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EDITORIAL
Escoltar i dialogar
Aquesta vegada, amb l’afer de la construcció del nou
Casal, l’equip de govern i l’oposició ens han posat en
un bon compromís: tot el que diguem serà analitzat
amb lupa per tal d’esbrinar si donem la raó als uns
o als altres.
Però un cop analitzada la situació, arribem al convenciment que els arguments d’ambdues parts contenen raons igualment vàlides. I no és pas per manca
de coratge que aquest cop no ens vulguem decantar,
ja que, malgrat el nostre tarannà conciliador, quan ha
calgut hem expressat sense embuts el nostre parer.
Fa la impressió que tota la rivalitat sorgida arran
de les eleccions municipals del passat mes de maig i
que es va concretar en un bloc d’oposició més unit
que mai, ara cristal·litzi en les dues postures antagòniques existents.
I fa basarda pensar que aquest distanciament tan
radical crea una desconﬁança tan gran en el rival que
impedeix el diàleg. Qualsevol manifestació d’una de
les parts és interpretada a la valenta per l’altra i, a
cada nou pas, s’allunyen encara més les posicions.
És recorrent recordar que el sistema democràtic
de què gaudim és millorable. L’equip de govern ha
de governar i l’oposició ha de fer d’oposició, però en
aquesta ocasió aquest sistema ens porta a un carreró
sense sortida. És cert que en democràcies més avançades aquest tipus d’atzucacs es resolen mitjançant les
consultes populars, però també és veritat que la construcció del nou Casal formava part dels programes
electorals dels partits que governen després d’unes
eleccions que es van celebrar fa pocs mesos.
Davant totes aquestes reﬂexions, l’opció que
hem triat des de la redacció de la revista Alella és
la d’intentar oferir als nostres lectors la informació
més completa que hem sabut aplegar, donar veu a
les parts i proporcionar els elements de judici perquè
cadascú pugui fer-se la pròpia opinió.
Per acabar voldríem demanar generositat als nostres polítics en general. Que tant els que han de
prendre decisions com el que han d’exercir d’oposició
ho facin amb responsabilitat i lleialtat al poble que
representen. Sabem que no sempre es posaran
d’acord, però la ciutadania els agrairem un joc polític net i dialogant. En la majoria d’ocasions, quan
dos es discuteixen, la veritat absoluta no acostuma a
estar cent per cent a cap de les dues parts. La recepta
que es recomana en aquest casos es pot resumir en
dues paraules: escoltar i dialogar. Tenim la impressió
que s’ha traslladat el debat a la ciutadania quan els
representants polítics encara no han fet prou esforç
de diàleg, i aquí no si val a dir que es culpa de l’altre,
els veïns d’Alella no ens mereixem actituds puerils.
La construcció del nou Casal pot tractar-se de la major inversió econòmica feta mai per l’Ajuntament
d’Alella. Val la pena encarar-la desapassionadament
i amb el cap fred.
Ramon Ruiz
Director
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GOSSOS DESLLIGATS, NO GRÀCIES
Voldria fer reﬂexionar les persones que, igual
que jo, tenen un gos com a animal de companyia.
Se’ls alimenta, se’ls cuida, se’ls acarona,
se’ls “educa”, però encara no n’he vist cap
d’ells que es reculli les seves caques, ni crec
que això arribi a passar algun dia. És per això
que demano a aquestes persones, que procurin recollir els excrements de les seves mascotes, per respecte a la resta de la població i
per civisme.
També vull dedicar unes paraules, especialment, a aquelles persones que els deixen “sortir sols de casa”. Si no acompanyes el teu gos
en el seu passeig, com saps si ha fet caques?
Com saps on l’ha feta per anar a recollir-la?
Segurament, mai no la farà a la porta de
casa seva, però no se sabrà mai si l’ha feta a
la del veí; i quan dic a la del veí, em refereixo
a tot el nostre municipi, que als que passegem
i acompanyem els nostres, respectant les normes de convivència, també ens molesta anar
esquivant aquestes caques, que cada dia van
en augment i que, en ocasions, recollim per
vergonya a que el que ens ve de front pensi
que són del nostre gos.
Però encara pitjor, si no acompanyes el teu
gos a passejar, com evites que no creui el carrer i provoqui un accident? O com evites que
en una baralla amb un altre gos, no fereixi
algú que probablement sí que dugui el seu
gos lligat?
Gaudeix de la companyia de la teva mascota, però també passeja amb ella, hi ha una
vida social, tant personal com animal. Bé, de
tant en tant s’agafa alguna puça, però si el
gos camina sol, ni t’explico.

Aquesta tema és bàsic i gens nou, i és
molt trist que sent de tant sentit comú no
aconseguim corregir-lo.
Shelly White

BÚSTIES COM BOLETS
Ara que estem en plena temporada de bolets
sembla que una nova espècie està proliferant
per les urbanitzacions d’Alella. És una mena
de bústia blanca horrorosa on se suposa que
una empresa cada matí t’hi deixa una barra
de pa. Més enllà de l’aberració estètica que
suposa la presència de tantes (cada dia més)
bústies d’aquestes a les parets de les cases
del nostre poble, aquestes duen un adhesiu
on s’hi llegeix “Mundopán a domicilio. Para
gente con miga”. Para gente con miga? Hi ha
un eslògan més ridícul i més espanyol? Ara
resulta que, si decideixes deixar de comprar el
pa als establiments del poble i t’estimes més
que te’l portin a casa i t’ho deixin a la bústia,
ets un paio amb molla... Déu n’hi do!
La veritat és que em costa d’entendre com
és possible que ens haguem tornat tan còmodes com per renunciar al plaer de passejar pel
poble, de saludar els veïns, de donar vida al
comerç local i ens estimem més que ens porti
el pa a casa algú que no coneixem.
M’agradaria saber en quin estat et trobes
el pa quan arribes a casa de la feina a les vuit
del vespre i obres la bústia. Bé, no, més igual.
No vull saber-ho. M’agrada molt el tracte que
em donen a la meva ﬂeca. Seguiré comprant
el pa allà.
Oleguer Papiol

Alex FoGo
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Cerquem les arrels més actius
que mai

El Banc dels Aliments recull
6 tones de menjar a Alella

Després d’encetar el cicle de conferències temàtiques amb Introducció al món ibèric d’interior a càrrec de l’arqueòloga Imma Mestres i
de portar a terme una nova edició de l’itinerari guiat sobre Francesc
Ferrer i Guàrdia, Cerquem les arrels ha participat de forma activa en el
V Trobada d’entitats de recerca local i comarcal del Maresme titulada
enguany El Maresme i la conﬂictivitat bèl·lica. En representació de
l’entitat els historiadors Jordi Albaladejo i Ramon Anglada. redactors
també de la revista Alella, presentaren les comunicacions: Alella, poble d’acollida: nouvinguts i refugiats (1936-1939) i l’estrany cas de
Dr.Jekyll i Mr.Pina sobre la col·lectivització de les terres de les Quatre
Torres i la condemna a mort en judici sumaríssim del rabassaire alellenc Antoni Vidal Ventura. Aquestes foren dues de les comunicacions
que gaudiren d’una millor acollida al Museu Arxiu de Vilassar de Dalt
el passat dissabte 3 de desembre. Al mateix temps, Cerquem les arrels,
Centre de Recerca Històrica d’Alella, acaba d’estrenar bloc (cerquemlesarrels.blogspot.com). Des d’aquest nou espai de comunicació podreu
seguir les notícies de l’entitat, estar al dia de les principals activitats
proposades, amb agenda d’activitats inclosa, i consultar les publicacions
i les primeres fotograﬁes del banc d’imatges.

