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RESULTATS

Sí: 3.818 (91,38 %)
No: 240 (5,74 %)
Blanc: 94 (2,25 %)
Nuls: 26 (0,62 %)
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SOBRE LA DECADÈNCIA
L’editorial del número especial que la revista Alella va fer amb ocasió del 9-N acabava així: «So-
vint ens agrada acabar els editorials formulant un desig. No serà diferent aquesta vegada:  tant 
de bo puguem fer  ben aviat un altre especial de la revista Alella per celebrar que els catalans 
hàgim pogut decidir el nostre futur, aquesta vegada sí, amb tots els ets i uts».

No ha pogut ser, ja que l’actuació repressora de l’Estat espanyol ha impedit que la jornada 
electoral es desenvolupés amb la normalitat desitjada. Tots tenim al cap les imatges que al llarg 
del dia s’han anat transmetent a través dels mitjans de comunicació i les xarxes socials. Tots 
hem vist com s’ha intentat aturar el referèndum d’autodeterminació: amb l’ús de la violència 
de la manera més descarnada. Sovint es diu que una de les característiques dels estats és que 
tenen el monopoli de la violència. Però, sent això cert, també ho és que la violència aplicada 
contra persones desarmades, pacífiques i amb una actitud no agressiva, manlleva l’autoritat a 
qui l’exerceix. 

A Alella, com al conjunt del país, la normalitat de la jornada s’ha vist alterada pels reiterats 
atacs informàtics de l’administració espanyola als punts de votació i per l’amenaça imminent 
d’una intervenció policial, que ha obligat a tancar a les 19 h tres dels quatre col·legis electorals 
que hi havia habilitats.

No hi ha pitjor tirania que aquella que s’exerceix a l’ombra de les lleis. Aquesta frase, que  
s’atribueix a Montesquieu, pare de la doctrina de la separació de poders a partir de la qual 
es considera que es garanteixen els drets i llibertats individuals, resumeix molt bé el que hem 
viscut aquests darrers dies.

Els catalans, al marge de si som independentistes o no, ens hem trobat al davant un sistema 
polític i institucional decadent, amb una aluminosi galopant i que mostra signes evidents de 
ruïna. I hem sortit a votar en massa, com no podia ser d’una altra manera.

Fins al dimecres 20 de setembre anar a votar era un dret; a partir d’aquesta data segurament 
es va convertir gairebé en una obligació. Perquè la dignitat dels ciutadans no es pot aixafar amb 
constitucions ni amb lleis, ni molt menys a cops de porra. I o fas valdre la dignitat mitjançant els 
instruments de què disposes, o acabes convertit en el no-res, un ser acrític al qual se li’n fot tot. 

El setembre de 2015, Jordi Graupera escrivia a La Vanguardia: «Tu saps que un sistema polític 
ha tocat fons quan en un moment crític de la seva història no és capaç de produir cap projecte 
que solucioni els problemes fonamentals, quan ningú, des de cap altaveu o posició de poder, 
té prou imaginació i audàcia per posar al centre de la conversa les raons de la decadència». La 
decadència. Certament, els catalans, amb la mobilització massiva d’avui i fent ús del seu dret a 
vot, l’hem desemmascarada. Les màscares han caigut fetes miques. Aquella concepció d’Espanya 
com a país modern i cosmopolita ha quedat definitivament desmentida sota les imatges de les 
porres, les càrregues i els gasos lacrimògens. 

Malgrat les declaracions oficials grandiloqüents, molts s’hauran adonat d’aquest immens 
despropòsit i hauran constatat com Catalunya s’allunya encara més d’Espanya. Fins quan aguan-
tarà el xiclet sense trencar-se?          

Crònica d’una jornada històrica
Des de fa dècades, la revista Alella edita un número especial cada vegada que hi ha unes 
eleccions al poble. Ho fem per les municipals, les nacionals, les estatals i les convocatòries 
extraordinàries, com les consultes per la independència del 2010 i el 9-N del 2014.

Per això, no podíem defugir el referèndum d’autodeterminació de Catalunya d’aquest diu-
menge. Aquest cop, a diferència de les ocasions anteriors, era molt difícil preveure com es 
desenvoluparia la jornada, ateses les mesures coercitives anunciades per l’Estat espanyol.

