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NOU TREN DE RENTAT, MÉS SUAU I MÉS EFICIENT!
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En l’edició anterior vam dedicar una entrevista a la presidenta de 
l’Associació de Veïns de Mas Coll. Corresponia a la voluntat de la 
revista Alella d’oferir, a partir d’aleshores, un espai a cada número als 
diferents barris d’Alella.

Quan a la reunió de redacció pensàvem de quin barri podíem parlar 
en aquesta ocasió se’ns va ocórrer que, amb els catorze anys que han 
passat des de la inauguració, el conjunt residencial de la plaça d’Antoni 
Pujadas i Nirell, Can Vera, ja era un barri plenament integrat en la 
dinàmica vital d’Alella. Amb els seus veïns, els seus comerços i el seu su-
permercat Sorli. Vam decidir, doncs, dedicar-li també la nostra atenció.

Així que, gratant una mica i parlant amb els uns i amb els altres, 
hem aplegat unes quantes peces que juntes constitueixen un petit 
dossier d’aproximació a aquest veïnat. De totes maneres, gràcies a la 
recerca hem localitzat més materials i contactes que ens permetran 
tornar a dedicar-hi la nostra atenció en una propera ocasió.

El desenvolupament urbà de les poblacions obeeix a la planificació i 
a l’interès econòmic. Respecte a la planificació urbanística, s’inspira en 
unes visions que van evolucionant i canviant. Els models de les diferents 
èpoques a vegades no resisteixen el pas del temps i les aplicacions que 
en un moment donat eren acceptades unànimement, al cap dels anys 
caduquen, i viceversa.

A la mateixa revista Alella hi ha uns documents dels anys 1970, que 
també estarà bé de tornar a presentar i analitzar en un pròxim article, 
en què una associació de prohoms i propietaris, ara en diríem lobby, 
anomenada Amics d’Alella, advocava per un model de territori en què 
tot era pràcticament urbanitzable. D’aquella època ens ha quedat el 
camí de la Cornisa, que havia de donar accés a les urbanitzacions de 
muntanya, de les quals es va desenvolupar, per exemple, Alella Park.

En aquella època hi havia la idea, que després va incorporar el 
POUM (el primer pla d’ordenació anterior a l’actual), que tot municipi 
hauria de disposar d’un sector industrial. Així es consolidava el sector 
que va de l’antiga fàbrica Vera fins a l’actual nova benzinera. També 
es destinava la part baixa de Rials a una zona d’expansió industrial. 
Durant algunes dècades els planificadors van menystenir el sector 
pagès i, sobretot, la vinya. L’actual renaixença del vi, principal símbol 
de la identitat d’Alella, ve de passar unes hores tan baixes que, per un 
moment, es temia per la seva supervivència.

Quant al solar que ocupava l’antiga fàbrica Vera, un cop aquesta 
indústria va tancar i les antigues naus van entrar en procés de decre-
pitud, es va imposar resoldre urbanísticament l’entrada d’Alella. En 
aquest procés van entrar en joc múltiples interessos que calia atendre. 
La Generalitat maldava per recuperar els diners dedicats mitjançant 
l’Institut Català de Finances, els comerciants d’Alella temien que un 
nou sector comercial no trenqués l’equilibri comercial de la població, 
els possibles promotors havien de rendibilitzar la inversió, els polítics 
rebien pressions de totes bandes, etc.

Així que, per conjugar tots aquests interessos, finalment es van 
edificar els blocs de pisos i les superfícies comercials que coneixem ara. 
Malgrat que la seva estètica i urbanisme no han agradat a tothom, els 
pisos s’han convertit en la llar d’un grapat de famílies alellenques i el 
sector comercial s’esforça per prestar servei a veïns i forans.

Precisament aquests dies l’ajuntament ha obert el procés partici-
patiu sobre la urbanització de la Riera en aquest sector. Esperem que 
el debat sigui fructífer i la urbanització de la riera serveixi per millorar 
la convivència de tots els veïns d’Alella.

Ramon Ruiz
Director

PRIMERA PLANA

EDITORIAL
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I AVUI US ENTREVISTEM A TOTES TRES JUNTES... 
Sònia: Des que ens vam conèixer amb la Mercè, fa més de 
vuit anys, que ens hem entès sempre molt bé i hem fet cada 
vegada més feina plegades. Ara que Totespai és ofi cialment 
a Alella, formem encara més, un gran equip. 
Mercè: Totespai s’ha reestructurat totalment i, com que la 
major part de la nostra feina la fèiem a Alella i per a veïns 
d’Alella, vam tenir clar que era necessari marxar del Mas-
nou i establir-nos a Alella. 

TRES PERSONES, TRES PROJECTES... PERÒ MOLT 
EN COMÚ!
Isabel: Sí. Les tasques de gestió immobiliària van associa-
des sempre a un munt de qüestions administratives i legals. 
Això ens permet recolzar Totespai en la seva nova etapa a 
Alella amb la nova estructura, amb assessorament jurídic i 
de gestió administrativa, i amb el nostre suport professional 
en tots els àmbits del sector immobiliari. Cadascuna de 
nosaltres coneix bé el seu sector i això fa que, plegades, 
podem oferir una llista llarga de serveis als nostres res-
pectius clients. 

PROVEM DE FER-LA, AQUESTA LLISTA?
Sònia: Tota mena de gestions en fi nques urbanes i rústi-
ques, en processos hereditaris, separacions i divorcis, fa-
mília, execucions hipotecàries, fi nques ocupades, censos, 
agrupacions i segregacions de fi nques, lloguers, adminis-
tració de fi nques, opcions de compra, obra nova, fi scalitat 
immobiliària, expropiacions, mediació de confl ictes entre 
veïns, tempteigs i retractes, gestions a l’Incasòl i la cambra 
de la propietat...

SÍ QUE ÉS LLARGA, SÍ! 
PER ACABAR, MERCÈ... COM VEUS EL MERCAT 
IMMOBILIARI D’ALELLA, AVUI?
Hi ha força moviment. La pega és que els preus comencen 
a tornar a enfi lar-se. Hi ha molta demanda de lloguer i molt 
poca oferta. I també hi ha demanda de compra de certes 
tipologies d’habitatge. Això difi culta trobar el compromís 
que permeti satisfer el nostre client arrendatari o venedor 
i, alhora, el nostre client llogater o comprador. Però amb 
honestedat i serietat mirem de fer la feina ben feta i de la 
manera més justa possible. Tens un immoble per vendre o 
llogar?; el vendrem o te’l llogarem. Busques pis o casa?; 
trobarem el que necessites ajustat al teu pressupost!

Santa Eulàlia 2, Alella
935 400 321 - 637 321 321
info@totespai.com
www.totespai.com

Anselm Clavé 3-5, Alella
93 540 89 24
www.pujoladvocats.es

Totespai + Pujol Advocats: 
juntes per ampliar la 
gamma de serveis
La Mercè Gómez fa vint anys que treballa en el sector immobiliari i en fa més 
de deu que s’hi dedica a Alella i voltants. A fi nals de 2014 va decidir posar 
en marxa el seu propi projecte i va néixer Totespai, al Masnou. Des de fa uns 
mesos, la nova seu de Totespai està al carrer Santa Eulàlia d’Alella. 
La Sònia Pujol és advocada i gestora administrativa. També acumula ja més 
de 20 anys d’experiència laboral en el sector i fa deu anys que va establir-se 
a Alella obrint les portes de Pujol Advocats i Gestors Administratius, al carrer 
Anselm Clavé. Anys més tard, va associar-se amb una col·laboradora seva de 
sempre, la Isabel G. Valero, amb qui van fundar Pujol Valero Advocats. 

PUBLIREPORTATGE

pujoladvocats
a d v o c a t s  i  g e s t o r s  a d m i n i s t r a t i u s

pujol·valero 
advocats
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Cartes al director

Departament de la Presidència

ACLARIMENT DE MERCÈ MARZO

A la pàgina 14 de l’anterior edició se m’atribueixen 
unes declaracions entre cometes referides a la pèr-
dua d’algun suport a Gent d’Alella de determina-
des persones: “Fins fa dos dies eren amb nosaltres 
i ara són a Valors d’Alella.”
M’ha sorprès que es posi en boca meva un terme 
desconegut per mi i, per tant, mai dit. Sabia que 
s’estava creant una nova plataforma antiprocés, 
però no com es diria. D’una altra banda, no crec 
que sigui una bona pràctica utilitzar comentaris 
a peu de carrer –fora de l’àmbit d’una entrevista 
o declaració periodística– per fer informació, si es 
vol fer seriosament.
En comptadíssimes ocasions la revista Alella 
s’adreça al primer grup de la oposició interessant-
se per les nostres propostes. Les poques que el 
govern accepta se les fa seves, i la majoria, com 
que són rebutjades, tampoc no mereixen espai 
per a Gent d’Alella a la revista.
Per això vam rebre de molt bon grat que una 
periodista ens truqués, per segona vegada crec 
des que va començar el mandat ara fa tres anys, 
per preguntar-nos sobre els arguments del nostre 

vot al pressupost municipal. És l’única cosa sobre 
nosaltres que esperàvem llegir en aquella edició.
En defi nitiva, més enllà que unes poques persones 
busquin el nostre desgast i ocupar l’espai tran-
versal i sustentat en els valors del compromís, la 
solidaritat, la transparència, l’esforç i el respecte 
per totes les ideologies democràtiques que ens 
caracteritzen des del 2007, reclamem a aquesta 
publicació, que tant respectem, el tracte que es-
perem merèixer.

Mercè Marzo

AGRAÏMENT

Faig arribar aquesta carta per donar les gràcies a 
totes aquelles persones que, desinteressadament, 
van donar suport i ajut als meus pares (Srs. Mar-
tínez-Barceló) el divendres 16 de març al migdia 
a la sortida de Can Duran, on van caure a terra. 
Per sort, no va ser greu i tenen trencats un dit de 
la mà i l’extrem proximal de l’húmer. 

Roser Martínez

FOTODENÚNCIA 

INDIGNACIÓ 

Molt indignada! Crec que amb aquesta imat-
ge no calen paraules. De veritat que no som 
capaços de reciclar i separar adequadament? 
Em preocupa molt pensar que hi ha gent que 
encara actuï així. Reciclar hauria de formar 
part dels nostres hàbits i no em val la típica 
excusa que no tenim espai a casa, perquè vo-
ler és poder. Actualment s’ha inventat quasi 
tot i, per tant, segur que trobeu la manera de 
tenir el “racó de reciclar”, com en diem a casa 
nostra. Estic molt tranquil·la perquè els meus fi lls ja des de petits han conviscut amb cinc recipients a la 
cuina, i reciclar forma part de la nostra educació, però em precupa molt que el que estem fent no sigui 
sufi cient, perquè hi ha moltíssima gent que sembla que no es preocupa pel món que deixem als nostres fi lls.
Gràcies per deixar-me compartir la impotència que he sentit obrint el contenidor. Els treballadors que 
recullen la brossa deuen al·lucinar amb les barbaritats que fem. Espero que algun dia tot canviï i no es 
repeteixin aquestes imatges dels contenidors.

Mireia Ripoll
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OBRES i  REFORMES
ALELLA s.l.

Sant  Josep de Ca lassanç 37 -  08328 Ale l la  -  Te l .  93 540 50 56 -  a le l la@obres i re formes.com

REHAB IL I TAC IÓ  INTEGRAL  DE  L ’HAB ITATGE  ·  PROJECTES  I  INSTAL · LAC IONS

Empedrat del Marxant, 9  /  Tel. 93 750 56 79  /  Alella
Horari: Dilluns, dimarts i dimecres, de 9 a 20 h. Dijous i divendres, de 9 a 0 h. 

Dissabtes, de 10 a 1 h. Diumenges, de 10 a 18 h

Un bar? Un cel ler? Una vermuteria? 
Un l loc agradable on menjar de conya!



7

DEL POBLE

EnXarxa, un servei per connectar 
empreses i l’administració local
Més de cent vint empresaris i emprenedors del Maresme i desenes 
de tècnics de promoció econòmica de l’administració local van acu-
dir a la presentació d’EnXarxa, que va tenir lloc a final d’abril a Can 
Jonc. Coordinat pel Consell Comarcal amb els trenta ajuntaments 
del Maresme, el nou servei neix per connectar el sector empresarial i 
emprenedor amb l’administració local de manera eficient i efectiva, i 
treballa per a l’ocupació a la comarca. El Consell Comarcal i els ajun-
taments que impulsen EnXarxa formen part de la Xarxa d’Interacció 
Empresarial que treballa en la recerca d’oportunitats econòmiques 
per a la comarca. Aquesta iniciativa del Consell Comarcal del Ma-
resme té la col·laboració de la Diputació de Barcelona i compta amb 
el suport de les patronals Fagem i Pimec i dels sindicats Comissions 
Obreres i UGT. 

La Pili, nou punt de venda 
de la revista ‘Alella’ 
Tot Dolç, la botiga de llaminadures del carrer de Santa Madrona, 
coneguda per tothom amb el nom de La Pili, ja és punt de venda de 
la revista Alella. A partir d’ara també podreu comprar-la allà. La seva 
responsable, Pilar Gómez, la popular Pili, ha explicat que està “molt 
contenta de poder col·laborar amb la difusió de la revista del poble”. 
“Una revista de gran qualitat que, malgrat ser històrica, encara hi ha 
persones del poble que no la coneixen”, ha dit.  

L’aigua de boca torna a tenir 
el gust de sempre
L’aigua de consum domèstic que se subministra a Alella procedeix 
novament del Ter i ja no està barrejada amb aigua de la dessalinitza-
dora de Blanes, segons va informar l’ajuntament. D’aquesta manera, 
ha tornat a les seves característiques organolèptiques (de gust i olor) 
habituals. Durant algunes setmanes s’havien detectat variacions en 
el gust de l’aigua pel canvi de la font de subministrament perquè, a 
causa de la prealerta de sequera i els problemes a la dessalinitzado-
ra del Llobregat pel temporal marítim, Aigües Ter Llobregat (ATLL) 
va haver de recórrer provisionalment per abastir els pobles del sud 
del Maresme a subministrament procedent de la dessalinitzadora de 
la Tordera. 

Presentat el llibre ‘Darrera la creu 
hi ha el diable’
El passat dijous 3 de maig es portava a terme la presentació del 
llibre Darrera la creu hi ha el diable. Repressió a la rereguarda 
republicana: persecució i solidaritat amb els sacerdots alellencs 
(juliol de 1936 - desembre de 1938), recerca guanyadora de la III 
Beca de recerca històrica convocada per l’Ajuntament d’Alella. Da-
vant d’una vintena d’assistents, Ramon Anglada, autor del treball, va 
repassar les principals conclusions i  en va destacar alguns del seus 
continguts com per exemple la dispersió de la comunitat escolàpia 
o els enfrontaments entre comitès de milícies antifeixistes. Una pre-
sentació que es tancaria amb un torn obert de preguntes, una copa 
de vi i moltes converses.
A punt d’esgotar la primera edició, els darrers exemplars d’aquest 
llibre d’història encara es poden comprar a la Biblioteca Ferrer i 
Guàrdia d’Alella a un preu de 12€. 

ADANA denuncia l’enverinament 
de gats
L’Associació de Defensa dels Animals i la Natura d’Alella (ADANA) 
va denunciar l’11 de maig enverinaments de gats. En un comunicat, 
l’entitat va assegurar que era “un veritable extermini” i que fins a la 
data ja havia detectat 13 gats morts i entre 25 i 30 de desapareguts. 
Segons ADANA, els gats “pateixen durant hores i fins i tot dies agonit-
zant, fins que finalment moren”. “La nostra més profunda indignació i 
rebuig per aquesta crueltat que, a més, és un delicte tant de maltrac-
tament animal com contra el medi ambient, per abocar verí a la via 
pública, que també pot afectar d’altres animals i fins i tot els nens”, 
s’hi afegia. Arran d’aquesta situació, l’entitat ha demanat a tots els 
veïns que si veuen un gat fora de les colònies que gestionen, es posin 
en contacte perquè ADANA els pugui capturar i esterilitzar. 

Ò
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La Pili, somrient, amb l’anterior número de la revista a les mans.

La presentació de l’acte va comptar amb diverses ponències, 
com la del mediàtic economista Gonzalo Bernardos.
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Ramon Anglada, a la biblioteca, durant la presentació del llibre.
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DEL POBLE

Neix l’associació Valors d’Alella
Des de fa poques setmanes el poble té una nova entitat, Valors 
d’Alella, que vol ser una associació “transversal” en un moment 
polític “trasbalsat”. Així ho ha explicat el seu president, Miquel 
Martínez, en declaracions a la revista Alella. “La iniciativa surt d’un 
grup de veïns que volen que hi hagi activitats al municipi: tornejos 
de futbol, xerrades i cicles de conferències”, ha detallat. L’entitat, 
assegura, no té cap vinculació ideològica i no té previst constituir-se 
en partit polític, sinó que busca “la funció conciliadora i unitària” 
dels valors per “millorar el poble i la convivència”.  Segons el seu 
president, l’associació tindrà un “caràcter cultural”, tot i que també 
volen organitzar activitats com ara batudes per retirar plàstics de la 
vall de Rials, passejades històriques i xerrades sobre religió, conflic-
tes socials i enologia. Ara per ara, Valors d’Alella, que es presentarà 
públicament les properes setmanes, té setanta-dos socis. 

Els municipis del Maresme 
mostren el seu compromís per 
impulsar conjuntament la Via Ma-
rina del Camí de Sant Jaume
Després de l’èxit dels actes de presentació del tram de la ruta de 
peregrinació que van tenir lloc del 27 al 29 d’abril, els municipis del 
Maresme i el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme 
comencen a treballar per donar a conèixer i posar en funcionament 
al més aviat possible tot el recorregut de la Via Marina del Camí de 
Sant Jaume, la primera ruta mediterrània de la Península d’aquesta 
via de peregrinació que any rere any atrau milers de visitants.
En aquest sentit, els 28 municipis de la Via Marina del Camí de Sant 
Jaume s’han sumat a la iniciativa per convertir aquesta Via en un 
atractiu turístic destacat del Maresme i de tot el país. El president 
del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, Joaquim 
Arnó considera que ‘amb els actes de presentació multitudinaris de 
fa pocs dies s’ha demostrat que entitats, ciutadania, ajuntament i 
altres administracions compartim un mateix objectiu i estem remant 
conjuntament per potenciar la nostra comarca com a destí global’. 
Arnó, afegeix que ‘hem d’aprofitar la bona implicació de totes les 
parts per tal de posar aquest recurs turístic a disposició dels nostres 
visitants al més aviat possible’.  

L’Institut d’Alella celebra 
el 30è aniversari
Aquest 2018 l’Institut d’Alella està de celebració perquè es complei-
xen trenta anys de l’inici de la seva activitat, el setembre del 1987, 
com a centre educatiu de secundària. La comunitat educativa ho va 
celebrar amb una festa el 5 de maig, que va incloure una cercavila 
de capgrossos, acompanyats de grallers i timbalers, des de la plaça 
de l’Ajuntament fins a l’institut, balls de gegants i actuacions i ta-
llers. Els assistents també van gaudir d’una exhibició de biketrial i de 
street dance i van poder degustar menjar i beguda d’un conjunt de 
food trucks. L’actuació dels Diables del Vi d’Alella va posar el punt 
final a la celebració dels trenta anys de l’INS Alella.  

Alella desfila
Amb aquest mateix nom, el passat 26 de maig la plaça de l’Ajunta-
ment va acollir una nova edició de la desfilada de models organitza-
da per un bon nombre de comerciants d’Alella. Aquest any la desfi-
lada va tenir lloc al vespre, competint amb la final de la Champions 
League, que no va impedir que la plaça s’omplís de gom a gom. 
A més de la desfilada de models lluint roba, maquillatge i pentinats 
de les diferents botigues alellenques, l’acte va comptar amb diverses 
actuacions en directe, màgia i la implicació de ChasCar, el projecte 
de Lara Ullod per recaptar fons per la recerca del càncer infantil, que 
va aprofitar l’ocasió per recaptar diners per a la causa.  

TO
N

I C
RO

S

Alella tindrà un espai públic 
amb el nom d’1 d’octubre
L’Ajuntament d’Alella donarà el nom d’1 
d’octubre a un espai públic del municipi. Així 
ho va acordar el ple del març en què tots els 
grups, inclòs el PSC, ho van aprovar per una-
nimitat. La moció, presentada pel PDECat, 
destacava el “reconeixement públic” que, 
en opinió dels grups, mereixia “la resistèn-
cia que va demostrar la ciutadania durant la 
jornada electoral” de l’1 d’octubre, “i també 
la del dia 3”, i la “capacitat d’organització i 
civisme”. Ara el consistori haurà de trobar un 
espai per batejar-lo amb aquest nom. 

Marc Almendro torna a 
ser regidor de l’ajuntament
Amb la marxa de la regidora Isabel Nonell, 
que s’ha jubilat, Marc Almendro n’ha aga-
fat el relleu i torna a ser regidor a l’ajun-
tament. Ara s’encarregarà de les àrees 
d’Administració, Hisenda, Transparència, 
Participació Ciutadana i Esports. Almendro 
ja va ser regidor durant el mandat 2011-
2015 amb les àrees de Joventut, Esports i 
Medi Ambient. A més, ha format part del 
consell nacional d’Esquerra Republicana de 
Catalunya i actualment és president de la 
secció local. 

DEL PLE
Ò
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Marc Almendro en una de les fotos que va 
il·lustrar l’entrevista que li va fer la revista 
Alella a finals de 2012. 
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“Em preocupa la manca 
de qualitat democràtica 
que tenim a Alella”
Mercè Marzo, 
portaveu de Gent d’Alella 
i la cap de l’oposició 
a l’ajuntament

Mercè Marzo, al 
davant de les obres 
del Casal d’Alella. M

AR
TA
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LB

ER
TÍ
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Què és el que més preocupa ara mateix a 
Gent d’Alella?
Que l’èxit de la candidatura d’Andreu Fran-
cisco tingui tan llarga durada, amb un estil 
de poder molt poc democràtic i que no dóna 
espai als grups que hi posem el nostre esforç.
 
A què atribueixes aquest èxit? 
Molta gent deu considerar que ho fa bé i que 
és l’alcalde que vol. Això és totalment legítim. 
Però a mi em preocupa la manca de qualitat 
democràtica que tenim a Alella en aquests 
moments. Hi ha molt poca participació, i la 
que hi ha és maquillatge. Ara ho hem vist amb 
el procés participatiu de la Riera. 

Per què?
Sempre hem defensat que s’ha de decidir en 
quin tram hem d’invertir primer. El que s’ha 
fet és actuar sobre els trams que no donaven 
problema. Encara avui és impossible arribar 
al camp de futbol o a Alella Parc. Hauríem 
volgut plantejar un procés participatiu per 
veure quin model d’urbanització volem. Som-
niem una rambla des d’Alella Parc fins al mar. 

El problema més important que té ara 
mateix el poble és la “manca de qualitat 
democràtica”?
Absolutament. Sóc la cap de l’oposició i, a 
un any de les eleccions, l’alcalde només m’ha 
trucat dues vegades i ens hem vist un cop en 
tot el mandat. 

La dinàmica seria diferent si ERC no tin-
gués majoria absoluta?
Sí. Somniem un nou país que té connotacions 
de participació i de república que aquí a Ale-
lla no impulsem. En l’exercici en què tenim 
competències, no s’aplica.

El govern va posar en marxa fa alguns 
mesos l’audiència pública prèvia al ple, 
on els veïns poden formular preguntes. 
Quina valoració en fa Gent d’Alella?
És un desastre total. La prova és que no hi 
ha ningú que hi vagi. Està mal plantejat. La 
gent no vol ser fiscalitzada; si per fer una 
pregunta abans l’has d’enviar, hi has d’anar 
abans per escriure-la... ningú no hi vol anar. 
Directament no es fa. Des del 2007 diem que 
cal fer preplens, és a dir, convocar la gent una 

setmana abans perquè el que diguin es pugui 
incorporar a l’ordre del dia i hi hagi un debat. 

En l’últim article vostre a El Full vas ser 
molt crítica amb la gestió del Casal.
Estem veient una cadena d’errors en la ges-
tió municipal bestial. Amb el temps es posa 
en evidència. Es construeixen equipaments 
cada dia a tot arreu. Ser incapaç de fer una 
gestió correcta de les contractacions, per 
tenir les obres a temps i pagar el que s’ha de 
pagar perquè funcioni quan ha de funcionar... 
és molt bèstia. També ho veiem amb les cases 
de Can Calderó. 

Gent d’Alella considera que el govern 
municipal ha fet alguna cosa bé durant 
aquests anys?
Sí. Durant aquest mandat ha arreglat el camp 
de futbol, que era el pitjor de tot el Maresme, 
i també ha donat suport a les escoles i les 
AMPA, que són diners ben emprats. A més, 
ha incorporat perfils com els d’Anna Alfaro, 

que són frescos, tenen moltes ganes i estan 
molt implicats i fan de contrapès de molts 
altres perfils que fa molt de temps que són al 
govern. I què més fa bé l’alcalde? Recaptar. Té 
marge per abaixar l’IBI i no ho fa, i té marge 
per donar més ajuts i tampoc ho fa. 

Què haurien de tenir uns pressupostos 
de l’ajuntament perquè Gent d’Alella hi 
donés suport?

Quan facin pressupostos participatius deixa-
rem de votar que no. Ja ho vam dir a Andreu 
Francisco el dia que es votaven: “Quan inclo-
guis pressupostos participatius no ens mira-
rem res més. Votarem que sí directament!”

Com encareu les eleccions municipals? 
Com una gran oportunitat. La nostra voluntat 
és que hi hagi noves persones que prenguin 
el relleu, fins i tot persones que no hi estan 
directament involucrades. 

T’hi presentaràs?
No ho descarto, però preferiria donar suport 
a un grup. És a dir, ser a la llista, però en 
una posició de suport, on pugui ajudar en el 
traspàs de coneixement. Però igual que jo, la 
resta del grup fundador. 

Ciutadans ha aparegut les darreres set-
manes com a nou grup a Alella. Què us 
sembla? Us poden treure vots o afiliats?
Absolutament. Ens pot treure moltíssims 
vots. Si Gent d’Alella no s’arribés a presen-
tar, Ciutadans seria, com a mínim, la segona 
força política a l’ajuntament. Hi ha molta gent 
de Gent d’Alella que simpatitza amb Ciuta-
dans, però que a les municipals vota el nostre 
partit. Si Gent d’Alella no s’hi presenta, Ciu-
tadans tindrà una força bestial al municipi. 

Gent d’Alella pot continuar sent el prin-
cipal partit de l’oposició si es presenta 
Ciutadans a les eleccions?
No ho sé. Nosaltres tenim una trajectòria de 
gairebé dotze anys i la gent ens veu coherents, 
tot i les contradiccions que ens ha generat el 
procés. Hem mantingut la voluntat d’apode-
rar la ciutadania i la seva participació en la 
presa de decisions. El que ha passat després 
ens ha donat la raó. Un 15-M demanava això: 
que els polítics treballin per a la gent i la ser-
veixin. I nosaltres ho demanem des del 2007. 
Aquest és l’espai que hem volgut ocupar. 

