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NOU TREN DE RENTAT, MÉS SUAU I MÉS EFICIENT!
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Pel titular de portada ja us haureu assabentat que en 
aquest número dediquem una especial atenció al tema 
de la joventut a Alella. Per encarar-lo hem optat per una 
sèrie d’entrevistes i reportatges que s’hi apropen des de 
diferents òptiques. En aquesta ocasió, encara més que 
en d’altres, hem hagut de renunciar en consciència a la 
pretensió de ser exhaustius. La matèria es tan àmplia i 
diversa que ens hem d’acontentar amb les pinzellades 
que podreu llegir a continuació.

Com dèiem doncs, la intenció no pot ser la de donar 
una visió completa i, per tant, en aquest editorial ens 
abstindrem d’arribar a cap conclusió. Només, tal vegada, 
una observació. L’administració pública dedica progressi-
vament una atenció més pormenoritzada a les diferents
facetes socials, com ara les diferents edats de les perso-
nes. I potser aquest sigui un dels aspectes que més ha 
canviat amb el pas dels anys. A diferència del que succeïa 
en un passat no tan llunyà, tots els nivells de govern 
(estatal, autonòmic i local) disposen progressivament 
de departaments més sofisticats dedicats a la joventut. 
En l’àmbit municipal el nostre Ajuntament ja fa diversos 
mandats que hi dedica una regidoria específica, també, 
amb cada cop més recursos i tècnics especialistes des-
envolupant les polítiques corresponents.

Precisament l’entrevista habitual al regidor que pro-
curem oferir en cada número de la revista, la dediquem 
en aquesta ocasió a la regidora de joventut, Anna Al-
faro. Ella es, així mateix, una persona jove i la regidora 
de menys edat de l’actual consistori. Complementem la 
seva presentació amb les entrevistes als tècnics munici-
pals de l’àrea. Amb tota aquesta informació ens podem 
fer una idea de com és la seva feina i quins objectius 
persegueixen. 

Creiem que també us resultarà interessant la reflexió 
que hem demanat a Lina Rubio, la imprescindible direc-
tora del nostre institut, la qual va començar a treballar 
amb els estudiants alellencs, ara ja fa més de 25 anys. 
Aleshores també era una persona jove, de tant sols 28 
anys. Aquesta ja llarga trajectòria li ha proporcionat una 
visió privilegiada dels jovent d’Alella al llarg de les dife-
rents generacions amb què li ha tocat treballar.

Ens ha plagut, així mateix, dedicar la secció de per-
sonatge a Ferran Pou, com a homenatge a tots aquells 
joves, que com ell, trobem sempre amanint totes les 
salses, donant exemple de participació i compromís.

Podreu llegir encara, un extens reportatge de Jordi 
Albaladejo on es fa un repàs de la història de les darreres 
dècades que han vist com els joves s’organitzaven en 
col·lectius específics que els representen i interactuen 
amb l’administració municipal.

Esperem que tots aquests continguts, així com la 
resta que conformen aquest número siguin del vostre 
interès. Aquesta és sempre la nostra il·lusió a l’hora de 
confeccionar-los.

Ramon Ruiz
Director
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Cartes al director

Departament de la Presidència

GRÀCIES

Un any més, la Creu Roja al Masnou-Alella-Teià 
ha participat a les Festes de la Verema i ha 
recaptat fons per a les activitats que desen-
volupa. Aquest any, gràcies a la col·laboració 
d’Alella i visitants, s’han recaptat un total 
de 900€ que aniran destinats a projectes 
d’inclusió social i lluita contra la pobresa per 
als col·lectius més vulnerables del municipi. 
La Creu Roja al Masnou-Alella-Teià vol agrair 
a Alella i a tots els seus visitants aquesta 
col·laboració, així com també, la tasca de 
tots els voluntaris que han participat durant 
aquestes festes en els diversos actes. Desta-
quem, com no podria ser d’altra manera, la 
gran tasca que, any rere any, realitzen la Mariví 
Pascual i la Carol Laurenti. A tots vosaltres, pel 
vostre temps, la vostra aportació i la vostra 
solidaritat, gràcies.

Creu Roja el Masnou-Alella-Teià

INCENDIS

Els incendis forestals són recurrents a Alella, i 
és qüestió de temps que hi hagi una desgrà-

cia humana irreparable. Per això, l’Associació 
Coma Fosca proposa un pacte/projecte de 
col·laboració a 20 anys entre tots els partits 
polítics per implementar actuacions de preven-
ció per part dels successius ajuntaments, i de 
conscienciació ciutadana en el comportament 
amb el medi ambient i la seva conservació. 
Seria possible posar d’acord tots els partits po-
lítics en aquest tema? Creiem que sí. Deixarem 
un problema menys a la propera generació? 
Podem fer-ho. Fa uns anys hi havia més de 
4.000 morts a l’any per accidents de circulació, 
i ara poc més de mil. Semblava difícil, però es 
va aconseguint. 
Estan els partits polítics disposats a treballar 
junts en la prevenció d’incendis forestals? La 
resposta la tenen ells. Ens oferim a aportar 
idees i fer-les arribar a la ciutadania. 

AAVV Coma Fosca

ELS COLORS DEL CF ALELLA

Amb aquestes quatre ratlles vull adherir-me 
a les idees que exposen Eudald Serra i Manel 
Ruiz i cinquanta firmes més (i espero que en 
siguin moltes més). Es tracta, senzillament, del 
canvi de colors i d’escut del futbol del nostre 
poble. Després de 90 anys coneixent-lo del 
mateix color, el verd, ara és difícil assimilar-
ne el color grana; ens l’han canviat sense cap 
motiu. Alella és verda: les seves vinyes, els ar-
bres, els pins que tant ens estimem... tot és 
de color verd!
Ara recordo la nostra joventut. Les moltes 
tardes d’estiu passades al camp de futbol, i 
també el record dels nostres pares, germans, 
marits, cosins... tots jugant al nostre club, fent 
pinya amb el nostre color: el verd. 
Els sentiments no canvien.

Carmen Godàs

Annette Serrano (voluntària), Mariví Pascual 
(col·laboradora), Carol Laurenti (col·laboradora), 
Fabiana de Tullio (tècnica).
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CARTES

Síndic 
d’errades

ELS NOMS

La gent de certa edat, més per vici que per 
altra cosa, rondinem en veure certes coses 
modernes que abans no existien. Com exem-
ple, molt significatiu i motiu d’aquesta carta 
són els noms, mai sentits al nostre poble, que 
es posen actualment als nadons:
Isa, Bea, Papik, Judith, Ot, Inka, Jéssica, Kie-
ran, Amy, Yvonne, Ian, Jan, Xesca, Enri, Pol, 
Marc, Xènia, Clàudia, Beth, Gina, Tristany, 
Meriem, Samy, Andrea, Bruna, Arnau, Maia, 
Emma, Brenda, Candela, Sheila, Mar, Kevin, 
Idoia, Ona, Ger, Berta, Aloma, Eloi, Aniol, 
Fiona, Sira, Dora, Francesca, Dàrius, Nil, Max, 
Roc, Mar, Nel, Duna, etc.
Són moderns i no són lletjos, simplement són 
diferents als d’abans: més curts i, sobretot, 
del gust dels pares. Si ens entretenim a mirar 
com eren els antics, ens quedarem una mica 
sorpresos. Uns quants de mostra:
Agustina, Anastàsia, Antolin, Apolónia, Bar-
tomeu, Beatriz, Bellido, Bernarda, Bernat, 
Bruno, Camil, Cándido, Carolina, Casimira, 
Cayetano, Rosendo, Celestino, Cosme, Cris-
tòbal, Damià, Didac, Dionisio, Eliseu, Elvira, 
Encarnación, Eugeni, Eusebio, Facunda, Fe-
lisa, Filomena, Baldomero, Segimon, Floren-
tina, Francina, Hilari, Jordina, Justa, Làzaro, 
Leonardo, Leonor, Madrona, Magí, Martina, 
Maura, Melcior, Demetri, Modesto, Mónica, 
Nicomedes, Petronilla, Providència, Claudi, 
Rogelio, Rosaura, Salomé, Salvadora, Salvi, 
Secundino, Sever, Sinforosa, Aquilino, Teo-
doro, Torcuato, Avelina, Vicenta, Elies, etc. 
Són ben capritxosos i, en aquest sentit, no 

tenen res que envejar als noms actuals. Ac-
ceptem les noves modes i costums ja que, 
per sort, el món evoluciona.

Joan Pagès 

POLICIA LOCAL O POLICIA RACIAL?

Un dia d’entre setmana, la meva parella (es-
tranger i de color) tornava de la feina amb el 
bus nit de Barcelona. Tot just caminava pel 
carrer de matinada quan un cotxe policial 
el va veure i, amb una actitud sospitosa, va 
començar a seguir-lo fent marxa enrere len-
tament. Volien saber on anava, on es dirigia 
i on vivia. Fins i tot la patrulla es va esperar 
davant del nostre domicili. Quan la meva pa-
rella es va dirigir a ells amb un “Hola, bona 
nit”, després de tota l’observació i persecu-
ció silenciosa, els oficials ni es van dignar a 
respondre. Tot el que van fer va ser mirar- lo 
amb cara de menyspreu i esperar uns minuts 
més dins del cotxe.
Entenc que el paper de la policia local es vet-
llar per la seguretat ciutadana, però no entenc 
comportaments “racistes” de cap tipus, no-
més pel simple fet que una persona de color 
camini pel carrer tornant de la feina. 
El sentiment que et considerin un delinqüent 
no és gens agradable. Espero que hi hagi una 
reflexió dins del cos de la Policia Local per tal 
que no es tornin a repetir comportaments 
d’aquest tipus. 

T. García

Existeix una situació que, malaurada-
ment, ens ha passat més d’una vega-
da als que escrivim a la revista Alella. 
Aquesta circumstància es produeix 
quan l’autor posa tota la seva il·lusió 
en l’escrit que presenta. Aleshores 
es produeix una petita errada o mal-
entès, i aquell escrit en què s’havia 
posat tantes expectatives passa a ser 
un petit disgust. Aquell detall espatlla 
bona part de la intencionalitat pri-
mera.

En el número anterior vam decidir 
dedicar la secció del personatge a 
Josep Sala. L’actual jutge d’Alella és 
realment un personatge al qual ad-
mirem i a qui volíem, i volem, home-
natjar. Tant en el desenvolupament 
de les seves tasques al front del jutjat 
de pau com en la seva labor com a 
administrador de la Fundació Aymar 
i Puig, Josep Sala és una d’aquelles 
persones que encomana bonhomia 
per tot arreu on passa.

L’errada, en aquesta ocasió, ha 
estat fruit d’una desafortunada in-
terpretació del que ens va explicar 
a l’entrevista. Referint-se a una ex-
secretaria del jutjat, vam posar en 
boca de Josep Sala la següent afir-
mació: “Per sort, després d’anar-
ho a denunciar al Departament de 
Justícia, van traslladar aviat aquella 
funcionària.”

En Josep Sala ens ha fet saber que no 
hi va haver ni denúncia ni trasllat, que 
en realitat aquella persona va deixar 
de treballar amb motiu de la seva ju-
bilació. Ens sap molt de greu aquesta 
patinada, atès que en Josep Sala és 
una persona prudent i conciliadora 
a qui no li agrada parlar malament 
de ningú.

Heus aquí, doncs, un escrit que ha-
via de servir, entre altres finalitats, 
per complaure el personatge i que, 
per culpa d’aquest malentès, ens 
ha deixat a tots amb una mica de 
regust amarg. Reiterem les nostres 
disculpes.

FOTODENÚNCIA 

EL TIL·LER DE LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

Llevar-se, com qualsevol altre dia, per acom-
panyar el teu fill a escola (quin privilegi) i tor-
nar cap a la rutina del dia a dia, quan saps que 
no serà un altre dia normal; ja ho han 
tornat a fer i sota el mateix argument 
de sempre: “estava malalt”. Estan 
tallant el formós til·ler de davant de 
l’església. Quants anys devia tenir? 60? 
70? O potser, fins i tot, més? Aquells 
avis i àvies que prenien la fresca a la 
seva ombra, ja no el poden gaudir 
més. En només 3 hores de feina, ja 
no hi és. No tinc prou coneixements 
per discutir si estava malalt o no, però 
certament, per la frondositat de les se-
ves branques i la verdor que despre-
nia després d’un estiu tan extrem com 
hem tingut, no semblava pas malalt. D’altra 
banda, em pregunto, quan un arbre esta 
malalt, no podem fer res més que fotre-li un 
tret? No hi ha cap alternativa a la motoserra? 

Per a mi el problema de fons és que sempre 
que hi una situació així, cada vegada estem 
mes uniformats, anem perdent caràcter i per-
sonalitat, i al final acabarem sent o tenint un 
poble sense res diferent de cap altre; ja no 
serà important on siguem o on anem. Tot 
serà igual, ara tindrem una vorera perfecta 
amb tres arbres igual de prims i escanyolits 

que estaran perfectament alineats i tot serà 
perfectament ordenat i bonic. Quina pena.

Pau Forcada
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Un 8,5% dels residents a Alella 
són estrangers
Dels 9.682 veïns d’Alella, 825 són d’origen estranger. Això vol dir que 
l’índex d’immigració al municipi és del 8,5%. Pràcticament la meitat 
d’aquests estrangers (48,5%) provenen d’altres països de la Unió Eu-
ropea. Els segons en nombre provenen de l’Amèrica Llatina (19,6%), 
de l’Europa no comunitària (12,6%) i del Nord d’Àfrica (10,8%). 
Són dades recollides a l’informe estadístic La immigració a la co-
marca del Maresme, elaborat pel Consell Comarcal a partir de les 
dades dels padrons municipals. Aquest document xifra en 48.554 
persones el nombre de ciutadans d’origen estranger residents a 
les diferents poblacions del Maresme. Aquesta xifra, representa un 
10,9% del total de població maresmenca i col·loca la comarca 3,2 
punts per sota de la mitjana catalana (14,1%). En el cas d’Alella, l’ín-
dex de població estrangera és lleugerament inferior al del conjunt de 
la comarca i també al català. 

Retiren la grua de Can Serra
La grua que hi havia instal·lada a Can Serra va ser retirada abans de 
l’estiu perquè va caducar la llicència específica, els promotors no van 
demanar cap pròrroga i l’Ajuntament en va demanar la seva retirada. 
Les obres de rehabilitació de Can Serra estan aturades des de fa me-
sos –arran de la mort del propietari-, però la llicència encara no ha 
caducat, motiu pel qual podrien reprendre’s sense haver de renovar, 
ara per ara, cap permís. 

Èxit de de la fira d’entitats
Alella va celebrar el passat 8 d’octubre la festa de l’associacionisme 
local amb la Trobada d’Entitats i del Voluntariat Tu fas Alella! Durant 
unes hores, la plaça de l’Ajuntament es va convertir en un aparador 
per difondre i donar a conèixer les entitats del poble i les activi-
tats que organitzen al llarg de l’any. Una trentena de parades van 
participar en aquesta trobada que també té per objectiu afavorir els 
vincles entre les diferents associacions d’Alella. La Trobada d’Entitats 
va finalitzar amb un dinar popular a Can Gaza per a les entitats i els 
seus voluntaris, al qual hi van assistir més de dues-centes persones. 

NOTICIARI COMERCIAL
Reprenem la històrica secció del Noticiari Comercial. Si tens un negoci 
a Alella i hi ha una novetat significativa que vols comunicar als teus clients a 
través de la revista, no dubtis a fer-nos arribar la informació!

Benzina solidària. La Benzinera Autonet&Oil ha celebrat durant el mes 
d’octubre els dijous solidaris. L’empresa ha fet donació d’un cèntim d’euro 
per cada litre de combustible venut a quatre ONG diferents, una cada di-
jous. Esther Rocasalbas, directora de Màrqueting i comunicació, es mostra 
molt satisfeta perquè “hem perecebut un increment notable de les vendes, 
malgrat la pluja dels dos primers dijous. Estem contents de les aportacions 
que hem pogut fer a les ONG i els seus responsables ens han fet arribar el 
seu agraïment”.

2d4 canvia de local. Després de poc més de dos anys de tenir seu al carrer 
Doctor Corbera, la botiga de roba femenina 2d4 acaba d’inaugurar noves 
instal·lacions al carrer Santa Eulàlia. La Mireia i l’Anna Colomer, responsa-
bles de l’establiment, expressen amb il·lusió que el canvi ha estat positiu: 
“ara comptem amb força més espai i podem tenir més gènere. A més, el nou 
local està a un carrer de molt més pas i això ha fet que ens conegui més gent 
i que haguem guanyat clientela”. 

Trobada del teixit empresarial 
i professional
La plaça de l’ajuntament es va convertir, el passat 9 d’octubre, en 
el punt de trobada de l’activitat econòmica i empresarial d’Alella. 
Aquesta va ser la quarta edició de la Fira de Professionals i Comerç 
que organitza Alella Negocis amb la col·laboració de l’Ajuntament. 
Durant tot el matí, prop d’una trentena de professionals, comerços 
i petites i mitjanes empreses d’Alella van donar a conèixer els seus 
productes i serveis. A les anteriors edicions hi van participar més de 
quaranta professionals, comerços i representants de petites i mitjanes 
empreses que van oferir als assistents un tastet dels productes i ser-
veis que s’ofereixen al poble. 

Carles Capdevila, Premi Germans 
Lleonart 2016
El periodista Carles Capdevila va ser guardonat, el passat 15 d’octu-
bre, amb XIIIè Premi Germans Lleonart. L’assemblea local d’ERC-Su-
mem per Alella va decidir atorgar aquest reconeixement a Capdevila 
per ser considerada una “persona clau de la societat catalana” i “re-
conèixer públicament la seva aportació envers la cultura, la llengua 
catalana i el país”. El periodista i exdirector del Diari Ara, però, no va 
poder ser present a la vetllada per recollir el premi. Qui sí va assistir a 
l’acte va ser el diputat d’ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, 
que va prendre part a la taula rodona La República que estem fent. 
La vetllada va acabar amb un sopar.
Altres personalitats com Maria Mercè Roca, Roser Capdevila, Joel 
Joan, Màrius Serra, Montserrat Carulla, Miquel Calçada, l’ANC o la 
desapareguda Muriel Casals, entre altres, han estat guardonats en 
edicions anteriors del Premi Germans Lleonart. 
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DEL POBLE

Les Juntes de Govern 
Local, públiques quan 
regulin preus
Des de maig de 2016, les Juntes de Govern 
Local on s’estipulin preus públics han de ser 
a porta oberta. Tot i que la regulació dels 
imports de les activitats del municipi és una 
competència exclusiva del Ple, la majoria 
absoluta del govern d’Andreu Francisco va 
permetre delegar-ho a les Juntes de Govern 
Local. En el que va de mandat, s’han cele-
brat cinc juntes de govern local obertes per 
regular preus públics. Malgrat això, la resta 
continuen sent a porta tancada. 

Tensa picabaralla entre 
Josep Bardés i Oriol Font
Els regidors de Gent d’Alella i de la CUP van 
protagonitzar una forta enganxada en el dar-
rer ple de setembre. Font va cridar l’atenció 
als dos representants de Gent d’Alella, Mercè 
Marzo i Josep Bardés, perquè parlaven men-
tre ell llegia una moció. Marzo va es va discul-
par, però Bardés s’hi va encarar al·legant que 
havien de parlar de les seves coses i que no 
era ningú per cridar-los l’atenció. L’enfronta-
ment va anar pujant de to i Font li va etzibar 
un “ets un macarra!”. La resta del consistori 
va queixar-se de l’actuació dels dos regidors i 
va demanar “serietat”. 

El ple tomba la proposta 
de la CUP de retirar els 
privilegis en actes públics
El consistori va rebutjar, al ple de setembre, 
la moció de la CUP que pretenia retirar al-
guns privilegis dels regidors en actes pú-
blics. Tot i que ja va ser presentada al ple 
de juliol, el grup municipal la va retirar per 
la manca de consens. Després de més de 
set versions, la moció preveia, entre altres 
mesures, suprimir les entrades gratuïtes, 
reservar la fila 0 per a persones homenatja-
des i la renúncia dels regidors a la condició 
de preferència en actes privats. Tot i així, la 
proposta no va ser aprovada per la manca 
d’acord en el punt que feia referència a l’ac-
cés gratuït als responsables de l’organitza-
ció de determinats esdeveniments. La CUP 
reclamava la gratuïtat per a l’Alcalde o per 
al regidor responsable de l’àrea, però el Go-
vern va reclamar que fos un i/o, per recollir 
el lliure accés de l’Alcalde. 

El PP proposa rebutjar 
la “deriva separatista del 
Parlament de Catalunya”
El grup municipal popular va presentar una 
moció per rebutjar “la iniciativa il·legal que 
suposa l’aprovació de l’Estudi del Procés 
Constituent” i per refermar el “compromís 
amb la defensa de l’estat de dret”. El ple de 
l’Ajuntament va tombar la moció amb els 
vots en contra d’ERC, Gd’A, CDC i la CUP, 
l’abstenció del PSC i el vot a favor del PP. A 
més, alguns grups de l’oposició es van quei-
xar que la moció hagués arribat al ple, i Ori-
ol Font, regidor de la CUP, ho va qualificar 
d’insult. Durant la seva intervenció, la repre-
sentant del PP, Annerose Bloss, va reclamar 
que la bandera espanyola estigués present a 
l’ajuntament i en va col·locar una de petita 
sobre la seva taula en senyal de protesta. 

Dues noves places i 
un nou regidor per a la 
Policia Local
El Ple de setembre va aprovar la creació d’una 
plaça de sotsinspector i una de sergent. La 
primera per ser coberta per una persona ex-
terna, després de la vacant que va deixar el 
jubilat Joan Carles Pindado, i la segona per 
assignar-se per promoció interna dins del cos. 
La proposta, però, va ser molt criticada per 
l’oposició. Tant CDC com el PP van retreure 
al govern “les grans despeses per a l’Adminis-
tració” que comporten les places. Annerose 
Bloss, del PP, es va queixar perquè “50.000 eu-
ros anuals per al sotsinspector no són pocs”. 
Preguntat per la qüestió després del Ple, el re-
gidor de Seguretat Ciutadana, Fede Salas, va 
defensar que el sotsinspector sigui extern per 
“canviar els hàbits i les dinàmiques”, tot i que 
no va voler especificar els problemes interns 
del cos. “La policia funciona bé, però podria 
funcionar millor”, va sentenciar. 
Un dia després del Ple, el 30 de setembre, 
es va signar un decret d’Alcaldia, que no 
es va fer públic fins una setmana més tard, 
que estableix un intercanvi de regidories de 
l’Ajuntament. El Tinent d’alcalde i regidor de 
les àrees de Cultura i Festes Populars i Civis-
me i Seguretat Ciutadana, Fede Salas, deixa 
aquesta última cartera per fer-se càrrec de 
Participació Ciutadana, que fins ara portava 
l’alcalde Andreu Francisco. Aquest es posa al 
capdavant de la regidoria de Civisme i Segu-
retat Ciutadana. El mateix dia es va nomenar 
per la via d’urgència, i encara pendent dels 

processos selectius, el nou sots-inspector co-
ordinador de Civisme i Seguretat Ciutadana, 
Josep Antoni Gómez, provinent dels Mossos 
d’Esquadra. Aquest mateix decret va nome-
nar Tomàs Casas, que ja formava part del cos, 
com a nou sergent de la Policia Local.
Andreu Francisco, ha manifestat a la revista 
Alella que s’inicia “una nova etapa a la Policia 
Local, reestructurem el comandament”. Tots 
aquests moviments presenten una sèrie d’in-
terrogants. Malgrat tot, l’Alcalde s’ha limitat 
a dir que “s’ha cregut oportú que en aquests 
moments de canvi a la Policia Local sigui jo 
mateix qui assumeixi la responsabilitat políti-
ca de l’àrea”. 

 

Es crea el Consell Sectorial 
Municipal de Barris

El ple de juliol va aprovar la constitució del 
Consell Sectorial de Municipis de Barris, un 
espai d’interlocució entre l’Ajuntament i les 
associacions de veïns i veïnes d’Alella. L’òrgan 
estarà integrat per l’Alcalde, en qualitat de 
president, i per un representant de les sis asso-
ciacions de veïns que consten al Registre Mu-
nicipal d’Entitats d’Alella: Canonge-La Font, 
La Serreta, Comafosca, Can Teixidó, Can Sors 
i Mas Coll. A més, en funció de l’ordre del dia, 
el president podrà convidar els responsables 
de les diverses àrees de l’Ajuntament. El Ple-
nari del Consell es reunirà cada tres mesos en 
sessions ordinàries i de manera extraordinària 
quan es consideri necessari. La proposta es va 
aprovar amb el vot a favor d’ERC, el PSC i la 
CUP i el vot en contra de Gd’A, CDC i el PP.  

Rosa Moraleda serà 
la nova jutgessa de pau 
substituta
Montserrat Bengochea va ser la persona que 
ocupava aquest càrrec fins al juliol. El ple 
va aprovar la candidatura de Rosa Morale-
da després de fer una votació secreta amb 
urna. Tot i que l’oposició reclamava que fos 
a mà alçada, el govern va guanyar la votació 
perquè fos un vot secret i la candidatura de 
Moraleda va resultar la vencedora amb nou 
vots a favor enfront els tres de la de Ben-
gochea. Rosa Maria Moraleda va formar part 
de les llistes d’ERC en les eleccions de 2011 i 
de 2015, la qual cosa va motivar un vot nul 
amb una papereta amb el seu nom ratllat i la 
inscripció “No és ètic imposar un candidat de 
la llista amb majoria absoluta”. 

DEL PLE
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ÒSCAR PALLARÈS

ACTUALITAT

Anna Alfaro: 
“El que m’han aportat les entitats 

és el coneixement del poble”

Durant aquest mandat, estem fent 
les fotos dels regidors entrevistats 
a una vinya. Anna Alfaro va triar 
la vinya de Can Poch per dur 
a terme la seva sessió fotogràfica.