El Gran Recapte d’Aliments organitzat per la
Fundació Banc dels Aliments els dies 25 i 26 de
novembre va rebre una aportació més que notòria
dels veïns i veïnes d’Alella en la segona ocasió que
participaven en aquesta campanya solidària. Un
total de 6 tones de menjar van ser recollits bossa a
bossa en dos punts de la població: el Caprabo de
Serra i Güell i el Sorli de la Plaça Pujadas. “El nostre
objectiu era arribar a 4 tones, però la resposta de
la població va ser excel·lent i ho vam superar en un
50%”, explica Toni Garcia, voluntari responsable
del Gran Recapte a Alella, qui destaca que tothom
hi va participar, cadascú des de les seves possibilitats, com “uns joves que van anar a comprar cervesa
i ens van donar una ampolla, ﬁns a un senyor que en
sortir del supermercat, amb el carro ben ple i veure’ns a la porta, ens va
donar tot el que duia! Hem d’agrair a la gent d’Alella la gran resposta”.
A Catalunya el Banc dels Aliments va recollir un total de 1.000 tones, un
20% més de l’esperat.

Posem fre a la violència masclista

Nou reconeixement a l’obra dels
els arquitectes Ribas, Gual i Cavero

L’Associació de Dones d’Alella Montserrat Roig i l’Associació de Dones
Solidàries d’Alella van dur a terme, el 25 de novembre, diverses activitats reivindicatives en motiu del Dia Internacional contra la Violència en
vers les Dones. Les primeres van organitzar, a migdia, una lectura d’un
manifest, alhora que van penjar una pancarta i una llaçada, mentre
que a la tarda, es va fer un acte de caràcter més institucional, en el
qual es va llegir un nou manifest i es van encendre diverses espelmes
abans de fer un minut de silenci en record de les víctimes de la violència
masclista. Finalment es va oferir un fragment de l’espectacle NO, de la
Companyia Vincles de Dansa.

Un habitatge per a dues famílies construït al carrer Vicenç Ferrer per
l’arquitecte alellenc Salvador Ribas amb el seus companys de l’estudi RGC
Arquitectes, ha estat ﬁnalista de la Mostra d’Aquitectura que organitza
cada tres anys el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya en la seva demarcació al Maresme. El projecte de Ribas i companyia va quedar segon en la
categoria d’habitatges plurifamiliars de promoció privada, d’un total de
vuit construccions presentades en aquest àmbit. Aquest certamen, que
enguany distingia obres realitzades ente els anys 2007 i 2010, va premiar,
entre molts d’altres, els responsables de la rehabilitació de la Nau Gaudí
de Mataró o els de la creació del Parc Turó del Sastre de Montgat.

El Casal de Can Gaza fa amistats a Bagà

QUICO LLUCH

El Casal d’Avis de Can Gaza ha participat aquesta tardor en un intercanvi amb un casal de gent gran de Bagà. La primera part d’aquesta experiència va tenir lloc el 27 d’octubre, quan prop de 50 alellencs van visitar la vila del Berguedà. La pluja i algun malentès va fer que la jornada no anés
gaire bé, però això no va frenar els de Can Gaza perquè organitzessin una gran trobada quan els baguencs els van tornar la visita el dia 24 de
novembre. En primer lloc van oferir-los un esmorzar preparat per ells mateixos a la seva seu, per després portar-los a conèixer Alella en una visita
guiada per l’arquitecte Salvador Ribas en què van poder pujar a l’església, conèixer Can Lleonart, recórrer els nostres carrers més emblemàtics i
saber de la història de la nostra Riera. Finalment, van poder participar d’un tast de vins a l’Alella Vinícola. Després d’un dinar ofert pel Restaurant La
Magrana al Casal d’Alella, en què van participar 91 persones, es va anar al CAT de Teià, on es va acabar la visita. Aquesta iniciativa forma part d’un
programa de la Diputació de Barcelona, que ﬁnancia els autocars que permeten els desplaçaments a canvi que els propis casals implicats s’encarreguin de l’acollida i les activitats. “Va ser una trobada molt maca, i em fa sentir orgullós que la gent de Can Gaza hi participés amb tantes ganes”.

El nombrós grup d’alellencs i baguencs, a la porta de Can Lleonart.
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CEDIDA

L’Abadia de Montserrat
publica el nou llibre
d’Eduard Miró

Els Nens d’Alella.
Mengem, doncs existim
La colla dels Nens d’Alella ens ha fet arribar una foto i un text
amb la petició expressa que el reproduïm sense modiﬁcacions.
Tot i que els textos d’aquesta secció els elabora sempre el nostre equip de redacció, hem accedit a la demanada de la colla
i, a continuació, reproduïm el text, com ens demanen, sense
introduir-hi cap canvi:
Com diu un eminent professor, aprendre a somiar i recordar
és un poder exclusiu de la ment, els enigmes més fascinants
del nostre cervell i del món de les emocions es el que ha
fet que neixés aquest grup, unit només per un sentiment de
recordar altres temps, aprendre a deixar de costat les idees,
creences i ideologies i per damunt hi ha un factor en comú,
som d’Alella per naixença, també ho eren els nostres pares,
avis, vesavis i rebesavis, aquest sentiment es pot governar
per intel·ligència, però mai acabarà amb allò que alhora ens
fa igual i diferents.
Ens reunim un cop al mes, gairebé som sempre els
mateixos, dic gairebé, perquè tot s’ha de dir, ja hem entrat
a la tercera edat i el metge o el mal de cap ens mantenen
a ratlla. També manifestem que aquest dia, les mongetes,
la butifarra, els musclos i un all i oli que no té desperdici,
acompanyat de begudes de baix contingut alcohòlic, fan
que el nostre colesterol es mantingui en uns nivells que
podríem deﬁnir de raonables.
Avui tu, demà jo, el mes que ve l’altre, i sempre apareix
la fotograﬁa que desperta els sentiments d’un altre temps, i
com no, alguns tenien més cabell.
Fotocopies i lectura de les cançons que en el seu dia ens
feia cantar a les caramelles l´escolapi “Pare Fontcoberta”
Reivindiquem per ell el Nobel de la Paciència, si més no,
es va guanyar el cel. També ens atrevim a recitar versos
patriòtics, tot coronats per l´estelada.
De ben segur que algunes senyores ens tractaran de masclistes! doncs no! un cop l’any ens reunim amb les esposes i
fem un sopar.
Bé!, ja us heu format una petita idea de qui som, què
fem, i perquè existim, hem arribat al comiat i agafats amb
les mans entrecreuades cantem “Ès l´ hora dels adéus”. “I
ﬁns el mes que ve“.
Som i serem.
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El poeta vinculat a Alella Eduard Miró està
d’enhorabona. A l’atorgament el passat 28 de
novembre de la Medalla d’Honor al Mèrit Cívic
de l’Ajuntament de Barcelona per la seva trajectòria com a educador i impulsor de la poesia
i els jocs ﬂorals, hi afegeix la recent publicació d’un extraordinari volum
de poesia titulat Morir d’Amor a Tavertet, al capvespre, obra que ha
estat editada per Publicacions de l’Abadia de Montserrat. El llibre recull
en 150 pàgines un total de 95 poemes, a més d’unes lletres de l’Abat de
Montserrat Cassià M. Just i Raimon Pannikar –traspassats ambdós recentment– amb qui Miró compartia amistat i estima mútua. El poemari
es divideix en cinc grans temàtiques, com són l’Immensisme, el Trascendent, la Tendresa, l’Humà i l’Amistat i inclou com a obsequi un CD amb
16 poemes musicats i interpretats per Salvador Pané, la soprano Mariel
Alende, Josep Meseguer, Núria Pradas i el propi Eduard Miró.

Reﬂexions artístiques
d’Enric Satué
Cròniques de disseny amb gust de menta,
vainilla o xocolata és el títol del llibre que Enric
Satué, el reconegut dissenyador gràﬁc d’Alella,
va presentar el passat 26 d’octubre. Es tracta
d’un volum editat per Eliseu Climent, d’Edicions
Tres i Quatre, en el qual Satué reﬂexiona sobre la
seva pròpia vida i experiències. “Darrere aquest
títol de ressonàncies pop s’amaguen moments
d’història creativa i personal, que, emmarcats sempre en l’altra història,
la de tots, duran el lector a reconèixer-s’hi inevitablement. Suggerits o
en clau, però a voltes amb totes les lletres, són molts els noms coneguts
que s’hi deixen caure. No debades es tracta d’un gènere, el memorialístic,
on altrament trobaríem a faltar les majúscules en el seu paper de ﬁtes o
passeres tipogràﬁques (…) que ens esperonen a anar encara més lluny”,
ens relaten a la contraportada de l’obra.