Però, llavors, on se situa Gent d’Alella 
ideològicament? 
És una de les debilitats que tenim, tot i que 
sempre hem pensat que era una fortalesa. 
Però en un moment polític com el que tenim, 
tan excepcional, és una debilitat. Quan hem 
fet posicionaments ideològics clars hem des-

CARLA RIVEROLA 

Mercè Marzo és la portaveu de Gent d’Alella i la cap de l’oposició a l’ajuntament, després que el seu partit obtingués 
dos regidors a les últimes eleccions. A un any dels comicis municipals vinents el seu grup encara no ha decidit si s’hi 
presentarà. Ella hi està a favor, perquè assegura que, si no ho fan, Ciutadans podria ocupar aquest espai. Tot i així, 
no amaga la seva predilecció per l’entorn dels comuns, que voldria que també s’implantés a Alella. Amb ella parlem 
de com veu el govern d’Andreu Francisco, que quan acabi aquest mandat sumarà setze anys al poder, com també 
dels principals desafiaments que afronta el municipi. Tampoc se n’escapa la situació política que viu el país. 

“EM PREOCUPA LA MANCA DE 
QUALITAT DEMOCRÀTICA QUE 
TENIM A ALELLA EN AQUESTS 
MOMENTS”

“FRANCISCO HA INCORPORAT 
PERFILS COM ELS D’ANNA 
ALFARO QUE FAN DE 
CONTRAPÈS A UNS ALTRES 
QUE FA MOLT DE TEMPS QUE 
SÓN AL GOVERN”
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virtuat el que vam dir al principi: que no vo-
líem ser representants de cap ideologia, sinó 
que volíem fer una candidatura de persones 
amb valors comuns i amb voluntat de con-
tribuir al poble. 

Però molts d’aquests posicionaments 
estrictament municipals també requerei-
xen un posicionament ideològic, com per 
exemple la remunicipalització de l’aigua. 
Jo segurament sóc de les més d’esquerres de 
Gent d’Alella. N’hi ha uns quants més. Però 
aquesta remunicipalització que reclamo, a 
Gent d’Alella prendríem la decisió amb un 
informe tècnic davant amb pros i contres. 
T’asseguro que si donem el mateix servei per 
menys diners, tothom hi votarà que sí. 

I en l’eix nacional, on situem Gent d’Alella?
Aquest és el problema. Hi ha persones que op-
ten clarament pel procés i que a més hi estan 
fent campanya, i n’hi ha unes altres que no. Hi 
havia fins i tot una única persona que formava 
part dels grups que treien llaços, però que ja 
ha deixat Gent d’Alella. Però hi ha una massa 
important de persones que és molt moderada. 

Gent d’Alella ocupa l’espai dels comuns 
que no existeix a Alella?
Sociològicament crec que no. A mi m’encan-
taria que hi hagués uns comuns a Alella. 
Segurament, i m’hi incloc, ens hi podríem 

incorporar. Però sociològicament moltes 
persones de Gent d’Alella estan en posicions 
més conservadores. Sé que no s’hi sentirien 
reflectides. L’espai de Gent d’Alella té la virtut 
d’aplegar persones de qualsevol ideologia que 
vulguin treballar per al poble i que respectin 
que els uns són de dretes, els altres d’equer-
res, els uns són independentistes i els altres 
monàrquics. 

Però l’altre dia vau votar a favor de donar 
el nom d’1 d’octubre a algun espai del 
poble…
Segurament a una part del grup no li va agra-
dar el nostre vot. Per aquest motiu això pot 
deixar molt d’espai a Ciutadans…

I com vau decidir el sentit del vot?
A les reunions prèvies al ple per decidir el 
vot, hi ve la gent que ve i expressem el vot 
que expressa la majoria. Funcionem amb 
un sistema en què es debat el tema i es vota. 
Nosaltres traslladem al ple el vot de la ma-
joria que ha assistit a la reunió. Hi ha hagut 
casos en què hem votat a favor del procés i 
uns altres en contra. 

I això no és incoherent?
Sí, des del punt de vista clàssic de la política, 
sí. Però no volem fer política clàssica. Hi ha 
moltes mancances al sistema polític, com és 
la mateixa disciplina de vot. Amb el nostre 

sistema intentem reforçar la participació. 
Si vols que se senti la teva veu, participa-hi, 
implica-t’hi, vine a la reunió, expressa’t i vota. 

Alella ha viscut molta polèmica última-
ment per la col·locació de llaços. Com 
s’ha de gestionar?
Vam fer una proposta a través d’una moció 
que no va tenir suport. Crèiem que s’havien 
d’establir espais físics en uns quants llocs del 
municipi, on les dues opcions tinguessin pos-
sibilitat d’expressar-se. Intentar, d’una banda, 
complir les ordenances en matèria d’utilitza-
ció del mobiliari urbà i l’arbrat i, d’una altra 
banda, garantir la llibertat d’expressió. És 
un moment dur i complicat per no entendre 
que hi hagi un moviment com el dels llaços 
grocs. Qui no entengui això no entén res. Dit 
això, si no hi ha manera de respectar-se, cal 
trobar una solució, perquè al final es deteri-
ora la convivència. 

Mercè Marzo s’afegiria a una candidatura 
dels comuns si existís a Alella?
Sí, segur que sí. Però no existeix i no crec 
que pugui ser-hi. El vot d’esquerres sempre 
ha estat a les poblacions obreres i a les elits 
intel·lectuals, per tant a les ciutats. Alella, 
sociològicament, és un espai de dretes, enca-
ra que hi governi Andreu Francisco. No crec 
que Podem pogués fer una llista electoral de 
quinze persones d’Alella. 

MARTA ALBERTÍ
Marzo, mira somrient a la càmera, asseguda a la terrassa de Cal Barquer.
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ÒSCAR PALLARÈS 
Rebem Teresa Clavell, coordina-
dora, i Jaume Miralles, respon-
sable de comunicació digital, a 
la redacció de la revista Alella. 
Clavell fa vuit anys que viu a Ale-
lla i Miralles hi va néixer; són dos 
dels responsables de la creació 
del grup local de Ciutadans al 
nostre poble. 

Qui sou i quan fa que us heu 
constituït?
Al mes de febrer ens vam cons-
tituir com a grup local; és el pas 
previ a esdevenir agrupació; ara 
mateix depenem de l’agrupació 
del Masnou, que té representa-
ció a l’ajuntament. Feia anys que 
anàvem al darrere d’agrupar-nos 
i ara que hem vist que podíem ser 
prou gent ho hem tirat endavant 
per començar a treballar. Som un 
grup més gran, però la junta és 
formada per cinc persones, totes 
afiliades al partit: Rosario Mar-
tín, responsable de ciutadania i 
mobilitat; Joaquín Gil, responsa-
ble de relacions amb les associa-
cions i entitats; Manuel García, 
vocal de política municipal, i nosaltres dos. 

Heu dit “començar a treballar”. Amb quin 
objectiu?
Treballar per al poble. Veure les necessitats 
que té, escoltar els veïns que no estan con-
tents, recollir idees i, quan arribi el moment, 
fer propostes. 

Quan arribi el moment vol dir les elecci-
ons vinents?
Les properes, o potser les següents. Encara no 
n’hem parlat ni hem pres cap decisió. Encara no 
tenim experiència; abans que res, volem copsar 
les necessitats que té el poble i la seva gent. 

Com valoreu l’equip de govern i l’oposi-
ció de l’actual ajuntament?
L’oposició no fa oposició. Una de les fun-
cions de l’oposició és intentar assegurar 
que l’equip de govern treballi per cobrir les 
necessitats bàsiques del municipi... i no ho 
fan! I no entenem que tant el govern com 
l’oposició puguin presentar tantes propos-
tes sobre qüestions en què el municipi no té 
competències. 

Què en penseu, dels llaços grocs?
Respectant la llibertat d’expressió de tot-
hom, pensem que es fan servir de manera 
abusiva i inunden l’espai públic. Creiem que 

els espais públics han de ser neu-
tres. Tothom és lliure de pensar 
i actuar segons els seus ideals, 
però si polititzem l’espai públic 
acabarà tot ple de banderes. És 
important no afectar la convi-
vència amb elements que no te-
nen res a veure amb el municipi 
i que afavoreixen més la confron-
tació que no pas la convivència.  

Ciutadans, a escala nacional, 
demana que el castellà pugui 
ser llengua vehicular a l’esco-
la catalana. Penseu que Alella 
té bones escoles públiques? 
Què en canviaríeu?
Com a afiliats a Cs, sí, defensem 
que el castellà hauria de poder 
ser triat com a llengua vehicular 
a l’escola, però no tenim cap in-
formació que ens indiqui que les 
escoles d’Alella funcionin mala-
ment. Tenen bona fama. 

Als darrers dos plens muni-
cipals hi ha hagut polèmica 
perquè membres del vostre 
grup se n’han anat quan es 
llegien mocions sobre posar 

el nom d’1 d’octubre a un espai públic 
d’Alella i homenatjar Guillem Agulló. 
En tots dos casos, els textos llegits eren 
molt radicals i alguns de nosaltres ens vam 
sentir incòmodes i ens en vam anar. Les 
propostes són lícites i ens poden agradar 
o no, però les podem acceptar; el problema 
és que feien servir paraules molt gruixudes 
i vam preferir abandonar el ple. Hi assistim 
de públic a títol personal, pensem que po-
dem marxar-ne si no ens sentim a gust. En 
tot cas, continuem opinant que cal treballar 
per qüestions que tinguin a veure amb el 
poble i fugir de la polèmica, perquè no porta 
enlloc. 

“Encara no hem parlat de 
presentar-nos a les eleccions 
municipals”
Ciutadans ja té grup local constituït a Alella
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Jaume Miralles i Teresa Clavell.

ACTUALITAT
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ÀLEX ASENSIO
El dia que desapareixeran els últims lla-
ços grocs dels carrers, la memòria de l’1 
d’octubre de 2017 perdurarà en el nomen-
clàtor d’Alella. El ple municipal del 22 de 
març passat va aprovar una moció per 
donar aquest nom a un espai públic de la 
població. L’indret en qüestió serà designat 
properament de forma col·legiada pels re-
presentants de tots els grups municipals 
reunits en comissió informativa, però l’al-
calde, Andreu Francisco, ja ha deixat clar 
que “la voluntat és no canviar el nom a res 
per no generar problemes ni obrir un nou 
debat”. 

La proposta va ser promoguda pel PDe-
CAT i va comptar amb el suport unànime de 
la resta de grups: ERC-Sumem per Alella, 
Gd’A, Alternativa per Alella-CUP i Alella 
Primer-PSC. El text deplora “la repressió 
de l’Estat espanyol” i “la brutalitat policial” 

davant d’una ciutadania “absolutament in-
defensa”, i lloa “l’actitud cívica, serena, co-
ratjosa, pacífica i persistent” dels votants. 
Pel portaveu demòcrata, Esteve Garcia-
Ossorio, les jornades de l’1 i el 3 d’octubre 
simbolitzen “la resistència, la capacitat 
d’organització i el civisme” de la ciutada-
nia i constitueixen una fita “que marcarà 
per sempre la història contemporània del 
nostre país”.

Foc creuat
Mentre Garcia-Ossorio llegia la moció, un 
grup de persones abandonava la sala de 
plens. Eren algunes de les que set dies més 
tard, a Can Lleonart, van fundar l’agrupa-
ció local de Ciutadans (Cs). Garcia-Ossorio 
assegurava en el seu escrit al butlletí mu-
nicipal El Full del mes d’abril que “aquests 
que van marxar ens volen també a la presó”, 
i els advertia que “no impediran que el nos-

tre país pugui ser com 
vulgui i no pas com ens 
obliguin els de Madrid 
i el seus sicaris”. La 
publicació responia a 
l’ordre de presó contra 
la presidenta del Par-
lament, la consellera 
Bassa i els consellers 
Romeva, Rull i Turull, 

així com a la detenció del president de la 
Generalitat a Alemanya.

La resposta del partit unionista no es 
va fer esperar. L’11 d’abril la seva coordi-
nadora local, Teresa Clavel, replicava a 
través de Facebook: “Levantarse y salir 

de la sala en silencio es simplemente una 

manera de ejercer la libertad sin faltarle 

el respeto a nadie.” I prosseguia: “Nosotros 

no odiamos a nadie. Ni tampoco quere-

mos que nadie vaya a la cárcel por sus 

ideas, cosa que evidentemente no ocurre, 

como demuestra el hecho de que usted y 

el resto de concejales de Alella dicen lo 

que piensan en todo momento sin que 

eso tenga ningún tipo de consecuencia 

penal.” 
Fa temps que tothom dóna per fet que Cs 

es presentarà a les eleccions municipals de 
l’any vinent i que obtindrà un bon resultat. 
El seu capteniment a l’Ajuntament és una 
incògnita, però a alguns representants po-
lítics els preocupa el tarannà exhibit fins 
ara: el 26 d’abril, els membres de la junta 
local de la formació unionista van tornar 
a marxar del ple quan es presentava una 
moció d’ERC en record del jove maulet va-
lencià Guillem Agulló, amb motiu dels 25 
anys del seu assassinat a mans d’un grup de 
neonazis. La resolució, que va ser aprovada 
per unanimitat, refermava “el compromís 

Alella dedicarà una plaça 
a l’1 d’octubre
L’espai serà un homenatge a la mobilització democràtica en defensa del dret 
a l’autodeterminació de Catalunya
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d’Alella en la lluita contra els delictes d’odi” 
i dedicava a la seva memòria el festival Es-
pais de Poesia d’enguany.

El focus internacional
En els darrers mesos, el moviment sobira-
nista ha seguit patint l’escomesa de l’apa-
rell de l’Estat i dels mitjans de comunicació 
afins. El 15 de març, la Guàrdia Civil va tor-
nar a escorcollar i a endur-se material de la 
seu d’Òmnium Cultural i el Palau de la Ge-
neralitat, on va detenir el secretari d’Aten-
ció i Difusió Ciutadana. El dia 22, la CUP 
frustrava la investidura de Jordi Turull i 
l’endemà el jutge Pablo Llarena l’enviava a 
presó, juntament amb Carme Forcadell i els 
consellers Dolors Bassa, Raül Romeva i Jo-
sep Rull. Mentrestant, la secretària general 
d’ERC, Marta Rovira, s’exiliava a Suïssa i 
el dia 25 el president de la Generalitat era 
detingut a Alemanya i internat a la presó 
de Neumünster sota custòdia policial, es-
perant de ser extradit a Espanya acusat de 
rebel·lió. 

Aquell mateix dia, l’empresari Karl Ja-
cobi va muntar una festa al seu domicili 
d’Alella per celebrar la captura de Puigde-
mont al seu país d’origen. En declaracions 
al diari El Español, Jacobi treia pit: “Me 

parece bien que haya tocado Alemania y 

no Turquía o Grecia. Alemania tiene una 

imagen para los españoles de efectividad 

y honor. Una imagen de que cumplimos 

los valores morales y éticos. Nadie sos-

pecha que Alemania actúa contra uno u 

otro por intereses. Alemania cumple la 

ley. Alemania tiene la espalda ancha para 

aguantar el odio de los nazis catalanes, 

que tienen que saber que Europa les odia 

a ellos, como odia a los británicos por el 

Brexit.”
Malgrat les pressions i els vaticinis del 

govern espanyol, primer l’Audiència Terri-

torial de Schleswig-Holstein, el 5 d’abril, i 
després el Tribunal de Justícia de Brussel-
les, el 16 de maig, van rebutjar les euro-
ordres dictades per l’Audiència Nacional i 
van deixar en llibertat el president Puigde-
mont i els consellers Comín, Puig i Serret, 
en no apreciar-hi indicis de violència. Per 
acabar-ho d’adobar, el 14 de maig el Parla-
ment va investir Joaquim Torra com a 131è 
president de la Generalitat, i aquest va re-
habilitar Comín, Puig, Rull i Turull com a 
membres del seu govern, amb la voluntat de 
recuperar la institució i foragitar l’aplicació 
de l’article 155.

Accions antirepressives
Durant tot aquest temps, el moviment inde-
pendentista ha seguit amb la seva campa-
nya de mobilitzacions, des de la manifes-
tació del 17 de març en defensa de l’escola 
catalana fins a la multitudinària marxa 
del 15 d’abril que va omplir de gom a gom 
l’avinguda del Paral·lel de Barcelona per 
reclamar la llibertat dels presos polítics, 
coincidint amb el sisè mes d’internament 
de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez a Soto del 
Real. Aleshores, la plataforma d’artistes No 
Callarem, que compta amb la participació 
de l’actriu alellenca Sílvia Siles, va organit-
zar la Setmana per la Llibertat d’Expressió 
a la presó Model, i més recentment Òmnium 
Cultural ha impulsat la campanya També 

pots ser tu per denunciar la persecució dels 
jutges contra activistes socials, periodistes, 
tuitaires i cantants de rap com Valtònyc i 
Pablo Hasél.

“A escala local mantindrem les concen-
tracions de suport als presos fins que siguin 
alliberats”, diu l’alcalde. A nivell popular, el 
nucli local de l’ANC va distribuir centenars 

de roses grogues durant la diada de Sant 
Jordi i Òmnium Cultural ha celebrat diver-
sos actes de suport als familiars dels presos 
i exiliats al Masnou i Teià. Per la seva part, 
el Comitè de Defensa de la República (CDR) 
va convocar una concorreguda calçotada el 
18 de març que va comptar amb la presència 
de la filla de Lluís Puig, i el 14 d’abril es va 
sumar a l’acte d’homenatge a la Repúbli-
ca Catalana del 1931 amb el desplegament 

d’una pancarta a la plaça d’Antoni Pujadas 
en què mostrava el seu nou emblema: un 
estel roig sobre la façana de Can Lleonart 
i les sigles del col·lectiu, precedides d’una 
falç. En les setmanes posteriors, el CDR es 
va desvincular de l’aparició de pintades de 
color groc al parc de Maria Auxiliadora i, 
en canvi, en va reivindicar d’altres sobre 
l’asfalt d’alguns carrers exigint la llibertat 
dels presos. En una nova acció coordinada, 
el 17 de maig els CDR van col·locar rètols 
viaris a l’entrada de tots els municipis del 
Maresme amb el nom dels centres peni-
tenciaris d’Alcalá-Meco, Estremera i Soto 
del Real per recordar que els presos “són a 
600 quilòmetres de distància, però no els 
oblidem”. 

L’ESPANYOLISME PRETÉN 
IMPOSAR LA “NEUTRALITAT” 
A L’ESPAI PÚBLIC PER 
SILENCIAR LA LLIBERTAT 
D’EXPRESSIÓ

L’empresari alemany Karl Jacobi i el portaveu 
dels Segadors del Maresme, José Casado, 
brinden per la detenció del president Carles 
Puigdemont.



19

Segadors contraposats
Des del mes de gener, l’estira i arronsa al 
carrer entre els partidaris i detractors de 
la República ha perdut intensitat. L’alcalde 
admet que “s’han fet identificacions pels 
dos costats”. El primer cap de setmana de 
maig, per exemple, la Policia Local va inter-
ceptar un grup d’individus que es disposava 
a arrencar llaços grocs. “La majoria venien 
de fora de la població i van acabar mar-
xant-ne”, explica Francisco. El 19 de maig 
a la matinada, en canvi, els unionistes van 
despenjar l’estelada del masteler de Can 
Lleonart. 

Rere la majoria d’aquestes accions hi 
ha el col·lectiu espanyolista Segadors del 
Maresme, que s’autodefineix com a “mo-

vimiento cívico ecologista que limpia los 

símbolos del procés contaminantes para 

volver a la convivencia entre catalanes”, 
tot i que també “hay mucho lobo solitario 

que quiere unirse a nosotros”. D’ironia, no 
els en falta: asseguren que “nuestros cen-

tenares de voluntarios simpatizan con 

Greenpeace” i que gràcies a ells “está me-

jorando la tasa de reciclaje” a la comarca. 
Molt actius a les xarxes socials des del mes 
de març, els Segadors presumeixen de ser 
“la brigada de limpieza más importan-

te de Cataluña” i es mostren disposats a 
“exportar” el seu model a altres comarques 
arran de l’allau de peticions.

Tabàrnia, l’Ulster català
Al principi, aquest “comando” i alguns 
més de la regió metropolitana s’identifica-
ven com a Grups de Defensa i Resistència 
(GDR), en clara oposició als CDR. Tan-
mateix, les desavinences internes dins el 
moviment ultradretà van provocar-ne l’es-
cissió i l’adopció d’una nova nomenclatura. 
Des de la concentració del 7 de maig a la 
plaça de Francesc Macià de Barcelona, els 
Segadors es presenten com a Cos de Bri-
gada de Neteja (CBL, en castellà). Malgrat 

la batussa del 21 de maig a la platja de Ca-
net, en teoria rebutgen l’ús de la violència 
i la intimidació. Oficialment defensen una 
acció “moderada” i per això s’abstenen d’ac-
tuar sobre propietats particulars i edificis 
municipals: “No buscamos confrontación 

sino unión y limpieza. Somos ciudada-

nos anónimos y autónomos devolviendo 

al paisaje común la neutralidad política 

y de convivencia que rigen en las socie-

dades democráticas.”

El seu portaveu és el mataroní José Casado, 
un professor de boxa que també és la cara 
visible del grupuscle Resistència Mataró i 
de la plataforma Mataró es queda a Espa-

nya, que compta amb la simpatia del partit 
xenòfob Plataforma per Catalunya i molt 
especialment de la seva secretària general i 
regidora a Mataró, Mònica Lora. Al seu perfil 
de Facebook, Casado es vanta de ser el res-
ponsable de “la seguridad oficial de la Pla-

taforma por Tabarnia y del Molt Honorable 

President Boadella”. També hi té penjat un 
vídeo en què apareix amb el “portaveu oficial 
de Tabàrnia”, Jaume Vives, i una fotografia 
brindant amb Karl Jacobi en la festa de ce-
lebració per la detenció de Puigdemont. I 
és que darrerament l’empresari alemany ha 
esdevingut un referent per a l’espanyolisme, 
fins al punt d’haver estat un dels “convidats 
d’honor” a la Gran Cena Española celebra-
da l’11 de maig passat a Barcelona, al costat 
del mateix Vives i de Javier Barraycoa i Cake 
Minuesa, entre d’altres.

Comunicats 
bel·licistes
Els Segadors del Ma-
resme actuen sempre 
en grup, de nit i amb 
la cara tapada perquè, 
segons diuen, “no que-

remos sufrir represa-

lias del colectivo nazi-

onalista como sucedió 

en Alemania con el III 

Reich”. 
L’endemà de les ac-

tuacions, el col·lectiu 
en fa sempre difusió 
a les xarxes socials i 
els mitjans de comuni-
cació. Els seus escrits 
recorden els comuni-

cats reivindicatius dels grups milita-
ristes: utilitzen un llenguatge altisonant, 
recompten i exhibeixen els trofeus de caça 
(“plásticos contaminantes amarillos, 

trapos con estrella y telas de presuntos 

delincuentes en prisión preventiva”) i 
bategen les seves “operacions” amb noms 
simbòlics (Fènix, Llibertat, Salomó, Su-

ïcida, Unicorn i, molt especialment, Al-

mirante Cervera, en homenatge al militar 
de la Guerra de Cuba que ha perdut el seu 
carrer a la Barceloneta en favor de Pepe 
Rubianes). 

Un altre tret característic del seu dis-
curs són les acusacions d’assetjament con-
tra els CDR, que qualifica de “radicales” 
i “cachorros de las CUP”, i alerta que “el 

Maresme podría ser el posible embrión de 

creación de una célula terrorista porque 

han aparecido muchas pintadas en los 

últimos meses de filoetarras”. 
El 4 d’abril, el president comarcal del 

PDeCAT, Carles Bosch, va denunciar a les 
xarxes socials una “acció de neteja” que 
havia tingut lloc a Dosrius i va identificar 
amb una fotografia la matrícula del cotxe 
de l’exregidora del PP Annerose Bloss, que 
ja havia protagonitzat un altre incident a 
Alella l’11 de març. El seu nom va tornar 
a aparèixer el 21 de maig quan l’alcalde 
d’Arenys de Munt, Joan Rabasseda, va 
vincular-la a aquests grups d’encaputxats 
durant l’emissió del programa Tot es mou 
de TV3. Entre les dues dates, a Alella li va 
tocar el rebre de nou el 17 i el 18 d’abril, i 
el 15 de maig, en el marc de les operacions 
Cansino, Alfa i Serralada. En un vídeo que 
acumula més de 21.000 visualitzacions, els 
Segadors mostren com una vintena d’indi-
vidus arrenquen tots els llaços de la plaça 
dels Germans Lleonart, la rambla d’Àngel 
Guimerà, el torrent de Vallbona i el carrer 
de Santa Madrona abans de fer-se una foto 
de família davant de Can Vera. Amb la cara 
tapada, és clar. 

ELS PARTITS UNIONISTES 
DONEN ALES ALS 
“COMANDOS DE NETEJA” 
NOCTURNS FORMATS PER 
ENCAPUTXATS

ACTUALITAT
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Els Pinyons: 10 anys 
de comunitat educativa 
L’escola bressol municipal els Pinyons celebra el desè aniversari

ACTUALITAT

JAUME PONSA 
Deu anys són molts, es miri com es miri, 
i pensar que enguany se celebra el desè 
aniversari dels Pinyons fa venir una mica 
de vertigen. Alguns del ganàpies que avui 
trepitgen l’institut van ser, aquell 2007, els 
marrecs que anaven a P2 el primer dia de 
curs. 

El dia 8 de setembre del 2007 es feia la 
inauguració oficial de la llar d’infants mu-
nicipal amb la presència de l’aleshores con-
seller d’Educació de la Generalitat, Ernest 
Maragall. El govern municipal, aquell que va 
començar el 2003, posava punt final a una 
obra engegada el mateix 2003 i obria una 
nova etapa destinada a l’educació, no obli-
gatòria, adreçada a les famílies amb infants 
entre 0 i 3 anys. Un servei públic necessari 
que complementava, d’una banda, tots els 
trams de l’ensenyament reglat i, d’una altra, 
l’oferta de places de llar d’infants que fins 
aquell moment eren només de titularitat 
privada. 

L’emplaçament triat no podia ser un al-
tre, atès que bona part de l’alumnat anava al 
Fabra, però també perquè no hi havia alter-
natives d’espais públics adequats, el triangle 
de terreny que servia d’aparcament per a les 
motos del jovent de l’institut. 

Dos encerts clau
Mesos plens de plecs, licitacions, concursos, 
votacions populars per fer la tria del nom, 
primer, i del logotip, després, obres, instal-
lacions, normativa, compra de material, pa-
perassa administrativa, inscripcions, etc., 
amb un pressupost ajustat que va fer que, 
els primers anys, s’hagués de continuar ade-

quant el centre a les necessitats que sorgien. 
Entremig, dos encerts clau: l’adjudicació de la 
gestió a la cooperativa Escaler (més tard pas-
saria a ser Suara) i la tria, per part d’aquesta, 
de l’equip educatiu. Bona part de l’èxit –reco-
negut per tothom– s’ha fonamentat en aquest 
grup de persones, dones, que des del primer 
dia van posar-se un nivell d’exigència molt 
alt i que han procurat mantenir durant tots 

aquests anys. Val a dir que les educadores han 
sabut guanyar-se el reconeixement de la gran 
majoria de famílies que durant aquest temps 
han anat formant part de la petita comunitat 
educativa, perquè això –ser comunitat– ha 
estat un dels valors diferencials, més enllà de 
l’aprenentatge, l’experimentació, la llibertat, 
l’autonomia i el respecte amb què han educat 
els infants. Les famílies han tingut les portes 
obertes, de bat a bat, per preguntar, obser-
var i participar directament en el creixement 
dels seus fills i filles, sentint-se implicades 
en el projecte educatiu de manera natural. 
Sense aquests tres pilars –infants, famílies 
i educadores– no hi ha projecte educatiu, i 
aquesta va ser una premissa a l’hora de posar 
en marxa la llar d’infants. 