En el moment d’escriure aquestes línies ja som coneixedors —però potser no en tota la seva 
magnitud— dels esdeveniments que han sacsejat el país. Però el que ha passat avui no s’atura: 
en les pròximes hores, els representants polítics dels governs de Catalunya i d’Espanya faran 
declaracions solemnes, i aquest cop també caldrà parar l’orella a les reaccions internacionals, 
que tindran una notable importància. Sens dubte, els propers dies marcaran el futur del país.

Amb la profusió de fonts d’informació i la velocitat instantània de la transmissió de l’actua-
litat havíem de decidir quin sentit donàvem al número especial que teniu a les mans. És evident 
que el paper ja no pot competir amb les xarxes socials. Ara bé, les publicacions impreses encara 
tenen el valor de preservar la memòria i, per això, fer una crònica de com s’ha desenvolupat la 
jornada de l’1 d’octubre a Alella aporta precisament aquest valor testimonial.

Ha estat amb aquesta intenció que un grup de redactors de la revista Alella hem treballat 
aquesta nit en l’elaboració del que teniu a les mans per tal d’aixecar acta d’aquest dia històric.Tristesa, vergonya i dignitat

Avui podríem fer servir molts adjectius, cadascun 
dels quals serviria per expressar els sentiments 
que ens genera el que hem viscut en aquesta 
jornada històrica.
Tristesa pel gerro d’aigua freda que ens ha caigut 
al damunt: tanta il·lusió i tants anhels estroncats 
pel miserable ús de la força bruta amb què el 
Govern espanyol ha respost a la voluntat d’exercir 
d’un dret universal: el dret a decidir.
Vergonya en constatar com es tractava amb 
brutalitat els nostres conciutadans. A Alella hem 
tingut la sort de no haver rebut la visita d’aquests 
animalots, però els joves, avis i adults que han 
patit les seves accions en altres indrets podríem 
ser nosaltres. De fet, cada cop de porra, cada bala 
de goma ens ha ferit una mica a tots.
I, finalment, la part positiva, representada per la 
Dignitat escrita així, amb majúscula: emociona 
veure com els catalans hem aguantat hores dem-
peus fent llargues cues sota la pluja per votar, i 
com els veïns han custodiat els col·legis electorals 
fins al tancament. I emociona molt també veure 
com s’ha respectat la consigna de resistir pacífi-
cament malgrat la provocació i l’agressió a què 
ens han sotmès.
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Dissabte al migdia molts alellencs es van 
trobar que havien estat afegits a un grup de 
Whatsapp que es deia «Operació Tupper». 
En entrar-hi, descobrien que hi havia dese-
nes de persones conegudes i que es repetia 
la crida a afegir-hi amics i coneguts. Molts 
preguntaven «Què és aquest grup?», d’altres 
van entendre de seguida que el tupper feia 
referència a les urnes i que el grup havia de 
servir per organitzar-se de cara a l’endemà, 
l’esperat 1 d’octubre. De seguida el grup va 
arribar al màxim de 256 participants que per-
met aquesta aplicació per a telèfons mòbils i 
es va decidir crear-ne quatre de nous, un per 
cadascun dels col·legis electorals d’Alella —
antiga escola Fabra, poliesportiu, oficina de 
Serveis a les Persones (sota el CAP) i La Ga-
vina—, i es va demanar que cadascú s’afegís 
al grup corresponent al seu centre de votació 
i abandonés el primigeni, que havia de quedar 
per a la coordinació de tot plegat. A tots s’hi 
respirava eufòria, optimisme, il·lusió; i un crit 
unànime: «Votarem!». 

I així, dissabte a la nit els més implicats 
anaven a dormir amb la premissa de ser als 
centres de votació a tres quarts de sis de la 
matinada per protegir els col·legis electorals 
en el cas de possibles intervencions policials. 

Matiners
«M’estic votant a sobre», deien alguns amb 
lleganyes als ulls. I és que van ser moltes les 
persones que van presentar-se als col·legis 
electorals abans de l’hora acordada: a les sis 
del matí ja hi havia al voltant de 500 perso-
nes concentrades als centres de votació. Ca-
res d’emoció i el convenciment absolut que el 
referèndum tiraria endavant. Encara faltaven 
tres hores per començar a votar, era encara 
fosc i plovia (a estones amb intensitat), però 
la gent aguantava estoicament amb els parai-
gües sense perdre la il·lusió. Encara abans de Una vuitantena de veïns s’aplegaren de matinada davant de La Gavina. 

Concentració de votants, abans de les 6 h, al poliesportiu.

