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NOU TREN DE RENTAT, MÉS SUAU I MÉS EFICIENT!
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PRIMERA PLANA

Fer anys no és envellir, és créixer! 
Diuen que hi ha persones que duren i persones que maduren. Si fer anys ha de 
ser només envellir, perdurar en el temps, a parer meu es perd el que realment 
importa de romandre en un lloc i en un temps, que és créixer, madurar, anar 
guanyant saviesa i, en definitiva, aprendre!

Aquest curs ha fet trenta anys des que, el setembre del 1987, vaig arribar a Alella 
amb l’encàrrec d’organitzar, amb un equip de set professors, l’inici d’activitats de 
l’institut. Naixia com a Extensió Alella (les Barrakes per a nosaltres) per impartir 
1r i 2n de BUP, perquè després l’alumnat acabava 3r de BUP i COU al Masnou. 
Però a partir del tercer curs ja vam funcionar com a institut, vam començar a 
impartir tota la secundària completa i a ser l’INS d’Alella que, amb aquests anys, 
ha anat donant resposta al BUP, l’ESO i el batxillerat i que ha incorporat també, 
des del curs 2009-2010, estudis de formació professional, primer amb el Cicle de 
Publicitat i Màrqueting en el sector Vitivinícola (grau superior) i, com a novetat, 
a partir del curs vinent el Cicle de Grau Mitjà d’Activitats Comercials.

Des d’aleshores, i sempre amb els nostres alumnes com a centre d’interès i amb el 
suport de tots els sectors de la comunitat educativa, hem volgut fer de l’institut una 
entitat viva i càlida, que sent i estima el que fa, que il·lusiona, que aprèn dels seus 
errors, arrelada al seu entorn, capaç d’adaptar-se i d’avançar-se al canvis, d’afrontar 
nous desafiaments, d’innovar, de transmetre i satisfer expectatives...

En definitiva, fa trenta anys que aprenem, perquè, com a mestres i professors, 
només si tenim la capacitat d’aprendre sabrem fer bé el nostre ofici: ensenyar a 
aprendre!

M. Paulina Rubio
Directora de l’INS Alella

Llarga vida a l’institut! 
Amb motiu de la commemoració del 30è aniversari de la fundació de l’Institut 
d’Alella, avui ens plau tornar a ressaltar, encara que sigui una obvietat, la seva 
importància transcendental. Creiem fermament que la solidesa i la confiança en 
el futur d’un poble com el nostre se sustenten sobre uns fonaments dels quals 
l’institut forma part essencial.

I en un temps en què algunes de les certeses que fins ara consideràvem 
inamovibles comencen a trontollar, augurant un canvi d’època, reconforta 
constatar que la bona preparació dels nostres nois i noies està garantida i en 
bones mans.

A les pàgines següents repassem breument la història de l’INS d’Alella. Gràcies 
a totes les persones que l’han fet possible i... llarga vida a l’institut!

Ramon Ruiz Bruy
Director de la revista Alella
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AIXÍ, NO ÉS PAS NOU AIXÒ DE LA COSMÈTICA 
PER A TU.
En absolut! Ho “he mamat” a casa tota la vida. Tenia 
molt clar que em volia dedicar a aquest sector i que 
volia fer-ho a Alella, però d’una manera més a petita 
escala de com ho havien fet els meus pares. Aquesta 
botiga és un somni fet realitat. El tema sempre m’ha 
atret. A l’institut em deien “Elena de les bones olors!” 
[riu]. Jo això m’ho estimo i em sento feliç atenent la 
clientela. 

LES COSES DEUEN HAVER CANVIAT FORÇA, DES 
QUE TREBALLAVES A L’EMPRESA DELS PARES.
Molt! És un sector molt canviant i cal esforçar-se per 
estar permanentment al dia. M’he format a l’Escuela 
Internacional de Estilismo y Moda, de Madrid, per 
actualitzar-me i poder oferir el millor servei. 

VAS OBRIR LA COSMÈTICA EL 28 DE JUNY DE 
2017. COM VALORES AQUESTS DEU MESOS?
Molt positivament. N’estic molt contenta. Tinc 
clientela fixa, i sovint em trobo amb gent nova que 
descobreix la botiga i em diu: “Ja era hora que 
obrís a Alella un establiment així!” M’agradaria que 
m’acabessin de conèixer aquelles persones que 
potser viuen a les urbanitzacions i no fan tanta vida 
al centre; costa més arribar a aquest públic, però a 
poc a poc es va ampliant el ventall de gent que hi ve. 

LA COSMÈTICA ÉS UNA BOTIGA DE PRODUCTES 
COSMÈTICS I PERFUMS... I QUÈ MÉS?
Hi fem moltes coses! Manicures, pedicures, trac-
taments facials, cursos de maquillatge, assessora-
ment, maquillatges de núvies, per a festes infantils... 
De tot!

I QUIN PÚBLIC TENS? ELS PRODUCTES 
COSMÈTICS NO SÓN ECONÒMICS...
No! Això ha canviat! Ara hi ha productes a l’abast de 
tothom, per a totes les butxaques. Hi ha marques 
amb productes d’altíssima qualitat i que tenen un 
preu alt, però també tinc moltes marques amb una 
relació qualitat-preu excel·lent. Productes que estan 
molt bé, de marques potser menys conegudes, però 
que tenen també molta qualitat. 