La seguretat alimentària, a debat
Les jornades de cooperació Mirades al món, celebrades del 24 al 27
de novembre, van posar atenció enguany en la (in)seguretat alimentària. Mitjançant diverses activitats, com una tertúlia, un cinefòrum i un
taller, es va fer un anàlisi de qüestions com el model alimentari d’aquest
segle XXI. La presentació de les Jornades va plantejar la pregunta Qui
decideix allò que mengem? tot oposant l’agroindústria a la sobirania alimentària, i posteriorment, Veterinaris sense fronteres va oferir un taller
en què va donar diverses alternatives al model alimentari. Les Jornades
també van incloure sota el títol Benvinguts a Somotillo la xerrada dels
becats amb l’estada solidària a Nicaragua ﬁnançada per l’Ajuntament,
que acompanyats d’una de les dones nicaragüenques beneﬁciàries del
projecte, van exposar la feina feta amb el col·lectiu de dones emprenedores d’aquesta comunitat. Les activitats es van cloure, com ja és habitual, amb l’exposició dels projectes de cooperació desenvolupats amb
el suport municipal i una xocolatada de comerç just, jocs gegants i en
aquest cas, la realització d’un mural dels aliments. Gisela Miñana, de la
comissió de cooperació, valora com a “molt bona” la participació a les
Jornades, amb entre 40 i 50 assistents a les xerrades. “El tema de la crisi
alimentària actual és molt rellevant, perquè és culpa d’un repartiment
injust i d’un sistema nefast a nivell mundial, que permet que el menjar
sigui una mercaderia amb la qual es pot especular”, aﬁrma, dient que
“hem d’optar per la sobirania alimentària i el comerç just”.
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La Polifònica Joia porta els seus
cants a Hongria

L’índex d’atur segueix pujant
a la nostra comarca

Els cantaires de la Polifònica Joia, aproﬁtant els dies festius de
Tots Sants, van fer una estada a Budapest. Van sortir d’Alella el
dia 28 d’octubre i van allargar la visita ﬁns el dia 1 de novembre.
Enmig, van tenir ocasió de cantar la sardana Torroella vila bella
al Teatre de l’Òpera de la capital hongaresa i conèixer el Palau del
Parlament. El dia més especial va ser, però, quan es va anar a la
vila d’Esztergom, on al matí van cantar tres peces litúrgiques a
la considerada la basílica més gran país i a la tarda van oferir a la
Casa Cultural del municipi un emotiu concert amb el Cor Vivaldi
d’aquesta població, on es va interpretar El Cant de la senyera i el
Va Pensiero, entre d’altres cançons.

Tot i que Alella es manté per sota del 10% d’atur (9,47%), són ja
476 les persones del nostre poble que es troben sense feina en
registrar les dades de novembre, 7 persones més que al mes d’octubre. Al Maresme, l’índex de persones aturades suposa el 18,5%
en el cas de les dones i el 15,6% pel que fa als homes, donant
un total de 38.688 persones desocupades, en una preocupant
tendència creixent que reﬂecteix la situació que s’està donant a tot
Catalunya. El sector més afectat és el de serveis, mentre que en
l’agrícola les dades són força més baixes.

DEL PLE
El govern apuja l’IBI i
l’oposició proposa reduir
els impostos i taxes
municipals
Al ple d’octubre es va aprovar un increment del
2,7% de l’Impost sobre Béns Immobles. Així,
l’impost passa del 0,72 al 0,74. Segons l’Alcalde
això permetrà a l’Ajuntament compensar les pèrdues a causa de la baixada d’ingressos per part
de la Generalitat i l’Estat. L’oposició en bloc va
votar-hi en contra. La portaveu de Convergència
i Unió, Cristina Xatart va acusar l’alcalde de no
complir la seva promesa electoral de no pujar
cap impost i, des del Partit Popular, Javier Berzosa, va dir que no li semblava bé que “les butxaques s’hagin d’escurar perquè l’Ajuntament
mantingui el nivell de despesa”. L’Alcalde es va
defensar dient que l’increment era inferior a la
pujada de l’IPC, que és el que havien promès, i
va recordar que es mantenia la congelació a la
resta de taxes. Un altre punt de l’ordre del dia
va tornar a portar els impostos al ple, va ser la
proposta de CiU, Gent d’Alella i PP de reduir els
impostos i taxes municipals. En un document,
que va llegir el regidor popular, van defensar
que calia ajudar els ciutadans i les empreses del
poble i que calia un sistema més solidari i que
atragués inversors. Van fer una sèrie propostes
per aconseguir aquests objectius, que l’equip
de govern va desestimar; algunes per no ser de
competència local i altres perquè suposarien un
cop fort per als ingressos municipals.

Aproven una ordenança
de subvencions
Al ple de novembre es va aprovar una ordenança sobre subvencions, una eina que servi-

rà per a normalitzar totes les subvencions que
l’Ajuntament dóna a les entitats del poble.
Tots els grups de l’oposició hi van votar en
contra perquè volen que sigui el ple i no la
junta de govern qui aprovi les bases per concedir les subvencions. A més, van demanar
que es publiquin totes les subvencions atorgades, no només les que passen de 3.000
euros, com proposa el text. L’Alcalde va replicar que la junta de govern té prou criteri
per prendre aquest tipus de decisions i que,
a més, d’aquesta manera el procés és més
ràpid.

Josep Sala seguirà sent
el Jutge de Pau
Al ple de novembre calia escollir nou Jutge
de pau. Com que només es va presentar una
candidatura, no van caldre eleccions i Josep
Sala va ser votat per a repetir mandat.

Després de la polèmica,
el ple desaprova les
retallades de salut que
afecten Alella
Després del de l’últim dijous d’octubre, divendres 28 es va tornar a celebrar un ple
extraordinari per poder votar dues mocions
que els grups al govern, Esquerra Republicana de Catalunya i el Partit Socialista de
Catalunya, havien presentat a darrera hora.
Els grups de l’oposició van demanar marge
per poder estudiar-les i reﬂexionar sobre el
sentit del seu vot i es va emplaçar la votació
al dia següent. De fet, al ﬁnal del ple ordinari
de dijous, el regidor Vicenç Llorca va expres-

sar que havia quedat “astorat amb la reacció
de l’equip de govern a la seva petició d’emplaçament” i va afegir que “per respecte, no
se’ns pot donar això a corre-cuita, hem de
poder votar amb rigor”. L’Alcalde va contestar-li demanant disculpes per les formes.
Així, divendres es van votar ﬁnalment les
mocions i es van aprovar totes dues per unanimitat. Una era sobre les retallades de salut
que estan afectant a Alella, que demanava
deixar sense efecte el trasllat del servei de
Pediatria del CAP d’Alella al CAP d’El Masnou pels mesos de novembre i desembre de
2011 i gener de 2011, que no es tanqués
el cap del 5 al 9 de desembre i que no es
deteriori la qualitat assistencial del CAP. La
segona era una moció de rebuig a l’adjudicació a un entitat privada dels habitatges de
Can Doctor que va comptar amb el suport
de tots els grups.