Fa poques setmanes es va celebrar la fes-
ta que commemorava els deu anys en què, 
com sempre, les famílies van participar en 
l’organització. Educadores, infants i famíli-
es, que han estat membres de la comunitat 
al llarg de la dècada, van compartir la tarda 
del 23 de març: persones grans i menudes 
entrant i sortint pertot arreu, retrobant ca-
res, compartint records, remenant joguines 
i contes i constatant, un cop més, que Els 
Pinyons sempre serà nostra. 

Per molts anys! 

Imatge d’arxiu de les obres de l’escola. Un moment de l’acte de celebració.

CE
DI

DA

CE
DI

DA

“BONA PART DE L’ÈXIT 
S’HA FONAMENTAT EN 
AQUEST GRUP DE DONES, 
QUE DES DEL PRIMER DIA 
VAN POSAR-SE UN NIVELL 
D’EXIGÈNCIA MOLT ALT”
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Esther Sánchez, especialitzada 
en salut sexual i discapacitat
De les pioneres en el seu àmbit, presideix l’ANSSID

JORDI ALBALADEJO 
L’alellenca Esther Sánchez Raja presideix 
l’Associació Nacional de Salut Sexual i Disca-
pacitat (ANSSID). Suma més de trenta anys 
d’experiència en l’àmbit de la salut i l’assistèn-
cia, i és doctorada en sexualitat i diversitat 
funcional a la Universitat de Barcelona. La 
seva tesi va ser pionera a l’hora d’abordar 
aquesta qüestió que, paral·lelament, encara 
avui representa un tema tabú i es troba sot-
mesa a molts prejudicis que en di-
ficulten una mirada inclusiva i fins 
i tot la comprensió. En aquest sen-
tit, l’Esther és clara: “Les persones 
amb diversitat funcional o disca-
pacitades tenen els mateixos drets 
que la resta de persones.” Perquè 
es tracta d’una qüestió de dignitat 
ètica amb aquests col·lectius, de 
respecte pels seus drets sexuals i 
reproductius, perquè puguin gau-
dir de vivències que els acostin al 
benestar d’acord amb les capaci-
tats, en una societat més huma-
na i més justa. Amb naturalitat, 
cal tenir-ho en compte: “No són 
persones asexuals, ni són nens 
o nenes sempre.” L’afectivitat i la 
sexualitat hi són presents al llarg 
de la seva vida. Per això, l’Esther 
realitza una tasca d’assessorament i forma-
tiva de bones pràctiques i de conscienciació 
amb l’ANSSID.

L’Associació Nacional de Salut Sexual 
i Discapacitat
L’entitat és de caràcter estatal, desenvolupa 
un conjunt d’activitats, serveis i projectes 
sense ànim de lucre i la seva seu social és a 
Alella. Per motius operatius i de practicitat, 
comparteix seu amb la seva empresa, ASAD, 
centre col·laborador de la Generalitat especi-
alitzat en la prestació de serveis d’assistència 
a domicili i serveis sociosanitaris a centres 
residencials i hospitals. Es troben a la plaça 
d’Antoni Pujadas i Nirell, 9, i anteriorment 
havien estat al carrer de les Heures. 

L’Esther ens explica que l’ANSSID està 
formada per professionals de diferents bran-
ques –metges, psicòlegs...– que procuren 

donar resposta de manera altruista a una 
necessitat detectada en la població com és 
l’assessorament i la formació sobre la sexu-
alitat en les persones amb discapacitat i amb 
diversitat funcional. L’associació col·labora 
i ha fet convenis amb universitats i entitats, 
organitza tallers i seminaris sobre educació i 
inclusió sexual, i és l’associació de referència 
de la Federación de Sociedades Sexológicas 
sobre salut sexual i discapacitat. Fonamen-

talment treballen en tres àmbits: els projec-
tes educatius per a familiars, voluntaris i 
de formació, com per exemple d’assistents 
sexuals a persones amb diversitat funcional; 
el foment de la investigació en el seu camp, 
que els ha proporcionat uns quants reconei-
xements; i una assessoria online, presencial 
i via telefònica. 

Per l’Esther, l’associació que dirigeix és un 
lloc de relació sobre el coneixement, les bo-
nes pràctiques i la reivindicació de l’afectivi-
tat sexual en totes les persones encara que no 

estiguin en plenitud de condicions físiques, 
psíquiques i sensorials. El respecte per la di-
versitat humana, les minories, l’autonomia 
personal, la vida independent i la dignitat de 
les persones amb diversitat funcional, ens ex-
plica, se sustenten en la convenció de l’ONU 
de les persones amb discapacitat del 2006, 
ratificada per l’estat espanyol dos anys més 
tard. L’impuls associatiu i de les institucions 
en aquestes qüestions és més notori ara per 

ara a Catalunya i al País Basc que no 
en uns altres llocs de l’estat. 

Reivindicació de l’educació sexual
L’ANSSID cerca la col·laboració 
amb administracions i entitats per 
fomentar projectes educatius, inves-
tigacions i tasques d’assessorament 
per implementar bones pràctiques. 
Malauradament, incideix l’Esther, 
no s’estan aplicant amb plans esta-
tals els articles sobre salut sexual i 
discapacitat aprovats a la llei orgà-
nica 2/2010, del 3 de març, de salut 
sexual i reproductiva i de la interrup-
ció voluntària de l’embaràs d’àmbit 
estatal. En aquest sentit ens recorda 
que tot el que té a veure amb la sexolo-
gia, i especialment l’educació sexual, 
està molt endarrerit respecte a molts 

països europeus. Amb convicció considera 
que una bona educació sexual podria reduir 
problemes de relacions tòxiques, d’assetja-
ments, abusos i violacions; tabús sobre l’ho-
mosexualitat... I no sols això, perquè perme-
tria entendre el respecte i el suport mutu, i 
donar pautes per expressar-se, estimar-se... 
“Tot això és educació sexual o sexualitat”, i 
conclou: “Per què no s’incorpora l’educació 
sexual als plans d’estudi?”

L’ANSSID, com subratlla l’Esther, cons-
cients de les dificultats a superar per assolir 
una societat més justa i inclusiva, procura 
des de l’àmbit associatiu donar resposta als 
interrogants ètics a partir d’un debat format 
i sense prejudicis, i fent una tasca d’assesso-
rament que interpel·la tothom d’acord amb la 
dignitat de les persones i del tractament de 
la sexualitat, amb naturalitat i rigor, sense 
escarafalls. 

Esther Sánchez, asseguda a un banc de Can Vera.
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L’ENTITAT ÉS DE CARÀCTER 
ESTATAL, SENSE ÀNIM DE 
LUCRE I LA SEVA SEU SOCIAL 
ÉS A ALELLA
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JORDI ALBALADEJO 
Us presentem Sandra Pérez, presidenta de 
l’Associació de Veïns de la Soleia. Professio-
nalment és directora d’una agència de viatges. 
Dinàmica i positiva en representació del ve-
ïnat, troba fonamental l’accés i la difusió de 
la informació, i pensa d’acord amb la defensa 
dels interessos generals que “si tothom hi col-
labora, el món pot ser un lloc encara millor”.

Sandra, com va sorgir la teva implicació 
veïnal?
Arran d’un problema d’ocupacions que preo-
cupaven una part dels veïns del poble.

Quin paper públic creus que ha de tenir 
una associació de veïns?
Principalment ha de facilitar la comunica-
ció entre els veïns i l’ajuntament en tant que 

administració pública més propera, i entre 
els veïns de les diferents urbanitzacions del 
poble. Principalment, ha de fer fluir la co-
municació!

Quines són les principals qüestions 
en què interveniu?
Com us dic, és sobretot una tasca d’informar 
l’ajuntament de situacions de proximitat que 

L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS

Associació de Veïns 
de la Soleia
Parlem amb la seva presidenta, Sandra Pérez

Sandra Pérez, a la pista de bàsquet, un indret emblemàtic del barri de la Soleia. ÒSCAR PALLARÈS
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es donen, a més de buscar i proposar solu-
cions en temes com la seguretat, la neteja 
d’espais públics i l’urbanisme, com també 
propostes de millores generals per al poble, 
entre més. I, d’una altra banda, cal estar in-
formats i informar els veïns de les accions 
que fa l’ajuntament sobre qüestions impor-
tants de serveis que ens afecten.

Com feu arribar aquestes qüestions a 
l’ajuntament i la resta d’administracions?
Trimestralment mantenim una reunió amb 
representants de l’ajuntament, i a través 
d’instàncies per tal que quedi registrat el que 
volem comunicar i pugui donar-s’hi curs, tal 
com pot fer qualsevol veí alellenc.

I com us comuniqueu amb els veïns?
La via més senzilla i ràpida avui és a través 
de WhatsApp. La majoria de les associaci-
ons de les urbanitzacions alellenques que 
treballem conjuntament tenim un grup de 
WhatsApp amb els nostres veïns i un altre 
de general per als representants de les urba-
nitzacions. Amb les eines actuals fer arribar 
la informació és més fàcil.

Quin és el vostre procés per passar 
de la reivindicació a la proposta?
De fet, no entenem la reivindicació sense 
propostes! Creiem en la crítica constructi-
va i sempre que aportem una crítica, la fem 
seguida d’algunes propostes que posem a 
debat.

Com valores el grau de resposta de 
les administracions públiques?
En el nostre cas, respecte a l’ajuntament 

mantenim comunicació directa especial-
ment amb l’alcalde, la policia local i els tèc-
nics municipals. Després els tràmits són els 
que són, i les coses no van tan de pressa com 
ens agradaria.

Quins objectius us marqueu com 
a associació de veïns?
Viure amb seguretat i fer valer sempre el 
respecte entre els veïns. En el nostre cas, 
com que es tracta d’una urbanització petita 
l’objectiu és que tots ens coneguem i així 
sigui més fàcil ajudar-nos entre nosaltres. 
En tot cas, els veïns són sempre els primers 
a venir quan tens un problema a casa.

Penses que Alella reconeix les 
urbanitzacions?
Sí. Des de l’ajuntament s’ha fet feina perquè 
es formalitzin representativament i així 
poder donar veu a tothom. Però crec que 
a vegades, des de l’ajuntament haurien de 
deixar una mica de banda la formalitat admi-
nistrativa per permetre la participació de les 
urbanitzacions que no es poden constituir 
com a tals, però que poden aportar molt en 
la millora de la vida del poble.

Quines propostes teniu per recosir
Alella?
Moltes i variades: des de lluitar contra els 
robatoris al municipi fins a millores ambi-
entals, passant per propostes per mantenir 
les infraestructures i els serveis comuns.

Quina és la relació de la vostra entitat 
amb l’ajuntament i amb els grups 
polítics?

Com a associació, amb els grups polítics 
cap! Això és cosa de cadascú a casa seva. I 
amb l’ajuntament, per part nostra hi ha ga-
nes de col·laborar-hi i sumar sempre. Crec 
que la relació és bona! Però això millor que 
ho pregunteu a l’alcalde!

I amb la resta d’associacions de veïns 
i “líders” d’opinió del poble?
Amb la resta d’associacions, molt bona, 
crec que som una de les urbanitzacions que 
intentem sempre ser presents o tenir repre-
sentats en totes les reunions i amb un fort 
grau d’implicació!

Com valores els canals de participació 
ciutadana i d’informació municipals?
No sé per quin motiu no arriben prou! La 
gent no és coneixedora de totes les eines 
que té per fer sentir la seva veu! I això es pot 
treballar i millorar.

Què trobes a faltar entre el veïnat 
de la Soleia?
La festa de cada any! A la Soleia ens hem 
agafat uns anys sabàtics i no la fem! És una 
festa que fèiem cada any al mes de juny i així 
ens vèiem tots junts un cop l’any! Aquests 
costums no s’haurien de perdre mai, i molt 
menys en aquesta època en què les comuni-
cacions són totes a distància i costa trobar 
el moment per conversar cara a cara.

És difícil conciliar la vida privada 
i el paper actiu veïnal?
No, demana temps i ganes de voler aportar 
el teu granet de sorra. Com tot a la vida, no 
fa més qui pot, sinó qui vol! 

L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
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Ja pots trobar als punts 
de distribució habituals 
el número 52 de ‘Papers de vi’ 

Entrevista amb el periodista Josep Cuní

Tota la informació del Tast Tiana

Entrevista amb Esther Pujol, alcaldessa de Tiana

La ruta del vi DO Alella: Pugem al celler Quim Batlle a ca-
vall, dinem al restaurant l’Avi Mingo i visitem la vinateria 
El Rebost dels Sentits.

Semi, el nou vi 
de ‘Papers de vi’

Recordes 
el vi semi 
d’Alella de 
tota la vida?

10 €

www.papersdevi.cat

ALELLA DENOMINACIÓ D’ORIGEN
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ALBERT ALABAU
La Laia Hervella és una jove alellenca que 
s’està iniciant en el món audiovisual amb for-
ta empenta, i està a punt de llançar al públic 
la seva primera minisèrie, La Libertaria. 

Orígens
Després d’haver estudiat al Fabra, la Laia va 
passar per l’insti, en què el treball de recerca 
es va convertir en una 
revelació del camí a se-
guir. “Sempre he tingut 
inquietud pel tema audi-
ovisual. Fa alguns anys 
em vaig comprar una 
càmera fotogràfi ca una 
mica decent i vaig anar 
evolucionant i millorant 
la tècnica a partir de tu-
torials online. Vaig pas-
sar de fer les fotos a la 
família a fer el treball fi -
nal de batxillerat, que va 
ser sobre la creació d’un 
espot publicitari a Bar-
celona. El vaig acabar 
rodant. Aquella experi-
ència em va marcar, em 
va obrir la ment i em va 
servir per veure què vo-
lia fer, per això em vaig 
decidir per comunicació 
audiovisual”, explica la 
Laia, que està a punt d’acabar el grau a la 
Universitat Pompeu Fabra.

Què és ‘La Libertaria’?
Punt de partida: un grup de vuit noies, que 
des de sempre han vist un munt de sèries i 
pel·lícules creades per homes que versaven 
sobre les típiques famílies, es revelen i s’ani-
men a rodar una sèrie diferent. “La situació 
és anormal: hi ha una àvia, la seva fi lla i la 
seva néta. La mare de la néta és un perso-
natge caòtic, que va ser mare molt jove, i va 
deixar la fi lla amb la seva mare (l’àvia) des 
de ben petita, perquè ella no se’n podia fer 
càrrec. Al llarg de la sèrie aquest personatge 
va madurant: de no ocupar-se ni de si matei-
xa, de perdre la feina i haver de tornar a casa 
de la mare, a acabar adonant-se dels proble-
mes que ha generat a la seva fi lla i a buscar 
la manera d’establir-hi una relació… Acaba 
fent una gran evolució. Hi ha una crítica for-

ta al darrere, que fi ns i tot busca desafi ar 
l’espectador, aconseguir-ne la complicitat, té 
un punt d’humor àcid, crític, contudent, però 
divertit alhora. Busquem donar un punt de 
vista diferent de com diverses generacions 
conviuen entre si, s’ajuden i es desenvolu-
pen”, explica detalladament la Laia.

La Libertaria va començar fa un any 
com a treball de final de grau (TFG) que 

consistia en el pilot d’una sèrie, tot i que 
la primera idea de guió era fer-ne una pel-
lícula, i va sorgir fa dos anys. La Laia s’en-
carrega de la direcció de fotografi a. Un cop 
tancat el guió, han estat fent proves per 
veure la manera de rodar cada escena per 
aconseguir l’efecte desitjat. “M’encarrego de 
preparar les escenes per plasmar els sen-
timents a partir dels plans i enfocaments. 
Intento saber la manera de posicionar la cà-
mera per situar l’espectador adequadament i 
recollir el sentiment que volem donar. Hem 
gravat unes quantes escenes tal com les volí-
em fer de manera teòrica, les hem editat i ho 
hem revisat. Algunes coses, les hem canviat 
perquè no recollien tot el que volíem com ho 
volíem, però també hem vist coses que ens 
han agradat més del que esperàvem. L’as-
pecte més complex és defi nir el teu estil, i 
un cop el tens, trobar la manera tècnica de 
plasmar-lo. La millor opció és ser pràctic i 

anar provant fi ns que trobes el resultat es-
perat”, comenta.

I ara què?
La sèrie com a tal està guionitzada i han 
acabat el rodatge del pilot fa tot just alguns 
dies. Un cop muntat i acabat intentaran bus-
car alguna font de fi nançament per poder 
produir tota la sèrie. La primera tempora-

da tindria set capítols, 
però només n’han rodat 
el pilot, que és l’obliga-
tori per al TFG. “Un cop 
ens graduem al juliol 
volem buscar finança-
ment [per al pilot han 
fet un crowdfunding 
que ha superat l’objec-
tiu de 1.800 euros] per 
rodar-ne la temporada 
completa. Un cop veiem 
com queda muntat, to-
tes vuit tenim molt clar 
que volem continuar-lo, 
per això ens agradaria 
atreure l’atenció d’al-
guna productora que 
s’unís al projecte i ens 
ajudés amb tota la lo-
gística que un projecte 
com aquest requereix a 
banda del guió, el rodat-
ge i el muntatge. Si no 

ho aconseguim, mirarem de continuar-ho 
com es pugui, potser muntant una empre-
sa i emetent la sèrie per internet”, comenta 
realista, però il·lusionada, la nostra prota-
gonista.

Primer de tot volen concentrar totes les 
forces a distribuir el pilot, idealment per 
internet, perquè arribi al màxim nombre 
de persones. Esperen tenir-ho tot enllestit 
d’aquí a algunes setmanes i  penjar-ho online 
d’aquí a alguns mesos. “Si tirem endavant 
la sèrie, ens agradaria rodar més a Alella. 
Tot i que la sèrie s’ambienta a Barcelona, 
per al pilot hem rodat algunes escenes en 
cases d’Alella. És una localització perfec-
ta, s’alinea molt bé amb alguns dels valors 
i missatges que busquem representar, i ens 
agradaria explorar més localitzacions al po-
ble”, conclou.

Quant talent jove! Enhorabona Laia i 
equip, frisem per veure’n el primer capítol! 

L’equip de La Libertària. La Laia, de peu, amb samarreta negra.

QUÈ FA...?

Què fa... Laia Hervella?
La jove alellenca ha creat, amb set companyes del sector audiovisual, una minisèrie
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Espais de poesia, onzena edició 
d’un cicle poètic imparable

CULTURA

QUERALT MORROS 
Si mantenir el llistó del desè aniversari podia 
semblar una fi ta difícil d’assolir –encara amb el 
record ben present d’actes com l’irrepetible re-
cital inaugural del 2017, amb més d’una trente-
na de poetes del Maresme–, l’onzena edició, en 
memòria dels vint-i-cinc anys de l’assassinat de 
Guillem Agulló, ha confi rmat la força d’Espais 
de Poesia tornant a convertir Alella en l’esce-
nari de propostes transversals, d’alta qualitat, 
amb diversitat de formats i apostes trencado-
res del 3 al 13 de maig. Quasi dues setmanes 
d’intensa activitat per gaudir de nombroses 
veus, consagrades i novelles, en indrets cone-
guts, però també singulars, amb el vers fet art i 
música, aprenentatge i transformació. Ho hem 
tornat a compartir i hem compartit molt. De la 
tradició a l’experimentació, de la relació indis-
sociable amb l’entorn a la paraula provinent de 
tot arreu, dels tallers als centres educatius a la 
presència dels guardons literaris. 

La riquesa dels contrasts
El dijous 3 de maig l’exposició Abracadabra 
de Jordi Pagès, a Can Manyé fi ns al 10 de juny, 
i Ovidi 4 de David Caño, David Fernàndez, 
Borja Penalba i Mireia Vives, demostraven la 
potència d’enguany tan bon punt començar 
amb un èxit rotund de públic. Collages, com-
plicitats, pinzellades. A les parets de l’Espai 

d’Art l’obra de Pagès, construïda a partir de 
la col·laboració de múltiples poetes, dialo-
gava amb les reivindicacions de l’espectacle 
en una vetllada marcadament emotiva. La 
setmana continuava divendres amb la Poe-
tada Jove, tarda oberta a la participació amb 
recital de Maria Sevilla i Guim Valls acompa-
nyats per Marçal Parcerisa i Queralt Morros. 
El mateix divendres, el concert del treball 
discogràfi c Atlantis, de Joan Miquel Oliver, 
omplia les Golfes de Can Lleonart i donava 
la benvinguda a un primer cap de setmana 
de contrastos en què dissabte, A la riba obs-

cura, escoltàvem la poesia de Víctor Català i 
Mercè Rodoreda gràcies a Dolors Miquel, un 
recorregut per la vida i l’escriptura de dues 
autores capitals amb la violinista Marta Car-
dona que alhora permetia visitar Vila Marto-
rell. Oriol Sauleda i Marcel·lí Bayer donaven 
pas diumenge a la improvisació immersiva, 
dita, sonora, una experiència que s’allunyava 
de la tipologia d’activitats més habituals per 
incorporar una cita arriscada, captivadora.

Un any escènic
Sense estança, homenatge a les persones des-
plaçades amb versos de Kavafi s, Salem Zenia 
i Joan Vinyoli, commovia la sala alellenca el 
dimarts dia 8 amb l’actuació d’Enric Arquim-
bau, Mariona Casanovas i Emili Cuenca. De 

la duresa i la denúncia a l’expressivitat, el 
joc, amb El ganivet busseja i la cullera fl ota, 
recital del taller realitzat a l’institut per Josep 
Pedrals; un dijous que també ens duia Al cor 

de les paraules de Montserrat Abelló, club 
de lectura d’Oriol Izquierdo a la Biblioteca 
Ferrer i Guàrdia en el centenari del naixe-
ment de la reconeguda poeta. Jordi Bertran, 
al seu torn, era l’encarregat d’obrir Espais de 
Poesia al públic familiar, el divendres dia 11: 
les lletres d’escuma de Poemes visuals ens 
transportaven a un món brossià que feia som-
riure a petits i grans. Els Espais seguien amb 
uns darrers dies dedicats a la creació poètica 
vinculada al territori, sempre molt present. 
Forats, Premi de Poesia Alella a Maria Oleart 
de Carla Fajardo, ens duia dissabte a racons 
poc coneguts d’Alta Alella en un itinerari 
musicat per caves i caus que comptava amb 
Lluïsa Julià. Cap de setmana per descobrir 
també el poemari A punt, de Núria Pujolàs, 
Lali Ribera i Jordi Roig, i el nom dels gua-
nyadors de la fase local de la XXXV Mostra 
Literària del Maresme. 

La força, doncs, s’ha mantingut i continua 
imparable, sense oblidar propostes sumades 
a la programació com “A tota veu” i “Literatu-
res amb sentits”, iniciatives que arrodoneixen 
un cicle del qual no podem sinó estar-ne ben 
orgullosos. 

Actuació d’Ovidi 4, inauguració d’Espais de Poesia a Can Manyé.

Enguany dedicats a la memòria de Guillem Agulló

CEDIDA
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“Tant el vi com la lectura han de ser 
de consum diari, entre altres raons 
poderoses perquè fan la vida millor”

Entrevista amb Montserrat Serra, creadora de Vibop Edicions

VÍCTOR GONZÁLEZ 
Nascuda a Alella el 1969, Montser-
rat Serra és periodista cultural i 
vinícola. Ha creat Vibop com a 
marca sota la qual tirar endavant 
iniciatives relacionades amb el vi, 
però també amb la literatura, una 
altra de les seves dèries. 

De què parleu quan parleu 
de Vibop?
Vibop és la marca que engloba una 
sèrie de projectes que vinculen el 
món de la cultura amb el del vi. Fa 
pocs mesos vam obrir una web que 
conté aquests projectes: Vibop.cat. 
El primer a néixer va ser “Literatu-
res amb sentits”, que vam engegar 
al final del 2013, ara fa cinc anys, 
amb el centre d’art Can Manyé 
d’Alella. Cada últim dimecres de 
mes convidem un escriptor, edi-
tor, traductor, etc., per parlar de 
literatura i del món del llibre. I ma-
ridem cada sessió amb un vi de la 
DO Alella. Una altra activitat de 
Vibop és la Nit de la Pansa Blanca, 
dedicada a ampliar coneixements 
i mirades sobre aquesta varietat 
de raïm, la més genuïna del nos-
tre territori, i a proposar una sèrie 
d’activitats culturals i vinícoles. 
També hem creat els “Tasts nar-
rats”, unes sessions que plantegen 
un tast de vi, sovint acompanyat 
d’un tastet gastronòmic, en què anem tastant 
i explicant una història vinculada amb el vi. 

I el darrer projecte que has engegat 
és Vibop Edicions?
Exacte, el projecte més recent i el més ambi-
ciós. Vibop Edicions ha nascut aquest mes de 
març (tot i que fa dos anys que hi treballem) 
amb l’aparició de dos primers llibres de petit 
format d’una col·lecció que hem anomenat 
Envinats. El primer, Josep Roca, a l’avant-

guarda del vi, conté dos tasts significatius 
impartits pel sommelier i copropietari del Ce-

ller de Can Roca, un personatge de referència 
internacional. I el segon, Les olors en la lite-

ratura, conté trenta citacions de la literatura 
universal que parlen de les olors, de Walter 
Benjamin a Italo Calvino passant per Mercè 
Rodoreda i Maria Mercè Marçal. La selecció, 
l’ha feta l’escriptor Vicenç Pagès Jordà, que fa 
anys que en col·lecciona sobre olors i pudors.

El primer llibre porta el nom d’una de les 
figures capdavanteres mundials del món 
del vi, com és Josep Roca. És una declara-
ció d’intencions?

I tant! No agrairem mai prou el su-
port que Josep Roca ha donat al 
projecte. Començar una col·lecció 
editorial sempre és compromès i els 
primers llibres ajuden a definir-la i 
determinar-la. En aquest sentit, els 
dos primers llibres de la col·lecció 
Envinats, que és pensada per a un 
públic amant del vi i la cultura, ofe-
reixen una proposta molt vinícola i 
una altra de literària. Perquè la in-
tenció és que el vi sempre hi sigui, 
però interactuant amb àmbits com 
l’art, la història, la poesia… Aques-
ta col·lecció serà oberta, eclèctica i 
heterogènia, i amb voluntat de sor-
prendre el lector. Els volums sorti-
ran per parelles, dos a la primavera 
i dos a la tardor.