QUIN FUTUR VOLDRIES PER A LA TEVA BOTIGA?
Saps què? M’ho passo molt bé amb aquesta feina. 
En gaudeixo moltíssim. M’encanta atendre la gent, 
ajudar la clientela, fer sentir a gust les persones 
que entren per la porta. El que voldria és continuar 
passant-m’ho bé i que la gent també s’ho passi bé 
aquí, a casa meva! 
(I ho diu amb el somriure franc permanent que 
dibuixa quan parla d’aquest projecte tan seu i que 
tant s’estima.)

PUBLIREPORTATGE

La Cosmètica
Un somni fet realitat
“Un somni fet realitat.” Així de clar ho afirma Elena Puig Torres. En parla amb amor 
i passió i li brillen els ulls quan ho fa. “El meu pare era químic cosmètic. Era el quí-
mic de la Vera. I la meva mare treballava al laboratori. Amb l’experiència adquirida, 
van muntar una empresa de cosmètica que va funcionar molt bé a nivell interna-
cional. Hi vaig treballar fins que la van traspassar quan es van jubilar”, explica. 

Santa Madrona, 8, Galeries Alella  ·  08328 Alella
Tel. 93 782 65 07  ·  lacosmetica@lacosmetica.net  ·  lacosmetica.net
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DE L’INS

Big Bang Team
El Big Bang Team de l’Institut d’Alella és una 
iniciativa d’ampliació per treballar per l’excel-
lència començada el curs 2017-2018. El formen 
un grup d’alumnes de diferents cursos que te-
nen alt rendiment acadèmic i un clar interès 
per l’àmbit STEM (Science, Technology, Engi-
neering and Mathematics). Se’ls ofereix una 
flexibilització horària d’una hora setmanal en 
la qual es poden reunir, debatre i investigar so-
bre els temes que vulguin per escriure articles 
al bloc, crear material per a l’institut o, sim-
plement, per divulgar les seves investigacions. 
L’objectiu és generar un nou Big Bang a l’insti-
tut on exploti tota la seva energia i potencial. 

Cicle formatiu de grau 
mitjà d’activitats 
comercials
Coincidint amb el 30è aniversari del centre, i 
com a novetat, a partir del curs vinent tindrà 
una nova oferta educativa: el Cicle de Grau 
mitjà d’Activitats Comercials. Aquest cicle vol 
cobrir una necessitat a la nostra població (és 
l’únic ensenyament que no s’oferia fins ara a 
Alella), i va dirigit als nois i noies que volen fer 
del comerç la seva professió, donant-los recur-
sos i tècniques que els permetin desenvolupar 
una gestió eficaç dels negocis comercials de 
manera perquè capaços de satisfer les neces-
sitats dels seus clients. Alhora es complementa 
perfectament amb el Cicle Formatiu de Grau 
Superior de Màrqueting i Publicitat en el sec-
tor Vitivinícola, que ja ofereix el centre.
Us convidem a informar-vos-en. 

Taller de criptografia
Entre moltes altres activitats, el Departament 
de Matemàtiques organitza un taller de crip-
tografia amb Òscar Font, professional de la 
música i apassionat de la criptografia. 
L’activitat consisteix en una conferència sobre 
codis secrets des de l’antiga Grècia fins a la 
Segona Guerra Mundial, i un taller en què els 
alumnes fan una activitat pràctica: resoldre tot 
un seguit de desafiaments criptogràfics fent ús 
d’estris criptogràfics reals.
A més a més, l’Òscar ensenya una màquina 
Enigma original (un aparell codificador de mis-
satges de la Segona Guerra Mundial) i fa una 
demostració del funcionament. 

Eo!, el vi dels alumnes 
del grau superior
Eo! Coneixeu el projecte dels alumnes de Màr-
queting i Publicitat de l’Institut d’Alella? Estan 
fent el seu propi vi i el llançaran al mercat!
A l’Institut d’Alella s’imparteix el Grau Superior 
de Màrqueting i Publicitat amb perfil professio-
nal enològic, des d’on es vol projectar els futurs 
treballadors del vi. Aquest grau va néixer gràci-
es a un conveni entre el Departament d’Ense-
nyament, l’Ajuntament d’Alella i la DO Alella.
Els alumnes són formats en màrqueting i pu-
blicitat dins la dinàmica del món del vi. Des de 
l’any passat s’elabora un vi i els alumnes s’en-
carreguen de tot el procés, des de la verema 
fins a la sortida al mercat, de tal manera que 
simulen una situació professional real.
Aquest any han fet l’Eo!, un vi escumós amb 
una ànima molt jove del qual podreu gaudir 
ben aviat! 

