle que m’escolto i em dic a 
mi mateix: «això és molt Andreu».

Llavors, explica’ns, quan i per què s’aca-
ba aquest llarg viatge plegats?
Doncs arriba un moment, al 1998, quan jo 
dic que ja en tinc prou. Estava molt can-
sat de viatjar. El punt d’inflexió va ser una 
nit a Bordeus d’aquell any, jo era a la meva 

habitació de l’hotel i estant al lavabo, vaig 
mirar la tassa del vàter i em vaig dir: “qui-
nes ganes tinc que sigui la tassa de casa 
meva”. Poc de temps després va ser quan 
vaig anar al despatx que teníem a Barcelona 
i li vaig dir a l’Andreu que plegava. A ell li 

va sobtar molt la noticia, però ja sabia que 
jo començava a estar cansat.

És aquí on neix de veritat David Strom-
boli? Com continues la teva carrera ve-
ient-te per primer cop en solitari?
Després de deixar-ho, em vaig apartar del 
tot del món de la màgia i vaig obrir una fer-
reteria a Argentona, perquè era una cosa 
que sempre havia volgut fer. Vaig tenir-la 
durant 7 o 8 anys i al principi gairebé no 
actuava. Però poc a poc i per la insistència 
d’amics, vaig anar augmentant els especta-
cles. Això va interessar a representants que 
ja em coneixien i em va fer tornar al món 
de la màgia. En definitiva, que segueixo fent 
màgia, bàsicament perquè no sé fer res més.

Com veus la màgia actualment? Creus 
que ha canviat molt de la màgia-espec-
tacle que vosaltres vau fer triomfar?
Jo crec que tenim un greu problema en el 
món de la màgia actualment. Per dos raons: 
una és Internet, que és la pitjor cosa que li 
ha passat a la màgia perquè la màgia és un 
art que es basa en el secret, i no és bo que 
la gent pugui esbrinar-ho tan fàcilment com 
passa amb Internet. L’altra raó és que ara hi 
ha una nova generació de joves mags que 
fan màgia perquè ho veuen divertit, però no 
pensen que és una professió que demana 
molt d’entrenament, un vestuari determi-
nat, un espectacle, etc. Els mags joves d’ara 

no tenen un personatge definit i 
el mag ha de tenir la seva pròpia 
personalitat.

Defenses un tipus de màgia 
on el mag ha de portar el seus 
aparells, muntar l’escenari, 
portar un vestuari determinat, 
tenir contacte real amb el pú-
blic, etc. Què en penses dels 
programes de televisió actuals 
de màgia que estan captivant a 
les masses, com per exemple el 
del famós Dynamo?
Per a mi el Dynamo o la màgia 
d’aquest tipus que triomfa ara és 
com el Harry Potter. M’explico: la 
màgia no té misteri. La màgia s’ha 
de fer de manera real. Mira, jo soc 
soci d’una revista de màgia ame-
ricana i vaig llegir fa uns anys un 
article on parlaven d’un noi a qui li 
havien cancel·lat una gira per Aus-
tràlia, aquest noi es deia Steven 
Frayne. Suspenen la seva gira, però 
aquest noi havia provocat un boom 
fent un programa de màgia al ca-
nal Discovery, i un altre promotor 
li va oferir la mateixa gira. Van fer 
la primera actuació i el promotor va 
demanar reunir-se amb ell per dir-li 

que no s’havien entès, que el que ell volia era 
que fes el mateix que feia a la televisió, que el 
que estava fent allà ho feien tots el mags. Res-
posta del noi? Doncs va dir que el que feia a 
la televisió no ho podia fer en directe. La gira 
es va cancel·lar i aquest noi era el Dynamo. 
El que et fa la televisió no t’ho pot fer la mà-
gia en directe. Tot té trampa, està clar, però 
hi ha moltes maneres de fer-les. Si tu vens 
coses impossibles, ningú s’ho creurà. A mi 
quan algú em diu que el Dynamo és molt bo 
jo li dic que sí, que igual que el Harry Potter. 
Llavors em diuen que el Harry Potter és una 
pel·lícula i jo els hi dic que el Dynamo també.

Ja per acabar i per aclarir aquest tema, 
llavors on posem el límit entre la màgia 
“real” y la que no ho és? Què és màgia 
i què no?
Jo tinc molt clar aquest límit. Si jo et faig 
màgia a tu i no et conec està bé, però el límit 
es sobrepassa quan jo t’estic fent màgia i et 
conec. Aquest és el problema que estan ge-
nerant aquests mags i crec que hi ha molta 
màgia com per traspassar el límit. En els 
programes de televisió on tot està pactat 
no fa falta que el mag vengui res, perquè 
ja està tot fet. El món de la màgia es basa 
en el tema de la trampa. El mag ha de tenir 
l’habilitat de fer el joc sense que aquesta es 
vegi. En el moment en que es passa aquesta 
línia, què fem? On és la màgia si tot està 
pactat? 

CULTURA

“JO VAIG CRÉIXER AMB 
EL MÀGIC ANDREU, TOT 
HA ESTAT POSITIU PER A MI”

“VAIG DEIXAR LA MÀGIA 
I VAIG OBRIR UNA 
FERRETERIA A ARGENTONA. 
DESPRÉS HI VAIG TORNAR”
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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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FOTOTECA

RAMON RUIZ
En aquesta secció fototeca anem presentant fotografies que ens permeten viatjar 
en el temps i ens recorden indrets i persones d’un passat més o menys llunyà. De 
les fotografies que seleccionem, procurem identificar tantes persones com pu-
guem. En el cas present hem comptat amb la col·laboració d’algun dels mateixos 
personatges que hi surten, tot i això encara ens queden alguns noms per esbrinar. 
Per això demanem la complicitat dels lectors. Us agraírem que ens féssiu saber si 
coneixeu el nom d’alguna de les persones que nosaltres encara no hem pogut trobar, 
o si hem comés alguna errada en la identificació d’algú, per tal de poder enriquir la 
documentació d’aquest testimoni del nostre passat col·lectiu. En aquesta fotografia, 
veiem el públic d’un partit de futbol en el camp municipal d’esports. La foto data 
del 14 de maig de 1967, quan tot just el tractor de la família Puig havia practicat 
unes feixes, per tal de facilitar la comoditat dels espectadors, en el marge on anys 
més tard s’hi van fer les graderies amb què la instal·lació compta en l’actualitat. 

Mirant el futbol

1. Antoni Sabater
2. Johnny
3. Joaquim Saiz
4. Jordi Jordana
5. Roger Armengol
6. Martí Ramentol
7. Josep Badia
8. Josep Soriano
9. Josep Maria Barnadas
10. Quim Godàs

11. Josep Busquets
12. Enric Aymar
13. –
14. Isidre Aymar
15. –
16. Joan Mainar
17. Feliciano Diago
18. Josep Maria Figueras
19. –
20. Francesc Soriano

21. Antonet de Cal Petxo
22. Ramon Vila
23. Montserrat Barnils
24. Pere Canals
25. Josep Muñoz
26. –
27. –
28. –
29. –
30. Bassas

31. –
32. Jacint Roqueta
33. Carme Godàs
34. Roser Arenas
35. Pere Homs
36. Francesc Homs
37. Joan Homs
38. –
39. Santiago xxx
40. –

41. –
42. Salvador Figueras
43. –
44. –
45. Josep Ribas
46. Maria Barnadas
47. –
48. –
49. Josep Doria

1 2 3
4

5 6 7 8

9
10

11 12 13 14 15 16
17 18 19

20

21 22 23 24 25 26 27
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PERSONATGE

AGNÈS CÉSPEDES / FOTO: JORDI FARRÚS
Primer de tot, la persona. És la màxima que omple el dia a dia de 
Josep Sala Forés (Barcelona, 21 d’octubre de 1934) qui viu i es desviu 
per ajudar els qui l’envolten. Ho fa com a Jutge de Pau i també com a 
administrador de la Fundació Germans Aymar i Puig, càrrecs volun-
taris pels quals no percep cap retribució salarial i que ocupa des de 
fa uns deu anys. Està jubilat des de 1999, però s’ha mantingut sempre 
molt actiu, participant amb gran implicació personal en totes aquelles 
causes amb què s’ha vinculat.

En Josep és fill de Barcelona, però fa ja prop de 30 anys que viu 
a Alella, on va arribar per conviure amb la seva actual companya. 
En jubilar-se va constatar que quasi no coneixia ningú al poble, i va 
moure’s per posar-hi remei. Així va ser com va col·laborar primer amb 
la Masia-Museu Can Magarola i després, durant un curt període de 
temps, amb un partit polític. “Però allò no estava fet per a mi. Me’n 
vaig cansar aviat”. 

Recollint les seves inquietuds, el van convèncer perquè s’incorporés 
al Patronat de la Fundació Germans Aymar i Puig com a responsable 
d’Obres i Manteniment. Era el juny de 2005, i en aquell moment s’estava 
fent la darrera gran ampliació de la residència. “Jo feia el seguiment de 
les obres, em reunia amb els arquitectes, supervisava el seu desenvo-
lupament…”, explica, i va ser així com es va 
adonar que no s’havia planificat la instal·lació 
d’aire condicionat, ni una bona il·luminació 
per al vestíbul de recepció. “Era important 
esmenar aquell descuit. Havíem de garantir el 
confort dels residents i les seves visites, i calia 
una bona climatització”. Així doncs va tras-
lladar la qüestió al Patronat i va aconseguir 
ampliar la inversió per modificar les obres. 

La seva dedicació el va conduir a impli-
car-se cada cop més en la gestió i, des de fa 
set anys, és l’administrador de la Fundació, 
fent d’enllaç entre el Patronat i l’equip tècnic 
tant de la residència com dels serveis assis-
tencials. Un càrrec de responsabilitat que es 
pren molt seriosament: “Jo vinc cada dia a 
la residència. Procuro mantenir un contacte 
molt estret amb la directora i estar molt atent 
a l’equip que són els que estan cada dia aquí, que veuen els defectes 
i virtuts del servei, i les possibilitats de millorar”. Se li il·lumina el 
rostre quan, solemne, expressa: “la vida sempre et dóna oportunitats 
per aprendre. I jo, aquí a la Fundació, hi estic aprenent molt. Sí que, a 
vegades, penso que m’hi implico massa, però hi aprenc molt. M’agrada 
vetllar pel benestar de la gent, i hi ha molta feina a fer en aquest sentit”.

Feina que, des de l’octubre de 2006, en Josep compatibilitza amb 
la de Jutge de Pau, primer com a substitut de la Roser Arenas, i des 
de novembre de 2007 ja com a titular. A ell sempre li ha indignat que 
l’administració sigui tan lenta en els tràmits, i això és quelcom que ha 
volgut canviar al Jutjat: “Quan entri una persona aquí, ha de sortir amb 
el document que necessita a la mà”. És per això que ell cada dia hi passa 
una estona a signar documents, supervisar la feina, repassar l’agenda. 
Ho té tot al dia. “Cal predicar amb l’exemple d’eficiència i compromís”. 
I precisament per aquest bon fer, el Jutjat rutlla de primera i, a tall 
d’exemple, arriben a una mitjana de 120 casaments l’any. I això que 
només casa els dimarts i dijous! 

“Podria dir que estic especialitzat en matrimonis homosexuals. El 
primer i últim casament que he fet han estat de dos nois”. Ell destaca 
aquest fet perquè al Jutjat van tenir algun problema en relació als 
matrimonis del mateix sexe: “vaig tenir-hi una secretària que era molt 
religiosa i no estava d’acord amb oficiar aquests matrimonis. Hi posava 
traves quan els atenia, donant-los problemes d’agenda, o dirigint-los 
a altres jutjats”. Ell va mirar de convèncer-la que havia de complir la 
llei i respectar la igualtat de les persones, però era una persona molt 
tancada i conservadora. Per sort, després d’anar-ho a denunciar al 
Departament de Justícia, van traslladar aviat aquella funcionària. 

La dedicació a la Fundació i al Jutjat de Pau omplen bona part del 
dia del Josep, per la qual cosa més d’una vegada li han dit allò de “no 
pares mai per casa!” Però ell hi gaudeix, creu que té molt a aportar i 
que tot plegat li suposa un enriquiment personal: “M’estic descobrint 
una faceta que desconeixia. Sóc fill únic i sempre m’havia considerat 
una mica individualista. Anava a la meva. I ara m’adono que sento gran 
satisfacció i trobo molt gratificant poder ajudar els altres”.

En Josep Sala és químic i va ser dins d’aquesta indústria que va 
desenvolupar tota la seva carrera professional. Ho va fer a Fers Re-
sins SA, una empresa que elaborava resines sintètiques fenòliques 
per a frens, embragatges, moles abrasives i materials ignífugs, entre 

altres, ubicada a Sant Adrià de Besòs. Hi va 
començar l’any 1949 i hi va passar més de 52 
anys perquè, tot i que es va jubilar el 1999, 
hi va seguir col·laborant tres anys més. Va 
començar com a aprenent, des de baix, i hi va 
anar prosperant poc a poc. Sense deixar-hi de 
treballar, va finalitzar els estudis en química 
i, amb els anys, va arribar a ser-ne el director 
general. Ell hi feia sobretot tasques de gestió i 
n’era el responsable final, només per sota dels 
propietaris. “Em considero un bon líder en la 
direcció d’equips”, assegura. Ho demostra el 
fet que quan havia de demanar al personal 
que es quedés unes hores, per controlar la 
temperatura d’un reactor, per exemple, ell 
també s’hi quedava. En Josep era sempre allà. 
“Si vols que el grup et segueixi, tu has d’estar 
al davant. És la manera que el teu equip et 

respongui”, subratlla tot comentant que “cada matí, quan arribava a 
la feina, voltava totes les seccions de l’empresa, revisant com havia 
anat el torn de nit, reconeixent la feina dels treballadors i planificant 
la jornada. I si calia corregir algun operari, ho feia sempre amb el 
màxim respecte. Així és com reculls resultats. Amb orden y mando 

no es va enlloc”, apunta. En aquest sentit, lamentant que ara això ja 
no s’estila, recorda que el director d’I+D de l’empresa, amb abús d’au-
toritat, va acomiadar una noia perquè s’havia quedat embarassada. I 
ell la va readmetre. “Tractem amb persones, s’ha de pensar en elles 
i la seva vida”. 

Tant per esperit, com per aspecte físic, en Josep aparenta menys 
anys dels que té. I la causa deu ser per dues coses en les què ell mateix 
es considera afortunadíssim: “professionalment he pogut fer el que 
m’ha agradat i personalment sempre he gaudit de bona salut”. Aspec-
tes que s’han vist reforçats amb una especial filosofia de vida que de 
ben segur l’ha ajudat: “Un s’ha de llevar cada dia amb un pensament 
positiu i amb objectius per complir”. 

Josep Sala 
Un líder al servei de les persones

Ha estat un cop jubilat, exercint 
de Jutge de Pau i com a admi-
nistrador a la Fundació Germans 
Aymar i Puig, que ha descobert 
la seva faceta més social. Després 
de més de 50 anys treballant a 
la indústria química, en què va 
arribar a dirigir una important 
empresa de resines sintètiques, 
als seus 81 anys assegura que 
poder ajudar els altres l’omple 
de satisfacció.
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Incendis

Redacció / Barcelona

E
n Josep i la Maria 
han decidit, amb 

anar a passar el 
dissabte a la muntanya. És 
un calorós dia d’estiu i els 

l’espai natural que tenen a 
tocar de casa, el Montnegre. 