Alella se suma a
l’Associació de Municipis
per la Independència
Va haver-hi un punt de l’ordre del dia del ple
de novembre que va trencar la sintonia entre
ERC-SxA i el PSC. Es tracta de la moció que
van presentar ERC-SxA i CiU perquè Alella
formés part de l’Associació de Municipis per
la Independència. La proposta la va llegir el
regidor més jove del plenari, Marc Almendro, i va comptar amb el suport dels regidors
dels grups que ho havien proposat. Gent
d’Alella, en canvi, es va abstenir al·legant
que es tracta d’una qüestió extra municipal.
El PSC i el PP van votar-hi en contra. La regidora socialista, Glòria Mans, va explicar que
ells són partidaris de més autonomia però
dins d’un estat federal.
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ACTUALITAT

Parlem amb el regidor de Cultura i Festes, Fede Salas

“Entre la població hi ha un cert
desconeixement sobre el nou
Casal, i l’oposició se n’aproﬁta
políticament”

ÒSCAR PALLARÈS

Ens trobem amb Fede Salas al seu nou despatx, a les Golfes de Can Lleonart. El sol entra generós per la ﬁnestra
i fa un matí tranquil, tot i així ell està nerviós, ha tingut un matí atrafegat. Encara s’està adaptant a tota la feina
que comporta encarregar-se no només de les regidories de Cultura i Festes, sinó també de la de Governació (més
endavant la revista Alella l’entrevistarà per aquesta qüestió). Després d’anys dedicats voluntàriament al Casal, ara
forma part de l’equip de govern que ha aprovat el projecte del nou Casal. L’oposició creu que ara no és el moment
d’una inversió d’aquestes característiques. Amb tot, el més important potser és que Salas diu que no ha perdut
pas la il·lusió.
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ACTUALITAT
LAURA RUIZ
Com és que vas decidir dedicar-te
a la política municipal?
Ho vaig decidir relativament poc abans de les
eleccions. Per una sèrie de qüestions personals, vaig veure que tenia el temps necessari
per dedicar-m’hi. Si no ho havia fet abans és
perquè era conscient de les meves limitacions a nivell de temps. És una feina prou important com per dedicar-s’hi exclusivament.
Evidentment, la sintonia amb un grup de gent
determinat va acabar d’animar-me.
Creus que el fet que anessis de número
dos a la llista, va ajudar Esquerra
a mantenir uns bons resultats tot
i la marxa de la Garnatxa?
Sembla que estigués tot planiﬁcat, però no
és així. No va haver-hi cap estratègia, senzillament va ser una conseqüència un cop
vam decidir conﬁgurar la candidatura. És
possible que la meva trajectòria en associacions del poble, des de l’AMPA quan els
meus ﬁlls eren petits ﬁns al Casal, em doni
credibilitat. La meva gestió de tots aquest
anys, és possible que s’hagi valorat. Potser
sí que hem pres una mica el relleu de la
Garnatxa.
I com portes aquests primers mesos al
front de la regidoria de Cultura? És com
t’ho esperaves?
El més important és que no he perdut la
il·lusió. Ara bé, el volum de feina és extraordinari. N’hi ha molta més del que es pot
imaginar algú des de fora. Segur que hi ha
feines més dures, però aquesta causa molt
de desgast psicològic, perquè sempre has
d’estar connectat. Les àrees que, per sort,
m’han tocat a mi, requereixen una dedicació
de vint-i-quatre hores. A la nit la policia et
pot trucar, i tu has de ser-hi sempre present
ni que sigui virtualment. I la Regidoria de
Cultura requereix molta feina també els caps
de setmana.
Fins ara, de Governació i Cultura se
n’ocupaven regidors diferents, com és
que vas decidir encarregar-te de totes
dues?
M’encarrego de Cultura per la meva relació
amb el Casal, les festes, etc. És la regidoria
on menys m’ha costat posar-me al dia. Pel
que fa a Governació, insisteixo en el meu
sentit de la responsabilitat: algú l’havia de
portar i es va creure que jo era la persona
adequada.
És cert que un dels teus principals
objectius és la construcció del nou Casal?
No, taxativament no. Mai no m’ho he plantejat així. No vaig pensar que la millor manera
de continuar, després de ser president del
12

Casal, era des de l’Ajuntament. Més aviat va
ser una conseqüència. És un projecte que té
un recorregut de com a mínim set anys, i,
evidentment, això em va propiciar un diàleg
i un coneixement amb l’Andreu que m’ha portat a prendre aquest camí. És a dir, gràcies
al contacte amb l’Alcalde s’han creat unes
sinèrgies, però això no vol dir que el Casal
s’hagi de fer com sigui!

“No tirarem endavant
el nou Casal peti qui peti”
En canvi, però, sí que és un dels objectius
del mandat?
Sí, evidentment. És un projecte que ERC i
Sumem per Alella dúiem en el programa, i
a les eleccions se’ns va donar un ampli suport. Ara bé, nosaltres tindrem en compte les
circumstàncies i tots els factors que puguin
incidir: no el tirarem endavant peti qui peti.
Tot i això, no veiem perquè no l’hauríem de
fer si les previsions que nosaltres tenim es
compleixen. De moment, a data d’avui, és
viable.
Els tres grups de l’oposició estan fent
campanya, recollint ﬁrmes, per aturar
la construcció del nou Casal, creus que
simplement volen fer la guitza a l’equip
de govern o bé hi ha un criteri sincer?
Tothom pot fer el que vulgui, dins de la legalitat, per defensar els seus interessos. Ara, des
del meu punt de vista, no tenen raó. Primer,
perquè aquest és un projecte de llarg recorregut, no ha sortit del no res, com un bolet.
En tot moment, el projecte ha anat cremant
etapes amb el consentiment dels representants d’aquests grups polítics al consorci. I
segon, perquè estan difonent una informació
inexacta i tendenciosa. Entre la població hi
ha un cert desconeixement sobre el nou Casal, i l’oposició se n’aproﬁta políticament. A
Alella hi ha pocs conﬂictes i, de seguida que
n’intueixen un, aproﬁten per treure’n rendiment polític.
Així, des de l’equip de govern s’hauria
d’haver informat més i millor?
Exacte, però amb aquest tema també hem
topat amb problemes. El cas més recent és
el de les eleccions municipals quan la junta
electoral ens va prohibir informar de l’estat
de la qüestió en una assemblea dels socis del
Casal. Tot i que la repercussió hagués sigut
només entre els socis, ja és una part de la
població a qui has negat informació. Ara és
important que fem una feina de pedagogia
per explicar què comporta aquest projecte.
L’oposició s’inventa xifres i detalls, com ara
els percentatges de la propietat. A més, el
Casal, en un acte de generositat, aportarà tot

el seu patrimoni i passarà de tenir un espai
privat, a un de públic.
L’oposició no nega la necessitat d’un nou
casal, sinó el seu cost i el ﬁnançament.
Què els diries?
En el seu moment es va fer un estudi sobre les
necessitats d’Alella i aquestes s’han tingut
en compte durant tot el procés d’elaboració
i modiﬁcació del projecte. Si hi eren llavors,
avui segur que no han desaparegut. En tot
cas, poden haver augmentat. Evidentment
ara la situació econòmica és diferent, però
si per gastar menys, l’hem de fer més petit,
no estarem cobrint les necessitats d’origen.
A més, per l’experiència en altres espais, com
ara Can Lleonart, les necessitats no paren de
créixer. No té cap sentit dir que és desmesurat. Malgrat tots els casos d’equipaments
públics desorbitats que han sortit a la llum
darrerament, en el cas del nou Casal, això
no passarà.
Una altra de les coses que critiquen és
el ﬁnançament...
Si les condicions canvien radicalment ens ho
replantejaríem o ﬁxaríem uns nous terminis.
En principi, però, està previst i estudiat i no
s’incrementarà de manera exagerada el nivell
d’endeutament del nostre poble.
Quan vareu escollir projecte, vas dir que
us havíeu quedat amb el millor tant a
nivell funcional com estètic. En aquell
moment, juny-juliol 2010, no érem tant
conscients que la crisi aniria per llarg.
Segueixes pensant igual?
Que és el millor projecte que hem tingut a
les mans és segur. A més, hi ha hagut una
reducció d’espais, perquè s’ha adequat al
pressupost i a diverses necessitats tècniques.

“No és un nou Casal per
als de Casal, sinó que és
un nou espai públic”
Per què és important per a Alella
el nou Casal?
Perquè servirà per donar resposta a les necessitats concretes d’Alella. En el nostre
àmbit, al triangle que formem amb Masnou
i Teià, no hi ha cap equipament que ofereixi
un servei global com ho farà el nou Casal.
No és un nou Casal per als de Casal, sinó que
és un nou espai públic perquè el gaudeixin
tots els habitants d’Alella. L’altre dia, en una
intervenció al ple, em van preguntar per què
volíem tenir el Casal més maco del Maresme
i jo vaig contestar que no es tractava d’això,
sinó de tenir l’equipament més necessari per
a Alella.