Projecte Erasmus Plus
Aquest any l’institut participa en l’Erasmus 
Plus, una iniciativa de cinc països de la Unió 
Europea (Eslovènia, Estònia, la República Txe-
ca, Portugal i Espanya). És una proposta molt 
enriquidora per als alumnes, perquè practi-
quen l’anglès i tenen la possibilitat de viatjar 
a l’estranger amb un cost mínim, perquè està 
subvencionada per la Comunitat Europea.
Aquest curs sis alumnes de 4t d’ESO han anat 
a la República Txeca i l’Institut d’Alella acull al 
final d’abril els alumnes provinents dels països 
que hi participen.
És una gran experiència i oportunitat. 

Les extraescolars de 
l’INS Alella
Després de l’horari curricular, a l’institut es 
duen a terme unes quantes activitats extraes-
colars voluntàries. Una d’aquestes és l’esgri-
ma, que es desenvolupa al gimnàs tres dies la 
setmana. Entrenats per la campiona d’Espanya 
per equips, Maria Pou, els alumnes, a part de 
practicar l’esport, realitzen coreografies d’es-
grima escènica per a la festa de graduació de 
4t d’ESO a final de curs.
A més, aquest any s’està intentant incorporar 
l’extraescolar de vela, que ofereix als interes-
sats una classe de prova de dues hores perquè 
sàpiguen de primera mà com és dirigir una 
embarcació. Si hi ha prou alumnes interessats, 
l’extraescolar de vela s’afegirà a la llista de les 
activitats de l’institut. 

El programa 
XploreHealth
Des del curs 2014 aquest centre col·labora 
amb XploreHealth, un programa educatiu 
europeu impulsat conjuntament per IrsiCaixa 
i l’Obra Social de la Caixa, i que té per objec-
tiu central millorar la relació entre la ciència i 
la societat i promoure la cultura científica en 
l’àmbit de la salut, mitjançant metodologies 
de participació col·laborativa basades en la in-
vestigació i la innovació responsables.
Ja s’ha participat en dos projectes: durant el 
curs 2014-2015, en el Sana Ment, i durant el 
curs passat i aquest, en el Co-ResponsaVIH-
litat, basat en la col·laboració de més de 660 
actors socials (personal investigador i sanitari, 
gestors de l’administració, comunitat afecta-
da, personal docent, estudiants...) que han 
elaborat conjuntament una Agenda de Recer-
ca en la Prevenció del VIH/SIDA per tal de con-
tribuir a eradicar aquest virus-malaltia. 
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DE L’INS

Sant Jordi a l’INS
L’Institut d’Alella celebra Sant Jordi! I aquest 
any és més especial que els altres cursos, per-
què els estudiants dels diferents països que 
participen en el projecte Erasmus Plus vindran 
a gaudir del dia del llibre, la rosa i l’amor a Ale-
lla i Barcelona. Alumnes i professors recitaran 
poemes i lectures, en uns quants idiomes. A 
més, en aquesta festa podran gaudir de grans 
espectacles dels estudiants, ja sigui un recital 
de violins o de cant. En aquesta celebració 
també es premien els millors treballs literaris 
escrits pels alumnes de tot l’institut. 

La biblioteca de
l’INS d’Alella
La biblioteca de l’INS d’Alella, des que es va 
reformar l’any 2013 gràcies al conveni amb 
l’ajuntament i l’AMPA, és un espai cultural 
polivalent al servei de la comunitat educativa. 
Així doncs, en horari escolar (i extraescolar 
amb el suport de l’AMPA) és aula d’estudi i 
ofereix servei de préstec. També participa en 
la xarxa de biblioteques escolars del Depar-
tament d’Ensenyament i col·labora amb la 
biblioteca pública Ferrer i Guàrdia d’Alella en 
unes quantes iniciatives de foment de la lec-
tura. Finalment, la biblioteca ha esdevingut el 
millor entorn per desenvolupar-hi conferènci-
es, debats, visites d’autors, recitals i reunions 
diverses. 

L’AMPA
Des que l’institut va començar a funcionar, ara 
fa trenta anys, les famílies s’han implicat en el 
seu procés educatiu i l’han acompanyat en la 
tasca de formar els nostres fills i filles.
L’associació de mares i pares (AMPA) de l’INS 
d’Alella és una associació no lucrativa que té 
entre els seus objectius prioritaris participar 
en el projecte de l’escola, tot col·laborant amb 
el professorat, per aconseguir una més bona 
qualitat de l’ensenyament, i complementant 
els estudis amb activitats extraescolars, tallers 
i servei de suport a alumnes i famílies. 

Robòtica a l’institut
A l’Institut d’Alella es treballa la robòtica des 
de ja fa un cert temps a l’assignatura de tecno-
logia. Aquest curs, a 2n d’ESO han començat 
a fer servir un robot (mBot) que els alumnes 
aprenen a programar per fer-lo avançar, girar 
o retrocedir quan topa amb una paret. Amb 
tot això, a més, s’aprofita per treballar habili-
tats informàtiques com l’edició de vídeos i la 
publicació en un bloc. 
També al març l’exalumne del centre Adrià 
Colomé, investigador i postdoc de l’Institut de 
Robòtica i Informàtica Industrial de la UPC, va 
impartir una conferència sobre intel·ligència 
artificial i robòtica a la biblioteca del centre. 

