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Especial Eleccions nº 8

Almendro nou Alcalde. 
ERC renova la majoria 
absoluta

JxCat, amb dos 
regidors, segona 
força al consistori

CUP, G’dA, Cs i PSC, 
amb un regidor 
cadascun

Avancem i PP 
no obtenen 
representació

La nova cara de l’Ajuntament
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NOU TREN DE RENTAT, MÉS SUAU I MÉS EFICIENT!
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Anselm Clavé 3-5, 08328 Alella · T. 93 540 89 24 · www.pujoladvocats.es

pujol·gestoria
Comptable-Fiscal
Renda i Patrimoni

Societats
Laboral i seguretat social

Liquidació d’escriptures Estrangeria
Vehicles i transports
Protecció de dades
Plusvàlues locals.

Familia
Civil

Penal
Herències
Mercantil

Accidents de circulació
Arrendaments
Administratiu

pujol-valero·advocats

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

C a r r e r  A n t o n i  B o r r e l l ,  1 3  -  A l e l l a    ·    9 3  5 4 0  1 7  9 4  -  6 9 6  4 0 7  7 6 3

A La Barraca dels Garrofers tenim un espai únic, 
on poder gaudir d’un sopar estil street food a la fresca, 
amb bona música i bon ambient

SOPARS INFORMALS A BASE DE TAPES, AMANIDES I ENTREPANS SLOW FOOD 
TOTS ELS VESPRES DE DIMARTS A DIUMENGES 

US HI ESPEREM!!!
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PRIMERA PLANA

01 Coberta 
La coberta d’aquest 
número és una creació del 
dissenyador gràfic Ferran 
Gras. A partir de fotos 
d’Òscar Pallarès, Gras ha 
creat una cara amb frag-
ments dels rostres de les 
13 persones que esdevin-
dran aviat els nous regi-
dors del consistori alellenc. 
En aquesta pàgina us mos-
trem, a més del muntatge, 
les cares de tots ells i el 
partit que representaran a 
l’ajuntament.

07 En calent
Declaracions dels caps 
de llista.

11 Sala de 
mostres
Quin projecte voldries que 
el nou Ajuntament prio-
ritzés?

13 Actualitat
El IX devat electoral.

15 Actualitat
Curiositats de la cam-
panya, La “porra” dels 
candidats, Opinió.

17 Els candidats
La foto dels candidats 
votant.

El Frankestein de la portada

TIRA CÒSMICA  Keco Santos
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ERC + Sumem per Alella
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Esteve Garcia-Ossorio 

Junts per Catalunya - Alella

Natàlia BrenesJunts per Catalunya - Alella

Mark Ullod 

Alternativa per Alella - CUP

Susana Alonso

Ciutadans

Aquestes darreres setmanes, mentre amb el dissenyador Ferran Gras preparàvem la portada del 
número anterior (el del cartells dels candidats) i la d’aquest especial posteleccions, vam començar 
a rumiar si fer una cara composta dels rostres dels candidats, primer, i després feta amb els dels 
tretze nous regidors. En algun moment vam començar a anomenar-la Frankestein i aquest és el 
nom que al final li ha quedat.
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PRIMERA PLANA

alella
Revista independent 
d’informació local

La nova cara de l’Ajuntament
ERC + Sumem per Alella ha assolit l’objectiu que s’havia marcat i per 
segona vegada gaudirà de la majoria absoluta. Els propers dies sabrem 
si accepten algun company de viatge o si preferiran continuar gover-
nant en solitari: s’ho poden permetre.
Almendro serà l’alcalde més jove d’Alella, amb només 30 anys, ja 
que Andreu Francisco en tenia 32 quan va ser escollit per primer cop. 
El nou alcalde podrà tirar endavant els projectes d’ERC, en especial 
el de la Serreta i la biblioteca, tal com ens ha manifestat enmig de 
la celebració. Això no obstant, també ens ha dit que pensa escoltar 
tothom i que el primer que farà serà una ronda d’entrevistes amb tots 
els representants dels altres partits.
JxCat-Alella obté el segon regidor amb un augment notable de vots, 
de manera que Esteve Garcia-Ossorio liderarà l’oposició.
Alternativa per Alella-CUP ocupa el tercer lloc, encara que seguit molt 
de prop per Gent d’Alella i Ciutadans; totes tres formacions han es-

peculat amb un segon regidor durant el recompte, però la pèrdua ha 
estat especialment dolorosa per a Gent d’Alella, ja que durant el passat 
mandat tenien un segon representant al consistori i lideraven l’oposició.
Per la seva banda el PSC, un partit que a nivell nacional ha passat per 
hores bastant baixes però que viu una revifada de la mà dels resultats 
estatals, ha aconseguit que el seu representant obtingui l’acta de 
regidor.
Una de les incògnites de la nit era si Ciutadans aconseguiria retenir el 
vot que obté en les altres eleccions i, efectivament, els votants de Cs 
han fet regidora Susana Alonso.
Qui no ha aconseguit representació ha estat Avancem Alella. I en 
aquest cas no es pot dir que hagi estat per manca d’esforç, perquè 
fa mesos que aquesta agrupació treballava intensament per donar-se 
a conèixer.
Finalment el PP, amb la competència de Cs i l’efecte Bloss, ha quedat 
en darrer lloc i, per tant, fora del consistori.

EDITORIAL

ELS RESULTATS

Edita: ASSOCIACIÓ CULTURAL REVISTA ALELLA  ·  Adreça: Eduard Serra i Güell, 2 - 08328 Alella - revista.alella@gmail.com - Tel. 654 40 40 43

Han col·laborat en aquest núm.: Laia de Bobes, Agnès Céspedes, Pere Homs, Quico Lluch, Keco Santos, Ramon Anglada, Òscar Pallarès, Carla Riverola, Jordi Prat, Laura Ruiz i Ramon Ruiz 
Producció: RRB  ·  Maquetació: Josep Puig  ·  Impressió: Comgràfic  ·  Dipòsit legal: B-24.950-62

La revista Alella no es responsabilitza necessàriament de les opinions que continguin els articles signats.