Informar per evitar incendis

EL PVI compta amb 91 vehicles per als informadors i els auxiliars de la zona. Judit Contreras / Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona posa en marxa, com cada estiu, el Pla d’Informació i Vigilància a les zones forestals de la demarcació



La Serralada Litoral, 
a un pas per gaudir-ne
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JORDI ALBALADEJO
a protecció i la gestió dels espais naturals és motiu d’una 
sèrie d’accions coordinades de les administracions pú-
bliques. Així, el Parc de la Serralada Litoral (constitu-
ït per tres unitats: la Conreria, Sant Mateu i Céllecs) 
pertany a la xarxa de Parcs Naturals de la Diputació 

de Barcelona, que compta amb un total de dotze espais protegits. 
Excursionistes i visitants ocasionals poden gaudir-los amb respecte 
a la natura. El Parc es troba situat entre el Parc de la Serralada de 
Marina, al sud, i el Parc del Montnegre i El Corredor, al nord, i és 
rellevant el seu paper ecològic de relació entre el litoral i les valls 
interiors. Des de l’any 1992 és gestionat per un consorci que té la seu 
administrativa, des del febrer d’enguany, en una part de la masia de 
can Magarola d’Alella (al poble també funciona un punt d’informació 
a Can Lleonart).

L’ens públic que regeix el Parc està format per la Diputació de 
Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del 
Maresme, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i els ajuntaments 
d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Martorelles, Montor-
nès del Vallès, Premià de Dalt, la Roca del Vallès, Santa Maria de 
Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar 

de Dalt, i es troba pendent de l’acord del consell plenari perquè 
s’incorpori el quinzè municipi, Òrrius.

El Parc, després de l’ampliació aprovada pel Govern de la Gene-
ralitat el 9 d’abril de 2013, protegeix 7.400 hectàrees de les comarques 
del Maresme i dels Vallès Oriental, repartides en els termes munici-
pals d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Martorelles, Mon-
tornès del Vallès, Premià de Dalt, la Roca del Vallès, Santa Maria de 
Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar 
de Dalt. El principal maldecap és com fer conviure l’ús públic de 
l’espai amb activitats com l’escalada i les rutes amb motocicletes 
amb la conservació de l’hàbitat i la biodiversitat.

El cim més alt és el Turó de Céllecs (534m), seguit del Turó 
Rodó (530m), el de Sant Mateu (466m), el de Galzeran (484m), el 
d’en Cirers (470m), el de Ca l’Amar (416m) i el d’en Baldiri (431m), 
tots ells són excel·lents miradors. 

Des del consorci es troben en marxa diferents accions: les re-
lacionades amb la biodiversitat i la fauna, i l’educació ambiental; 
un cercle de voluntaris; tasques informatives i de manteniment 
de les xarxes viàries; programes de sensibilització com el Parc a 
taula i la Poesia als parcs; i, de forma molt destacada, la prevenció 
d’incendis. 

L
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“La vinya és un dels principals 
ecosistemes del Parc”
Entrevista amb Andreu Bosch, president del Consorci del Parc 
de la Serralada Litoral

Andreu Bosch, a la terrassa de Can Magarola, seu de les oficines del Consorci del Parc de la Serralada Litoral. 
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ÀLEX ASENSIO
El Consorci del Parc de la Serralada Litoral és l’òrgan gestor 
de l’Espai d’Interès Natural (EIN) de la Conreria-Sant Mateu-
Céllecs: un territori de 7.400 hectàrees que forma part de la 
xarxa de parcs de la Diputació de Barcelona. La seva superfície 
s’estén parcialment sobre quinze municipis del Maresme i del 
Vallès Oriental, i els usos del sòl i les activitats que s’hi realitzen 
estan regulades a través d’un Pla Especial. Els seus límits es 
van ampliar l’any 2013 a petició de diversos ajuntaments, com 
ara Alella, incloent-hi, per exemple, la vall de Rials; però el nou 
perímetre està fora de l’empara d’aquesta normativa fins que no 
se’n redacti una de nova. A més, el Consorci vol aprovar unes 
Ordenances d’Ús Públic que facin compatible la conservació del 
medi i el gaudi ciutadà.

L’alcalde de Teià, Andreu Bosch, n’és el president. Bosch s’ho té 
ben apamat: és un enamorat de la natura, un ciclista empedreït i ja 
ha estat al capdavant de l’ens en dos períodes anteriors: del 2003 
al 2005 i del 2007 al 2009. Ara hi torna amb més força que mai.  

Sis anys després d’iniciar-ne els tràmits, el passat 5 de març 
es va inaugurar la nova seu del Consorci a can Magarola. 
Com us trobeu a Alella?
Molt bé. El Consorci i l’Ajuntament d’Alella han tingut històri-
cament molt bona relació, de manera que va ser fàcil posar-nos 
d’acord. L’espera ha valgut pena: s’ha produït un salt qualitatiu 
d’allà on veníem, la cooperativa agrícola de Cabrera. Ara estem 
en una masia històrica situada en una de les portes del Parc i això 
dignifica la seu administrativa del Consorci. D’altra banda i des 



del punt de vista laboral i professional, els guardes i el personal 
administratiu i tècnic estan en unes condicions magnífiques per 
treballar a gust.Els espais són molt amplis i agradables i el grau 
de satisfacció de tots nosaltres va a l’alça.

Queda alguna obra o arranjament pendent de realitzar?
Hi algunes cosetes relacionades amb la guarda dels vehicles 
que estem treballant amb l’Ajuntament d’Alella, però som els 
primers a saber que no s’ha de concentrar tot aquí. El nostre 
territori és molt allargassat i tenim necessitats logístiques en 
d’altres indrets. Una cosa sí hem vist, i és que caldrà garantir 
l’accessibilitat a les oficines per l’entrada principal de la masia 
perquè ara la gent se’ns perd una mica.

Heu pensat a dinamitzar la masia fent-hi visites i educació 
ambiental?
Sí, és un eix estratègic que no es pot demorar més. Fins ara no 
hem estat capaços d’estructurar una oferta d’educació ambiental 
pròpia al territori per manca de recursos. Que els nostres esco-
lars hagin de marxar al Parc del Montnegre i el Corredor per 
conèixer el seu entorn és una anomalia. 
Crec que can Magarola podria acollir un 
petit centre d’interpretació en el qual 
es comencés a fer educació ambiental. 
En aquests moments estem a l’espera 
del resultat d’un estudi de programació 
que hem encarregat a la Diputació per 
analitzar les possibilitats de dinamitzar 
la seu del Consorci amb nous usos.

És la tercera vegada que presidiu el 
Consorci. Com afronteu la nova etapa?
Amb gran compromís. Per a mi ha estat 
un procés inherent al retorn a l’alcaldia 
de Teià. No és que em plantegés tornar 
a presidir el Consorci, però tenint en 
compte que calia restablir la pèrdua 
de presència efectiva que Teià va patir 
durant l’anterior mandat i l’adopció d’al-
gunes decisions per part del seu alcalde contràries a l’ampliació 
de l’EIN, per a mi era normal assumir un grau d’implicació alt 
en aquesta nova etapa. Per tant, quan vaig ser escollit alcalde 
vaig parlar amb la resta de municipis i van avalar la meva can-
didatura. 

La delimitació de l’EIN està fora de discussió, però formar 
part o no del Consorci del Parc és una qüestió de voluntat 
política. Com dieu, en el passat hi havia ajuntaments més 
proactius i d’altres de refractaris. Sembla que les eleccions 
municipals de 2013 han aplanat el camí...  
Sí, amb els darrers canvis de color al capdavant dels ajuntaments 
més reticents hem aconseguit completar el mapa i normalitzar la 
situació. Teníem tres casos particulars. Martorelles, que havia 
abandonat el Consorci, ja torna a ser membre de ple dret, i Òrrius, 
que formava part de l’EIN des del principi però no volia estar 
al Consorci, també hi ha ingressat. Des del minut zero,els nous 
alcaldes em va dir que tot allò s’havia de reconsiderar.

L’ampliació de l’EIN de 2013 també hi ha ajudat perquè Mon-
tornès és al Consorci de fa anys però es trobava que no tenia cap 
hectàrea de sòl protegida. Ara n’hi té 434.

El mapa del Parc i de la Denominació d’Origen Alella és el 
mateix, però alguns viticultors deien que l’EIN era el pitjor 
que li havia passat a la vinya després de la fil·loxera.
El temps posa les coses al seu lloc. Fins a l’ampliació, la vinya era 

un conreu residual dins del Parc i això alimentava idees falses. 
Al tres ecosistemes tradicionals –la pineda, l’alzinar i el bosc de 
ribera–, i ara hi hem incorporat la vinya, que és un conreu i una 
activitat econòmica de primera magnitud.

Crec que hi ha una major confiança respecte del paper poli-
èdric que juga el Consorci, en la mesura que ja ens veuen com a 
aliats. En aquests moments compartim oficines amb el Consell 
Regulador i simultàniament treballem amb el Consorci de Pro-
moció Enoturística del Territori de la DO Alella perquè hi hagi 
reciprocitat d’iniciatives. Aquesta tardor, per exemple, partici-
parem en les activitats del Vi+. 

Quins són els principals reptes d’aquest mandat?
Per primer cop en la història del Consorci, el consell plenari ha 
aprovat un decàleg amb els principals eixos estratègics que cal 
desplegar durant aquest mandat, una mena de full de ruta del 
qual es deriven els plans d’actuació anuals. Els deu eixos són 
importants. 

Repassem-ne alguns, doncs. N’hi ha un que estableix la ne-
cessitat de dotar-se d’unes ordenan-
ces d’ús públic. Per què?
Perquè tenim unes especificitats molt 
concretes que ens fan diferents a la res-
ta de parcs: el nostre està en contacte 
amb tots els nuclis urbans, farcit d’ur-
banitzacions i molt proper a l’àrea me-
tropolitana. Això comporta una pressió 
humana molt elevada sobre el medi que 
cal regular. 

Les ordenances ja estan redactades i 
són el resultat de molts anys de conver-
ses amb els propietaris forestals i agrí-
coles, i els diversos col·lectius d’usuaris 
del parc. M’agrada utilitzar aquest con-
cepte, el d’usuari, perquè denota que el 
Parc és un lloc on la gent fa lleure en 
sentit ampli. 

Un altre repte és el de la gestió forestal, pel risc d’incendi, 
però també per l’estat fitosanitari dels boscos: molt afectats 
per diverses plagues. 
Sens dubte. S’ha produït un salt qualitatiu important; impensable 
tan sols tres o quatre anys enrere: s’ha creat una associació de 
propietaris forestals que aplega una trentena de membres. El 
context de crisi hi ha influït i ara alguns propietaris han girat la 
vista a la muntanya i en volen treure un rendiment. A nosaltres 
ja ens va bé perquè tenim la voluntat d’afrontar la gestió forestal 
des d’una nova perspectiva perquè és evident que cada vegada 
els boscos estan més abandonats. Els aprofitaments forestals 
estan permesos en gairebé totes les zones del Parc. Cal fer-hi 
treballs de millora de les masses forestals i avançar cap a estadis 
de bosc més madurs, fent compatible la prevenció d’incendis, 
l’aprofitament de la fusta per a biomassa i la protecció de de-
terminats hàbitats. Des del Consorci podem contribuir-hi, com 
ja hem fet a través d’algunes d’experiències pilot, captant ajuts 
indirectes d’altres administracions i comprant drets de tala de 
determinades finques. 

Què se’n podria fer de la fusta morta i de la que en resulta 
de les aclarides? 
Biomassa, que és un recurs energètic de proximitat. És un altre 
de les línies d’actuació: impulsar la biomassa com a combusti-
ble sostenible, i crear com a mínim un o dos centres de gestió 
i transferència en el nostre entorn. Amb suport econòmic de 
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“FINS ARA NO HEM ESTAT 
CAPAÇOS D’ESTRUCTURAR 
UNA OFERTA D’EDUCACIÓ 
AMBIENTAL PRÒPIA AL 
TERRITORI”

“HEM APROVAT UN DECÀLEG 
AMB ELS PRINCIPALS EIXOS 
ESTRATÈGICS QUE CAL 
DESPLEGAR DURANT AQUEST 
MANDAT”
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la Diputació, els ajuntaments hem d’anar teixint una xarxa de 
calderes de biomassa en els equipaments municipals que puguem 
alimentar amb la gestió forestal dels nostres boscos.

També voleu impulsar la ramaderia com a activitat econòmica 
i com a estratègia per a la neteja del sotabosc.
Sí, ja tenim una primera experiència en marxa: un ramat de 200 
xais, però és evident que aquesta línia estratègica no pot depen-
dre d’un sol pastor. Ell ja s’hi dedicava i nosaltres n’hem incenti-
vat la pràctica aconseguint-li noves pastures i sembrant alguns 
camps perquè només amb les franges perimetrals contra el foc de 
les pistes forestals no hi ha prou aliment. A més, hem creat una 
xarxa d’abeuradors i de cledes per tancar el bestiar amb l’ànim 
que estengui el seu radi d’acció. La cosa ha anat bé i ara hem de 
buscar nous ramats perquè l’activitat beneficia tothom: el pastor, 
els propietaris forestals i al Parc en el seu conjunt. 

Un altre problema és la proliferació 
de senglars. No hi ha més alternatives 
que l’activitat cinegètica?
Darrerament s’apunten altres solucions 
com l’esterilització de les poblacions, 
però això encara està a les beceroles i 
hem de tocar de peus a terra. El Parc té 
prou bona relació amb el col·lectiu de 
caçadors, que realitza una activitat que 
és permesa i regulada. La majoria res-
pecta la distància de seguretat a camins 
i zones habitades, però alguna gent que 
puja a la muntanya no té la cultura de 
passejar-se per un territori rústic. Hi ha 
qui es pensa que és una activitat il·legal 
i qui veu la senyalització de batuda i li és 
igual i s’hi fica igualment, amb el perill 
que això representa. 

Al Parc podríem prescindir de la caça 
menor, però no de la major: si els caça-
dors no ens mantenen a ratlla les poblacions de senglars i cabirols 
tindríem un gran problema perquè no tenen depredadors naturals. 
Els senglars malmeten les vinyes i s’acosten als horts periurbans. 
Potser caldrien més batudes, però les colles de caçadors estan 
envellides i es cansen de sortir.

En el passat, els voluntaris d’algunes agrupacions de defensa 
forestal (ADF) s’havien queixat que l’excés de zel del Parc els 
posava pals a les rodes a l’hora de fer treballs complementaris 
a la vigilància, com ara restaurar fonts, fer aclarides o replan-
tar determinats espais.
Això s’ha reconduït i ja hem organitzat algunes trobades de guar-
des del parc amb voluntaris de les ADF i hem fet actuacions con-
juntes. Sóc clar i taxatiu: la seva activitat és bàsica en matèria de 
prevenció d’incendis, i això ha de ser absolutament complementari 
amb les tasques de vigilància dels guardes del Parc. Estem obligats 
a treballar junts i cadascun té els seus rols; que no s’encavalquen, 
sinó que són complementaris. Hem de tenir una comunicació fluï-
da i estic segur que si ens cuidem mútuament la relació anirà bé.

Es tornarà a revifar l’assemblea d’entitats del Parc?
El Parc va impulsar-ne la creació l’any 2009, però un cop posada 
en marxa havia de ser la iniciativa de les entitats que n’assegu-
rés la continuïtat. Dissortadament, la seva dinàmica va quedar 
condicionada pel debat de les ordenances d’ús públic. Aleshores 
vam voler defugir la creació d’un consell assessor perquè no sem-
blés que era el Parc qui portava la batuta. Ara el plantejament és 
diferent:els canals de participació s’han reconduït, però no hi ha 

un fòrum obert.La participació és fa sobre determinats àmbits 
temàtics: propietaris, ADF, ciclistes...