Treball de síntesi
A l’Institut d’Alella cada curs, des de 1r d’ESO 
fins a 3r, es fa un treball de síntesi que con-
sisteix en tot un conjunt d’activitats d’ense-
nyament i aprenentatge, fetes en equip, per 
desenvolupar competències complexes i com-
provar si s’ha aconseguit que l’alumnat sigui 
capaç d’aplicar les competències bàsiques tre-
ballades en les matèries per resoldre qüestions 
i problemes relacionats amb la vida pràctica.
Una part es realitza al centre i l’altra a fora: al 
Camp d’Aprenentatge del Bages, on els de 1r 
duen a terme determinades tasques relaciona-
des amb l’aigua; a Besalú, on els de 2n treba-
llen i aprenen l’estil de vida, l’arquitectura i els 
costums de l’edat medieval, i al Delta de l’Ebre, 
on els de 3r coneixen les característiques del 
Delta i gaudeixen d’activitats esportives a l’aire 
lliure. 

Tutoria entre iguals 
(TEI)
El TEI és una iniciativa municipal d’Alella, en 
què han pogut participar tots els centres i 
agents educatius i les famílies, que té per fina-
litat prevenir i resoldre situacions conflictives 
i d’assetjament escolar de manera reflexiva i 
cooperativa entre iguals. 
L’Institut Alella impulsava aquest projecte des 
del curs 2015-2016, i en aquest l’ha reforçat i 
l’ha millorat a partir de la formació municipal.
El TEI ajuda a millorar la convivència i a po-
der resoldre situacions entre els alumnes, a la 
recerca d’una ciutadania més participativa i 
implicada. 

Viatges a Roma 
i Londres
La segona setmana de març els alumnes de 4t 
d’ESO van viatjar a Londres i els de primer de 
batxillerat, a Roma. 
A Londres, els alumnes van poder gaudir d’al-
gunes sortides i veure el London Eye i el Big 
Ben, visitar museus i fins i tot acostar-se a Buc-
kingham Palace. 
A Roma, els alumnes van visitar el Colosseu i 
el fòrum, i van anar al poble d’Ostia Antica. 
També van poder anar a la ciutat del Vaticà i 
recórrer els llocs i les places més emblemàtics 
de la ciutat. 
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ACTUALITAT

REDACCIÓ 
Quan el setembre passat va començar el curs 
2017-2018, l’INS Alella engegava un any molt 
especial. Un curs, de fet, que ja havien deci-
dit que hauria de ser especial, que no podia 
transcórrer com els anteriors. Havia de ser 
diferent perquè es compleixen trenta anys de 
la primera vegada que es van obrir les portes 
del centre perquè els nois i les noies d’Ale-
lla no haguessin de desplaçar-se al Masnou 
quan acabaven l’escola primària.

I ho volien celebrar!
De celebracions especials per aniversaris o 
esdeveniments importants, a l’institut ja n’hi 
ha hagut anteriorment dues.

La primera va ser durant el curs 1984-
1985, quan van deixar definitivament les 
cargoleres (les Barrakes) per entrar a l’edi-
fici actual que ja gairebé s’havia acabat. En 
aquella ocasió hi va haver activitats lúdiques 

i competicions esportives. La festa va acabar 
amb una immensa paella popular.
Després, l’institut va celebrar el 20è aniver-
sari amb una gran festa central que va tenir 
lloc el mes d’abril del 2008. Aquella jornada 
festiva es va allargar tot el dia amb activitats, 
tallers, exhibicions esportives, dinar i actua-
ció de màgia a la tarda. La traca final va ser 
una gran actuació dels Diables del Vi d’Alella.

I ara ha arribat el 30è aniversari i, com no 
podia ser d’una altra manera, l’institut orga-
nitza des del setembre activitats, actes i ce-

lebracions. En l’organització, hi col·laboren 
tots els sectors de la comunitat educativa: 
professors, alumnes, AMPA i ajuntament.

A l’arrencada del curs, els alumnes ja 
es van trobar amb la sorpresa d’una agen-
da escolar i una carpeta dissenyades amb 
il·lustracions fetes per ells mateixos el curs 
anterior i commemoratives dels trenta anys. 
Perquè aquesta celebració vol marcar tota 
la dinàmica del centre durant el curs i ha es-
devingut una mena de leitmotiv present en 
totes les activitats especials que realitzen els 
alumnes: la festa de Nadal, Carnestoltes, Sant 
Jordi... i també en cada una de les decoraci-
ons que alegren els vestíbuls i passadissos.

La primera celebració com a tal, amb tot, 
es va produir el 26 de setembre, data oficial 
per començar l’aniversari. Aquell dia, totes 
les reunions de principi de curs amb les famí-
lies es van fer alhora (i no en dies diferents, 
com cada any) per tal que, al final, tothom ja 

El 30è aniversari de l’institut

PROFESSORS, ALUMNES, 
AMPA I AJUNTAMENT 
ORGANITZEN DIFERENTS 
ACTES PER CELEBRAR 
L’EFEMÈRIDE

ÒSCAR PALLARÈS
Visió de l’institut i les pancartes que commemoren l’aniversari, des del Bosquet.