LLISTES                                NOMBRE DE REGIDORS

 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019

Candidatura Democràtica d’Alella   7 - - - - - - - - - -
Candidatura Independent d’Alella i per Alella 3 - - - - - - - - - -
Convergència i Unió - 4 - 4 6 4 3 3 3 1 -
Partit dels Socialistes de Catalunya - 3 4 2 1 2 2 1 1 1 1
Aliança Popular - 3 1 - - - - - - - -
Partit dels Socialistes Unificats de Catalunya - 1 - - - - - - - - -
Convergència i Unió + Esquerra Republicana - - 7 - - - - - - - -
Iniciativa per Catalunya - - 1 1 - - - - - - -
Partit Popular - - - 2 2 3 2 1 1 1 -
Esquerra Republicana de Catalunya - - - 3 2 2 - - 6 7 7
Per Alella - - - 1 - - - - - - -
Iniciativa per Catalunya - Els Verds - - - - 1 1 1 0 0 - -
Alternativa Crítica d’Alella - - - - 1 - - - - - -
Acció Catalana - - - - - 1 - - - - -
Esquerra Republicana + La Garnatxa - - - - - - 4 6 - - -
Lliga Social d’Alella - - - - - - - 1 - - -
Amor per Alella - - - - - - - 1 0 - -
Gent d’Alella - - - - - - - 1 2 2 1
Alternativa per Alella - CUP - - - - - - - - - 1 1
Unió Municipal de Catalunya - - - - - - - - - 0 -
Junts per Catalunya - - - - - - - - - - 2
Ciutadans - - - - - - - - - - 1
Avancem Alella - - - - - - - - - - 0

 ERC JxCat  CUP Gd’A C’s PSC Avancem PP

2019 1.974 vots (41,4%) 688 vots (14,4%) 477 vots (10,0%) 457 vots (9,6%) 441 vots (9,3%) 439 vots (9,2%) 148 vots (3,1%) 143 vots (3,0%)

2015 2.070 vots (49,1%) 493 vots (CiU) (11,7%) 396 vots (9,4%) 547 vots (13%) - 300 vots (7,1%) - 320 vots (7,6%)

MUNICIPALS 2015
Cens electoral: 
7.247 persones

Participació: 
59,49% 

Abstenció:
40,51%

MUNICIPALS 2019
Cens electoral: 
7.371 persones

Participació: 
65,49 % 

Abstenció:
33,70 %

RESULTATS ELECCIONS EUROPEES: JxCat: 1.945, ERC: 1.135, PSOE: 600, Podem: 234, Cs: 436, PP: 22, Vox: 75, PACMA: 65

ERC
49,1%

ERC
41,4%

JxCat
14,4%

CUP
10,0%

Gd’A
9,6%

C’s
9,3%

PSC
9,2%

Avancem
3,1%

Gd’A
13%

CiU
11,7%

CUP
9,4%

PP
7,6%

PSC
7,1%

UMdC
2,2%

PP
3,0%
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EN CALENT

Parlen els protagonistes

Al pati d’una casa de Mas Coll s’acumulen les ampolles de cava per 
celebrar la revalidació de la majoria absoluta. Quan els redactors de 
la revista Alella hi arribem, l’alcade sortint, Andreu Francisco, rep 
un regal dels seus companys de partit: unes ulleres de sol; no n’ha 
dut mai durant els catorze anys al capdavant de l’Ajuntament. Parlem 
amb el seu successor, Marc Almendro, en un sofà lluny de la xerinola. 

“Encara estic gestionant emocions. Estic alleujat després de tota la 
campanya i d’aquest canvi d’etapa.”
“Estem molt contents per aquesta confiança que ens dona la ciu-
tadania de nou. Tenim un equip molt potent que ens permetrà fer 
bona feina.” 
“Som molt conscients que el primer que volem fer és parlar amb tots 
els altres grups municipals i treballar plegats. De totes maneres, és 
la nostra assemblea la que acabarà de fer l’anàlisi de resultats.” 
“Sincerament, basant-nos en les nostres previsions internes, llui-
tàvem per mantenir el setè regidor, creient que l’obra de govern era 
bona i fent molta feina per treballar un relleu. Treballàvem en aquesta 
línia, sabent que la gent decideix lliurement el que vol.” 
“Aquest serà el cinquè mandat que governarem. S’ha fet molta feina 
i el punt de partida és d’un nivell molt alt. També a nivell personal, 
perquè l’Andreu Francisco ha estat el millor alcalde que ha tingut mai 
Alella. La meva intenció és superar Francisco en tot allò que pugui.”  
“Cada persona és diferent i, tot i que l’Andreu és el meu pare polític, 
no som iguals en tot. Segur que tindré un perfil diferent en algunes 
coses.” 

Els membres de la llista de Junts per Catalunya i alguns simpatit-
zants d’aquesta formació s’han trobat aquest vespre a Can Lleonart 
per valorar els resultats obtinguts. L’ambient és de satisfacció 
perquè han doblat el nombre de regidors i han esdevingut la segona 
força en nombre de vots i també de representants. Parlem amb el 
cap de llista, Esteve Garcia-Ossorio.  