La regidora de les àrees d’Adolescència i Joventut i d’Equitat, Anna Alfaro, és la més jove de l’Ajun-
tament. Potser per això s’encarrega d’articular les polítiques que afecten els joves i els adolescents 
d’Alella. Potser, també, perquè sempre ha format part del teixit associatiu del municipi. Graduada 
en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, ha passat per entitats com l’Esplai Guaita’l, els 
Timbalers del Vi d’Alella o la Coral Polifònica Alella. Jove i amb ganes de participar en un projecte 
col·lectiu, l’Anna Alfaro repassa els principals objectius de les seves regidories. 
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CARLA RIVEROLA 
FOTOS: ÒSCAR PALLARÈS 

Què fa una jove de 25 anys en política?
Doncs, bona pregunta! La veritat és que mai 
no m’ho he plantejat com un objectiu. De 
fet, he estudiat Humanitats i tinc molts in-
teressos a nivell professional, però no mai 
m’havia plantejat ser regidora. 

Com se’t presenta l’oportunitat?
Un dia l’Andreu em va dir: “Anem a prendre al-
guna cosa!”. Em va proposar entrar a llistes i, 
al principi, em va sorprendre molt. No anava 
a buscar-ho. Sóc persona de pensar-me molt 
les coses i, després de donar-hi moltes voltes, 
vaig fer el pas. Sempre he participat molt del 
teixit associatiu del poble. He participat molt 
a nivell d’entitats, però mai des de la vessant 
política de partit. De fet, mai he militat en cap 
partit ni tinc intenció de fer-ho. 

Quina influència ha tingut en la política 
la teva participació en les entitats del 
poble? Ha estat un motor per entrar a 
l’Ajuntament?
No és un pas que ha d’anar obligatòriament 
seguit, però et dóna unes taules per desenvo-
lupar-te a molts altres llocs, sigui en política, 
en llocs de feina o a la Universitat. El que 
m’han aportat les entitats, molt positiu per 
al càrrec que ara ocupo, és el coneixement 
del poble. Si estàs dins d’entitats, vol dir que 
t’hi interesses i hi estàs compromès. 

En un moment de profunda desafecció 
dels joves cap a la política, et consideres 
una rara avis?
Una cosa és la política estatal i una altra 
molt diferent és la política a nivell local. 
No conec en profunditat la política estatal, 
però a nivell local, les maneres i les persones 
compten molt. Treballes en un projecte per 
al teu poble. 

Si t’haguessin proposat anar a unes llis-
tes autonòmiques o estatals, t’ho ha-
guessis plantejat?
No. Anar a llistes locals és un projecte en 
què tu sents que pots aportar coses des de 
la realitat més propera. Crec que hi ha una 
diferència molt gran entre la política naci-
onal i la local. 

Com va rebre el teu entorn la notícia 
d’entrar en política? Hi ha hagut sorpre-
sa o alguns van pensar: “De l’Anna ja 
m’ho esperava!”?
Ni una cosa ni l’altra. Ho van rebre amb més 
alegria que no pas jo. En un principi m’ho 
vaig pensar moltíssim, justament pel tema 
que jo no era de cap partit. Òbviament, amb 
ERC hi tinc afinitat i m’hi sento molt còmo-
da. D’entrada vaig pensar: “I ara què?”. Però 

tothom em va donar molt de suport des del 
principi. Ho van veure com una cosa molt 
positiva.

Ara que ja han passat uns mesos, ser 
regidora és com t’esperaves? 
Em costa recordar què és el que m’esperava. 
És una experiència intensa. T’has de situ-
ar en moltes coses de cop, t’has de centrar 
en l’administració local, dins del govern, 
l’equip, el joc oposició-govern...

Com és la relació amb l’oposició?
Penso que entre els partits d’esquerra, l’en-
tesa en temes polítics és més lògica. Però 
també penso que les maneres són molt im-
portants, i en una política tan de proximitat 
–que justament és el punt de qualitat que 

té o pot arribar a tenir la local- hi fan molt 
les relacions. Amb Adolescència i Joventut, 
que estem elaborant un nou pla, intentem fer 
sessions amb l’oposició amb la voluntat d’in-
cloure’ls. La voluntat és d’entesa i cordialitat. 

Fa uns mesos l’oposició va firmar un mani-
fest per queixar-se de l’actitud del govern...
En aquell moment em va sorprendre molt 
perquè no em quadrava gens amb la realitat. 
Venint de fora de tot aquest món, que em 
sentia una mica ‘passerell’ en totes aquestes 
dinàmiques, em va semblar un document 
destructiu que no s’aguantava amb cap so-
lidesa. La discrepància i la diferència estan 
bé, però sempre des del respecte. 

Quina dedicació tens a l’Ajuntament? 
A què et dediques a part de la política? 
Tinc dedicació parcial, però és una feina 
que ocupa moltes hores. Aquest any estic 
cursant el curs de Polítiques de Joventut i 
un curs de lectures de teories feministes. 
Estudio italià i segueixo vinculada a les en-
titats del poble. 

Quins són els grans objectius d’aquest 
mandat per a la regidoria d’Adolescència 
i Joventut?
Estem començant a renovar el Pla de Joven-
tut, que s’acaba aquest any. Hem començat a 
preparar el nou, que durarà quatre anys. En 
l’antic, hi havia una línia de programa que 
era Adrenalina. Gràcies a la qualitat de la 
feina de les tècniques, ha anat agafant molta 
embranzida, fins a tal punt que ens hem plan-
tejat realitzar un Pla Local d’Adolescència i 
Joventut que engloba un pla per a Adoles-
cència i un altre per a Joventut. Són dues 
eines que, a nivell tècnic i polític, et donen 
les directrius que són important emprendre. 

Quina és la principal diferència respecte 
a l’anterior pla, doncs?
L’antic pla local era un únic pla. No es feia més 
diferència. Sí que hi havia una línia que enca-
rava més el tema adolescent. Això s’ha anat 
plantejant i aquest any ja ens plantegem políti-
ques per a adolescents i polítiques per a joves. 

Quina valoració es fa de l’antic Pla Local 
de Joventut?
Encara no s’ha fet l’avaluació final, però ha 
estat un pla que ha dotat la regidoria d’una 
base molt sòlida. 

Què és el que es vol potenciar a partir 
del nou Pla Local d’Adolescència i Joven-
tut d’Alella?
Estem en fase de diagnosi. En temes d’Ado-
lescència hem passat enquestes a tots els 
nois i noies de l’Institut i volem passar-les 
també als centres privats perquè és im-
portant incloure’ls. En aquest sentit, hem 
destinat molt d’esforç perquè és un pla que 
mai s’ha fet abans en Adolescència. S’ha de 
potenciar aquesta àrea. La finalitat última 
del pla local és que sigui útil per als joves 
d’Alella i que s’ajusti a la realitat que tenim. 

Dues preocupacions del jovent són l’ac-
cés a l’habitatge i l’atur. Què pot fer 
l’Ajuntament per intentar pal·liar-ho?
És un problema que preocupa molt a nivell 
d’estat. Aquí ens trobem que tenim un model 
de poble amb poc lloguer i lloguer car. Es-
tem treballant en paral·lel amb la regidoria 
d’Habitatge i intentem treure línies d’ajudes, 
habitatges per a joves... És una situació com-
plicada i preocupant. No volem que els joves 
es vegin obligats a marxar d’Alella. 

En una entrevista anterior, la regidora 
d’Habitatge, Laura Ribalaiga, va declarar 
que si es feia una nova promoció de llo-
guers socials, el més segur és que anés 
destinat als joves...
Sí. És molt positiu que una regidoria que no 
és de joventut també apliqui polítiques per 
a la joventut. 

“SEMPRE HE PARTICIPAT 
MOLT DEL TEIXIT ASSOCIATIU 
DEL POBLE, PERÒ MAI DES 
DE LA VESSANT POLÍTICA 
DE PARTIT. DE FET, MAI HE 
MILITAT EN CAP PARTIT NI 
TINC INTENCIÓ DE FER-HO”

“LA DISCREPÀNCIA I LA 
DIFERÈNCIA ESTAN BÉ, PERÒ 
SEMPRE DES DEL RESPECTE”

ACTUALITAT
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Les regidories treballen unides?
És el que intentem, i ara ens hi estem po-
sant més intensament. Hi ha regidories 
molt transversals, com les que porto jo, que 
passen per moltes altres: equitat, esports o 
habitatge toquen moltes tecles. 

Creus que els joves d’Alella tenen prou 
espais i activitats de lleure? 
Depèn com t’ho miris. A nivell d’adminis-
tració local, tenim una oferta variada d’ac-
tivitats, des de ioga fins a photoshop, més 
orientat a la formació. A nivell local, tenim 
l’àmbit d’entitats, que jo considero que és 
fonamental a qualsevol poble que dinamitzi 
més enllà de l’administració local. 

Per què creus que sempre són les matei-
xes persones les que col·laboren i s’im-
pliquen?
Hi ha un perfil de persones a què li agrada 
comprometre’s amb un projecte i el tira en-
davant. No tothom ho fa. Cadascú és lliure 
de fer-ho o no. Però sempre t’acabes trobant 

que a tots els espais on vas som les matei-
xes persones. Jo crec que va per afinitats i 
interessos, i si tens temps. El compromís 
és important. 

Hi va haver molta polèmica pels nom-
brosos botellons que van organitzar 
molts joves durant la Festa Major...
El que et trobes és que són nois i noies que 
volen estar amb els amics i reunir-se. A me-
sura que avança la nit, pot acabar amb histò-

ries que no són gaire adequades. Vam veure 
que s’hi havia de fer alguna cosa. Ara sempre 
que fem actuacions de nit tenim un estand 
amb informació, alcoholímetres... Intentem 

fer prevenció i sensibilització amb temes de 
drogues, alcohol i relacions sexuals. 

Quines mesures es van prendre per a la 
Verema?
Vam estar tot l’equip in situ. Vam muntar un 
estand, vam repartir aigua i menjar, i teníem 
dos educadors de carrer que anaven voltant i 
observant dinàmiques o moments en què s’hi 
hagués d’intervenir. Si algú se n’havia passat 
amb l’alcohol, vam donar-li suport. De cara a 
aquest any, s’obrirà una nova línia que treba-
llarà tot aquest tema, amb famílies, joves, ado-
lescents, polítics, tècnics i professors: tots els 
agents educatius. Ja no és només què fas a la 
nit, sinó com et relaciones amb l’espai públic. 

Una de les queixes va venir dels comerci-
ants de la plaça Antoni Pujadas...
És normal. Vulguis o no, quan passa tanta 
gent per un lloc, es nota. Tothom hem d’aga-
far consciència que és un problema comu-
nitari i que hem de fer-li front des de vàries 
òptiques. 

“INTENTEM FER PREVENCIÓ I 
SENSIBILITZACIÓ AMB TEMES 
DE DROGUES, ALCOHOL I 
RELACIONS SEXUALS”

Alfaro, entre vinyes. Al fons, la torre del molí de Can Poch.
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ACTUALITAT

Equitat és una regidoria que també s’en-
foca des de diverses perspectives. De 
què s’ocupa exactament?
L’objectiu d’Equitat és la prevenció i la sen-
sibilització en termes de gènere i equitat en 
general. Quan hi ha intervenció, és compe-
tència de Serveis a les Persones. Nosaltres 
som com un braç que actua amb prevenció. 

Hi ha un equip tècnic darrere? Com us 
organitzeu?
Abans hi havia la regidora i una tècnica com-
partida per Serveis a les Persones i Equitat. 
Es realitzaven actes puntuals com la Set-
mana de la Salut, el 8 de març, etc. Quan 
vam plantejar les regidories, vaig veure la 
necessitat que fos una àrea que tingués ac-
tivitat durant tot l’any. Si no, per a mi perdia 
el sentit. Es va posar una tècnica a Equitat, 
compartida amb Cooperació. 

Quines línies d’actuació se segueixen?
Estem començant amb un Pla Local d’Equi-
tat, que just acabem de començar. Intentarà 

vehicular totes les polítiques d’equitat del 
poble d’Alella. Abans estàvem adherits al 
Pla d’Igualtat Comarcal, però no teníem 
cap eina a nivell local. La idea era dotar-nos 
d’una eina potent, però humil. Prefereixo te-
nir un pla amb poques accions, però que les 
puguem complir en aquest mandat. També 
tenim un protocol per abordar assumptes 
de violència masclista. 

Quins nous objectius us heu marcat 
per a aquest mandat?
Com a regidoria, ens hem marcat línies d’ac-
tuació. Entre elles, el tema de LGBTI, que no 
s’ha tractat mai. Creiem que s’ha de posar 
fil a l’agulla. 

Hi ha igualtat entre homes i dones 
a Alella? 
Penso que al món no n’hi ha, ni a Catalunya 
ni a Espanya. És una realitat present. No és 
que a Alella no existeixi, però a Catalunya sí. 
A Alella existeix i a Catalunya també. 

S’ha detectat algun cas de violència 
masclista?
Sí, és clar. Però és un tema que el porta la 
regidoria de Serveis a les Persones. A Alella 
no som pas especials. 

Amb l’atur, per exemple, Alella és una 
mena de bombolla. Passa el mateix amb 
la violència masclista?
Òbviament no som un municipi que es carac-
teritzi per tenir uns alts índexs de violència. 
Però el masclisme no entén de bombolles. 
Està a tot arreu. 

Quines accions es duen a terme per 
eradicar la desigualtat des d’Alella?

Sóc bastant contrària a basar les actuaci-
ons en dies concrets. No sóc fan de capita-
litzar-ho tot en un dia. Penso que cal treba-
llar de la mà de totes les altres regidories, 
de la mà de les escoles, els instituts, les 
entitats, les associacions esportives... Una 
de les prioritats és que els centres educatius 
se sumin al Pla Local d’Equitat, perquè és 
justament allà on es repeteixen patrons de 
conducta. 

Et veus molts anys més de regidora? 
En principi no. Estic aquí per aportar el mà-
xim que pugui a Alella, i intentar fer la meva 
feina el millor possible. Però no és la meva 
finalitat a llarg termini. Quan acabi aquesta 
etapa haig de seguir fent el camí que jo com 
a persona vull explorar i viure. 

A què t’agradaria dedicar-te?
Sóc molt tastaolletes. Tinc moltes passions. 
El periodisme i la docència sempre m’han 
cridat molt. La carrera que he estudiat és 
molt transversal i per això m’agrada tant. 

Quina és la teva visió del moment que 
està vivint el país?
M’agradaria que acabés bé per a tots els ca-
talans i catalanes, i que puguem decidir. 

PERFIL
• Va néixer a Alella el 10 d’abril de 1991, fa 
25 anys. La seva mare és de Cal Vegetalí, 
on els seus avis feien de masovers. 
• Actualment és la regidora més jove de 
l’Ajuntament.
• Va estudiar a l’Escola Fabra, a l’Institut i, 
després, Humanitats a la Universitat Pom-
peu Fabra. Una carrera que, segons expli-
ca, li agrada molt pel fet de ser transversal. 
• Va viure a Florència durant un any en un 
programa Erasmus de la Universitat. Allà 
va aprendre l’italià. 
• Confessa que li interessa molt el perio-
disme, la ràdio, el doblatge i la docència. 
Li agrada remenar llibres de la biblioteca, 
escriure, la música, l’art, els animals i la 
muntanya. 
• Gaudeix compartint camí amb els seus 
amics i amigues. 
• Actualment forma part del Club Rugby 
Femení d’Alella, els Timbalers del Vi, l’Es-
plai Guaita’l i Cerquem les Arrels. Tot i que 
hi ha passat molts anys, ara s’està prenent 
un temps de la Polifònica Joia. 
• No milita a ERC, es va incorporar a les 
llistes del 2015 com a independent. “No 
milito a cap partit ni tinc intenció de fer-
ho”, ens diu. 

“L’OBJECTIU D’EQUITAT 
ÉS LA PREVENCIÓ I LA 
SENSIBILITZACIÓ EN TERMES 
DE GÈNERE I EQUITAT EN 
GENERAL”

“COM A REGIDORIA, ENS 
HEM MARCAT LÍNIES 
D’ACTUACIÓ. ENTRE ELLES, 
EL TEMA DE LGBTI, QUE NO 
S’HA TRACTAT MAI. CREIEM 
QUE S’HA DE POSAR FIL A 
L’AGULLA”
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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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ACTUALITAT

ELISABET SOLSONA 
L’Associació Dones Solidàries d’Alella va 
organitzar una jornada sobre la desaparició 
forçada de menors, el passat 1 d’octubre a 
la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona 
(URV). Durant aquesta jornada es va presen-
tar l’Observatori de Desaparicions Forçades 
de Menors. Aquest organisme neix de la tesi 
doctoral de la Dra. Neus Roig, antropòloga 
per la URV i doctora en Ciències Humanes i 
Socials per la UAL. Roig és autora de la tesi La 

búsqueda de la filiación biológica. La deten-

ción ilegal de recién nacidos y la usurpación 

de su identidad en España (1938-1996) –la 
va haver de presentar a Almeria per les dificul-
tats que va tenir a Catalunya– i per la qual serà 
investida Doctora Honoris Causa. En aquesta 
tesi, la Dra. Roig prova l’existència de trames 
organitzades de metges, monges, llevadores i 
personal del Registre Civil que s’encarregaven 
de vendre nadons després de dir a la seves 
mares que havien mort. 

Donar eines jurídiques a les víctimes
M. Àngels Prats, membre de Dones Solidà-
ries d’Alella, explica que l’Observatori neix 
amb la voluntat de donar eines jurídiques a 
les víctimes i també amb la finalitat de portar 
la qüestió al Parlament perquè la Generalitat 
s’impliqui activament, doni suport a les vícti-
mes i s’investiguin aquests casos fins al final.
La presidenta de l’entitat alellenca, Magda 
Lienas, explica que “quan vam conèixer la 
doctora Roig i ens vam assabentar que estava 
aprofundint en el tema dels nens robats, vam 
veure molt clar que, com a dones, havíem de 
donar-hi suport”. Dones Solidàries ja ha tirat 
endavant activitats relacionades amb la me-
mòria històrica, i és sensible a aquest tipus 
de temes, motiu pel qual va decidir tirar enda-
vant l’Observatori de Desaparicions Forçades 
de Menors i també les jornades del passat 1 
d’octubre per donar-ho a conèixer. Precisa-
ment, a la inauguració va prendre part com a 
representant de l’entitat alellenca M. Àngels 
Prats, advocada que també es va encarregar 
de moderar una de les dues taules rodones. La 

Dra. Neus Roig, doncs, presidenta de l’Obser-
vatori de Desaparicions Forçades de Menors, 
és el vincle entre l’Associació Dones Solidàries 
d’Alella i la Universitat Rovira i Virgili, empla-
çament on es van celebrar les jornades.

En el marc d’aquesta jornada també es va 
constituir el Comitè Científic de l’Observatori 
de Desaparicions Forçades de Menors, que 
pretén treure conclusions científiques i apro-
fundir molt més en les anàlisis d’ADN que han 
de permetre aclarir casos de presumptes ro-
batoris de nens. Uns casos que van començar 
durant el franquisme i que s’han allargat fins 
als anys 90.

Dues taules rodones
Durant la jornada, que portava per títol La 
desaparició forçada de menors a Espanya: 
de 1936 als nostres dies, es van celebrar dues 
taules rodones centrades en la Desaparició de 
nens durant el franquisme. Memòria històri-
ca i reparació i en les Vies jurídiques per a la 

reparació a les víctimes i la no repetició, i es 
van poder sentir diversos testimonis de mares 
de nens robats. 

També es va fer entrega de la 1a Distinció 
anual de l’Observatori de Desaparicions For-
çades de Menors, en reconeixement a l’acti-
vitat en favor de la justícia, la reparació a les 
víctimes i la no repetició, reconeixement que 
va rebre en Pablo de Greiff, relator de l’ONU.

Des de l’any 2010 s’han presentat prop de 
400 denúncies per nens robats a Catalunya i, 
l’Observatori de Desaparicions Forçades de 
Menors denuncia que la justícia ha arxivat la 
majoria de casos. Lienas subratlla que aquests 
casos “no prescriuen fins que no es troba la 
persona desapareguda, viva o morta” i explica 
que almenys 3 d’aquests casos s’han elevat a la 
Unió Europea, però que encara no s’han resolt.
Dones Solidàries d’Alella té previst organitzar 
una xerrada properament al poble per explicar 
aquest projecte que impulsa de la mà de la Dra. 
Neus Roig. 

Dones Solidàries apadrina 
l’Observatori de Desaparicions 
Forçades de Menors
L’entitat va organitzar una jornada sobre aquesta qüestió a la Universitat Rovira i Virgili

Un moment de la jornada, a la Universitat Ramon Llull.
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ACTUALITAT

ÀLEX ASENSIO 
Tot indica que hi ha més senglars 
que mai, i això té efectes sobre 
l’agricultura a cel obert: els animals 
penetren en els camps, els sembrats 
i els horts i en malmeten part de la 
collita. L’augment en les darreres 
dècades de la massa arbòria i ar-
bustiva en detriment dels conreus 
de muntanya n’ha afavorit la proli-
feració, a la qual cosa s’afegeix la 
manca de depredadors naturals i el 
desvergonyiment de l’espècie per 
apropar-se a zones urbanes de la 
Serreta, Mas Coll, Alella Parc o can 
Comulada a la recerca de restes de 
menjar a les àrees de contenidors 
o dels brots tendres de canya prop 
dels torrents. Se sap que els ani-
mals que freqüenten zones urbanes 
no només s’hi acostumen –els sen-
glars són summament adaptatius–, 
sinó que dupliquen el pes i acceleren la seva 
capacitat reproductiva amb relació als seus 
congèneres.

Tot plegat fa que s’hagi incrementat la 
pressió d’aquests animals sobre la vinya: amb 
poc més de 250 hectàrees en producció, el 
raïm de la DO Alella és un bombó molt ape-
tible en un mar de 10.000 hectàrees de bosc i 
brolla. Allà on actuen la destrossa és impor-
tant, ja que hi acostumen a anar en grup: els 
exemplars adults aterren els gotims perquè 
els garrins se’n puguin servir.  

Parlant de la DO Pla del Bages, el director 
de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAV), 
Salvador Puig, admetia aquest setembre que 
el fet que, com a Alella, a la Catalunya central 
hi hagi poca extensió de vinya, afegit a la se-
quera d’aquest estiu, fa que els danys siguin 
més grans perquè els senglars no tenen aigua 
i es llancen cada cop més a les vinyes per 
sadollar la set. Bandades de 25 exemplars 
s’han arribat a menjar una tona de raïm en 
una sola nit.

A la DO Empordà, el Consell Regulador 
qualifica els senglars de “plaga” i els atribu-
eix pèrdues en la producció de 236.000 quilos 
de raïm el 2015 i un perjudici econòmic de 
mig milió d’euros pel cap baix, si s’hi sumen 
l’adopció de mesures de protecció i les tas-
ques de reparació de les tanques. En algunes 
explotacions els senglars s’han cruspit entre 

un 10 i un 20% del raïm, cosa que equival a la 
pèrdua d’una collita sencera cada 8 o 10 anys. 

Per a la majoria de cellers el problema és 
relatiu, amb minves inferiors al 5% de la co-
llita, però l’escomesa dels porcs pot fer molt 
de mal a alguns elaboradors i viticultors que 
elaboren vins de finca o parcel·la amb el raïm 
d’una sola vinya. A Alella, els senglars han 
estat el cop de gràcia que ha fet desaparèixer 
els darrers parcers: el propietari de les vinyes 

de can Colomer les ha llogades al 
viticultor Oriol Artigas perquè ja no 
s’hi veia amb cor; a can Sopes van 
donar a menar les del sot d’en Rams 
a Alella Vinícola; al turó del Galze-
ran ha estat Alella Vinícola qui se 
n’ha desprès d’una part perquè s’hi 
baralli un jove sommelier, i a can Pa-
reras han renunciat completament 
a tenir-ne cura.

Mecanismes de control
Antigament, per foragitar els sen-
glars es col·locaven manyocs de cer-
res en el perímetre de la vinya que 
es volia protegir, com feien fins no 
fa pas gaire els germans Monteys, 
de Montornès del Vallès: “els porcs 
associen l’olor del pèl amb un dels 
seus que ha pres mal i, com són ani-
mals intel·ligents, giren cua davant 
la possibilitat que puguin córrer la 

mateixa sort”. També hi ha qui penja una bos-
sa amb cabells humans, però té una durada 
limitada de 3 o 4 dies. “Encara que estigui 
tallat, és una olor molt forta per al senglar, 
que creu que allà on hi ha pèl hi ha algú”.

Al País Basc, la Diputació de Biscaia ha 
assajat un repel·lent olfactiu amb orina de 
llop en els vorals d’algunes carreteres per evi-
tar accidents de trànsit, i existeix també un 
repel·lent gustatiu que es comercialitza amb 
forma de croqueta que s’aplica en zones fre-
qüentades per senglars. El producte, confegit 
amb farina, oli de peix i un agent amargant, té 
un sabor desagradable que persisteix durant 
dos mesos i que fa que l’animal no torni més. 

En l’actualitat, la majoria de cellers i vi-
ticultors han optat per protegir les vinyes o 
bé amb tanca cinegètica o bé amb vailets i 
pastors elèctrics amb dos fils a 25 i 50 cm d’al-
çada i una potència mínima de 4 joules. Són 
inversions costoses i gairebé mai no resulten 
efectives al cent per cent, ja que, com diu un 
pagès, “on entra el morro, entra l’animal”. Per 
això són moltes les veus que exigeixen una 
acció decidida de l’administració.

Caça o esterilització
Segons el Programa de seguiment de les po-
blacions de senglars a Catalunya, el nombre 
d’exemplars caçats la temporada 1990-1991 va 
ser de 6.453, mentre que la temporada 2014-

Senglars a les vinyes
El creixement exponencial de la població de senglars qüestiona l’efectivitat 
de la caça com a mecanisme de regulació i obre el debat de l’esterilització

Porc vietnamita hibridat amb senglar, a una vinya del Priorat.
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Causes de l’augment de la població 
de senglars a Catalunya

Factors biològics 
Alta taxa reproductiva: a partir dels sis mesos
de vida, les femelles poden parir dos cops l’any 
amb una mitjana de 4-5 garrins per part.
Longevitat elevada: fins a 10 anys.
Dieta omnívora.
Alta capacitat de dispersió i d’adaptació.