El debat sobre les ordenances d’ús va enterbolir l’assemblea 
d’entitats i va tensar la corda amb alguns col·lectius d’usuaris, 
com els ciclistes i els motoristes. Recentment heu fet un pro-
posta de camins ciclables de 323 km. Com ha estat acollida?
Tret de les zones especialment habilitades, el trial, el motocross 
i altres pràctiques amb vehicles a motor fora de pista són il·legals 
i queden regulades per una normativa de rang superior: la llei 
d’accés motoritzat al medi natural. El tema de les bicicletes de 
muntanya és diferent perquè quan es va aprovar el Pla Especial 
l’any 1992 era una disciplina esportiva gairebé desconeguda. Ara, 
en canvi, és molt popular. Per això el 2014 es va iniciar un procés 
participatiu per definir un mapa de camins ciclables que recollís 
els suggeriments i les demandes de municipis i practicants. Dels 
233 km que el Consorci va proposar inicialment n’hem passat a 

323. Això vol dir que els guardes i els tèc-
nics han validat 90 km de camins més, 
després d’haver-los repassat. Potser el 
resultat no satisfà tothom, però s’ha es-
tat tan sensible com ha estat possible i a 
l’octubre passarà a aprovació pel consell 
plenari del Consorci.

Darrerament han agafat volada els 
esports i les curses extremes. Són 
pràctiques compatibles amb la salva-
guarda d’un espai natural?
Abans la gent sortia a la muntanya a ob-
servar, ensumar o passejar i generalment 
ho feia en silenci. Aquesta mena d’acosta-
ment ara és minoritari. Hi ha modalitats 
esportives molt competitives que gaudei-
xen de gran predicament. En molts casos 
són proves puntuables per a determinats 
campionats i als participants els és igual 

que es desenvolupin en un espai natural perquè ells essencialment 
busquen el seu límit físic individual. Des del Parc hem denunciat 
algunes curses que de vegades organitzen botigues i marques molt 
lucratives que no són ni del territori i que contravenen les condi-
cions en què han estat autoritzades. Potser hauríem de trencar 
aquesta tendència a la competitivitat i reivindicar els valors d’un 
slow Parc. En qualsevol cas hem de trobar la mesura justa si no 
volem que se’ns escapi de les mans, i per això també ens cal el 
nou Pla Especial.

La situació actual és d’impàs i d’un cert buit legal. El Pla Espe-
cial del 1992 no preveia determinats supòsits i arran de l’am-
pliació de l’EIN de 2013 hi ha 2.700 hectàrees desprotegides.
Sí. Qualsevol llicència urbanística en aquest espai resta supe-
ditada a l’informe previ i preceptiu del Parc, encara que en les 
zones incorporades el 2013 no són vinculants. És cert que no tots 
els ajuntaments ho tenen clar, malgrat que des del Consorci els 
ho hem recordat. Mentrestant estem treballant de bracet amb la 
Diputació i la Generalitat en un nou Pla Especial que hauria de 
quedar aprovat el 2017 perquè serà molt harmònic amb la realitat 
física i el planejament local de cada municipi. No serà un docu-
ment complex. 

Quan l’haureu aprovat s’haurà de sotmetre a exposició públi-
ca, oi?
Sí, després de l’aprovació provisional es posarà 30 dies a audi-
ència perquè els interessats puguin formular-hi al·legacions i un 
cop resoltes se’n faria l’aprovació definitiva. 

“SI ELS CAÇADORS NO ENS 
MANTENEN A RATLLA LES 
POBLACIONS DE SENGLARS 
I CABIROLS TINDRÍEM UN 
GRAN PROBLEMA”

“TRET DE LES ZONES 
ESPECIALMENT HABILITADES, 
EL TRIAL I EL MOTOCROSS 
FORA DE PISTA SÓN 
IL·LEGALS”
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Sala de mostres

Montserrat Grau, 
63 anys
Assessora de la Presidència 

Treballo al Parc des de 1993. 
Ara mateix m’ocupo de te-
mes d’imatge, comunicació, 
educació ambiental, etc. Col-
laboro amb molts projectes 
diferents. A Can Magarola s’hi 
està fantàsticament bé. Potser 
els que treballem a l’oficina no 
ho notem tant, però s’hi està 
molt bé. El Parc de la Serra-
lada Litoral ha crescut molt, 
tant a nivell de recursos com 
de personal. Vull pensar que 
hem incidit d’alguna manera 
en que la societat estigui més 
sensibilitzada. 

Anna Moreno, 
37 anys
Interventora i tresorera 

Formo part de la família del 
Parc des del gener. Vetllo per-
què el consorci acompleixi les 
seves obligacions i requisits 
conforme la legislació vigent. 
Tot i que físicament no hi sóc, 
em faciliten molt la feina. Una 
de les coses que més em va 
sorprendre és el tipus de con-
tractes que es fan. Jo estava 
acostumada a contractes d’es-
combraries, neteja de carrers… 
Però aquí fan estudis del tritó 
verd, de la població de ratpe-
nats o de com ajudar a tirar 
endavant l’estepa ladanífera.

Xavi Margaix, 
48 anys
Guarda del Parc 

Des de l’any 1998 treballo al 
Parc. Només treballo els mesos 
d’estiu per preparar la campa-
nya de prevenció d’incendis, 
tot i que també faig ajuts a la 
guarderia. Sóc geògraf i m’he 
anat formant amb els cursos 
del Consorci i de la Diputació 
de Barcelona. Aquest estiu té 
mala pinta. Ha plogut molt a la 
primavera, però no a l’hivern. 
Les fonts estan més seques 
que mai, no hi ha excés d’ai-
gua. Però mai se sap, potser 
amb quatre tempestes s’abaixa 
el perill. És una incògnita.

Diego Fernández, 
60 anys
Guarda del Parc 

Treballo aquí des del maig de 
1997. Sóc un dels tres veterans 
del Parc. Faig manteniment i 
guarderia. Em dedico, entre 
altres, a purgar arbres, comp-
tar papallones, fer censos de 
fauna i flora, fer informes o 
col·laborar amb els bombers. 
En tot aquest temps n’he vist 
de tots els colors. M’he arribat 
a trobar un camió d’electrodo-
mèstics al bosc. Tot i això, s’ha 
vist una evolució amb la sensi-
bilitat de la gent a l’hora de fer 
abocaments. Ha millorat molt; 
la gent no és tan imprudent. 

Iguázel Pac, 
32 anys
Gerent 

Ja fa 7 anys que treballo aquí. 
La feina m’entusiasma: fer na-
vegar el projecte apassionant 
de gestionar el Parc, trobant 
equilibris entre la conserva-
ció, l’activitat econòmica i l’ús 
públic. He fet molt de treball 
de camp en altres països eu-
ropeus. Ara estic recuperant 
aquesta etapa amb Ecoregió, 
un projecte de promoció del 
producte agrícola i ramader 
del parc ecològic i de proximi-
tat, que de nou em permet tre-
ballar amb altres parcs naturals 
europeus. 100% motivació!

Roser Loire, 
46 anys
Biòloga 

Treballo al Parc de la Serrala-
da Litoral des de fa més de 20 
anys. Sóc de Vilassar de Dalt i 
sento que tinc una gran sort 
de poder treballar aquí. Faig 
feines molt diferents. Abans 
es feia descoberta del paisatge 
natural, però ara estem cada 
dia batallant per aconseguir 
que la gent desenvolupi les 
seves activitats sense perdre 
de vista que està en un espai 
natural. Està molt bé que s’or-
ganitzin curses, però m’agra-
daria que fóssim conscients de 
l’espai. Això té un valor afegit.

Joan Anglada, 
32 anys
Enginyer del territori 

Ara ja fa gairebé dos anys que 
faig aquesta feina. És una feina 
molt dinàmica i tan aviat estic 
a l’oficina resolent informes 
d’obres, d’aprofitaments fo-
restals i altres activitats que les 
administracions i particulars 
sol·liciten, com estic realitzant 
treball de camp per localitzar 
deficiències en infraestructures 
i en equipaments. En això, els 
guardes del Parc són de gran 
ajut. El meu horari, matins i 
dues tardes, em permet gau-
dir de la gastronomia local els 
dilluns i dimarts.

Sílvia Moliné, 
53 anys
Gestió administrativa 

M’encarrego de la part d’ad-
ministració des de 1998. És 
un suport tant en temes de 
recursos humans com al re-
colzament de tramitació i de 
secretaria. La feina ara és molt 
més complexa que a l’inici. 
Fem la mateixa comptabilitat, 
però s’ha de justificar una, 
dues o tres vegades a esta-
ments diversos. Aquest patir 
és, potser, un dels canvis més 
significatius. A més, el Parc ha 
crescut molt. M’agrada treba-
llar a Can Magarola, et sents 
més Parc, una mica més.
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JORDI ALBALADEJO
l Parc de la Serralada Litoral compta amb una sèrie 
d’enclavaments patrimonials que abracen des de la 
prehistòria fins als temps més contemporanis. Repre-
senten un llegat amb 5.000 anys d’història. Dòlmens, 
abrics i coves prehistòriques, poblats ibèrics, ermites 

i castells, masies, arquitectura civil tradicional, terrasses de vinya, 
camins, coves o barraques de vinya, conformen un conjunt d’in-
dubtable interès cultural i d’especial protecció que ens permeten 
resseguir la petja històrica de l’acció humana fins als nostres dies. 
I tot això, en el marc d’un espai natural, entre turons, conreus, 
boscos, vegetació singular (com el gran Pi bord al Torrent del Fo-
noll d’Alella, que compta amb tres cents anys) i fauna autòctona. 

La seva valoració global és rellevant des d’una doble vessant 
social: (re)conèixer el passat en connexió amb l’actualitat; i fer 
avinent la seva preservació, garantint-ne el seu futur. Som els hereus 
de la història, i a la vegada fem història per a l’esdevenidor.

Situem alguns dels punts d’interès cultural que tenim ben a prop, 
sovint poc coneguts dins dels límits del parc que protegeix part de 
la Serralada de Marina.

Dòlmens, menhirs, coves prehistòriques
La zona té abundants construccions funeràries mil·lenàries, on des-
taquen diversos dòlmens, roques foradades (hi ha una al municipi 
veí, a Vallromanes); menhirs; caus, coves i amagatalls; inscultures a 
pedres i restes trobades en gran quantitat de jaciments. Els megàlits 
més propers a Alella (dels nuclis d’Alella Parc i de Mas Coll) queden 
a l’altra vessant de la serralada: són els dòlmens de Can Gurri, a 
Vallromanes, i de Castellruf, a Santa Maria de Martorelles. Un dels 
més majestuosos i coneguts de Catalunya és a Vilassar de Dalt, és 
el sepulcre de corredor de la Roca d’en Toni.

Poblats ibèrics
A partir del segle VI aC es comencen a consolidar tot un seguit de 
poblats ibers de la tribu dels laietans a tota la Serralada Litoral. 
L’hàbitat en alçada i en terrasses per salvar el desnivell fou el pre-
dominant en època ibèrica plena. És el cas de la considerada capital 
de la Laietània, Ilturo a la muntanya de Burriac (Cabrera de Mar), 
i d’altres poblats com Castellruf (Santa Maria de Martorelles), Cé-
llecs (Òrrius), Sant Miquel (Vallromanes i Montornès), Cadira del 
Bisbe (Premià de Dalt)... poblats protegits per l’orografia accidenta-

da del terreny i parcialment fortificats en els llocs més vulnerables. 
Un enclavament curiós és la Cova de les Encantades, un santuari 
ibèric possiblement relacionat amb una divinitat femenina, obert al 
vessant sud del turó de Montcabrer, infinitat de llegendes posteriors 
l’han relacionat com la cova de les bruixes per excel·lència.

Assentaments romans
Els romans van assentar-se principalment al pla maresmenc, com 
es documenta arqueològicament i pot visitar-se en diferents punts: 
Cabrera (punta de llança de la romanització primerenca del Mares-
me), Mataró, Vilassar de Dalt, Premià de Mar, Teià. Precisament, 
als primers turons del vessant litoral de la Serralada de Marina, 
trobem el jaciment museïtzat de la Cella Vinària a Vallmora, Teià, 
al límit amb els termes municipals d’Alella i el Masnou. Es tracta 
d’una explotació vitivinícola d’època romana amb premses recons-
truïdes, cellers, camps de dolia; i que acull un Centre d’Acollida 
Turística. A l’altra vessant de la Serralada Litoral pren rellevància el 
jaciment en alçada de Mons Observans en els termes municipals de 
Montornès del Vallés i Montmeló, per tal de controlar les principals 
vies de comunicació. 

Castells que dominaven el territori
El castell roquer de Burriac (Cabrera), preeminent geogràficament, 
és un punt referencial de Baix Maresme. A l’edat mitjana, juntament 
amb el castell de Vilassar (Vilassar de Dalt) -molt ben conservat-, 
controlaven la jurisdicció d’Argentona, Cabrera, Vilassar, Premià 

Més espais històrics i patrimonials 
dels que us penseu
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i part d’Òrrius i Mataró. El castell encimbellat al capdamunt de la 
muntanya conserva a la seva part alta el recinte sobirà amb la torre 
de l’homenatge, la capella i les estances nobles, i a la part baixa el 
recinte jussà amb els serveis i estables, fortificats ambdós espais 
per muralles que aprofitaven també les roques i el desnivell existent 
per millorar la defensa. El castells medievals més propers a Alella 
són el de Castellruf (Santa Maria de Martorelles) –avui desapare-
gut–, assentat sobre un antic poblat ibèric; i el de Sant Miquel, al cim 
d’un turó des d’on s’albira tota la plana del Vallès Oriental, emplaçat 
a la part oriental de Vallromanes, al límit del terme de Montornès. 
El terme municipal d’Alella, en un període inicial medieval, restava 
sota la seva jurisdicció castral. Castell, avui desaparegut, que estava 
situat al turó de Castellruf, sobre un antic poblat ibèric

El Santuari de la Cisa, l’ermita de Sant Mateu 
i la cartoixa de Montalegre
El santuari de la Mare de Déu de la Cisa el trobem a Premià de Dalt. 
La talla gòtica de la Mare de Déu de la Cisa (segle XIV), segons diu 
la llegenda trobada a la Font de la Cisa per una pastora, forma part 
del patrimoni emocional dels pobles de la costa de Llevant, els quals 
demanaven la seva protecció per fer front a qualsevol dificultat, 
especialment en les expedicions marítimes. El primer de maig se 
celebra l’Aplec de la Cisa. La vella capella es va enderrocar el 1543 
per tal de construir un nou temple, el qual va ser cremat per les 
tropes borbòniques de Felip V en 1713, més endavant es va reedificar 
el santuari i novament el 1936 va patir un incendi, restaurant-se 
de nou. El seu aspecte actual conserva el seu aspecte barroc amb 
esgrafiats noucentistes realitzats el 1925. 

Uns altres indrets destacat de caràcter religiós són, també a 
Premià de Dalt, l’ermita de Sant Mateu, situada al cim de la ser-
ra del mateix nom; i la cartoixa de Montalegre a Tiana, monestir 
d’origen medieval amb un gran claustre gòtic, actualment encara 
amb una comunitat de cartoixans que mantenen el culte i la vida 
comunitària.

Montcabrer i la Vall de Rials
Es tracta de dos espais singulars. La muntanya de Montcabrer es 
troba a Cabrils. És com un mascaró de proa de la Serralada de 
Marina damunt del pla de Vilassar de Mar i Cabrera. Popularment 
coneguda com la Muntanya de la Creu (es ben visible la creu instal-
lada al cim), està associada a llegendes de caire màgic, vinculades 
a aplecs de bruixes i fets paranormals. La Cova de les Encantades o 
Forat de les Bones Dones, que ja acollia un santuari d’època ibèrica, 
tradicionalment ha donat joc a moltes fabulacions. 

Per la seva part, la Vall de Rials a Alella ha estat preservada de la 
urbanització i, entre vinyes i bosquets, ofereix una ruta paisatgística 
que connecta el visitant amb les arrels de la DO Alella.