“En primer lloc, i abans que res, el que cal fer és felicitar Esquer-
ra Republicana de Catalunya per l’extraordinari resultat que ha 
tingut, tornant a repetir majoria absoluta. Un resultat que he de 
dir que, pel que ensumàvem al carrer, pensàvem que era difícil 
d’assolir; però ho ha fet”.
“Pel que fa a la nostra formació, una primera valoració dels resul-
tats és que hem aconseguit recuperar posicions i som la segona 
força municipal. Per tant, i tenint en compte les nostres previsions, 
he de dir que hem aconseguit els objectius que ens havíem fixat, 
d’acord amb la nostra realitat i tenint en compte d’on veníem”.
“En conseqüència, és clar que a la vista dels resultats obtinguts, 
que torno a repetir que valorem positivament, el que ens correspon 
és fer d’oposició, i més concretament tornant a exercir com a caps 
de la oposició”.
“Evidentment, no cal dir que durem a terme la tasca que ens han 
encomanat els nostres votants amb eficiència i sempre amb lle-
ialtat a totes les persones que ens han donat la seva confiança”.
“Aprofito l’avinentesa per agrair sincerament a tots els nostres 
votants el seu suport. No els defraudarem”.

Marc Almendro
ERC + Sumem per Alella

Esteve Garcia-Ossorio
Junts per Catalunya - Alella

“La meva intenció és superar 
Francisco en tot allò que pugui”

“Hem assolit els nostres objectius, 
tenint en compte d’on veníem”
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EN CALENT

Tot just acaben de servir el sopar a la taula quan la revista arriba a 
l’Azahar, on Alternativa per Alella - CUP celebra haver mantingut 
un regidor a l’Ajuntament. Els militants i simpatitzants arriben 
somrients després d’acabar el recompte a les diferents meses del 
poble. El regidor sortint, Oriol Font, no amaga la satisfacció que 
Ullod pugui continuar la feina que va començar. 

“Havíem fet una porra en què aconseguíem dos regidors. Estava 
tot molt atomitzat i no sabíem què passaria. Ara veiem que els 
resultats no difereixen tant respecte de fa quatre anys. Nosaltres 
hem aconseguit una mica més de vots”. 
“Nosaltres som assemblearis i cada quatre anys, ja està: s’acaba. 
Que entri jo agafa un altre públic... als pobles es voten les persones”. 
“És horrorós que ERC no necessiti companys de govern. Voldríem 
que no estiguessin tan còmodes, que no tinguessin majoria abso-
luta, i poder formar part del govern. Pensem que la política ha de 
ser de tot el poble i no només d’un grup de gent que fa el que vol. 
Fa anys, mentre no tenien majoria absoluta, han anat fent amb les 
confluències. Aquests darrers quatre anys he anat a molts plens 
i he seguit la feina que feien bastant de prop... Nosaltres vam fer 
cinquanta-tres al·legacions al projecte de la Serreta i no ens han 
contestat ni ens contestaran”.
“Nosaltres governaríem amb les forces independentistes. Si ERC 
hagués revalidat la majoria, ens hauríem plantejat entrar al govern. 
Però, com fa quatre anys, quan vam poder entrar al govern, vam 
preferir fer oposició real. Podem fer molt més servei fent crítica cons-
tructiva. Vull continuar la feina de l’Oriol... A més, a mi se’m veu molt”.

El candidat de Gent d’Alella, Josep Bardés, s’ha negat a respondre 
les preguntes de la revista Alella. En una primera trucada per va-
lorar els resultats, ha dit que en aquell moment no volia contestar 
perquè estava “celebrant la derrota” i no volia perdre el temps i 
que, en tot cas, ja hi hauria una altra ocasió per fer-ho. Des d’aquest 
mitjà l’hem advertit que l’edició especial de les eleccions havia de 
sortir dilluns i que la resta de candidats havien accedit a respondre 
les preguntes. Tot i així ha dit, en un to molt agre, que no li importa 
no aparèixer al número. Després d’insistir-hi una estona, Bardés 
ha indicat que “potser” podria contestar les preguntes passats “30 
minuts o una hora”, una petició a la qual la revista Alella ha accedit. 
Un quart d’hora més tard, però, ell mateix ha trucat a aquest mitjà 
i s’ha negat en rodó a ser entrevistat. Segons ha al·legat, el gràfic 
publicat al web de la revista a les 21.30 h. reflectia erròniament els 
resultats de les eleccions municipals, perquè situava Gent d’Alella 
en quarta posició, per darrere de Ciutadans i amb un 9,93 % del 
vot. És cert que aquesta era la fotografia en aquell moment de 
l’escrutini, i no el resultat definitiu en vots, que al final de la nit 
col·locava el partit de Bardés igualment en quarta posició, amb 
un 9,50 %, però per darrere de la CUP (amb una diferència entre 
ells de 20 vots) i per sobre de Cs (amb 17 vots de diferència). Un 
“error” que el regidor ha utilitzat per justificar la seva negativa a 
respondre les preguntes de la revista Alella.

Mark Ullod
Alternativa per Alella - CUP

Josep Bardés
Gent d’Alella

“Si ERC no hagués revalidat la 
majoria, ens hauríem plantejat 
entrar al govern”
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EN CALENT

Les expectatives eren més altes, però a Ciutadans estan satisfets 
amb els resultats. Esperaven treure dos regidors a l’Ajuntament, 
tot i que s’hauran de conformar amb un. Serà la cap de llista, Su-
sana Alonso, que ha escollit el Frankfurt de Maria per seguir amb 
els seus companys els resultats que li permetran ser la primera 
representant del partit taronja a Alella.

“El primer cop que vam mirar els resultats érem la segona força. 
Però, de totes maneres, estem contents amb un regidor. És impor-
tant que estiguem a l’Ajuntament”. 
“És veritat que esperàvem tenir un regidor més, però és el que hi 
ha. Estem igual de satisfets i ho intentarem fer bé. Els companys 
que s’han quedat fora treballaran des de darrere, que farà molta 
falta”. 
“Crec que els resultats s’haurien d’haver repartit més i donar opci-
ons a altres grups que podrien haver entrat. Però això és la demo-
cràcia: si ERC ha tornat a revalidar l’alcaldia i la majoria absoluta 
és perquè la gent els ha votat”. 
“La nostra serà una oposició ferma però alhora tranquil·la. Segur 
que trobem molts punts en comú amb la resta de grups. Falta molta 
política social, que és un tema que a mi, personalment, m’agrada 
molt, i cal deixar l’independentisme al marge”. 
“Començarem a construir la nostra manera de fer les coses d’una 
forma tranquil·la. No descartem acords puntuals amb el govern. 
Això és la política municipal. Ho farem sempre que beneficiï la 
salut de les persones, l’habitatge i que sigui bo per al municipi”. 