Parlant de llibres i de vins: pot 
llegir-se un vi? I, si és així, com es 
fa? Marida’ns un llibre.
És clar que es pot llegir un vi! Un 
dels fets més meravellosos del món 
del vi és que disposa d’un vocabu-
lari propi, ric, basat en la metàfo-
ra i vinculat a les emocions. I que 
ens permet aprofundir en la nostra 
memòria i records, retornar a mo-
ments de la vida que ens han mar-
cat i que recuperem a través d’una 
aroma o d’un gust. És un vincle 
directe amb la literatura. Respec-
te a vincular un llibre amb un vi, 

és un exercici que fem a cada sessió de 
“Literatures amb sentits”. Ja n’hem viscut 
quaranta-tres. Doncs recuperem, a tall 
d’exemple, el primer maridatge que vam 
establir: la primera sessió la vam dedicar 
al llibre Li i altres relats (Club Editor) de 
Nikos Kavadias i hi vam tastar el Marfil 
generós sec solera 1976 d’Alella Vinícola. 
Sóc dels que penso que tant el vi com la 
lectura han de ser de consum diari, entre 
altres raons poderoses perquè fan la vida 
millor, més feliç, més completa. Llarga vida 
al vi i a la literatura! 

Montserrat Serra.

Cobertes dels dos primers llibres de la col·lecció.
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JOSEP ROCA
A L’AVANTGUARDA DEL VI

LES OLORS 
EN LA 

LITERATURA
a cura de Vicenç Pagès Jordà
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La postfotografia de Google 
Street View
Joan Fontcuberta comissaria l’exposició “Un món paral·lel” a Can Manyé

QUERALT MORROS 
Localitzar ubicacions i traçar itineraris no 
havia estat mai tan senzill. “Un món paral-
lel”, mostra itinerant comissariada per Joan 
Fontcuberta i produïda per Roca Umbert Fà-
brica de les Arts, es va establir a l’Espai d’Art 
i Creació del 9 de març al 15 d’abril fent-nos 
descobrir les possibilitats de l’eina geomàtica 
llançada per Google l’any 2007, l’àmpliament 
coneguda Google Street View. L’objectiu? 
Treballar-ne les potencialitats artístiques i 
allunyar-nos del seu ús quotidià, de la finalitat 
fixada, gràcies a les obres de nou creadors 
amb mirades tan plurals com complementà-
ries, suggestives: Azahara Cerezo, Roberto 
Feijoo, Andrés Galeano, Albert Gusi, David 
Mayo, Alberto Salván, Txema Salvans, Rubén 
Torras i Bárbara Traver. 

Com a base de la proposta, les noves tec-
nologies comportaven la reflexió d’aspectes 
característics de la contemporaneïtat com-
partida, debats i canvis recollits en les pro-
duccions fotogràfiques actuals. “Davant l’allau 
d’imatges hi ha dos camins. El primer, la gestió 
crítica de l’abundància, una ecologia visual en 
què l’element important ja no és qui les fabrica 
sinó qui les utilitza i com. El segon seria el 
reciclatge dels sistemes de producció: podem 
aprofitar-nos de tota una sèrie de dispositius 
que fan fotografies constantment. L’exposició 
és la conjunció dels dos efectes”, assegurava 
Fontcuberta durant la visita comentada. Així, 
davant la generació massiva d’imatges –de la 
qual som partícips–, captures de pantalla 
extretes de Google Street View esdevenien 
veritables peces d’art a la sala alellenca amb 
temàtiques tan diverses com la memòria his-
tòrica, el paper de l’autoria, la veracitat de la 

imatge, la protecció de la identitat, les xarxes 
socials i els errors d’aquest navegador a peu de 
carrer que no és, per descomptat, infal·lible.

Joan Fontcuberta situava la mostra en 
el marc de la postfotografia, apuntant que 
el cost inexistent de l’enregistrament digital 
i la difusió de caràcter immediat propicien 
tot un fenomen cultural amb moltes possi-
bilitats per als creadors, crítics respecte al 
nou paisatge: “Jorge Wagensberg, que va morir 
recentment, deia que canviar la resposta és 
evolució, però que canviar la pregunta és revo-
lució. Les grans invencions, les fites de la hu-
manitat, tenen lloc quan som capaços d’anar 
més enllà dels horitzons que s’han previst”, 
concloïa. L’exposició era, doncs, un viatge cap 
a visions compromeses, iròniques, curioses, 

on cada peça convidava a repensar realitats i, 
és clar, el present i futur del mitjà fotogràfic. 
La creació a partir de Street View sorprenia 
com a recurs trencador, però alhora per ser 
ja reconegut en certàmens com el prestigiós 
World Press Photo –concretament, l’any 2011 
amb l’alemany Michael Wolf, com bé apuntava 
el mateix comissari–, cosa que no fa sinó cor-
roborar la importància d’aquestes pràctiques 
artístiques, finestres obertes a un entorn que 
cal ser degudament explorat. 

Activitats del mes d’abril
El dimarts dia 17 es va iniciar el nou cicle de 
xerrades trimestrals sobre literatura catalana 
impulsat per l’Ajuntament d’Alella i Òmnium 
Maresme, un vespre dedicat a la literatura 
medieval com a propaganda amb Stefano 
M. Cingolani i Josep Pedrals. Les propostes 
literàries van seguir amb la sessió mensual 
de “Literatures amb sentits”, el dimecres 25 
i coordinada per Montse Serra, un acte d’ho-
menatge a l’enòleg Eduard Puig i Vayreda. En 
el camp artístic, la performance Un moment 

abans de Victòria Pujadas va continuar, el 
divendres 20, la iniciativa engegada l’any 2017 
amb Tomàs Bel, un espai anual dedicat al se-
guiment d’artistes territorialment propers, 
vinculats a Alella. 

Joan Fontcuberta durant la visita comentada.

Els artistes Bárbara Traver, Albert Gusi, Ruben Torras i Roberto Feijoo. A la dreta: “Un món 
paral·lel” a l’Espai d’Art i Creació
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PERSONATGE

LAIA DE BOBES / FOTO: JORDI FARRÚS
El 6 de juliol de 1990 una jove a parella celebrava al restaurant 
1789 que feia un any que sortien junts. Els havia recomanat el lloc 
un company d’estudis d’ell: «Triomfaràs», li va dir. El poc que van 
veure del poble els va agradar. Després van tornar-hi regularment 
per celebrar amb romanticisme altres aniversaris. Ara fa gairebé 
vint anys que es van casar; l’església era a Dosrius, el convit a la 
masia Mas Coll d’Alella i la casa de la nova parella, a Vilassar de 
Dalt. Passen uns anys; tots dos ja tenen més estabilitat laboral, 
treballen pel baix Maresme, esperen una criatura i busquen una 
caseta per la zona, no en cap poble en particular, perquè manava 
més la configuració de l’habitatge, i la casualitat va fer que la tro-
bessin precisament a la urbanització Mas Coll. S’hi van traslladar 
l’any 2005, i així va ser com va arribar al nostre poble Raúl Morales, 
el primer síndic de greuges d’Alella.

Pediatre, a Alella fa visites a domicili i té consulta a Premià. 
Va ser durant anys el responsable d’urgèn-
cies pediàtriques de l’Hospital de Sant Pau, 
sempre compaginant aquesta tasca amb 
l’atenció primària al Maresme. «Aquesta 
és una zona molt privilegiada», comenta en 
relació amb la salut de la població infantil 
amb què tracta. «Més que amb la feina, ho 
veig amb el futbol que practica un del meus 
fills: l’ambient en els partits és diferent que 
en altres comarques», diu, i remata: «Vivim 
en un paradís». El comentari val també per 
l’entorn físic de casa seva: «Tot el que te-
nim davant és terreny protegit, no s’hi pot 
edificar... jo em desperto amb els ocellets!»

El nou síndic no és una persona conegu-
da al poble. Fa més de deu anys que hi viu i 
fa com molts residents de les urbanitzaci-
ons: compra als comerços locals i és usuari 
dels serveis que Alella ofereix, però no par-
ticipa en cap entitat. Gràcies a les activitats esportives dels seus 
tres fills, té contacte amb el tennis Sistres, el futbol i la piscina i la 
gent d’aquests entorns. Amb la família prenen part en festes com 
la Verema o la cavalcada de Reis, «com a espectadors», explica. 

Com ha arribat, doncs, a síndic? «La Meva dona encara s’ho 
pregunta!», respon rient, i a continuació ho explica: «Vaig veure 
la convocatòria publicada, i suposo que em va sortir la idea de 
presentar-m’hi per la meva tasca: jo sóc metge vocacional, i al 
cap i a la fi aquest càrrec serveix per ajudar la gent des d’una 
altra vessant, menys científica». El primer tràmit va ser lliurar 
una instància juntament amb un resum del currículum. Com ell, 
van fer-ho nou persones més. Totes van passar una primera en-
trevista amb l’alcalde i diversos regidors: «Em van preguntar per 
què volia ser síndic i què m’imaginava que era aquesta tasca», diu. 
Feta una primera selecció, van quedar quatre candidats i, després 
d’una segona entrevista, finalment es va decidir per unanimitat 
nomenar-lo a ell: havia estat el que havia despertat més acord... 
«Probablement perquè no et coneixia ningú», diu que li va comentar 
l’alcalde; dels altres, «com que els coneixien, sabien de quin peu 
van coixos», comenta.

El nomenament es va fer en el Ple del 22 de febrer i l’oficina va entrar 
en funcionament el passat 4 d’abril. Inicialment es van plantejar ha-
bilitar un lloc al costat de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i finalment 
es va decidir recuperar l’espai actual, que queda a peu de carrer 
i té entrada pròpia. «Millor així», comenta el síndic, «perquè sinó 
se’m veuria com a part de l’Ajuntament, i el síndic no forma part 
de l’Ajuntament». Té gràcia, en aquest cas, ja que ell és pediatre, 
que l’espai hagués estat antigament el consultori mèdic. 

El fet que fa uns anys hi hagués hagut en aquest local el Jutjat 
de Pau pot portar a certa confusió. «La meva mediació», aclareix 
Raúl Morales, «és entre el ciutadà i l’Ajuntament, mentre que el 
jutge de pau fa de mediador entre ciutadans». Per tant, la funció 
del Síndic de Greuges és dirimir els problemes entre els alellencs 
i l’administració municipal; si el problema és amb una altra admi-
nistració, es deriva al Síndic de Greuges de Catalunya en el cas 
de la Generalitat, o al Defensor del Pueblo en el cas de l’adminis-

tració estatal; si les consultes no tenen a 
veure amb l’administració, cal derivar-les a 
Consum o a d’altres entitats. El síndic, però, 
no és un mer receptor de queixes: «el ciuta-
dà primer ha de presentar una instància a 
l’Ajuntament i, si la resolució d’aquest no el 
satisfà, aleshores pot presentar la reclama-
ció al síndic, que és una instància de segon 
nivell, doncs, i és qui farà de mitjancer entre 
ell i l’Ajuntament». 

Dels expedients que ha obert des que va 
entrar en funcionament l’oficina, quatre ja 
han estat resolts «amb agraïment del ciuta-
dà implicat», diu; els altres dos són massa 
recents i encara estan en tràmit. Pel que fa 
a l’altra banda, la de l’administració muni-
cipal, la relació i l’acollida han estat bones. 
«Com que no conec gaire el funcionament 
intern de l’Ajuntament, tracto amb el gerent 

per gestionar els expedients, ja que a mi em manca el coneixement 
sobre a qui li correspon què, em falta rodatge», reconeix, però amb 
el temps podrà actuar amb més autonomia. També compta amb el 
suport, l’experiència i l’assessorament d’altres síndics, que estan 
en contacte a través d’un fòrum per Internet. «Que un Ajuntament 
generi aquesta figura vol dir que vetlla per la qualitat del seu servei, 
és una decisió basada en el bon govern i la transparència», reflexi-
ona; per això, és de preveure que en la memòria que cada any ha 
de presentar al Ple aquesta voluntat haurà de quedar reflectida en 
forma d’expedients resolts positivament.

En Raúl Morales està convençut que els cinc anys que té per 
endavant —la durada del càrrec és aquesta perquè sigui més llarga 
que un mandat municipal— seran tot un aprenentatge. «Indiscu-
tiblement, m’enriquirà conèixer les inquietuds de les persones i 
poder-les ajudar», i en retorn té l’esperança d’aportar millores 
al poble: «Si puc fer que l’Ajuntament funcioni millor, fer-lo més 
àgil i flexible...» S’ha de reconèixer que és una expectativa molt 
optimista, que va amb el seu caràcter: «Sóc una persona molt 
positiva... No crec en la sort: la sort te la guanyes». Li desitgem, 
doncs, molts encerts. 

Raúl Morales
El síndic de greuges

És el nou síndic de greuges d’Alella, 
no perquè en substitueixi un d’ante-
rior, sinó perquè aquest és un càr-
rec de nova creació al nostre poble. 
Metge per vocació, la voluntat de 
servei als altres és el que el va por-
tar a postular-se pel lloc, que va ob-
tenir en disputa amb nou candidats 
més. Diu que potser el va afavorir 
el fet que no sigui gaire conegut 
pels alellencs, tot i que viu aquí des 
del 2005. Us presentem, doncs, 
la persona i la figura del síndic.
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Can Vera: 
de la fàbrica al barri

Petita crònica de 60 anys d’evolució d’una fi nca, una fàbrica i un veïnat

DOSSIER

Cap a fi nals dels anys 1950 es va obrir a Alella la fàbrica Vera, una 
factoria especialitzada en cosmètics creada per Abelardo Vera. 
La Vera va arribar a tenir 120 treballadors a la fàbrica d’Alella i 45 
a les ofi cines de Barcelona, la majoria alellencs. En l’àmbit de la 
fàbrica hi havia una piscina que va adquirir el paper de piscina mu-
nicipal durant molts anys. També comptava amb diverses pistes 
poliesportives i de tennis, a les quals, amb els anys, els alellencs 
van anar tenint-hi accés. 

L’estiu del 1987, les pistes esportives que tocaven amb el 
passeig de la Creu de Pedra van ser ocupades per les cargoleres 
que havien de fer d’aules de l’Institut d’Alella. Van ser allà durant 
quatre cursos, fi ns que van començar les obres del poliesportiu 
municipal (que va ser batejat amb el nom d’Abelardo Vera), i 
que es va obrir al març del 1993. Aquell mateix any, al mes 
de novembre, les portes de la Vera es van tancar de manera 
defi nitiva. Però la fàbrica es va mantenir dreta fi ns a l’estiu de 
l’any 2001, quan va començar-ne l’enderroc. La requalifi cació 
dels terrenys i el canvi d’usos va generar tensions i moviments 

polítics; en el seu moment, la revista Alella els va recollir i se’n 
va fer ampli ressò. 

Un any més tard es van iniciar les obres de construcció dels 
pisos que avui confi guren el barri, unes obres que van durar dos 
anys. Amb els pisos enllestits, l’ajuntament va batejar la nova plaça 
amb el nom d’Antoni Pujadas i Nirell, alcalde alellenc represaliat 
pel franquisme. Aquell mateix any també es va anunciar la futura 
construcció del Complex Esportiu Municipal al carrer de Pau Vila, 
a tocar dels nous edifi cis. Mentre les obres de la piscina estaven en 
marxa, l’abril del 2007 es va inaugurar el Sorli (en aquell moment, 
Sorli Discau). Just un any més tard obria les portes al públic el 
Complex Esportiu, la nova i esperada piscina. 

Han passat deu anys i tot aquest espai ha esdevingut un barri 
més d’Alella. Un centre neuràlgic amb molt de moviment: veïns, 
clients del supermercat i dels comerços, usuaris del poliesportiu 
i la piscina, canalla que juga a la plaça. Es diu plaça d’Antoni 
Pujadas, però molts en diuen la plaça del Sorli. Alguns preferim 
continuar dient-ne Can Vera. 
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Foto de fi nals dels anys 70 o primers 80, que mostra la fàbrica Vera, 
les pistes esportives i la piscina. Els passeigs de la Creu de Pedra i de 
la Riera Principal encara no estan asfaltats i, en primer terme, veiem 
els horts de Can Boi (Can Vera), ocupats avui per cases unifamiliars.
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Sala de mostres

Ferran Garcia Villoldo 

“Els treballadors del poliespor-
tiu vam viure amb preocupació 
durant un temps. La fàbrica 
havia quedat abandonada, hi 
havia problemes de brutícia, 
restes de materials... i el pavelló 
tenia una única entrada i sorti-
da, s’hi havia de venir expres-
sament. El fet de connectar-lo 
amb l’altra banda ha compor-
tat que la pista exterior s’hagi 
tornat un lloc de pas; per a bé 
i per a mal. Ets més accessible 
per totes bandes i es generen 
espais que no estan tan con-
trolats. Però la proximitat als 
comerços permet que mentre 
els nanos fan activitats, els usu-
aris puguin comprar o prendre 
alguna cosa, i aquest intercanvi 
crec que és molt positiu.”

Maria Pilar Jiménez 

“Quasi cada dia hi vinc perquè 
deixo els nens al poliesportiu. 
La plaça és molt agradable, 
però té molt poca vida. Crec 
que si hi hagués més restau-
rants, més botigues... un cop 
s’acaba el poliesportiu, això 
a l’estiu està desert. Quan hi 
havia la fàbrica hi havia hagut 
molt moviment perquè hi ha-
via una piscina i hi venia molta 
gent. Crec que la plaça és molt 
maca, però dóna poca vida, és 
molt impersonal. Hi ha poca 
gent i a la nit no hi ha gens 
de vida; no hi ha bars, no hi 
ha llocs on la gent jove pugui 
estar-se.”

Cristina Batanero 
Montes 

“Fa cinc anys que visc aquí i 
utilitzo molt la plaça, sobretot 
quan el nen comença les extra-
escolars. Hi vinc mínim quatre 
dies la setmana: el supermercat 
per comprar va perfecte, l’ac-
cés amb el pàrquing és genial, 
el poliesportiu està molt bé, i 
aprofitem l’ocasió per fer un 
cafè, per berenar... Com a lloc 
d’oci per estar amb nens és 
molt millor aquesta plaça que 
la de l’ajuntament, per exem-
ple. M’encanta venir-hi, però 
es podria millorar. He estat tres 
anys venint amb una cadireta 
de bebè i és fatal l’accés per 
l’escala al poliesportiu. I es po-
dria afegir un parc perquè pu-
guin jugar els nens.”

Eva Günter 

“Vaig arribar al juny de l’any 
passat, fa molt poc que visc 
a Alella i, per tant, ja hi havia 
el Sorli i tota aquesta zona. 
Vinc molt a comprar al súper. 
M’agrada que sigui aquí, i que 
estigui obert també en horaris 
bastant flexibles, perquè això 
fa que les persones que viuen 
per la zona puguin tenir accés 
al mercat. També, amb tots els 
comerços de la plaça, fa que 
sigui còmode. El fet que estigui 
tot reunit al mateix lloc com-
porta que sigui més amè venir 
a fer-hi les compres.”

Antoni Pena Roso 

“Penso que la zona ha fet que 
hi hagi més gent, menys apar-
cament i, en definitiva, hem 
agafat un tarannà més de 
ciutat que no de poble. Ara, 
entre l’edifici, el supermercat, 
etc. hi ha molta gent que ve 
de fora. Abans aquí circulaves i 
aparcaves molt bé i ara és molt 
complicat. I a mi personalment 
no m’agrada, per això me n’he 
anat a viure una mica més 
apartat, per evitar l’aglomera-
ció que hi ha aquí, sobretot el 
dissabte i el diumenge, i fins i 
tot a la tarda amb els col·legis 
i tot això.”

Joana Maria Mas 

“Nosaltres vivíem a Barcelona i 
allà tens de tot, però per a una 
criatura, per créixer, potser és 
massa. I vam començar a mirar 
per la zona. Jo era més de l’opi-
nió que en un poble era millor 
viure en una casa de poble. El 
bloc de pisos diguéssim que 
no era la primera opció. Però 
va ser entrar-hi, al maig, quan a 
Cal Marquès els arbres estaven 
liles, i mirant per la finestra vaig 
dir: «És aquest.» N’estem molt 
contents. Els nens poden anar a 
l’escola caminant, a la plaça es 
troben tots... Ets al centre i ho 
tens tot a l’abast.”

Mateu Pujadas Salomó 

“Em sembla que un amic meu 
ho va comentar a l’Andreu, 
l’alcalde, això de posar-li a la 
plaça el nom del meu avi. En 
vam parlar amb la presidenta 
de l’Associació de Familiars de 
Represaliats pel Franquisme i 
s’hi va posar fil a l’agulla. Quan 
van fer la inauguració amb la 
placa hi va venir tota la família. 
Jo vaig preparar unes paraules, 
va parlar el meu cosí gran... Va 
ser un moment emotiu. Potser 
al meu fill li fa més gràcia: «He 
anat a la plaça del teu avi», em 
diu. És agradable que s’hagi 
reconegut la seva persona, un 
fill d’Alella, a qui van torturar i 
afusellar.”

Carmen Gutiérrez 
Prados 

“Vaig decidir venir-hi perquè 
estic sola, em vaig quedar ví-
dua. Vivia a la muntanya i si 
estàs acompanyada s’hi està 
bé, però si no és una zona molt 
aïllada. Aquí em trobo més 
acompanyada. Pujo cada dia 
allà [a la casa de la muntanya], 
però quan acabo les feines estic 
desitjant baixar-ne. Aquí s’està 
més recollit, surts i veus gent. 
Però es podria millorar; hi ha 
un súper gran i tiren coses a 
part del que tiren els veïns, i no 
tenen cura de netejar els conte-
nidors. A l’estiu, quan fa calor, 
és quan es nota més. Però estic 
a gust aquí.”
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Mercè Bassas Juan 

“He nascut a Alella com els 
meus pares i els meus avis. Re-
cordo quan la meva germana 
gran treballava a la fàbrica, i 
que jo vaig aprendre a nedar a 
la piscina que hi havia a la part 
de dalt, en un curset de natació 
de l’ajuntament i el dissabte ve-
níem a jugar a frontó. Ha can-
viat moltíssim des d’aleshores, 
ara hi ha més vida social. El fet 
que hi hagi bars, botigues, pi-
sos... ha donat més vida al po-
ble, tot i que la fàbrica era un 
lloc emblemàtic i donava molta 
feina a la gent, mig poble tre-
ballava a la Vera.”

Teresa Fernández Nin 

“Sóc del Masnou, però ja fa deu 
anys que visc al poble d’Alella. 
M’hi vaig mudar per ser més a 
prop de la Clínica Dental Vera, 
on treballo. La zona està bé, 
és com una zona comercial en 
petit. Hi ve molta gent per aquí: 
el supermercat, el dentista, la 
tintoreria, el frankfurt... Hi ha 
una mica de tot. Si no hi fos, 
segurament el poble queda-
ria bastant curtet de coses. Al 
dentista ve gent tant del poble 
com de la resta del Maresme. 
Treballant en un poble el tracte 
amb els clients és més familiar, 
perquè evidentment me’ls tro-
bo a tot arreu.”

Martí Saurí Gorgollón 

“Vaig venir l’any 1940, quan 
tenia quinze anys, i ara en tinc 
noranta-tres. Abans tot això no 
hi era, tot eren camps, carrers 
de sorra... De la creu de pedra a 
la riera eren vinyes i horts. Ales-
hores es va vendre el terreny i 
va ser quan es va fer Can Vera, 
la fàbrica. Era molt gran, hi tre-
ballava molta gent del poble i 
també forasters. Ara està bé, 
ha canviat a millor, perquè el 
poble està més nou. Jo, havent 
dinat, surto a estirar les cames i 
em passejo per Can Vera, entro 
al Sorli i saludo les noies... Ja 
m’hi coneixen tots.”

Sergi Mayolas Pérez 

“Treballo al Complex Esportiu. 
He nascut i crescut a Alella, i 
havia entrat a la fàbrica quan 
ja no funcionava. Ara està molt 
millor, d’una fàbrica abandona-
da que podia portar problemes 
a tot el muntatge que hi ha ara 
ajuda el poble en habitatge  
–tot i que no són de protecció 
oficial, que hauria estat millor– i 
en els comerços petits que són 
de gent d’aquí. Can Vera era 
una zona tancada i ara tot està 
més connectat. També el gim-
nàs va portar una piscina al po-
ble, que ja era hora. Però esta-
ria bé que acabessin d’arreglar 
les zones que queden una mica 
mortes, com la part del pavelló 
que són els terrats d’una part 
dels negocis de la plaça.”

Marc Castany Carranza 

“Visc al Masnou i vinc aquí per 
entrenar-me al gimnàs d’Alella, 
perquè bàsicament al Masnou 
n’hi ha un que és molt petit i 
ranci, i el que hi ha en condi-
cions i més a prop és aquest. 
També vinc a l’acadèmia de la 
plaça, on faig classes d’anglès. 
Hi ha pàrquing i això està molt 
bé, la zona és còmoda. Recor-
do, per exemple, quan era més 
petit que venia aquí a jugar a 
futbol, i després anava a bere-
nar al Sorli i estava molt bé, fins 
i tot també he vingut a veure 
algun partit de futbol en algun 
bar d’aquí.”

Rosa Dieguez Laredo 

“Crec que el lloc ha canviat 
per a bé, però em va fer pena 
perquè jo vaig estar-me molts 
anys amb gent molt maca a la 
fàbrica. Vaig entrar-hi amb di-
vuit anys, quan era una nena. 
Quan Can Vera va tancar vaig 
anar a una botiga de xarcutera 
a treballar i, quan em vaig que-
dar sense feina, vaig demanar 
venir al Sorli i em van agafar. 
Sempre he dit: «Mira, sóc al 
mateix terra que abans.» Em 
va fer il·lusió. La fàbrica tenia 
molt de renom, però era allò i 
res més, i ara hi ha botigues, 
bars... I això és moviment per 
al poble.”

Sandra Ubach 
Noguero 

“Visc a Teià, però treballo a 
Alella i els nens van a l’escola a 
Alella. Bàsicament hi venim el 
dilluns i el dimecres, quan els 
nens fan futbol al poliesportiu 
i aleshores aprofitem l’avinen-
tesa i fem el cafè, fem un acte 
social d’una hora. Sempre ens 
posem a la terrassa, perquè 
som fumadores i perquè quan 
fa solet s’hi està bé. Podria mi-
llorar-se l’accés al poliesportiu, 
perquè les mares que tenim 
bebès amb cotxets ho tenim 
complicat. Hi ha unes escales 
tremendes i si no trobes algú 
que et pugui ajudar t’has de 
quedar aquí baix o fer tota la 
volta.” 

Ramir Parera Duran 

“Vaig néixer a Alella i el meu 
germà i jo, que som els dos 
socis del Frankfurt Parera, hem 
crescut aquí. Ha sigut una mica 
tornar a l’origen, veus amics de 
l’escola que feia temps que no 
veies... és agradable. La zona 
ens va semblar molt atractiva 
perquè hi ha molt de moviment 
de gent, és fàcil d’aparcar el 
cotxe i és maca. Els nens po-
den jugar a la plaça i els pares 
prendre alguna cosa tranquil-
lament. Jo sempre dic que els 
negocis tipus aquest demanen 
mínim un any per valorar la si-
tuació, però de moment n’es-
tem satisfets.”
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El teu primer contacte amb Can Vera va ser professional. Ens 
ho podries explicar?
Vaig treballar a la promotora que en feia la construcció. Concre-
tament en la primera fase, que va ser l’enderroc de la fàbrica Vera. 
Treballava com a tècnica al Grupo Lar i vaig encarregar-me de 
demanar la llicència, coordinar l’enderroc i gestionar els residus 
generats. Just quan va començar el projecte de construcció vaig 
canviar d’empresa. Per fer aquesta promoció d’habitatges es van 
ajuntar dues empreses: Landscape, la que era en aquells temps la 
part immobiliària del Banc Sabadell, i Grupo Lar, una promotora 
immobiliària de Madrid que també feia tot un seguit de promoci-
ons a Catalunya.