ACTUALITAT
Qui treballarà en aquest nou espai?
La gestió serà a través del consorci, que és
una entitat pública que depèn de l’Ajuntament. Segons els estatuts, hi ha prevista la
possibilitat de crear la ﬁgura d’un gerent que
gestioni l’espai. Pel que fa a la resta de treballadors, la idea que hi ha és que allò funcioni
amb la pròpia plantilla de l’Ajuntament i, si
cal, s’haurà d’ampliar. Encara no ho podem
saber, però és susceptible que es creïn nous
llocs de feina.
La biblioteca sembla que es la gran
perjudicada de la decisió de construir
el Casal, quins plans hi ha per a la
biblioteca?
Ningú no ha dit que la biblioteca no es farà!
Ara bé, hem d’anar a pams. El primer projecte que tirarem endavant és el Casal per l’estat
en què es troba i perquè és una prioritat. I la
biblioteca a la Fàbrica de Pintures, segurament serà la pròxima inversió que es farà.
El projecte està continuant el seu camí de
redacció, aprovació...
De totes maneres, l’ediﬁci del Casal s’ha
de construir de zero mentre que en el
cas de la biblioteca, l’immoble existeix i
l’Ajuntament ja el va adquirir.
Sí, però és un tema de prioritats. Com que
no tenim possibilitat de fer-ho tot a l’hora...
Això no vol dir que deixarem de fer la nova
biblioteca, senzillament hem de veure quan
serà adequat tirar-la endavant.

“Encara haig de reﬂexionar
sobre el camí que ha de
prendre Can Manyé”
Quin camí ha de prendre Can Manyé?
M’agradaria que prengués continuïtat com
a centre d’art contemporani, un espai d’arts
visuals, que és com se l’anomena. En algun
moment s’ha trencat aquesta línia per alguna
exposició concreta, és cert, però es va creure
que es feia dins d’uns paràmetres artístics.
De totes maneres, malgrat que no em sembla malament el camí que porta, encara hi
haig de reﬂexionar més. És una assignatura
pendent, però segur que continuarem potenciant la vessant pedagògica i educativa del
projecte.
Pot un poble com Alella permetre’s un
equipament com aquest?
Econòmicament té una partida pressupostària que considerem correcta i que s’adapta a les nostres possibilitats. Pel que fa a la
valoració social, si miréssim la quantitat
de canalla i de pares que participen de les
expositives, veuríem que el rendiment és
positiu.
ÒSCAR PALLARÈS

Fede Salas a triat el Garden Arenas
per a la sessió fotogràﬁca
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El centre cultural Can Lleonart és un
vaixell que ja navega a tot drap, canviarà
de rumb ara que hi ets al capdavant?
Hem d’intentar continuar oferint uns serveis que s’adaptin a la realitat i la demanda
que tenim, però no per arribar a més gent,
hem de reduir els nivells de qualitat. Val més
sacriﬁcar quantitat que qualitat. En una circumstància econòmica com l’actual, és millor deixar de fer coses que no rebaixar la
qualitat de les que tenen èxit.
I quin futur té Can Magarola?
Sincerament... no ho sé. Estem pendents de
diverses coses, com que hi ha hagut també el
canvi de govern a la Generalitat... Semblava
que havia de ser la seu del Parc de la Serralada Litoral, però estem a l’espera de poder
acabar de planiﬁcar-ho. Està aturat perquè
no depèn exclusivament de nosaltres.
Hi haurà molts canvis a la Festa Major?
La festa major va bé, seguirem treballant
perfeccionant el que sigui possible. Això sí,
si fa falta caldrà adaptar-la econòmicament.
En moments com l’actual, des de l’equip de
govern tenim molt clar que el que no farem és
retallar ni rebaixar prestacions socials. En
tot cas, si s’ha d’ajustar alguna cosa, seran les
complementàries, com les manifestacions
lúdiques i festives, i no pas les bàsiques.
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“A la comissió de festes
caldria que encara vingués
més gent a participar”
Quin paper ha de tenir la Comissió
de Festes?
Des de l’experiència d’haver-ne format part,
penso que, tot i que cada vegada s’hi ha anat
incorporant gent nova, caldria que encara
en vingués més. M’agradaria que tingués el
màxim de representació possible, perquè si
la comissió fos realment representativa de
totes les persones del poble hauria de tenir
autonomia real per fer i desfer, per programar i desprogramar. Això des de dins no es
veu així, però si no és veritablement plural...
no estarà decidint un, però estaran decidint
entre quatre o cinc. Per tant, ﬁns que no creixi, se seguirà amb la dinàmica de prendre
decisions conjuntament entre la comissió i
l’Ajuntament.
Creus que han estat positius els canvis
introduïts a la Festa de la Verema?
Aquests canvis externs que la gent ha pogut
veure també en comporten alguns d’interns
a nivell d’estructura. Fins ara, la gestió de la
festa es portava des d’unes regidories i ara es
portarà des d’unes altres, jo ara només m’en-

carregaré de la part festiva. Ara bé, per les
opinions que hem anat recollint, els canvis
han estat força ben rebuts.
Continuaran els Espais de poesia?
Els mantindrem, però seran menys extensos.
A partir de 2012 els concentrarem en un o
dos caps de setmana màxim i sempre farem
que coincideixi amb el 23 d’abril, Sant Jordi.

Va néixer a Barcelona l’any 1955.
Va venir a Alella a principi dels setanta
perquè els seus pares van decidir traslladar-s’hi.
El seu primer record del poble és la sorra,
veia sorra per tot arreu.
D’Alella li agrada pràcticament tot.
I no li agrada la intransigència de segons
qui.
Políticament és deﬁneix com a nacionalista no excloent, i d’esquerres.
Diu que no té referents polítics i que no
és massa fetitxista amb aquestes coses.
És agnòstic.
Si ha de triar un vi de la DO Alella diu que
opta per un Ivori, d’Alella Vinícola.
El seu racó preferit d’Alella ja no existeix,
eren els garrofers d’on ara hi ha el Sistres.
Està donat d’alta de diverses xarxes socials
però no hi participa gaire.

ACTUALITAT

L’oposició recull ﬁrmes contra
la construcció del nou Casal

OLIVER DE ROS

El president del Casal diu que està dolgut perquè s’obvia que els socis donen
tot el seu patrimoni

Recollida de ﬁrmes en contra del Casal a la Plaça d’Antoni Pujades.

LAURA RUIZ
A mitjan de novembre van aparèixer arreu
del poble uns cartells on s’hi llegia una paraula en vermell: SIGNA. La resta de les lletres eren més petites però els que s’hi acostaven per llegir-les, s’adonaven que es tractava
d’una iniciativa dels tres grups a l’oposició
de l’Ajuntament: Convergència i Unió, Gent
d’Alella i el Partit Popular, per recollir signatures per evitar que l’Ajuntament liciti les
obres per començar a construir el nou Casal.
Per entendre com s’ha arribat ﬁns aquí, cal
que ens remuntem, com a mínim, al ple del
mes de setembre d’aquest any, quan va quedar aprovat el projecte executiu del centre
sociocultural del Casal d’Alella, amb els vots
favorables de l’equip de govern, format per
Esquerra Republicana de Catalunya i el Partit Socialista de Catalunya. Des d’aquell moment, l’oposició, que hi va votar en contra,
ha manifestat que s’oposa a la construcció
perquè comporta una despesa desmesurada,

no té un ﬁnançament clar i perquè, segons
ells, paralitzarà qualsevol altra iniciativa
durant molts anys.
Referèndum o recollida de signatures?
La intenció inicial de l’oposició era fer un
referèndum perquè els alellencs donessin
la seva opinió, però van acabar desestimant
aquesta opció perquè no tenien la capacitat
de fer-lo sense que fos opac. Van considerar
que no podien accedir al padró o al cens perquè haguessin infringit la llei de protecció
de dades.
Així, ﬁnalment, van optar per la recollida
de ﬁrmes. Van entrar una instància d’ocupació de la via pública a l’Ajuntament i, durant
tres caps de setmana, els militants dels tres
partits han estat en tres punts del poble, a la
porxada, al carrer Àfrica i a la plaça d’Antoni
Pujadas, recollint ﬁrmes. Segons Javier Berzosa, regidor del PP, l’objectiu és aconseguir
més ﬁrmes que els 1.588 vots que va obtenir