Fonts
Les fonts hi són molt nombroses encara que la majoria no ragen -i 
no són potables- degut a la sobreexplotació dels aqüífers i la man-
ca de manteniment de les mines. Tradicionalment eren un lloc de 
lleure molt freqüentat per celebrar-hi aplecs i àpats o fontades de 
colles i familiars. A Alella hi trobem, com destacades pel seu entorn 
natural, les fonts del Fonoll, de l’Esquerda i dels Eucaliptus; una de 
les properes al nostre terme municipal, a l’altra costat de la carena, 
és la de can Gurri. 
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Empreses, negocis i persones 
que exploten els recursos 
del Parc de la Serralada Litoral 
Els espais naturals del Parc de la Serralada litoral, per la seva proxi-
mitat a una colla de nuclis habitats, compten amb molta activitat 
humana. Són moltes les persones i empreses que exploten els re-
cursos del parc, ja sigui per fer-ne negoci o per gaudir-ne en el seu 
temps lliure. A continuació, us en presentem uns quants exemples

RAMON ANGLADA
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Club Hípic Vallromanes
Els cavalls són ben presents a diferents in-
drets del parc natural, i l’equitació és una 
activitat destacada amb el funcionament 
de diferents hípiques. Des de l’any 1985 
el club de Vallromanes n’ocupa una quin-
zena d’hectàrees. A més de les diferents 
pistes per a la pràctica d’aquest esport i 
la resta d’espais necessàris per a la cura 
dels cavalls, un petit hotel rural de cinc 
habitacions acaba d’arrodonir un conjunt 
d’instal·lacions integrades als boscos de 
pins, roures i alzines que els envolten. 
Deixant de banda els serveis estrictament 
hípics i de pupil·latge dels animals, des del 
club se n’ofereixen altres estretament re-
lacionats amb l’espai natural que ocupen. 
Aquest és el cas de les colònies infantils 
on destaquen les classes pràctiques, les 
activitats extraescolars i les excursions 
d’un dia per a grups per l’espai natural 
proper. El Parc de la Serralada Litoral, 
Alella i la cultura del vi, i les platges del 
Maresme es destaquen des del seu espai 
web com a punts forts d’un club “situat en 
un enclavament excepcional enmig d’un 
parc natural i mirant al mar Mediterrani”.

Tanit didàctica i difusió cultural
Amb un dels serveis de consultoria cul-
tural de més qualitat del país –on s’in-
clouen serveis de museologia i museo-
grafia, estudis històrics i de patrimoni, 
planificació de productes de turisme 
cultural o de gestió d’equipaments cul-
turals–, aquesta empresa de Vilassar 
de Dalt trepitja molt sovint el Parc de 
la Serralada Litoral amb les seves rutes 

temàtiques, moltes d’elles recomanades 
per al públic familiar. Pel que fa als di-
ferents itineraris guiats dins del parc, 
cal destacar la ruta prehistòrica i la del 
Castell de Burriac. La primera s’endinsa 
a les planes de Can Boquet per conèixer 
els primers pobladors de la comarca amb 
la visita de dòlmens i coves, mentre que 
la segona ens transporta a l’edat mitjana 
amb la pujada al castell medieval. Moltes 
de les activitats i tallers adreçats a les es-

coles es porten a terme també dins dels 
límits d’aquest espai natural. És el cas 
de les relacionades amb el megalitisme 
i la primera presència humana al Mares-
me on es visiten espais com la Pedra de 
les Creus i el Dolmen de Céllecs. Com a 
membre del seu equip de professionals hi 
trobem l’historiador i redactor d’aquesta 
publicació Jordi Albaladejo.

Restaurant Can Gurguí
Dins del terme municipal de Vallromanes 
i ben prop del torrent i la font de Can Gur-
guí, trobem una masia del segle XI, amb el 
mateix nom, que funciona com a restau-
rant des de l’any 1962. La carn a la brasa, 
algunes de les postres tradicionals de la 
cuina catalana com la crema cremada i 
els esmorzars de forquilla per als ciclis-
tes que recorren els corriols del parc, són 
trets característics d’aquest restaurant 
familiar obert de divendres a diumenge. 
Després de la desaparició d’altres restau-
rants icònics, com és el cas de Can Ras-
pall, però conegut per tothom com Can 
Guarro, Can Gurguí és un dels negocis de 
restauració amb més tradició d’aquesta 
zona al costat d’altres com Cal Senyor. 
Cuina catalana tradicional amb la brasa 
com a especialitat, sense massa compli-
cacions, però de qualitat. I és que moltes 
excursions, caminades, celebracions fa-
miliars o sortides en bicicleta continuen 
acabant al menjador i al celler de Can Gur-
guí. Espais que segueixen pràcticament 
igual que quan d’infant t’hi portaven els 
avis el cap de setmana.

Un grup de nens del Club Hípic Vallromanes passeja a cavall per la cornisa.
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M
AP

IO
.C

O
M



DOSSIER

44

Formatgeria Can Pujol
També dins del terme municipal de Vi-
lassar de Dalt trobem aquest elaborador 
de formatges d’altíssima qualitat premiats 

internacionalment en diferents ocasions. 
Can Pujol va néixer el 1980 elaborant 
principalment mató i formatges frescos, 
i no va ser fins deu anys després que el 

projecte creixia després d’un trasllat cap 
a noves instal·lacions, i s’iniciava la pro-
ducció de formatges madurats. L’any 1991 
naixia un dels seus formatges estrella, el 
Nevat, fet amb llet pasteuritzada de ca-
bra i que rep aquest nom per la seva pell 
coberta per una capa de fong comestible 
de color blanc. En l’actualitat, l’empresa 
ocupa un modern espai de 400m2 que per-
met produir per satisfer la demanda del 
mercat català, espanyol i internacional. 
Tot i elaborar també tres formatges amb 
llet d’ovella, amb pasta tova i premsada, 
la majoria dels seus formatges es fan amb 
llet de cabra. Entre aquests, destaquen 
dos formatges amb uns noms que fan re-
ferència a l’entorn natural proper. És el 
cas del Montcabrer, formatge d’escorça 
grisa i de sabor intens, i el Sant Mateu, de 
tons més groguencs, poc amarg i amb un 
regust aromàtic, segons la descripció dels 
seus elaboradors.

Jordi Homs, apicultor
Dels sis abellars situats dins dels límits 
del parc entre Montornès i Martorelles, 
Vallromanes, Teià, Premià de Dalt i Òr-
rius, d’un total de tretze, l’apicultor Jordi 
Homs elabora el seu principal producte: la 
mel de la Serralada Litoral. Una mil flors 
especial, molt fosca gràcies al predomini 
del bruc. El romaní, la farigola, l’espígol, 
els caps d’ase, les flors de bardissa i, en 
menor mesura, fruiters com els cirerers i 
les pruneres, confereixen a la mel un gust 
balsàmic i no tan dolç. Som ara, juny i juli-
ol, en època de la principal collita –l’altra 
es porta terme al mes d’octubre– i per tant 
de més activitat. Una feina que no s’atu-
ra al llarg de tot l’any amb les tasques de 
desbrossament i la reparació dels quadres 
dels ruscs durant l’etapa hivernal. La mel 
produïda per l’abella negra catalana ar-
ribar a l’obrador del Jordi enganxada als 
quadres interiors del rusc que es poden 
extreure. El primer pas és tallar la petita 
capa de cera superficial i després col·locar 
els quadres dins d’una centrífuga. Dins 
d’aquesta màquina la mel es desenganxa, 
però surt encara amb petits trossets de 
cera. Aquesta es filtrarà primer amb un 
banquet decantador per després tornar-se 
a colar. Un cop filtrada ja es pot envasar, 
però el Jordi la deixa reposar ja que consi-
dera que “la mel guanya molt si ha reposat 
en maduradors entre tres i sis mesos, una 
mica com el vi”. Amb una producció anual 
propera als quatre mil quilos, si voleu tas-
tar una mel d’excel·lent qualitat –guanya-
dora de primers i segons premis durant 
6 anys consecutius a la fira de Sant Ponç 
barcelonina– la podreu trobar a diferents 
comerços alellencs com el Xarel·lo o Ca 
la Librada.

El restaurant Can Gurguí.

Treballadores de la formatgeria Can Pujol, en plena feina.
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Pere Alonso, naturalista
Moltes han estat les hores d’observació 
d’aquest vilassarenc enamorat dels ocells 
dins dels diferents hàbitats presents al 
parc. Uns coneixements i passió per les 
aus que transmet des del seu excel·lent 
bloc Els ocells del Parc de la Serralada 

Litoral. Gràcies a aquesta eina de divulga-

ció podrem conèixer les principals carac-
terístiques d’aquest espai natural com el 
clima, la geologia i el relleu; ens sorpren-
drà la diversitat d’hàbitats disponibles 
com les pinedes, alzinars o els boscos de 
ribera; i especialment podrem aprendre 
infinitat de noves coses sobre els ocells 
dels nostres boscos. Un impressionant ar-

xiu fotogràfic de gran qualitat que recull 
més d’un centenar d’imatges d’aus; sis de-
tallats transsectes que descriuen traçats 
fixes per tal “d’aconseguir una observació 
més regular i fiable dels ocells que abasten 
els diferents tipus d’hàbitat presents al 
parc” com per exemple el de Sant Mateu; 
i acurats mapes d’abundància –realitzats 
amb rigor científic i una metodologia ben 
clara– on podrem visualitzar, entre altres 
dades, el mapa de probabilitat d’aparició 
d’un determinat ocell, acaben d’arrodo-
nir una aportació impagable per a tots els 
amants de la natura.

Ramats
Dos ramats d’unes 600 ovelles pasturen 
al Parc de la Serralada Litoral dins del 
projecte de “Potenciació de la pastura 
extensiva en zones forestals com a eina 
de gestió dels ecosistemes agroforestals”. 
El seu objectiu és doble: reduir el sota-
bosc i el material combustible d’aquest 
espai natural i frenar l’avançada del bosc 
davant de l’abandonament progressiu de 
l’activitat agrícola. Mentre que un ramat 
pastura per la zona de Parpers, el del Mi-
quel Giner, situat prop de la Creu de Can 
Boquet, és el que es mou entre Òrrius i 
Alella. Per tal de facilitar els moviments 
del bestiar existeixen cinc tancats per 
a la seva estada temporal que són utilit-
zats quan la zona de pastura assignada és 
lluny del seu estable habitual. Unes ove-
lles que són també les encarregades de 
que bona part de les franges de prevenció 
d’incendi forestals –creades majoritària-
ment entre els anys 2005 i 2010– seguei-
xin ben netes i preparades per qualsevol 
eventualitat.

Segways
Segwaying Barcelona ha arribat també al 
Parc de la Serralada Litoral. A més de la 
diversitat de rutes ofertes dins i fora de la 
ciutat, la instal·lació de circuits tancats 
per a la conducció d’aquestes vehicles en 
el marc d’alguna festa o celebració, i el 
seu lloguer amb finalitats publicitàries 
conformen la seva oferta. Pel que fa a les 
seves rutes de natura, les que es realit-
zen en grup requereixen un mínim de deu 
persones i un màxim de seixanta, mentre 
que les privades van de les dues a les deu 
persones. L’edat mínima per viure l’ex-
periència de conducció és de deu anys. 
Uns vehicles que, per a les passejades de 
muntanya, presenten unes rodes adapta-
des al terreny, ben diferents de les llises 
utilitzades a la ciutat, i unes proteccions 
laterals més elevades. L’oferta de rutes 
privades n’inclou dues dins de la Serra-
lada Litoral, una d’elles amb l’opció de 

El naturalista Pere Alonso observa un niu d’ocell.
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dinar, amb un recorregut circular que 
passa per punts d’interès com el mirador 
de la Cornisa o la Roca d’en Toni. Dos 
itineraris més tenen Alella i algun dels 

seus cellers d’escenari principal i fina-
litzen amb tast de vins i dinar opcional. 
Tot i tractar-se de vehicles elèctrics, la 
circulació de fins a 60 segways per deter-

minats espais del parc és una opció que 
xoca de ple amb la protecció d’un entorn 
natural ja prou malmès.

Ciclistes
Tant a nivell particular com de club, les bi-
cicletes són ben presents dins d’aquest es-
pai natural, en especial durant els caps de 
setmana i els dies festius. Els ja desapare-
guts Ratolins de Camp d’Alella, els Trinxa 
cadenes de Vallromanes o el BTT Premià 
de Dalt serien exemples d’aquests clubs 
de BTT que aprofiten el màxim les pistes, 
camins i corriols de la Serralada Litoral al 
costat d’altres afeccionats que gaudeixen 
per lliure de la bicicleta de muntanya. I és 
que la proximitat a la capital catalana fa 
que aquest espai natural sigui l’escollit per 
realitzar excursions de mig o dia sencer 
per part de molts barcelonins. Un des-
plaçament curt que ofereix també altres 
atractius de caràcter cultural i històric 
com, per exemple, els testimonis megalí-
tics situats dins del parc. Els ciclistes dels 
pobles veïns també fan un ús intensiu d’un 
entorn natural amb diversitat d’hàbitats i 
amb alguns racons ben poc coneguts. Un 
gran número de blocs, webs, i fins i tot un 
llibre de Cossetània Edicions titulat La 

Serralada Litoral en BTT, ens permeten 
conèixer infinitat d’itineraris a recórrer 
dalt de la bicicleta.  

Rutes en segway, una manera diferent de conèixer el territori. Cada dia desenes de ciclistes recorren la xarxa de camins del Parc. 

Ovelles pasturant dins del Parc de la Serralada Litoral.
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ÀLEX ASENSIO 
omés cal fer una ullada al bosc per adonar-se que 
molts pins pinyers estan malalts com a conseqüèn-
cia d’una conjunció de factors. N’hi ha d’estructu-
rals, com ara que la majoria de sòls són de sauló i 
tenen pendents elevats. Tècnicament s’anomenen 

sòls prims perquè són pobres en nutrients i amb poca capacitat de 
retenció d’aigua. Entre els factors climàtics hi ha la sequera i les 
onades de calor. Segons els especialistes, en els darrers 10 anys 
s’ha observat al Maresme una disminució de les precipitacions 
del 20% i un increment de la temperatura mitjana d’un grau i mig.  

Tot plegat provoca que els arbres siguin més vulnerables a 
qualsevol contratemps, especialment si la competència pels re-
cursos hídrics és intensa a causa d’una densitat excessiva de peus 

per hectàrea i la manca de gestió forestal. La biòloga del Parc de 
la Serralada Litoral, Roser Loire, apunta que “les masses s’han fet 
molt denses i això afavoreix la transmissió de patologies”.

A gos magre, tot són puces
S’anomenen “plagues oportunistes” perquè aprofiten la dismi-
nució de defenses dels pins per desenvolupar-se. Estem parlant 
de la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa), del 
fong Thyriopsis halepensis i de l’escolítid  Tomicus destruens. 
Totes estan en el nostre ecosistema en un fràgil equilibri amb 
els arbres que parasiten, però en anys de condicions extremes 
“es disparen” i proliferen de forma exponencial. 

Aquest cúmul d’adversitats està provocant la mort de cen-
tenars de pins pinyers amb la consegüent pèrdua de valor pai-

L’acció combinada de tres plagues 
posa en risc els pins d’Alella 
La sequera dels darrers anys ha afeblit els arbres i ha generat les 
condicions idònies per a la proliferació de malures i infestacions

La pineda del bosc de Les Quatre Torres.
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satgístic i l’augment de risc d’incendi forestal. Segons Loire, “és 
la primera vegada que ens hi trobem. No havíem vist mai tanta 
virulència”. I adverteix: “a la tardor arribarà el moment crític, 
ja que l’aparellament del Tomicus pot multiplicar la infecció”.