Cristóbal Zueras, el candidat d’Alella Primer - PSC - CP, gaudeix 
de la nit electoral sopant amb companys de partit. Ho fan relaxa-
dament a casa de la número 2 de la seva llista, la Montse Gismero, 
en bon ambient i contents pel resultat. 

“Hem mantingut el regidor que teníem. Hem millorat en nombre 
absolut de vots i també en percentatge”. 
“El desig era optar a un segon regidor, malgrat que érem conscients 
que era molt difícil, perquè amb 8 partits i només 13 regidors... I 
sobretot amb una ERC tan forta”.
“Davant la majoria absoluta d’ERC no ens plantegem repetir cap 
pacte del passat. Ens n’anirem a fer oposició de manera constructi-
va, crítica i propositiva. Estarem vigilant pel que fa a les polítiques 
socials i culturals, sobretot”.
“Hem estat governant prop de 15 anys amb ERC, fent molta feina, 
però després uns fets aliens a Alella van forçar el trencament. 
Entenem que no ha canviat res en la situació de Catalunya com 
per parlar ara de cap pacte. No tindria cap sentit. No faré sang 
del que va succeir en el passat, sinó que miraré cap al futur des 
de l’òptica estrictament local”.
“Ja hi haurà temps per veure quins temes cal proposar al govern 
perquè els entomi, però amb una majoria absoluta no tindrà cap 
necessitat que els marquem l’agenda”.
“ERC porta setze anys governant a Alella, anys que els han servit 
per consolidar-se al municipi i ser la força hegemònica. El canvi 
de cap de llista podia haver suposat la pèrdua d’algun suport, però 
no ha estat així i han sabut aprofitar l’onada en pro d’ERC que hi 
ha a Catalunya”.

Susana Alonso
Ciutadans

Cristóbal Zueras
Alella Primer - PSC

“Esperàvem tenir un regidor més, 
però estem contents”

“Ens n’anirem a fer oposició de 
manera constructiva, però vigilant 
en les polítiques socials i culturals”
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EN CALENT

Amb el 75% del vot escrutat, ja és segur que Avancem Alella no 
entrarà a l’Ajuntament. Són dos quarts de 12 de la nit i Xavier 
Merlos és a La Gavina seguint el recompte de les darreres taules 
i el esperant el resultat global d’Alella, que ja no pot canviar pel 
que fa a l’assignació de regidors. Parla de pressa i animat, però 
no sap si amb els seus aniran a fer una cervesa en acabat o si es 
retiraran cap a casa: sensació agredolça. S’ho agafa amb esporti-
vitat i, sobretot, valora l’experiència adquirida per tot el seu equip. 

“Primer, vull felicitar els que han guanyat les eleccions a Alella: 
ERC per les municipals i JxCat per les europees, la meva enhora-
bona. Nosaltres, amb uns 150, ens hem quedat curts de vot i no 
entrem a l’Ajuntament”; el nombre total de paperetes per Avancem 
Alella ha estat de 148, i per només cinc vots de diferència han 
quedat per sobre del PP, que queda en la darrera posició.
“Durant la campanya hem fet tot el que hem pogut; hem estat lle-
ials, sense barallar-nos amb ningú. Fa només vuit mesos que vam 
començar i estem contents, l’experiència ha estat molt positiva. 
El nostre equip humà no se sent perdedor de les eleccions, sinó 
guanyador de l’experiència que hem viscut. Ens hauria agradat 
poder participar a la vida política del poble, però bé, tornarem a 
les nostres feines i a seguir... un altre any serà”. 

Ens traslladem al Frankfurt de Maria, on en una taula veïna hi 
sopen una colla de membres de Ciutadans. Maria José de Aguilar, 
alcaldable pel Partit Popular, hi ha coincidit sopant acompanyada 
de la seva mare i del número dos de la seva llista, Andrés de Dios 
Iglesias, neguitosa per poder marxar cap a casa per tal d’atendre 
les seves tasques de mare de família. 

“Estic encantada amb el suport i el carinyo de la gent d’Alella. Em 
queda un molt bon record d’aquesta experiència”. 
“El resultat és el que ja esperava, perquè jo com a militant del PP... 
Si una persona marxa a la meitat del mandat, jo tampoc no els hau-
ria tornat a votar. A més, el fet de que Ciutadans s’hagi presentat 
encara reforça més que el vot de centre dreta s’hagi desplaçat cap 
a ells. Per aquest motiu, entenc que els votants hagin pres aquesta 
decisió després del que ha passat amb el PP a Alella”. 
“A més, ja ho vaig dir al debat, la marca no acompanya gaire i 
el mal paper de l’anterior regidora tampoc. Els resultats a tot el 
Maresme estan sent igual de dolents que a Alella: excepte l’Albiol 
a Badalona, a les altres poblacions el PP està en retrocés”.
“Celebro els resultats d’ERC i de la resta de forces. Tothom m’ha 
tractat molt bé”. 
“Em prenc els propers quatre anys com a un període d’aprenen-
tatge. D’ara endavant em veureu sovint per Alella, per aprendre, 
i d’aquí a quatre anys espero que els resultats siguin diferents”. 
“Si us plau, que en quedi constància, en majúscules i en negreta: 
sou molt bona gent. Que quedi ben ressaltat el suport i el carinyo 
amb què he estat rebuda”.