Crònica a mig curs d’un any de celebracions
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pogués ser al centre per a la celebració. Es 
va obrir amb la part més protocol·lària, la 
benvinguda de la directora, Lina Rubio, que 
després va cedir la paraula a dues exalum-
nes de la primera promoció i a mares de dos 
alumnes de 1r d’ESO. També hi van intervenir 
la presidenta de l’AMPA, el cap d’estudis, la 
inspectora del centre en representació del 
Departament d’Ensenyament i, finalment, 
l’alcalde d’Alella. Tot seguit, un grup d’alum-
nes i exalumnes van desplegar la pancarta 
commemorativa.

Durant l’acte es va presentar una de les ini-
ciatives que es gestava de feia un temps i que 
s’ha aprofitat l’avinentesa per materialitzar: 
Alumni INS Alella. Els encarregats van ser 
dos exalumnes que van explicar com havien 
creat un perfil de Facebook amb la intenció 
d’anar fent una xarxa de connexió d’antics 
alumnes. La finalitat és que qui hi entri pugui 
respondre un qüestionari i formar part d’un 
banc de dades per tal d’anar forjant el que 
podria ser l’embrió d’una futura associació 
d’exalumnes. 

De fet, la presència d’antics alumnes tant 
per impartir tallers com conferències, com-
peticions esportives, etc. ja comença a ser 
habitual. Sempre han procurat que hi hagu-
és aquest vincle i, a partir d’iniciatives com 
Alumni, esperen reforçar-lo i augmentar-lo.

Després d’anunciar les activitats que 
s’anirien programant al llarg del curs, es va 
cloure l’acte brindant amb una copa de cava.

En el moment d’aquesta publicació, l’ins-
titut està a punt de celebrar l’acte festiu cen-
tral commemoratiu, el dissabte 5 de maig a 
la tarda i el vespre.

Festa grossa a l’institut!
Així defineixen aquesta tarda festiva que co-
mençarà a quarts de sis a la plaça de l’Ajun-
tament, on s’espera que tota la gent es vagi 
concentrant i, juntament amb els Timbalers 
i els Gegants i Capgrossos d’Alella, comenci 
una cercavila fins a l’institut.

Un cop allà, i després del ball de gegants, 
es donarà pas als parlaments i a una actuació 
musical (Coral Municipal Alella i alumnes 
del centre) que engegarà tot un seguit d’acti-
vitats (aproximadament cap a les set) per a 
totes les edats: des de tallers de street dance, 
percussió corporal, gegants, maquillatge ar-
tístic, esgrima i timbals, fins a activitats per 
als més petits.

Al llarg de la tarda hi haurà diferents actu-
acions i exhibicions de bicitrial (amb Max 
Serra, campió del món i campió de Catalunya 
d’aquest esport), break dance (amb Jaume 
Brossa, del grup Street Squad) i esgrima 
(amb el grup d’esgrima de l’institut, dirigit 
per Maria Pou, campiona de Catalunya el 
2012), i també es podrà visitar el centre i veu-
re projeccions i fotografies de tots aquests 
anys.

A més, s’ha previst que hi hagi food trucks 
per poder menjar i beure. A l’institut se’n po-
den comprar tiquets anticipadament, per un 
preu una mica més baix, o el mateix dia di-
rectament a les parades.

També s’ha previst que, cap a les nou del 
vespre, un cop acabats els tallers, hi hagi una 
actuació de màgia seguida d’una actuació 
dels Diables del Vi d’Alella, com a cloenda 
especial de la festa.

Com es pot veure, el disseny de la jorna-
da vol ser un reflex del tarannà de l’institut, 
perquè compta amb la col·laboració no sols 
d’alumnes, professors, famílies i l’ajunta-
ment, sinó també d’entitats i associacions del 
poble amb les quals el centre des de sempre 
ha interaccionat. I, per descomptat, amb els 
exalumnes!

Aquesta festa, a més de ser un dia d’acti-
vitats divertides per passar-s’ho d’allò més 
bé, pretén ser un espai de retrobada amb 
alumnes, famílies i persones que al llarg 
d’aquests anys han passat per l’institut o, 
d’alguna manera, hi han estat vinculats.

Des d’aquí els desitgem una bona jornada 
i, sobretot, els felicitem per aquests trenta 
anys de feina per l’educació a Alella.

Per molts anys! 

EL DIA 5 DE MAIG  

FESTA QUE ESDEVINDRÀ 
L’ACTE CENTRAL DE LA 
CELEBRACIÓ

ACTUALITAT

CE
DI

DA
CE
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DA

Un edifici envoltat de natura, punt fort del INS Alella.

L’inici de tot plegat, les barraques arriben 
a Can Vera.

Cada cargolera acollia dues aules en 
condicions força precàries.

CEDIDA

TINDRÀ LLOC UNA GRAN
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Horari:

Dimarts a divendres de 7 a 17 h

Dissabte i diumenge de 8.30 a 17 h

Dilluns tancat

Tel. 937 823 110 · Plaça de l’Església, 6 · 08328 Alella
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RAMON ANGLADA 
L’estiu de 1987 tocava a la seva fi quan arriba-
ren dos camions carregats amb unes estruc-
tures prefabricades i una grua de grans di-
mensions al passeig de la Creu de Pedra. En 
poques hores, i no sense dificultats, aquests 
mòduls s’havien transformat en cargoleres 
tot ocupant una de les pistes de la degradada 
zona esportiva de Can Vera. El setembre de 
1987 un desig llargament perseguit a Alella 
es feia realitat: disposar d’un centre educatiu 
de secundària a la població. 