El Maresme, en la corda fluixa
La situació és general a tot Catalunya, però al Maresme revesteix 
major gravetat ja que el pi pinyer és l’espècie dominant: ocupa un 
total de 6.500 hectàrees; el 25% de la superfície forestal (un per-
centatge que al Baix Maresme encara és més elevat). A Alella, per 
exemple, hi ha 300 hectàrees de boscos que cobreixen el 30% de 
la superfície del terme. El Pinus pinea en representa el 40%, i és 
l’espècie hegemònica a la capçalera de Rials, la Coma Clara, Can 
Magarola, Font de Cera, Can Cortés, els Figuerals, la Guineuera, 
el turó d’en Vilana i la part baixa del coll de Vendrans.

En el darrer plenari del Consell Comarcal, l’enginyer de forest 
d’aquest organisme, Oriol Bassa, va oferir dades actualitzades de 
l’afectació. En total, s’estima que hi ha unes 500 hectàrees on el 

pi pinyer ja estaria mort i altres 800 que es troben en una situació 
difícilment recuperable. Per tot plegat, Bassa es mostra pessimista 
de cara al futur: “No tots moriran però la meitat de les 6.500 hec-
tàrees estan en perill”, alerta. “Si no s’actua urgentment es corre 
el risc que l’extensió afectada continuï augmentant” i si això passa 
el Maresme perdrà un dels seus ecosistemes més emblemàtics i 
veurà alterat significativament el seu paisatge.

Davant d’aquest escenari, el Consell Comarcal ha sol·licitat 
ajut als departaments d’Agricultura i de Medi Natural de la Ge-
neralitat. També s’han coordinat esforços amb la Diputació i els 
parcs de la Serralada Litoral i del Montnegre i el Corredor. És 
feina de les administracions i dels propietaris forestals no sols 
establir com es pot controlar la malaltia, sinó qui, com i en quina 
proporció assumirà, arribat el cas, el cost d’extracció de la fusta, 
ja que els arbres morts constitueixen un focus d’infecció i un 
veritable perill d’incendi.  

Primeres reaccions
Davant l’emergència, el Consell Comarcal ha fet arribar als ajun-
taments un protocol d’actuació per informar la població. En el cas 
de la processionària es recomana recórrer als tractaments biolò-
gics, el fong no té tractament i en el cas del Tomicus ara per ara 
només són efectives les mesures silvícoles preventives: cal reduir 
el número d’arbres per tal d’afavorir la resistència natural i tallar i 
eliminar els arbres afectats mentre les larves són a dins, d’octubre 
a febrer. Un cop talats i trossejats, és obligat de triturar o retirar 
les restes superi-
ors a 7,5 cm de di-
àmetre en menys 
de 30 dies, abans 
del 28 de febrer. 

Fins al mo-
ment, el Parc 
de la Serralada 
Litoral és l’únic 
organisme que ha 
habilitat una lí-
nia d’ajuts econò-
mics per realitzar 
aquests treballs. 
Es tracta d’una 
partida de 70.000 euros vehiculada a través de l’Associació de 
Propietaris Forestals d’aquest espai natural, que compta amb el 
suport de l’Oficina Tècnica de la Diputació. 
 
Boscos privats i gestió forestal
Com va passar abans amb el morrut de les palmeres, a les co-
marques del sud del País Valencià el Tomicus fa anys que causa 
estralls, de manera que les administracions van haver de prendre 
mesures per mitigar la plaga. Des de 2014, la Generalitat Valen-
ciana estableix l’obligació d’aplicar tractaments fitosanitaris en 
diversos municipis de la regió, així com de garantir la retirada i 
eliminació dels peus afectats a càrrec dels propietaris. També 
s’han fet proves pilot amb esquers i endoterapia vegetal, sense 
gaire èxit.

Segons Oriol Bassa, l’experiència demostra que la incidència 
de les plagues –i, en particular, del Tomicus– és molt menor en les 
pinedes on els seus propietaris fan gestió forestal perquè els peus 
són més robustos i tenen més vitalitat; però qualsevol actuació 
sobre el bosc resta sotmesa a tres condicionants: la titularitat de 
la finca, la seva extensió, i el cost i la rendibilitat de l’operació. 
L’atomització de les propietats forestals al Maresme, amb gran 
quantitat propietaris, fa que aquestes tinguin una mida mitjana de 
4 hectàrees; la qual cosa dificulta econòmicament i tècnicament 
l’ordenació forestal. “És un problema que sovint depassa els ajun-

L’escarabat ‘Tomicus’, 
l’enemic número 1
Els pins pinyers s’exposen a tres
plagues diferents però amb una
simptomatologia semblant, ja que 
totes es manifesten assecant les agulles dels arbres, que esdeve-
nen marrons, i defoliant-los parcialment. L’eruga de la processi-
onària està escampada arreu i és fàcilment identificable per les 
bosses de color blanc pròpies de l’estat larvari, però ni ella ni el 
fong Thyriopsis halepensis no són mortals. 

El fong té el seu origen en les condicions d’humitat i el poc 
aireig dels boscos massa densos. Es concentra sobretot al Baix 
Maresme i els seus efectes es diferencien de l’escarabat Tomicus 
perquè el primer asseca les fulles més antigues –les més pròxi-
mes al tronc–, mentre que el perforador ho fa aparentment a la 
inversa: en atacar el flux de saba intern, les puntes són el primer 
que es col·lapsa. 

El Tomicus afecta sobretot els boscos del centre i l’Alt Ma-
resme, i s’escampa en taca d’oli. Aquest és, hores d’ara, el prin-
cipal enemic del pi: un coleòpter d’entre 3 i 5 mm de longitud. 
Se’n diu barrinador perquè forada l’escorça del tronc i hi fa una 
galeria on diposita els ous, a raó d’una sola posta anual de 70 
ous. En eclosionar, les larves masteguen els canals de saba de 
forma radial –de dins cap enfora– fins a emergir com a adults 
a finals d’estiu. Amb aquesta acció, les larves tallen la circulació 
de la saba i causen la mort de l’arbre. L’única solució es tallar els 
arbres afectats i retirar les seves restes perquè l’insecte no es 
reprodueixi i s’escampi.

Com actuar davant el ‘Tomicus’
El Consell Comarcal ha distribuït entre els ajuntaments un pro-
tocol d’actuació per informar la ciutadania. S’hi descriuen dos 
procediments, segons si els arbres afectats es troben en sòl urbà 
o en sòl no urbanitzable.

En tots dos supòsits, s’estableix l’obligació de tallar els arbres 
morts o afectats de forma irrecuperable pel Tomicus, entre l’1 
de setembre i l’1 de febrer; així com la necessitat d’eliminar totes 
les restes llenyoses de més de 7,5 cm de diàmetre al més aviat 
possible.

En el cas de solars particulars, cal que el titular de la parcel·la 
sol·liciti el permís de tala a l’Ajuntament, que haurà d’informar-lo 
preceptivament. En el cas de finques forestals, cal demanar au-
torització al Departament d’Agricultura. En tot moment, les ad-
ministracions poden ordenar d’ofici la tala i retirada de l’arbrat 
mort i de l’arbrat afectat que estimin oportú, així com ordenar 
aclarides i reduccions de densitats. Quan l’afectació sigui gene-
ralitzada, es podrà exigir la tala de tots els peus.
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taments, ja que el 97% de la superfície i el 99% de propietaris són 
particulars”, diu Loire. La biòloga explica que “des del Parc inten-
tem gestionar un territori privat amb recursos públics, no sempre 
suficients, i qualsevol actuació que s’hi fa requereix l’autorització 
del propietari”. Per a Loire, “calen partides extraordinàries d’altres 
administracions per fer aclarides i proves pilots amb fungicides”.

Canvi de paisatge
Després de l’alzinar, les pinedes de pi 
pinyer constitueixen la massa forestal 
més extensa del Parc. Es distribueixen 
majoritàriament pel vessant de solell, on 
l’escassetat d’aigua fa que no trobin la 
competència d’altres d’espècies llenyo-
ses. A banda del valor paisatgístic, el pi 
compleix una funció ecològica en la re-
vegetació d’erms i conreus abandonats, 
i oferint la cobertura que necessiten els 
plançons d’alzina. En general, a mida que 
els boscos es fan més madurs el pi és 
reemplaçat per l’alzina de forma natural. 
És el que se’n diu “successió ecològica”.

Al País Valencià, amb mortaldats 
superiors al 85% en moltes zones, al-
gunes administracions es plantegen 
recuperar les plantacions tradicionals 
dels segles XVII i XVIII i repoblar el 
terreny amb espècies de creixement 
lent com l’olivera, el garrofer, la surera 
o l’ametller.  

El Parc no s’havia plantejat mai desplegar una política activa 
de substitució del pi, però ara les circumstàncies poden acce-
lerar-ne el procés. Fins a quin punt la inacció davant la plaga, 
d’una banda, o la necessitat de realitzar aclarides de pi, de l’al-
tra, pot col·locar en perill d’extinció un arbre icònic que forma 
part del nostre imaginari almenys des de temps dels romans?

El cas del Bosquet
L’Ajuntament d’Alella vetlla per les pinedes i pins públics del 
municipi, com l’arbrat viari, el bosc de cal Baró o el Bosquet. 
El tècnic local de Medi Ambient, Jordi Serrano, explica que 
aquests espais es mantenen a ratlla contra la processionària. 
De cara a aquesta campanya es va efectuar un tractament 
ecològic l’octubre de 2015 i un altre de químic el mes de gener. 
En aquells casos en què es va detectar la presència d’erugues 

vives se’n va fer encara un tercer al fe-
brer perquè “les temperatures d’aquest 
hivern, molt més altes del que és ha-
bitual, van accelerar els cicles de la 
processionària i el 10% de les erugues 
havia sobreviscut”. 

Recentment s’han instal·lat 10 
caixes niu al Bosquet per afavorir la 
presència d’ocells insectívors, com a 
prova pilot. “Després de vacances re-
visarem si hi ha hagut èxit reproduc-
tiu, tot i que de moment sembla que 
com a mínim a una caixa sí”, explica 
Serrano. 

Ja fa anys que el Bosquet mostra 
símptomes d’esgotament. Tot li juga 
en contra: es tracta d’una plantació 
artificial molt espessa en un sòl molt 
pobre, erosionat i compactat. No hi ha 
sotabosc ni successió ecològica i tots 
els arbres tenen la mateixa edat. En 

els darrers anys s’han eliminat els exemplars més atrotinats 
per afavorir-ne el vigor i l’aireig de la resta, i a cada campanya 
de poda s’hi han escampat restes vegetals triturades a mode 
de mulch per encoixinar el terra i retenir la humitat nocturna. 
Malgrat tot, la viabilitat de la pineda penja d’un fil i en qual-
sevol moment pot seguir les passes del seu germà bessó: el 
bosc de can Serra. 

Pins afectats al barri de Can Comulada.
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CRISTINA GAGGIOLI
Quan un és a punt de marxar de viatge a Sèr-
bia per seguir part de la ruta dels Balcans que 
fan els refugiats, no sap ben bé què prepa-
rar. Fa la maleta, però pensa que no gosarà 
obrir-la un cop arribi, en adonar-se que dins 
hi portarà massa comoditats, massa osten-
tació comparada amb el panorama que es 
desplegarà al seu voltant. Prepara possibles 
entrevistes, preguntes i dubtes per plante-
jar-los quan els pugui parlar cara a cara, però 
intueix que el millor serà callar i deixar que 
els protagonistes s’expliquin amb llibertat. 
I esbossa una agenda per a cada dia, reco-
neixent que, en un viatge com aquest, mai es 
pot preveure res i que més d’un dia i de dos 
s’oblidaran fins i tot de dinar. 

Tal dit, tal fet. Podem posar sobre la taula 
moltes xifres, però el que de veritat ens apropa 
a la realitat dels que fugen de la guerra són les 
seves històries. I per això, tres periodistes de 

l’emissora de ràdio RAC1 ens vam unir a Uni-
cef i vam resseguir la ruta amb els refugiats, 
fent parada a tres camps: al sud, a Miratovac 
i Presevo, per conèixer com entren a Sèrbia, i 
al nord, a Sid, per comprovar com l’abandonen. 

14.000 refugiats diaris 
Presevo és un poble de 13.000 habitants que 
el mes de novembre rebia 14.000 refugiats 
diaris. El responsable del camp, Milenko 
Nikic, ho tenia ben comptat perquè va ar-
ribar al poble al juliol 2015 i de seguida va 
començar a veure’n de tots els colors. Ens va 
rebre preguntant-nos què ens havia semblat 
el lloc, què trobàvem que es podia millorar. 
Un bon inici. Una persona humil que abans 
d’actuar, escolta. I li vam dir la veritat: que, 
tot i la precipitació de les allaus de gent, 
estava prou ben organitzat, amb diferents 
casetes prefabricades, algunes carpes i 
molts cartells indicant els diferents serveis. 
Havien començat ocupant una fàbrica aban-
donada però, desbordats per l’allau, havien 
hagut d’improvisar una infraestructura amb 
carpes d’emergència, i Nikic no estava se-
gur d’estar a l’alçada. Les petites anècdotes, 
però, demostren que sí: un dia una persona 

En ruta pels Balcans
Tres periodistes de RAC1 viatgem al febrer amb Unicef a tres camps 
de refugiats de Sèrbia

La presència de la policia és constant, fins i tot, per vigilar els més petits.
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el va cridar pel nom. Pensava que seria un 
treballador del camp, un voluntari. Però no, 
era un sirià. Quan ell li va preguntar com 
és que sabia el seu nom, el desconegut li va 
ensenyar una foto seva i li va explicar que 
uns familiars que havien arribat a Alemanya 
li havien enviat aquesta foto dient-li que, 
quan arribés al camp de Presevo, preguntés 
per ell. Volien agrair-li a Nikic l’ajuda que els 
havia donat feia pocs mesos. 

El temps mig que els refugiats passaven 
a Presevo era d’unes 2 o 3 hores, el just per 
agafar forces i continuar el camí. Malgrat 
que la premsa podia canviar-ho tot en escas-
sos minuts: si anunciava un proper tanca-
ment de fronteres, l’allau marxava sense ni 
aturar-s’hi. Tot i així, hi havia temps perquè 
hi passés de tot. Per exemple, naixements. A 
la infermeria de Presevo hi han nascut nou 
criatures. Fins i tot a una li van posar de 
nom Presevo en honor al lloc on va néixer! 
Nikic ha vist situacions desesperades, com 
una mare amagant el seu nadó en un farcell, 
embolicat amb roba, per no haver de pagar 
el seu bitllet. I situacions contundentment 
reprovables, com una altra mare del poble 
“llogant” les seves criatures als refugiats, 
per fer-les passar per fills seus i tenir prefe-
rència així en l’entrada al camp. 

Decisions als despatxos
No tot es viu a peu de camp. On es decideix 
en última instància com s’actua és als des-
patxos, per exemple al de Michel Saint-Lot, 
màxim responsable de l’ONG a Sèrbia. Ex-
plica que hi ha dos tipus de refugiat: el que 
trobem nosaltres, que ha tingut prou capa-
citat econòmica per pagar el viatge directe 
cap a Europa i entra des de Macedònia, i 
el que no ha tingut aquesta sort i ha hagut 
de fer més volta per terra ferma. Aquest ha 
acabat en condicions molt dolentes, robat, 
sense diners ni telèfon, apallissat i, fins i tot, 
mossegat pels gossos policia, i ara entra per 
Bulgària. Montserrat Feixes, comissionada 

de l’ACNUR per a l’Est d’Europa, però, en-
cara ens en descriu una tercera tipologia: 
“La gent que està arribant a Europa és gent 
que té recursos, que ha pogut pagar. Els més 
pobres, o estan desplaçats a la frontera o bé 
encara són a Síria”. Nosaltres veiem, doncs, 
els més afortunats, els que han pogut pagar 
un viatge. Tot i que hauríem de definir què 
és ser afortunat, perquè precisament són 
aquestes les persones que han hagut de dei-
xar tota una vida enrere. 