ERC+Sumem per Alella. Mercè Marzo, portaveu de Gd’A, en canvi, és menys precisa i
creu que la recollida ha de servir sobretot
per posar el debat sobre la taula i aconseguir
que l’equip de govern es replantegi tirar endavant el projecte. A cada punt de recollida
hi havia membres de diferents formacions i,
segons la portaveu de Convergència i Unió,
Cristina Xatart, el primer cap de setmana
es van aplegar 550 signatures. Durant els
tres caps de setmana en van recollir 1.255
de majors de 18 anys empadronats a Alella.
Ara, continuaran la recollida i les entregaran totes via moció al ple municipal de ﬁnal
de desembre. Xatart explica que estan molt
satisfets i que han pogut parlar amb moltes
persones que comparteixen la idea que ara
no és el moment de construir aquest equipament. Berzosa diu que hi ha persones que
van votar ERC que ara han ﬁrmat la seva
proposta. Marzo es mostra contenta perquè
molta gent ja n’havia sentit a parlar “no grà15
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cies al Full, sinó pel fulletó que nosaltres
hem fet arribar a totes les cases”.
Per saber què en pensen de tot plegat uns
dels principals implicats, els socis del Casal,
hem parlat amb Jesus Ruiz, que fa trenta
anys que és soci del Casal i que actualment
n’és el president. Ruiz ens explica que han
enviat una circular interna per explicar als
socis una mica d’història perquè sàpiguen
com s’ha arribat ﬁns aquí i per desmentir
algunes de les aﬁrmacions de l’oposició.
Sorpresos i indignats
El president explica que han pres aquesta
decisió perquè estan “sorpresos i indignats
per com han plantejat la campanya”. De fet,

admet que quan se’n van assabentar va ser
com un gerro d’aigua freda: “respectem que
no estiguin d’acord amb el projecte, però
ens sap greu que per defensar la seva posició recorrin a mentides i enganys i utilitzin
arguments populistes”.
El que més els dol és que l’oposició només expliqui que el cost del nou casal es
pagarà amb diners municipals i que s’obviï
en tot moment que els socis del Casal van
aprovar en assemblea extraordinària cedir tot el seu patrimoni. A més, Ruiz també
desmenteix algunes de les aﬁrmacions del
fulletó que ha repartit l’oposició com ara:
“Sòl i diners públics per a un equipament

semiprivat, gestionat pel consorci del Casal
(51% Ajuntament, 49% Casal)”. Explica que
en els estatuts de consorci del Casal d’Alella
s’hi deixa clar en l’article 1 que és una entitat
pública.
Ara caldrà veure quina serà la reacció
de l’equip de govern quan es decideixi fer
entrega del recull de ﬁrmes. De moment,
que si es compleixen les previsions de les
subvencions, les obres es licitaran el 2012 i
l’objectiu és que el centre sociocultural del
Casal entri en funcionament el 2014. Per
saber tots els detalls vegeu les entrevistes
amb l’alcalde (pàg. 17) i amb el regidor de
Cultura (pàg. 11).

Pobles hipotecats a causa de joies impagables
Un de cada tres municipis de Catalunya té actualment problemes per a mantenir un pressupost
equilibrat. En molts casos, s’ha arribat a aquesta
situació a causa d’una inversió desproporcionada.
A mesura que la crisi ha anat avançant, alguns
mitjans han fet sortir a la llum equipaments d’arreu del territori que han portat als Ajuntaments a
tenir un deute desmesurat. La Vanguardia n’ha fet
un especial seguiment i fa uns mesos va explicar
en diversos articles alguns dels casos més desor-

bitats. És el cas de Castellterçol, al Vallès Oriental,
que té un equipament, el Centre Espai Escènic,
que va costar dos milions d’euros que no s’han
pagat i que no pot utilitzar perquè els llums i el
terra no són adequats. L’Ajuntament d’un altre
poble, Corbins, al Segrià, amb mil tres-cents habitants, va voler remodelar el casal i com que s’hi
va detectar aluminosi es va decidir tirar-lo a terra i
es van gastar dos milions d’euros en construir-ne
un de nou que ara no es pot utilitzar perquè els

Com serà el nou Casal?
El centre sociocultural estarà situat a Can Calderó, a l’espai on ara hi ha
un pàrquing de sorra, al costat de l’Alella Vinícola.
El projecte aprovat l’ha redactat l’empresa DAAB Vila-Ferrer-Canosa Arquitectes.
L’ediﬁci tindrà una superfície construïda de 2.900 metres quadrats.
El centre estarà dividit en tres plantes. Al subterrani hi haurà una sala polivalent amb
capacitat per 300 persones assegudes o 700 dempeus, aules per a l’escola municipal de dansa, una sala de lectura i algunes sales més. A la planta baixa, hi haurà l’accés principal amb
un vestíbul, el bar, els camerinos i altres sales de magatzem. A la primera planta hi haurà les
oﬁcines, dos bucs d’assaig per a músics, el muntacàrregues i altres instal·lacions tècniques.
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costos són massa elevats. Els informatius de TV3
també van oferir un reportatge semblant. Parlaven de la nova biblioteca d’Anglès, a la Selva, on
no hi ha cap prestatgeria ni cap llibre perquè el
nou govern municipal no té diners per omplir-la.
També hi apareixia el teatre de Seva, un poble
d’Osona amb 3.300 habitants i un teatre que
havia de valer 2 milions en va costar més de 4 i
mig. Hi ha activitats programades només per un
cop al mes.

ACTUALITAT

El pressupost del nou
Casal explicat per l’alcalde
Andreu Francisco
“La nostra posició és que aquesta inversió ha de tenir un cost màxim de
6 milions d’euros; si això no es possible, tenim clar que s’haurà d’esperar...”
RAMON RUIZ
Sembla que ningú no discuteix que Alella
necessita un nou Casal. El que sí què es posa
en qüestió es la dimensió del projecte aprovat i, sobre tot, el seu ﬁnançament. Es per
això que hem anat a veure Andreu Francisco perquè ens expliqui amb més detall els
números.
L’esquema què l’Alcalde ha avançat en un
parell d’ocasions es:

Pressupost
Projecte escenogràﬁc
Direcció d’obres
Grades
Total

6.459.322
489.000
210.000
142.000
7.300.322

Pressupost total aprox.
Previsió de despesa
Estalvi

7.300.000
6.000.000
1.300.000

Previsió de despesa
100,00 %

17,80 %
6.000.000

Recursos no municipals 2.300.000 38,34 %
Subvenció Generalitat
717.000 11,95 %
Subvenció Diputació
283.000
4,72 %
Venda del Casal antic
1.300.000 21,67 %
Aportació municipal
Crèdit escola
Recursos propis