Ens podries detallar l’enderroc? Hi vau trobar residus 
químics?
El primer que vam fer va ser anar a l’ajun-
tament per veure què hi havia declarat, 
perquè normalment el que hi ha declarat i 
el que t’hi acabes trobant no sol ser equi-
valent. En aquest cas quasi es complia to-
talment el que s’havia declarat. Només vam 
trobar dos bidons més de gasoil que no eren 
al projecte. L’un estava correcte amb el mur 
de formigó, ben protegit, i l’altre crec que 
devia ser molt més antic i estava tot aixafat. 

Malgrat que no en recordo les xifres, 
la gestió de residus va costar més que l’en-
derroc. El que hi havia al subsòl va costar 
més que l’enderroc. Els bidons estaven tots 
buits, però com que havien contingut ace-
tona, gasoil i d’altres productes químics, i 
estaven plens d’aigua de pluja, es van haver de descontaminar 
igualment. L’enderroc el va realitzar una empresa especialitzada 
en la desconstrucció anomenada Control Demeter. Ells es van fer 
càrrec del projecte d’enderroc, el van fer pas a pas i no recordo 
tenir cap problema amb el veïnat. L’ajuntament ens va demanar 
fer primer una desratització perquè en aquella zona, com que hi 
havia aigua de mina, hi abundaven els múrids. La vam fer i poc 
més.

Quant de temps va durar tot el procés?
Va començar a l’estiu i va durar quatre o cinc mesos. Va ser força 
ràpid. Es va fer l’enderroc i després, quan vam començar l’exca-
vació del subsòl, es va haver de fer la segona part perquè van apa-
rèixer tots els dipòsits propis d’una empresa química. Crec que 
era el 2001 quan es va demanar la llicència i es deuria acabar cap 
al desembre d’aquell mateix any. No ens van donar la llicència de 
construcció fins al juny del 2002, i es va començar tot seguit. Re-
cordo que vam iniciar l’enderroc l’estiu del 2001 coincidint amb 
una cosa que per a Alella és molt important, la Festa de la Vellesa, 
perquè ens van demanar permís per fer-la en l’àmbit de la fàbrica 
abans d’enderrocar-la. És a dir, vam començar un cop passat el 
mes de juliol de l’any 2001.

A la segona fase de l’enderroc van sortir estructures 
de la mina d’aigua d’aquella zona?
Des de l’ajuntament, l’Esperança Font ens va informar molt bé 
que al límit amb les altres construccions passava una mina que 
venia de la casa dels senyors Vera. Ens van marcar molt bé per on 
passava la mina i la veritat és que en l’excavació no vam tenir cap 
incidència. Vam tenir problemes amb les pluges torrencials del 
principi d’agost, tot just començada l’obra, quan va caure el mur 
dels veïns a causa de tota la quantitat d’aigua que passava per allà. 

I de treballar en la construcció dels pisos de Can Vera vas 
passar a ser-ne veïna ja fa una pila d’anys.
Sí, visc aquí, tinc un pis en propietat al bloc 3. Em va encantar 
Alella des del moment que vaig conèixer el poble. Quan van fer la 
promoció vaig tenir la sort de poder comprar un pis, no més ba-
rat encara que treballés a la promotora, perquè el Banc Sabadell 

tenia molts compromisos i estava pràctica-
ment venuda abans de començar-la. El juny 
del 2004 van signar el final d’obres i els van 
començar a lliurar al final del setembre del 
mateix any. Ja tenen catorze anys, el temps 
passa volant!

Ara ets presidenta del teu bloc?
M’he implicat molt en la conservació del que 
és el meu bloc, també he sigut molts anys 
presidenta del pàrquing. Conec bé la finca i 
com que em dedico a la construcció tinc el 
defecte professional d’anar-me fixant en el 
que es fa malbé i en el que convé arreglar. 

Cada bloc té el seu president o esteu 
coordinats d’alguna manera?

Cap coordinació, això és campi qui pugui! La realitat és que no hi 
ha hagut una unió veïnal de cap tipus. Hi ha tres blocs i una co-
munitat del pàrquing, i tots tenen els seus propis administradors i 
presidents diferents. Els blocs 1 i 2 actuen ara més d’acord amb el 
pàrquing perquè l’estructura d’aquests dos blocs és la que forma 
el pàrquing. El bloc 3 és com una illa a part i anem fent segons el 
que ens convé.

Ja per acabar, quins punts forts i febles destacaries de viure 
en aquesta zona del poble?
Digues-me optimista, però de problemes en veig pocs. Per mi és 
un gran avantatge tenir el centre del poble a cinc minuts cami-
nant, l’escola a deu minuts, un supermercat, el poliesportiu i el 
complex esportiu a tocar. Per mi tot són coses positives. Per mi, 
que tinc un nen petit, és una tranquil·litat que pugui gaudir d’un 
carrer de vianants, que pugui ser a la plaça i que ho tingui tot a 
prop. Tenim tot allò que és bo de viure en un poble. Com a cosa ne-
gativa tenim el problema del jovent al poliesportiu a la nit. Es fan 
sentir, posen la música molt alta, fan botellón. Sí que és veritat que 
ve la policia i els corregeix. És una molèstia que en el meu cas no 
pateixo directament perquè el meu pis està molt centrat i no sents 
què passa als extrems, però sí que ho sents comentar als veïns. 
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Manuela Valera.

“La gestió de residus va costar més diners que l’enderroc de la fàbrica”

Manuela Valera, arquitecta tècnica que va participar en 
la primera fase de construcció dels pisos de Can Vera i veïna
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GISELA FERRER

Com vas arribar a treballar aquí?
Treballava al Sorli de Cabrils i em van traslladar aquí. Jo visc 
allà, així que en principi no em va fer gaire gràcia perquè anava 
a peu a treballar. Però realment em va fer il·lusió que m’ho pro-
posessin, passava de ser segona responsable de secció a ser-ne 
la principal. Era un nou projecte i era engrescador. La zona està 
molt bé, n’estic molt contenta. Van obrir i al cap de tres o quatre 
dies ja hi vaig venir. Des d’aleshores hi continuem tres: l’Ivan, 
que és el repartidor, 
la Merche, que és la 
meva mà dreta, i jo.

Què és el que més 
t’agrada de treballar 
al supermercat?
M’agrada molt treba-
llar de cara al públic. 
M’agrada molt el con-
tacte amb la gent, sóc 
bastant xerraire i tinc 
empatia. Sempre he 
treballat tractant amb 
persones, els meus 
pares tenien botigues. 
El meu ofici realment 
és la perruqueria, 
però després vaig pas-
sar a la xarcuteria. 

El fet de ser en un 
poble ajuda a tractar 
amb gent?
Sí, és clar. És el “tu a 
tu”. Encara que sigui 
un supermercat no és 
una gran superfície, i 
en botigues així coneixes molt la gent. És com quan era a la 
botiga dels meus pares, de joveneta, que veus la veïna d’aquí, la 
veïna d’allà, i ja els tractes pel nom, ja saps qui són, qui són els 
néts, els marits, els pares... És molta proximitat la que tens. Jo 
els tracto com si fossin “de casa”; és el que a mi m’agrada. 

Després de tants anys ja deus conèixer mig poble!
Sí [riu], o tot sencer!

Coneixies la zona abans de venir-hi a treballar?
No. Venia a Alella perquè el veterinari que hi ha aquí és de 
Cabrils i perquè sóc sardanista i venia a ballar sardanes, i en-
cara hi vinc, però poca cosa més. Ah! I també he vingut a la 
festa major, si fan actes que m’agraden hi pujo. Suposo que 
quan es va construir tot això va passar com a Cabrils, que 
l’obertura del supermercat obliga una miqueta les botigues 
del poble a espavilar-se, en el sentit que, no sé com és aquí a 

Alella, però a Cabrils, per exemple, era bastant car comprar 
i es va equilibrar una mica tot plegat. I també hi ha una mica 
més de varietat. 

Tu que hi véns gairebé cada dia, com veus l’ambient 
de la plaça?
Els dies de cada dia és més tranquil, excepte a l’estiu. A l’estiu 
hi ha molta gent, i els caps de setmana també. Està força am-
bientat. És un espai on deixen anar els nens, seuen a prendre 
el vermut si és al migdia o el cafè a la tarda, és un lloc on no 

entren –o no hi haurien d’entrar– cotxes, els pares estan tran-
quils, els avis seuen al banc a llegir el diari... I, com sempre, la 
gent ve a comprar a l’hora de tancar, quan ja tens les màquines 
netes [riu].

La localització hi ajuda?
Crec que sí. Ets a la sortida de l’autopista, a la pujada de la 
carretera quan entren al poble des de la Nacional, hi ha el poli-
esportiu... És un molt bon lloc.

Hi ha alguna cosa que creus que podria millorar?
Baixen del poble i hi ha molta gent, però a vegades sembla que 
la gent ve, aparca, compra i se’n va. Potser l’haurien d’incenti-
var una miqueta. No sé com, però penso que se’n podria treure 
més profit. Ja fan algunes coses, a vegades munten inflables, 
fan mercats... però crec que es podria fer més sovint, fer més 
cosetes. És un espai molt maco. 

DOSSIER
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Gemma Galbany, davant el mostrador de xarcuteria del supermercat Sorli.

“Tractes els clients pel nom, ja saps qui són, qui són els néts, els 
marits, els pares...”

Gemma Galbany treballa al Sorli des que va obrir les portes
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Encara són moltes les cases d’Alella que conserven productes cosmètics de la Vera. Colònies, pintallavis, sabons, maquillatge, 
pintaungles... Gràcies a la col·laboració dels nostres lectors i de la família Vera, us presentem una colla d’imatges de produc-
tes que van sortir de la factoria alellenca, produïts en diferents èpoques. 

Petit catàleg de records de Can Vera

Agraïments: Rosa Casas, Montserrat Figueras, Manuela Valera i Anna Vera.
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TEXT: EVA VICENÇ
FOTOS: ÒSCAR PALLARÈS
Diu Mireia Pujol-Busquets que li agrada 
escapar-se a la vinya, que intenta anar-hi 
un cop per setmana i treballar al costat de 
l’equip de viticultura del celler. La segona ge-
neració d’Alta Alella és biòloga de formació 
i té un màster en agricultura ecològica de la 
Universitat de Barcelona. Amb trenta-un any 
ha voltat mig món, ha fet veremes i pràcti-
ques professionals en uns quants països i per 
“coses de la vida”, diu, ha tornat a casa per 
quedar-s’hi. I la veritat és que coneix amb 
precisió totes les àrees del negoci: “He cres-
cut aquí i hi he fet una mica de tot”, explica 
amb orgull. Des de l’abril del 2017 la seva 
principal funció està en l’àmbit de direcció, 
feina que assumeix al costat del seu pare, 

Josep Maria Pujol-Busquets, fundador de 
la iniciativa alellenca ara fa prop de trenta 
anys. 

“Els meus pares són de Badalona i van 
trobar aquesta finca al costat de casa, entre 
Alella i Tiana”, recorda la Mireia. Els Pujol-
Busquets Guillén van comprar Can Genís 
amb sis hectàrees de terreny erm, l’any 1991: 
“Tradicionalment hi havia hagut vinya, gar-
rofers, tarongers..., però en el moment en 
què vam arribar no hi havia res”, explica la 
biòloga.

Planten la primera hectàrea de vinya i 
aquí comença l’aventura. “A poc a poc ens 
anàvem instal·lant, coneixent el territori i 
la seva gent... i ens vam interessar pels ter-
renys del voltant, zones abandonades i vi-
nyes velles que no es treballaven.” El resultat 

són les 33 hectàrees que tenen actualment 
en propietat entre els termes d’Alella, Tiana 
i Teià, i que segons Pujol-Busquets podrien 
incrementar-se en cas que la família identi-
fiqui finques abandonades o que no tinguin 
ningú que n’agafi el relleu. 

Només 220 hectàrees
“Alella és una de les denominacions d’origen 
més petites de l’estat amb poc més de 220 
hectàrees; d’acord que aquestes dimensions, 
ens fan únics i singulars, però hem de ser 
realistes i conscients que no podem anar a 
menys”, diu Pujol-Busquets. La sort, explica, 
és que són al Parc de la Serralada de Marina 
i això és garantia que no s’aixequin noves 
construccions a la zona. “Com a mínim, per 
aquesta part estem protegits!” 

Alta Alella: compromís, 
fermesa i generositat

LA DO ALELLA AVUI

La nostra reportera i sommelier, Eva Vicens, recorre Alta Alella de la mà de Mireia 
Pujol-Busquets per conèixer el projecte que va engegar el seu pare fa prop de 30 anys
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La DO Alella fa de paraigües d’una part de la 
seva producció, però també elaboren caves. 
Els uns i els altres neixen en finques situa-
des entre els 100 i 250 metres sobre el nivell 
del mar, sòls de sauló i vinyes disposades en 
costers i terrasses. Fan una verema manual 
i passen, si cal, dos i tres cops pel mateix 
cep buscant l’òptima maduració del raïm. El 
resultat, una gamma de productes que supera 
la vintena de referències, entre les quals hi ha 
vins com AA Pansa Blanca, AA Garnatxa, AA 
Parvus (chardonnay, rosat i syrah), AA Cau 
d’En Genís, AA Lanius, AA Xtrem, AA Orbus, 
AA Blanc de Neu i AA Dolç Mataró. I quant 
a caves, l’AA Mirgin Exeo i AA Mirgin Opus 
(Paratge Qualificat Vallcirera); AA Mirgin La-
ietà, AA Mirgin Laietà Rosé, AA Mirgin Opus 
Evolutium, AA Mirgin Reserva i AA Mirgin 
Rosé Reserva. 

“La gamma és àmplia i diversa, en som cons-
cients, però ens passa que a cada verema co-
llim aquell raïm excel·lent que ens motiva a 
crear alguna cosa nova, potser un monova-
rietal d’aquella petita parcel·la o un cupatge 

diferent del dels altres anys”, explica la Mire-
ia. Amb bon raïm, i diversos estils de dipòsits 
–en tenen d’acer inoxidable, foudres, bótes 
de fusta, ous...–, poden “jugar i investigar”, 
confessa amb un somriure. 

El Celler de les Aus i les varietats 
resistents
Un altre element identitari del celler Alta Ale-
lla és que va néixer compromès amb l’agri-
cultura ecològica. “Som en una zona on ser 
ecològic és relativament fàcil”, diu la Mireia. 
Fàcil o no, n’han estat pioners a Alella i se-
gurament també se situen entre les primeres 
posicions de l’àmbit català. La jove Pujol-Bus-
quets se’n mostra molt convençuda i fins i tot 
creu que, “aviat, l’agricultura convencional 
serà tota ecològica”, entre més coses perquè 
el mateix consumidor ho reclama: “Nosaltres 
venem vi en països com Alemanya, on no es 
plantegen de cap manera comprar vi que no 
sigui ecològic.” 

Aquesta aposta ha estat sempre present 
en la filosofia del celler, que ho té totalment 
incorporat en el seu dia a dia a la vinya i en 
el procés d’elaboració. I han fet encara algun 
pas més enllà.

“El món del vi s’ha saturat”, comenta Mi-
reia Pujol-Busquets: “Es fan vins molt correc-
tes, ha avançat molt la tecnologia i l’enologia. 
I en un moment donat va emergir la necessi-
tat de fer coses noves”, diu en relació amb 
els vins naturals. “Nosaltres, a casa, hi vam 
optar perquè volíem millorar tècnicament, 
ambientalment i ser més respectuosos amb 
l’entorn.” “Respecto molt el que s’està fent, 
sempre que no perdem el nord ni ens carre-
guem el món del vi”, reivindica. 

La família Pujol-Busquets Guillén va re-
forçar la seva aposta per l’ecologia amb la 
inauguració l’any 2015 del Celler de les Aus, 
destinat 100% a l’elaboració de vins sense 
sulfits. Un projecte que ha sabut aprofitar el 
coneixement i l’experiència de les diverses 

dècades de feina al celler per aconseguir 
vins naturals de qualitat sense utilitzar el 
sulfurós. 

Obra de l’arquitecte Alfons Soldevila, el 
celler es va construir amb material reciclat 
de manera totalment integrada amb l’entorn, 
el parc i el Mediterrani; i les seves instal-
lacions donen vida a vins que precisament 
han batejat amb el nom de les aus que habiten 
al parc (i que, com a depredadors naturals 
dels insectes, contribueixen a mantenir les 
plagues de la vinya controlades): Bruant, 
Capsigrany, Merla, Tallarol, Puput i Gafarró. 

El Celler de les Aus és probablement 
l’exemple més visible de l’Alta Alella sosteni-
ble, però la jove propietària explica que des 
de fa uns cinc anys també treballen a fons 
en la recerca de varietats resistents. Guiats 
pel pioner suís Valentin Blattner, i al costat 
de més elaboradors del país, consideren que 
cal trobar aquelles varietats que suportin els 
atacs del míldiu i l’oïdi, les dues principals 
plagues que ataquen i perjudiquen la vinya. 
“Les varietats amb què treballem actualment, 
autòctones o tradicionals, no estan adaptades 
–explica al biòloga–, fa molts anys que són 
clons; per tant, totes les plantes són iguals, el 
seu ADN no ha canviat perquè s’està fent una 
reproducció asexual en què no hi ha recom-
binació genètica. En canvi, el míldiu i l’oïdi sí 
que viuen lliures al medi i van mutant.”

En aquest sentit, l’equip d’Alta Alella ha 
agafat varietats resistents a aquestes ma-
lalties i les han creuat amb pansa blanca, 
macabeu i parellada. “S’han fet milers de 
creuaments, s’han plantat llavors en hiver-
nacles on hi ha temperatura i humitat molt 
altes per permetre que les llavors creixin en 
condicions extremes. Les varietats que han 
resistit aquestes condicions s’han plantat 
al camp i ara estem veient com s’adapten al LA GAMMA DE PRODUCTES 

D’ALTA ALELLA CONSTA 
D’UNA VINTENA DE 
REFERÈNCIES, ENTRE VINS 
TRANQUILS I ESCUMOSOS 

EL CELLER DE LES AUS ÉS 
UN SEGON CELLER QUE 
ALTA ALELLA DEDICA A LA 
PRODUCCIÓ DE VINS SENSE 
SULFITS

Mireia Pujol-Busquets.

El centre d’enoturisme d’Alta Alella està construït al damunt d’una antiga bassa de la finca.
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medi i com actuen amb les 
condicions climàtiques que 
tenim a la finca.”

El pas següent serà fer 
microvinificacions de cada 
varietat, amb l’atenció po-
sada en el fet que cap de les 
tres tradicionals del cava 
perdi l’essència: “És impor-
tant que les varietats con-
tinuïn tenint les mateixes 
característiques, sobretot 
des del punt de vista orga-
nolèptic, perquè no podem 
confondre el consumidor ni 
deixar perdre allò que tradi-
cionalment les ha definides.” 
A tall de conclusió, una vi-
sió per a les futures genera-
cions: “El principal objectiu 
d’aquest projecte és no haver 
de tractar la vinya i oferir la 
màxima atenció i cura al sòl, 
la mare de tot. Sóc la segona 
generació d’aquesta família i, 
ara mateix, l’única cosa que 
sé segur que puc deixar al 
meu fill és aquest sòl.”

Pioners també en 
enoturisme 
Alta Alella va decidir obrir la 
porta del seu negoci al món 
ara fa uns cinc anys i l’enotu-
risme ha estat des de llavors 
una de les grans apostes del 
celler. D’entrada, hi ha un 
equip de vuit persones que 
s’hi dedica en exclusivitat 
durant tot l’any i que permet 
les visites al celler i el tast 
dels seus vins, o fins i tot 
gaudir d’un showcooking i 
activitats de maridatge, on 
combinen productes de pro-
ximitat amb la gamma de 
productes de la casa. 

“Tot va sorgir perquè la 
gent ens demanava venir a 
conèixer-nos, i això ens va 
empènyer a crear el Centre 
de Visites sobre una antiga 
bassa que vam reconvertir 
en el punt de trobada”. La proximitat a Bar-
celona, però també la inversió a donar-se a 
conèixer a través d’agències de viatges i ho-
tels de prestigi, atrau visitants d’aquí, però so-
bretot d’estrangers. “Tenim molts americans i 
gent del nord d’Europa que se’n van encantats 
de l’experiència; a més, els fem arribar un 
correu informant-los d’on poden comprar el 
nostre vi al seu país d’origen, i sabem que 
això té un impacte molt positiu que fa que ens 
acabin recomanant a més persones.”

Escoltar la gent i oferir un enoturisme molt 
personalitzat és, segons Pujol-Busquets, la 
clau de l’èxit d’aquesta mena de turisme a 
Alta Alella. 

La venda del Privat a Peralada 
i el Cava de Paratge 
La història d’Alta Alella no es pot deslligar 
d’una notícia força recent vinculada a la 
venda d’una de les seves marques històri-
ques. La gamma de caves Privat va passar 

a mans del Grup Peralada 
ara fa poc més d’un any i el 
balanç, segons Mireia Pujol-
Busquets, “no pot ser més 
positiu”: “Perquè mantenir 
aquell projecte ens estava 
allunyant del tipus de celler 
que volem ser.” 

Anem a pams. L’origen 
de la decisió, cal buscar-la a 
Suècia ara fa uns cinc anys, 
quan Alta Alella va guanyar 
un tender per poder vendre 
el seu producte al mercat 
suec. “El Privat va ser el 
primer cava ecològic que hi 
entrava i va tenir molt d’èxit.” 
El problema? “Que la deman-
da era molt alta i ens exigia 
molt; que els preus eren molt 
justos i que depeníem només 
d’un sol venedor (una sola 
persona!).” “A més, ens està-
vem convertint en una cosa 
que no volíem ser. En aquella 
època viatjava molt, i a tots 
els països explicava que Alta 
Alella era un celler petit, fa-
miliar; i aquell mateix dis-
curs, no el podíem utilitzar 
a Suècia, perquè treballàvem 
amb grans volums. Vam te-
nir clar que aquell no era el 
camí.” 

Ironies o no del destí, 
va passar aleshores un fet: 
“En aquell moment ens va 
sortir l’oportunitat de pre-
sentar-nos com a Cava de 
Paratge i la normativa per 
entrar-hi no ens permetia 
continuar creixent a aquell 
ritme.” La decisió, per tant, 
va ser vendre la marca Pri-
vat a Peralada, un grup que 
no tenia cap cava ecològic i 
que els donava la possibilitat 
d’introduir-se en aquest sec-
tor. “Estic molt contenta de 
la decisió –diu Mireia Pujol-
Busquets–, entre més coses 
perquè ens ha permès optar 
per la marca Mirgin, que al 

final és més romàntica i té molt de sentit per 
a la família [és l’acrònim de Mireia i Georgina, 
la seva germana].” 

I és que la família, en aquest projecte, és 
un dels pilars fonamentals. I l’èxit, perquè 
continuï sumant anys, és “ser molt conscient 
que treballes per a la família i amb la famí-
lia, assumint el dia a dia amb coneixement 
i responsabilitat i oferint sempre el màxim 
respecte professional per l’equip”, conclou 
Mireia Pujol-Busquets. 

Diferents racons del celler Alta Alella.
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VITIVINÍCOLES

No se’n cansa, de cuinar?
Gens. En gaudeixo molt, tant si es tracta d’una 
cuina elaborada com d’un plat de macarrons. 
M’encanta omplir neveres dels amics i dels 
antics clients. No fer res és molt avorrit. 

I per què es va jubilar, si li agradava tant?
Perquè ja no podia més. En Joan tenia la pres-
sió alta i jo em passava el dia enfi lant-me per 
les parets. Van ser massa anys d’esclavitud, 
i va arribar un moment en què vaig dir a en 
Joan: “O ens venem el Niu o em separo.” 

M’ha dit que gaudia cuinant, i ara em diu 
que se sentia com una esclava!
Va ser un no parar. Al principi obríem cada dia, 
per dinar i sopar. Després ja vam començar a 
tancar el dimarts. I, de vacances, en vam fer ben 

poques, el màxim van ser quinze dies seguits i ja 
a l’última època. A més, un restaurant no s’obre 
només a l’hora de menjar. Per servir menús a la 
una del migdia, a les vuit del matí ja havia de ser 
al Niu. I a la tarda sempre tenia feina: que si ren-
tar estovalles, que si planxar-les, que si preparar 
fl ams… Els últims anys no sols m’encarregava 
de la cuina del Niu. També portàvem el Niu Petit 
i la Masia de Can Cabús, on fèiem casaments i 
comunions. Hi ha moments que me’n penedeixo, 
sobretot d’haver deixat el Niu Petit. Però estava 
tan cremada que no vaig saber reaccionar. En 
aquell moment només volia marxar-ne.

Ja ho entenc, quaranta anys sense parar 
deuen cansar molt.
És que no era només cansament físic. També 
era mental. Pensava: “Ara ja no tens idees, ja 

no saps fer res.” Les idees s’exhaureixen. Però 
després, passat un temps, i quan vas veient 
els altres com ho fan, et dius: “Ostres, però si 
tampoc estava morta.”

D’on li va venir, l’afi ció per la cuina?
Me’n va ensenyar la mare, que en sabia molt. A 
casa teníem una cuina econòmica de carbó i 
quan ella feia el dinar jo era al costat seu amb 
les meves cassoletes de fi reta fent el mateix 
que ella. Quan arribava el pare li deia: “Has de 
menjar el que he fet jo.” I ell, pobret, amb una 
cara de víctima, s’ho menjava i em deia: “És 
boníssim, més bo que el que ha fet la mare.” 
D’ella eren les primeres receptes que vaig cui-
nar al restaurant: calamars farcits, una bona 
paella, uns rostits tremendos, coses que es fan 
a casa, però amb categoria.
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Entrevista a Maria Salvans, 
cuinera i propietària del 
restaurant el Niu (1967-2007)
Amb setanta-dos anys, Maria Salvans encara cuina per als amics que li demanen un àpat de festa major. Del 1967 al 
2007 va ser al darrere dels fogons del restaurant el Niu, que va obrir amb el seu marit Joan Duran i que el 1989 va 
obtenir una estrella Michelin. La Maria del Niu, com encara és coneguda a Alella, recorda emocionada aquells anys.

LLUÍS PUJOL
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CABRIT AL FORN “ESPECIAL NIU”

Ingredients per a 4 persones: 

4 espatlles de cabrit

2 caps d’all

4 peres blanquilla

2 cebes blanques dolces grosses 

½ kg de tomàquet pera

200 g de llard de porc

150 ml d’oli d’oliva

Sal i pebre blanc

Elaboració: 

En una safata de forn fonda, hi posem el 

llard, l’oli i el c
abrit prèviament salpebrat. 

Hi afegim els dos caps d’all tallats per la 

meitat, les cebes tallades a làmines, els 

tomàquets tallats per la meitat i les quatre 

peres senceres. Posem la safata al forn 

(preescalfat a 200 graus) i, quan vegem 

que les espatlles estan daurades, abaixem 

la temperatura 
180 graus i ho dei-

xem coure tot durant unes dues hores. 