Tots parlen en anglès. Tots tenen un pas-
sat per explicar. Els que arribaven a Pre-
sevo i Miratovac havien començat el seu 
periple a Turquia. En Fadil, per exemple, 
viatjava amb 16 membres de la seva família, 
que s’havien dividit en grups per sortir de 
Síria i que s’havien reagrupat a Istanbul. 
Ara descansa al costat dels germans i la 
mare de 83 anys que, a causa d’una feri-
da en guerra, ara va en cadira de rodes. “A 
vegades va amb ella, però altres l’hem car-
regada entre tots. Al mar la vam pujar a la 
llanxa amb la cadira”. En Meter, de 18 anys, 
es va quedar a Turquia sis mesos “esperant 
fer calaix per poder arribar amb seguretat 
a Alemanya, on m’esperen uns amics”. De 
Turquia a Grècia calia passar el mar Egeu, 
i aquest era el punt més perillós. En 2015 
l’han travessat unes 800.000 persones, però 
hi han mort 700. En Bidal recorda creuar el 
mar “amb un vaixell carregat amb 64 perso-
nes més. Prop de les illes gregues vam tenir 
un accident i els socorristes ens van resca-
tar”. L’Ahmed explica que “quan vam salpar 
amb la barca, els turcs els la van punxar. 
Ell els va cridar i “em van tancar tres dies 
en una presó turca”. 

Camps plens de nens
Sobreviure a una guerra, fer les maletes i 
travessar 3.500 quilòmetres no és fàcil per a 
ningú, però encara menys per a un nen. Els 
tres camps n’eren plens. Plens. Molts homes 
van obrir camí mesos abans i ara els seguia 

la família, però també hi havia la situació 
inversa: el cap de família es queda a Síria, 
l’Iraq o l’Afganistan per intentar defensar 
el poc que els queda, i envia la dona i els 
nens a Europa, a veure si amb una mica de 
sort poden sortir-se’n. En Fadik ens expli-
ca que “encara és més perillós deixar els 
nens a la guerra. Als afores de Damasc hi ha 
bombardejos, no hi ha electricitat ni aigua, 
i els nens moren”. Els que fan la ruta dels 
Balcans no són els únics que fa temps que 
no van a escola. La Mariam ens explica que 
“a Síria no podem escolaritzar el nostre fill 
perquè han bombardejat la majoria d’esco-
les”, i el pare, Mahamad, ens assegura que 
ho ha perdut tot, que comença de zero i que, 
si cal, rentarà plats perquè el seu fill pugui 
anar a escola. 

Veiem una nena que no li treu els ulls de 
sobre a una altra criatura més petita. Ens 
expliquen que és el seu germà, de 5 anys i 
que pateix una discapacitat mental. Anem 
a parlar amb ella i de seguida ens quedem 
fascinats per l’alegria amb què s’expressa, 
per l’esperança que veiem als seus ulls. Té 
11 anys, es diu Fàtima i ve de Síria. “Viatjo 
amb la mama, el papa, els germans i tiets 
perquè sempre ens estan bombardejant. 
Tinc malsons: somio que una bomba cau a 
casa i em desperto espantada. De gran vull 
ser doctora i ajudar la gent. Però a casa ja 
ajudo: li dic a la mama que prepari entre-
pans per als meus amics”. 

No gosem preguntar-ho gaire, no fos cas 
que s’escampés la tristor, però l’Ali ens dóna 
prou confiança per atrevir-nos-hi. És sirià, 
té 35 anys i viatja sol. “Com s’explica que no 
estigueu tristos?” “Quan t’ho han robat tot, 
dona, filles... ningú no et pot ajudar. Jo sóc 
incapaç de fer res sense elles. Sempre he 
sigut molt simpàtic, sempre he rigut, però 
això que m’ha passat ho porto per dins”. Ja 
ens ho deia en Nikic: “El problema d’Europa 
és que no ho vol veure”. I si ells ho porten 
per dins, encara ens costarà més. 

Registrar-se en arribar al camp és bàsic per poder continuar el camí. El camí no és només ple d’adults, avis i nens. També hi ha nadons.

CR
IS

TI
N

A 
G

AG
G

IO
LI

CR
IS

TI
N

A 
G

AG
G

IO
LI



52



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 
Primer de tot, m’agradaria deixar ben clar que 
sempre he valorat, i molt, totes les persones que 
treballen de forma desinteressada en qualsevol 
entitat o activitat, sigui social, cultural o esportiva. 

I és que gràcies a totes aquestes persones 
que fa anys que estiren del carro de forma altru-
ista, moltes associacions i clubs tiren endavant.

La força del teixit associatiu ha estat, des de 
sempre, fonamental per al desenvolupament del 
país, i la seva vitalitat ha estat clau no només en 
el dia a dia, sinó també en molts dels moments 
de la nostra història.

Són moltes hores de dedicació, 
de feina i de sacrifici, destinades 
al bé d’un col·lectiu de persones. 
Sovint, acompanyades de més crí-
tiques que de felicitacions, però, en 
el fons, gratificants per l’experièn-
cia que suposa. 

Dic això perquè voldria aclarir 
que aquesta observació que faré 
tot seguit no vol ser cap crítica 
destructiva. És tracta simplement 
d’una reflexió en veu alta sobre 
una entitat esportiva d’Alella de la 
qual n’he estat jugador uns quants 
anys, alguns, també d’entrenador, i més d’una 
trentena, de soci, a banda de col·laborar-hi en 
diverses ocasions puntuals. És, per tant, un club 
que m’aprecio i que ara segueixo des d’una certa 
distància per motius professionals i de residència.

Em refereixo als canvis radicals d’imatge 
que ha endegat el CF Alella aquests darrers me-
sos. Ja sé que es tracta d’un canvi global, que 
afecta gairebé totes les àrees del club i que té 
com a propòsit la modernització i actualització 
d’aquest.

Sempre he estat contrari a l’immobilisme, a 
no renovar-se. A no pensar més en el futur que 
en el passat. I, en aquest sentit, tots els canvis 

que s’han fet a nivell comunicatiu a l’entitat són 
positius. Modernitzar la marca, tenir més presèn-
cia als mitjans de comunicació i potenciar-ne els 
propis, com ara les diverses xarxes socials o la 
pàgina web ha estat tot un encert.

Però hi ha canvis, com ara el que s’ha fet 
amb els colors del club, que sincerament penso 
que no feia cap falta. No per això semblarà que 
s’està fent un canvi de veritat ni que les coses es 
fan d’una forma diferent.

El futbol, com moltes altres disciplines és es-
port, convivència, valors, formació però també 

història, tradició, sentiments i passió, sempre ben 
entesa. Substituir el color verd que el club ha lluït 
durant més de cinquanta anys, com a mínim, i 
que fins i tot ha estat també adoptat per altres 
entitats esportives del poble perquè s’entenia 
que aquesta ja era una referència clara de la 
marca “Alella” no crec que fos tan necessari. De 
veritat feia tanta falta?

No es podia fer un rentat de cara al club 
sense necessitat de canviar-li els colors? ¿No es 
podia modernitzar l’escut o el disseny de les 
samarretes i, a la vegada, mantenir els colors 
de sempre? Cal també aquest canvi per poder 
ser, com diuen, un club referència a la comar-

ca? ¿O ha canviat els colors el CD Masnou, la 
UE Vilassar de Mar o el CE Premià? Per posar 
només alguns exemples...

Diuen que s’han fet estudis d’imatge cen-
trats en altres competicions. No sé si a la Bun-
desliga o a la Premier League els clubs canvien 
sovint de colors. Crec que no. Però a la lliga 
d’aquí no veig que el Barça hagi suprimit el 
blau-i-grana, l’Espanyol el blanc-i-blau. I no vull 
ni pensar la polseguera que hagués aixecat si 
haguessin pres aquesta decisió. I si me’n vaig a 
segona A, el Girona segueix de blanc i vermell, i 

el Nàstic, de grana. I podem tirar 
més avall amb altres clubs histò-
rics com l’Europa, el Sabadell, el 
Sant Andreu, etc.

Ja sé que alguns podeu 
pensar que es tracta d’un tema 
menor i que en un club hi ha 
coses molt més importants. Pre-
cisament per això no deixa de 
ser sorprenent que aquest hagi 
estat un dels primers canvis que 
s’han fet en aquesta nova etapa 
al CF Alella.

No sóc cap expert en la ma-
tèria i, per tant, no seré jo qui 

posi en dubte l’argument exposat per defensar 
aquest canvi que diu que el color grana és ener-
gia, passió, valor, capacitat de lideratge, ambició 
i saviesa. I que evoca el cor, la sang i el vi dels 
cellers. 

Però ja que hi estem posats, també diuen 
que el verd és el color de l’esperança, de la na-
tura, de l’harmonia, de la serenitat i, per alguns 
pobles, és sinònim de força i de maduresa. I que 
quan parlem d’Alella, a més, segurament ens 
evoca el verd de les seves vinyes.

Amb tot això, només volia preguntar-me si 
calia convertir-se en “els granats” per deixar de 
ser “els verds” de tota la vida. 

TASQUES DIPLOMÀTIQUES

Calia?
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JO SÓC D’ALELLA
Records d’una infantesa i joventut felices a Alella

COL·LABORACIÓ

Concepció Mas 
Vaig néixer l’any 1945, per tant tinc 71 anys. 
En fa 46 que em vaig casar amb un mataroní, i 
el meu fill, la meva jove i els meus néts també 
són de Mataró, però “jo soc d’Alella”. Aques-
ta expressió m’acompanya sempre que em vull 
identificar o que em diuen: Ah! Tu ets de Mataró. 
No és pas que no m’hagi anat bé: tinc família, 
amics, veïns i coneguts, i no en vull dir res en 
contra. Però “jo soc d’Alella” perquè els millors 
records són els de la infantesa i la joventut, i els 
meus són molt agradables, tot i que en aquell 
temps no anàvem massa sobrats -tot el contrari. 
Com sempre dic: de tot en fèiem festa major!

Quan anàvem a la font del Fonoll a passar la 
tarda i berenar amb els veïns...

Quan el meu pare, que era un dels envela-
dors, participava de fer l’envelat. I quan s’aixe-
cava la vela... Oh, era tot un espectacle!

Quan, a l’envelat, venia en Gaietà Renom a 
cantar cançó catalana i l’acompanyava el senyor 
Sensat, tots dos vestits de blanc... Quin goig 
que feien!

Quan baixava la riera i anàvem tota la canalla 
i també els grans, i durava estona... Això era un 
altre esdeveniment!

Quan venien a fer cine a la plaça i baixàvem 
tots els veïns, cadascú amb la 
seva cadira, i l’home deia: “lle-
giu, llegiu i sabreu el que diu” 
Evidentment era cine mut. 

Amb quin sentiment anà-
vem per Setmana Santa a 
seguir el Via Crucis als jardins 
“dels padres”. Ho recordo tan 
bonic, de nit amb aquell ordre 
i silenci...

La Festa de la Vellesa a cal 
Marqués acompanyant els 
avis... Un marc incomparable! 
El senyor marqués actual fa 
uns cinc o sis anys va dir que 
no ho sabia.

El ball al Cafè de Baix amb 
l’orquestra d’en Roqueta que, 
si no ho recordo malament, 
es deia “Trèvol Club”. Ball de 
quintos, de Sant Josep, de 
“Carnaval”... Jo llavors era molt 
petita.

El Centre Moral. Quan pen-
so en la cartellera dels diumen-
ges i les pel·lícules que ens 
havíem d’empassar... També 
s’hi feia sarsuela. M’agradava 
molt anar-hi. Em sembla que 
se’n cuidava l’Arturo Suñé, tan 
seriós i tan valuós.

El ball a la Bolera que, com 
a tal, no va funcionar i es va 

convertir en pista d’estiu. Venien a ballar nois 
del Masnou, Montgat, Tiana, Badalona i, fins 
i tot, de Vilanova de la Roca. Ens ho passàvem 
molt bé. Crec que alguna amiga meva s’hi va 
prometre.

I l’autocar que posaven els de Cal Xic el dia de 
Sant Cristòfol per portar-nos a Premià de Mar? 
És el patró del poble. Aquella sortida era com si 
ara ens portessin a Andorra... Ai, anar d’excursió 
en cotxe i de franc...

I pels Tres Tombs i Sant Isidre? Recordo que 
el sindicat de pagesos treia borregos i vi bo, 
eren més bons... Ara també vinc a veure els Tres 
Tombs, però ja no hi ha borregos; hi ha molta 
gent que no conec, però la fem petar amb els 
coneguts.

Torno a casa amb les piles carregades.
Com voleu que no digui amb eufòria que “jo 

sóc d’Alella”?
Si algun jove llegeix el meu escrit no entendrà 

que em faci il·lusió recordar coses tan senzilles.
D’aquesta senzillesa neix l’estima que tinc per 

un temps que ja ha passat i que, amb la pers-
pectiva dels anys, ja comença a ser molt llunyà.

Tot i les dificultats, ens ho vam passar molt 
bé, érem feliços amb tot el que he explicat, evi-
dentment, perquè no teníem res més, però no 

enyoràvem coses millors; jugàvem al carrer, fè-
iem veïnat, ens comunicàvem amb la gent i tots 
ens coneixíem .

Els meus pares en Feliu Mas de “Cal Vicari” i 
la Josefa no sé que en dirien. Era una època que 
no faltaven maldecaps per tirar endavant. Hi va 
haver unes botigues que varen ser la solució a 
l’escassetat: el forn, la cansaladeria, la carnisse-
ria i molts altres establiments varen fiar, varen 
confiar i varen ajudar a que famílies del poble 
tiréssim endavant amb una bondat i bonhomia 
que s’ha de mantenir en el record.

Mantinc relació amb un grup d’amigues i ens 
veiem cada setmana si podem. Ens trobem per 
dinars i també havíem fet sopars; algunes vega-
des hem sigut més de trenta. Hem viatjat juntes 
i ens ho passem d’allò més bé. Pipa!

Sempre he mantingut el contacte amb Alella 
encara que no tot el que voldria, ja que no puc 
acudir a tot el que s’hi fa.

Quan participo de les festes i altres activitats 
que s’hi fan i parlo amb la gent que conec, o vinc 
a algun funeral, sento com si hagués complert 
amb un deure que tinc amb el poble on vaig 
néixer, créixer i ser feliç perquè “jo sóc d’Alella”.

Guardaré més bons records per a un altre 
article l’any que ve, si Déu vol. 

L’envelat, a la Plaça de l’Ajuntament. 
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La Parra

LES CASES DE LA RIERA

Jordi Ribas 
La Parra ha sigut, des de sempre, un lloc 

entranyable pel que representava per al poble 
i per a la gent que hi ha viscut. Junt amb El Por-
venir, era una de les dues fondes que hi havia a 
Alella que, malauradament, han desaparegut. 

Els Mayolas Barbany descendien tots de 
Vallromanes, de la casa pairal que hi ha al Sot 
de Porrassa, a prop de l’actual benzinera. 

Els germans eren Miquel, Josep, Anton i Fi-
lomena. En Miquel, que devia ser l’hereu, es 
va quedar a casa, segurament per qüestions 
d’herència; i els altres varen “baixar” a Alella. 
En Pepet tenia estada a Cal Barquer, a casa la 
Florentina, i probablement a instàncies d’ell, 
a Cal Barquer varen llogar la casa del costat a 
l’Antón, germà d’en Pepet, per posar-hi el pri-
mer bar-fonda del poble cap allà els anys 1930 
i li va posar el nom de La Parra, segurament 
perquè n’hi havia una al davant. 