Un centre que en els seus dos primers 
anys de funcionament ho va fer com a ex-
tensió de l’Institut Mediterrània del Masnou 
i on només es podien cursar primer i segon 
de BUP, perquè a partir de tercer era obliga-
tori traslladar-se cap al Masnou. A partir del 
tercer any de funcionament l’Institut d’Alella, 
de nom oficiós les Barrakes, era ja un centre 
independent amb una característica princi-
pal: la totalitat de les seves instal·lacions 
eren cargoleres prefabricades amb molts 
anys d’ús abans d’arribar al poble. El ma-
teix 1989 ja va ser possible realitzar els tres 

cursos de BUP i COU sense moure’s d’Alella. 
Perquè això fos possible s’instal·larien dues 
cargoleres més al carrer Pau Vila, al lloc on 
actualment hi ha un dels accessos a la pis-
cina municipal.

Quatre cursos es van realitzar a Can Vera, de 
1987 a 1990. De les dues cargoleres inicials 
s’havia passat a cinc: tres a tocar de l’antiga 
piscina i un parell prop de la fàbrica CRISON. 
L’any 1991, amb l’inici de les obres del Pavelló 
d’Esports Abelardo Vera, les cargoleres foren 
traslladades i col·locades en dos nivells en 
uns terrenys a tocar del Bosquet.

Cinc van ser les promocions graduades a 
les Barrakes. Les dues primeres van haver de 

marxar i acabar els estudis al Mediterrània 
del Masnou. Els que començaren els estu-
dis l’any 1994 ho van fer en cargoleres, però 
es van graduar al nou institut. Més enllà de 
xifres i anys, per poder copsar el que va su-
posar estudiar a les Barrakes per a diferents 
generacions de joves alellencs us proposo la 
relectura de l’article d’Àlex Asensio De les 
Barrakes a Alcatraz, publicat al número 289 
d’aquesta revista.

1995, l’inici d’una nova etapa 
El curs 1994-1995 ja no s’acabaria a les car-
goleres. El gener de 1995 es reprendrien les 
classes al nou edifici, encara sense calefac-
ció i amb el mateix mobiliari, després de 
realitzar el trasllat durant les vacances de 
Nadal. Uns primers anys en què progressi-
vament es resolgueren les mancances que 
presentava aquest nou equipament, com per 
exemple portes de les aules que s’obrien a 
l’inrevés, i els espais s’anaren humanitzant. 
El 21 d’octubre de 1995 es portaria a terme 
la inauguració oficial a mans del president 
de la Generalitat de la “deixa” andorrana.

Trenta anys (i quatre mesos) 
d’Institut d’Alella

Una història en dues etapes molt ben marcades: 
les Barrakes i el nou edifici del Bosquet

L’INSTITUT FORMAT PER 
UN CONJUNT CREIXENT DE 
CARGOLERES S’UBICARIA 
PRIMER A CAN VERA I MÉS 
TARD AL BOSQUET
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El 1994, any de convivència entre les Barrakes i les obres del nou institut.
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Un edifici que s’hagué d’adaptar de manera 
gradual a l’arribada de l’educació secundària 
obligatòria (ESO). Durant un parell d’anys 
els alumnes acabaven l’escola a vuitè d’EGB 
i entraven a l’institut a tercer d’ESO amb ca-
torze anys. Un cop passat aquest període de 
transició els alumnes s’incorporaven amb 
dotze anys ja a primer d’ESO. Un procés que 
a Alella no va generar excessius problemes, 
a diferència d’altres centres públics on la 
matrícula d’aquest primer curs va reduir-se 
considerablement. Amb la introducció d’una 
manera de treballar molt més pràctica i es-
pecialitzada va ser necessària la readaptació 
d’espais. L’institut disposava de dos tallers 
immensos al pis superior amb sortida al car-
rer pensats per a la FP, per exemple per a 
ensenyaments relacionats amb la mecànica 
i l’automoció. Dos espais que es van transfor-

mar en aules de dibuix, de visual i plàstica i 
música, aula inexistent en aquells moments. 
Es van fer també uns tallers molt més reduïts 
per poder impartir tecnologia. 