VITIVINÍCOLES

La va anar evolucio-
nant, aquesta cuina?
I tant! Tenia el cap molt 
despert, sempre anava 
provant coses. De fet, 
encara ara compro 
llibres i revistes de 
cuina. I els dies de fes-
ta només volia anar a 
restaurants dels bons. 
Allà on anava, mirava 
d’aprendre’n alguna 
cosa. No copiava pas, 
però en treia idees per 
fer-ho després d’una 
altra manera. Anàvem 
amb en Joan a restau-
rants d’estrella Miche-
lin per veure què s’hi 
feia, i alguna vegada pensava: “Caram, Ma-
ria, que xula que ets, si tu ho fas millor!” Vam 
arribar a ser un dels millors restaurants del 
Maresme. Si fins i tot algú m’havia dit que jo 
era l’Arzak d’Alella! He tingut moltes satisfac-
cions, però he hagut de treballar molt. La clau 
ha estat tenir una bona formació. Sabia fer 
un bon arròs, un bon rostit i un bon sofregit, 
que era la base de tota la cuina. Primer has de 
saber fer això, després ja vindran les escumes 
i tota la resta. Al món de les escumes, jo no hi 
vaig arribar. A mi em va interessar més saber 
fer un bon foie i manipular-lo bé.

Aquesta base sòlida i aquesta inquietud, 
la van portar a obtenir l’estrella el 1989.
Vaig ser una de les primeres dones de Catalu-
nya a tenir-ne una. M’ho va dir en Josep Bu-
llich, el xef de la Dama de Barcelona. Encara 
no eren les nou del matí i era a la cuina, i em 
truca i em diu: “Felicitats!” I jo li responc: 
“Felicitats per què?” “Que no has llegit La 
Vanguardia? Que t’han donat una estrella!” 
Va ser molt maco, perquè va ser una estrella 
molt treballada. M’esforçava com una boja per 
fer-ho bé i m’ho van reconèixer. Però era una 
arma de doble tall, perquè a partir d’aquell 
moment tothom em va exigir més. Era com 
anar dalt d’un tren que va a tota velocitat i no 
pots parar ni baixar-ne de cap manera.

Imagino que no li van donar l’estrella 
pels entremesos i els canelons...
No ben bé, però era una cuina d’aquí, com els 
pèsols ofegats, que eren excel·lents i venien de 
l’hort del pare. Pensa que a Alella la gent vivia 
de dues collites, la del raïm i la del pèsol, i aquí 
s’hi feien els millors pèsols del Maresme. No 
em cansava de dir a la gent que a casa teníem 
pèsols d’Alella, no pas pèsols del Maresme, 
passa que mai ningú no va saber vendre’ls bé. 
L’hort de la masia de Can Serra, que els pares 
tenien llogada, ens donava tota la verdura que 
necessitàvem. Un altre plat que venia de l’hort 
era la flor de carbassó farcida amb carn i tò-
fona. El pare es llevava a les sis del matí per 

collir les flors de carbassó i me les baixava al 
Niu. Havia de ser a aquella hora, abans que 
sortís el sol, perquè la flor de carbassó, quan 
li toca el sol, es tanca, i llavors ja no les hauria 
pogut farcir.

Fa venir gana. Quins altres plats recorda?
Tots. La patata amb caviar tenia molt d’èxit, 
però, és clar, llavors el caviar no anava tan car 
com ara. El turbant de poma i foie, l’ànec farcit 
amb fetgets i tòfona, l’arròs de colomí. Un dels 
que més triomfava era l’espatlleta de cabrit al 
forn. A mi m’agradava canviar la carta sovint, 
però aquest era l’únic plat que no podies tocar. 
Teníem uns clients que venien expressament 
des de Suïssa per menjar-lo. I una vegada va 
venir l’amo d’una important empresa i va dema-
nar-lo. I li va agradar tant que el va voler tant de 
primer com de segon plat. I encara el va tornar a 
demanar, segurament una mica avergonyit, per 
postres. Li vaig dir que no, que això no m’ho fes. 
Primer perquè s’embafaria i, després, perquè 
m’estimava més que quan en volgués menjar 
tornés tantes vegades com calgués.

M’han dit que al Niu hi havia vingut gent 
molt important!
I tant! En Jordi Pujol, el marquès de Griñón, 
que va compartir taula amb el marquès d’Ale-
lla, l’Àngel Casas, el dibuixant Perich, Moce-
dades…

I prou?
I el rei Joan Carles. Hi va venir quatre vegades. 
El primer cop, el 1987, va venir amb tots els 
seus doctors després de la revisió periòdica 
que es feia a Barcelona. El va portar en Josep 
Cusí, que era amic íntim seu. Amb nosaltres 
era molt atent, sobretot amb les nenes. Re-
cordo que a la Irene, que feia les postres, li 
va dir: “Esta tarta de limón, a la reina le 

encantaría.” 

Devia ser un maldecap pel protocol, 
perquè tot estigués en ordre.
Al principi sí. Venien els escortes amb els 

gossos, mirant-ho tot. 
Però després ens avisa-
ven d’un dia per l’altre. 
No tancàvem pas el res-
taurant per a ell, li do-
nàvem la taula rodona, 
la tres, i es barrejava 
amb la resta de clients. 
Recordo que un dia hi 
havia un casament al 
pis de dalt, i una de les 
convidades el va veu-
re i va avisar la resta. 
Ningú s’ho creia. En 
aquell moment, que el 
rei d’Espanya vingués a 
casa era un honor molt 
gran, no m’hauria ima-
ginat mai que em pogu-

és passar a mi, en un restaurantet d’Alella.

Com és que amb el prestigi que tenia 
el restaurant, les seves filles no van voler 
continuar quan vostès es van jubilar?
Crec que les vam cremar, amb el ritme de vida 
que portàvem, i sovint penso que no els vam 
dedicar prou temps. A vegades tenien un fes-
tival a l’escola i ni en Joan ni jo no hi podíem 
anar perquè teníem un casament o una co-
munió. Les nostres filles, tot el que ens han 
demanat, ho han tingut. I un dia ens van dir 
que s’haurien estimat més una pizza informal 
per sopar i passar més temps amb nosaltres. 
Això és dur quan t’ho diuen. Penses si has es-
tat bona mare.

I ara què?
Ara escric, faig receptes. La Maica, una de 
les meves filles, m’ha empès a escriure un re-
ceptari. No sé si arribarà a bon port, però he 
començat a fer els plats del Niu. Sempre he dit 
que, amb tantes anècdotes com hi vaig viure, 
m’agradaria plasmar-les en alguna banda, per 
conservar la història. El llibre es podria titular 
La cuina de la Maria. 

Imatge dels anys 80 amb l entrada del restaurant El Niu en primer terme.
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RAMON COLL MONTEAGUDO
MUSEU ROMÀ (PREMIÀ DE MAR)

Introducció1 
El jaciment romà de Mas Coll –o, en ocasi-
ons, Can Coll– es troba al municipi d’Alella, 
al vessant d’un turó sobre la riera de Can 
Coll i a uns 185 m d’altitud sobre el nivell 
del mar. Es tracta d’un turó amb un perfil 
abrupte i amb un fort pendent que s’enfila 
en direcció nord cap als cims de Cuire i de 
Figuerals. La seva situació elevada hi con-
feria originàriament un ampli domini visual 
sobre la vall d’Alella, i sobretot dels vessants 
de la riera de Can Coll. Actualment el jaci-
ment que es va excavar es troba a la urbanit-
zació Mas Coll, concretament al solar núm. 
28 del carrer de la Selva (fig. 1, a dalt). La ur-
banització recent de la zona ha modificat les 
condicions originals de l’indret, perquè la 
construcció de xalets i l’obertura de camins 
i carrers ha comportat una gran remoció de 
terres que han canviat substancialment la 
primitiva orografia del lloc.

La presència d’estructures arqueològi-
ques a la zona de Mas Coll ja es va detectar 
en el moment de la urbanització de la zona, 
cap al 1972-1973, amb l’obertura del carrer 
que, com vam poder comprovar posterior-
ment amb l’excavació, va afectar de manera 
important una bona part del jaciment. La 
descoberta inicial de restes, la devem als se-
nyors Lluís Galera (†), Bartomeu Llinàs (†) i 
Josep Ramírez,2 col·laboradors dels museus 
del Masnou i d’Alella. D’aquell moment te-
nim la notícia de la presència de murs que es 
perfilaven al tall del marge nord del carrer, 
com també la troballa d’alguns materials 
ceràmics. Posteriorment la notícia es va re-
collir a la tesi doctoral de Marta Prevosti, on 
l’indret apareix amb el nom de Vinya del Sr. 

Mañas, antic propietari de la finca. Prevosti 
esmenta la troballa d’un amforisc, d’un vas 
de terra sigillata lucente de la forma Lamb. 
28, de tegulae (teula plana romana), àmfora, 
terrissa comuna, parets fines i un fragment 

sense forma de sigillata africana A. Hi si-
tua allà l’existència d’un petit hàbitat rural 
romà “que caldria excavar per conèixer-ne 
exactament les característiques” (Prevosti 
1981, pàg. 244-245). La revisió al llarg del 
2016 d’un petit lot de materials arqueolò-
gics procedents del jaciment de Mas Coll, 
dipositats al Museu de Nàutica del Masnou 
després de les intervencions del 1972-1973, 
han secundat i ens han ajudat a confirmar 
algunes de les hipòtesis que exposem més 
a baix. 

L’any 1982 afeccionats del Museu d’Alella 
van exhumar una àmfora sencera de la for-
ma Beltrán IIA (fig. 2, dreta) que es troba-
va recolzada en posició vertical, encara in 

situ en l’angle format per les parets P1 i P2 
(fig. 1, a baix). Aquesta actuació no va anar 
més enllà de l’excavació de l’espai ocupat 
per l’àmfora en qüestió. El forat deixat per 
l’empremta de l’àmfora extreta es va reom-
plir posteriorment amb materials moderns, 
i es va detectar clarament durant la nostra 
intervenció de cinc anys després.

El 1986 al solar es va començar a construir 
un xalet sense que prèviament es procedís a 
cap actuació arqueològica en el sector, mal-
grat saber-se de l’existència de restes arque-
ològiques. Va ser en el decurs de l’excavació 
de la piscina de la casa, ja al començament 
del 1987, quan es va plantejar la necessitat 
d’una intervenció científica d’urgència per 
tal de poder documentar el jaciment, ate-
nent a la imminent destrucció dels vestigis 
existents.

Els treballs d’excavació es van realitzar 
inicialment els caps de setmana del mes 
de gener del 1987 sota la direcció d’un de 
nosaltres (R. Coll) i amb la participació de 
l’aleshores Secció d’Arqueologia de l’AECC 
de Premià de Mar, entusiastes del Museu 
d’Alella i un grup d’estudiants de la Univer-
sitat de Barcelona, dirigits per la Dra. Marta 
Prevosti. En aquesta primera fase d’excava-
ció, que va durar sis diumenges, es va proce-
dir a treure la terra sobreposada, apilonada 
sobre el nivell original del terreny, d’entorn 
dels dos metres de potència, fruit de l’ex-
cavació de la piscina i dels fonaments del 
xalet. Un cop arribats al nivell original vam 
procedir a delimitar el jaciment per la seva 
banda N i NE. Al final del febrer, i per tal 
d’enllestir els treballs com més aviat millor, 
el Servei d’Arqueologia de la Generalitat va 
decretar una excavació d’urgència intensi-
va d’una setmana de durada –inclosos els 
diumenges– de l’1 al 9 de març. La direcció 
tècnica es va assignar a Ramon Coll i a Jo-
aquim Pera. L’Ajuntament d’Alella hi va col-
laborar amb l’aportació de dos obrers de la 
brigada municipal.

Els resultats globals de l’excavació dels 
dos quadres (Q1 i Q2) del jaciment de Mas 
Coll (vegeu planta, fig. 1, i foto, fig. 2 superi-
or esquerra) ens mereixen les consideraci-
ons següents:

En primer lloc, constatem la presència 
d’una estructura ben conservada de parets 
de pedra, unides amb argila, que forma una 
estança o habitació, clarament definida (fig. 

La terrisseria romana 
de Mas Coll

ARRELS

L’arqueòleg premianenc Ramon Coll ens presenta un recull de tot allò que coneixem 
del jaciment romà de Mas Coll, situat a l’actual carrer de la Selva

EN EL MOMENT DE 
L’OBERTURA DEL CARRER, 
CAP AL 1972-1973, EL 
JACIMENT VA QUEDAR 
AFECTAT DE MANERA 
IMPORTANT

L’ANY 1986, QUAN AL 
SOLAR S’HI VA COMENÇAR 
A CONSTRUIR UN XALET, ES 
VA FER UNA INTERVENCIÓ 
CIENTÍFICA D’URGÈNCIA
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ARRELS

1, a baix). L’habitació només conserva tres 
parets de les quatre que teòricament devia 
tenir en origen. A la part central s’observa 
la presència d’un forat de pal, molt proba-
blement relacionat amb la subjecció de la 
teulada (fig. 1, a baix).

L’excavació en extensió dels quadres 1 
i 2 ens ha permès observar clarament una 
seqüència estratigràfica en què es constata 
la destrucció sobtada per enderrocament de 
la teulada de l’esmentada habitació. Per la 
disposició en què apareixien les teules po-
dem precisar la direcció en què es produí 
l’enfonsament de la coberta, cap al SE, per-
què trobem una part de les teules dins l’ha-
bitació i una part a fora, més enllà de la P3.

Els treballs d’excavació no van aportar 
cap dada clara que permetés situar cronolò-
gicament el moment de la construcció, atès 
que la tècnica arquitectònica que presenta 
té una àmplia durada;3 el que sí que podem 
precisar més és el moment de la destrucció, 
que per la ceràmica fina que hi apareix, els 
tipus amfòrics i la terrissa d’ús comú, situ-
em al voltant de la segona meitat del segle I 
dC o el començament de la centúria següent.

La funcionalitat de l’estança no és clara 
amb les dades de què disposem: la troballa 
d’una àmfora sencera en posició vertical in 

situ (fig. 2, superior dreta) apunta a la hipò-
tesi que es pogués utilitzar de magatzem, 
potser dins l’àmbit d’una vil·la rural que no 
hem localitzat en els treballs d’excavació. 

Les estructures apa-
regudes en el quadre 
2 es limiten al perfil 
molt arrasat d’una 
paret que presenta una tècnica constructiva 
amb pedra i calç, diferent de la que presen-
tava l’estança definida anteriorment, i que 
es troba en un nivell més elevat. Encara que 
aleshores no vam poder resseguir aquesta 
estructura en la seva totalitat, ens decantem 
per considerar-la també romana i l’hem de 
valorar, doncs, dins un mateix conjunt amb 
la construcció anterior. La disposició que 

presenten les restes aquí ressenyades ens 
situen davant unes estructures clarament 
terrassades, i encara més si tenim en comp-
te el pendent que en origen tenia el turó on 
s’assenta el jaciment, on resulta impossible 
construir-hi si abans no s’excava la terra na-

tural per tal que les edificacions gaudeixin 
d’un sòl com més horitzontal millor.

La lectura que podem fer de l’anàlisi 
dels estrats en el Q1 és molt clara, perquè 
tenim un estrat que pertany al moment de 
la destrucció de l’àmbit i a sobre del qual ja 
trobem l’estrat superficial. No passa així en 
el Q2, on la presència de diferents estrats i 
l’existència només d’una estructura visible 
fan difícil interpretar-los. L’estrat d’enderroc 
és potser el més clar, perquè correspon a 
la continuació del mateix estrat que trobà-
vem en el Q1 i que pertany al moment de 
la destrucció; sota d’aquest trobem l’estrat 
UE-10, molt dur i compacte: per les seves 
característiques ens fa pensar en un sòl de 
terra trepitjada, probablement un nivell de 
circulació relacionat amb l’accés hipotètic 
a l’habitació veïna que situàvem per la P3 
(fig. 1, a baix). L’estrat UE-11 presenta evi-
dències d’haver sofert l’acció del foc. A més 
de cendra i carbó, la terrissa, les tegulae i la 
pedra exhumades han estat cremades. Mal-
grat aquesta evidència, la interpretació es fa 
difícil atenent al fet que apareix enmig del 
quadre, aïllat de qualsevol tipus d’estructura 
i pràcticament sense cap relació, com a mí-
nim aparent, amb els estrats veïns. La UE-
11 cobria l’estrat UE-13 (fig. 1, a baix), que 
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per les seves característiques el considerem 
format a partir de l’enderrocament del mur 
superior UE-12 (fig. 1, a baix), perquè conte-
nia molta pedra caiguda amb restes de calç 
enganxades, tècnica que presenta la paret 
UE-12.

El darrer estrat que considerem, la UE-
14, va ser essencial per a la interpretació 
global del jaciment, perquè contenia com a 
materials més significatius algunes peces de 
terrissa que presentaven una cuita defectu-
osa (fig. 2, a baix a la dreta, i fig. 3), i que 
atribuïm sense cap mena de dubte a rebuigs 
d’un forn. La gran quantitat de fragments 
de ceràmica comuna que trobàvem escam-
pats a tot arreu dels dos estrats superficials 
del jaciment ja ens va fer sospitar des d’un 
principi en la presència d’un forn que es de-
diqués a la producció de terrissa comuna a 

l’indret de Mas Coll. Aquesta hipòtesi es va 
anar confirmant a mesura que procedíem a 
excavar, perquè la presència de les matei-
xes formes ceràmiques s’anava repetint, a 
la vegada que constatàvem la quasi total 
absència de terrisses fines que es troben 
habitualment en els establiments rurals. 
Posteriorment, l’exhumació de separadors 
de cuita de vasos, propis d’un forn (fig. 3, 
núm. 8 i 9), ens va anar consolidant la nostra 
creença inicial fins a arribar a la troballa, en 
el darrer estrat excavat, la UE-14, de peces 
ceràmiques incontestablement mal cuites o 
deformades (vegeu fig. 2, a baix a la dreta), 
cosa que ens va acabar de confirmar tot el 
que hem exposat. Així, del total de ceràmica 
comuna romana de producció local exhuma-
da en tots els estrats, un 3,56% correspon a 
materials de rebuig, clarament passats de 
cuita o deformats. 

L’estructura del forn de Mas Coll, pròpi-
ament, no la vam poder documentar, però 
sí que hem comprovat la seva existència a 
la zona: tal vegada ens trobem davant d’una 
escombrera. La seva producció va repetint 

les mateixes formes, olles del tipus Vegas 
1 (fig. 3, núm. 1), diversos exemplars de 
plats del tipus Vegas 20 (fig. 3,  núms. 2, 3 i 
4), gerres de la forma Vegas 38 (fig. 3, núm. 
5), cassoles de vores bífides imitació del 
tipus africà Ostia III, 324 (fig. 3, núm. 6), i 
finalment grans plats assimilables al tipus 
Puerta 1204 (fig. 2, a baix a la dreta; fig. 3, 
núm. 7), que semblen emparentats amb el 
plat tipus Vegas 20 (fig. 3, núms. 2 a 4), si 
més no formalment, com també amb les 
grans pàteres de la terrissa de vernís negre 
de la forma Lamb. 5 i Lamb. 5/7 d’èpoques 
anteriors. Cal dir que algunes de les formes 
produïdes a Mas Coll també es van elaborar 
en uns altres forns de terrissa documentats 
a Catalunya. És el cas, per exemple, de la 
cassola que imita el tipus africà Ostia III, 

324, produïda també als forns de Llafranc de 
Palafrugell (Baix Empordà) i en uns altres 
indrets.

Coneixem, per estar ben documentada 
al Maresme, la fabricació d’àmfores vinàries 
del tipus Pascual 1 i Dressel 2-3 fonamental-
ment, però l’elaboració de terrisses comu-
nes romanes en aquesta àrea es troba menys 
testimoniada actualment (Puerta 2000). 
Com a exemples propers podem esmentar 
els casos de Can Notxa d’Argentona, amb 
una elaboració tardana (Carreras, Puerta, 
Rigo 1996-1997, pàg. 387) i els forns de Can 
Portell, també d’Argentona. En aquest dar-
rer cas es va documentar un forn que, a més 
d’àmfores, elaborava terrisses comunes, en-
tre les quals es destaquen les parets fines 
del tipus Mayet II i III (Codex 1995, pàg. 50 

Fig. 2
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i 54). També a Cabrera de Mar es detecta 
la producció de ceràmica de parets fines i 
terrisses comunes (López, Martín 2010).

La majoria dels materials exhumats són 
força similars cronològicament, com hem 
pogut veure en les succintes descripcions 
que hem fet. El material datable ens porta 
bé cap a la  meitat del segle I dC, en el cas 
de la terra sigillata sudgàl·lica i de l’àmfo-
ra tipus Beltrán II A (fig. 2, superior dreta). 
Unes altres terrisses, en canvi, ens informen 
de cronologies més tardanes, concretament 
entre la segona meitat del segle I dC i tot el 
segle II dC, com la terra sigillata hispàni-
ca, la terra sigillata africana A, la terrissa 
africana de cuina –amb les formes Lamb. 
10a/Hayes 23b, Ostia III, 324 i Hayes 196– 
(Aquilué 1985, pàg. 210-212; Aguarod 1991, 
pàg. 265 i ss.), tot i que alguns dels tipus po-
den tenir més perduració. A més, cal tenir 
en compte que, atesa la troballa d’un vas de 
terra sigillata lucente d’imitació en aquest 
indret al final de la dècada del 1970 (Prevos-

ti 1981, pàg. 244-245), no seria impossible 
que la cronologia del jaciment (o si més no 
d’algunes àrees del jaciment) hagués pogut 
ultrapassar el s. II dC.

Respecte a les causes de l’enfonsament de 
l’estructura i l’abandonament posterior, hem 
de confessar que no en tenim cap dada. Hi 
ha autors (entre molts altres, Aquilué 1985, 
pàg. 211, López, Fierro 1985, pàg. 204-205, i 
Clariana 1994, pàg. 32-33) que pensen en una 
etapa de recessió per als conreus vitivinícoles 
de l’occident al final del segle I dC-comença-
ment del II dC amb motiu d’una crisi econò-
mica i pel famós edicte de Domicià (Suetoni, 
Domit., VII). Ara, relacionar tot això amb el 
jaciment de Mas Coll tenint tan sols les dades 
de l’excavació, que no ens han permès la do-
cumentació completa de l’indret, pensem que 
seria una especulació excessiva.  

Tot el material exhumat en la interven-
ció del 1987 es va dipositar a la Masia-Museu 
de Can Magarola, d’Alella.

Sobre la bibliografia del jaciment de Mas 

Coll, hem de dir que, per diverses circum-
stàncies, d’aquesta estació arqueològica 
només s’ha publicat alguna nota de divul-
gació (Coll 1987, pàg. 2), una de les quals a 
la revista Alella núm. 200 (Coll 1988, pàg. 
41), com també comptats resums en publi-
cacions més especialitzades (Coll i Cazorla 
1993, pàg. 167; Olesti 1995, pàg. 412). Poste-
riorment es va publicar un estudi amb les 
dades bàsiques de la intervenció arqueolò-
gica del 1987 (Coll, Pera, Cazorla 2001, pàg. 
219-238). Quant a la gestió administrativa, 
l’indret consta a la Carta Arqueològica del 
Maresme (IPAC 1987) i al catàleg de patri-
moni històric, artístic, cultural i ambiental 
d’Alella, integrat al seu POUM (uns quant 
autors 2014, codi ZIA025).

No voldríem cloure el text sense fer 
constar la pèrdua important que va com-
portar la construcció de la piscina i del xa-
let, que van destruir una part del jaciment 
abans de poder-lo documentar (fig. 2 inferi-
or esquerra).  
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nando el Católico, Saragossa. 
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Gener-març del 1987. Memòria inèdita. Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia. Generalitat de Ca-
talunya, Barcelona. 

Coll, R., Pera, J., Cazorla, F. (2001): “El jaciment 
romà de Mas Coll (Alella, el Maresme)”. XVII Ses-

sió d’Estudis Mataronins, pàg. 219-238. Museu 
Arxiu de Santa Maria, Mataró. 
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Defaus, A. Martín, P. Pratdesaba i A. Rigo: Inven-

tari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. 

Carta Arqueològica de la comarca del Maresme. 
Inèdita. Servei d’Arqueologia. Generalitat de Ca-
talunya, Barcelona.

López, A., Martín, A. (2010): “Un nuevo centro pro-
ductor de ánforas tarraconenses, paredes finas y 
otras cerámicas en Can Rodon de l’Hort (Cabre-
ra de Mar, Barcelona)”. Rei Cretariae Romanae 

Fautorum Acta, 41, pàg. 397-409, Roma.

Olesti, O. (1995): El territori del Maresme en 

època republicana (s. III-I aC). Estudi d’Arqueo-

morfologia i Història. Caixa d’Estalvis Laietana, 
Mataró.

Prevosti, M (1981): Cronologia i poblament a 

l’àrea rural de Baetulo, pàg. 244-245. Museu de 
Badalona, Badalona.

Puerta, C. (2000): “La ceràmica comuna romana a 
la costa laietana (Les ciutats romanes de Baetulo 
i Iluro i l’assentament ibèric de Can Balençó)”. La-

ietània, 12. Museu de Mataró, Mataró. 

Uns quants autors (2014): Pla d’Ordenació Urba-

nística Municipal. Alella. Volum VI. Patrimoni 

mediambiental i zones d’interès arqueològic. 
Ajuntament d’Alella, Alella. (Consultable en línia: 
http://www.alella.cat/ARXIUS/POUM2014/VI_4_
cataleg_patrimoni_med_zia.pdf)

1. Volem deixar constància del nostre agraïment envers les persones que al llarg d’aquests anys, en un moment o altre, tant a la Masia-Museu de Can Magarola 
com al Museu de Nàutica del Masnou, ens han ofert les màximes facilitats per poder accedir als materials procedents de Mas Coll: Bartomeu Llinàs, Anna 
Aguiló, Cristina Espuga, Òscar Pallarès i Frederic Salas.  

2. Ha estat el Sr. Josep  Ramírez qui ens ha confirmat aquesta data de les primeres troballes, que nosaltres havíem situat erròniament a finals de la dècada 
de 1970 (p.e. IPAC 1987; COLL, PERA, CAZORLA 2001, 219). Volem deixar constància del nostre agraïment envers ell per la seva amabilitat amb nosaltres. 
 
3. Potser en aquest sentit és significativa la presència d’algunes terrisses de vernís negre i d’arrel ibèrica, clarament anteriors i per tant considerades intru-
sives, en força estrats. 

Bibliografia

Notes
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RAMON ANGLADA
La llei 52/2007, coneguda com a Llei de la 
Memòria Històrica, tot i el seu abast limitat 
i infinitat de mancances, aborda la proble-
màtica dels símbols de la dictadura a l’espai 
públic. Llei que preveu mesures pràctiques 
per a la seva retirada, ja que els considera 
elements d’exaltació del franquisme i “una 
ofensa contra les víctimes de la dictadura i 
contra qualsevol societat democràtica”. L’es-
pai públic, amb els seus diferents graus, fou 
per al règim dictatorial l’escenari d’expressió 
de la seva força. L’informe i les conclusions 
del cens de simbologia franquista de Catalu-
nya de l’any 2010 –impulsat per la Direcció 
General de la Memòria Democràtica de la 
Generalitat de Catalunya, en col·laboració 
amb quatre universitats públiques catala-
nes– destaca l’apropiació d’aquest espai 
comú, de relació i trobada, per la dictadura 
amb l’objectiu d’utilitzar-lo a favor dels seus 
interessos, “per convertir-lo en el suport per 
a la transmissió de tot l’aparell propagandís-
tic i ideològic del règim”. 