Maria José de Aguilar
Partit Popular

Xavier Merlos
Avancem Alella

“No ens sentim perdedors de 
les eleccions, sinó guanyadors 
de l’experiència”

“Ja ho vaig dir al debat: no 
esperava gaire bon resultat”
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SALA DE MOSTRES

Quin projecte voldries que el nou 
Ajuntament prioritzés?
Cacem al vol les impressions dels votants durant la jornada electoral

Falten pisos econòmics per a la gent 
d’Alella; promocions assequibles per a 
la gent del poble. Però estic contenta en 
general: l’ensenyament està molt bé, te-
nim dues escoles públiques fantàstiques. 
Posats a demanar, potser caldria reformar 
el poliesportiu, que ha quedat una mica 
antiquat. I fomentar que la gent compri a 
les botigues del poble i que l’espai central 
de la plaça d’Antoni Pujadas fos un parc 
on els nens i nenes pugessin jugar mentre 
els pares i mares prenen un cafè.

En primer lloc, pensem que caldria incen-
tivar la creació d’habitatges per a la gent 
jove, que es veu obligada a marxar d’Alella 
perquè els preus són massa elevats. Una al-
tra cosa que caldria millorar és la mobilitat: 
que es pugui aparcar sense tanta dificultat 
dins del poble i que l’accés al centre sigui 
molt més fàcil. De vegades, segons quins 
dies o a segons quines hores, es fa realment 
difícil trobar aparcament al centre.

Estic content amb l’ajuntament sortint. Del 
nou equip de govern, voldria que continu-
essin molt amb la promoció del turisme del 
vi: el vi és la identitat del nostre  poble, i 
de vegades sembla que només es fan coses 
al voltant del vi per la Festa de la Verema. 
També cal promoure les diferents pràcti-
ques esportives que es fan al nostre poble 
i aconseguir que la gent jove s’hi quedi: cal 
posar fàcil l’accés a l’habitatge. 

S’han fet coses bé, no ho poso en dubte, però 
el continuisme a mi no em va; trobo que s’hau-
ria de poder delimitar els mandats. Per mi, el 
més important és la cultura i seguidament els 
serveis que manquen al poble. Podríem tenir 
una piscina a l’aire lliure; la que hi havia es va 
treure i se’n va fer una de nova coberta que 
resulta que és gestionada per una empresa 
privada... Vas a un gimnàs privat i la quota 
és més barata que la del nostre gimnàs, tot 
i que en principi hauria de ser per a tothom.

Nosaltres tenim un interès especial en la 
zona de Can Vera i tot el pla urbanístic mu-
nicipal que va quedar suspès; ara caldrà 
veure com tot això es reconfigurarà. I, se-
guint amb el que té a veure amb el POUM, 
jo sóc emprenedor i m’agradaria poder co-
nèixer quin ritme agafarà el desenvolupa-
ment de la Miralda i l’acord amb el Tecno-
Campus, així com el projecte de la futura 
biblioteca situada a l’antiga fàbrica de pin-
tures com a espai de treball dins del poble.

Hi ha una qüestió que pot semblar menor 
però que m’afecta a mi personalment i per 
això voldria destacar-la: caldria millorar 
molt les voreres, perquè estan totes fetes 
una pena i plenes de forats. També s’hau-
ria de vigilar les bicicletes, que et passen 
volant pel costat: com és que poden anar 
per les voreres o contra direcció sense que 
passi res? No les sents! Jo vaig amb crosses 
i estic operada dels dos malucs; si em to-
quen i em fan caure, ja puc plegar.

Potser el tema que demanaria que priorit-
zessin és el de la mobilitat i el transport 
públic: que posin més autobusos cap a Bar-
celona; hi ha moltes estones que no en pas-
sa cap i alguns van molt plens. Però també 
cal facilitar la mobilitat en transport públic 
dins del poble; per exemple, hi ha busos 
que arriben a Alella Park però hi ha d’altres 
zones del poble on no hi arriben i has de 
dependre del cotxe per moure’t.

Jo penso que caldria revisar les instal-
lacions i les infraestructures, així, en ge-
neral. També s’hauria de millorar el trans-
port i la mobilitat: només cal anar a l’hora 
d’entrada a les escoles a la Riera per veure 
que tenim problemes de mobilitat; caldria 
donar una solució a aquest tema, perquè 
resulta complicadíssim moure’s pel poble 
a segons quines hores del dia. 

MÍRIAM MENACE
35 anys,
administrativa

FERRAN ROS
44 anys, autònom

EVA MORENO
44 anys, entrenadora 
de natació

ALBERT DICOMÀS 
27 anys, treballador 
a l’empresa familiar 
de pernils i embotits

JORDI GUIRALT
66 anys, jubilat

ARNAU GRINYÓ
38 anys, publicista

MONTSERRAT 
VIVES
75 anys, jubilada

MARIA CAMPS
19 anys, estudiant

MONTSERRAT 
TARRÉS
52 anys, agent 
d’assegurances
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ACTUALITAT

A dos quarts de nou del vespre els equips 
de campanya de la majoria dels membres 
dels vuit partits que s’han presentat a les 
eleccions municipals ja ocupaven les gra-
des properes a la taula on havien de seure 
els caps de llista per participar en el debat 
electoral organitzat per la revista Alella.

Mai abans no hi havia hagut tantes llis-
tes que concorressin a les eleccions locals. 
Els nervis es notaven tant entre els can-
didats a l’alcaldia —era la primera vegada 
per a tots ells— com entre els seus col-
laboradors més propers. 

De fet, els alcaldables d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, Marc Almendro; 
Gent d’Alella, Josep Bardés, i Junts per Ca-
talunya, Esteve García-Ossorio, han estat 
regidors els darrers mandats i són cares 
conegudes però, com la resta, mai abans 
no havien encapçalat cap llista electoral. 