De la jornada continuada del BUP es va 
passar a la partida, generant la necessitat 
d’un menjador. El d’Alella era també l’institut 
de Teià i els seus alumnes es veien obligats 
a desplaçar-se, però a canvi el Departa-
ment d’Ensenyament els havia de garantir 
transport i menjador. L’autobús, el pagava 
el departament i el Consell Comarcal del 
Maresme passava a gestionar el menjador. 
Amb alguns dels espais de l’institut encara 
sense mobiliari, des de la Generalitat es va 
proposar instal·lar-lo al que havia de ser la 
futura sala d’actes. Davant el perill de perdre 
un espai bàsic per al centre, la direcció va 
proposar una ubicació alternativa, un dels 
grans tallers, on funcionaria provisional-
ment durant un any. L’Ajuntament d’Alella 
avançaria els diners per construir un menja-
dor definitiu després de buidar els fonaments 
d’un espai a la part baixa de l’edifici. Quan 
Teià va tenir el seu propi institut es va tancar 
el menjador, però com que hi havia alumnes 
d’aquesta població que encara estudiaven a 
Alella es va habilitar la cantina que en l’ac-
tualitat segueix oberta i és l’espai que els 
estudiants poden utilitzar per dinar.

A més de la readaptació d’espais, l’arri-
bada de l’ESO va suposar també canvis des-
tacables per al professorat. Per Lina Rubio, 

directora del centre fins al proper mes de 
juny de 2018, un dels reptes d’envergadura va 
ser que “el professorat canviés de xip sobre 
què era ensenyar al BUP i què era ensenyar a 
l’ESO”: “Quan arriba l’ESO tot canvia perquè 
és un estudi obligatori i generalista. S’havia 
d’aconseguir orientar uns alumnes encara 
sense un camí triat i ens trobàvem de cop i 
volta amb diversitat a les aules i haver-la de 
treballar. Va ser un procés molt llarg perquè 
hi havia molt professorat reticent, l’ESO s’in-
terpretava com tirar enrere i com una pèrdua 
de nivells.” Les classes magistrals quedaven 
enrere i el professorat havia d’aprendre a es-
tar amb nens més petits, fent un altre tipus 
d’activitats i amb la tecnologia cada vegada 
més present. Els alumnes de primer d’ESO 
van venir acompanyats de professors de 
primària que van accedir als centres de se-
cundària a través d’un concurs de trasllat. 

L’arribada d’aquests professors va ser molt 
positiva, segons l’opinió de Rubio, perquè “els 
alumnes no van topar-se amb un professorat 
amb mentalitat de secundària antiga i van 
poder tenir docents que ja coneixien”.

Arriben els cicles formatius
El 21 d’octubre de 2007 es produïa el tret de 
sortida dels actes del vintè aniversari de l’ins-
titut. Xerrades emmarcades dins la Setmana 
de la Ciència, una pedalada i la gran festa 
final del 6 d’abril de 2008 foren alguns dels 
moments destacats de la celebració. Amb 
els vint-i-dos anys ja fets arribava el primer 
cicle formatiu a l’institut. El curs 2009-2010 
es començava a impartir el cicle formatiu de 
grau superior: Màrqueting i Publicitat en el 
sector Vitivinícola. El maig de 2010 se signa-

va el conveni entre l’INS Alella, el Departa-
ment d’Ensenyament, l’Ajuntament d’Alella i 
els cellers de la DO Alella. L’antic menjador, 
tancat en aquells moments, s’adaptava com 
a espai per impartir aquests estudis perquè 
disposava, entre d’altres elements, de piques, 
del tot necessàries per realitzar tasts de vins.

El curs 2018-1019 s’engegarà un segon 
cicle formatiu, aquesta vegada de grau mit-
jà, d’Activitats Comercials. Estudi dirigit 
als alumnes que vulguin conèixer la gestió 
d’una empresa comercial amb classes de 
màrqueting digital, publicitat i de punt de 
venda. D’aquesta manera els alumnes podran 
fer el grau mitjà, el superior i després fer el 
salt per seguir amb la seva formació. Quan 
aquest nou cicle sigui ja una realitat, Alella 
disposarà de tota l’oferta educativa possible: 
llar d’infants, primària, secundària, batxille-
rat, FP dels dos graus (mitjà i superior), el 

programa de formació i inserció (PFI) man-
comunat amb els municipis de Montgat i Tia-
na per als estudiants que no acaben l’ESO, i 
educació d’adults.

I arribats al trentè aniversari del centre, 
una pila de projectes i reptes de futur. Un 
dels més interessants és Alumni INS Ale-
lla, una iniciativa que persegueix crear una 
comunitat d’exalumnes que en un futur po-
dria acabar en associació. I pel que fa als 
reptes, quaranta professors i tres membres 
de personal administratiu hauran d’afrontar 
un nou canvi amb l’arribada de l’avaluació 
competencial, en un edifici que sempre ha 
estat viu fora de l’horari lectiu i que amb 
seguretat s’haurà de readaptar per fer front 
a les noves necessitats educatives. Però tot 
això us ho explicarem d’aquí a trenta anys. 

L’ARRIBADA DE 
L’ESO COMPORTARIA 
REMODELACIÓ D’ESPAIS 
I L’ADAPTACIÓ DEL 
PROFESSORAT A LA NOVA 
REALITAT EDUCATIVA
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Amb l’institut ja en funcionament, el terreny on anys més tard s’alçaria la llar d’infants era 
un precari aparcament de motos.