Factors antropogènics 
Extensió de l’hàbitat forestal.
Absència de depredadors naturals: únicament 
el llop.
Hibridació amb el porc domèstic, la qual cosa 
augmenta la taxa reproductiva.
Alimentació suplementària: conreus, contenidors, 
jardins...
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2015 la xifra va arribar als 36.447. Segons 
aquestes dades, la població s’hauria quintupli-
cat fins a situar-se entre els 100.000 i 150.000 
exemplars a tot Catalunya, segons l’estimació 
del Departament d’Agricultura. Els experts 
alerten que sobrepoblació pot suposar un risc 
per a la mateixa espècie, que esdevé vulnera-
ble a la propagació de malalties, especialment 
si es produeixen concentracions importants 
en determinats indrets.

Fins a la data, la caça és el mètode que 
tradicionalment s’ha usat per controlar-ne 
la població, però hi ha diverses objeccions 
que en qüestionen la idoneïtat, començant 
pel sofriment que ocasiona als animals i aca-
bant per l’efectivitat real, un cop comprovat 
que després de 25 anys de batudes el número 
de senglars i els perjudicis que ocasionen a 
l’agricultura segueixen a l’alça. L’explicació 
és doble: d’una banda, l’espai que ocupaven 
els animals abatuts és ràpidament ocupat per 
d’altres i, de l’altra, els super-
vivents tenen accés a més 
recursos alimentaris i això 
afavoreix que augmentin la 
seva capacitat reproductiva. 

En el número anterior 
de la revista, el president 
del Consorci del Parc de la 
Serralada Litoral, Andreu 
Bosch, apuntava un altre 
problema: “les colles de ca-
çadors estan envellides i es 
cansen de sortir”. La prova 
és que el nombre d’integrants 
decau cada any que passa: 
dels 25 de membres de mit-
jana que hi havia el 2012 s’ha 
passat a 13 el 2015. En el con-
junt del país, les llicències 
de caça s’han reduït de les 
106.000 de 1996 a les poc més de 47.000 actuals.  

Davant d’aquest escenari, cada cop hi ha 
més veus entre la comunitat científica i els 
grups animalistes que advoquen per l’esteri-
lització a través de l’administració de vacunes 
anticonceptives. A favor seu hi ha l’eficiència 
a mig termini, ja que si s’aplica anualment en 
els animals més joves la taxa de natalitat ani-
rà disminuint progressivament. Fins ara, to-
tes les proves s’han efectuat als Estats Units 
i la Gran Bretanya amb animals en captivitat.

 La xarxa de parcs de la Diputació de 
Barcelona i la facultat de Veterinària de la 
Universitat Autònoma han ideat una prova 
pilot pionera a Europa que s’hauria d’aplicar 
sobre un centenar d’animals al Parc de Sant 
Llorenç del Munt. Les expectatives són altes: 
la vacuna inhibeix les hormones que regu-
len el comportament sexual i podria reduir 
la reproducció al voltant del 75% el primer 
any i del 50% el segon, però tot i que fa temps 
que se’n parla –i diversos mitjans se n’han 
fet ressò– “resulta molt complicat obtenir els 

permisos dels productes que s’han d’aplicar”, 
segons el tècnic en conservació d’aquest es-
pai natural, Josep Torrentó.

En l’altre plat de la balança hi ha el cost i 
la dificultat d’aplicació dels anticonceptius de 
forma selectiva, ja sia per injecció o per via 
oral mitjançant esquers. Una altra incògnita 
són els efectes que tindria en la cadena tròfica 
en cas de consumir carn d’exemplars vacu-
nats, ja que el tractament actua sobre el sis-
tema immunitari i produeix anticossos amb 
una perdurabilitat d’entre quatre i deu anys.

Mecanismes de control
El territori de la DO Alella se superposa gai-
rebé al detall amb l’Espai d’Interès Natural de 
la Conreria-Sant Mateu-Céllecs, que és gestio-
nat pel Consorci del Parc de la Serralada Lito-
ral. Des de l’any 2005, aquest Parc participa en 
el Programa de seguiment de les poblacions 
de senglar a Catalunya. El Programa compta 

amb 22 observatoris arreu del país en el trian-
gle comprès entre l’Empordà, l’Alt Pallars i els 
Ports de Beseit i recopila dades de totes les 
batudes de senglar realitzades per les colles 
de caçadors senglanaires. En el nostre cas, 
les últimes xifres corresponen a la tempora-
da 2014-2015 i han estat subministrades per 
les colles d’Argentona, Cabrera, Montornès, 
La Roca, Vilanova del Vallès, Vallromanes i 
Serra de Marina. S’hi van fer més batudes que 
mai, un total de 126, i es van cobrar el màxim 
històric de peces, 321, amb una mitjana de 2,6 
animals per cacera.

Enguany, el període hàbil de caça ha estat 
comprès entre el 6 de setembre de 2015 i el 27 
de març de 2016. Per segona vegada, doncs, 
la Generalitat ha mantingut la declaració 
d’“emergència cinegètica” per danys causats 
pel senglar a l’agricultura a Barcelona, Cata-
lunya Central i Girona i, en conseqüència, la 
temporada de caça s’ha allargat respecte de 
la durada tradicional amb l’objectiu, preci-
sament, de reduir les poblacions de senglar.

Tanmateix, les delegacions territorials del 
Departament d’Agricultura poden atorgar, 
fora d’aquest termini, autoritzacions especi-
als per a la caça del porc senglar per “danys a 
l’agricultura”, prèvia sol·licitud de l’interessat. 
En alguns casos són vinyataires els qui for-
mulen la petició. En concret, entre els mesos 
de març a octubre de 2015 es van abatre per 
aquest procediment –conegut com a “aguait”– 
un total de 87 animals dins l’àmbit del Parc.

Sumades totes les peces fan un total de 
398, que representen un terç dels senglars 
avistats i un increment de les captures del 
38% respecte de la temporada anterior. 

Densitat elevada i encreuaments
Al Parc de la Serralada Litoral la densitat de 
senglars se situa al voltant dels 9 individus 
per quilòmetre quadrat, un valor elevat però 
que se situa una mica per sota dels 10,5 d’al-
tres espais del nostre entorn com Collserola, 

la Serra de Marina o el Montne-
gre i el Corredor. Aquest indica-
dor es calcula tenint en compte 
el nombre d’exemplars caçats, 
el nombre de batudes realitza-
des i la superfície abastada en 
les caceres. D’aquestes dades 
es desprèn que la densitat a la 
Serralada Litoral hauria aug-
mentat un 32% respecte de la 
temporada anterior.

L’any passat es van capturar 
a la zona quatre porcs vietnami-
tes assilvestrats, si bé no s’ha 
anotat l’observació d’individus 
creuats amb senglar. L’encre-
uament entre porcs domèstics 
-de la raça vietnamita o altres- i 
senglars no és desitjable, ja que 
amenaça la puresa de l’espècie 

autòctona, contribueix a augmentar encara 
més la productivitat de les poblacions de sen-
glar  i agreuja els conflictes de cohabitació en 
el medi urbà i rural.  

El cabirol, en segon lloc

El cabirol és l’espècie de cèrvid més petita 
d’Europa i al Maresme hi ha qui l’emparen-
ta etimològicament amb els topònims de 
Cabrils, Cabrera o Montcabrer. Constitueix 
la segona espècie de caça major més per-
seguida de Catalunya, amb prop de 2.000 
captures anuals. Tot i que a menor escala, 
també representen una amenaça per al con-
reu de la vinya. A la Serralada Litoral, l’any 
passat se’n van matar 17: 9 femelles i 8 mas-
cles d’entre 19 i 25 quilos, si bé les dades 
no inclouen els exemplars que es poguessin 
caçar en el període de primavera i estiu, 
quan només es pot disparar als mascles.

ACTUALITAT
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ALBERT ALABAU 
Amb la música per bandera, en Gerónimo 
Balado sap des de ben petit què és el que li 
agrada i el que vol fer a la vida. Sent enca-
ra un nen que passeja pels carrers d’Alella 
amb el cap ple de somnis musicals, comença 
amb la seva primera banda: Interiores. Dins 
d’aquesta, formada amb dos dels seus amics 
i desprenent l’estil rocker que a ells els hi 
agradava escoltar, Balado comença a veure 
que té talent, que hi ha un forat al 
món de la música on ell pot endins-
ar-se. Amb poc més de tretze anys, té 
decidit a què es vol dedicar de gran. 

Del taller de músics a Cuba
Estudiant música de forma paral·lela 
al col·legi, Balado comença a absor-
bir coneixements, a conèixer gent 
relacionada amb el que ell estima, 
a aprendre tècniques, a provar nous 
instruments, etc. Dins d’un taller de 
músics de Barcelona, coneix en pro-
funditat el gènere del jazz i comença 
a introduir-lo en les seves composici-
ons. A més, amb només divuit anys, 
se’n va a Cuba a estudiar música, on 
rep una classe magistral a un país 
on qualsevol activitat diària té ban-
da sonora. D’aquestes experiències 
neix, als anys noranta, Nuncajamás, una 
banda molt propera en estil al dels Red Hot 
Chili Peppers, amb la qual publicarà dos 
discs (el primer amb el segell de Virgin i el 
segon amb EMI) i recorrerà Europa en una 
gira que mai no oblidarà i que romandrà a la 

seva memòria fins avui dia, quan encara té 
la seguretat que va ser l’època en què millor 
s’ho va passar. 
Cinc anys més tard, el grup acabarà des-
fent-se i en Gerónimo, inquiet i emprenedor 
per naturalesa, començarà una etapa en so-
litari com a compositor. Amb tot el bagatge 
acumulat després de tants anys vinculats a 
la música, veu una oportunitat dins el món 
de la publicitat. Com a compositor, aconse-

gueix fer-se un lloc important posant mú-
sica a anuncis publicitaris, cosa que li farà 
rebre molt bon reconeixement per la seva 
tasca. Treballs amb marques com Coca 
Cola, Play Station o Freixenet faran que, al 
llarg d’aquests anys, Balado es vegi tenint a 

les mans premis tan importants com el Lleó 
d’Or de Canes o el Sol d’Or de Bilbao. 

Un entreteniment professional
Compaginant-ho amb l’àmbit de la moda, 
llegat empresarial de la seva família, en Ge-
rónimo comença a tenir clar que la música 
és per ell ja un entreteniment, encara que, 
això sí, un entreteniment professional. Però 
no per això decideix deixar-ho de banda, i 

l’exemple més clar va tenir lloc fa 
pocs mesos, el vint-i-dos de juny 
exactament, a la sala Luz de Gas de 
Barcelona. L’any 2015, Balado deci-
deix tornar a les seves arrels, agafar 
algunes composicions que tenia fe-
tes de quan girava amb Nuncajamás 
o altres fetes nomes per a ell a la 
solitud del seu estudi, i mostrar-les 
al públic. Gerónimo Balado, ja al co-
mençament del projecte, té a la seva 
ment un conjunt de quinze músics 
interpretant els temes que ell pro-
posa i els quals podrien agrupar-se 
dins un estil jazz llatí. Després de 
nou mesos d’intens treball, el vint-
i-dos de juny d’aquest any 2016, ar-
riba el dia de desprendre’s de tot i 
regalar-ho als espectadors. Amb un 
èxit i un ple total, la nit del Luz de 

Gas va convertir-se en el millor trampolí per 
aquest home amb ànima de músic, el millor 
trampolí per fer-li veure que encara li queda 
molt de camí dins el món de la música. Camí 
que, de ben segur, seguirem de molt a prop 
aquí, a la Revista Alella, on sinó?  

QUÉ FA...?
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Què fa… Gerónimo Balado?

Un moment de l’actuació de Balado a Luz de Gas, el passat mes de juny.
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TEXT I FOTOS: QUERALT MORROS 
Per gaudir d’una bona copa de vi és ben 
sabut que cal afinar la vista i el gust, però 
també l’olfacte. Tancar els ulls per uns se-
gons i deixar-se endur, esbrinar, identificar 
els matisos reclosos dins l’ampolla. Si més 
no, el sentit olfactiu és, en la majoria d’oca-
sions, el gran oblidat. 

Perfumista, col·leccionista i artista, 
Ernesto Ventós proposava reaprendre i re-
descobrir aquest sentit en una exposició 
única inaugurada en el marc de la Festa de 
la Verema. Tres mons que, per primera vega-
da, es podien trobar en una sala: essències, 

obres de la colección olorVISUAL i peces de 
NASEVO, nom artístic de Ventós.

El 8 de setembre Can Manyé obria les 
portes a Olor de vinya d’Alella, i ho feia amb 
una preestrena poc habitual. El rodatge del 
film Volem olor, del cineasta Jesús Etxarte, 
omplia el centre del poble amb una acció 
reivindicativa produïda per NASEVO. “Tor-
neu-nos les olors” es podia sentir entre màs-
cares, “I want smell” es llegia a alguns dels 
cartells. El carrer Comas s’omplia de gom a 
gom. Ernesto Ventós ja es presentava amb 
l’objectiu clarament didàctic de conscienci-
ar-nos i educar el nostre sentit olfactiu: “La 

gente no encuentra el sentido olfativo, no lo 
tenemos educado, lo menospreciamos”. Una 
fita que explora i treballa des de fa dècades. 

Olorar l’art contemporani
La colección olorVisual, iniciada el 1978, 
respon a una característica molt peculiar. 
“Todas las obras huelen”, assegurava Ven-
tós. Les peces d’art contemporani que la 
configuren, i que podíem veure a la sala ale-
llenca en una curosa tria, tenen la peculiar 
premissa compartida de despertar la memò-
ria olfactiva del seu col·leccionista. El color 
és olor, i l’olor, color. Pura sinestèsia. Com 

ACTUALITAT

Vinya d’Alella:
des del color fins a l’olor
Del 8 de setembre al 9 d’octubre l’Espai d’Art i Creació de Can Manyé 
va acollir Olor de vinya d’Alella, una exposició de tres mons amb 
denominador comú

Panoràmica de l’exposició, a l’Espai d’Art i Creació de Can Manyé.
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a condició per a poder for-
mar-ne part, els assistents 
també podien trobar, a Can 
Manyé, una breu explicació 
sobre la relació obra – ol-
facte, reflexions realitza-
des pels mateixos artistes.

Coordinada per Cristi-
na Agàpito, conservadora 
de colección olorVISUAL, 
conjuntament amb Vi-
cenç Altaió, Olor de Vinya 

d’Alella també afegia l’hu-
mor d’inspiració dadà que 
caracteritza NASEVO, un 
camí artístic iniciat l’any 
2002. Amb el nas com a pro-
tagonista, Ernesto Ventós 
exposava peces diverses i 
de múltiples materials, tot 
aconseguint un nexe comú 
entre l’art contemporani i 
les seves essències. De-
mostrant també que, com 
ell mateix apuntava, no és 
errat considerar el procés creatiu d’una 
fragància de manera similar al d’una obra 
plàstica.

“Són tres personalitats en una”, explica-
va Vicenç Altaió, “l’alquimista o perfumista, 
el gran col·leccionista i el desenvolupament 
de la seva personalitat artística com a Na-

sevo, amb el nas com a leitmotiv i una plu-
ralitat important de tècniques i materials 
que el singularitzen”.

Una exposició, cinc essències
El recorregut de l’exposició s’iniciava amb 
una introducció entorn de l’olfacte. Enten-
dre que l’olor prové d’elements naturals, i 
l’efecte que aquest sentit té com a element 
vertebrador dels nostres records, on la Nas-

piràmide instruïa en la noció d’essència i 
la seva percepció. Tres pe-
ces de NASEVO sumades 
al Wrapped Flowers de 
Christo per anar entrant 
en matèria. 

A l’interior, Can Manyé 
es dividia en cinc àmbits: 
territori, clima, sauló, mar 
i, un cop desgranats, l’epí-
leg. A cada un d’ells, les pe-
ces de NASEVO i colección 

olorVisual se sumaven al 
seu pertinent flascó d’olor. 
Un itinerari que al cinquè 
àmbit ens duia a l’essència 
que batejava l’exposició, 
no sense abans reflexio-
nar entorn de l’emmagat-
zematge i evaporació amb 
Anguiano, de Fernando 
García. 

El llistat d’artistes presents abraçava des 
de Perejaume a Bosco, Günter Förg, Manolo 
Paz o Anna Malagrida, entre altres. Apor-
tacions artístiques de renom, emmarcades 

en un context característicament alellenc. 
“Un maridatge per representar les propie-
tats característiques dels vins d’un territori 
tan singular com és la DO Alella”, es podia 
llegir al full de sala.

La remor de l’onatge, el cruixir sec del 
sotabosc. Jordi Cabestany amb Travel In 

i Antoni Muntadas amb 
RDC#1 Serie protocolli ve-

neziani I, aportaven a l’Es-
pai d’Art creacions audio-
visuals de sonoritat sugge-
ridora que acompanyaven 
l’experiència amb un tercer 
sentit, incorporant l’oïda a 
la sinestèsia inicial. 

Però pot ser totalment 
objectiva l’olor del territo-
ri? I la del mar? L’olor del 
clima d’Alella és semblant 
a la d’un altre indret? I tot i 
ser d’Alella, l’olor del sauló 
serà compartida per tot-
hom? La creació d’essències 
neix d’un procés molt ben 
calculat, però com és evi-
dent, la subjectivitat també 
hi té cabuda. Segons Altaió 
és “entre el codi universal i 
el particular on creix la for-
ça del subjecte, la força del 
pensament i la capacitat de 

transformar la realitat”. 
Descobrir la trajectòria i la conjunció 

artística de “el hombre que confunde color 
con olor” resultava sens dubte una experièn-
cia molt enriquidora, singular, innovadora i 
potent, com bé va demostrar el seu èxit. Una 
exposició interactiva i evocadora que convi-
dava a endinsar-se més profundament tant 
en els tres mons de Ventós com en la seva 
interessant percepció de l’art contemporani. 
I és que, com de diferent podria arribar a 
ser l’obra dels artistes i la concepció de l’art 
tenint en compte no només el pla visual, sinó 
també l’olfactiu? 

Activitats a Can Manyé
Diumenge dia 2 d’octubre la pedagoga Elisa-
bet Vidal dirigia el taller infantil d’aromes. 

Proposta prèvia a la visita 
comentada del dia 5, a càr-
rec de Vicenç Altaió, que 
també incorporava l’estrena 
de la pel·lícula Volem olor. 

Així mateix, uns dies 
abans, concretament el 28 
de setembre i amb l’expo-
sició com a escenari, una 
nova edició de Literatu-
res amb sentits va convi-
dar-nos a conèixer Marina 
Espasa, autora de El dia 

del cérvol, acompanyada 
per l’editora Eugènia Brog-
gi, de l’Altra Editorial. Pre-
sentat per Montse Serra, 
l’acte també va comptar 
amb l’actor Mark Ullod i 
Oriol Artigas, autor del Vi 
Negre Mas Pellicer 2014. 

ACTUALITAT

Vicenç Altaió i Ernesto Ventós, el dia de la inauguració.

“PERÒ POT SER TOTALMENT 
OBJECTIVA L’OLOR DEL 
TERRITORI? I LA DEL MAR?”
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CULTURA

IMATGES 
DE LA FESTA 
MAJOR 
 FOTOS: QUICO LLUCH

Inici del correfoc, a Can Gaza.
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Concert de Joan Colomo.

Festa de l’escuma.

Tibada de llibant.

Correfoc infantil.

Concert de gal·la de l’Orquesta Selvatana.

Cercavila nocturn.

Guerra Guarra.

Ballada de sardanes.
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CULTURA

IMATGES 
DE LA FESTA 
DE LA VEREMA 
 FOTOS: QUICO LLUCH

Pubilles trepitjant raïm.
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L’actriu Anna Sahun, pregonera de la Verema 2016.

Mostra gastronòmica.

Correfoc.

Els trabucaires a la porta del bar Azahar.

Correfoc.

Tallada de raïm a Can Magarola.

El concert de la Salseta del Poble Sec, a punt de començar.

Castellers a la plaça.
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ELI SOLSONA / FOTOS: QUICO LLUCH
El president dels Trabucaires d’Alella i mem-
bre dels Miquelets de Catalunya, Quico Lluch, 
va viatjar amb aquesta associació cultural 
fins al Regne Unit per participar a la Mili-
tary Odyssey, un esdeveniment de recreació 
històrica que se celebra anualment prop de 
Maidstone, a Anglaterra.

Lluch, que als Miquelets fa el paper de 
mossèn, explica que va ser “una experiència 
molt enriquidora, va ser fantàstic”. És la se-
gona vegada que els Miquelets participen a la 
Military Odyssey, però en Quico Lluch hi ha 

anat per primer cop i ja té ganes de repetir. 
Relata que l’expedició, formada per 18 perso-
nes, va sortir d’Alella repartida en dues furgo-
netes. Un cop allà, van dormir en tendes de 
campanyes, van cuinar amb estris d’època, 
sense llum... i és que durant aquest esdeve-
niment no només es recreen els personatges, 
sinó també la manera de viure, explica.

Els Miquelets són una entitat que té com 
a objectiu fer reviure i honorar els milicians 
i soldats que van lluitar durant la Guerra de 
Successió per defensar els drets, les lliber-
tats i les institucions de Catalunya. Aquesta 

associació cultural va néixer l’any 2005 a 
Manresa i, des d’aleshores, recrea diver-
ses unitats militars catalanes i també per-
sonatges civils del període comprès entre 
1704 i 1714. Ha participat en esdeveniments 
de reconstrucció històrica com la Batalla 
d’Almansa, les jornades de recreació his-
tòriques “Girona resisteix” o la Festa dels 
Miquelets d’Olesa de Montserrat. A més a 
més de prendre part d’aquestes jornades que 
se celebren arreu del territori català, els Mi-
quelets també han viatjat dues vegades a la 
Military Odyssey. 

CULTURA

Quico Lluch viatja a 
Anglaterra a una trobada 
d’entitats de recreació 
històrica
De caràcter internacional, aquest esdeveniment que se celebra anualment va reunir 
desenes de grups de recreació arribats d’arreu del món
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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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RAMON ANGLADA
Entre ball i ball a l’envelat, un grup de joves 
aprofiten per descansar, xerrar i refrescar-se 
amb el que sembla gelat i orxata. Nois amb 
corbata i noies amb els seus millor vestits, 
en una fotografia presa la nit de l’1 d’agost 
de 1952. D’esquerra a dreta trobem Josep 
Viaplana, Carme Giralt, una noia sense iden-
tificar, Antonio Aguilar, Joan Oliveras, Anita 
Lucas, Rafael Molina i Josep Molas. A la dè-
cada dels 50 la festa major era encara festa 
grossa a la població, i els balls de tarda, i 
especialment els de nit, uns dels moments 
més esperats per als joves alellencs. Una fes-

ta per a la qual es reservava durant tot l’any 
el millor vestuari disponible i on els àpats 
milloraven considerablement. Entre els plats 
destacats hi havia l’escudella i carn d’olla, el 
pollastre, les peres farcides -primer només 
amb carn de be i més tard amb una barreja 
de carn de vedella i porc- i els anomenats 
colls i punys: crestes, fetges i potes de po-
llastre –i en ocasions també d’ànec- rostits 
amb una bona picada d’ametlles i vi ranci. 
Tot i que a la fotografia no s’aprecia que els 
joves n’estiguessin bevent, la memòria popu-
lar recorda encara com a beguda de Festa 
Major el Suau, gasosa barrejada amb una 

mica de cafè i sucre, que al llarg dels dies 
de festa compartia protagonisme amb el vi 
i l’aigua fresca amb anís.

Amb un programa de ball nocturn que 
acostumava a començar entre les deu i les 
onze de la nit, els vals, pasdobles i altres 
balls més moderns que arribaren des de l’es-
tranger, permetien a les noies i nois d’Alella 
esquivar per uns instants l’estricta moralitat 
de l’època.

Aquesta fotografia forma part del Banc 
d’imatges de Cerquem les Arrels, Centre de 
recerca històrica d’Alella, i la propietària de 
l’original és la Carmeta Giralt. 

FOTOTECA

Parem una estona i tornem 
a ballar
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LAIA DE BOBES / FOTO: ÒSCAR PALLARÈS
Els alellencs el coneixen per haver estat l’impulsor i l’ànima dels 
Timbalers del Most i perquè es va presentar amb Gent d’Alella en 
les darreres eleccions municipals. La seva és una història que es 
repeteix de tant en tant: nascut a Barcelona, traslladat a Alella 
des de petit, l’empenta de la joventut li desborda les ganes de vin-
cular-se amb el poble i acaba essent una d’aquelles persones que 
fan coses perquè se senten felices fent-les i perquè segurament 
no sabria no fer-les.

“Els últims vuit anys de la meva vida han estat massa frenètics”, 
reconeix; “m’he fotut en molts merders, més la carrera, més la 
feina...” I tot i que “merders” ho diu en el sentit positiu del terme, 
ara, aprofitant l’avinentesa que ha començat a treballar de mestre a 
jornada completa Badalona, ha decidit fer un punt i apart i deixar 
durant un temps les entitats i la intensa vida social que comporten.

Però tornem als inicis. Amb la voluntat que els fills s’integressin 
a la vida local, el seus pares portaven en Ferran a les activitats 
per a la canalla de la Festa Major, a la Verema i a veure els ge-
gants, els correfocs, etc. Anava a escola 
al Hamelin i dos anys després va canviar 
al Pere Vergés de Badalona. Fins aquí, res 
de gaire diferent de tants altres nanos que 
han vingut a parar a Alella; però a primer 
d’ESO va decidir –ho va decidir ell, no els 
seus pares– anar a l’institut d’aquí. “Volia 
un canvi d’aires i va ser un canvi de vida 
brutal”, explica, “perquè canvia el concep-
te d’integració dins del poble”: de sobte, 
tenia una colla d’amics de la mateixa edat 
al poble on vivia i on feia vida.