Monuments, emblemes, plaques, signes, 
murals i lemes diversos van ser eines omni-
presents d’una propaganda franquista que 
adoptaria com a pròpia la simbologia falan-
gista i carlina. Entre els símbols identificats 
per l’informe esmentat es destaquen la creu 
de Borgonya, la de Sant Jaume, el jou i les 
fletxes falangistes, l’escut d’Espanya amb 
l’àliga de Sant Joan, els emblemes de l’Auxi-
lio Social i de la Central Nacional Sindicalis-
ta, o el Víctor, entre d’altres. I, al costat dels 
símbols, lemes i proclames com per exem-
ple “A los caídos por Dios y por España”, 
“Presentes”, “Arriba España”, “Caudillo de 

España” i “Una, grande y libre”. Simbolo-
gia que, també en el cas d’Alella, es plasmava 
en làpides i plaques en memòria dels morts 
del bàndol franquista durant la guerra, rè-
tols i parets pintades amb els lemes abans 
esmentats i amb els perfils de Franco i José 
Antonio Primo de Rivera, corones de llorer i 
arcs de triomf amb decoració vegetal en dies 
assenyalats, i el jou i les fletxes en múltiples 
suports i dimensions.

La Falange omnipresent
A partir dels anys 1960, mentre que en alguns 
pobles i ciutats una part d’aquests elements 
lentament anaren desapareixent de l’espai 
públic –lemes que deixaven de repintar-se a 
les parets o plaques en memòria dels morts 
del bàndol franquista que es retiraven de les 
façanes–, en d’altres no va ser així i han ar-
ribat fins avui. 

A Alella s’ha pogut documentar, amb el 
suport de fotografies i testimonis contem-
poranis, que existiren un mínim de quatre 
elements d’exaltació de la dictadura situats 

en llocs estratègics i absolutament visibles. 
Un dels seus objectius era ben clar, escarnir 
les famílies represaliades recordant-los el 
seu paper: vençuts, desafectes i sotmesos a la 
voluntat d’una secció alellenca de la Falange 
especialment violenta. De fet, la necessitat 
d’escriure aquest article va sorgir arran d’una 
conversa amb un fill de roig i com em va sob-
tar la seva viva sensació d’humiliació, quasi 
vuitanta anys després, recordant la presència 
de símbols feixistes i la impunitat absoluta 
amb què actuaven els camises blaves.

Tot i que Alella no apareix al cens de l’any 
2010 –pobles veïns com el Masnou hi són per 
una mínima presència de plaques d’habitatge 
del Ministerio de la Vivienda en alguns dels 

seus edificis–, la retirada d’aquesta simbolo-
gia fou tardana. La datació de fotografies on 
es visualitzen, amb més o menys bon estat de 
conservació, permet afirmar que a la dècada 
del 1970 encara ocupaven espais públics de 
la població.

En el cas alellenc la presència de la sim-
bologia falangista fou aclaparadora. Els sím-
bols més destacats foren el jou i les fletxes, 
de fusta i grans dimensions, situats en dos 
dels principals accessos de la població. Com 
si fossin uns senyals de circulació més, es lo-
calitzaven al voral de la carretera del Masnou 
a Granollers, a l’altura de Cal Marquès, can-
tonada amb l’avinguda Ferran Fabra, pel sud, 
i a tocar de Can Boquet, pel nord. Diferents 
testimonis, i especialment la memòria prodi-
giosa d’Isidre Oliveras –que és també l’autor 
del dibuix que reproduïm en aquestes pàgi-
nes–, van permetre conèixer-ne l’existència, 
la localització exacta i l’aparició de les prime-
res fotografies que confirmaven el seu relat. 

Una memòria encara amb més capacitat 
de detall, la de Jordi Ribas, juntament amb les 
fotografies localitzades, ha permès identifi-
car la simbologia present a les façanes de les 
dues seus que la Falange va tenir al poble. La 
primera era situada a la Rambla d’Àngel Gui-
merà, número 10, en aquells anys avenida del 

Generalísimo, i que anteriorment havia aco-
llit el comitè de milícies antifeixistes local. La 
seu definitiva se situaria a l’últim pis de l’antic 
Ajuntament d’Alella. La seva façana lateral, 
pel costat de l’actual porxada del mercat, era 
dominada també per banderes i símbols fei-
xistes: la creu de Borgonya, l’àliga de Sant 
Joan, el jou i les fletxes i uns plafons de fusta 
traslladats de l’antiga seu amb les lletres de 
Falange Española Tradicionalista y de las 
JONS. Abans de la guerra i de la construcció 
de l’Escola Fabra, l’escola de nois, coneguda 
com l’Estudi del Sr. Marcelino, ocupava els 
baixos laterals, costat mar, de l’antic edifici 
de l’ajuntament. Després del conflicte l’espai 
seria utilitzat primer com a menjador de l’Au-
xilio Social i, més tard, com a local del Frente 
de Juventudes, on molts joves del poble ana-
ven a jugar a ping-pong. La petita plaça situ-

Quan els feixistes dominaven 
els carrers d’Alella

ARRELS

Identificats quatre dels espais ocupats durant més de tres dècades per simbologia 
de la dictadura franquista

L’OCUPACIÓ DE L’ESPAI 
PÚBLIC FOU UNA FORMA 
SOTERRADA DE REPRESSIÓ 
EXECUTADA AMB 
PRECISIÓ PER UNA SECCIÓ 
ALELLENCA DE LA FALANGE 
ESPECIALMENT VIOLENTA I 
VENJATIVA. GRÀCIES A LA 
POR ELS CARRERS VAN SER 
SEUS DURANT DÈCADES
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Jou i fletxes falangistes a la carretera
Cal Marquès - Avinguda Ferran Fabra (sud) / Can Boquet (nord)

Foto 1: Gràcies a les fotografies de la gran nevada podem constatar 
que aquest símbol falangista encara es mantenia al seu lloc l’any 
1962.
Foto 2: Foto de la família Lluch amb el cartell del nom del poble 
que permet copsar les grans dimensions d’aquest símbol. Només 
és visible la part inferior del jou i les fletxes falangistes. És més que 
evident que l’objectiu de la fotografia de grup era sortir al costat del 
senyal amb el nom d’Alella, i no pas amb un jou i fletxes ja descolorit.
Foto 3: Postal d’època, titulada Alella vista parcial, que aclareix el 
seu emplaçament visualitzant-se en aquesta ocasió només la part 
superior (a l’esquerra de la imatge, rere el mur).
Foto 4: Acurat dibuix d’Isidre Oliveras que va ser indispensable per 
a la recerca i la localització de les primeres fotografies.

1
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ada just al davant fou coneguda durant molts 
anys amb el nom de Sota Estudis.

Uns metres més amunt, la cèntrica canto-
nada de l’Empedrat del Marxant amb la Ram-
bla d’Àngel Guimerà –a la paret de l’edifici 
on anys després s’instal·laria l’icònic anunci 
de l’ampolla d’Alella Marfil– fou triada pels 
falangistes locals per difondre un altre dels 
seus missatges d’amor a la pàtria. Sota unes 
grans lletres d’Arriba España es destacava 
un jou i unes fletxes de grans dimensions 
que s’utilitzava com a fons d’un altre lema: 
“Llevar a España a lo más alto o morir en 

el empeño.” Un espai que nombroses fotogra-
fies identifiquen com a lloc de concentració  
falangista i de celebració d’oficis religiosos, 
com també ho va ser la creu de fusta –de fet, 
dos troncs de pi lligats amb cordes– situada 
a l’avinguda Ferran Fabra.

Finalment, el que hauria pogut ser un lloc 
comú de reconciliació com l’Església de Sant 
Feliu d’Alella acabaria convertida en un punt 
d’exercici de la repressió. Per un costat, fa-
miliars dels represaliats, en especial dones i 
nens, foren obligats a realitzar llargues jorna-
des de neteja d’un temple malmès pel foc i els 
productes emmagatzemats durant la guerra 

com el carbó, amb el clar objectiu d’humili-
ar-los. Per un altre, la seva façana fou l’espai 
triat per col·locar la placa en memòria dels 
“caídos por Dios y por España” omnipresent 
a tot el territori, i que evidentment només feia 
esment dels morts del bàndol guanyador de 
la guerra. Situada al costat dret de la porta-
lada principal, a una altura que en permetia 
la lectura, tenia gravats als seus lateral una 
creu allargassada i el jou i fletxes falangis-
tes. Pel que fa al text, de la part superior a la 
inferior, hi apareixia l’any 1939, en nombres 
romans, José Antonio Primo de Rivera i, just 
a sota, amb unes lletres més petites, el nom 
dels tres alellencs oficialment “caídos”: José 
Font Ferrer, Mariano Giralt Homs i Enrique 
Lluch. Les dues darreres frases escrites a la 
placa eren les habituals: “Caídos por Dios y 

por España” i “Presentes”. Tot i estar datada 
l’any 1939, la col·locació es portaria a terme 
durant la dècada del 1940 i seria retirada al 
final dels anys 1970, segons alguns testimo-
nis. El que és ben clar és que el 1966 encara 
era al seu lloc, tal com demostren les nom-
broses fotografies de les padrines i els avis 
sortint de l’església en l’edició d’aquell any de 
l’Homenatge a la Vellesa. 

Uns símbols que per si sols no tenien cap 
força, però que eren la constatació al carrer 
del poder de la secció local de la Falange. 
Les ordres exigint a l’Ajuntament d’Alella 
que deixés d’expedir avals d’adhesió al Glo-
rioso Movimiento Nacional, els informes 
sobre veïns de la població dins la branca 
alellenca de la Causa General, el procés 
judicial impulsat per la fiscalia del Tribu-
nal Suprem a partir del 1940 amb l’objectiu 
d’exercir una brutal repressió sobre els ven-
çuts, i que l’any 1969 encara s’emetien, i molt 
especialment els escorcolls domiciliaris, les 
detencions arbitràries, les pallisses i els càs-
tigs de tota mena –com els cabells rapats al 
zero per a les noies–, l’assistència obligada 
als oficis religiosos i l’escarni constant de 
les famílies dels alellencs afusellats –com 
per exemple l’oferiment de pagament dels 
vestits de primera comunió de les filles dels 
executats– generaren un clima de terror que 
no es debilitaria fins a la recuperació de la 
democràcia.

No és casual que en moltes llars d’Alella, 
els vespres d’estiu, les mares advertissin els 
seus fills: “Tanqueu les finestres, que els fa-
langistes són al carrer escoltant.” 

Escuts, banderes i plaques de fusta a les seus de la secció local de la Falange
Primera seu: Rambla Àngel Guimerà, 10 / Seu definitiva: pis superior de l’antic edifici 
de l’Ajuntament d’Alella

Foto 5: Desfilada falangista, l’any 1939, en què es visualitza la façana de la primera seu amb les 
banderes i l’àliga de Sant Joan.
Foto 6: La creu carlina, l’àliga de Sant Joan i el jou i les fletxes de la Falange a la seva seu definitiva, 
al pis superior de l’antic ajuntament.
Foto 7: Tot i la mala qualitat de la fotografia, s’hi poden visualitzar els símbols recurrents de la 
façana i la parada falangista a l’avenida del Generalísimo.
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Lemes feixistes a l’Empedrat del Marxant
Cantonada de l’Empedrat del Marxant amb la Rambla d’Àngel Guimerà

Foto 8: Postal manuscrita per les dues cares on es visualitzen els lemes 
“Arriba España” i “Llevar a España a lo más alto o morir en el empeño”.
Foto 9: Alella a su prelado. Celebració religiosa, sota arc vegetal coronat 
amb banderes espanyoles, en un dels espais d’exaltació falangista del 
poble.
Foto 10: Primer pla de la paret ocupada pels missatges feixistes i un jou 
i fletxes de grans dimensions pintat.

Placa “de los caídos” a l’Església de Sant Feliu
Façana principal al costat dret de la portalada de l’església

Foto 11: Concentració al pati de l’església on es visualitza amb claredat 
la localització de la placa.
Foto 12: Èxtasi falangista, amb la presència de les primeres autoritats 
municipals, davant la placa d’homenatge als “caídos”.
Foto 13: Fotografia de grup amb un primer pla d’aquest element simbòlic. 
La seva ampliació ha permès conèixer-ne el text.

Totes les fotografies formen part de la col·lecció particular de Ñito Valero, Tano Lluch, Carmen Muñoz i del banc d’imatges de Cerquem les Arrels, 
Centre de Recerca Històrica d’Alella.
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COMISSIÓ DE COOPERACIÓ 

El valor de l’aigua
Probablement l’aigua potable és el bé més 
preciós, tot ésser viu s’hi basa i la seva pro-
ximitat  és condició per a la supervivència. 
És tan important, que els grups humans s’or-
ganitzen al seu voltant, l’aigua determina la 
presència en un territori.

Com que vivim a prop de l’aigua o ens ar-
riba just fins a casa als països desenvolupats, 
sovint creiem que obrint l’aixeta accedim a 
un bé gairebé il·limitat. Certament, d’aigua 
n’hi ha molta i tenim la tendència a menysva-
lorar les coses que són abundants, tot i que, 
en aquest cas, la percepció canvia sabent que 
només l’1% de l’aigua de la Terra és potable: 
la resta és salada o no accessible.

En realitat, l’aigua és un bé escàs que uti-
litzem en abundància i sembla que no sabem 
veure’n el contrasentit. De nou hi pot haver 
un problema de percepció perquè, a més de 
creure en la disponibilitat il·limitada de l’ai-
gua, tenim el convenciment que en gastem 
ben poca.

“L’aigua oculta” és la que es troba als pro-
ductes que consumim i que en aparença no 
en contenen. Per exemple, per produir un po-
llastre calen 9.000 litres d’aigua, i 2.700 litres 
per fer una presa de xocolata. És una gran 
ironia que siguin necessaris quatre litres d’ai-
gua per produir una ampolla de plàstic per 
envasar-ne un de sol.1

Accés desigual a l’aigua
La carència progressiva d’un bé, i l’augment 
del valor que en resulta, sovint fa emergir la 
desigualtat a l’hora de distribuir aquest bé 
que ha esdevingut escàs.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) 
recomana un total de cent litres d’aigua per 
persona i dia, com a mínim, per tal de ga-
rantir-ne el consum bàsic. Aquesta quantitat 
inclou tant les necessitats domèstiques com 
la part proporcional d’aigua consumida en 
hospitals, escoles, negocis, etc. D’aquesta 
manera, s’estima que una persona es troba 
al llindar de la pobresa de l’aigua si el seu 
accés a aquest bé oscil·la entre els 50 i 20 
litres diaris.

L’OMS estima que l’escassedat d’aigua ja 
afecta quatre persones de cada deu al món.2 
Tot i que aquesta xifra, es reparteix de ma-
nera desigual segons el territori. Així, països 
com Moçambic tenen una mitjana de consum 

de 5 litres per persona i dia, mentre que als 
Estats Units se’n consumeixen uns 575 litres 
per persona i dia.

La resolució de l’assemblea general de les 
Nacions Unides del 2010 reconeixia l’accés 
a l’aigua com a dret humà essencial, tenint 
accés a una quantitat d’aigua suficient per 
a l’ús domèstic i personal que sigui segura, 
acceptable, assequible (els costos de l’aigua 
no haurien de superar el 3% dels ingressos de 
la llar) i accessible físicament (la font d’aigua 
ha de trobar-se a menys de mil metres de la 
llar i anar a recollir-ne no hauria de superar 
els trenta minuts).

Tot i així, avui 750 milions de persones 
continuen privades d’aquest dret humà i es 
troben concentrades en països poc desen-
volupats. Per exemple, a Moçambic, Papua 
Nova Guinea i la República Democràtica del 
Congo més de la meitat de la població no té 
accés a l’aigua potable.

La manca d’aigua apta per al consum pot 
tenir conseqüències tràgiques, especialment 
per als infants a causa de la seva vulnera-
bilitat a malalties diarreiques associades a 
l’escassedat d’aigua, el sanejament inade-
quat, les aigües contaminades amb agents 
patògens de malalties infeccioses i la falta 
d’higiene. S’estima que 1,5 milions d’infants 
de menys de cinc anys es moren cada any 

en països en procés de desenvolupament a 
causa d’aquestes malalties diarreiques.3

La dificultat per aconseguir aigua tam-
bé té efectes en les dones i nenes, perquè el 
temps que dediquen a anar-la a buscar l’han 
de restar del que podrien utilitzar per realit-
zar tasques com ara formar-se, tenir temps 
d’oci o de descans, etc. També s’ha de te-
nir en compte la perillositat que comporta 
aquesta tasca. En paraules de Ban Ki-moon, 
exsecretari general de les Nacions Unides: 
“El problema de l’aigua va més enllà de la 
qüestió de l’accés. En molts països, les ne-
nes es veuen obligades a abandonar l’escola 
a causa de la falta d’instal·lacions sanitàries 
i les dones pateixen violacions i agressions 
quan van a buscar aigua o quan utilitzen els 
banys públics.”

Però hi ha un altre tipus de factor de de-
sigualtat que s’afegeix al nivell de riquesa del 
país: el fet de viure a la ciutat o a l’àmbit ru-
ral. D’aquests 750 milions de persones amb 
dificultats per accedir a l’aigua potable, el 
90% viuen en zones rurals. Segons l’informe 
de l’Organització Mundial de la Salut sobre 
l’accés a l’aigua publicat el 2017, dels 161 
milions que utilitzen aigües superficials no 
tractades, 150 milions viuen en zones rurals.4

Hi ha una relació directa entre l’accés a 
l’aigua i els objectius de desenvolupament 

Accès a l’aigua potable
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sostenible. Uns quants estudis de les Naci-
ons Unides mostren que cada dòlar invertit 
en aquest àmbit es multiplica per nou, i això 
es tradueix en beneficis directes per a les co-
munitats més desafavorides.

Des d’Alella volem sumar-nos a aquesta 
lluita contra l’empobriment dels països del 
sud. Per això, la major part del 0,7% dels in-
gressos municipals que es dediquen a coope-
ració internacional van destinats a projectes 
de cooperació al desenvolupament. 

Millora en la gestió de recursos 
hídrics a l’Índia
Un dels projectes5 subvencionats per l’Ajun-
tament d’Alella el 2016 s’ocupa, justament, de 
millorar l’accés a l’aigua de comunitats ru-
rals. Consisteix en tot un seguit d’actuacions 
que porta a terme la Fundació Vicente Ferrer 
al districte d’Anantapur, a l’Índia, amb la fi-
nalitat de millorar les condicions de vida de 
famílies que depenen molt directament dels 
recursos hídrics.

Anantapur és un districte que presenta una 
situació climatològica molt adversa, amb 
escasses precipitacions anuals, períodes 
de sequera cada vegada més freqüents i una 
gestió de l’aigua poc eficaç. El 80% de la po-
blació d’Anantapur depèn de l’agricultura, 
i la possibilitat de desenvolupar un tipus 
d’agricultura productiva que generi ocupa-
ció es veu limitada per la manca d’accés a 
l’aigua. 

Les actuacions de millora d’aquesta situ-
ació comencen amb la construcció de tres 
embassaments per captar, emmagatzemar i 
distribuir aigua per a un total de cinquanta-
sis famílies agricultores de castes desfavo-
rides o empobrides. 

Seguidament es preveu instal·lar equips 
de reg eficients que permetran millorar 
l’aprofitament i la distribució d’aigua per 
als cultius de les famílies participants, que 
deixaran d’utilitzar el reg per inundació als 
seus conreus. 

D’aquesta manera, aprofitant i gesti-
onant eficaçment un recurs escàs com és 
l’aigua, i fent-la accessible a les persones i 
comunitats més desfavorides de la societat, 
s’aconseguirà que millorin i incrementin les 
collites, augmentin els seus ingressos i pu-
guin romandre a les seves comunitats sense 
haver d’emigrar cap a les ciutats a buscar 
feines alternatives a l’agricultura. 
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1. Emmott, S. (2013): Diez mil millones. Anagrama, Barcelona.
2. http://www.un.org/es/sections/issues-depth/water/index.html
3. http://www.un.org/es/sections/issues-depth/water/index.html
4. https://www.unicef.es/prensa/casi-750-millones-de-personas-aun-carecen-de-agua-potable-adecuada?gclid=EAIaIQobChMI5KnbzIzl2QIV9xXTCh0RLQfcEAAY
ASAAEgKaoPD_BwE&gclsrc=aw.ds
5. Projecte: Millora en la gestió i aprofitament dels recursos hídrics mitjançant la implementació de diferents mesures a la regió de Kalyandurg, districte d’Ananta-
pur (2016-2018), Fundació Vicente Ferrer.
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Eudald Serra 
Diuen que si repeteixes una afirmació fins a 
l’extrem, encara que sigui esbiaixada o sim-
plement no s’acosti a la realitat, alguna cosa 
n’acaba quedant. 

Hi ha força treballs i estudis fets sobre la 
manipulació del llenguatge, especialment en 
el camp de la política i també, de retruc, en 
el paper que exerceixen els mitjans de co-
municació en aquest sentit, però no serà un 
servidor qui es dediqui a rebatre o aportar-ne 
més elements, perquè no en sóc cap 
especialista.

Però sí que m’agradaria, aprofitant 
la situació política que es viu a casa 
nostra, fer un cop d’ull a la utilització 
que es fa aquests darrers temps d’una 
determinada terminologia i llenguatge 
per tal d’influir en l’opinió pública sobre 
l’actualitat més candent.

D’entrada, cal dir que en aquest 
pols que mantenen des de fa uns 
quants anys el govern de la Generali-
tat i el govern espanyol, o entre la part 
dels ciutadans que defensen el dret a la 
independència de Catalunya i al fet de 
poder-se autodeterminar i els qui no, 
hi ha una desigualtat flagrant. 

Ni la Generalitat disposa de la ma-
teixa capacitat d’actuació, d’estructures 
i de competències que el govern es-
panyol, com així ha quedat demostrat 
sobretot des de l’1 d’octubre passat, ni 
la ciutadania que pensa d’una manera 
o d’una altra disposen de les mateixes 
fonts i mitjans per poder-se informar sobre la 
qüestió i crear-se una opinió amb criteri.

En aquest sentit, la desigualtat que hi ha 
entre els mitjans de comunicació és abismal. I 
no cal dir que són molts més els que no sols 
defensen les tesis de la unitat d’Espanya, sinó 
també que han engegat una campanya ferotge 
contra tot el que sigui parlar d’autodetermina-
ció i independència, més que no pas els que 
defensen en les seves línies editorials l’opció de 
fer un referèndum o del dret a la independència 
de Catalunya, encara que siguin dos conceptes 
diferents.

A més, molts d’aquests mitjans de comuni-
cació no sols s’han convertit en altaveus propa-
gandístics dels missatges del govern espanyol i 
dels partits polítics que defensen l’unionisme, 
sinó que n’hi ha alguns que fins i tot es dedi-
quen a marcar-los la línia d’actuació que han 
de seguir respecte al tema de Catalunya.

Dic això perquè amb aquesta manca de di-
versitat i amb aquesta desproporció mediàtica 

és normal que determinades afirmacions aca-
bin arrelant entre una part de l’opinió pública.

Només n’esmentaré alguns exemples, però 
crec que són prou eloqüents per explicar, sem-
pre des del meu punt de vista, quina és la situ-
ació comunicativa i política que vivim.

Un dels exemples que fa més anys que és 
vigent, i que per tant no és nou d’ara, és penjar 
l’etiqueta de “nacionalista” només als partits 
que són d’àmbit català, basc i gallec, i mai 
fer-lo servir per als partits polítics clarament 

d’abast estatal. Com si les forces polítiques es-
panyolistes no fossin també nacionalistes. Com 
si pogués existir un nacionalista català, però 
no un d’espanyol. I aconsegeixen, a la vegada, 
que la definició de nacionalista sigui vista com 
a negativa i perjudicial. En aquest cas s’ha de 
reconèixer que els partits espanyols han gua-
nyat el missatge i també clarament la partida 
des de fa temps.

Segon cas. Anomenar separatistes els qui 
defensen una possible independència de Catalu-
nya, i no simplement independentistes. Separar 
sempre és molt més mal vist que ser indepen-
dent: implica directament parlar de ruptura, de 
trencament, mentre que voler ser independent 
vol dir triar el teu propi camí, el teu propi destí, 
no dependre d’un altre, sense que necessària-
ment impliqui acabar malament. Ja se sap que 
hi ha divorcis que acaben bé i, d’altres, com el 
rosari de l’aurora.

Tercer cas. Personalment és el que em pro-
dueix més basques, per no dir que se’m regiren 

els budells cada cop que ho escolto o ho lle-
geixo. Parlo del fotimer de vegades que polítics 
i ciutadans d’ideologia independentista s’han 
sentit a dir que són uns “nazis”. Cal dir, d’en-
trada, que utilitzar aquesta paraula amb tanta 
frivolitat, amb tot el que representa i el que ha 
comportat per a molta gent, hauria de ser més 
motiu de denúncia que desgraciadament moltes 
altres actituds que avui han estat denunciades, 
com ara portar un nas vermell o afirmar que per 
fer una truita s’han de trencar els ous. Però la 

situació és la que és i actualment acusar 
algú de nazi sembla que surti gratis.

El més curiós de tot plegat és que 
alguns dels polítics o fins i tot periodistes 
que acusen d’altres de ser nazis són els 
qui defensen sense rubor que el govern 
espanyol continuï subvencionant la Fun-
dación Francisco Franco i que el dia que 
es votava al Parlament de Catalunya la 
condemna del règim franquista aban-
donessin tot ofesos l’hemicicle.

Darrerament també han guanyat 
enters, com a la borsa, les paraules col-
pista i fugat, i no cal que n’expliquem 
el perquè. Anem a pams. Si no ho tinc 
mal entès, fer un cop d’estat ha de ser 
sempre mitjançant la força i sovint la 
violència, i normalment també fent ser-
vir els aparells militars per enderrocar 
un govern. 

A Catalunya és cert que es va procla-
mar la República, de manera testimonial 
tal com després s’ha pogut veure, però 
a partir d’un referèndum, prèvia decisió 

de la majoria de la representació del Parlament 
elegida a través d’eleccions pels ciutadans del 
país. Sense cap mena de violència de la gent que 
va defensar i exercir aquest dret. Molt diferent 
de la repressió que molts d’aquests ciutadans 
van patir l’1 d’octubre.

I sí, és veritat que uns quants membres del 
govern de la Generalitat són a l’estranger. Però 
no pas fugats de la justícia com ens recalquen 
cada dia, perquè que sapiguem totes aquestes 
persones s’han presentat davant les autoritats 
judicials dels països on ara resideixen i cap s’ha 
negat a personar-s’hi. És més, a alguns d’ells 
ja se’ls ha donat la raó i s’ha dit que no té cap 
sentit que els vulguin extradir.  

Una altra cosa és que hagin volgut evitar la 
justícia espanyola veient per on van les decisions 
dels jutges del Tribunal Suprem i de l’Audiència 
Nacional, amb companys seus des de fa mesos 
empresonats sense judici previ.

En trobaríem molts més exemples, però em 
fa l’efecte que no acabaríem, per desgràcia. 