ARRELS
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La història de l’institut en imatges (II)

De 1987 a 1990: les Barrakes 
a Can Vera

1. Instal·lació de les dues primeres cargoleres
el setembre de 1987.
3. Dues barraques més al carrer Pascual i Vila, 
que van permetre realitzar els tres cursos de 
BUP i COU sense moure’s d’Alella.
4. Inici del trasllat de les barraques cap al seu 
nou emplaçament a tocar del Bosquet.
5. Les obres del poliesportiu en marxa i els dos 
primers mòduls prefabricats ja traslladats.

De 1991 a 1994: les Barrakes 
al Bosquet

7. L’aula que feia també de biblioteca de 
l’institut.
8. Un clàssic, els partits de futbol entre alum-
nes i professors.
9. Últims dies de les Barrakes el desembre de 
1994.
10.  A la festa de comiat es va cremar una 
maqueta d’una de les Barrakes com a símbol 
del final d’una etapa.

1
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TEXTOS I TRIA DE FOTOGRAFIES A CÀRREC DE RAMON ANGLADA
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L’any 2007, en el dossier dedicat al 20è aniversari de l’institut, vam publicar un primer recull d’imatges 
històriques. A continuació en teniu la segona part amb fotografies que formen part del banc d’imatges 
de Cerquem les Arrels, Centre de Recerca Històrica d’Alella, i del fons i la web de l’INS Alella.

1994: la construcció de l’institut

Diferents fases de l’obra d’un edifici 
envoltat de vinyes.

De gener de 1995 a l’actualitat: 
el nou edifici

16. Una broma freqüent, la semblança de la 
part posterior de l’edifici a un centre peniten-
ciari. 
17. Amunt i avall de l’escala el curs 1996-
1997.
19. L’any 2013 la biblioteca va ser millorada 
amb la instal·lació d’una àrea d’ordinadors i la 
renovació del mobiliari.
20. El pati del darrere, escenari d’infinitat 
d’activitats
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II
Maridatge
dels Sentits
PERFUM, FLORS I GASTRONOMIA

#SENTITSTEIÀ
WWW.MARIDATGEDELSSENTITS.CAT

18·05 / 27·05·2018
TEIÀ
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VESÀNIA

RAMON ANGLADA 
El desembre de 1992 naixia la primera revis-
ta dels estudiants de l’Institut d’Alella amb el 
nom de Vesània (demència, fúria) i amb un 
objectiu ben clar: riure’s del mort i del qui el 
vetllava. Una publicació de menys de trenta 
pàgines, fotocopiada, en blanc i negre, i on 
la cola, les tisores i els retoladors tenien un 
gran protagonisme. El seu naixement ani-
ria molt lligat a l’assignatura de literatura 
catalana –el mateix nom fou una paraula 
descoberta en una lectura de Narcís Oller– 
i al professor que la impartia, Lluís Àvila, 
que primer animà a crear-la i més tard aturà 
més d’un cop (i de dos) de censura. Tot i que 
amb col·laboradors de cursos inferiors, la 
primera etapa de la revista fou encapçalada 
pels estudiants més grans de les Barrakes, 
els de COU, especialment els de lletres. Amb 
un fort contingut de crítica social i amb un 
posicionament ferm antifeixista i de lluita 
contra el racisme, la revista dedicaria també 
textos, i celebrats collages, de temàtica lo-
cal. Els seus dards es dirigiren sovint contra 
la policia local, la secció alellenca del PP i 
mossèn Barat, que en aquells moments era 
el rector del poble. 

Amb uns continguts molt diversos, els qua-
tre números de la primera etapa –el primer 
número a finals de 1992 i els tres següents 
el febrer, l’abril i el juny de 1993– es carac-
teritzaren per les recomanacions musicals, 
la presència d’un parell de còmics, crítiques 
de cinema, literatura i art, contes per capí-
tols, cròniques de festivitats i esdeveniments 
esportius de l’institut, una secció fixa de no-
tícies delirants creada a partir de retalls de 
diaris, retallables més o menys humiliants 
protagonitzats per alumnes i professors, en-
tre molts altres. Tot plegat sempre amanit 
d’un grau molt alt d’ironia, manca de respec-
te absolut per l’autoritat i moltes ganes de 
transformar el món que ens envoltava, tal 
com demostren els quatre primers editorials 
de la revista.

De “Vesània” a “Ferrer en Guàrdia”
El juny de 1993 cedírem el relleu de la re-
vista a nous estudiants, alguns d’ells ja col-
laboradors de la primera etapa, mentre ens 
preparaven per a la nostra tediosa etapa uni-
versitària. Arribaren nous números i també 
més control sobre la revista de la direcció, 
amb episodis de censura inclosos, que foren 
durament criticats pel fanzine local Ferrer 
en Guàrdia, integrat per una bona part dels 
membres que havien engegat Vesània. 

Vist amb la perspectiva dels anys, potser 
hauria calgut publicar un darrer número per 
denunciar la falta absoluta de valentia –de 
tothom– a l’hora de posar nom definitiu a 
l’institut. L’opció de Barrakes (o Barraques) 
mai fou una possibilitat real i es va optar per 
l’anodí (utilitzant terminologia de Vesània, el 
ronyós) nom d’INS Alella, perdent d’aquesta 
manera una bona part del seu passat.

“Vesània”: on vam aprendre 
a ser lliures

el rector del poble. 
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