Als disset anys s’interessa pels diables i 
sobretot, com que estudia bateria, pels tim-
balers, que de seguida li fan un lloc. “Així 
començo a conèixer des de dins el món 
associatiu i les entitats locals”, explica. A 
partir d’aquí la relació creix i es diversifi-
ca: primer, amb dos companys posen en 
marxa un taller de percussió a Can Gaza, 
dirigit als menors que acompanyaven els grans en les sortides amb 
els Diables; després; el 2009 passa a ocupar un lloc en la direcció 
dels Timbalers i mentrestant l’activitat del taller, que havia co-
mençat amb set o vuit criatures, evoluciona: “Li donem el nom de 
Timbalers del Most, ens fem unes samarretes i canviem de lloc” i 
així, el curs 2010 comencen a assajar a l’Institut amb una dotzena 
de nanos –la relació d’en Ferran amb la Lina Rubio, la directora 
del centre, és excel·lent des que ell en va ser alumne–. El 2011 va 
agafant cos la idea de crear una entitat pròpia independent, que 
neix oficialment i inicia la seva activitat durant el curs 11-12; hi 
participen una vintena d’adolescents “i al mateix temps canvia el 
sentit educatiu, es converteix en un projecte pedagògic”, explica 
en Ferran, “de manera que s’estableixin lligams forts entre ells; 
el suport dels pares, que s’hi aboquen al 100%, és molt impor-
tant”, puntualitza. Com que la criatura va creixent, s’incorpora 
a la sotsdirecció de la banda en Lluis Canyelles, un dels primers 
nois que havien começat els tallers, i dos anys més tard l’Òscar 

Covisa. “Seguim treballant amb els projectes que ens vinculen al 
poble, consolidem els bolos, fem sortides a altres llocs...”, explica 
en Ferran, fins que el curs passat, el 15-16, decideix plegar veles. 
Que la decisió no és fruit d’un rampell, sinó que està reflexionada, 
mediatada i treballada ho demostra l’emotiva carta que va llegir 
als pares a la festa de comiat de la temporada, i el fet que feia dos 
anys que havia començat a planjear un relleu responsable. “Deixo 
l’entitat en un punt molt fort, molt consolidat”, afirma.

Paral·lelament a tot això, les ganes de fer feina pel poble s’ha-
vien canalitzat també per un altre camí: la política. Després d’uns 
primers contactes, CiU li va proposar anar el novè a la llista del 
2011 i va acceptar-ho. “No sóc afí a cap partit polític”, puntualit-
za, “però volia que hi hagués una renovació electoral al poble”. 
Aviat va veure que la intenció de la direcció local del partit no era 
realment aquest canvi generacional i se’n va desapuntar. “Però 
l’experiència política queda allà: aprens a distingir les coses que 
t’agraden i les que no, adquireixes criteri, aprens com funciona 
el consistori”, afirma. 

Tot això es barreja amb l’inici dels estu-
dis universitaris, una feina com a monitor 
de menjador a l’Institut i, és clar, els Tim-
balers; és el que té ser una persona activa. 
“Durant un temps no he tingut gaire temps 
disponible, però sempre trobava estones 
per estar no sol, però sí amb mi mateix”, 
comenta. Continuant amb la política, des-
prés d’un temps de reflexió s’implica amb 
Gent d’Alella, “un projecte molt divers en 
ideologies i bàsicament centrat en el poble”, 
descriu en Ferran, cosa que s’adiu molt més 
amb els seus interessos. En les eleccions 
del 2015 va de tercer a la seva llista i no 
arriba a entrar com a regidor, però es queda 
treballant donant suport a la tasca d’opo-
sició. “Tot i la vocació política, això no és 
el que més m’omple ara mateix”, confessa, 
potser perquè precisament ara està iniciant 
una nova etapa vital.

I es que la tasca dels Timbalers del Most i la feina de monitor a 
l’institut van fer-lo adonar que li agradava el tracte amb els adoles-
cents i el món de l’educació. Tant és així que va penjar a segon els 
estudis de Filosofia i, després de fer un curs de Director de Lleure 
en què va tocar de prop matèries com la pedagogia i la psicologia, 
va decidir canviar a Magisteri. Per no deixar de treballar, fa els es-
tudis a distància; la carrera li agrada i l’acaba en els anys que toca, 
i aquest estiu passat s’ha graduat i ja té feina. “El bagatge adquirit 
des de molt jove tractant amb menors i pares i l’experiència a les 
entitats han sigut una clau que m’ha obert la porta a l’exterior”, diu, 
i afegeix: “Sense els Timbalers, jo ara no seria mestre”.

Ara, pel que fa a l’activitat pública, s’ha retirat a un segon pla. 
“Alella és un poble on s’hi viu molt bé, és tranquil, i jo me l’he 
fet meu”, diu, però afegeix que cal “seguir esforçant-se perquè 
mantingui la seva essència, que no sigui només un resort per a 
qui se’l pugui pagar”. Tornarà, doncs? “Més endavant, segur que 
sí”, afirma. 

Ferran Pou 
L’ànima dels Timabalers del Most

La impressió que causa en Ferran 
Pou a primer cop d’ull contrasta 
amb el que fàcilment s’imaginaria 
qualsevol que no el conegués en 
persona però sabés de la seva 
intensa activitat al capdavant dels 
Timbalers del Most, a la coral 
Joia i darrerament en l’àmbit de 
la política municipal. Alt i prim, 
rossenc, amb un serrell llarg que 
mai no li tapa els ulls, pausat i 
reflexiu, es nota que no fa les 
coses per impulsos sobtats, sinó 
a consciència i amb consciència.
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4 anys de garantia

OFERTES: 
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La flama del jovent
Al llarg dels anys, diferents generacions han impulsat activitats 
culturals, lúdiques i festives al poble des de les entitats juvenils

DOSSIER

JORDI ALBALADEJO

A mode introductori: de l’uniforme blau al cuir negre
Vull començar amb una frase prou reveladora: “Debajo de cada 
cazadora de cuero negro late un corazón sensible y una piel 
que sufre” (Xavier Soto). Un toc d’atenció generacional d’aquest 
badaloní que, amb vint-i-dos anys, va ser el diputat al Congrés 
més jove de la història de l’Estat espanyol (1983). I reblar-ho 
amb la següent de l’escriptor Javier Pérez Andújar, amb una 
indubtable dosi d’esperit jove i rebel: “Podremos estar parados, 
pero nunca quietos”.

Com a precedent, partim contemporàniament de l’intent no 
reeixit d’enquadrament de la joventut per part del franquisme en 
el Frente de Juventudes. Tal vegada, però, el règim dictatorial va 
potenciar en la societat una carcassa conservadora sobre els rols 
de gènere, la família tradicional i unes determinades expressions 
culturals per a cada edat evolutiva. 

L’anomenada Transició i la consecució d’un període polític en 
democràcia va significar una obertura política, social i cultural 

que s’havia anat coent, de forma autòctona i també seguint el 
fil de moviments anglosaxons i europeus, al marge de les ins-
titucions oficials anteriors. L’adoctrinament rebut xocava amb 
les parts més transgressores de la modernitat democràtica, tot 
i que, socialment, l’espai central majoritari l’ocupava un nou 
perfil moderat. 

L’obertura democràtica, a més d’influir el sistema jurídic ad-
ministratiu, la política, les institucions, els partits, els sindicats 
i les organitzacions empresarials, a nivell social, va experimen-
tar-se en les sociabilitats formals, per exemple en la llibertat 
d’organitzar-se, en un ampli catalanisme transversal, en el dina-
misme cultural, en les expressions de cultura popular catalana, 
en l’àmbit juvenil vinculat al món del lleure i en els moviments 
renovadors pedagògics.

Alella, primers moviments juvenils
El sis de juliol de 2002, quan l’aleshores Fòrum de Joves va acon-
seguir la cessió per part de l’Ajuntament d’Alella de la primera 
planta de la masia de can Gaza per tal d’esdevenir un casal de 
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joves, el president del Fòrum, Jordi Galbany, recordà oportuna-
ment, el dia del lliurament oficial de les claus, la “lluita” anterior 
duta a terme pel jovent per tal de tenir un local des del “Col·lectiu 
de Joves, a finals dels vuitanta, i després per les Entitats Joves 
(ENJO)”. 

D’aquesta primera fornada, en Ferran Gras, la Montse Serra 
i el Sergi Moreno, entre altres, van formar part com a membres 
del Col·lectiu. Segons Moreno (Alella, núm. 311), aquesta agru-
pació juvenil va ser el “primer moviment postfranquista de joves 
massiu” al poble a mitjans dels anys vuitanta. A partir d’una con-
vocatòria exitosa al Casal d’Alella, l’entitat es va constituir amb 
els objectius de dinamitzar el poble i fer activitats per a joves. 
La primera va ser un concert d’estiu de Joan Bibiloni a l’Hort 
de la Rectoria. Després van organitzar-se sortides, excursions, 
tallers i la col·laboració amb la Festa Major, portant el servei 
de bar i ajudant en les tasques de muntatge, “i així la fèiem una 
mica nostra”. 

El Col·lectiu aconseguí tempo-
ralment un local a les antigues 
instal·lacions de can Vera, i 
alguns dels seus membres for-
maven part de la colla de dia-
bles d’Alella, un dels puntals 
d’expressió festiva dels joves 
alellencs.

Amb motiu d’una campanya 
que reivindicava la masia de can 
Gaza –de propietat municipal 
des de l’any 1993– com casal de 
joves, va sorgir ENJO, una agru-
pació juvenil formada per mem-
bres de totes les entitats de joves 
del poble (Agrupació d’Astrono-
mia d’Alella, Esplai l’Esplai –el 
previ al Guaita’l–, Diables, etc.), 
en contacte amb l’aleshores 
tècnic municipal del punt d’in-
formació juvenil, en Cristóbal 
Zueras, i el regidor de Joventut, 
en Lluís Vilajosana. Alguns dels 
membres d’ENJO van ser el Jor-
di Galbany, l’Òscar Pallarès, la 
Maria Majoral i el Jordi Soriano.

L’agrupació organitzava acti-
vitats dins de la Festa Major i les Festes de la Verema: la Guerra 
guarra, l’Empalmada, el Cercatasques. També prenia part en el 
Carnestoltes organitzat pel Casal, i va recuperar La Torrada de 
la Nit de Nadal –on van aparèixer els diables d’Alella per primer 
cop el 1982– i la Castanyada.

Els 90 foren anys d’efervescència musical i entusiasme jove a 
Alella. Més d’una desena de grups alellencs tocaven a tot arreu on 
era possible. Alguns exemples d’aquest moviment són: La Verema 
diabòlica; el Rock per Bòsnia; el Dr. Caralps Festival; el Concert 
per la Insubmissió; i la Nit dels Llondros, organitzada pels Joves 
d’Alella amb Ràbia (JAAR). Aquest grup va encarregar-se de 
l’edició del fanzín Ferrer en guàrdia o les diferents edicions del 
Uala, del qual es va calcar el Cap de Setmana Jove actual. 

Concerts quasi sempre reivindicatius i infinitat de cartells 
que els anunciaven. Alguns d’ells causaren impacte i una gran 
polèmica entre les autoritats locals del moment. Molts foren obra 
de l’artista Sergi Bancells.

Foto de grup del Col·lectiu de Joves, a finals dels 80.

ENJO va recuperar la Torrada de Nadal. Foto de família. (1999) ENJO també va organitzar la castanyada. En deien Sarau Noveau.
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Del Fòrum de Joves als CEP’S
ENJO va transformar-se en el Fòrum de Joves d’Alella, forma-
litzat el 19 de gener de 2001. Aplegava totes les entitats juvenils, 
col·lectius i joves no associats que volguessin. Va esdevenir 
l’òrgan representatiu i l’interlocutor dels joves amb el consis-
tori. Mantenien reunions i contactes regulars amb el regidor 
de joventut i el tècnic del punt d’informació juvenil per tractar 
temes d’interès per als joves, accions a emprendre i sortides 
de formació. 

El Fòrum tenia representació amb veu i vot al Patronat Muni-
cipal de la Masia Museu de Can Magarola, el Patronat Municipal 
d’Esports, el Patronat Municipal d’Habitatge, i un representant 
a la Comissió de Festes; van ser-hi presents en noves activitats 
com l’Estiu Jove, en col·laboració amb la regidoria de Joventut; 
assistien a l’Aplec de l’Arròs i es preparaven per tal de gestionar 
un futur Casal de Joves i hotel d’entitats a Can Gaza.

Previ a aquesta ubicació, va desestimar-se l’edifici de l’antic 
Escorxador per manca d’espai i estat pre-
cari, i així va prendre cos la idea de l’espai 
de Can Gaza, en concret la primera planta i 
els espais oberts -ja que la planta baixa era 
seu del Casal d’Avis El Caliu des del 1999. 
Després d’anys de reivindicació, finalment 
va tenir lloc la signatura d’un conveni de 
cessió entre l’alcalde Salvador Artés i el 
president del Fòrum, Jordi Galbany, el 4 
de juliol de 2002. 

Dos dies més tard, com hem situat an-
teriorment, van tenir lloc una sèrie d’ac-
tivitats culturals, artístiques i lúdiques 
per celebrar-ho. Al Casal de Joves de can 
Gaza van instal·lar-s’hi vàries entitats jo-
ves: Neon Manga Club; cangurs la Molla; 
els diables i gegants, capgrossos i grallers; 
el col·lectiu de grafit Sleep; el Fòrum de 
Joves; i provisionalment l’esplai Guaita’l, a 
l’espera de l’arranjament del segon pis que 
havien d’ocupar a la masia.

El Fòrum va seguir una línia de treball 

d’organització d’activitats culturals i 
lúdiques, de col·laboració directa amb 
les polítiques de joventut i a partir de 
l’adhesió del municipi d’Alella al Pla 
Nacional de Joventut, una iniciativa 
interdepartamental de la Generalitat, 
el gener de 2002, de treball per elabo-
rar un Pla Local de Joventut. 

Una vegada assolida la fita del ca-
sal i consolidades les pautes d’actua-
ció, va ser el moment d’un cert relleu 
del jovent actiu per part dels mateixos 
protagonistes.

Helena Martínez dels CEP’S (Ale-

lla, núm. 311) situa, després del Fò-
rum de Joves, la Comissió de Joves 
–agrupació que funcionà tot i no es-
tar censada com entitat– i després els 
CEP’S. Aquests van promoure des del 
voluntariat a les activitats de joves 
de la Festa Major i altres festivitats 
locals. 

A partir de cada mes de febrer es 
començaven els treballs de prepara-
ció de la Festa Major: es responsabi-

litzaren del Sopar Jove al pati de Can Lleonart des del 2010; del 
Cercatasques amb els Timbalers del Vi d’Alella; de la Nit Jove; de 
l’Empalmada amb activitats de jocs, cucanyes, etc.; de la Baixada 
d’Andròmines, des de 2007, en col·laboració amb els comerços 
locals que cedeixen els obsequis. 

L’organització dels CEP’S residia en reunions periòdiques 
d’una executiva permanent i un conjunt de col·laboradors/es, 
tots i totes dels 16 als 35 anys. Vinculats al CEP’S podem citar en 
Keco Santos i l’Helena Martínez, entre altres. Evolutivament cal 
citar aquesta l’entitat juvenil com la que ha mantingut la flama 
dels joves organitzats d’Alella, i que passarà el relleu generacio-
nal perquè les inquietuds i l’esperit jove troben canals formals i 
informals d’expressió i sociabilitat, i són sempre presents. Com 
cantaven Obrint Pas a La flama, en el nostre cas en referència a 
les associacions de joves d’Alella: “Amb l’espurna de la història 
i avançant a pas valent, hem encès dins la memòria la flama d’un 
sentiment”. 
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Foto de grup dels integrants del Fòrum de Joves el dia de la inauguració del Casal de Joves 
Can Gaza, l’any 2002.

Els Cep’s a la Baixada d’Andròmines de la Festa Major de 2015.
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“El repte és que cap jove 
es quedi penjat”
L’Helena Giner és la coordinadora de l’Àrea d’Adolescència i Joventut de l’Ajun-
tament. És la referent de les entitats de joves, l’enllaç amb la regidora i l’encarre-
gada de fer el seguiment del pressupost general de l’àrea. D’ella depenen els tèc-
nics d’Adolescència i Joventut, i el dinamitzador. Explica que treballen en equip 
i a ella li toca repartir joc. La passió amb què parla de la seva feina transmet 
il·lusió, ganes de fer bé les coses i, sobretot, ganes de seguir millorant el servei 
que presta l’Espai Jove.
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ELISABET SOLSONA

Com us organitzeu?
Les antigues Escoles Fabra són el nostre espai físic, i l’equip el 
formem quatre persones: una tècnica i un dinamitzador d’Ado-
lescència, una tècnica de Joventut i jo mateixa, que en sóc la 
coordinadora i l’enllaç amb la regidora.

Els programes estan dividits en dues franges diferenciades: 
una primera per a adolescents d’entre 12 i 16 anys, i una altra 
franja per a joves de 16 a 30 anys. Això ve perquè al pla de joven-
tut anterior hi havia un dels programes que es deia Adrenalina, 
i estava dirigit als adolescents. Mica en mica, va anar agafant 
envergadura i musculatura i va evidenciar que entre un col·lectiu 
i l’altre les necessitats són diferents i, per tant, el servei que 
prestem també ho ha de ser. És a partir d’aquí que decidim tirar 
endavant una programació separada.

Agafeu com a edat de tall els 16 anys, per què?
Als 16 anys ja comencen a prendre decisions, ja han de triar què 
volen fer: si volen seguir estudiant o volen començar a treballar... 
Els 16 anys són una edat que ens va bé per fer aquesta separació.

Comencem per la primera franja d’edat, doncs. Quin servei 
doneu i com treballeu per ser útils als nois i noies de 12 a 
16 anys?
En aquesta etapa fem molt de treball coordinat amb l’Institut i 
treballem els temes a tractar conjuntament amb els tutors del 
centre. És un moment en què els nois i noies estan creixent i 
comencen a experimentar, és una etapa en què aprens moltes 
coses i, per tant, sovint és una època de molts dubtes. Bàsica-
ment el que fem és acompanyar-los. Intentem detectar quines 
coses són les que els generen més dubtes, i procurem incidir-hi 
amb monogràfics i tallers.

Aquest any, per exemple, estem fent èmfasi en treballar les re-
lacions d’igualtat, el respecte a la diversitat, etc. També abordem 
molts temes relacionats amb la salut: sexualitat, prevenció del 
consum de drogues, evitar el tabac... I també abordem molt tot 
el tema de les pantalles: quin ús es fa d’Internet i de les xarxes 
socials, com evitar un abús...

Tenim una programació anual en què hem apostat sobretot 
per l’anglès, i també hem provat d’anar fent tastets de tallers per 
a adolescents. Cada trimestre anem buscant activitats diferents, 
com per exemple els tallers de teatre abans de la Nit d’Ànimes.

I a banda, també els oferim un servei d’assessoria sobretot 
enfocat als estudis, un espai de deures i un espai d’estudi assistit. 

Com us ho feu perquè tota aquesta oferta arribi als nois i 
noies?
El dinamitzador va un dia a la setmana a l’Institut amb l’objectiu 
de crear vincle amb els adolescents. Perseguim que, si mai neces-
siten res, tinguin un referent a qui anar a buscar. Quan t’acostes 
als joves i vas treballant amb ells, detectes que si t’ofereixes per 
si tenen dubtes, donen bona resposta.

Pel que fa a la participació, procurem potenciar-la a través 
dels delegats de classe a l’Institut i també aquí, a l’Espai Jove. 
Com que molts venen a les tardes a fer deures o activitats progra-
mades, si detectem un grup d’interès com per exemple un grup de 
teatre, procurem anar vehiculant aquestes demandes i donar-hi 
resposta. I s’han fet activitats en l’elaboració de les quals ells ja 
han participat. Un exemple és la Nit de Neó, que formava part 
del Cap de Setmana Jove i qual van participar activament en la 
seva organització. Als adolescents és més fàcil engrescar-los 
perquè ja estan en una dinàmica d’anar a classe; és més fàcil 
que vinguin aquí a la tarda...

I als joves de 16 a 30 anys com hi arribeu?
Ens interessa arribar sobretot als joves que tenen entre 20 i 30 
anys, que són els que van més per lliure. Alella és molt a la vora 
de Barcelona i això fa que, en aquesta franja d’edat, siguin poc 
al poble i per això el repte per nosaltres és més gros.

Quina programació els oferiu?
També tenim una programació trimestral. Intentem esbrinar 
quins són els seus interessos i procurem oferir activitats que hi 
donin resposta. Tenim tallers estables de ioga i anglès que funci-
onen molt bé i, a banda, cada trimestre provem coses diferents: 
dansa, teatre... També programem monogràfics, càpsules forma-
tives, debats de temes d’actualitat com per exemple els refugiats.
Tota la formació que oferim és gratuïta. A banda, si organitzes 
un grup de 5 persones i proposes un tema, també ho apuntem a 
l’agenda per fer la formació.

Un projecte molt important és el GIRA, que es presentarà 
públicament en les properes setmanes. Què ens en pots 
explicar?
És un nou servei d’informació i recursos per als joves amb què 
volem arribar més enllà del PIJ. Volem oferir assessoraments més 
personalitzats en temes de l’àmbit laboral, la salut, la formació, 
l’habitatge, l’associacionisme i la mobilitat internacional. Els 
joves poden adreçar-se a nosaltres amb una demanda concreta 
a través del correu electrònic gira@alella.cat, enviar-nos un mis-
satge privat a Facebook o Twitter, entrar un formulari a través 
del web, trucar-nos o enviar-nos un WhatsApp al 615 844 728. 
A través del GIRA l’orientarem, l’informarem, l’assessorarem i 
l’acompanyarem. 

Ara s’està elaborant el PLAJA, el Pla Local d’Adolescència i 
Joventut d’Alella. Quins són els principals eixos?
Encara és molt aviat per dir-ho, però el repte és intentar que 
cap jove no es quedi penjat, sigui jove o adolescent. Joventut és 
una àrea que sola no funciona, ha de ser transversal. L’objectiu 
és, com a Ajuntament, ser capaços de donar una resposta quan 
es detecti que hi ha un jove que està penjat en temes formatius 
o de feina.

Pel que fa a l’elaboració del PLAJA, seguim en la línia de 
separar les edats, i per això el pla ja estarà separat per àrees: 
Adolescència i Joventut. Ara estem en la fase de disseny. Per fer 
“la foto”, en la fase de diagnosi vam fer grups amb els pares, joves, 
adolescents... Ara tornarem a convocar tots els agents implicats 
perquè puguin fer propostes de cara a properes actuacions i 
també de cara a la seva aplicació. 

Participen molt els joves?
Quan una cosa els engresca, hi aboquen totes les energies. Un 
exemple és el Cap de Setmana Jove. S’organitza a mitges entre els 
joves i l’equip tècnic, i ells ho pensen i executen. És un projecte 
que es fa de la mà de les entitats, que participen en l’organitza-
ció. I és que un altre repte de la regidoria també és ser útil a les 
entitats de joves que, en definitiva, són escoles de participació 
i ciutadania.

Com responen al vostre servei?
Les franges més fàcils de fer el seguiment són les més joves. A 
partir dels 20 ja és més complicat fer aquest seguiment. La pro-
gramació que oferim és com una excusa per arribar als joves, 
conèixer les seves inquietuds, ser útil i saber on has de focalitzar. 
Ens hem d’especialitzar en aquella necessitat concreta que pugui 
tenir el jove.
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Marta del Castillo 
Tècnica d’Adolescència
És l’encarregada de desenvolupar els 
programes de l’espai 12-16 i de fer-ne el 
seguiment. D’ella depèn una part molt 
important de les accions que es fan 
conjuntament amb l’Institut, així com 
el seu seguiment i avaluació, i també és 
la responsable de la part de programa-
ció que es desenvolupa a l’Espai Jove. 
Podríem dir que és la “cap pensant” de 
les activitats. Gestiona la seva part del 
pressupost i es coordina amb les altres 
àrees de l’Ajuntament necessàries per 
desenvolupar el projecte.

Gerard Horrillo 
Dinamitzador d’Adolescència
Treballa a les tardes i és l’encarregat de 
fer el seguiment i dinamitzar aquest es-
pai de trobada. D’ell també depenen les 
activitats que es fan a la tarda a l’Espai 
Jove (espai deures, tallers...). Un matí a 
la setmana va a l’Institut, on tracta els 
temes de participació amb els delegats. 
La seva funció també és ser el referent 
de l’Ajuntament per als adolescents que 
tinguin alguna necessitat. 

Laia Cardona 
Tècnica de Joventut
És la responsable d’elaboració de la 
programació 16-30 i també del desen-
volupament del GIRA, el nou servei 
d’informació i recursos per als joves. 
També s’encarrega de fer el seguiment 
dels joves que demanen assessorament, 
i es coordina amb la resta d’àrees de 
l’Ajuntament que fan falta per tirar en-
davant la programació, la generació 
d’activitats o nous projectes.

L’edifici històric de l’Escola Fabra 
acull els equipaments de la Regidoria 
de Joventut i Adolescència.
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Papers de vi
Núm. 35  ·  Estiu 2015 D O  A L E L L A  ·  E N O T U R I S M E  ·  G A S T R O N O M I A  ·  C U LT U R A

Alta Alella inaugura El 
Celler de les Aus, dedicat a 
l’elaboració de vins naturals

Antoni Bassas 
visita el celler 
Can Roda

El tast de l’estiu: 
panses blanques per 
a tots els gustos

Cabrils es prepara per a 
una nova edició de la Mostra 
Gastronòmica

Papers de vi
Núm. 27  ·  Hivern 2014  D O  A L E L L A  ·  E N O T U R I S M E  ·  G A S T R O N O M I A  ·  C U LT U R A

Entrevista amb Oriol 
Artigas, enòleg, docent 
i productor de vi

Alta Alella organitza 
un tast del seu cava 
Mirgin blanc

Del mar i del Masnou: 
anxoves l’Anxoveta 
i musclos Nostramar

Els ceps 
comencen 
a brotar: 
la primavera 
ja és aquí

Papers de vi
Núm. 39  ·  Primavera 2016 D O  A L E L L A  ·  E N O T U R I S M E  ·  G A S T R O N O M I A  ·  C U LT U R A

En ruta amb Oriol Artigas, 
el viticultor del moment

L’experiència 
DO Alella dels 
Sopa de Cabra

Tast històric de Violeta, 
el dolç mític d’Alella Vinícola

Entrevista amb Dolors Sabaté, 
alcaldessa de Badalona

El Master of Wine 
Pedro Ballesteros 

visita els vuit cellers 
i fa una anàlisi 
de la DO Alella

Papers de vi
Núm. 31  ·  Tardor 2014  D O  A L E L L A  ·  E N O T U R I S M E  ·  G A S T R O N O M I A  ·  C U LT U R A

La Festa de la Verema 
d’Alella celebra els 40 anys

Entrevista amb Enrique 
Tomás, l’home dels pernils

La Setmana del Vi DO 
Alella continua creixent

v
Alella Vinícola

Roura

Marquès d’Alella

Bouquet d’Alella

Altrabanda

Alta Alella

Can RodaQuim Batlle

“Teniu sauló, teniu varietats pròpies, 
teniu territori i sou pocs cellers. 