“Operació Tupper”

ACTUALITAT
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ACTUALITAT

clarejar, parelles dels Mossos d’Esquadra fe-
ien acte de presència al poliesportiu, al Fabra 
i al CAP —a La Gavina no, potser perquè es 
tracta d’un centre de titularitat privada— i van 
deixar clar de seguida que hi passarien el dia, 
però sense intervenir... i així ho van fer durant 
tota la jornada. 

A primera hora ja del dia, les cues es co-
mençaven a organitzar i els veïns parlaven 
animadament mentre escoltaven la ràdio o 
estaven pendents de les notícies a través de 
les xarxes socials. De sobte, alegria: el Govern 
de la Generalitat explica que el cens que es 
farà servir per a la comesa és electrònic i que 
això facilitarà que aquells electors que, per 
alguna raó, no puguin votar al seu centre ha-
bitual ho puguin fer a qualsevol altre col·legi, 
una jugada que alguns consideren mestra i que 
contribueix a afrontar el dia amb optimisme. 

Constitució de les meses
Com sempre que hi ha eleccions, els membres 
de cada mesa reben una convocatòria i han 
de presentar-se a lloc i constituir-la. Tot fa 
pensar que de les cartes destinades a Alella 
no en va arribar cap; per això, seguint la llei 
electoral, les meses les han constituïdes les 
primeres persones de cada cua a les nou en 
punt del matí. Poc després, lluny d’Alella la 
Guàrdia Civil intervenia el sistema informà-
tic del cens universal i començaven les prime-
res dificultats: els servidors queien i hi havia 
problemes per votar. Mentrestant, les ràdios i 
les xarxes socials començaven a explicar les 
brutals intervencions que Policia Nacional i 
Guàrdia Civil duien a terme, en primer lloc, 
als centres de votació on havien d’acudir els 
principals membres del Govern de la Generali-
tat, amb una violència extrema i absolutament 
injustificada que glaçava els cors, indignava i 
canviava l’estat d’ànim dels votants. 

Organització i xarxes socials
Al poliesportiu algú va suggerir fer cent nú-
meros de paper i repartir-los entre els concen-
trats. Així, si algú marxava deixava el relleu 
a una altra persona, cosa que assegurava que 
hi hagués de manera permanent al menys cent 
persones al col·legi. Poc després els congre-
gats al CAP van copiar la idea. Mentrestant, les Molts dels votants de la jornada van immortalitzar el moment de dipositar la papereta a l’urna. 

Un bon nombre de votants es protegeix de la 
pluja cap a les 6 del matí a les portes de l’oficina 
de Serveis a les Persones. 

«Sí» ha estat l’opció marcada a la papereta pel 
91 % de votants. 

La crida a protegir els punts de votació dugué 
un centenar de persones a l’escola Fabra des de 
ben d’hora.

Les dificultats tècniques per votar van provocar 
llargues cues, especialment al poliesportiu. 
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xarxes socials bullien de notícies, de vídeos i 
de fotos de violència tan explícita com injus-
tificable i els problemes informàtics s’anaven 
succeint: ara no es pot votar al poliesportiu; a 
La Gavina es pot votar només a una mesa; ara 
cau tot el sistema. Com a solució, es comença 
a poder votar, també, amb un cens físic, de 
paper. Mentrestant, des la pagina web de la 
revista Alella anàvem informant a les xarxes 
socials de tot allò que passava. Una de les notí-
cies més llegides del web va ser la que feia refe-
rència a la participació: a les 13 h havien votat 
1.638 persones; no era una xifra molt alta —un 
22% del cens d’Alella—, i a més calia tenir en 
compte que estava votant molta gent de fora 
del poble, procedent de col·legis intervinguts 
per la policia o que havia vingut aquí cercant 
fer menys cues que als col·legis que li pertoca-
va. Les llarguíssimes cues que hi havia davant 
de tots els centres de votació, però, feien augu-
rar una bona xifra de participació. 

Por
Cap a les quatre de la tarda, la majoria dels 
centres de votació congregaven menys gent 
que en d’altres moments;  això afegit a la pro-
liferació de notícies sobre càrregues policials 
va començar a despertar la por a una possible 
aparició de la policia espanyola per robar les 
urnes (i repartir llenya!). De seguida les crides 
via Whatsapp  perquè la gent es tornés a con-
gregar als col·legis es van multiplicar... i van 
fer l’efecte desitjat. 