Malauradament, al cap d’uns anys varen 
haver de deixar la casa perquè la Rosita, la 
dona de l’Antón, va agafar bronquitis per culpa 
d’una mina-gruta que hi havia a la casa. Llavors 
l’Antón va llogar una casa a la Riera l’any 1935 
a la madrona de Can Jaume i la va convertir en 
la segona La Parra. 

Amb el temps, aquella casa havia passat per 
varies mans: primer havia sigut del doctor Mas 
de Xaxars; després, de Can Jaume; més tard, de 
les Finques Puig; després, de l’Antón Figueras 
i Francisca Culla; i finalment, d’en Felipe Sanz 
i la Mª Teresa Figueras. 

Al principi, l’Anton Mayolas Barbany, casat 
amb la Rosita Esteva, va acollir a La Parra el seu 
fill Pepet i la seva dona Miquela Torà, però al 
cap de poc temps el matrimoni jove va mar-
xar per establir-se a la Riera en una botiga de 
queviures que es va anomenar Ca la Miquela. 

La Parra va ser durant molts anys un lloc on 
la gent era acollida a dispesa, i algun dispeser 
hi va viure fins la seva mort. Els músics de les 
orquestres de la Festa Major i altres festivi-
tats anaven repartits en les dues fondes, i hi 
menjaven i dormien mentre estaven al poble. 
El doctor Jaume Faus Esteve, tot just acabat 
d’arribar a Alella, va ser dispeser de La Parra 
uns quants anys, fins que es va casar. 

Com que a la casa hi havia força feina, l’An-
ton, que ja es feia gran, es va posar d’acord 
amb la seva filla Isabel, que vivia a Can Garma 
(Revista Alella nº 301), i junt amb el seu marit 
Isidre Bassas va anar a viure amb ells. Aquest 
matrimoni va tenir cinc fills: Cinteta, Josep, 
Rosa, Isidre i Sara, i junt amb ells també va 
anar-hi l’àvia Roseta Cardona, mare de l’Isidre.

La Parra era un bar-fonda amb cuina sufi-
cient, set habitacions i un menjador a dalt, i 
va ser el lloc on es va fer per primera vegada 
un cafè “exprés” a Alella, amb una cafetera 
platejada enorme de més de mig metre d’al-
tura. Estaven preparats per fer celebracions 
particulars i, un any si i un any no, el dinar de la 
Festa dels Homenatges a la Vellesa, que va ser 
servit a diversos llocs durant uns quants anys. 

La tercera televisió que hi va haver al poble 
va ser la seva, i a l’edifici destacava un anunci 
de ferro posat a la façana, amb unes fulles 
de parra molt adients que algú va recollir. Es 
desconeix el seu destí.

L’àvia Rosita va morir primer; després, l’àvia 
Roseta als 92 anys; i finalment, l’avi Anton tam-
bé als 92 anys.

Els fills de la Isabel i l’Isidre es varen casar: 
la Cinteta, amb en Salvador Oliveras; en Josep, 
amb la Sara Arnaz; la Rosa, amb Josep Mª Pa-
reras; l’Isidre, amb la Maria Juan; i la Sara, amb 
en Josep Muñoz, i en casar-se varen marxar 

tots excepte la Sara que s’hi va quedar amb 
el seu marit. 

La Rosa m’explica que ella i el seu marit es 
varen conèixer a l’hort del Magra, on ella anava 
a collir clavells a la propietat dels Pareras, però 
va ser més tard, quan es va morir la mare del 
seu futur marit i, en quedar-se sols, pare i fill 
anaven a dinar i sopar cada dia a La Parra. De 
manera que en veure’s cada dia, malgrat la 
diferència d’anys, la Rosa i en Josep Maria es 
varen agradar i es varen casar. 

La Sara, la petita de la saga, recorda emo-
cionada els sopars que es feien després del 
ball de la Festa Major que, per cert, en un 
d’aquests àpats varen arribar a ser setanta cinc 
comensals. 

Finalment, quedaren ella i el seu marit, i 
aquest la va convèncer de posar una pastisseria 
en lloc del bar-fonda. Ho varen fer l’any 1969 i 
també es va dir La Parra, però en posar-se ma-
lalt en Josep, la pastisseria també es va haver 
de tancar l’any 2006. I així va acabar La Parra, 
negoci molt estimat al poble.

Un temps més tard, les filles de la família 
Roma, la Mª Dolors, la Hemi, la Judit i la Na-
tàlia, varen tenir un despatx anomenat l’Ànec 
Groc, dedicat a interiorisme en el local de 
La Parra, des del gener de 2008 fins al juny 
de 2014. Actualment hi ha una perruqueria 
anomenada fablan’s, propietat de Silva Julian 
Morales. 

Síndic d’errades
En aquesta mateixa secció, al número an-
terior, va sortir escrit per error el cognom 
Masdexaxars. La manera correcta d’escriu-
re’l és Mas de Xaxars.

Fotografia familiar amb la Rosa i en Josep Maria en primer terme.
Celebració important en el menjador de baix. 
La Isabel amb els seus néts.
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Perímetre
Jair Domínguez
Catedral, 2016

Òscar Pallarès 
Es tracta d’un llibre d’aquells 
que es llegeix ràpidament. 
Un llibre que enganxa. Tan 
original i caòtic com el seu 
autor, popular per les seves 
estripades irreverents al pro-
grama La Segona Hora (RAC1). A estones resulta una 
mica confús per la quantitat de personatges que hi 
apareixen, però res no és gratuït. Tot plegat està molt 
ben calculat per dur-te fins a un final rodó d’aquells 
que no deixen indiferent. Aquest és el tercer llibre de 
Domínguez, però el primer que em llegeixo jo. M’ha 
fet venir ganes de recuperar les obres anteriors.

100 coses per 
fer a Catalunya
Jordi Bastart
Cossetània, 2016

Òscar Pallarès 
El darrer llibre de l’alellenc 
Jordi Bastart. Expert en 
turisme i gran coneixedor 
del territori català, Bastart 
fa un repàs a un centenar 
de propostes “que has de 
fer almenys una vegada a la vida”. L’obra està or-
ganitzada per grups d’activitats a dur a terme per 
zones geogràfiques i proposa idees tan diferents 
com apadrinar una tortuga babaua, visitar la llotja 
de peix de Montgat, surar a l’aire dins d’un túnel de 
vent o visitar una reserva de rucs catalans. Se t’han 
acabat les idees d’activitats per fer el cap de setmana? 
Aquest és el teu llibre!

Radiohead
A moon shaped pool
XL Recordings / 2016

Albert Alabau
Radiohead retorna a l’esce-
na sacsejant-ho tot de nou 
amb un disc, aquest cop sí, a l’alçada del seu nom. A 
moon shaped pool és una obra majúscula, intensa 
en el més ampli dels sentits, de paladar dur i a l’hora 
accessible a quasi tothom, de digestió pausada, de 
sinonímia que obliga a lectures complementaries i 
a escoltes paral·leles, que força l’expansió del co-
neixement per arribar a un gaudi extrem. Han sabut 
engendrar un bell resum de la seva carrera sense 
caure en tòpics, sonant a ells mateixos, com si un 
cuiner “estrellat” ens fes somniar en el més enllà 
amb el fet de tastar quelcom tan simple com un pa 
amb tomàquet. Disc imprescindible. Catarsi plena. 
Llarga vida als meus herois redemptors.

LLIBRES

DISC

Montse Donada 
Les activitats de la parròquia arriben al pe-
ríode de l’estiu; i encara que no paren del 
tot, sí que es prenen un respir per baixar el 
ritme, fer balanç i preparar el proper curs, 
tot aprenent sempre d’experiències passa-
des per tal de millorar les activitats que es 
duen a terme. Amb l’excepció de Càritas, 
que no es pot permetre aturar-se mai ja 
que atén necessitats bàsiques de cada dia.

Com cada any quan arriba maig-juny, 
celebrem que un grup de nens rep l’Euca-
ristia per primera vegada. Aquest any han 
estat 29: Núria Agustí, Bosco i Inés Arnau, 
Laia Siko Barnadas, Ona Borrell, Cloe i Ari-
adna Caballero, Maria Casas, Joan Ciruela, 
Claudia Clot, Aurora De la Cruz, Elsa Davi 
di Profio, Agnès Faura, Lluc Galbany, Astrid 
Gálvez, Quique Gaona, Alejandro García, 
Laia García, Arnau Iglesias, Carla Lisart, 
Glòria López, Alba Miracle, Maria i Nico 
Montrocchio, Georgina Morales, Elena C. 
Osorio, Bruno Pugès, Josep M. Santillana 
i Adam Zellmer.

La celebració comunitària va tenir lloc 
el dissabte 4 de juny en un ambient fa-
miliar, participatiu i molt respectuós. Els 
nens estaven acompanyats pels seus pares, 
germans i avis.

La tarda anterior els infants van rebre 
el sagrament de la Penitència o Reconcilia-
ció, i van fer la Renovació de les promeses 
del seu Baptisme. Tot seguit hi va haver un 
petit berenar per a tots.

El diumenge 5 de juny va tenir lloc la 
missa familiar de celebració de final del curs 
de catequesi.

També aquest any, el diumenge 12 de 
juny han rebut el sagrament de la Confir-
mació 13 joves en una cerimònia presidida 

pel Vicari Episcopal Mn. Segimón García. 
Els confirmats han estat: Ignacio Adelanta-
do, Anna i Oriol Casanovas, Alba Gabarró, 
Carla García, Alberto i Yasmine Martínez, 
Maria Móller, Manel Montull, Hugo Mur, 
Claudia Roqueta, Miguel Samón i Josep 
Zapata.

Encara que pugui semblar reiteratiu, 
volem insistir que cal tenir en compte la 
catequesi a l’hora de planificar les activi-
tats dels infants de cara al proper curs. Es 
poden inscriure els nens nascuts l’any 2010 
o abans, que resideixin actualment a Ale-
lla. Els grups són d’iniciació, primer, segon, 
grup de joves i periodistes de la catequesi. 
Els cursos de primer i segon són obligatoris 
de preparació per a la Primera Comunió, i 
en el grup de joves té lloc la preparació per 
rebre la Confirmació, entre altres activitats.

Les inscripcions es faran als locals par-
roquials el 29 i 30 de setembre de 5 a 6:30 
de la tarda. El preu per a les despeses del 
curs és de 35€, que s’han d’abonar en el 
moment de la inscripció.

D’altra banda, ja es prepara la missa 
solemne de la Festa Major, que presidirà 
el Vicari Episcopal Mn. Segimón García. 

LA PARRÒQUIA AVUI

AA Cau d’en Genís (Alta Alella)
Vi blanc procedent d’agricultura ecològica, elaborat amb pansa blan-
ca. Sel·lecció dels millors grans de raïm de la parcel·la més antiga de la 
finca (més de 60 anys). La seva criança sobre mares fines li dóna una 
expressió més marcada de l’ anyada així com una millor capacitat d’ 
envelliment. Pel que fa a l’anyada 2015, la baixa pluviometria durant 
el període vegetatiu va comportar una reducció significativa de la 
producció de raïm (-20% aprox) i una sanitat impecable. Les altes 
temperatures durant el mes de juliol i principis d’agost, van provocar 
un avançament de la collita. Les pluges de principis de setembre 
acompanyades d’una baixada de les temperatures i de l’entrada del 
vent sec del nord, van permetre una maduració òptima, cosa que 
facilita l’elaboració de vins aptes per a llargues criances. Notes de 
tast. Vista: Color groc verdós amb tonalitat serosa. Nas: Aroma ner-
viós, directe, metàl·lic, molt característic del sauló. Boca: Atac fresc, 
salobre, mineral, molt persistent i llarg.  

AVUI TASTEM...

El grup de nens que han fet la primera 
comunió.
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PEP VIDAL 
Benjamí Grau és una de les grans llegendes 
del motociclisme català. Conegut des de 
sempre com a Min, va assolir set victòries a 
les 24 hores de Montjuïc que el van conver-
tir en el gran dominador d’una de les proves 
de resistència més prestigioses d’arreu del 
món durant els anys setanta i vuitanta. Els 
triomfs aconseguits el 1972, 1973, 1975, 1983, 
1984, 1985 i 1986 li atorguen l’honor de ser, 
per sempre més, el pilot amb més victòries 
sobre l’històric traçat barceloní. A banda de 
consolidar-se indiscutiblement com el Rei de 
Montjuïc, un altre dels seus sobrenoms, va 
ser un pilot molt polifacètic i el seu palmarès 
va anar molt més enllà de les 24 hores. Va 
aconseguir 5 títols de campió d’Espanya de 
resistència (1969, 1978, 1984, 1985 i 1988) i 
un d’Europa (1976); 11 campionats d’Espanya 
de velocitat, 3 en 50cc (1973, 1974, 1975), 4 
en 250cc (1976, 1977, 1978, 1979) i 4 en 750cc 

(1975, 1976, 1977 i 1979); un segon lloc a les 24 
hores de Le Mans i 11 participacions en cur-
ses del Mundial de Motociclisme, assolint una 
gran victòria al gran premi d’Espanya de 1974 
celebrat a Montjuic per davant de pilots com 
Buscherini, Andersson o Àngel Nieto. Ara fa 
17 anys, aquest autèntic mite de les motos es 
va instal·lar a viure definitivament a Alella, on 
conserva encara algunes de les seves motos. 
Als setanta anys segueix gaudint plàcidament 
de la seva gran passió i ni es planteja deixar 
d’anar en moto. Fa uns dies ens obria les por-
tes de casa seva per valorar la seva fructífera 
carrera com a pilot i donar-nos la seva opinió 
sobre el motociclisme actual.

Quina és la relació actual de Min Grau 
amb el motociclisme?
Ara mateix en tinc poca. Veig les curses de 
MotoGP quan puc i poc més. No és que no 
m’agradin les altres curses, és que a mi el que 

m’agrada és córrer i no veure les motos. Jo sóc 
dels antics, m’agrada anar sobre la moto i no 
estar al sofà. Si em dius ara mateix d’anar a 
fer tu i jo una Arrabassada o un Font de Cera, 
m’hi apunto ràpidament. Però no m’agrada 
tota aquesta parafernàlia del motociclisme 
actual, miro les carreres per la televisió i crec 
que els comentaristes diuen ximpleries. Fins i 
tot, a vegades trec la veu de la televisió.

Centrant-nos ja en la teva carrera, com 
van ser els orígens? D’on ve aquesta pas-
sió per les motos?
Jo vaig néixer l’any 1945, a l’agost, i poques 
hores després ja estava a sobre d’una moto. 
El meu pare tenia un taller de motos i també 
corria. Durant la meva infància vaig veure 
diferents carreres del meu pare, per exemple 
el recordo a Montjuïc amb una moto, la Rouge 
500cc, que ja era de quatre vàlvules per cilin-
dre. A mi tot allò m’apassionava des de ben 

“A les poques hores de néixer ja estava 
a sobre d’una moto”

CEDIDA
Min Grau, amb el número 1, al circuit de Calafat durant una prova del campionat d’Espanya de motociclisme, als anys 70. 

Amb el número 2, a la mateixa foto, Ángel Nieto.

Min Grau, un mite 
del motociclisme



61

petit i des de sempre he portat les motos a la 
sang. Tenia cinc o sis anys i ja portava moto, 
no tocava a terra i m’havien d’ajudar, però 
ràpidament vaig aprendre i amb set o vuit ja 
portava, fins i tot, la moto amb el sidecar.

Aficionat, per tant, des de sempre. Però 
quan vas començar a competir?
Bé, sí, aficionat, però sempre amb ganes de 
pujar a una moto. La primera cursa que vaig 
fer va ser a Barcelona, a l’Avinguda Carles III 
fent la volta al Corte Inglés i baixant per la 
Diagonal. Aquesta va ser la primera cursa que 
vaig fer, amb una moto que em va deixar un 
amic meu, una derbi de tres marxes, i crec 
que vaig quedar el catorzè de setze o disset. 
Però, bé, així es comença...