Els caps de llista d’Alternativa per Ale-
lla-CUP, Mark Ullod; d’Alella Primer-PSC, 
Cristóbal Zueras, i el número de dos de Ciu-
tadans, Toni Benal —que substituïa Susana 
Alonso, que va al·legar no poder assistir-hi 
per motius professionals—, també són co-
neguts per molts alellencs. Ullod és sens 
dubte el candidat amb la veu més famosa 
ja que ha doblat centenars de personatges 
i és actor; Zueras va ser durant uns anys 
l’encarregat del Punt d’Informació Juvenil 
(PIJA), i a Bernal molts veïns el coneixen 
per la seva activitat a les xarxes socials 
contra l’independentisme: durant el darrer 
mandat les seves reaccions a moltes publi-
cacions de l’alcalde Andreu Francisco han 
aixecat polseguera. 

Els rostres més nous eren la candidata 
del Partit Popular, Maria José de Aguilar, 
única dona de la taula, i el candidat d’Avan-
cem Alella, Xavi Merlos. Potser per això 
aquest últim va col·locar al costat del seu 

Un debat poc lluït
micròfon el programa del seu partit, amb 
el logotip d’Avancem i fotos dels cantidats.

A les nou en punt el director de la revis-
ta Alella va donar la benvinguda als prop 
de quatre-cents veïns volien conèixer de 
primera mà les propostes dels candidats.

Placidesa i cordialitat
Al contrari que en ocasions anteriors, el to 
general va ser cordial i amb poques batus-
ses dialèctiques. Els únics moments tensos 
es van viure quan es van tractar els temes 
de la seguretat i del projecte urbanístic de 
la Serreta. 

El ball de xifres sobre quants robatoris 
hi ha hagut els darrers anys a Alella va ser 
constant: Almendro reivindicava les me-
sures que s’han pres des de l’ajuntament 
governat pel seu partit; i Garcia-Ossorio, 
Bardés i Merlos en demanaven més: el pri-
mer apostava per ampliar el cos de policia 
local; el segon, per aplicar el projecte Ale-
lla Segura que ha dissenyat el seu partit, i 
el tercer, per crear un cos d’agents cívics 
voluntaris. Ullod va dir que objectivament 
Alella és un poble segur i Zueras opinà que 
d’aquí a sis mesos s’hauria d’analitzar si el 
pla local de seguretat que es va aprovar fa 
poc és efectiu. 

Quant a la pla parcial de la Serreta i el 
Pla, Almendro i Zueras es van quedar sols 
defensant que el projecte es dugui a terme 
tal com està perquè “es dotaria Alella de 
prop de noranta habitatges socials nous”, 
mentre que la majoria va defensar que 
s’ajorni perquè hi hagi temps de reflexionar 
sobre la seva conveniència. 

Lluita pels diversos grups de votants 
Els partits van evitar mullar-se sobre els 
possibles pactes de govern, però Zueras va 
reconèixer obertament: “Amb cinc partits 
independentistes, jo ja estic mentalment a 
l’oposició”. 

Ullod, Almendro i Garcia-Ossorio van 
intentar captar el vot independentista en 
diferents moments del debat. Dues de les 
intervencions més aplaudides van ser la 
d’Ullod assegurant que el seu grup no pac-
taria amb cap partit del 155 i la de Garcia-
Ossorio en demanar el vot pel President 
Puigdemont a les europees.

Durant tot el debat, Gd’A i Avancem es 
van disputar el paper de partit sense servi-
tuds polítiques i només enfocat a defensar 
els interessos dels alellencs. “Volem fer po-
lítica de manera diferent”, insistia Merlos, 
i Bardés va repetir un munt de vegades “si 
governem, consultarem totes les decisions 
que prenguem”. 

Almendro: “Bon vespre [cada 
vegada que començava una inter-
venció], jo he estudiat dret i faig 
un ús precís del llenguatge”

Bardés: “La construcció de la 
Serreta és agafar la bunyolada de 
Can Doctor, multiplicar-la per cinc 
i deixar-la caure sobre la vinya” 

Bernal: “Ja sé que és difícil [votar 
Ciutadans] a segons quin poble”

De Aguilar: “El meu paper no 
és fàcil ni per les sigles ni per la 
regidora que em precedeix”

Merlos: “Ens és igual si els cacos 
van al Masnou: el que hem d’evi-
tar és que vinguin a Alella” 

García-Ossorio: “Negar l’evidèn-
cia sobre els robatoris de l’últim 
quinquenni és fer com els estruços 
que amaguen el cap sota l’ala”

Ullod: “Diem no a les patrulles 
ciutadanes i a la psicosi per la 
manca de seguretat”

Zueras: “Quina putada, soy de le-
tras!” [quan li van preguntar si era 
partidari de pujar, baixar o mante-
nir la pressió fiscal del municipi]
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ACTUALITAT

La “porra” 
dels candidats
Quan vam començar a preparar el 
número anterior a aquest de la re-
vista Alella i vam entrar en contacte 
amb tots els caps de llista, vam de-
manar-los que fessin la seva quiniela 
i aventuressin els resultats de les elec-
cions. Dies abans tots i cadascun d’ells 
ens els van facilitar en sobres tancats 
que vam obrir ahir, després que es co-
neguessin els resultats, i publiquem 
els seus vaticinis a continuació. 