A les 17.30 h l’alcalde, Andreu Francisco, 
compareixia al pati de l’escola Fabra per anun-
ciar que els organitzadors del referèndum ha-
vien decidit obrir les urnes i guardar els vots 
en bosses, de manera separada per meses i 
acompanyats de les actes corresponents, i 
amagar-les. D’aquesta manera tots els vots di-
positats en urnes fins a aquella hora quedaven 
fora de perill en cas d’una possible actuació 
policial. 

En conèixer-se aquesta decisió, i havent de-
manat a l’alcalde si es podia fer pública, la re-
vista Alella vàrem decidir informar-ne al web. 
Però així que vam tirar endavant vam comen-
çar a rebre missatges que qüestionaven la con-
veniència de la publicació. Després d’haver-hi 
reflexionat, el cos de redacció de la revista Ale-

Malgrat les notícies negatives que arribaven 
d’arreu del país, el somriure era l’expressió més 
habitual entre els participants en el referèndum. 

La gent gran va protagonitzar molts moments emotius als col·legis electorals: se’ls convidava 
a estalviar-se la cua i se’ls acomiadava amb aplaudiments. 

Esteve Garcia-Ossorio transmet instruccions als 
apoderats.

L’escola Fabra just després del tancament de les meses, a mitja tarda.
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Com el 9 de novembre del 2014, durant les 
votacions d’avui un grup d’observadors inter-
nacionals ha visitat Alella amb la intenció de 
deixar constància de com ha viscut el país la 
jornada electoral. El seu testimoni els porta 
a condemnar les accions que la Guàrdia Civil 
i la Policia Nacional han emprès contra una 
ciutadania que només desitjava expressar-se 
i defensava el dret a votar per fer-ho.

Birgitta Jonsdottir, Islàndia: «He vist votants pacífics i calmats davant d’uns policies profundament 
violents. Considero que la societat catalana ha de continuar actuant de la mateixa manera que 
ha fet fins ara. Ha vingut gent gran a votar que va viure la dictadura; no ho han oblidat. El govern 
espanyol hauria de dimitir.» 

Lars Asian Rasmussen, Dinamarca: «He viscut situacions de violència policial al Kurdistan turc, 
però mai no hauria pensat que podria passar una cosa similar en un país europeu. Serà molt difícil 
per al parlament danès no pronunciar-se pels esdeveniments que ha viscut Catalunya durant el 
dia d’avui.»

Eoin O’broin, Irlanda: «No estic sorprès per les accions violentes de la Guàrdia Civil, però m’in-
dignen. Els líders polítics no poden romandre en silenci: han de denunciar el que està passant a 
Catalunya i actuar. Què té de dolent de permetre a la població exercir el seu dret a vot?»

ACTUALITAT

lla continuem creient fermament que vam fer 
bé en publicar-la, atès que el comunicat s’ha-
via fet de manera pública als quatre col·legis 
electorals; perquè comptàvem amb el vistiplau 
de l’alcalde com a màxim portaveu de l’orga-
nització del referèndum; perquè pensem que 
publicar-ho no podia afectar de cap manera, 
ni positiva ni negativa, al desenvolupament de 
la jornada, i perquè, indubtablement, la notícia 
era d’interès periodístic. Tot i amb això, amb 
l’afany de no decebre els nostres lectors i per 
poder centrar-nos en el seguiment de l’actuali-
tat, vam optar per eliminar la notícia del web. 

Que ve la policia!
A mitja tarda va començar a córrer el rumor 
que venia la policia. La gent parlava de la Guàr-
dia Civil o la Policia Nacional. Les imatges que 
tothom rebia de manera continuada als telè-
fons mòbils feien imaginar escenes desagra-
dables a Alella. El regidor del PDeCAT, Esteve 
Garcia-Ossorio, cridava tots els apoderats de 
l’escola Fabra per explicar-los que era molt pro-
bable que vinguessin a retirar urnes els Mossos 
d’Esquadra, que la idea era tancar-los, i que els 
convidava sortir al pati, explicar a la gent el 
que podia passar i suggerir-los la resistència 
passiva. Poc després es pren la decisió —i el 
mateix Ossorio és l’encarregat d’anunciar-la— 
de tancar els col·legis del poliesportiu, Serveis 
a les Persones i Fabra i desviar els darrers 
votants cap a La Gavina. Com que aquest és 
un centre privat, era menys vulnerable a una 
possible intervenció policial. De sobte, i de 
manera espontània, els concentrats a l’esco-
la es van dirigir cap a l’exterior i van dedicar 
un sonor i càlid aplaudiment a la parella de 
Mossos d’Esquadra que portava tot el dia allà, 
aguantant estoicament sense intervenir. Crits 
d’agraïment, clavells volant i abraçades mentre 
els aplaudiments s’allargaven més i més van 
provocar les llàgrimes de tots dos policies, que 
no van poder contenir l’emoció. 