A partir d’aquí, vas tenir una gran pro-
gressió fins arribar a convertir-te en un 
dels grans pilots del món en aquella èpo-
ca. Com va ser el procés?
Després d’aquesta primera carrera que et deia 
a Carles III, em vaig inscriure en diferents pro-
ves de competició –abans n’hi havia moltes: 
pujades en costa, la Massana... També n’hi 
havia una pila a la zona de Manresa: Sant Cu-
gat, Roc Blanc, Pont de Vilomara... La pujada 
a Montserrat, de la qual tinc el rècord amb una 
50cc. A partir d’aquí, de mica en mica et vas 
fent un nom, vas aconseguint millor material 
i arriben els resultats.

Vas ser un pilot molt polifacètic, et vas 
adaptar a diferents tipus de proves i a 
diferents categories, fins i tot dins d’una 
mateixa temporada. Com t’ho feies per 
adaptar-te a les diferents motos i als di-
ferents terrenys? Perquè això avui dia és 
impensable...
Jo normalment sempre feia velocitat, que es 
el que més es feia a Espanya i el que més em 
tirava. Vaig fer 50cc, 125cc, 250cc i 750cc. Pri-
mer amb Derbi, després amb la Norton sent el 
primer pilot oficial. La clau sempre era, fos la 
competició que fos, intentar començar a obrir 
gas abans que els altres en les corbes. També 
el fet de competir en una mateixa tempora-
da en diferents motos i categories feia que, 
per una banda, estigués més exigit, però per 
l’altra em donava avantatge, ja que els diu-
menges quan començava la carrera de 750cc 
jo ja havia fet tres curses abans i em coneixia 
el circuit a la perfecció després d’haver-hi fet 
ja 70 voltes. Al primer viratge ja no em veien 
el pèl. Gent com l’Àngel Nieto van arribar a 
compaginar tres categories, però quatre com 
feia jo crec que no ho feia mai ningú.

Potser, pel nivell que vas demostrar, po-
dries haver-te convertit en un gran pilot a 
escala internacional, però llavors era molt 
difícil competir a fora, no? Com era llavors 
el Mundial?
Sí, de tots els punters del campionat d’Espanya, 
només el Nieto i molt pocs més podien córrer 

el Mundial. Jo vaig córrer també algunes car-
reres amb Derbi i amb Bultaco, però de forma 
molt esporàdica. Vaig córrer aquí a Montjuïc, 
també a França, a Clermont-Ferrand, on em 
vaig fer una llesca important. Allà, al mundial, 
hi havia tots els llops amb les millors motos 
del moment, i jo en les carreres que vaig córrer 
competia de tu a tu amb ells, amb el Roberts, el 
Nieto i molts més. Hi havia motos molt bones: 
Yamaha, Morbidelli... Costava molt seguir-los 
i alguns em passaven gairebé per sobre, però 
afortunadament va haver-hi moments on sí que 
podia plantar-los molta cara.

Els teus grans triomfs van ser a Montjuïc, 
on et consideren el rei. En l’àmbit nacio-
nal, allà vas convertir-te en l’amo i senyor 
de les 24 hores i, a nivell internacional, el 
gran premi de 1974 que vas guanyar per 
davant de tots els galls. Com era el circuit 
de Montjuïc i què significava per tu?
Jo, a Montjuïc, vaig viure diverses etapes. Al 
principi, les 24 hores es feien amb dos pilots, 
així vaig guanyar els tres primers títols, i des-
prés es va passar a tres pilots, que van ser 
les quatre últimes edicions que també vam 

guanyar. Per a mi, la resistència de veritat era 
amb dos pilots, amb tres ja no tant, com passa 
ara per exemple amb les 24 hores de Le Mans 
que són quatre pilots i van en cotxe... Per a 
mi això no té atractiu. El que més m’agrada-
va era resistir, anar amb la moto ràpid, però 
aguantar sempre. Això és el que es valora més 
amb els anys. En fi, a Montjuic vaig córrer 23 
anys en total, m’ho coneixia a la perfecció i 
m’agradava molt.

Les 24 hores de Montjuic es van deixar 
de celebrar per qüestions de seguretat, 
de fet molts dels circuits en què tu vas 
córrer o han desaparegut o han hagut de 
ser modificats per la seguretat. Què n’opi-

nàveu en aquella època els pilots de les 
mesures de seguretat i fins a quin punt ho 
vas patir?
Us podria ensenyar fotos en circuits urbans 
que realment us posarien els pèls de punta. 
Recordo molts moments complicats, per 
exemple a Benidorm un pilot d’altíssim nivell 
es va carregar una persona gran. Jo he tingut 
la sort de no patir grans accidents, a Montjuïc 
amb tots els anys i les curses que vaig fer, 
recordo haver caigut només tres cops, i dos 
van ser en el mateix relleu d’una edició de les 
24 hores que vam acabar guanyant igualment. 
Em considero un afortunat en aquest sentit 
perquè desgraciadament, amb el temps, les 
motos t’ensenyen que no sempre pot ser així.

Hem repassat diversos moments de la 
teva carrera: debut, el domini de les 24 
hores, la victòria al Mundial, campionats 
d’Espanya... De tot això que has aconse-
guit, tu amb què et quedaries?
He tingut diversos dies molt grans. No te’n 
podria escollir un. El dia que vaig guanyar al 
Mundial va ser especial, però he aconseguit 
molts èxits i per a mi tot tenia el seu encant 

especial. Jo em divertia molt anant en moto, 
no em marcava grans objectius. Vaig tenir la 
sort de guanyar-me molt bé la vida i poder 
tirar la meva família endavant només corrent 
en moto, i això és el que més valoro. Jo anava 
en moto i en tenia prou.

Quin consell donaries als joves que volen 
ser pilots de motociclisme? Aquí a Alella, 
per cert, sembla que n’hi ha més d’un...
Que entrenin fort, bé i no parin mai. I que 
comencin a competir de ben petits, aquesta és 
la sort que tenen ara. A la nostra època, fins 
als disset o divuit anys no es podia, ara hi ha 
proves per als més petits des dels deu-dotze 
anys estan competint, fins i tot abans.. 

ESPORTS
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Min Grau sobre la darrera moto que s’ha comprat, un scooter per als desplaçaments curts. 
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PEP VIDAL
El passat dissabte 18 de juny les pistes interior i exterior del pavelló 
Abelardo Vera acollien el I Torneig 3x3 del Bàsquet Alella. Aquest 
format de competició, molt consolidat i amb molta repercussió en 
algunes localitats del Maresme, també va tenir una bona resposta 
a Alella i va comptar amb la participació de més de 20 equips. 
Aquest torneig va servir per posar punt final a la temporada 2015-
16 i començar a centrar les mirades en la nova temporada 2016-17 
en la que el sènior masculí alellenc buscarà el retorn a tercera 
catalana. 

PEP VIDAL
La Regidoria d’esports de l’Ajuntament d’Ale-
lla va fer entrega dels premis Alella Valora 
l’Esport, el passat divendres 1 de juliol, en 
un Pavelló Abelardo Vera replet d’esportis-
tes que han destacat en les seves disciplines 
al llarg d’aquesta darrera temporada 2015-16. 

Amb la presència de la regidora d’esports, 
Gloria Mans, i de l’alcalde, Andreu Fran-
cisco, es van lliurar fins a divuit premis 
corresponents a les diferents categories, 
després que els clubs enviessin les seves 
candidatures durant el mes de juny. L’Alella 
CF i el Club d’Atletisme Serra Marina, amb 

tres guardons, van ser les dues entitats més 
premiades en aquesta tercera edició en la 
qual també van tenir un protagonisme molt 
destacat els esportistes de l’Escola d’Inici-
ació Esportiva. Els dos premis “grans” van 
ser per a l’atleta Marià Fernández i per a la 
taekwondista Marta Pedrero. 

 ALELLA VALORA L’ESPORT 

Els grans esportistes alellencs, reconeguts per l’Ajuntament

 BÀSQUET

Èxit de participació al 
I Torneig 3x3 organitzat 
pel Bàsquet Alella

PREMIS A L’ÈXIT ESPORTIU
1. Premi “Equip o col·lectiu de base”:
• Candidatura guanyadora: Equips benjamí i aleví de gimnàstica rítmica Escola d’In-
iciació Esportiva
2. Premi “Equip o col·lectiu masculí de formació”:
• Candidatura guanyadora: Equip infantil Alella CF
3. Premi “Equip o col·lectiu femení de formació”:
• Candidatura guanyadora: Equip cadet C Vòlei Alella
4- Premi “Equip o col·lectiu masculí open”:
• Candidatura guanyadora: Equip veterans Alella CF
5. Premi “Equip o col·lectiu femení open”:
• Candidatura guanyadora: Equip sènior Rugby Alella
6. Premi “Esportista masculí de base”:
• Candidatura guanyadora: Genís Cuixart Cazo (taekwondo) Escola d’Iniciació Es-
portiva
7. Premi “Esportista femenina de base”:
• Candidatura guanyadora: Violeta Prat Oyrer (patinatge i taekwondo) Escola d’In-
iciació Esportiva
8. Premi “Esportista masculí de formació”:
• Candidatura guanyadora: Esteve Roura Vicens (futbol) Alella CF
9. Premi “Esportista femenina de formació”:
• Candidatura guanyadora: Ainoha Pallarès Carrillo (taekwondo) Escola d’Iniciació 
Esportiva
10. Premi “Esportista masculí open”:
• Candidatura guanyadora: Marià Fernàndez Saltor (atletisme) CE Serra Marina Alella
11. Premi “Esportista femenina open”:
• Candidatura guanyadora: Marta Pedrero Carrasco (taekwondo) Escola d’Iniciació 
Esportiva
12. Premi “Tècnic/a esportiu”:
• Candidatura guanyadora: Zenon Tomàs Palomar (atletisme) CE Serra Marina Alella

PREMIS AL MÈRIT ESPORTIU
1. Premi “Fair play”: Adreçat a reconèixer accions, persones, entitats o associa-
cions que hagin destacat en la promoció dels valors positius de l’esport.
• Candidatura guanyadora: Equip preinfantil C Bàsquet Alella
2. Premi “Junts podem”: Adreçat a reconèixer esdeveniments, actes i/o accions 
relacionades amb el mon de l’esport, realitzats per persones, entitats o associ-
acions i que serveixin per millorar la qualitat de vida i afavorir la cohesió social.
• Candidatura guanyadora: Equip Som-hi Serra Marina (Oxfam – Trailwalker)
3. Premi “Compromís i dedicació”: Adreçat a reconèixer persones que hagin 
destacat pel seu compromís o la seva dedicació en la vessant directiva, organit-
zativa, de suport o de col·laboració en l’àmbit de l’esport alellenc.
• Candidatura guanyadora: Junta directiva C Vòlei Alella
4. Premi “Trajectòria Esportiva”:
Adreçat a reconèixer esportistes alellencs que hagin destacat durant la seva 
carrera esportiva, bé pels objectius esportius aconseguits o la durada en el 
temps d’aquesta.
• Candidatura guanyadora: Alan Cabello Forns (natació)
5. Premi “Projecció esportiva”:
Adreçat a reconèixer aquelles persones d’Alella que formen part d’entitats 
esportives d’altres poblacions i que hagin assolit èxits esportius destacables, 
tant de forma col·lectiva com individual.
• Candidatura guanyadora: Cristina Ballester Bergada (doma clàssica)
6. Premi “Esport i empresa”: Adreçat a reconèixer aquelles iniciatives empresa-
rials o empreses que hagin servit per promoure la pràctica esportiva o la seva 
sostenibilitat.
• Candidatura guanyadora: UEsports Alella
Menció Especial del Jurat:
• Francesc Pont Serrano: En reconeixement a la seva tasca de formació integral 
de nois i noies al llarg de més de 15 anys al capdavant de l’activitat de judo de 
l’Escola d’Iniciació Esportiva Municipal.

3a EDICIÓ PREMIS ALELLA VALORA L’ESPORT

Guanyadors de la categoria sènior del 3x3.

CE
DI

DA



63

ESPORTS

PEP VIDAL
Després de tres temporades lluitant per gua-
nyar pràcticament totes les competicions de 
la FCFS, la directiva de l’Alella FS ha decidit 
prendre un dràstic canvi de rumb de cara a 
la pròxima temporada. L’entitat vol créixer 
i ha tancat un acord amb l’Ajuntament per 
absorbir els equips de futbol sala de l’Esco-
la d’Iniciació Esportiva. D’aquesta manera, 
tindrà més de deu equips de base en totes 
les categories. Per poder competir en millors 
condicions a tots els nivells, s’ha fet impres-
cindible el retorn a la Federació Catalana de 
Futbol. El club deixarà d’aportar jugadors a 
una de les poques seleccions catalanes reco-
negudes internacionalment i de tenir opció 
d’arribar a competicions com la UEFS Cham-
pions League, però torna a participar en les 
lligues tradicionals que tenen una estructura 
competitiva més seriosa. D’altra banda, entre 
l’11 i el 29 de juliol s’està disputant el I Tor-
neig d’Estiu Hummel de Futbol Sala al pavelló 
Abelardo Vera, que atorgarà un premi de 900 
euros a l’equip guanyador. 

PEP VIDAL
Tot i que les agrupacions i els calendaris 
de quarta catalana no es confirmaran fins 
d’aquí unes setmanes, tot indica que aquest 
nou curs 2016-17 tindrem derbi alellenc en 
la darrera categoria del futbol català. Tots 
dos equips intentaran conjuntar, durant 
l’estiu, el millor equip possible per tal de 
donar un pas endavant. En el cas de l’Ale-
lla CF, no només s’està treballant pel futur 

primer equip, sinó també pels conjunts de 
base, que ja van disputar partits amistosos 
al juny amb els seus nous entrenadors i com-
panys. D’altra banda, l’activitat futbolísti-
ca a Alella d’aquest estiu l’està centrant el 
Campus d’Estiu de l’Alella CF que, amb un 
renovat programa d’activitats que inclou ta-
llers manuals i excursions, està fent passar 
unes setmanes de diversió amb valors a una 
trentena de joves alellencs. 

PEP VIDAL
La Escola de Taekwondo Maresme-Alella ha 
tornat a superar les expectatives aquesta tem-
porada. Un any més, el treball de l’experimen-
tat entrenador Julio Sánchez amb els taekwon-
distes alellencs ha donat resultats i ha deixat 
empremta arreu dels pavellons catalans. Els 
alellencs Genís Cuixart o Marta Pedrero, en-
tre altres, han aconseguit medalles en els di-
ferents campionats celebrats en les trobades 
de Mollet, Granollers, Barcelona o Barberà del 
Vallès. Aquests èxits, ja habituals en les últimes 
temporades, empenyen Julio i tota l’estructu-
ra de l’escola a seguir treballant amb força de 
cara al futur. A més, s’ha confirmat que el curs 
vinent Alella tornarà a ser seu dels Campionats 
de Catalunya de Taekwondo. 

 FUTBOL SALA 

L’Alella FS tornarà a les lligues de la FCF

 FUTBOL 

L’Alella CF i la UE Alella ja preparen la 
pròxima temporada

 TAEKWONDO 

Bona temporada 
per a l’Escola 
de Taekwondo 
Maresme-Alella

Un moment d’una jornada matinal del campus d’estiu del CF Alella.
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VIU ENVOLTAT
DE VIDA

OBRA NOVA CAN CALDERÓ & CAN SERRA

www.corp.cat/alellaterrace

Com vols viure demà?

A Alella Terrace

3 i 4 habitacions amb unes vistes 
immillorables
Perquè tu ets únic i la teva llar també ho hauria de ser.

ÚLTIMS HABITATGES DES DE 385.000

* PVP impostos no inclosos