Marc Almendro
ERC: 7 / JxCat: 2 / CUP: 1 / Gd’A: 1 / 
Cs: 1 / PSC: 1 / Avancem: 0 / PP: 0

Esteve Garcia-Ossorio
ERC: 5 / JxCat: 3 / CUP: 1 / Gd’A: 2 / 
Cs: 2 / PSC: 0 / Avancem: 0 / PP: 0

Mark Ullod
ERC: 5 / JxCat: 2 / CUP: 2 / Gd’A: 1 / 
Cs: 2 / PSC: 1 / Avancem: 0 / PP: 0

Josep Bardés
ERC: 4 / JxCat: 3 / CUP: 1 / Gd’A: 3 / 
Cs: 2 / PSC: 0 / Avancem: 0 / PP: 0

Susana Alonso
ERC: 1 / JxCat: 5 / CUP: 7 / Gd’A: 3 / 
Cs: 2 / PSC: 4 / Avancem: 6 / PP: 8

Cristóbal Zueras
ERC: 5 / JxCat: 2 / CUP: 1 / Gd’A: 1 / 
Cs: 1 / PSC: 2 / Avancem: 0 / PP: 1

Xavi Merlos
ERC: 4 / JxCat: 2 / CUP: 1 / Gd’A: 1 / 
Cs: 2 / PSC: 1 / Avancem: 2 / PP: 0

María José de Aguilar
ERC: 5 / JxCat: 1 / CUP: 2 / Gd’A: 2 / 
Cs: 0 / PSC: 1 / Avancem: 1 / PP: 1

Curiositats de la campanya
La campanya electoral va 
començar, com és tradició, 
amb l’enganxada del primer 
cartell als plafons de la Plaça 
de l’Ajuntament el dijous 9 a 
la mitjanit. En aquesta ocasió, 
només sis dels vuit partits que 
han concor-regut a les elecci-
ons van ser-hi presents. PP i Cs 
van trigar alguns dies a penjar 
els seus cartells. 

Avancem Alella ha apostat per 
una campanya diferent per 
captar l’atenció del votant. 
Han estat molt celebrats els 
vídeos dels primers membres 
de la llista ballant i el de Xavi 
Merlos vestit de cavaller. 

El dimoniet de la impremta 
va fer de les seves al sobre de 
propaganda electoral del PSC 
que ha arribat a les cases dels 
votants alellencs: el lema “Una 
Alella per a tohtom” (sic.) té la 
lletra hac canviada de lloc. 

Gent d’Alella ha tirat endavant 
una campanya austera però 
original, penjant cartells amb 
missatge però sense la foto de 
Josep Bardés. La pluja del cap 
de setmana passat en va mal-
metre molts i l’agrupació els 
va restituir amb d’altres que, 
aquest cop sí, incorporaven 
fotografies.

La del Partit Popular és l’única 
llista on els 13 noms dels can-
didats són nous: cap integrant 
de la llista de 2015 ha repetit. 

Com passa en cada ocasió, 
diverses persones han canviat 
de partit en aquestes elecci-
ons: Joan Roca era candidat de 
CiU el 2015 i enguany anava 
a la llista de Gd’A; Mercè Roi-
gé, cap de llista d’ICV el 2011, 
ara va de número 5 de JxCat; i 
Francesc Reverter, històric con-
vergent, aquest cop ha estat 
suplent a les llistes d’ERC. 

Amb les eleccions municipals, 
s’han celebrat també les euro-
pees. El toc alellenc a aquests 
comicis l’ha aportat Victòria 
Molina, veïna d’Alella i col-
laboradora de la revista Ale-
lla, que va a la llista de Carles 
Puigdemont.

La llista de Ciutadans incorpo-
ra dos candidats que han estat 
professors de l’IES Alella. Deu 
ser cert allò que l’escola cata-
lana adoctrina?

Mentre que a la majoria de 
pobles de Catalunya no es fan 
debats electorals amb els can-
didats, la revista Alella ja fa 36 
anys que n’organitza un amb 
gran èxit. A més, aquest any 
se’n van organitzar tres més de 
temàtics: dos a càrrec d’Avan-
cem Alella (un sobre seguretat 
i un sobre medi ambient), i un 
organitzat per l’Associació de 
Professionals de la Cultura de 
Catalunya, de temàtica cultural.

OPINIÓ. Jordi Prat

Mal-A-Guanyat
Mal-A-Guanyat. Pot ser que aquesta sigui la nova 
paraula inventada, després dels resultats de les 
eleccions d’aquest diumenge. És tard a la nit i 
s’espera de mi que els comenti, però no ho faré. 
Al meu darrer article convidava la gent a no votar 
cap dels que es presentava, i el Patrik Aloy de la 
CUP m’ho ha recordat quan, passaport a la boca, 
hi anava. Després del debat, i veient els resultats, 
entenc que poca gent em llegeix. Podria haver 
escrit aquest article dissabte... 
ERC no ha sabut tirar de país, però la prepotèn-
cia de 16 anys de govern apunta l’Almendro 
com a alcalde; poc ofici i menor confiança que 
li dona un passaport de quatre anys per enfon-
sar el municipi. La CUP continua igual i s’ha de 
reconèixer que sobreviure en temps difícils té un 

què; son lo puto NETFLIX: defensen el poble, des 
del poble i per al poble. En Zueras s’enfonsa, no 
té ni appeal (i menys, sex); el càsting de l’Iceta 
no xuta. L’Ossorio, com sempre confós, no 
desplega i continua amb resultats paupèrrims 
suportats per una clau de país que li aguanta el 
lloc, però que potser haurien de fer pensar en 
un altre relleu, un relleu altre cop necessari en 
un partit polític que viu les seves darreres estre-
tors abans de la mort final. “Com es diguin”, 
perquè ja no sabem qui són, han mort i seria 
bo un rèquiem de Mozart al nou Casal en el seu 
honor, ara que han quedat segons de carambola 
perquè, tots ho saben, no en tenen ni idea. PP 
i Cs en sintonia amb la confrontació: creixen en 
vots i no en presència. 