Sigueu vosaltres mateixos”

Papers de vi
Núm. 37  ·  Tardor 2015 D O  A L E L L A  ·  E N O T U R I S M E  ·  G A S T R O N O M I A  ·  C U LT U R A

A la recerca de la varietat 
de raïm desconeguda

Meteorologia 
DO Alella

Mas Salagròs, el primer 
hotel ecològic de l’Estat

Gran èxit de la sisena 
Setmana del Vi DO Alella

Els meteoròlegs Dani Ramírez, 
Eloi Cordomí, Mònica Usart i Ramon Bartolí 

gaudeixen una jornada vinícola 
i gastronòmica amb ‘Papers de vi’

Papers de vi
Núm. 29  ·  Estiu 2014  D O  A L E L L A  ·  E N O T U R I S M E  ·  G A S T R O N O M I A  ·  C U LT U R A

Tot a punt per la 27a Mostra 
Gastronòmica de Cabrils

El moviment Slow Food 
arriba al Maresme

Tastem a cegues els negres 
joves de la DO Alella

El déja-vu DO Alella 
dels Amics de les Arts

Papes vidre

Arriba la 29a Mostra 
Gastronòmica de Cabrils

Màrius Serra 
capgira la capçalera 
de Papers de vi

Alta Alella obre la porta a 
set-cents amics i professionals

Tastem totes les anyades de Testuan 
amb la sommelier Sílvia Culell

Núm. 41  ·  Estiu 2016 D O  A L E L L A  ·  E N O T U R I S M E  ·  G A S T R O N O M I A  ·  C U LT U R A

Dossier Vins Naturals

Papers de vi
Núm. 33  ·  Hivern 2015 D O  A L E L L A  ·  E N O T U R I S M E  ·  G A S T R O N O M I A  ·  C U LT U R A

Associació Pensa en Vi: 
vi i cultura popular

Bodegas Jaime Serra, vi 
d’Alella entre 1941 i 1987

Aljubs, patrimoni rural oblidat 
de les vinyes del Maresme

Josep Roca atrapa el gust 
dels vins de fa cent anys

El renaixement dels vins 
dolços i generosos a la DO Alella

Paco Solé Parellada, 
el senyor del 7 Portes

Les olors (i les pudors) 
en la literatura

Papers de vi
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Els CEP’S d’Alella expliquen 
la seva història i s’acomiaden 
en el moment que han decidit 
dissoldre l’entitat

Foto de família abans d’un sopar jove de Festa Major.
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CEP’S D’ALELLA
L’any 2007 un grup d’amics i amigues joves i implicats en altres 
entitats del poble es van imaginar una Festa Major diferent. Una 
Festa Major on les activitats per a joves tinguessin cabuda. Els 
inicis no van ser fàcils, els integrants tenien moltes idees i moltes 
ganes de dur-les a terme, però en un programa de festes i un poble 
tant atapeït d’activitats, costava fer-hi lloc a tantes propostes.
Es van voler recuperar activitats que ja s’havien dut a terme anys 
enrere de mà del Fòrum de Joves, com el Cercatasques, i afegir 
noves activitats com la baixada d’andròmines o el sopar jove. 
També es va redibuixar la Nit Jove allargant-la amb l’Empalma-
da, que permetia acabar la festa amb una bona xocolatada. La 
frase “els joves d’Alella no es mouen” es va sentir, però per sort 

no es va escoltar. A la memòria encara es recordava que una altra 
generació de joves, no feia molt, també s’havia mogut.

El següent estiu, la participació dels joves (que aleshores es 
feien dir Comissió de Joves d’Alella) a la comissió de festes va 
ser tota una declaració d’intensions. I, a poc a poc, se’ls va anar 
escoltant i confiant en la feina que feien. Les activitats s’anaven 
consolidant: la Nit Jove atreia públic de tot el baix Maresme, 
molts bars del poble col·laboraven amb el Cercatasques, els co-
merços també ho feien amb els premis de la Baixada d’Andrò-
mines, que despertava l’interès entre petits i joves per a crear 
vehicles inventats i llestos per sorprendre tothom.

La consolidació de les activitats i l’èxit entre el públic jove 
va fer que l’entitat creixés en nombre de participants, i d’aquí va 
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derivar al nou nom i imatge de l’entitat; a partir de llavors els 
seus membres van passar a ser els CEP’S d’Alella. Any rere any 
es demostrava que sabien fer bé les coses i, a més, s’ho passaven 
millor fent-les.

Activitats que han esdevingut clàssics
El Sopar Jove era el tret de sortida per a la nit dels joves. On 
s’escalfaven motors amb un menú complert per un mòdic preu. 
Entre plat i plat, els joves es trobaven per celebrar que l’estiu 
havia arribat. A les reunions prèvies era un clàssic debatre quin 
seria el menú d’aquell any, el qual variava poc d’any en any. 

El Cercatasques engegava tot seguit amb el so dels Timbalers 
dels Diables del Vi d’Alella, que acompanyaven la gent per la seva 
ruta de bar en bar. Va ser un gran èxit la venda de barrets entre 
el seguici del cercatasques, fet que va acabar esdevenint tradició 
i any rere any tothom en duia un.

La Nit Jove va servir de trampolí per alguns grups de música 
novells que n’acompanyaven altres més consolidats. Aquests 
van fer ballar el jovent fins ben entrada la matinada quan un 
DJ acabava d’amenitzar la festa donant pas a l’empalmada que 
culminava amb la xocolatada quan sortia el sol. 

La baixada d’andròmines va donar peu a que moltes famílies 
i joves repetissin any rere any formant comparses cada cop més 
elaborades. Un públic molt fidel les han seguit des del primer any. 
La ruta pels comerços i l’esforç dels mateixos aportant tot tipus 
d’obsequis queda en la memòria d’aquesta activitat. 

De la Festa Major a la Verema
La consolidació de les activitats de Festa Major va encoratjar-los 
a fer activitats per a joves durant la Verema, tot i que semblava 
que les propostes dels CEP’S no acabaven d’encaixar amb la 
imatge que es volia donar d’aquesta festa. Tot i així van sorgir 
tres activitats: el Tast Jove, el Cercavins (amb només una edició) 
i la Paella Jove.

El Tast Jove era una activitat que volia acostar els vins de 
la DO als joves de manera econòmica, lúdica i educativa. Per 
a sorpresa dels organitzadors, la idea va calar en els joves que 
realment tenien interès en saber dels vins del seu municipi. Es 
va poder comptar amb joves enòlegs i implicats en el món del vi, 
sommeliers, que van posar el llistó ben alt any rere any. 

La paella jove era un repte tant per l’elaboració com per 
l’assistència. Hi havia el neguit de ser capaços de cuinar una 
paella per a 150 persones i que aquestes vinguessin després 
d’una nit de festa. El primer repte es va assolir de grata ma-
nera, quina paella més bona! El segon repte, es pot dir que va 
costar més, i alguns dels CEP’S es van endur carmanyoles de 

paella a casa. Tot i així, quan es feia a Can Lleonart els firaires 
es llepaven els dits.

Des de CEP’S saben que part de la seva feina no hauria estat 
possible sense el suport de moltes persones, i per això aprofiten 
aquest espai per a fer-los arribar aquest agraïment:
- “Volem agrair la fidelitat dels Timbalers dels Diables del Vi 

d’Alella que sempre van estar disposats a posar so a totes les 
activitats.

- A l’Àrea de Joventut, pel seu recolzament, suport, ajuda i paci-
ència. Gràcies Cristo, Mar, Mireia, David, Paula i Marta.

- A la Laura Nadeu, per la seva energia i la seva capacitat de 
treball acompanyada sempre per un somriure.

- Als diferents regidors amb qui hem treballat al llarg d’aquests 
deu anys, especialment els de Festes i Joventut.

- A tots els bars col·laboradors al Cercatasques, i als comerços 
implicats en els premis de la baixada d’andròmines.

- Als diferents cellers de la DO que ens van proporcionar vins 
per al Tast Jove i van confiar en la nostra activitat.

- Al Quico Lluch, gràcies per estar sempre a punt per immorta-
litzar moments irrepetibles dels CEP’S.

- Al Casal d’Alella per acompanyar-nos des de la barra de la Nit 
Jove.

- I en especial, a la brigada d’Alella encapçalada pel Polo i el Covi, 
per la confiança que ens van atorgar.

- Agrair a tots els CEP’S que han donat un cop de mà per fer 
que tot això fos possible, persones que han cregut que Alella 
el construïm tots, i que quan tots hi participem passen coses 
sorprenents que ens fan créixer com a poble.

- I com no, a totes aquelles persones que han participat en les 
activitats que han acabat sent de tots i totes. Gràcies per acom-
panyar-nos”

Molts dels voluntaris que formaven part dels CEP’S tenien 20 
anys quan tot això començava. Alguns ara ja entren a la tren-
tena, i els que s’hi han anat sumant amb el pas dels anys han 
aconseguit tot els que s’han proposat a través d’il·lusió, esforç 
i constància. 

Actualment els joves que formaven part de l’entitat emprenen 
altres projectes i no n’hi hagut de nous per fer-ne el relleu. Per 
això han aprofitat la darrera Festa Major per acomiadar-se amb 
un Sopar Jove obert i gratuït i una Nit Jove que va culminar en 
una gran batalla de 700 globus d’aigua.

Marxen sabent que ha estat una entitat responsable amb pa-
raula, conciliadora, pencaire i compromesa amb Alella, i que ha 
regalat un munt de vivències a tots aquells que n’han format part 
al llarg de deu anys, o podríem dir al llarg de deu Festes Majors. 

Tast Jove, una bona iniciativa per introduir el jovent al món del vi des del coneixement. Cartells d’actes de la Festa Major.
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CARLA RIVEROLA
Ens reunim amb tres membres de la colla dels Timbalers del Vi 
d’Alella: l’Anna Argudo, estudiant de Física de 22 anys, en porta 
més de sis a la colla; l’Adriana Percerisa, a punt de fer els 19, és 
estudiant d’Arquitectura i va entrar a la colla amb el boom de fa dos 
o tres anys; en canvi, l’Òscar Covisa, que té 18 anys i és estudiant 
de Producció musical, ve del planter, amb només 12 anys ja estava 
als Timbalers del Most d’Alella. Tots tres expliquen amb passió el 
seu pas per aquesta colla tan representativa d’Alella, una més del 
teixit associatiu del poble. 

Què us ha portat a integrar-vos al grup de Timbalers del Vi 
d’Alella?
Òscar Covisa: Portava molts anys al Most com a nen i quan vaig 
passar a ser director, em vaig integrar als Timbalers del Vi. 
Adriana Percerisa: A mi la música m’interessava, però la percussió 
no especialment. Però quan l’Òscar va pujar ens va arrossegar a 
uns quants amics. 
Anna Argudo: Vaig veure com la colla tocava a la Verema i em va 
semblar molt guai. Hi vaig contactar i m’hi vaig ficar! 

Quant fa que hi sou?
O.C: Vaig començar al Most amb dotze anys, a sisè de primària. A 
quart d’ESO vaig passar als del Vi, i tocava als dos grups alhora. 
Vaig passar un estiu mogudet. Em van fer director del Most i ja 
vaig passar al Vi. 
A.P: Jo vaig entrar al Vi fa uns tres anys. 
A.A: Uns sis anys? Fa molt de temps!

Com s’estructura el grup? 
A.A: Hi ha els bombos o surdos, que són la base. La caixa, que 
va les contres dels surdos, i després els dotzes, que van a temps 
i omplen els espais. Els setzes també omplen els espais, però 
les contres. 
O.C: Si ho haguéssim d’ordenar de greu a agut, seria surdos, 
setzes, dotzes i caixes. Tot i que l’Anna toca un instrument di-
ferent, que és el repinique i és el més estrident perquè és el que 
se sent més. 

Quin instrument toqueu?
O.C: Jo, la caixa. 
A.P: Jo, el setze. 

Quants instruments hi ha d’haver perquè tot funcioni?
A.A: Ha d’estar compensat. No hi poden haver molts greus o molts 
aguts. Els dotzes i setzes fan que la cançó quedi molt bé o normaleta. 
Però si falla la base, la cançó no surt. 
O.C: Sempre hem anat molt al que hi havia! Surdos i caixes formen 
la part fonamental. La resta adornen la base. 
A.P: Has d’assegurar la base i llavors l’omples. 

Hi ha noves incorporacions sovint o és una colla estable?
O.C: Vam entrar molts de cop, però d’aquell boom només quedem 
l’Adriana i jo. Va haver-hi una temporada que érem menys, però 
aquest any ha entrat molta gent nova. 
A.P: Fins ara anava entrant gent esporàdicament, d’un en un o 
de dos en dos. Aquest setembre han entrat deu persones de cop. 

Timbalers del Vi d’Alella
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D’esquerra a dreta: Anna Argudo, Adriana Parcerisa i Òscar Covisa.
ÒSCAR PALLARÈS
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A.A: Molta gent marxa a Diables. Potser als Timbalers hi ha més 
compromís. Als Diables no queden mai, només surten als Corre-
focs quan hi ha Festa Major o Verema. 

A part de les Festes d’Alella, teniu altres ocasions per actuar?
O.C: Normalment al Nadal fem molt poc. L’activitat forta és a 
l’estiu. 
A.P: És sobretot a l’estiu, a les festes majors dels pobles. També 
tenim coses esporàdiques. Fa poc vam anar al Club Capitol per 
actuar a l’espectacle d’uns humoristes. Vam fer l’obertura del show. 

Cada quan assageu? És difícil de combinar amb els vostres 
estudis?
O.C: Sí. Pels meus horaris de classe, no puc anar als assajos. 

A.P: Sí. 

A.A: No! Va, home va! No és difícil. Comparat amb l’Esplai, no 
és difícil. 
A.P: Bé, l’horari dels assajos, els dilluns al vespre, no et trenca la 
tarda. Però si has de tornar de Barcelona, vas amb el temps just. 

Com d’important us sembla pertànyer a una entitat del 
poble?
A.P: En certa manera, és l’únic lligam que tinc amb Alella ara 
mateix. Tens els amics aquí, però, vulguis o no, no hi fas vida. Si 
no anés a Timbalers, no estaria mai per aquí. És el moment de dir: 
segueixo lligada a Alella. Em sembla important ara, però d’aquí o 
dos o tres anys serà diferent. Pel fet de ser un poble és molt més 
limitat que una ciutat. 
A.A: Per a mi és guai, és formar part d’alguna cosa més gran. És 
contribuir a fer poble i és molt divertit!
O.C: És posar el teu granet de sorra. Em sembla important. 

Us hi veieu molts anys més? Alguns de vosaltres ja deveu 
venir dels Timbalers del Most…
O.C: Jo de moment sí! El més gran del grup en té 34. Fins tan tard 
no m’hi veig. 
A.A: Jo potser tant no! Però uns anys més sí. 
A.P: Jo tampoc!

Com veieu el teixit associatiu d’Alella? És prou ampli? Hi ha 
prou entitats perquè qui vulgui pugui participar?
A.P: Sí! Però a Alella el que passa és que les entitats són d’un grup 
molt reduït de gent. Som els mateixos que estem a totes les entitats 
i sembla que n’hi hagi molta, però som sempre els mateixos. Hi ha 
molta oferta, però no gaire gent que s’hi vulgui implicar. 
O.C: Hi ha molta gent que és molt d’entitats. 
A.A: I tant! Jo estic a l’Esplai, als Timbalers i he estat també a la 
Coral! 

Els Timbalers del Vi d’Alella, durant una actuació al Masnou.

Els Timbalers del Vi d’Alella, després d’un assaig.
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D’ensenyar a educar: una mirada 
des del punt de vista docent 
Lina Rubio, directora de l’INS Alella, reflexiona sobre com ha 
canviat el jovent al llarg dels anys que exerceix la docència a Alella

LINA RUBIO 
Setembre de 1987. Tinc 28 anys, uns 
quants d’experiència docent a les espatlles 
i, juntament amb un petit grup de profes-
sors, aterro professionalment a Alella amb 
l’encàrrec de posar en funcionament el 
que acabarà sent l’Institut.

Tot l’equip docent tenim més o menys 
la mateixa edat i pertanyem –diuen- a 
l’anomenada Generació T, generació de la 
Transició (babyboomers segons els ame-
ricans). Doncs bé, aquest equip T arribem 
a Alella a fer-nos càrrec de la formació 
d’un grup de joves de 14 anys dels muni-
cipis d’Alella, Teià, Tiana i Montgat, i ens 
instal·lem en uns barracots a Can Vera. 
Han nascut Les Barrakes. Primer, a Can 
Vera; després, al Bosquet; i finalment, a 
l’edifici actual.

D’aleshores ençà, diverses generaci-
ons de joves/adolescents han anat pas-
sant-hi i han anat deixant-hi la seva em-
premta, alhora que s’han endut la nostra. I 
ara em demanen que parli de quins canvis 
he pogut observar en els joves d’Alella du-
rant tots aquests anys. Vagi per endavant 
que tindrà dues limitacions: la primera és 
que, atesa l’extensió del text, presentaré 
aquelles observacions que m’han propor-
cionat tots aquests anys convivint amb 
ells sense poder aprofundir-hi gaire, i la 
segona és que la meva mirada adulta, més 
o menys deformada professionalment, so-
bre els adolescents s’haurà de considerar 
una generalització o una instantània, per-
què els joves tenen, per definició, aques-
ta capacitat de superar el que els adults 
diem d’ells: quan en parlem i els intentem 
descriure, ells ja s’han mogut de la seva 
posició, ja han canviat. 

Adolescència: transformació 
i construcció
Sí que serà una mirada que parteix de la 
concepció de jove i d’adolescent no com 
un problema (terme molt freqüent quan 
es parla d’aquestes etapes), sinó com una 
etapa de transformació i construcció en 
què es poden produir certs malestars per 
la dificultat d’encaix amb les seves relaci-

ons amb els iguals, amb els adults i amb 
la manera de viure en la societat i en un 
món canviant. I és que entre problema i 
malestar hi veig una diferència notable: 
mentre que el primer terme em remet a 
etiquetes potser més fixes i associades a 
valoracions negatives (problemes amb els 
estudis, el tabac i altres drogues, etc.), 
l’altre expressa una situació més dinàmi-
ca, temporal, canviant i amb connotaci-
ons positives. De fet, m’agrada molt una 
expressió que vaig trobar en un article 
sobre joves on un adolescent es definia 
com a “explorador reprimit”, una imatge 
estupenda de confrontació entre les seves 
ànsies d’experimentar i descobrir nous 
mons, i els límits i els impediments que li 
anem posant els adults.

I és que no podem oblidar que els ado-
lescents sempre són el producte del que 
reben de nosaltres, els adults, i de l’entorn 
en què es desenvolupa la seva adolescèn-
cia. Amb les nostres respostes, les nostres 
reaccions, el que esperem d’ells, l’ambi-
ent que els creem, etc., podem estar deci-

dint en gran part com conviurem durant 
aquesta etapa. Això inclou família, amics, 
escola i entorn. I l’escola és, en aquesta 
etapa i d’ençà que l’escolarització esdevé 
obligatòria fins als 16 anys, un lloc central 
del seu món; encara que potser l’activitat 
acadèmica –ser estudiant- no sigui el cen-
tre de les seves vides, són adolescents a 
l’institut. 

Si seguim, grosso modo, les classifica-
cions generacionals que s’estableixen en 
els estudis sociològics i que ja he utilitzat 
en parlar de Generació T –i malgrat la re-
lativitat d’establir dates d’inici i final d’una 
generació–, diríem que per l’institut hi han 
passat, al llarg d’aquests gairebé 30 anys, 
tres generacions: l’anomenada Generació 
X (nascuts entre els 70 i 80, diuen que els 
últims a dur cabell llarg!), la Generació 
Y –els mil·lennials– (nascuts a finals del 
segle XX, ja en un entorn tecnològic i di-
gital normalitzat) i la Generació Z -també 
anomenada @ en alguns estudis- (nascuts 
en el tombant de segle, els que encara no 
han passat de joves). 
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Un grup d’alumnes de l’INS Alella, a la porta del centre durant l’hora d’esbarjo.
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Què ha anat canviant durant aquest 
període entre les diverses generacions?
És impossible parlar de com han canviat 
sense veure com han canviat l’escola, les fa-
mílies, el poble, el país i el món en general. 
I com que no podem parlar de tot en pro-
funditat, esmentaré aquells aspectes que 
considero més importants i/o significatius. 
No es tracta de veure quin canvi és causa i 
quin és conseqüència, van en paral·lel i, evi-
dentment, totes les observacions són això, 
observacions, no són judicis ni valoracions 
ni, per descomptat, culpabilitzacions.

En destacaria els següents:
La consideració de l’esforç com a valor o, si 
més no, del valor de l’esforç en els estudis, 
ja que en el terreny dels esports continua 
ben viu. Fins al punt que en el vocabulari 
juvenil el mot esforç està associat a l’es-
port. No és estrany en premsa veure titu-
lars com “Ens hi deixarem la pell” davant 
un partit de futbol decisiu, però no aplicats 
a notícies educatives on, al contrari, els 
titulars acostumen a qüestionar activitats 
que impliquen esforç. I no parlarem dels 
models que la tele els ofereix!

El paper de les famílies i l’entorn. L’apa-
rició de noves estructures i rols familiars, 
l’entrada massiva de les dones al món labo-
ral fora de casa o les crisis econòmiques, 
han canviat el paper que juguen les famí-
lies en l’educació dels fills i als centres. Si, 
d’una banda, la implicació i la participació 
de les famílies i els agents socials en la vida 
i el funcionament del centre i, per tant, del 
procés educatiu dels fills han anat augmen-
tant considerablement i han contribuït a 
una millora de la relació família-escola, 
també és cert, de l’altra, que s’ha anat dele-
gant en els centres i en l’entorn més proper 
algunes responsabilitats educatives que 
abans eren pròpies de la família.

Les noves tecnologies. Els nostres pri-
mers alumnes eren joves que no van néixer 
digitals, van veure l’entrada de les noves 
tecnologies, dels videojocs, dels primers 
ordinadors a les cases, dels mòbils i de la 
xarxa Internet, i han anat fent-se’n usuaris. 
Els ha seguit la generació que ha crescut en 
una era digital i, després, l’anomenada ge-
neració @, que ja ha nascut digital. Aquest 
fet ha modificat no solament l’actitud da-
vant l’estudi per part d’ells i la metodologia 
que ha d’aplicar l’escola (els primers tenien 
més capacitat per explicar-se verbalment, 
i els últims s’exhibeixen visualment o vir-
tualment, per tant els últims requereixen 
unes tècniques de captació de l’atenció més 
ràpides i variades), també ha fet variar la 
manera de relacionar-se entre ells. Si les 
revolucionades hormones adolescents de-
manaven una mica d’acció, els X encara 
s’obsequiaven entre ells amb algun maste-
got o organitzaven alguna petita bretolada 

al carrer (es distreien llançant pedres al 
sostre de la Crison o trencant algun ou del 
cistell que hi havia al Xarel·lo, per exem-
ple). No havien descobert encara, com sí 
que han fet els @, que la tecnologia tam-
bé pot arribar a tenir una cara fosca que 
permet fer més mal o de manera més per-
sistent que amb un cop (ciberassetjament 
escolar, sexting...).

Comportaments de risc. Sovint sentim 
a dir que els joves d’ara s’inicien abans en 
conductes de risc (alcohol i altres drogues, 
accidents, relacions no salubres, sexe no 
segur, etc.), afirmació que no compartei-
xo del tot. Crec que la tasca informativa i 
de prevenció que, des del centre i en col-
laboració amb els agents educatius muni-
cipals, duem a terme té els seus resultats 
positius. Ara bé, en el que sí que s’inicien 

abans és en l’entrada al món de la diversió i 
la festa nocturna, que pot portar associada 
aquests riscos. D’una banda els sobrepro-
tegim portant-los fins a la porta mateix del 
centre, no deixant-los anar sols o dinar sols 
a casa i, de l’altra, no tenim cap problema a 
deixar-los sortir al vespre als 12/13 anys al 
Port o a la Maquinista ni controlem el seu 
accés a Internet.

En una xerrada sobre els perills d’In-
ternet, la conferenciant preguntava si “dei-
xaríem conduir un cotxe per l’autopista 
els nostres fills menors”. És evident que 
no, com evident és que això és el que fem 
quan, abans d’hora i sense preparació, els 
deixem sortir o tenir Internet, ja que són 
espais que no podem tutelar o, si més no, 
tutelar de la mateixa manera que ho fèiem 
fins ara. 

Deixeu-me acabar com he començat, 
amb una mirada en positiu, observar i ana-
litzar situacions és el pas necessari per mi-
llorar-les. I cal fer-ho perquè els canvis que 
ells experimenten van més de pressa que 
les famílies, l’escola i l’entorn, tot i treba-
llar conjuntament. Potser el dia a dia dels 
adults i les exigències dels programes esco-
lars també ens fan anar a un ritme que no 
ens permet situar-nos sempre al seu costat 
i actuar com necessiten que ho fem. 

És la nostra tasca com a adults apro-
ximar-nos a les seves noves realitats, amb 
el nostre sentit comú i seny adults, sí, però 
també flexibles. Ser amb ells per saber què 
necessiten, perquè... sabem el que neces-
siten? Segur que ens ho diuen, i nosaltres 
hem de ser allà no només per sentir la seva 
veu, també per escoltar-la. 

CE
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Joves a les Barrakes, a primers dels anys 90.