Tancats tots els col·legis, escrutats els vots 
i fet el recompte, a les deu del vespre compa-
reixen a la Plaça de l’Ajuntament Andreu Fran-
cisco, Esteve Garcia-Ossorio i Oriol Font per 
comunicar els resultats a un públic triomfal 
que els ha rebut amb crits de «hem votat» i 
«independència». 

Francisco, Garcia-Ossorio i Font expliquen els resultats del referèndum i donen per finalitzada la jornada. 

Els Mossos d’Esquadra van 
presentar-se a primera hora a 
tots els centres de votació, amb 
l’ordre de precintar-los. A la 
pràctica, ho van fer al final de la 
jornada, quan ja estaven tancats 
i no quedava gent a l’interior.
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OPINIÓ

LOURDES ELENA

UN NO PERQUÈ NO 
ME’LS CREC
Avui el senyor Rajoy no em prohibi-
rà res, i menys anar a votar. Voto per 
dur-li la contrària a ell i els seus acòlits 
corruptes, manipuladors i falsos porta-
dors de la veritat constitucional.

Sóc catalana i  espanyola (andalu-
sa), segons el meu DNI, i pertanyo a la 

CEE amb molta honra. No sóc independentista, encara que els meus 
amics indepes ho han intentat. 

I sí, he votat... perquè m’agrada dur la contrària als que em ne-
guen autoritàriament alguna cosa. I he votat que no perquè no vull 
la independència, ja que els polítics catalans encara no m’han donat 
prou motius i raons per votar sí. La independència serà bona per a Ca-
talunya? No ho sé. Crec que el que ara ens estan robant per una banda 
després ens ho robaran per una altra; així funciona el nostre país. 

Si voto que sí a la independència... pagarem menys impostos?, 
deixarem de pagar tant IRPF (i IVA les empreses) o els peatges?, els 
llibres escolars o els sofàs seran gratuïts com en altres indrets d’Espa-
nya?, s’atorgaran beques a qui les necessiti o només per quedar bé les 
donaran a persones estrangeres, perquè no ens anomenin racistes? 

No he sentit cap polític de Catalunya dir aquestes coses. Només 
es barallen, s’insulten, es falten al respecte al Parlament. Però com 
que no em crec res de res, voto no.

Ep! i si surt que sí, pues vale, pues molt bé, pues adiós.
Aquesta és la meva opinió. Espero i desitjo que ningú no se senti 

ofès. Que potser m’equivoco? El temps ho dirà. 

DANIEL MONTES

UN VOT EN BLANC 
PER LA LLIBERTAT
No és el referèndum que volia, i el 
que vull ocupa la posició 173 en les 
meves prioritats. Us les podria enu-
merar, però estaria fora de lloc en el 
món polaritzat on ens ha tocat llui-
tar. Als que no som de ciències ni de 
lletres, sinó de formes i colors, ens 

costa una barbaritat sobreviure en un món de blanc i negre, on 
un monosíl·lab domina el paisatge i es fa sentir més que una bona 
conversa. Abans que una pausada reflexió es prefereix un àgil tweet 
o una cínica boutade (escolliu l’anglès o el francès). És en aquesta 
època d’ara (vinga, like!) que el meu pensament lent, irònic i con-
tradictori ha estat qualificat de botifler, tou i equidistant. Doncs sí: 
equidistant, i molt. Davant del nacionalisme, em sembla poc; estic 
a anys llum i per tant la meva decisió, abonada pel despropòsit al 
Parlament, va ser inicialment la de no votar. Ho heu d’entendre: 
prioritat 173. Però la meva prioritat número 2, la que duem mar-
cada a foc en els gens la meva família, que és la llibertat i el lliure 
pensament, s’ha vist ultratjada pel govern d’Espanya i aquí és on 
em trobareu: defensant els drets dels veïns fervorosos embolicats 
en banderes que sento alienes; silenciant el soroll que pretén em-
mudir les consignes que criden els nens que fins fa res portava 
a coll; manifestant-me per la llibertat d’alcaldes i càrrecs polítics 
que no he votat. I per descomptat, exercint el nostre dret de votar 
contra qualsevol que ho vulgui evitar. Un vot en blanc, però un vot 
per la llibertat. 