Em pregunto si cal que m’esperi a veure les fotos 
cutres del Facebook de les candidatures men-
jant patates amb salsa en la intimitat del post 
recompte: com frenen, aquestes imatges!!!!
Això d’ERC és un fracàs en tota regla: governaran 
amb l’aquiescència dels mandrosos, i la resta són 
cròniques de morts anunciades que ens haurem 
d’empassar amb colador: quatre anys. 
Els resultats haurien estat diferents si les euro-
pees no haguessin estat el mateix dia; potser 
parlaríem d’un govern fragmentat entre els 
diferents partits sense una força tan present. 
Tindrem, doncs, altre cop un govern en clau de 
país, allunyat del poble i sense clau de poble. 
Amb una pila d’ombres i cada cop més amb 
menys llums.
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1. Marc Almendro i Campillo
2. Teresa Vilaró i Comas
3. Israel Payà i Todolí
4. Elisabet Vilaró i Gea
5. Mercè Vizern i López
6. Xènia Matas i Castany
7. Laura Ribalaiga i Prats
8. Joan Pugibet i Montane
9. Roser Ollé i Llobet
10. Pedro Gutiérrez i Gonzàlez
11. Carles Pérez i Sánchez
12. Sheleen Geddis
13. Andreu Francisco i Roger

ERC + SUMEM PER ALELLA

GENT D’ALELLA

1. Josep Bardés Conesa
2. Miriam Gómez Pardina
3. Marisa Campos Gutiérrez
4. Joan Roca Rodríguez
5. Charo de la Calva Prada
6. Sandra Pérez Espasandín
7. Manuel de la Paz Cañabate
8. Marta Rosique Vila
9. Ernest Arisa Expósito
10. Óscar Poch Olivé
11. Elvira Julià Gascón
12. Oriol Navarrete Olivares
13. Mercè Marzo Gómez

ELS CANDIDATS

PARTIT POPULAR

1. María José de Aguilar Caballero
2. Andres de Dios Iglesias
3. Olivia Maria Elisa Caballero Bernat
4. Emilio Arteaga Ruiz
5. Maria Mercedes Miravet Rubio
6. Marcos de Aguilar Caballero
7. Alicia Arteaga Miravet
8. David Luis Cortina Lacambra
9. Ruben Dario Duran Memojon
10. Maria del Pilar Alonso Olle
11. Isidro Bassas Mayolas
12. Patricia Victoria Caballero Sanchez
13. Remedios Giordanino Blasco

1. Esteve García-Ossorio Barroso
2. Natàlia Brenes Cordero 
3. Àngel Agustí García 
4. Ade Marcos López 
5. Mercé Roigé Boté 
6. María García i Hinojosa 
7. María Font Monturiol 
8. Jordi Rabella Planas 
9. Josep María Clement Vallés
10. Sònia Barjadí Bofill 
11. Anna Botias Sánchez 
12. Francesc Martí i Queralt
13. Joaquim Fabregat Puvill

JUNTS PER CATALUNYA - ALELLA

1. Cristóbal Zueras Rosales
2. Montserrat Gismero Elvira
3. Daniel Montes Gómez
4. Rosy Carrandi Fernández
5. Josep Mateo Hidalgo
6. Dolors Bancells Pujadas
7. Francisco Javier Rojano Sánchez
8. Montserrat Serra Martínez
9. Javier García Boza
10. Carme Estaras Miñana
11. Glòria Mans Cervantes
12. Abel Folk Gilsanz
13. Josep Fluxà Pomar

ALELLA PRIMER - PSC

1. Mark Ullod López
2. Patrick Aloy Calaf
3. Eulàlia Serrano Alcaraz
4. Sílvia Siles Poderoso
5. Carlota García Puy
6. Marçal Parcerisa Ledesma
7. Helena Martínez Llorente
8. Agustín Zapirain Gómez (Zapi)
9. Montxu Garcia Roso
10. Jordi Pujolràs Llopis
11. Oriol Martí Rodríguez
12. Inés Ivorra Harrison
13. Oriol Font Casaseca

ALTERNATIVA PER ALELLA - CUP

1. Xavi Merlos Lagunas
2. Borja Robleda Vives
3. Maria Carmen Salgado Zarca
4. Gemma Marcús i Guàrdia
5. Miquel Fernández Corrales
6. Santiago Oterino Martinez
7. Cristina Fernàndez Oliveras
8. Gloria Monné Fernàndez
9. Marc Fernàndez Patiño
10. Josefa Eroles Garcia
11. Marcel Merlos Monné
12. Maria Montserrat Oliveras Maristany
13. Xavier Viu Muñoz

AVANCEM ALELLA

1. Susana Alonso Ortiz
2. Toni Bernal Tejido
3. María Beltran Jordi
4. Ana Amor Paredes
5. Jose María Páramo García
6. Juan Carlos Losada Malvarez
7. María Isabel Paredes Lario
8. Joaquín Gil Chamorro
9. Teresa Clavell Lledó
10. Jorge Mínguez Díez
11. Jaume Pujol Miralles
12. Sandra Mendoza Sánchez
13. Gregorio Rello Cortés

CIUTADANS
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Col·legi totalment privat,
familiar i trilingüe

Ensenyament de qualitat en plena natura

Infantil
Activitats en anglès cada dia, 
amb professores angloparlants 
nadiues. Ambient proper, contacte 
constant amb la natura i les millors 
metodologies.

Primària
Aprenentatge cooperatiu i 
col·laboratiu, per projectes, anglès 
en grups reduïts segons nivell, 
robòtica i programació, escacs, 
creativitat i educació musical.

Secundària
Motivació, acompanyament i 
orientació de l’alumne en aquesta 
etapa de consolidació personal 
i acadèmica. Ràtios reduïdes i 
educació física en un entorn verd.
(Continuïtat Batxillerat a Barcelona).

www.pinoalella.com Visites concertades  T 93 555 44 11
Alella  Barcelona  -  Transport escolar

Escola familiar que destaca per la seva 
educació en valors, pels bons resultats 
acadèmics i per transmetre als alumnes 
el plaer d’aprendre.

Escola capdavantera en la 
integració de la Cultura de 
Pensament a l’aula, emmarcada 
en la Neurociència i en el 
Projecte Zero de Harvard. Robòtica Batxillerat

Dual Americà Centre AutoritzatRoyal Academy 
of Music Altes capacitats Diplôme 

D’études
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