“NO PODEM OBLIDAR 
QUE ELS ADOLESCENTS 
SEMPRE SÓN EL 
PRODUCTE DEL QUE 
REBEN DE NOSALTRES”

“ELS SOBREPROTEGIM 
PORTANT-LOS FINS A LA 
PORTA DEL CENTRE, PERÒ 
ELS DEIXEM SORTIR AL 
VESPRE ALS 12/13 ANYS”
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SIGRID GUILLEM
El Narcís Canillas Hernández (Extremadura, 
1943) acumula una trajectòria professional de 
cinquanta anys de venedor, més de la meitat 
dels quals ha estat responsable comercial de 
Bodegas Roura, des que el celler alellenc va 
obrir les seves portes al mercat el 1990. Entre 
paraules i amb una copa de vi, coneixem un 
home discret i reflexiu, dialogant, observador, 
de posat tranquil i parla pausada i propera. 
Apassionat de la filosofia i de Plató, se’m fi-
gura com el pensador de Rodin. Amb setanta-
tres anys ben portats i a punt de retirar-se de 
la vida laboral, transmet el saber propi d’una 
persona que ha trepitjat món. Inquiet de mena 
i culte per extensió, conversem sobre el sector 
vitivinícola, sobre vi i sobre persones. Sobre 
ell. Nascut a Extremadura i sent el petit de 
sis germans (tres dones i tres homes), la seva 

família es va traslladar a viure a Viladecans 
quan ell tenia set anys, on va residir fins que 
es va casar i es va instal·lar a Barcelona. Té 
dos fills, de 39 i 41 anys, als quals ha transmès 
l’interès per la cultura vitivinícola. 

Com entres en contacte amb el món del 
vi? I amb el Celler Roura?
A través del Joan Antoni Pérez Roura, quan 
encara no havia començat a elaborar vins i jo 
treballava a la Revlon. Ens vam conèixer per 
mitjà d’unes relacions directes. Recordo que 
em va dir “tu seràs el nostre comercial”. Vam 
presentar el celler i vam començar a vendre 
el març de 1990 a Alimentària.

I des de llavors fins ara…
Sí, fa cinquanta anys que treballo de venedor: 
primer, en diversos sectors i, vint-i-set anys, al 

món del vi. Però jo amb quinze ja vaig comen-
çar a treballar: de pagès amb el meu pare, que 
tenia plantes hortícoles a Viladecans; en una 
administració de finques; i en perfumeria de 
venda al detall i al major.

I com recordes aquella primera etapa de 
comercial?
Amb vint-i-quatre anys tenia les portes ober-
tes: dir que era de Henry Colomer –després 
Revlon– era rebre’m obertament. Eren uns 
productes imprescindibles. En canvi, si ha-
gués començat de comercial de vins potser 
ho hagués deixat. Has de tenir una mentalitat 
una mica “massoca” per sortir-te’n. Has de 
saber treure una victòria de cada fracàs, i 
quan tens diversos fracassos, valores més 
una victòria. Jo no venia del món del vi, i 
Roura no existia. Va ser duríssim. Ningú no 

Conversem amb el Narcís Canillas, a punt de tancar una etapa 
de la seva vida que suma 27 anys en el sector vitivinícola 

com a responsable de vendes de Caves Roura

Narcís Canillas, a una vinya del celler Roura, a la Vall de Rials. ÒSCAR PALLARÈS

“La vida és un aprenentatge 
permanent”
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es pot imaginar el què és. S’ha de provar per 
saber-ho. 

I t’agradava el vi en aquell moment?
Sí, però no en sabia com ara. Em vaig anar im-
buint… Primer, amb l’Enciclopèdia del Vi per 
fascicles. Vaig aprendre també d’en Joan Milà, 
un enòleg de renom que teníem i professor de 
viticultura a l’Escola Mercè Rosell de Sant 
Sadurní d’Anoia. M’agradava bombardejar-lo 
a preguntes. “No he conegut mai un venedor 
que pregunti tant”, em deia. És un tema que 
m’apassiona i sempre he preguntat molt, és la 
millor manera d’aprendre.

Hi ha vins bons i dolents?
Evidentment. I el preu acostuma a respondre 
a la qualitat. Tot i que també intervé el factor 
marca.

El millor vi?
No hi ha un vi perfecte. Sempre és millora-
ble. Després hi ha la peculiaritat individual. 
No existeixen dos paladars iguals ni dos vins 
iguals. Tastar és un acte reflexiu. Un vi serà 
millor que un altre per a tu depenent del que 
hagis tastat, de la teva memòria gustativa. És 
important tenir un barem comparatiu. Has 
d’estar educat per entendre i valorar el vi.

Com et definiries?
No m’ho he plantejat mai –llarga pausa. Un 
ser humà té tantes virtuts i defectes... Tu 
t’entens?

Sóc molt familiar i molt amic dels meus 
amics. Sí que em considero com un roure fron-
dós i amb moltes branques. Tu ets el centre de 
la teva vida. Dónes sense esperar res a canvi. 
I el dia que reps, et sents més afortunat i ho 
agraeixes. Si dones ombra sempre venen els 
ocells a cantar. Cada dia faig el cercle més 
petit a allò que tinc mes proper.

Sóc una mica desconfiat del que m’envolta. 
No acabo de veure el món que a mi m’agrada-
ria. Hi ha molt d’egoisme, i va in crescendo. 
La gent cada vegada és més despreocupada 
del que l’envolta i es torna més egocèntrica. 
I llavors tens dues opcions: revelar-te contra 
això i lluitar perquè no sigui així –però et sen-
tiràs impotent– o aïllar-te.

Estic observant que les diferències cul-
turals s’estan marcant cada vegada més. No 
és un bon camí. Més greu que les diferències 
econòmiques són les culturals. 

A què és degut? 
És un tema de formació. Pot haver-hi molts 
factors, però penso que un ve perquè els pro-
fessors han perdut tota l’autoritat. La cultura i 
l’educació són tema de la família. Abans, però, 
els professors també impartien educació. Ara 
han deixat que la família eduqui i les escoles 
ensenyin (només docència). Els professors ja 
fan un esforç, però haurien de tenir autoritat 

també per educar. Hi ha famílies que no es-
tan educades, i llavors al nen no l’educa ni la 
família ni el col·legi. S’ha d’ensenyar a pensar 
i establir connexions entre coses i coneixe-
ments per tenir criteris. Hi ha accés a molta 
informació sense criteri. Veig unes diferènci-
es culturals brutals. 

Com és un dia teu de feina?
Normalment em llevo a les 8. Poso el desper-
tador a les 7:30 i faig el ronso... M’agrada estar 
aquella mitja hora despert al llit per pensar. 
Vaig a l’oficina i repasso i entrego comandes, 
després vaig a esmorzar i a visitar clients. 
L’esmorzar al bar és el ritual del matí, amb 
un entrepà i una copa de vi: sagrada! Ho he 
fet tota la vida i no hi renunciaré mai. Com 
va dir Cervantes, “Al juzgado ni bebido ni sin 
beber”. El venedor també: ni begut, ni sense 
beure; amb alegria interna i felicitat. A més 

de ser una beguda plaent i catalitzadora de les 
relacions, el vi ajuda a reconciliar-te amb tu 
mateix. Hi ha una frase de Plató molt bonica 
que diu “Quan una persona comença a beure 
en els àpats, comença a reconciliar-se amb 
si mateix”. Si no estàs reconciliat amb tu ma-
teix, com pots reconciliar-te amb tot el que 
t’envolta? Amb el teu client, la teva família, 
els amics…

I la gent d’Alella, es reconcilia amb el vi 
que es produeix a la seva DO? El coneix?
Alella és la zona del Maresme que més vi 
d’aquí ven. La gent percep la DO Alella com a 
vi d’Alella, i la gent de la resta de la comarca 
potser no se’l sent tant com a propi. Proba-
blement no seria així si la DO hagués tingut 
un nom com ara DO Maresme. Però canviar 
un nom mil·lenari lligat a tanta història –el 
140 AC ja s’exportava vi d’Alella a Roma!– no 
té sentit.

Quina tendència viu el consum de vi?
El consum ha baixat, però en contrapartida es 
ven més vi de qualitat. És preocupant. 
D’uns anys cap aquí s’està notant aquí al Ma-
resme, sobretot a Alella, respecte i admiració 
pel producte del territori, i el sentiment de 

protegir el producte de la terra. Hi ha restau-
rants d’aquí que ja introdueixen els “vins de 
proximitat” a la carta. Però amb això no aug-
mentem el consum del vi, sinó el consum del 
producte del territori. 

I com ho podem canviar? 
Difícil. Intervenen un conjunt de factors difí-
cil de superar: la cultura vinícola, el poder ad-
quisitiu i el preu, els controls d’alcoholèmia… 
Si pràcticament aquí no hi ha ni l’hàbit d’anar 
a fer una copa de vi! (…) No hi ha celler que 
pugui fer una inversió descomunal per educar 
la gent que begui vi. S’hauria de fer a nivell 
col·lectiu, estatal o de comunitat autònoma… 

I la manera de vendre, ha canviat?
Sí. Avui en dia no vens si no deixes tastar el 
producte. També depèn de la zona. Una ve-
gada vaig anar a ajudar un distribuïdor que 
teníem a Menorca i vaig fer set clients nous 
en un dia sense que tastessin el producte. Per 
fer set clients nous sense que aquests tastin 
el producte a Barcelona podries estar per-
fectament entre cinquanta i seixanta anys. A 
Menorca la gent t’escolta i és capaç de creu-
re en l’altra. A Barcelona també estan més 
pressionats, reben molts més distribuïdors 
en un dia. La ciutat és molt dura per vendre. 
La pressió de venda que hi ha a Barcelona o 
a Madrid és brutal.

Alella o Barcelona? 
M’agrada molt Alella, però ja no és el meu 
territori. Estic enamorat del Maresme i del 
Vallès Oriental, on tinc els meus fills. Sóc més 
de muntanya que de platja. Les caminades al 
Montseny! Quan em jubili, vendré el pis de 
Barcelona i aniré a viure als afores...

Et jubiles el 31 de març de l’any que ve. 
Com ho vius? 
És un contrast de sensacions. Sento nostàl-
gia. He estat a Roura des de que es va fundar 
el celler i tancaré una etapa de la meva vida, 
però també podré dedicar temps a les meves 
aficions i encara me’n faltarà! 

Quines són aquestes aficions? 
M’agrada la filosofia, estic fent una col·lecció 
de la Vanguardia. També l’hort i el jardí. I ara 
m’estic aficionant a pintar, estic estudiant el 
color.

I un plat?
En tinc molts. El foie semicuit: sublim. I la 
closca… Per menjar sóc de mar. Per viure, de 
muntanya. Menjo molta fruita. (…) El vi és un 
gran aliment perquè conserva vitamines i, en 
l’elaboració, en crea de noves. Al vespre tinc 
per costum menjar unes galetes de Campro-
don, és com un ritual en acabat de sopar. I 
després, a llegir un llibre de física o química. 
La vida és un aprenentatge permanent. 

“NO HI HA UN VI PERFECTE. 
NO EXISTEIXEN DOS 
PALADARS IGUALS NI DOS 
VINS IGUALS”

“SÓC UNA MICA DESCONFIAT 
DEL QUE M’ENVOLTA. NO 
ACABO DE VEURE EL MÓN 
QUE A MI M’AGRADARIA”
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RAMON ANGLADA
Les bombes de l’aviació feixista italiana amb 
atacs cada vegada més sagnants sobre Bar-
celona, la persecució per motius polítics i 
de creença religiosa o el propi moviment del 
front de guerra, van convertir Alella en poble 
d’acollida de refugiats a partir de la primave-
ra de 1937. A més de l’arribada de nombrosos 
grups de desplaçats procedents de les zones 
de combat, diferents ciutadans acompanyats 
de llurs famílies, procedents de pobles i ciutats 
properes, s’hi establiren fugint de la guerra. 

Els primers van ser allotjats en sis refugis re-
partits per la població, tres d’ells integrats a la 
xarxa assistencial de l’Ajuntament de Barce-
lona, amb capacitats que superaren sempre el 
centenar de llits; els que arribaren per pròpia 
iniciativa, foren acollits en cases particulars 
de familiars i amics.

Coneguts són els casos de dos Badalonins 
que triaren Alella per fugir de la pressió de 
les forces revolucionàries d’aquesta ciutat. 
Frederic Xifré Masferrer, fabricant i Alcalde 

de Badalona en representació d’ERC de març 
de 1936 a gener de 1937, s’instal·laria a Can 
Sans fugint de grups extremistes de la ciutat a 
qui s’havia enfrontat amb fermesa en diverses 
ocasions, una d’elles per protegir els religiosos 
de la Cartoixa de Montalegre. El President del 
Círcol Catòlic de Badalona, Joan Serra Viñas, 
abandonaria també la ciutat camí d’Alella. Els 
llaços amb la Lliga Regionalista i el fet de ser 
una de les figures visibles dels catòlics de la 
ciutat, haurien provocat la seva persecució. 

Fugint de les bombes i la misèria que domi-
nava Barcelona cada cop més, però també de 
les amenaces cenetistes pel fet de ser un em-
presari acabalat, Francisco Serrano Arambul 
i la seva muller Maria Fernanda es refugiarien 
a Alella. Primer foren allotjats a Can Bonvehí i, 
més tard, a un petit i humil habitatge del barri 
del Rost després de sospitar que el seu primer 
amagatall havia estat descobert. Serrano era 
el propietari de dues de les sales de music-hall 
més famoses del paral·lel barceloní: El Molino 
i Bataclan, nom amb què ell mateix havia ba-
tejat l’antic teatre Novelty, tot copiant el nom 
de la mítica sala parisenca.

Un militar fidel a la República:
Amb l’increment de bombardeigs sobre la ca-
pital catalana l’any 1938, els treballadors de la 
cafeteria, restaurant i cerveseria El Oro del 
Rhin, i les seves famílies es refugiarien tem-
poralment a Alella. Era un refinat establiment 
obert l’any 1924 de la mà de la família Aixelà, 
situat al número 601 de la Gran Via de les 
Corts Catalanes, al costat del Coliseum, que 
el 1938 tenia nou propietari. Les cròniques 
de preguerra destacarien d’aquest local amb 
nom d’òpera de Wagner la seva decoració in-
terior, la gran sala de billar, el concert diari i 
les tertúlies d’artistes i intel·lectuals. El quar-
ter d’Estat Català es localitzaria al primer 
pis d’aquesta cafeteria que n’ocupava quatre, 

El tinent coronel, la cafeteria 
El Oro del Rhin i una finca 
alellenca
Alella fou poble d’acollida tant de desplaçats pel front de guerra com 
de famílies que fugien de les bombes, la gana i la persecució patida a les 
grans ciutats catalanes

La reforma realitzada a inicis del segle XX va determinar la imatge actual de Cal Vegetalí. 
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més la planta baixa i el soterrani de l’edifici. 
El setembre de 1936 es realitzava l’ordre de 
concentració per als milicians de la segona 
columna del partit amb destí al Front d’Aragó 
a “las cinco de la tarde, en el cuartel general 
del Oro del Rhin, donde serán equipados de-
bidamente los que se hallen previamente en-
rolados”. El 7 de desembre de 1936 el director 
de la industria gastronòmica col·lectivitzada 
número 20, antic Oro del Rhin, informava el 
Conseller de Defensa de la Generalitat de 
Catalunya de la capacitat màxima del res-
taurant cafeteria: 200 persones 
en 6 espais diferenciats.

Però per quin motiu triaren 
Alella com a refugi els seus tre-
balladors? La resposta és un 
militar d’alta graduació que es 
va mantenir fidel a la Repúbli-
ca amb l’esclat de la guerra. El 
tinent coronel de l’Exèrcit Popu-
lar Arturo Jiménez de Blas era 
propietari de la finca alellenca 
de Cal Vegetalí, al mateix temps 
que tenia, sinó la totalitat al-
menys una part, la propietat de 
la cafeteria El Oro del Rhin, tal 
com demostra la subscripció de 
100 pessetes per “Las víctimas 
del deber” oberta al Foment 
del treball nacional com a pa-
tró d’aquest negoci. Aquest fet 
va permetre que, segurament 
amb el beneplàcit del propieta-
ri absent, els treballadors i els 
seus familiars es traslladessin 
cap a un entorn rural sense 
bombardeigs i a priori amb més 
possibilitats d’accés a productes 
alimentaris. El testimoni de Cis-
co Gràcia, que com el seu pare 
formaren part de la masoveria 
d’aquesta casa, corrobora la pre-
sència dels treballadors del cafè 
barceloní allotjats a Cal Vegetalí, 
al número 5 del Camí de Marto-
relles. Els seus records desta-
quen també el gran moviment 
d’entrada i sortida de persones 
de la finca i com una de les seves 
portalades d’accés, la més propera a l’Escola 
Pia, estava sempre oberta aquells mesos. Una 
propietat que durant la guerra havia acollit 
també en Joan Vallès. De gran intel·ligència i 
tarannà conciliador –com demostraria durant 
la crua postguerra alellenca tot qüestionant 
el domini absolut dels falangistes– el rector 
d’Alella no havia deixat a l’atzar l’elecció del 
seu nou amagatall. Per un costat, el masover 
de Cal Vegetalí, l’Antonio Gràcia, no era un 
home de missa i, per tant, poc sospitós d’ama-
gar un sacerdot i, per l’altre, la situació de la 
finca permetria una ràpida fugida pel bosc en 
cas de necessitat.

Ascendit a tinent coronel l’onze de juny de 
1937 –amb el corresponent nomenament ofi-
cial al número 140 del Diario oficial del Mi-

nisterio de Defensa Nacional– havia passat 
dels serveis d’intendència de la quarta Divisió 
a la direcció de Transports, concretament a 
l’Hospital i Transports militars de Barcelo-
na. Un oficial de l’Exèrcit Popular que fou 
represaliat per les noves autoritats militars 
un cop acabada la guerra pel fet d’haver-se 
mantingut fidel al règim legítim i democràtic 
a qui havia promès servir.

Un atracament que va fer córrer rius 
de tinta:
Tres anys abans de l’esclat de la guerra, El 
Oro del Rhin patiria un atracament amb fi-
nal tràgic que el vincularia novament amb la 
comarca del Maresme. El juny de 1936 s’ini-
ciava la vista per un atracament que havia 
commocionat la Barcelona republicana. El 
dissabte 12 d’agost de 1933 es produïa un 
robatori que acabaria amb la mort de Juan 
Zaldo, caixer i encarregat de l’establiment, 
cosit a trets després de negar-se a obrir la 
caixa: “Según la relación de los hechos pe-
netraron en las oficinas del café Oro del Rhin 

y, obligando a los que allí se encontraban a 
poner los brazos en alto, intentaron apode-
rarse del dinero que había en la caja. Como 
el cajero ofreció resistencia, uno de los pro-
cesados disparó su pistola causándole la 
muerte. Al ver fracasado su intento, los dos 
malhechores ganaron la puerta de la calle, si-
empre amenazando con sus pistolas. Ya en la 
calle subieron a un coche que les esperaba”. 
Cinc foren els acusats del robatori frustrat. 
Guillermo Lamb i un tal Gallego, de qui no 
s’especifica en cap moment el nom i és l’únic 

que no va ser detingut, com a au-
tors materials, i Pedro Campón, 
José Lecarboure i Adolfo Ballano 
com a col·laboradors i suposada-
ment al cotxe esperant als seus 
companys. Mentre que la partici-
pació de Lamb i Gallego sembla 
més que acreditada –Lamb, amb 
problemes mentals seriosos, fou 
el que va disparar a l’encarregat 
de la caixa– no va ser tan clara la 
dels altres tres acusats amb es-
trets vincles amb organitzacions 
sindicals i obreres. Campón era 
el comptable de Solidaritat Obre-
ra, Lecarboure simpatitzava amb 
l’anarquisme i Ballano era mem-
bre del grup anarquista Nosotros 
i amb vincles amb el moviment 
llibertari de Vilassar de Dalt. Ba-
llano, a més, era treballador de 
les oficines de l’establiment del 
qual estava acusat d’atracar. El 
fet que Campón, Lecarboure i Ba-
llano presentessin testimonis que 
els situaven en altres punts de la 
ciutat i que els treballadors que 
patiren el robatori neguessin ca-
tegòricament la seva participació, 
va provocar que la premsa obrera 
comencés a fer córrer la brama 
que se’ls acusava només per la 
seva militància. 

Amb una petició inicial de 
condemna per als cinc acusats 
de més de vint-i-un anys de pre-
só i el pagament de 50.000 pesse-
tes en concepte d’indemnització 

a la família de la víctima, la sentència defi-
nitiva fou molt més benèvola. L’import de 
la indemnització es mantenia exactament 
igual, però les penes de presó es van veure 
molt reduïdes. Mentre que Lamb era con-
demnat a disset anys, quatre mesos i un 
dia de presó gràcies a l’atenuant de tenir 
reduïdes les seves facultats mentals, els 
altres tres condemnats ho eren només a 
quatre mesos i un dia com a autors de temp-
tativa de robatori. El temps que ja portaven 
a la presó, amb intent de fuga inclòs, els 
va permetre sortir en llibertat un cop la 
sentència fou ferma. 

Dues imatges del Oro del Rhin l’any 1936 i el 1955.
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COMISSIÓ DE COOPERACIÓ
La creixent i contínua explotació de diverses 
fonts de riquesa natural, principalment les fonts 
d’energia, ha condicionat, des de fa ja temps, 
el desenvolupament econòmic i social dels paï-
sos. Hom pensaria que els països rics en recur-
sos naturals tenen sort perquè podrien utilitzar 
aquests recursos com a motor per al creixement 
econòmic adreçat a un desenvolupament social, 
però malauradament no és així en la majoria del 
països del sud. Les lluites pel control del recursos 
energètics tenen importants conseqüències a ni-
vell geopolític, i per a molts països el privilegi de 
ser posseïdors de riqueses naturals es converteix 
en una maledicció.

¿Com pot ser que països amb diamants, col-
tan, or, urani o petroli, amb les majors reserves 

minerals del món, visquin sotmesos a l’extre-
ma pobresa i als conflictes armats constants? 
Tot i que els recursos naturals no són la causa 
que sol donar origen a la violència, l’accés a 
aquests, com l’aigua, els minerals o l’energia, 
es troba al darrere de nombrosos conflictes 
armats del món actual. El control i explotació 
d’aquests recursos sol anar a càrrec d’empreses 
transnacionals i s’acompanya de vulneracions 
dels drets dels pobles, de la contaminació de la 
terra, l’aigua o l’aire, etc. Aquestes companyies 
s’aprofiten de les mancances de les legislacions 
internacionals, així com de les febleses dels sis-
temes democràtics actuals o la presència de 
governs autoritaris i corruptes, favorables als 
interessos estrictament privats de les empreses 
extractives. 

Control dels recursos
Per anar a fets més re-
cents –i segurament més 
coneguts pel públic arrel 
de les notícies– la invasió 
d’Iraq, el constant dese-
quilibri polític a Orient 
Mitjà, els conflictes en 
països africans com Mali, 
Líbia o Sudan del Sud, 
són alguns exemples 
clars de les batalles pel 
control sobre aquests 
recursos energètics. Les 
multinacionals petrole-
res no dubten a finançar 
grups armats i mercenaris 
per defendre els seus in-
teressos i controlar, com 
a Sudan del Sud, els lucra-
tius pous petrolers.

En el cas de l’Àfrica 
subsahariana, uns 30 pa-
ïsos són significativament 
rics en recursos naturals. 
S’estima que l’Àfrica acull 
un 30% de les reserves 
mundials de minerals. En 
el cas de l’urani, el pla-
tí, els diamants i l’or, les 
estimacions superen el 
50%. La regió compta, 
a més, amb importants 
productors de petroli, 
com Nigèria, Angola i 
Guinea Equatorial, i amb 

un nou front de jaciments d’hidrocarburs acabats 
de descobrir a l’Àfrica de l’Est. 

La febre del coltan
Els darrers anys, s’ha sumat la febre del coltan 
(abreviatura de columbita i tantalita), un metall 
utilitzat en el sector de les noves tecnologies i 
especialment necessari per a la fabricació de 
telèfons mòbils. Per a desgràcia dels seus ha-
bitants, la mare natura va voler ubicar en un 
racó del planeta, la zona est de la República 
Democràtica del Congo, el 80% de les reserves 
mundials de tan cotitzat mineral. Un informe de 
Nacions Unides assenyala que les milícies locals 
de la RD del Congo, recolzades per Uganda, per 
Rwanda i per multinacionals mineres, reben sub-
ministraments d’aliments, diners i equipament 

Riqueses naturals… 
sort o maledicció?

Treballs a una mina de coltan del Congo.
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militar a canvi dels minerals de contraban. Els 
països occidentals, amb els Estats Units i Europa 
al capdavant, donen suport a qui els asseguri la 
continuïtat dels més de 60 contractes miners 
que empreses occidentals tenen amb aquest 
país. En conseqüència, la població local al Con-
go, i en particular la de les províncies de Kivu 
Nord i Sud, pateixen un conflicte caracteritzat 
per l’assassinat, la violació i el desplaçament, 
que s’acarnissa amb una inusual brutalitat en les 
dones i els nens. Aquest és un dels “conflictes 
oblidats” més colpidors, juntament amb el de 
la República Centreafricana i la República del 
Sudan del Sud.

Discurs religiós amb finalitats polítiques
A la República Centreafricana els grups armats 
utilitzen el discurs religiós amb finalitats polítiques, 
però resulta difícil no pensar en els interessos eco-
nòmics i la corrupció que comporta la lluita per al 
control del tràfic de diamants i fusta.

Al Sudan del Sud, malgrat que es planteja el 
conflicte en termes religiosos, la realitat del con-
flicte esdevé més per causes econòmiques i polí-
tiques no resoltes en el decurs de la seva historia. 
El petroli és el principal recurs i el principal motiu 
de controvèrsia; en el sud (actual Sudan del Sud) 
és on hi ha els jaciments, però és el nord (actu-
al Sudan) qui té les opcions de comercialització i 
transport.

Aquest patró de violacions als drets humans i 
control de recursos es repeteix, malauradament, 
a altres països d’Àfrica i Amèrica Llatina. 

A Amèrica Llatina un dels aspectes que més 
destaca en els conflictes entre comunitats i empre-
ses mineres, és l’accés a l’aigua i la contaminació 
d’aquesta. També, el territori, ja que moltes co-
munitats indígenes són desposseïdes de les seves 
terres per empreses multinacionals que cobegen 
els recursos de la zona. L’explotació d’aquests re-
cursos comporta una gran quantitat d’emissions 
de contaminats. A l’aire s’emeten gasos com ara 

CO
2
 i SO

2
, principals causants de l’efecte hivernacle 

i de la pluja àcida. A l’aigua i al subsòl s’hi aboquen 
dioxines i derivats de l’ús del cianur, arsènic i mer-
curi, entre altres, que provoquen greus problemes 
de salut i el deteriorament de les condicions de 
vida de les poblacions indígenes d’aquestes zones.