TASQUES DIPLOMÀTIQUES

La manipulació del llenguatge
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Jordi Prat 
No puc treure’m la frase de l’Eva Piquer del cap. 
Passejo pels corriols d’Alella i no entenc ben bé 
què hi passa. Deixant enrere les destrosses fetes 
pel Darrer Pagès d’Alella, com s’autoanomenava 
a crits per la muntanya, no puc evitar entro-
pessar, maldestre, amb els quilòmetres de tubs 
negres que va deixar abandonats als camps.

A poc a poc, la vegetació que tot s’ho menja 
els ha coberts. La natura s’ho 
menja tot, o si més no té aquella 
força, encobridora, que fa desa-
parèixer petjades humanes que 
tenen més ombres que llum al 
seu darrere.

Tinc dues parelles de falcons 
que frueixen als vespres caçant 
conills i ratolins a les vinyes entre 
el torrent del Sistres i Alta Alella, 
una vinya finalment recuperada, 
després d’anys de penosa lluita 
per la Vinícola, i tres gats caça-
dors, competència dels falcons, 
que al capvespre surten a cercar 
conills que fan tard i ratolins que 
van d’hora.

Alella a poc a poc se’ns edi-
fica. Discutia l’altre dia amb un 
ciutadà que em parlava del nou 
complex esportiu: pista d’atletis-
me, camp de futbol o vés a sa-
ber ben bé què. Mirava, desant 
els nanos al Fabra, màquines tre-
ballant a sobre de l’institut, i em 
mirava la pianola feta a sobre de 
la Vinícola, on ja pengen cartells 
de “Es ven” i demostrant que la 
promoció finalment, com totes, 
no ha servit sinó a l’especulació, 
poc digna, del nostre sòl. Ja ho 
diu el mot promoció.  Tothom hi 
vol guanyar calés, i és molt lícit, 
però també és veritat que els 
fills d’Alella se’n van del poble 
perquè no hi ha espai per a ells. 
Perdoneu que ho posi aquí, però 
on és el nostre cantautor? Viu al 
peu del Montseny.

La vida segueix el seu curs i 
la pressió urbanística de Barce-
lona, un alcalde amb ganes i un 
POUM favorable fan del nostre 
poble una joieta de la corona on aviat no cabrem 
ni els ATV ni els nouvinguts.

No vull parlar de l’Alella d’abans, ni de com 
de bé estàvem, seríem massa subjectius, però 
em vénen al cap preguntes que tenen difícil res-
posta. Davant la implacable realitat d’una gran 
urbs que se’ns menja, una ciutat que fa fora els 
qui hi viuen per acollir aquells qui hi vénen de 

vacances, la gent, com tu i com jo, emigrem 
obligats a les conurbacions dels voltants. És un 
mapa molt americanitzat de les ciutats, on a par-
tir de les sis del vespre fins l’endemà, i els caps 
de setmana, no hi ha ningú, o sols turistes: la 
gent viu a l’extraradi. Un extraradi més malmès 
o menys, però habitat. Em pregunto, doncs, quin 
tipus de població d’extraradi volem ser: volem 
ser una ciutat dormitori? Volem potser ser un 

poble que deixa de ser poble? O volem continuar 
sent l’Alella cuqui i neorural d’urbanitzacions 
amb bones cases, poques, que augmenten el 
seu valor? És una pregunta complicada: una 
ciutat dormitori és lletja, de segur que té un 
encant neourbà xungo de post-Verneda. Ser un 
poble que deixa de ser poble (de fet, el camí que 
sembla haver emprès el nostre amic Andrew) 

es una solució de compromís, no quedar ma-
lament amb ningú, i fer-ho amb tothom. I ser 
l’Alella cuqui neorural a les portes de Barcelona 
en faria fora tots aquells qui no poguessin pagar 
un ambient sa, bonic, ultrapijo, reservat a tots 
aquells qui, lluny de ser d’aquí, trobarien a Alella 
un refugi del tipus “Maria, tindrem gallines” que 
pondran ous a preu d’or.

Quan em trobo de cara el senglar a la mun-
tanya a les set del vespre, passejant 
els gossos, em pregunto si realment 
el camí és el correcte. Planyo l’alcal-
de (tampoc tant), perquè la solució 
per nosaltres és complicada. I no el 
planyo per tot el desastre urbanístic 
que ens ha portat sempre emparat 
en un POUM que ja hi era o uns 
acords firmats abans que ell arribés. 
La pregunta, com sempre, és si cal, 
o pitjor “Cui prodest”, com dirien 
els romans.

Ser una Alella amb una pista 
d’atletisme de vuit carrers, un cen-
tre comercial a la Miralda amb un 
multicine, un McDonald’s (i, si us 
plau, que el dimoni m’escolti, un 
Kentucky Fried Chicken), pisos es-
perpèntics aquí i allà, un casal que 
sembla un auditori, un poli(esportiu) 
ple de grafits fins a l’absurd i quatre 
cartells de la “La Vila Florida” que 
som, botellón prop del gimnàs, 
parades del mercat amb verdures i 
peixos a preus de caviar, i sobretot 
un ajuntament que gira l’esquena 
a tot per por de quedar malament 
amb tothom, no és potser el futur 
que desitjo. Però que sí que albiro.

Un dels “molt nostrats”, mort 
aquest any, em deia que el dia que 
posessin una parada de metro al po-
ble el somni s’hauria mort, i també 
em confirmava: “Per molt que els 
voti des del principi, aquests ho 
aprofitarien per muntar-hi una sala 
de concerts.”

Avui, entre passejada i passe-
jada, xiuxiuejava com l’Eva Piquer: 
“Dóna’m dies sense dolor, el sol de-
sacomplexat del migdia i un maig 
que duri tot l’any.” I pensava que fàcil 
que era comentar des d’aquesta co-

lumna un futur que, malgrat tot, ens queda lluny, 
estrany i malauradament eteri i estèril per als qui 
som de poble, els qui som o ens sentim d’Alella.

L. Cassius ille quem populus Romanus verissi-
mum et sapientissimum iudicem putabat iden-
tidem in causis quaerere solebat “cui bono 
fuisset”. 

Cui prodest
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La novel·la 
de Sant Jordi
Màrius Serra
Amsterdam, 2018

Òscar Pallarès 
Màrius Serra ha publicat 
per primer cop amb el pres-
tigiós segell Lorem Ipsum i 
aspira a encapçalar les llis-
tes de vendes de Sant Jordi. Amb una trama plena 
d’enigmes, situada a la fl amant República Catalana, 
planteja la mort d’una sèrie d’escriptors a mans d’un 
grupuscle de poetes furiosos guiats per un sinistre 
joc de rol. Sembla enrevessat, però és fantàstic. Per-
sonatges reals com el propi Serra o l’expert en jocs 
Oriol Comas i Coma es barregen amb una història de 
fi cció en una novel·la negra on el principal sospitós 
del munt d’assassinats és el mateix Màrius Serra! 

MAGAZÍN

Bon dia, són 
les vuit!
Antoni Bassas
Destino, 2018

Òscar Pallarès
“Bon dia, són les vuit!”, 
deia l’Antoni Bassas. I 
aleshores sonava la sin-
tonia típica i que tothom 
recorda del Matí de Catalunya Ràdio. Bassas va estar 
al capdavant d’aquest programa matinal durant 14 
temporades, en que va ser líder indiscutible d’audièn-
cia. Aquest llibre, premi Josep Pla 2018, és una mena 
de crònica d’aquests 14 anys, plena d’anècdotes i 
detalls però, sobretot, de records que faran les de-
lícies dels més nostàlgics. Nostàlgics que recorden, 
de ben segur, les converses de Bassas amb Raimon 
Pannikar o les tertúlies amb Foix, Sanuy i Portabella. 

Paula Valls
I am
Satélite K, 2018

Albert Alabau
El primer disc ofi cial de 
Paula Valls, una noia de 
Manlleu de només divuit anys, és una delícia 
atemporal. Una mescla d’Americana i música 
d’arrels negres que ben bé podria haver estat 
facturada als EUA, sobretot quan ens referim a 
peces com Circles i Again, i que ens deixa una joia 
de bellut com Cançó de bressol, una meravella, 
dolça i intensa, que fa frisar. Molt recomanable. 
Amb ganes de veure-la aquest estiu a Alella!

LLIBRES

DISC

Montse Donada 
La parròquia celebra amb gran goig la 
Pasqua de Resurrecció i per aquest motiu 
felicita tot el poble d’Alella.

Durant la quaresma hi va haver una 
tanda de conferències a la Cisa com a pre-
paració per a la Setmana Santa i Pasqua. 
Com cada any, aquests dies tan especials 
es van celebrar amb la rica litúrgia amb què 
l’Església viu el Tridu Pasqual, i en particular 
la solemne Vetlla Pasqual.

El dissabte 10 de març vam pujar en 
romeria a Montserrat junt amb les deu 
parròquies restants de l’arxiprestat. 

L’Associació de Dones Montserrat Roig 
ha celebrat la Festa de la Mare de Déu 
de Montserrat amb una recollida de fl ors 
i posterior ofrena a la missa de les dotze.

També l’Associació de Dones Montserrat 
Roig te previst fer una recollida de menjar 
davant els supermercats del poble els dies 
11, 12 i 13 de maig, en benefi ci de Càritas.

Volem fer una crida a totes les famílies ca-
tòliques d’Alella que tenen nens i nenes a 
partir de set anys perquè es plantegin la 
conveniència d’inscriure’ls a la catequesi.

És un servei que la parròquia ofereix als 
pares per ajudar-los en la tasca cristiana 
d’aprofundir i fer créixer la fe dels seus fi lls 
i guiar-los en la preparació de la recepció 
dels sagraments cristians del baptisme, en 
cas que no l’haguessin rebut encara, la 
penitència i la comunió, i més endavant 
la confi rmació.

Els animem a tenir-ho en compte a l’ho-
ra de fer la planifi cació de les activitats dels 
fi lls de cara al nou curs escolar. En el proper 
número de la revista donarem més detalls 
dels horaris i la inscripció. En principi la 
catequesi té lloc els dimarts a la tarda o 
bé els diumenges al matí.

Connectant-se a internet es pot rebre 
al mòbil, de manera gratuïta, l’Evangeli 
de cada dia juntament amb una petita 

refl exió sobre el tema. 
Només cal entrar a la 
web http://evangeli.
net /evangeli-master 
on es pot fer la subs-
cripció per rebre’l cada 
matí. També hi ha un 
apartat del mateix 
evangeli adequat als 
nens. Una altra op-
ció és escoltar-lo en 
àudio. D’aquesta ma-
nera el podem llegir o 
escoltar mentre som 
a l’autobús, al tren o 
al cotxe, o si tenim un 
moment de silenci du-
rant el dia. 

LA PARRÒQUIA AVUI

AVUI TASTEM...

Serralada de Marina – El Pas 
de les Bruixes (Celler Altrabanda)
El pas de les bruixes és un dels vins més emblemàtics del celler Al-
trabanda, amb seu a Martorelles (El Vallès Oriental). Es tracta d’un 
100% pansa blanca, elaborat amb maceració pel·licular, és a dir, fet 
de la mateixa manera que es fan els vins negres, deixant les pells 
del raïm en contacte amb el most (en aquest cas, durant 24 hores). 
En els vins negres, això és el que permet que els vins adquireixin 
color. Aquest mètode d’elaboració, en blancs, el que aporta al vi 
és estructura, alhora que untuositat (sensació “cremosa” en boca). 
Altrabanda n’elabora només 1200 ampolles, a partir de la pansa 
blanca que cull d’una vinya de 40 anys situada a Santa Maria de 
Martorelles, cultivada sobre sòl de sauló.  

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

*

*
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PEP VIDAL
El Club Rugby Alella compleix un quart de 
segle aquest 2018 mantenint l’essència que 
l’ha caracteritzat des de la fundació. Es tracta 
d’un grup d’amics que, temptats per un pro-
fessor, van provar un esport que desconeixien 
i se’n van enamorar, fins al punt de quedar-ne 
vinculats per sempre. Els qui van començar 
a jugar a rugbi a Alella en camps de sorra i 
ciment han anat convencent amics alellencs 
i dels pobles del voltant i han mantingut viu 
el primer club de rugbi del Maresme. A més, 
en els últims anys han crescut amb la creació 
de l’escola i de l’equip femení. Eduard Gatu-
ellas, Òscar Zabia, Miguel Pasenau i Emilio 
Tijero, quatre testimonis d’aquesta aventura, 
ens ajuden a explicar tot el que han donat de 
si aquests vint-i-cinc anys.

El començament
A mitjan anys 1980 el professor d’educació 
física de l’Escola Fabra, Martí Vivancos, va 

proposar a un grup de joves iniciar-se en la 
pràctica d’un esport fins llavors força desco-
negut a Alella i al Maresme. “Quan anàvem 
a tercer de BUP ens vam començar a entre-
nar al camp de futbol, que llavors era de 
sorra”, explica Miguel Pasenau, actualment 
vocal del club, segon entrenador de l’equip 
sènior i un dels primers jugadors. Només 
recordaven el rugbi com una de les activi-
tats extraescolars més divertides, però el 
1993 una conversa a la platja ho va canviar 
tot. Van començar a practicar rugbi sobre la 
sorra de la platja i es van tornar a posar en 
contacte amb el professor Vivancos. “Ens va 
dir que jugar en una lliga era una cosa molt 
seriosa i que abans d’apuntar-nos-hi havíem 
de provar contra un equip que ja hi jugués. 
Va organitzar un partit a Sant Cugat i no sé 
què  va hi  passar, però tinc la sensació que 
vam guanyar”, recorda en Pase. Superada la 
prova i l’aprovació de la primera assemblea 
informal del club en un bar del passeig del 

Masnou, el Rugby Alella es va constituir com 
a entitat i es va inscriure per primer cop en 
una lliga la temporada 1993-94.

Pioners al Maresme i a la platja
D’aquesta manera, el Club Rugby Alella es va 
convertir en el primer club de la modalitat a 
la comarca del Maresme i en el primer situat 
entre la zona que separa Barcelona i Girona. 
També van ser els primers de Catalunya que 
es van emportar la pilota de rugbi a la platja 
i el 1994 van organitzar a Ocata el primer 
campionat de rugbi platja, que es manté 
encara any a any amb un format semblant. 
Ja preparen el d’aquest estiu i cinc lustres 
després Eduard Gatuelles, tresorer del club, 
en reivindica el valor: “No l’hem deixat de 
fer mai, però ara hi ha molta més competèn-
cia. Ara hi ha tornejos de molt més nivell, 
prestigi i diners, però continuen venint al 
nostre perquè és el més antic i on hi ha més 
bon ambient.”

Tot entre tots
Els integrants del club l’autodenominen una 
organització assembleària. Són, per damunt 
de tot, amics. Tots fan de tot, especialment 
de jugadors, i ningú té més poder que ningú. 
Van adoptar els colors verd i groc arlequinat 
perquè, segons Emilio Tijero, “eren les samar-
retes més barates que hi havia a l’única botiga 
de rugbi que hi havia llavors a Barcelona”. Els 
colors s’han mantingut i l’escut també, fins 
que s’ha modernitzat aquest any en ocasió 
del vint-i-cinquè aniversari. El nou escut es 
va decidir a partir d’una enquesta per inter-
net. “Som una mica com la CUP”, reconeix el 
jugador Òscar Zabia. Seguint aquesta lògica 
mai ningú, només per cobrir les despeses 
d’un entrenador que venia de Malgrat, no ha 
cobrat ni un euro del club.

ESPORTS

Vint-i-cinc anys d’amistat
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Les dificultats
El fet de no tenir durant més de vint anys 
un terreny de joc propi al municipi apte 
per a la pràctica del rugbi ha condicionat 
la història del club. Han jugat a Gavà, a la 
Vall d’Hebron, a Santa Coloma de Grame-
net, a Badalona... I, fins i tot, en algunes 
temporades han jugat tots els partits com 
a visitants. “Ens deien el Nottincamp [joc 
amb Nottingham] d’Alella”, afirma Emilio 
Tijero. De fet, en una d’aquestes tempora-
des en què l’equip va jugar-ho tot a domicili, 
va arribar l’èxit esportiu més important 
de la història del club, el campionat de 
Primera Catalana la temporada 2001-02. 
“Llavors vivíem per al rugbi. Vam guanyar 
la lliga perquè cap de nosaltres no tenia 
compromisos, anàvem tots a l’una a l’hora 
d’entrenar-nos, sortíem de festa junts...”, 
explica Eduard Gatuelles. El títol els dona-
va també l’ascens a categoria estatal, però 
a causa de la manca d’equips de formació 
no se’ls va permetre pujar. És recordat 
com un dels moments més durs: “Si ens 
haguessin donat un any o dos per muntar 
els equips inferiors mentre érem a Nacio-
nal, ho hauríem pogut intentar”, es lamenta 
Miguel Pasenau.

Tothom hi és benvingut
Arran de la negativa, alguns dels jugadors 
que havien aconseguit l’ascens van decidir 
anar-se’n a uns altres clubs per competir 
en categories superiors. “Si haguéssim tin-
gut diners per fitxar, ens els hauríem gastat 
en cerveses”, resumeix la filosofia del club 
Eduard Gatuelles. A causa de les baixes, 
el club va haver de recórrer a jugadors que 
no havien jugat mai a rugbi, amics dels que 
volien continuar. Per tal de persuadir-los 
es va decidir renunciar també a la Primera 
Catalana i baixar a Segona voluntàriament, 
perquè els nous jugadors comencessin ju-
gant contra rivals d’un nivell més semblant 
al seu. “El gran secret d’aquest club és ser 
una colla d’amics. Molts ja ens coneixíem 
d’abans, i amb les mateixes ganes tothom 

hi ha aportat el que ha pogut”, reivindica 
Òscar Zabia.

La creació de l’escola i de l’equip femení
El club va superar la majoria d’edat sense 
haver aconseguit formar cap equip més al 
marge del sènior masculí. L’adaptació del 
Camp Municipal de Futbol Joaquim Cume-
llas per a la pràctica del rugbi els va donar 
l’impuls necessari per poder fer realitat el 
projecte de futur del qual ens va parlar en 
el vintè aniversari el llavors president Joan 
Pugibet. L’actual entrenador de l’equip fe-
mení és Emilio Tijero: “Va començar amb 
en Joan i tres noies, i cada cop en van arri-
bant més. Després d’un any entrenant-nos, 
la temporada passada es van ajuntar amb 
el Granollers i aquest any amb el Químic 
de la Vall d’Hebron. S’entrenen alguns dies 
aquí i alguns dies allà.” Respecte a la base, 
s’ha creat un equip de rugbi de base mixt 
integrat en el projecte de l’Escola d’Iniciació 
Esportiva, que s’entrena dos dies la setmana 
al camp municipal de futbol. “Abans el rugbi 
era poc conegut i poc atractiu per als pares 
i mares, però ara va canviant”, explica Edu-
ard Gatuelles.

Un esport diferent
La concepció de club que tenen els membres 
del Club Rugby Alella seria molt complicada 
d’entendre en qualsevol altra disciplina. Les 
relacions amb els companys, i en especial 
amb els rivals, sempre van més enllà del 
terreny de joc. En vint-i-cinc anys, els nos-
tres testimonis només recorden un partit en 
què no es va celebrar el tradicional tercer 
temps (la reunió posterior al partit entre 
jugadors dels dos equips): “Ens van deixar 
una caixa de cerveses i se’n van anar”, re-
corda Òscar Zabia. El respecte pel públic, 
l’àrbitre i els contrincants és mutu: “El fet de 
ser un esport de contacte crec que t’allibera 
i fa que quan acabis el partit tinguis ganes 
d’abraçar-te amb tothom. Al meu casament 
han vingut jugadors d’altres equips”, explica 
Emilio Tijero. 
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En una bona temporada en conjunt de la majoria d’equips de l’Ale-
lla CF, dos dels equips alevins brillen amb llum pròpia i es troben 
a un pas de proclamar-se campions dels seus respectius grups 
de la Tercera Divisió. Després de disset victòries consecutives, 
el diumenge 13 de maig l’Aleví B dirigit per Cristian Rodríguez 
va superar el seu principal perseguidor, el Cabrils (2-1), i disposa 
d’un marge de tres punts més el goal average que li dóna moltes 
opcions d’aconseguir la fita. L’Aleví C de Kevin Sorbas també es 
troba en una situació similar després d’haver perdut un sol partit 
en tota la temporada, amb tres punts de marge sobre el Santvi-
centí, segon classificat. 

El segon cap de setmana de maig l’equip de Veterans de l’Alella 
CF es va desplaçar fins a la localitat belga de Millen per participar 
en el Voetball Happening 2018, un torneig solidari internacional 
que aplegava una seixanta d’equips de diferents nivells. L’únic 
requisit per participar-hi era realitzar una donació de trenta-cinc 
euros abans de cada partit i, al marge del futbol, hi havia acti-
vitats paral·leles: actuacions musicals, DJ, espais amb menjar 
i beure... L’expedició de quinze jugadors de l’Alella CF va gaudir 
d’una experiència innovadora, la primera a l’estranger, i, a més, 
va guanyar els tres partits que va disputar davant l’Edelhof belga 
(3-2), el Harriers anglès (3-1) i el Mirabeaux francès (3-2) i es va 
emportar el títol de campió cap a casa. 

El primer equip sènior masculí de l’Alella FS ha arribat a la recta final 
de la temporada amb els deures fets i la salvació matemàtica a Sego-
na Catalana més que garantida. En aquestes circumstàncies, totes 
les mirades s’han centrat en el Juvenil A, que va assolir una victòria 
clau davant el Santvicentí (1-0) el dissabte 14 d’abril, amb el Pavelló 
Abelardo Vera ple, i depèn de si mateix per pujar com a campió a 
Segona Divisió. També ha completat una bona temporada el Benjamí 
A, que va accedir al campionat de Catalunya com a campió del grup 
3 de la primera fase i s’ha quedat a només dos punts de l’accés a les 
eliminatòries finals. El femení, per la seva banda, també ha tingut una 
temporada tranquil·la i ha acabat sisè a Primera Catalana. 

Després d’haver-se quedat a les portes d’obtenir el bitllet per a la 
lligueta d’ascens a la categoria estatal, el sènior masculí del Vòlei 
Alella no ha abaixat els braços a la segona meitat de la temporada i 
ha acabat com a primer classificat de la fase de permanència sense 
haver patit en cap moment per la continuïtat a Primera Catalana. El 
sènior femení, per la seva banda, arriba als últims partits de la lliga 
amb moltes possibilitats d’aconseguir l’ascens a Tercera Catalana. 
També han rendit a molt bon nivell el principal equip de formació 
que té actualment el club, el Juvenil, i el Cadet, que es troba entre els 
cinc primers classificats de la màxima categoria del vòlei català. 

El sènior masculí del Bàsquet Alella haurà de disputar la promoció 
de permanència a Tercera Catalana després d’acabar en dotzena 
posició la lliga regular del grup 4. El rival serà el CE Multiserveis 
de Palamós en una decisiva eliminatòria al millor de tres partits 
(el primer, el 27 de maig), que donarà la salvació definitiva al 
guanyador i condemnarà el perdedor a baixar als campionats 
provincials. Precisament aquesta és la categoria en què hi ha el 
Sènior B, que ha acabat la lliga sisè. Respecte als equips de for-
mació, es destaca la temporada del Pre-Infantil masculí, que s’ha 
proclamat campió de la segona fase del nivell C-1, i la del Mini, 
que ha acabat tercer al nivell C-2. 

 FUTBOL BASE

Els alevins B i C de l’Alella CF 
acaricien el títol

 FUTBOL VETERANS 

Els veterans de l’Alella CF, 
campions del Voetball 
Happening 2018 

 FUTBOL SALA 

El Juvenil A de l’Alella FS 
depèn de si mateix per 
proclamar-se campió

 VÒLEI 

El Vòlei Alella continuarà 
a Primera Catalana

 BÀSQUET 

El Bàsquet Alella evita el 
descens directe 
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Practiques algun esport i t’agradaria que en parléssim a la revista? Trobes a faltar el seguiment d’alguna mena d’activitat esportiva a la revista Alella? 
Ets professional en algun esport i mai no hem parlat de tu? Posa’t en contacte amb nosaltres!
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El canvi d’equip i de moto és, de moment, molt positiu per al pilot 
de MotoGP Tito Rabat. Damunt la Ducati del Reale Avintia Racing 
Team l’alellenc torna a oferir la seva millor versió i, en les quatre 
curses disputades fins ara, ha aconseguit millorar la posició as-
solida la temporada 2017. Va ser onzè a Qatar, setè a l’Argentina 
(el millor resultat de la seva carrera), vuitè a Austin i catorzè a 
Jerez. En totes quatre, per tant, ha puntuat i ara mateix és desè a 
la classificació general del mundial. 

Amb només tretze anys, el jove Àlex Millán s’ha integrat aquesta 
temporada a l’equip Honda Aro Racing per participar en una copa 
de promoció internacional anomenada European Talent Cup, que 
forma part del certamen del FIM CEV Repsol. En la primera prova 
de l’any al traçat portuguès d’Estoril, Millán no va poder sortir a la 
cursa perquè no havia pogut fer el temps mínim als entrenaments. 
No obstant això, en la segona al circuit Ricardo Tormo de Xest 
ja va aconseguir el primer punt acabant quinzè en la primera de 
les dues mànegues. 

Prop d’un miler de persones van participar el 22 d’abril en la 
XIII Caminada dels Tres Pobles. Un cop més aquesta trobada 
lúdica i festiva, ja consolidada des de fa anys amb l’impuls de 
les regidories d’Esports del Masnou, Alella i Teià, va trans-
córrer majoritàriament per territori alellenc i va permetre als 
participants gaudir dels paisatges de vinyes, muntanya i mar 
que la caracteritzen. El nombre de participants es va mantenir 
un any més, tot i que inicialment la cita havia de tenir lloc una 
setmana abans. Segons els ajuntaments, les incompatibilitats 
logístiques i organitzatives que generava la coincidència amb 
la manifestació en favor de l’alliberament dels presos polítics 
a Barcelona, convocada per aquell mateix matí, van impossi-
bilitar mantenir el format de caminada tal com estava previst 
i, arran d’aquesta situació, es va ajornar fins al diumenge se-
güent. 

 MOTOCICLISME 

Gran inici de temporada 
de Tito Rabat 

Àlex Millán debuta 
a l’European Talent Cup

 CAMINADA DELS TRES POBLES 

Nou èxit de participació tot 
i el canvi de data 

MAX SERRA, trialer alellenc, es va imposar al Trial de Callde-
tenes del mes de març i, tot i haver pujat de categoria aquesta 
temporada, ja ocupa les primeres posicions de la Copa Catalana.

ANNA ROYO és segona a la classificació general de la Copa 
Catalana de Raids Infantil de 60 km després de les quatre pri-
meres proves. 

VÍCTOR MOURE, regatista alellenc del Club Nàutic el Masnou, 
va ser el campió de la categoria sub-21 al prestigiós Trofeu Cor-
nudella de Sant Andreu de Llavaneres.

HUGO NÚÑEZ, jugador de l’Aleví B de l’Alella CF, va ser l’autor 
del segon i decisiu gol del partit contra el Cabrils (2-1) del 13 
de maig, que pràcticament donava el títol de lliga al seu equip. 

ALEXANDER CASAS va ser el millor classificat (194è) de la 
delegació de tretze atletes del Club Serra Marina-Alella que va 
córrer la Cursa dels Bombers el 22 d’abril a Barcelona.
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