CARLES PÉREZ

UN SÍ PER UN 
FUTUR MILLOR
Com a nació que som, tenim el dret 
a decidir el nostre futur. Tenim el 
dret a decidir com ens organitzem, 
quines polítiques públiques apli-
quem, quines infraestructures cons-
truïm, en quina llengua ensenyem, 
a què destinem els nostres diners, 

etc.: tenim el dret a decidir-ho tot. Totes aquestes decisions les 
hem de prendre el conjunt de catalans i catalanes, vinguin d’on 
vinguin i parlin la llengua que parlin. La pluralitat política del 
nostre poble i els procediments de decisió col·lectiva democràtics 
determinaran com es concreten aquestes decisions. Però això 
només pot passar si tenim una eina fonamental: un estat. Com 
a comunitat autònoma del fallit i antiquat estat espanyol, nosal-
tres no podem fer res. Cada dia veiem com en última instància 
és Madrid qui decideix; i sovint ho fa amb hostilitat envers els 
nostres interessos. Allò que per nosaltres són drets, per l’estat 
espanyol són senzillament concessions que, com hem vist darre-
rament, es poden revocar. Els esforços del catalanisme polític per 
transformar l’estat espanyol en un estat que respecti i promogui 
la seva plurinacionalitat han estat ingents, però no han donat cap 
resultat. Com va dir l’Ovidi Montllor, «ja no ens alimenten molles: 
ara volem el pa sencer». I volem el pa sencer per viure millor, per 
no haver de justificar constantment la nostra catalanitat, per un 
futur millor pels nostres fills. Per tot això crec que ens mereixem 
un gran SÍ! 

JAVIER BERZOSA

NO ÉS AIXÒ 
No, no és això el que els catalans, la 
majoria, volen. No, tampoc no és així 
com es canvien les coses per millo-
rar-les. Les lleis no són una imposició 
arbitrària d’un poder aliè a la gent, sinó 
l’instrument de què ens hem dotat per 
conviure en llibertat i per administrar 
les discrepàncies de manera pacífica 
i justa. Ningú no pot pretendre situ-

ar-s’hi per sobre i la desobediència a la llei per part d’un poder públic 
és el contrari de la democràcia: significa una imposició, una injustícia, 
un acte contra els drets de la gent i un atac a l’arrel de la convivència.

El referèndum aprovat el 6 de setembre al Parlament vulnera les 
normes parlamentàries més elementals: es va silenciar l’oposició i es 
va desatendre els advertiments de les pròpies institucions de Catalunya 
sobre la legalitat de la convocatòria. És radicalment antidemocràtic. As-
pira a derogar la Constitució Espanyola i el mateix Estatut de Catalunya 
per la porta de darrere, sense tenir els vots necessaris i esquivant els 
mecanismes previstos per la llei. El mateix Govern ha vulnerat la Llei del 
referèndum suprimint els controls de transparència i de garantia demo-
cràtica en perdre la sindicatura electoral i els observadors internacionals.

El fet de votar esdevé la imatge més expressiva i clara de la demo-
cràcia; però també sabem que al llarg de la història molts règims no 
democràtics han emprat el vot per intentar legitimar-se. Votar només 
és sinònim de democràcia quan es fa d’acord amb la llei i respectant 
els drets de tothom. No ho és per imposar al conjunt dels ciutadans 
un projecte excloent. En democràcia es vota per prendre decisions de 
manera inclusiva, escoltant i respectant la pluralitat de la societat. 



Estem a la carretera d’Alella km.1 - 08328 Alella
Al costat de la gasolinera BP 

• TREN DE RENTAT AMB RASPALLS TÈXTILS
• 11 BOXES DE RENTAT A PRESSIÓ AMB AIGUA CALENTA
• ESBANDIT AMB AIGUA OSMOTITZADA, PER A UN 
 ACABAT IMPECABLE     

• MÀQUINA NETEJA TAPISSERIES
• MÀQUINA DE LÍQUID NETEJA LLANTES
• RESULTATS SORPRENENTS    

Can Duran
Cafè de Baix
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