La responsabilitat de tot aquest espoli recau, 
en gran part i de forma prioritària, en els dirigents 
dels països on es troben els recursos i en les multi-
nacionals estrangeres del sector miner i hidrocar-
burs que operen en aquestes regions; també els 
governs que donen suport a aquestes últimes. El 
paper de les institucions financeres internacionals, 
les organitzacions internacionals i regionals i la 
societat civil, tant local com internacional, hi tenen 
també un pes específic. 

Què fer?
Cal donar suport a l’enfortiment de capacitats 
de la societat civil i dels moviments locals per fer 
circular la informació i pensar accions diverses, 
donar-los espai per denunciar. Cal exigir la trans-
parència en les indústries extractives i els marcs 
reguladors en els quals operen les empreses, i 
exigir que aquestes rendeixin comptes sobre els 
impactes socials i mediambientals. 

Caddy Adzuba, periodista i activista congole-
sa, premi príncep d’Astúries a la Concòrdia 2014, 
denuncia des de fa anys l’ús indiscriminat de la 
violència sexual contra les dones com a arma de 
guerra, així com el comerç il·legal del coltan i la 
relació que té amb el conflicte al seu país. Creu 
que cal demanar a les empreses que treballen en 
la fabricació de mòbils 
que vigilin la proce-
dència de tota la seva 
producció. 

Els Estats tenen la 
responsabilitat de pro-
tegir; les empreses, 
l’obligació de respec-
tar; i els individus, el 
dret a reclamar. Hem 
d’informar-nos sobre 
el que passa, i actuar 
en conseqüència.

Tanmateix, cal re-
pensar el model de 
consum. Les economi-
es riques mai no han 
estat tan dependents 
de les importacions 
com ara. Per poder sa-
tisfer el consum de les 
societats del Nord, s’ha 
instal·lat la violència en els països del Sud. 

El Tribunal dels Pobles
Davant la impunitat de les empreses transnacio-
nals, moviments socials, sindicats i organitzacions 
de la societat civil van iniciar un procés de cons-
trucció d’un sistema judicial des de baix per arribar 
on no arriben les lleis nacionals i internacionals. El 
resultat és la creació del Tribunal dels Pobles (TPP), 

gràcies a l’experiència del qual s’ha desenvolupat 
una capacitat de pressió política i jurídica que ha 
donat pas a una coalició de 200 organitzacions 
i xarxes de tot el món treballant al voltant de la 
Campanya global per desmantellar el poder cor-
poratiu i posar fi a la impunitat . Aquest treball 
ja ha donat fruits. Des de 2014 hi ha un grup 
de treball intergovernamental en la Comissió de 
Drets Humans de l’ONU a Ginebra per discutir la 
creació d’un tractat vinculant sobre drets humans 
i empreses transnacionals. El camí és difícil i ple 
d’obstacles, ja que les polítiques i lleis creades pels 
governs de la Unió Europea, i per la majoria dels 
d’Amèrica Llatina, són funcionals als interessos de 
les empreses transnacionals, encara que suposin 
contravenir els convenis sobre els drets humans 
(http://omal.info). Així i tot, no hem de defallir…

Sobretot, hem de tenir ben present l’impor-
tant pes que tenim com a consumidors, ja que 
la possibilitat d’escollir els productes en funció 
de la seva procedència ens dóna la capacitat de 
seleccionar les empreses i d’optar per aquelles que 
no es basen en l’explotació laboral. 

Tanmateix, existeixen també diverses campa-
nyes amb l’objectiu de fer pressió per a que actuïn 
les persones, institucions i/o empreses que poden 
fer que es produeixi el canvi. Per a més informació: 

http://conflictminerals.es/es/portada-es/, 
http://www.dretsdelspobles.org/, http://www.
africacuestiondevida.org/, http://omal.info/spip.
php?article7680; http://www.ecologistasenacci-
on.org/, http://lamanosucia.com/, http://www.
movilizateporlaselva.org/es/

Enguany, al nostre poble, durant la 9ª edi-
ció de les Jornades Mirades al Món que tindran 
lloc els dies 17, 18 i 19 del mes de novembre, el 
tema que es tractarà serà Riqueses naturals: sort 
o maledicció, amb xerrades i documentals que ens 
aportaran informació força interessant, i esperem 
que ens facin reflexionar sobre les conseqüències 
de l’explotació dels recursos naturals. Més infor-
mació a: www.alella.cat. Us hi esperem! 
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EL PATRÓ DE VIOLACIONS 
ALS DRETS HUMANS I 
CONTROL DE RECURSOS ES 
REPETEIX A PAÏSOS D’ÀFRICA 
I AMÈRICA LLATINA. 

CAL DONAR SUPORT A
L’ENFORTIMENT DE 
CAPACITATS DE LA SOCIETAT 
CIVIL I DELS MOVIMENTS 
LOCALS PER FER CIRCULAR 
LA INFORMACIÓ
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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

Eudald Serra 
Des que l’anomenat “procés” ha anat agafant 
embranzida aquests últims anys, han estat mol-
tes les bajanades i molt poques les propostes 
amb fonament que s’han aportat des del sector, 
diguem-ne, unionista per tal d’intentar convèn-
cer els independentistes que aquesta no és la 
millor opció per al futur de Catalunya.

Molt pocs arguments de pes, sòlids, amb da-
des a la mà i, en canvi, moltes desqualificacions, 
la majoria d’aquestes acompanya-
des sovint d’insults i també d’ame-
naces. Que si ens quedarem sense 
pensions, que si els futurs títols 
universitaris no seran convalidats 
per Europa, que si ens quedarem 
aïllats, que si no podrem fer servir 
l’euro i, fins i tot, que en un futur, 
espero que no molt llunyà, podríem 
acabar vagant per l’espai sideral en 
cas d’independitzar-nos.

Vaja, que si aquestes són les cartes 
que et posen damunt la taula per intentar 
fer-te rumiar o canviar d’idea, encara et 
venen més ganes de marxar a corre-
cuita.

Però d’entre els molts interrogants 
que s’han intentat plantejar davant 
d’aquest moment històric i crucial que 
viu el nostre país, un dels més surrealis-
tes, per no dir còmics, que s’han esgri-
mit en algun moment, és que en el cas 
que Catalunya es converteixi en un estat, els 
clubs de futbol d’elit catalans, el FC Barcelona 
i l’Espanyol principalment, es quedarien sense 
disputar la lliga de futbol espanyola i haurien 
de jugar una competició molt menor i sense cap 
interès competitiu.

D’entrada, deixeu-me dir que si aquest és un 
dels grans problemes o una de les set plagues 
bíbliques amb què ens amenacen en cas de con-
vertir-nos en una futura república, beneits siguin 
aquests mals, i em fa l’efecte que tots correríem 

per saber on cal firmar. Sincerament em sembla 
un argument que no s’aguanta per enlloc i més 
quan parlem d’una qüestió de tanta magnitud i 
transcendència com és la de crear un nou país.

Però entrant amb més detall sobre aquesta 
particular amenaça, crec que convindria aclarir 

diversos fets. Primer, que en el cas que es fes 
fora de la lliga els clubs catalans de futbol, seria 
per decisió exclusivament de les autoritats es-
panyoles, tirant per terra aquella sentència que 
tant els agrada recordar que l’esport i la política 
no s’han de barrejar mai.

En segon lloc, hi ha clubs de determinats 
països que estan jugant competicions organit-
zades per altres des de fa anys i amb la més 
absoluta normalitat. Per exemple, el cas d’alguns 
clubs andorrans jugant competicions d’àmbit 

espanyol, el de clubs del Principat de Mònaco a 
França, o el de clubs gal·lesos jugant lligues, no 
britàniques, sinó angleses.

I si encara volem anar més lluny, cada cop 
trobem més la creació o ampliació de lligues 
de diferents esports que engloben clubs de 
diversos estats. Alguns dels casos més relle-

vants són l’NBA o l’NHL (lliga professio-
nal nord-americana d’hoquei gel) amb 
equips dels Estats Units i el Canadà. 
La Lliga Pro12 de rugbi que la juguen 
clubs d’Escòcia, Irlanda, País de Gal·les 
i Itàlia. La Lliga Adriàtica de bàsquet 
compta amb la participació d’equips 
eslovens, bosnians, montenegrins, 
croats, serbis i, també en alguna edi-
ció, israelians. O bé la Lliga Bàltica, 
també de bàsquet, que inclou clubs 
d’Estònia, Letònia, Lituània, Ucraïna 
i Bielorússia.

Però si tots aquests casos no són 
prou convincents, hi ha un altre mo-
tiu que segurament seria el decisiu 
en el cas que el procés acabi arri-
bant a bon port, i aquest és de caire 

econòmic. I és que la lliga de futbol 
professional espanyola sap perfectament, 
fins i tot ho ha reconegut el seu mateix pre-
sident en alguna entrevista, que una com-
petició com la seva no pot prescindir d’un 

espectacle futbolístic com el que representa 
un enfrontament entre el FC Barcelona i el Real 
Madrid. No només per l’interès esportiu que 
pugui tenir en si, sinó per tot l’impacte mediàtic 
que genera a nivell mundial i sobretot de recur-
sos econòmics. I ja sabem tots que “la pela és la 
pela”, no només a Catalunya, sinó a tot arreu.

Però si la tossuderia o els sentiments del 
moment tiressin enrere aquest argument, tinc 
la sensació que les principals lligues europees de 
futbol estarien esperant amb els braços oberts 
els clubs catalans més representatius. De fet, a 
França, ja ho han arribat a insinuar. 

TASQUES DIPLOMÀTIQUES

Bajanades

ualificacions,

r 
r,
m 
en 

diversos e
van

n
e
L
cl
i Ità
com
esl
cro
ció
ta
d’
i B

p
ti
e
b

ec
f i

i 
c
e
c

tar

p
fi
s
p

esp
un e

p



52

Jordi Albaladejo
La Sala d’Entitats de les antigues Escoles Fabra 
va acollir, el passat més de setembre, una àmplia 
exposició de destrals del conegut col·leccionista 
alellenc Benjamí Sanahuja. Apadrinada pels Tra-
bucaires del Vi d’Alella, portava per títol Destrals 
de diferents oficis i èpoques.

Van exposar-se 140 destrals corresponents a 
diferents oficis i usos associats, distingint-se per 
la seva forma i pes. Un contingut d’interès etno-
gràfic i històric per les contrades i les èpoques 
de les eines representades. Cal incidir com les 
destrals, a més de fer-se servir per talar arbres, 

són habituals en les carnisseries, per tallar gel, 
etc. En Benjamí, com a bon col·leccionista, les ha 
cercades pacientment utilitzant internet en els 
darrers anys per tal d’accedir a un mercat que és 
mundial i que, com ell emfatitza, “no s’acaba”. 
A casa seva, cal Gallinaire, disposa d’un espai 
per guardar-les i ha vist com ha anat minvant a 
mesura que han anat creixent les adquisicions. 
Actualment disposa d’un total de 750 peces, 
una xifra força important, i la seva col·lecció 
pren relleu per la diversitat de models, orígens 
i les diferents èpoques en què van ser fetes i 
eren emprades. 

Més d’una col·lecció
Sobre l’afició col·leccionista d’en Benjamí 
ja vam conèixer la passió per les postals 
antigues del poble en el número 339 de la 
revista Alella (on destacàvem també el seu 
impressionant fons de destrals que vam po-
der veure). Sovint, els col·leccionistes tenen 
més d’una col·lecció en marxa, esdevenint 
tota una experiència la recerca de les pe-
ces, l’adquisició, la seva recepció, admiració 
i estudi, aportant un grau de coneixement 
personal i de registre del col·leccionista. Ara 
bé, “cal saber posar-hi fre”, reconeix Benja-

COL·LECCIONISTES

Exposició de destrals de diferents oficis i èpoques

En Benjamí Sanahuja, amb una destral de pagès.
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mí, en referència al valor econòmic de les 
operacions de compra. 

Reprenent el fil de l’exposició que motiva 
aquest article, la inauguració va comptar amb 
una conferència del reconegut geògraf i divul-
gador científic, Martí Boada, pregoner de la 
Festa de la Verema d’Alella el 2007 i també col-
leccionista de destrals. El títol de la conferència 
va ser: Destrals: desconstrucció i construcció. 
Boada assenyalà que les destrals es troben en-
tre els primers objectes fets per l’home prehis-
tòric com a eina de tall i d’atac. Precisament, 
entre els estris prehistòrics trobats a Alella, s’hi 

compten sengles destrals de pedra descober-
tes al Camí del Mig i a l’Hort de cal Magre, 
malauradament avui en parador desconegut. 
Podeu veure-les en fotografia en la web Les 
cases d’Alella, a l’apartat Les restes prehistò-
riques. Les imatges formen part del fons de 
l’Arxiu Parroquial d’Alella, en concret del Llibre 
5è centenari de la parròquia.

Socialitzar el coneixement
En Benjamí ha adoptat el consell de Martí Bo-
ada de “socialitzar” el coneixement i el contin-
gut material que ha anat adquirint ell com a 

col·leccionista. D’aquest capteniment va sorgir 
l’empenta de l’exposició temporal realitzada 
que podem afirmar ha sorprès els visitants gra-
tament. Ara bé, entre altres iniciatives, consi-
dera com a possibilitat que l’elaboració d’un 
catàleg “seria una bona mesura divulgativa 
d’aquestes eines en correspondència als seus 
usos i els oficis en què eren fetes servir”. D’altra 
banda, també ha ofert les seves peces per ser 
museïtzades, tant al consistori alellenc com al 
propi professor Boada. 

Com ja s’ha demostrat, la seva passió enri-
queix aspectes del coneixement de tothom. 

Mostra d’algunes de les peces, part de la col·lecció de Benjamí Sanahuja, que van formar part de l’exposició de la Verema. 

MAGAZÍN
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Can Patrici

LES CASES DE LA RIERA

Jordi Ribas 
Can Patrici, botiga de queviures ja oblidada per 
molta gent, semblava una de les cases que poca 
història ens oferiria, i ha resultat que també té 
la seva. A traves dels anys, no hi ha casa de la 
Riera que no hagi passat temps bons i temps 
dolents, i que no hagi format part de la història 
del poble.

Transcrivim, quasi textualment, la nota que el 
seu actual propietari ens ha proporcionat:

La botiga de queviures coneguda popular-
ment com Can Patrici, fou inaugurada l’any 1902 
pel matrimoni Patrici Casals i Rosa Puig, pro-
pietaris de la finca. Aquest matrimoni va tenir 
una filla, la Josefa Casals i Puig, que continuà 
amb la botiga i es casà amb l’Elies Giralt i Giralt 
l’any 1915.

Aquest senyor, conegut per tothom com l’Eli-
etes, va treballar molts anys a la fàbrica de teixits 
de Can Punitu fins la seva jubilació, en tant que 
la seva dona feia anar la botiga. Mentre el seu 
fill va ser petit, com que tot plegat els anava bé, 
compraren la casa del costat, que arribava fins 
al carrer del mig. 

El fill d’aquesta parella fou en Patrici Giralt 
i Casals, que l’any 1940 es casà amb la Pepita 
Ferrer i Vilaginer.

Aquesta matrimoni va tenir dos fills, un noi i 
una noia. El noi es diu Lluis i la noia, Montse. Fa 
molts anys que marxaren de la casa: la Montse, 
perquè es va casar i en Lluis, segurament per 
coses de la feina. Està solter.

La Pepita, filla de Can Calots, igual que va 
fer la seva sogra, portava el rem del negoci de 
queviures, que complementava amb la venda 
de llegums cuites amb tant d’èxit que va obtenir 
merescuda fama. 

L’any 1957, la finca passa a ser propietat de 
l’Isidro Olivera Parera i la seva esposa, l’Agustina 
Arcos i Orfoño, però no fan fora els antics pro-
pietaris, sinó que aquests es queden, en qualitat 
de llogaters, en el que havia sigut la seva pròpia 
casa fins que en Patrici, ja vidu de la Pepita, mor 
als 93 anys. 

En quedar vidu, l’Isidre Oliveras passa a ser 
l’únic propietari de la finca, que era un conjunt 
de dues cases, ambdues carregades d’història.

Segons el seu propietari actual, aquestes ca-

ses tenen un passat un tant complex, tant és 
així que, a principis de 1800, eren una fàbrica 
de sabó, cosa que sona estranya i fora de lloc 
a Alella, però ho corrobora el fet que als soter-
ranis, actualment impracticables, hi apareixien 
uns dipòsits dedicats a aquesta activitat que no 
sabem qui exercia.

Una altra curiositat és que en 1873, a la pri-
mera república, la planta baixa de la casa que 
dóna al carrer del Mig era un Café, lloc de reunió 
dels republicans alellencs. 

La casa fa xamfrà amb el carrer del Mig i, si 
entrem en el camp de les llegendes, aquest car-
rer en té fama. En temps passats hi va haver més 
d’una foneria, cosa que també sona rara, però 
que és real. Però encara sona més rar que a la nit 
se sentissin sorolls monòtons i compassats, com 
pum... pum... pum... que, segons diuen, eren els 
sorolls que feien les màquines que encunyaven 
moneda falsa. 

Tornant a Can Patrici, actualment la casa resta 
tancada i no se li coneix cap activitat comercial 
ni que estigui ocupada per ningú, excepte la part 
de dalt on viu el seu propietari l’Isidre Oliveras. 

1) Dibuix esquemàtic fet per l’actual propietari de la finca. 2) La botiga amb l’Elietes i la seva dona Josepa Casals. Hi ha també la seva jove, 
la Pepita Ferrer, amb una altra noia que sembla que era una monja que estava amagada en temps de guerra. 3) L’Elietes, prenent el sol 
davant de casa seva un mati d’hivern. 4) Entrada al carrer del Mig, engalanat amb un arc floral per una festivitat religiosa, on es veu part de 

per evitar l’entrada d’aigua en les rierades més fortes. 5) l’Isidre i la seva esposa Agustina.

MAGAZÍN

la casa i el batiport que hi havia davant dels tres carrers 
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L’assassí que 
va somiar amb 
un lloc al cel
Jonas jonasson
Catedral, 2016

Carme Blasco 
Després de L’avi de cent 
ants que va saltar per la 
finestra i L’analfabeta que 
va salvar un país, l’autor ens sorprèn amb aquest 
nou llibre. L’argument és absolutament esperpèn-
tic, i tant els personatges com les situacions que 
ens presenta són del tot inversemblants. Amb una 
gran dosi de sarcasme, fa una crítica de la societat 
actual i, de passada, ridiculitza els diferents esta-
ments civils i eclesiàstics. És d’aquells llibres que us 
farà somriure mentre el llegiu.

La puta 
conquesta 
de Catalunya 
de la iaia
Jofre Martell
Bridge, 2016

Carme Blasco 
Aquest és el quart llibre 
de la col·lecció de La puta iaia, un dels fenòmens 
d’internet dels darrers mesos; i en aquest ens parla 
d’història i tradicions catalanes. Amb una gran dosi 
d’humor, ens fa viatjar per Catalunya i trobar coses 
per contar de tot arreu, aprofitant qualsevol excusa 
per explicar-nos una recepta de cuina. Té unes il-
lustracions divertides que fan que el llibre es llegeixi 
de manera agradable i entretinguda. O com us 
diria la iaia mateix: “a veure si feu el favor de llegir 
el puto llibre i així cardeu alguna cosa de profit”.

La Pols i l’Era
La Pols i l’Era 
BankRobber / 2016

Albert Alabau
Posem a foc lent un inte-
ressant recull de cançons 
dels 60 en català, li afegim un elenc espectacular 
de la música i la radio en català, ho removem amb 
cura i ho deixem reposar. Malgrat tanta cura i cal-
ma, el resultat no podia ser més agitat: desenfada 
revisió del passat i actualització del present, amb 
un so vigorós i vigent que et farà gaudir, ballar, 
riure i reflexionar. Semblava tan evident que es-
calda escoltar la naturalitat amb què sona aquesta 
“marcianada”. 

LLIBRES

DISC

Montse Donada 
El passat 1 d’agost vam celebrar la nostra 
Festa Major en honor del patró Sant Feliu, 
amb una missa solemne presidida pel Vicari 
Episcopal Mn. Segimon García.

Vida Creixent - El dimecres 19 d’octu-
bre en reprendrem les reunions. Seran, com 
sempre, els tercers dimecres de mes, d’11 
a 12h, organitzades per la parròquia a la 
Residència Germans Aymar i Puig.

En aquestes reunions es parlen els te-
mes fixats pel Moviment “Vida Creixent” a 
Barcelona. Es llegeix el tema i es comenta 
entre tots els assistents, presidits pel nostre 
rector Mn. Josep Fàbregas.

Animeu-vos a seguir-los, són temes molt 
actuals i sempre interessants. Aquest curs es 
parlarà de: “El paper dels laics en l’Església 
i en el món”, tema interessant i actual que 
pot generar un bon debat. 

Animem a assistir-hi. Recordeu: 19 d’oc-
tubre, 16 de novembre, etc., d’11 a 12 h a 
la Residència. Us hi esperem.

Inici catequesi - Amb la missa familiar 
del diumenge 2 d’octubre arrenca el nou 
curs. Cal insistir en la conveniència de fer 
catequesi, encara que sigui esporàdicament, 
al llarg de la vida, en cadascuna de les seves 
etapes. Hem d’alimentar la nostra fe i pro-
gressar en la vivència espiritual, tal com fem 
en altres aspectes de la nostra vida.

Demanem la implicació dels pares en 
aquesta tasca, sense ells el treball dels ca-
tequistes no té raó de ser. 

Càritas - Recollida d’aliments davant dels 
supermercats del poble, de 10 a 13h, el dies 
30 de setembre i 1 i 2 d’octubre.

Divendres 11 de novembre, a les 20 
hores, a l’església hi haurà un recital líric 
benèfic memorial Montserrat Roig, en com-

memorar-se, el 10 de novembre, els 25 anys 
de la seva mort, i, el 13 de juny, els 70 anys 
del seu naixement . La recaptació serà ín-
tegrament lliurada a Càritas d’Alella, per al 
projecte Adafruit de lliurament de verdura i 
fruita fresca a les famílies beneficiàries.

Les invitacions les trobareu a Can Jana 
i a l’Associació de Dones Montserrat Roig, 
i el donatiu per persona és de 12 euros. 
L’any passat ja es va fer aquest recital i va 
ser tot un èxit.

Tot seguit fem un repàs al moviment 
parroquial des de l’1 de gener fins al 30 
de juny:

Bateigs: Arnau Colomé Bladé, Abril Gar-
cía Cogolludo, Júlia i Bruno Fonollosa Pujol, 
Bruno Olmo Rubio, Jimena Valle Hermida, 
Erika Ayala Ramírez, Emma Soriano Verdú, 
Mª Isabel Ramos Viñals, Emma Checa Jara, 
Àlex Badia Borrell, Júlia García Raya i Isabella 
García Guarino.

Casaments: Eduard Alcaraz Espriu amb 
Elisabet Campà Martínez, Joan Jorquera 
Bordonau amb Júlia Pérez Escobedo i Juan 
José Benítez Ramos amb Isabel Mª López 
Vizcaíno.

Defuncions: Elvira Ribé Escuer, Jaume 
Mas Zueras, Judit Gallego Srau, Carmen 
Ferran Oliveras, Mª Dolores Ferrer Gimé-
nez, Salvador Artés Llobet, Carmen Galuete 
García, Rosa M. Méndez Hurtado, Rosario 
Pérez Martín, Lluís Arisa Parera, Joaquim 
Ferrer Roca, Neus Rodó Tuxuera, Francesc 
Teruel Laborda i Carmen Nicolás Casanova.
Horari d’hivern missa vespertina de dissab-
te - A partir del dissabte 5 de novembre, la 
missa vespertina de dissabte passa a horari 
d’hivern, és a dir que se celebrarà a les 19h 
en comptes de a les 20h, com es fadurant 
l’estiu.

LA PARRÒQUIA AVUI

Foranell Garnatxa Blanca 
(Quim Batlle)
L’aposta de Quim Batlle pels vins de llarga criança sense pas per fusta 
és prou insòlita. Ara mateix, el Foranell Garnatxa Blanca que es troba 
a la venda és de l’anyada 2011. No hi deu haver gaire vins blancs 
catalans a la venda d’aquesta anyada; i encara menys, que no hagin 
tocat una barrica de roure. Però Quim Batlle te les coses molt clares. 
I els seus vins estructurats, potents i amb cos així ho demostren. I ho 
demostra també l’èxit que tenen entre els professionals del sector 
(diversos restaurants amb estrelles Michelin d’arreu del país compten 
amb alguna de les referències de Foranell a la seva carta de vins). Qui 
va dir que els blancs eren per als peixos? Aquesta garnatxa blanca 
pot ser un acompanyant perfecte per a diversos plats de carn dels 
vostres àpats!.  

AVUI TASTEM...
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Font:  Ministerio de Economía y Competitividad.

Catalunya
va atraure el 2015
un 57,8% més
d’inversió estrangera
productiva que el 2014. 

#granpaís

La força d’un 
gran país
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PEP VIDAL

Ets el nou campió del món de paraescala-
da. Primer de tot, per a tots aquells que 
no saben com funcionen les competicions 
d’escalada, explica’ns en què consisteix el 
campionat.
És un campionat únic que dura només un dia. 
Hi ha dues vies d’escalada en diferents rocò-
droms a les semifinals i, segons la puntuació 
en cada una d’elles, pots accedir a la final. En 
aquest cas, cinc persones vam passar a la 
final, que es va disputar en diumenge i amb 
molt de públic. Per a mi va ser fantàstic, no 
m’ho esperava i vaig tenir la sort de guanyar. 
No fa ni un mes i encara no m’ho acabo de 
creure.

D’on et ve l’afició per l’escalada?
Vaig descobrir l’escalada a la Universitat Au-
tònoma de Barcelona quan feia la carrera de 
física, que malauradament vaig deixar penja-
da. Però amb l’escalada sí que vaig seguir de 
mica en mica cap endavant fins al dia d’avui. 
És un esport que combina el físic i la tècnica. 
S’ha d’estar bé físicament, sinó la muntanya 

t’escup, però també t’has de saber col·locar. 
Per molt fort que estiguis, si no posés la mà on 
toca o t’equivoques en posar un peu tampoc 
podràs pujar.

Quan vas començar a competir?
Havia participat en algunes proves “casola-
nes”: en rocòdroms petits i amb amics, res 
gaire oficial, només per passar una estona 
divertida. No em vaig plantejar mai seriosa-
ment la competició fins després de l’accident.