3.700.000
3.400.000
300.000

61,67 %
56,67 %
5,00 %
ÒSCAR PALLARÈS

Què passarà si no apareix cap constructor
que baixi ﬁns aquests 6 milions d’euros?
Si la suma de les partides se’n van més enllà
dels 6 milions no l’adjudicarem.
Es legal rebutjar ofertes que estiguin dins
els paràmetres del concurs?
Sí, es pot fer i, si cal, ho farem.
Però sovint les coses que s’adjudiquen
per un preu després acaben costant més?
La nostra darrera experiència, l’ampliació

de l’escola Fabra, es va adjudicar per un 21%
menys i s’ha tancat pel preu que es va adjudicar. S’ha d’acabar d’ajustar, però només hi
ha una petita variació. A més, s’han pogut fer
més coses de les previstes. Amb una bona
direcció d’obra i una empresa seriosa és possible no desviar-se del pressupost.
Anem per les partides d’ingressos. Primer
de tot la subvenció de la Generalitat?
Aquesta subvenció forma part del PUOSC
2008/2012. En principi està condicionat a

que l’obra es comenci el 2012, sinó s’hauria
de demanar una pròrroga... però fent l’obra
es pot comptar amb aquests diners, ﬁns ara
tots els PUOSC s’han cobrat bé, com les
obres d’arranjament de davant de la Plaça
d’Antoni Pujadas. Aquest any també comptem amb diners del PUOSC per la substitució
de canonades a Mas Coll i pel nou tram de
la riera a l’alçada de Can Llimona.
I la subvenció de la Diputació?
De moment només és una hipòtesi, per tant,
17
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a l’esquema aquesta partida s’hauria de traslladar a “recursos municipals”. Si després hi
podem comptar, doncs millor. Se suposa que
la Diputació el 2012 traurà la seva línia de suport per a inversions, que en diuen Xarxa. En
el mandat anterior ens van concedir 350 mil
euros que van estar destinats a la redacció
dels projectes del Casal i el de la Biblioteca,
que justament està a punt de sortir. L’any

que ve esperem que tornin a oferir aquest
tipus d’ajuts bastant discrecionals. I si va
com abans ens diran: “us toca tant, a que
voleu destinar-los?” És raonable pensar que
podrem comptar amb alguna quantitat que
destinaríem al Casal.
Qui ha valorat el sòl de l’actual Casal en
1.3 milions d’euros?
Encara no fa un any així ho van fer els serveis tècnics municipals.
I ja es podrien vendre aquest terrenys?
Primer cal aprovar el POUM, cosa que, previsiblement, s’esdevindrà durant 2012
Creieu que serà fàcil trobar un comprador?
No cal córrer. Potser el més raonable serà
agafar una hipoteca què permeti ﬁnançar
l’obra, és preferible vendre amb calma. Estem parlant d’una ﬁnca molt ben situada en
el centre d’Alella i això, malgrat la crisi, té
un valor. Existeix molta gent que va venir a
Alella els 70 i 80 i que viu a la perifèria i generen una gran demanda per venir al centre
a un tipus d’habitatge més petit...
Potser els locals comercials ara no tenen
tanta sortida?
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Ara hi ha molt de pessimisme, però jo vull
ser positiu. La bombolla no tornarà, i ja està
be que no torni, però a Alella hi ha i hi haurà
demanda d’habitatges d’unes certes dimensions. I d’aquí que això es pugui construir
estem parlant de 2015 o 2016; hem d’esperar
que aleshores estiguem una mica millor, ja
que sinó potser tindrem un altre problema
encara més greu.

Pots explicar els detalls del crèdit de
l’escola?
Es va constituir la tardor de 2009, amb 2
anys de carència i quinze anys d’amortització. No està condicionat a cap ﬁnalitat concreta, el vam demanar per ﬁnançar l’ampliació de l’escola, però un cop ens torni els
diners la Generalitat, els podem emprar pel
que convingui. La Generalitat ja ha tornat un
milió i mig, i en pocs mesos esperem que ens
arribi la resta. El 2012 començarà l’amortització, uns 226 mil euros l’any. Ara hem fet
una amortització anticipada de 235 mil, per
tant disposarem d’uns 3.165.000 per destinar
al nou Casal.

“Caldrà una aportació
municipal d’entre 700 i
900 mil euros”
Així doncs quina serà l’aportació municipal directa?
Per completar el pressupost caldran entre
700 i 900 mil euros. Això sense comptar la
possible subvenció de la Diputació. Esperem
també que hi hagi nous PUOSC de la Gene-

ralitat als quals ens acolliríem per aquesta
obra si fos el cas.
Quan preveieu doncs que es construeixi
el nou Casal?
Si l’obra va endavant seria d’aquí un any
aproximadament, i com que duraria uns 18
mesos, ﬁnalitzaria cap a la tardor de 2014.
Un altre tema que es qüestiona es el del
cost de manteniment...
Disposem d’un estudi de viabilitat econòmica redactat per un economista especialista en equipaments. Pensem que el seu
plantejament és, ﬁns i tot, millorable; sobretot en relació al personal. Es preveuen
entre 3 o 4 llocs de treball, un conserge i
mig, un suport administratiu i un gerent/
tècnic; quelcom tipus Can Lleonart, on hi
tenim quatre persones. Hi ha una forquilla
d’estalvi que va entre 40 i 130 mil euros anys
en funció de si el personal provingués de
la plantilla o fos de nova contractació. Pel
que fa a la programació, el nou equipament
podria absorbir molts esdeveniment que ara
ja es realitzen com els cicles de concerts, les
activitats infantils o el Festival d’Estiu pel
qual, per exemple, cada vegada que hem de
muntar un escenari té un cost important.
També preveiem noves programacions,
com ara teatre, cinema, etc. També dins
el projecte global d’enoturisme que estem
desenvolupant, aquest espai podria servir
per celebrar esdeveniments i trobades d’empreses: hi tenim els cellers Boquet d’Alella i
Alella Vinícola al costat...
Si es construeix el nou Casal com quedarà el deute municipal?
El millor escenari seria que cap allà el 2015
poguéssim vendre el sòl del Casal antic.
Ens trobaríem doncs, a ﬁnal de mandat,
amb un deute d’uns 2,4 o 2,5 milions d’euros, perquè ja hi haurà amortitzacions realitzades. I en el pitjor dels escenaris, a
aquests 2,4 milions, caldria afegir el milió
i escaig del crèdit pont del Casal. Abans
del 2015 potser no sigui el millor moment
per vendre, però hem d’esperar que al llarg
de l’altre mandat, 2015-2019 es donin les
condicions per a obtenir-ne, ﬁns i tot, un
millor preu. Per tant podríem estar amb
un deute d’uns 3,6 o 3,7 milions, dels quals
hi hauria el contravalor disponible per a
poder vendre a curt termini del sòl de l’antic Casal. Aquest és un projecte important
què enriquirà les condicions de vida dels
alellencs. Em nego a ser pessimista, penso
que les administracions hem de seguir essent un motor econòmic. Per altre banda
sóc el primer interessat, després de 8 anys
de gestió seriosa, que el municipi pugui
seguir comptant d’unes ﬁnances ben sanejades.
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Sala de
mostres
Hem donat veu a govern, oposició i entitat sobre l’afer Casal
d’Alella. Amb aquesta
sala de mostres qualiﬁcada oferim més varietat d’opinions. Hem
parlat amb cinc ex-regidors de Cultura, un
economista i un soci
fundador del Casal.
Aquests dos darrers
també han passat per
l’Ajuntament, però no
parlen des d’aquesta
condició.

Carles Pérez

Fede Moraleda

Antònia de Gràcia

Ex-regidor de cultura

Ex-regidor de cultura

Ex-regidora de Cultura

Ja fa 6 anys que es va constituir el Consorci del Casal, no
és una novetat que s’hagin
projectat bucs d’assaig i una
sala per a 300 persones. Hi
ha un consens que el poble
necessita aquest equipament
i durant aquests 6 anys ningú
s’hi ha oposat. El debat no és
aquest, el debat és econòmic.
En plena crisi, suposo que els
partits de l’oposició tenen
por. Però pel què conec al
Fede i pel què he treballat
amb l’Andreu, que ha fet una
gestió econòmica impecable,
sé que no es llançaran a la
piscina si no està plena.

La meva opinió és que és una
obra necessària per a la població però que aquest no és
el moment de fer-la. En una
situació econòmica com la
que viu avui Alella, si s’inverteixen 7 milions hauria de ser
en alguna cosa que dinamitzi
comerç. Clar que mentre
duri l’obra els treballadors
faran despesa als restaurants
i comerços locals, però és
una repercussió inapreciable
pel què s’ha de gastar. Des
del meu punt de vista és una
obra sobredimensionada i
que penso que serà cara de
mantenir.

El Casal s’ha de fer, hi estic
d’acord. Quan i com? Aquí
està el problema. Si en
aquest moment fos regidora,
jo donaria prioritat a la nova
biblioteca perquè és un servei
públic. El Casal és una entitat
privada, tot i que sense afany
de lucre. Jo els animaria a
cercar subvencions, a treballar per fer més socis, apujar
quotes per aconseguir el
ﬁnançament... Jo els recolzo,
ara com abans, però crec que
abans cal fer la biblioteca.
Potser caldria estar uns anys
sense Casal ﬁns que hi hagi
diners per fer-lo.