I després d’aquest accident, què és el que 
t’anima a competir?
Després de l’accident em sentia bastant per-
dut. Vaig contactar amb l’Urko Carmona, que 
llavors ja era el campió del món de paraes-
calada, i també amb l’Iván Germán. Tots dos 
són amputats de cama i jo els havia vist esca-
lar. Quan vaig començar a parlar amb ells, va 
coincidir que hi havia el campionat d’Espanya 
de 2015 i em van insistir perquè m’animés. 
Jo no em veia gens preparat, feia molt poc 
que havia tingut l’accident, però al final hi 
vaig anar i l’experiència va ser molt positiva. 
Evidentment vaig quedar l’últim, però va ser 

“Em vaig posar a entre-
nar i vaig anar veient 
que encara li podria 
treure molt de partit 

al meu cos, que res no 
s’havia acabat”

Albert 
Guàrdia,

campió del món 
de paraescalada

Albert Guàrdia es va proclamar campió 
del món de paraescalada el passat diu-
menge 18 de setembre. A París i davant 
de set mil espectadors, va mostrar la seva 
superioritat davant la resta de competidors 
provinents d’arreu del món. Es va endur la 
medalla d’or en la seva primera participa-
ció en competició internacional. Alellenc 
de tota la vida, però actualment resident 
a Monistrol de Montserrat, l’Albert va 
patir un accident de moto fa poc més de 
dos anys que el va deixar sense una cama, 
però no sense les ganes de seguir amb la 
seva gran passió: l’escalada. A principis de 
2015, pocs mesos després del tràgic xoc, 
va començar un pla específic d’entrena-
ment amb l’ajuda dels grans especialistes 
de la disciplina, com Urko Carmona, que ja 
l’ha portat a convertir-se en campió mun-
dial i, sobretot, en un exemple de supera-
ció moral i física en temps rècord.

CEDIDA
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molt divertit. Vaig poder conèixer tot el grup 
de paraescaladors i la gent de la federació 
espanyola i de la catalana. En aquell moment, 
era l’únic català que participava i tot allò em 
va obrir les portes per començar a entrenar 
seriosament i a competir regularment.

Des de llavors, en quines competicions 
has participat?
L’any 2015 només vaig fer aquest campionat 
d’Espanya. Va ser l’única, però em va agradar 
molt i vaig decidir preparar-me bé per aques-
ta temporada. Vaig anar a Imst, a Àustria, a 
fer un campionat màster; després vaig tor-
nar a participar en el campionat d’Espanya 
d’aquest any que es va celebrar a Saragossa; 
i per últim, a París. A banda del mundial, no 
he fet res més.

Quin ha estat el teu sistema d’entrena-
ment?
Amb l’ajuda de la federació, el meu entrena-
dor David Gambús em va preparar una rutina 
d’entrenament. Des de l’inici vam començar 
forts, entrenant cinc dies per setmana en ses-
sions pràcticament de quatre hores. Sempre 
teníem l’objectiu de millorar de cara a la com-
petició.

A banda de tu, el teu company d’equip, 
l’Iván Germán, va aconseguir el bronze. 
El nivell de paraescalada a Catalunya i a 
Espanya és alt, no?
Sí. De la nostra categoria en som tres: l’Urko, 
l’Iván i jo. L’Urko ha estat campió d’Espanya 
i del món un munt de vegades, i aquest cop 
no ho ha estat perquè jo he tingut sort. L’Iván 
va començar a competir amb mi l’any passat, 
però ell ja estava amputat de fa anys i portava 
més temps entrenant. Escalen molt bé i costa 
molt guanyar-los. A París vaig guanyar jo, 
però en qualsevol pròxima prova em poden 
guanyar ells. Crec que tots tres tenim un molt 
bon nivell competitiu.

Com vas veure la resta de rivals?
Bé. Realment els dies que vaig estar allà es-
tava molt nerviós i no m’hi vaig poder fixar 
molt amb els rivals, però crec que hi havia 
un bon nivell. Tots eren bons i alguns, com 
he dit abans, ja m’havien guanyat en altres 
competicions, com a Àustria. Jo anava a pro-
var-me, a veure del que era capaç, i a poc a 
poc em vaig anar sentint més còmode fins 
arribar a la final.

Si en poc més de dos anys ja has aconse-
guit ser campió del món, ara deus estar 
molt il·lusionat amb el futur i amb seguir 
escalant...
Sí, moltíssim. Penso que en l’escalada és clau 
la morfologia de la via. Depenent del tipus de 
via, els alts tenen avantatge o els que són més 
menuts com jo en tenen en altres... En la para-
escalada depenem del que ens falta, i el tipus 

de via encara és més decisiu. Nosaltres i la 
federació treballem perquè els equipaments 
siguin millors i perquè les vies no afavoreixin 
decisivament ningú, però és molt complicat i 
determina molt les possibilitats de cadascú. 
Per això serà molt difícil repetir el resultat, 
però jo estic amb moltes ganes.

Tindràs el mateix pla de competicions i 
d’entrenament el 2017?
Sí, serà molt similar. D’aquí a poc farem una 
aturada, que sempre va bé, i el 2017 esperem 
donar el màxim. No hi haurà campionat del 
món, però sí d’Europa i ho intentarem donar 
tot.

Ja fa dos anys del teu accident. Suposo 
que en el moment que et van dir que et 
quedaves sense una cama, no t’esperaves 
res de tot això...
Jo el que recordo de 
l’accident és que un 
dia em vaig desper-
tar a l’hospital i em 
van tallar la cama. 
No recordo res més. 
En tot aquest procés 
jo, en el meu cap, te-
nia el dubte de què 
passaria després, 
de com continuaria 
la vida en el dia a 
dia... Jo ja era molt 
aficionat a l’escalada 
i evidentment quan 
hi pensava tenia por. 
Passat un temps, em 
vaig començar a in-
formar sobre esca-
ladors que només 
tenien una cama, 
com s’ho feien... Em 
vaig posar a entre-
nar i he anat veient 
que encara li podria 

treure molt de partit al meu cos, que res no 
s’havia acabat i que simplement era diferent. 
Dos anys després me n’adono que, gràcies a 
això, sóc campió del món i que si no m’hagu-
és passat això no ho seria; i em dóna molta 
moral.

Què ha estat més difícil per a tu: tenir la 
fortalesa mental per no tenir por a esca-
lar o preparar-te físicament per escalar 
sense una cama?
Crec que és una combinació de les dues. La 
por a escalar jo mai l’he tinguda, però sí que 
s’ha de tenir la constància per assolir un ob-
jectiu. El desgast psicològic és aguantar cada 
dia entrenant, però l’evolució que he notat 
després de l’accident em dóna forces d’on no 
n’hi ha. Evidentment, la preparació física en 
l’escalada és important, però sense constàn-
cia és impossible.

Quin missatge donaries a aquella gent 
que pateix un cop tan dur com el que 
vas patir tu per què no es desconnecti de 
l’esport?
El primer de tot és ser conscient que és di-
ferent que abans. Quan ho assumeixes, sigui 
una setmana, un mes o un any després, és 
important buscar referents: algú que faci el 
que tu vols fer en les teves condicions. Si no, 
és molt complicat. Però si hi ha algú que ja ho 
ha fet, és molt més senzill. Només hi has de 
posar esforç. Jo veia l’Urko poc després del 
meu accident i escalava més fort que quan 
jo tenia dues cames. I pensava: si ell pot, jo 
puc. La gent que ha patit un accident greu 
o té alguna discapacitat, ha de fer sempre 
exercici físic perquè l’ajudarà personalment 
a més de millorar la seva mobilitat; l’esport 
et fa sentir viu. 

Guàrdia, dalt de tot del podi el Campionat del Món.

“EL QUE RECORDO DE 
L’ACCIDENT ÉS QUE UN DIA 
EM VAIG DESPERTAR 
A L’HOSPITAL I EM VAN 
TALLAR LA CAMA”

“LA POR A ESCALAR JO 
MAI L’HE TINGUDA, PERÒ 
SÍ QUE S’HA DE TENIR LA 
CONSTÀNCIA PER ASSOLIR 
UN OBJECTIU”

CE
DI

DA
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JUNTA DIRECTIVA CF ALELLA
Transformar i fer evolucionar organitzaci-
ons històriques com el CF Alella i intentar 
adaptar-les a la innovació és un desafiament 
apassionant. Dins d’una societat democràtica 
i participativa, tota gestió del canvi compor-
ta exposar-se a diferents criteris i opinions 
que nosaltres, personalment, agraïm i accep-
tem, alhora que convidem els nostres socis 
i persones d’Alella a la complicitat oberta i a 
participar de ple en el nou projecte present i 
de futur que ha iniciat l’entitat. 

El 2022, el CF Alella complirà 100 anys 
d’història. Existim perquè, temps enrere, per-
sones d’Alella com nosaltres van fer valdre 
les seves capacitats personals, el seu temps 
i els mitjans de què disposaven al servei de 

la institució. Tots entenem que van fer la seva 
feina honestament. Tots som el club. 

El nostre camp, el Municipal d’Alella, ha 
d’entrar en un procés de renovació, d’inver-
sió i de condicionament estructurals. Som la 
primera visió social d’Alella. Prop de 40.000 
persones de la comarca del Maresme i d’al-
tres territoris de Catalunya ens visiten cada 
any. La imatge que graven en les seves reti-
nes és incontestable. Els nostres esportistes 
alellencs necessiten un espai vital esportiu 
modern, adequat i en concordança amb els 
temps. Entenem que des de 2004 existeix un 
pla d’inversió aprovat al Ple de l’Ajuntament 
per valor de 550.000 euros, xifra que s’ha de 
destinar a la remodelació de la instal·lació. 
Dotze anys més tard, la nostra confiança i el 

nostre agraïment es mostren en la necessitat 
d’executar aquestes reformes en finalitzar la 
temporada 2016-2017.

Crear un nou lideratge
L’estiu de 2014, la junta actual del CF Alella 
va determinar crear un nou lideratge dins 
del club; una nova visió. Es buscava actua-
litzar les estructures i crear un organigrama 
esportiu del màxim nivell possible, el qual ja 
està implantat. També era important disse-
nyar un nou model de gestió transparent, i 
aconseguir transmetre als nostres jugadors 
i jugadores una cultura esportiva centrada 
essencialment en la formació humana, aca-
dèmica i futbolística. Busquem facilitar una 
continuïtat esportiva amb ells i amb les seves 

La junta directiva del Club de Futbol Alella explica 
els canvis que ha patit l’entitat en els darrers mesos

CEDIDA

Era necessari, cap al 2022
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famílies, des dels quatre fins als divuit anys, 
tot donant importància a l’entorn que ens 
envolta, al cercle de l’esportista i als valors 
de relació humana. Aquesta és la nova com-
petició educativa que impulsem des del club. 
També, posicionar el primer equip masculí i 
de la primera plantilla femenina. Sens dub-
te, dues apostes de valor afegit de l’entitat 
en relació als nostres recursos i dins l’espai 
territorial competitiu.

En la parcel·la econòmica, el CF Alella 
compta amb un pressupost anual de 90.000  
i ja no té deutes. És un club econòmicament 
sanejat. Ens hem adaptat als nous requeri-
ments fiscals i laborals que, a nivell estatal 
i en compliment de la normativa vigent, ens 
exigeixen organismes com l’Agència Tribu-
taria i la Tresoreria de la Seguretat Social. 
En un club com el nostre, només el rigor i la 
professionalitat et poden portar fins aquest 
punt. 

Un pla director de 
comunicació
Tenim molt clar que, com a 
entitat esportiva, l’adapta-
ció als nous temps és com-
plexa i multidireccional. 
Necessitàvem crear un pla 
director de comunicació 
en quatre eixos (projecció 
i renovació de la imatge de 
club, webhome, xarxes so-
cials i comunicació social) 
per consolidar una nova 
identitat corporativa. No 
volíem jugar un partit fora 
de la lliga de la innovació 
i d’actualització en tots els 
camps que la societat actual 
exigeix. Era el moment. 

Els prop de dos-cents 
futbolistes en edat forma-
tiva i les seves famílies que 
integren l’entitat demanda-
ven cognitivament un canvi 
en la projecció d’imatge del 
club. La nostra relació amb 
la marca alemanya UHLS-
PORT ens va dur a compe-
tir amb un uniforme de joc 
modern i que segueix l’estil 
dels grans equips europeus. 
El nostre disseny va ser ac-
ceptat de forma immediata. 
No volíem menys per als 
nostres esportistes. 

Vam voler centrar-nos en 
l’escut, la unitat més forta 
de transmissió de la nostra 
identitat. És l’empremta, el 
segell i la nostra insígnia de 
lluita esportiva i de respecte 
per l’adversari. L’escut està 
format pel literal CF Alella, 
el símbol de l’ala i l’any de 

fundació: 1922. Tot sobre les quatre barres 
de la nostra inconfusible catalanitat. L’ala 
en posició positiva ens transmet dinamisme, 
força i agilitat i els quatre vèrtexs de les plo-
mes simbolitzen els quatre pilars d’un equip: 
la porteria, la defensa, el centre del camp i la 
davantera. L’escut se situa al centre de la sa-
marreta; al pit; on radica la condició eterna 
de l’ànima. Com veieu, la filosofia emocional 
té un pes important en aquest procés d’evo-
lució de la nostra identitat. 

Samarreta grana-i-negra
A nivell general, les corporacions i empreses 
busquen actualitzar el seu posicionament so-
cial i d’imatge. Per exemple el FC Barcelona 
ha modificat el seu escut en dotze ocasions 
des de 1899; la darrera, el 2002. 

Creiem que la samarreta grana-i-negra 
evoca passió, valor, força, capacitat de lide-
ratge i ambició davant l’equip contrari. És 
un color noble que evoca la sang, el vi dels 

cellers d’Alella i uneix la vitalitat i la tradició 
de la nostra DO amb l’elegància i el rigor que 
projecta el color negre. També representa un 
homenatge al futbol, ja que ens trasllada a 
Anglaterra i fins a l’arrel visual del Sheffield 
FC, el primer equip de la història. 

Per altra banda, el verd ha estat modificat 
constantment en múltiples ocasions al llarg 
de la vida de l’entitat i ha adquirit tots els 
seus valors tonals durant els darrers 45 anys. 
El segon equipament serà ara d’un verd fort 
unificat que tanqui el cercle dels valors del 
nostre entorn, de l’harmonia del territori, de 
la nostra naturalesa. 

Des de la seva creació, el CF Alella ha 
tingut aproximadament dotze uniformes de 
joc que podem contrastar com a diferents. 
Blancs amb ratlles verdes, sense ratlles, sa-
marreta amb tons blaugranes, etc. 

Estem convençuts que les nostres dues 
samarretes, la grana-i-negra i la verda, lide-
raran amb orgull el futur del CF Alella. Adap-

tació al sentiment i l’orgull. 
Tot plegat un treball d’iden-
titat, valors, modernitat i 
tradició.

Les dues lluiran la frase 
“El millor del futbol” a la 
part posterior, ja que aquest 
esport té una grandesa es-
pecial. Encara que no tot el 
que l’envolta és sempre agra-
dable, la nostra feina consis-
teix a transmetre i formar 
en els millors valors, en 
el millor del futbol. Valors 
esportius i valors humans. 
Volem formar de manera 
integral: esportistes, per-
sones solidàries, valentes, 
respectuoses, responsables 
i emprenedores. 

El nostre somni, en part 
ja una realitat, és crear un 
cicle evolutiu d’entre tres 
i cinc anys. Resta un llarg 
recorregut d’encerts i pos-
sibles errors. Tot forma part 
de l’evolució i la cultura hu-
manes, de la complicitat i la 
participació de tots i totes 
i de les passions de cridar 
els nostres gols plegats. Ens 
sentim responsables de gai-
rebé dos-cents esportistes 
a l’inici de les seves vides i 
d’aquells veterans i vetera-
nes que segueixen jugant al 
nostre costat. És la raó de 
tot. Nosaltres continuarem 
mirant Alella cara a cara i, 
tot i que és possible que en 
el camí ens caigui alguna 
llàgrima, sabem que el 2022 
ens espera. Fes-te’n soci i 
gaudeix amb nosaltres. 

ESPORTS / OPINIÓ
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ESPORTS

PEP VIDAL
Entre finals de setembre i principis d’oc-
tubre, els equips federats alellencs van co-
mençar les seves respectives competicions. 
Aquest curs hi ha hagut un notable crei-
xement tant pel que fa a nombre d’equips 

com al de jugadors federats. Respecte dels 
27 equips i 300 esportistes federats l’any 
passat, enguany en són 36, formats per 350 
persones que competiran setmana rere set-
mana arreu de Catalunya amb el nom de 
poble. Les entitats que més han crescut 

han estat l’Alella CF, que compta amb tres 
equips més, i l’Alella FS, que ha integrat 
alguns equips de base de l’EIE. Les altres 
novetats de nova creació són l’equip femení 
del CR Alella i el retorn del sènior masculí 
del Vòlei Alella. 

Comença la competició

EQUIP CATEGORIA  INICI FINAL

Alella CF Primer Equip Quarta Catalana Grup 6 1-2 d’octubre 2016 29-30 d’abril 2017

Alella CF Juvenil Segona Divisió Grup 27 1-2 d’octubre 2016 27-28 de maig 2017

Alella CF Cadet Segona Divisió Grup 29 1-2 d’octubre 2016 27-28 de maig 2017

Alella CF Infantil Segona Divisió Grup 38 1-2 d’octubre 2016 27-28 de maig 2017

Alella CF Aleví A Tercera Divisió Grup 37 1-2 d’octubre 2016 27-28 de maig 2017

Alella CF Aleví B Tercera Divisió Grup 35 1-2 d’octubre 2016 27-28 de maig 2017

Alella CF Aleví C Tercera Divisió Grup 36 1-2 d’octubre 2016 27-28 de maig 2017

Alella CF Benjamí A Segona Divisió Grup 14 1-2 d’octubre 2016 27-28 de maig 2017

Alella CF Benjamí B Tercera Divisió Grup 29 1-2 d’octubre 2016 29-30 d’abril 2017

Alella CF Benjamí C Tercera Divisió Grup 32 1-2 d’octubre 2016 29-30 d’abril 2017

Alella CF Prebenjamí Lliga Prebenjamí Grup 26 1-2 d’octubre 2016 27-28 de maig 2017

Alella CF Femení Segona Divisió Grup 3 1-2 d’octubre 2016 27-28 de maig 2017

Unió Esportiva Alella Quarta Catalana Grup 6 8-9 d’octubre 2016 29-30 d’abril 2017

Bàsquet Alella Sènior Masculí Campionat de Barcelona Fase Prèvia Grup 1 24-25 de setembre 2016 20-21 de maig 2017

Bàsquet Alella Sots-25 Campionat de Barcelona Fase Prèvia Grup 4 1-2 d’octubre 2016 13-14 de maig 2017

Bàsquet Alella Júnior Nivell A Grup 1 1-2 d’octubre 2016 13-14 de maig 2017

Bàsquet Alella Cadet Nivell C Grup 16 1-2 d’octubre 2016 17-18 de desembre 2016*

Bàsquet Alella Infantil Nivell D Grup 4 1-2 d’octubre 2016 17-18 de desembre 2016*

Bàsquet Alella Mini Nivell C Grup 12 1-2 d’octubre 2016 17-18 de desembre 2016*

Bàsquet Alella Premini Nivell C Grup 9 1-2 d’octubre 2016 17-18 de desembre 2016*

Alella FS Sènior A Tercera Catalana Grup 1 8-9 d’octubre 2016 27-28 de maig 2017

Alella FS Sènior B Tercera Catalana Grup 2 8-9 d’octubre 2016 27-28 de maig 2017

Alella FS Juvenil Tercera Divisió Grup 2 8-9 d’octubre 2016 27-28 de maig 2017

Alella FS Cadet A Tercera Divisió Grup 2 8-9 d’octubre 2016 27-28 de maig 2017

Alella FS Cadet B Tercera Divisió Grup 1 8-9 d’octubre 2016 27-28 de maig 2017

Alella FS Infantil Tercera Divisió Grup 3 8-9 d’octubre 2016 27-28 de maig 2017

Alella FS Aleví A Tercera Divisió Grup 2 8-9 d’octubre 2016 27-28 de maig 2017

Alella FS Aleví B Tercera Divisió Grup 5 8-9 d’octubre 2016 27-28 de maig 2017

Alella FS Benjamí A Lliga Benjamí Grup 3 8-9 d’octubre 2016 14-15 de gener 2017*

Alella FS Benjamí B Lliga Benjamí Grup 2 8-9 d’octubre 2016 14-15 de gener 2017*

Alella FS Sènior Femení Segona Catalana Grup 1 8-9 d’octubre 2016 29-30 d’abril 2017

Rugby Alella Masculí Segona Catalana Grup C 8-9 d’octubre 2016 10-11 de desembre 2016

Rugby Alella Femení Segona Catalana 8-9 d’octubre 2016 3-4 de desembre de 2016

Vòlei Alella Sènior Masculí Segona Catalana Grup 1 8-9 d’octubre 2016 17-18 de desembre 2016*

Vòlei Alella Juvenil Femení Tercera Divisió Grup 4 1-2 d’octubre 2016 21-22 de gener 2017*

Vòlei Alella Cadet Femení Tercera Divisió Grup 4 1-2 d’octubre 2016 21-22 de gener 2017*

*La classificació determinarà l’accés a un campionat posterior.



66



67

ESPORTS

PEP VIDAL
Per primer cop a la història, els primers 
equips de l’Alella CF i de la Unió Esportiva 
Alella comparteixen categoria. Després del 
descens de l’Alella CF el curs passat, els dos 
equips alellencs de futbol es veuran les cares 
aquest any al Grup 6 de Quarta Catalana, 

una lliga que començava el primer cap de 
setmana d’octubre. Fins al novembre, però, 
no es produirà el primer derbi. Serà a la jor-
nada. L’objectiu dels dos conjunts és intentar 
fer un bon paper per tal d’oblidar els mals 
resultats en les seves respectives tempora-
des anteriors sense marcar-se cap sostre. 

PEP VIDAL
Estiu convuls per a un Ale-
lla FS que ha hagut de dur 
a terme canvis en la seva 
estructura per a poder 
assumir amb garanties el 
canvi de federació i el con-
siderable augment de vo-
lum d’equips i jugadors. La 
novetat principal és el can-
vi de patrocinador. Des-
prés de la rescissió amb 
el Paparazzi Bar, el club 
va tancar un acord amb 
Hummel, la marca espor-
tiva que ja confeccionava 
l’equipament i que a partir 
d’ara serà el patrocinador 
principal. D’aquesta mane-
ra, l’entitat passa a anome-
nar-se Hummel Alella FS. 
Tots els equips de l’Alella FS han hagut de 
començar les seves lligues a les categories 

més baixes del futbol sala català, però es-
peren aquest any assolir més d’un ascens. 

PEP VIDAL
Un any més, la Regidoria d’esports de l’Ajun-
tament d’Alella ha tornat a posar en marxa 
el seu ja consolidat programa d’activitats 
fisicoesportives per a nens i nenes d’entre 5 i 
12 anys. Enguany l’Escola d’Iniciació Espor-
tiva ofereix fins a vuit modalitats destinades 
a promocionar l’activitat física, cognitiva i 
social entre els més joves. Als esports habi-

tuals en els últims anys -l’atletisme, el futbol 
sala, la gimnàstica rítmica, el judo, el pati-
natge, el rugbi i el taekwondo- s’hi afegeix 
aquesta temporada una nova proposta: el 
Mou-te i Balla, una activitat que combina 
ball, expressió i elements gimnàstics. El 3 
d’octubre van començar els entrenaments de 
les diferents disciplines en els equipaments 
municipals.. 

PEP VIDAL
El cap de setmana de la Verema, el Club 
Bàsquet Alella va organitzar el tradicional 
torneig de pretemporada al Pavelló Espor-
tiu Abelardo Vera en les categories sènior 
i júnior. Enguany els equips convidats van 
ser el Premià de Dalt, l’Horta, el Montcada 
i el Natació Terrassa. El divendres 9 de 
setembre es van disputar les semifinals de 
la categoria sènior, amb triomfs de l’Horta 
davant el Premià de Dalt, i del sènior de 
l’Alella contra el Montcada; i el dissabte 
10 va tenir lloc la final. Amb la presència 
de l’alcalde Andreu Francisco i d’un bon 
ambient de bàsquet, els barcelonins es van 
imposar per 55-71 i es van endur el trofeu. 
No obstant això, bones sensacions per al 
conjunt alellenc, que ha començat la lliga 
amb una victòria i una derrota en les dues 
primeres jornades.  

 FUTBOL 

Aquesta temporada, doble derbi 
a Quarta Catalana

 FUTBOL SALA 

L’Alella FS canvia de patrocinador 
i de federació

 ESCOLA D’INICIACIÓ ESPORTIVA 

El Mou-te i Balla, novetat en el programa 
del nou curs

 BÀSQUET 

L’UE Horta, campió 
del Torneig de la 
Verema

ISMAEL GARCÍA va decidir, per a 
l’Alella CF, l’espectacular derbi de ju-
venils de la primera jornada al camp 
de l’Atlètic Masnou (2-3) amb un gol a 
falta de cinc minuts per al final.

RAMON ROCA ha tornat a l’Alella FS 
per unir-se a l’il·lusionant nou projecte 
de l’entitat, i serà la gran referència 
ofensiva d’un Sènior A amb el clar ob-
jectiu de pujar de categoria.

DANI CARRAU continua lluitant per 
les primeres places de la general de la 
Kawasaki Z Cup després d’abandonar 
la primera màniga i quedar tercer en 
la segona al Gran Premi de Jerez del 
passat 2 d’octubre.

ORIOL BRUTAU va tornar a partici-
par en la tradicional cursa de resistèn-
cia 24 hores de la Vall del Tenes amb 
el Can Roca Team KTM, i va assolir la 
dotzena posició final.

MARC CUCURELLA cada cop té un 
paper més rellevant al Juvenil A del FC 
Barcelona. Ha jugat fins ara tots els 
partits de titular, tan a Divisió d’Honor 
com a la Youth League. 

P R O T A G O N I S T E S

L’equip cadet del Hummel Alella FS compta, a més, amb 
el patrocini de Sanident Alella.
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El Nadal ja és al Garden

Coma Fosca 11-29 · Alella
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