Marta Giralt

Josep Maria Fiter

Isidre Oliveras

Antoni Pérez

Ex-regidora de Cultura

Assessor ﬁnancer

Impulsor del Casal.

Ex-regidor de cultura

Malgrat el moment difícil,
és molt important treballar
per crear un entorn cultural
potent. És en els entorns culturals forts, amb bons equipaments que generin activitat i
coneixement on es desenvolupen també les economies.
Tenir bones escoles, incrementar el nivell cultural de la
població, crear un benestar
des del punt de vista educatiu
i cultural... és bàsic. Cal que se
sàpiga que el nou centre no
és una continuació del Casal,
sinó que és una cosa nova on
l’entitat Casal d’Alella hi té un
espai i una gestió.

Quan una empresa fa una
inversió es ﬁxa un període
d’amortització i un objectiu
de beneﬁcis, però quan és
un ajuntament qui la fa és
diferent: el bé social no té
amortització. No penso que
invertir 6 milions d’euros en un
equipament cultural sigui una
bogeria; el poble necessita uns
serveis i la primera funció d’un
ajuntament és proveir-los.
Tenim la sort de tenir un ajuntament sanejat, per tant, si
Alella necessita aquest centre
cultural i tenim clar d’on han
de sortir els diners per fer-lo,
es pot tirar-lo endavant.

Penso que l’alcalde fa el que
ha de fer. Al poble li fa falta
un Casal així, com el que es
proposa en el projecte, i és
que és una vergonya que no
el tinguem des de fa temps,
essent com som 10.000
habitants. Mira Vallromanes,
tenen un local estupendu. Cal
que hi posem el coll tots per
mirar de tirar-lo endavant. Ja
fa temps, li vaig dir al Fede
Salas, quan n’era el president:
“No fareu res del Casal si no
ho feu amb l’Ajuntament”.
Tenien por de perdre la propietat, però allò és del poble, i
ha de ser un bé pel poble.

Es tracta d’una inversió important, però el casal aglutina
entitats, cultura, activitats... i
això és molt important. Crec
que és interessant que es pugui fer i compto que l’alcalde
i l’equip de govern buscarà
el ﬁnançament necessari. Els
que van fer el Casal actual,
alguns d’ells ja no hi són, el
van fer amb molta il·lusió.
Ara cal posar-hi també molta
il·lusió. No sé amb quines
subvencions es pot comptar,
però si els números estan
clars i s’aconsegueix un bon
ﬁnançament, és una operació
que s’ha de fer.
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Els pisos socials de Cal
Doctor no es vendran

ÒSCAR PALLARÈS

La Generalitat posa al mercat la principal promoció d’habitatges públics del
poble, davant el rebuig general de veïns i Ajuntament. Al ﬁnal, ningú els compra
AGNÈS CÉSPEDES
Les urgències de la Generalitat de Catalunya
per abastir de fons les seves arques en el tan
pregonat moment de crisi econòmica actual,
està portant diversos dels seus departaments
i organismes a vendre propietats i privatitzar
els seus serveis. En aquest marc es troba l’Institut Català del Sòl (INCASÒL), que el passat
20 d’octubre, adduint aquestes urgents necessitats pecuniàries, va posar a la venda la
promoció d’habitatges públics de Cal Doctor,
així com les de Cal Jordana i del Sector Llevant del Masnou i la Fàbrica de Can Bassols i
de La Plana de Teià. Un mes després, el 21 de
novembre, es va cloure el període de licitació
sense cap oferta per les promocions, havent
aconseguit, això sí, encendre els ànims i la
desconﬁança dels veïns i dels tres consistoris
afectats, que veuen com les intencions de la
Generalitat en matèria econòmica s’allunyen
de les polítiques socials i de la col·laboració
amb els ens municipals.

Habitatges públics de Cal Doctor
Riera de la Coma Fosca, 48-54
61 pisos socials
66 aparcaments
En règim de lloguer
Estaven en venda per 6.571.000€

L’OFERTA DE L’INCASÒL
CONSISTIA EN 5 PROMOCIONS
AMB 193 HABITATGES I 200
PLACES D’APARCAMENT
D’ENTRE 2 I 3 ANYS
D’ANTIGUITAT DISTRIBUÏTS
ENTRE ELS MUNICIPIS
D’ALELLA, EL MASNOU I TEIÀ

L’oferta immobiliària de l’INCASÒL era
sucosa: 193 habitatges i 200 places d’aparcament d’entre 2 i 3 anys d’antiguitat distribuïts
entre els municipis d’Alella, El Masnou i Teià.
Tot el paquet, per una mica més de 16 milions
d’euros. En el cas de la promoció d’habitatges
públics de Cal Doctor, consistent en 61 pisos i
66 aparcaments, es venia especíﬁcament per
6,6 milions d’euros. Aquesta resultava ser una
operació sense precedents, ja que és la primera vegada que l’INCASÒL pretenia obtenir ingressos amb pisos socials d’aquesta manera.
La voluntat comercialitzadora de l’INCASÒL va sorprendre tothom, des dels veïns
afectats que temien per les seves condicions
de lloguer, ﬁns als propis Ajuntaments dels
municipis implicats, que veien com el sòl públic cedit sense cap cost podia convertir-se
en privat i revertir en economies alienes,
deixant-los sense un actiu social llargament
reivindicat i treballat al llarg de diverses legislatures.
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Malgrat que l’INCASÒL assegurava que
aquesta operació de compra-venda no afectava les condicions dels convenis subscrits amb
els ajuntaments i els contractes de lloguer
establerts amb els inquilins, les mobilitzacions no es van fer esperar.
El Ple Extraordinari del consistori alellenc celebrat el 28 d’octubre va aprovar per
unanimitat –amb els vots a favor de tots els
grups- una moció que instava la Generalitat
a fer-se enrere en la seva intenció de vendre
els habitatges de Cal Doctor. L’Ajuntament
al·legava, en aquest document, que la promoció subjecte d’aquesta venda es troba sobre
unes parcel·les qualiﬁcades com a reserva
d’habitatge protegit i que la cessió de sòl que
se li va fer els anys 2005 i 2006 es duia a terme
considerant que en tant que Administració
Pública, aquests pisos no passarien a mans
privades. A més, expressava el temor que un
canvi de titularitat suposés una alteració de
les condicions d’accés a aquests habitatges,
que quedarien a criteri del nou propietari, i
que un cop transcorreguts els 30 anys de règim social actual que ﬁxa la Llei, els 61 pisos
podrien ser venuts a preu de mercat, fent que
Alella perdés així una part d’habitatge públic
molt important pel municipi.
Tots a una
Els tres Ajuntament dels pobles implicats
-Alella, El Masnou i Teià- han demostrat una
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molt bona coordinació i sintonia en aquest
cas, tot i representar forces polítiques diferents. I és que des del moment en què es va
conèixer la posada en venda de les cinc promocions d’habitatges públics dels seus municipis, van fer front comú davant l’INCASÒL.
Una trobada celebrada el 3 de novembre
entre els alcaldes Andreu Francisco, d’Alella,
Pere Parés, d’El Masnou, i Joan Castan, de
Teià, va servir per assentar les bases d’una
sèrie de demandes i inquietuds que calia
transmetre a la Generalitat. En primer lloc,
que la cessió de sòl municipal es va fer a la
Generalitat en tant que administració pública, entenent que les promocions d’habitatges
allà construïts tindrien l’estatus de públics. I
segon, que les intencions comercials de l’INCASÒL trenquen amb la voluntat expressada
pels Ajuntaments i els objectius signats en els
convenis de cessió dels terrenys. En aquesta
línia es va acordar instar l’INCASÒL a retirar
de la venda les cinc promocions, i advertir-lo
que si no atenia aquesta petició s’emprendrien les accions legals que es consideressin
necessàries.
Els acords presos pels alcaldes van ser
transmesos a la Generalitat, que el 18 de
novembre reunia el conseller de Territori i
Sostenibilitat, Lluís Recoder, amb Francisco,
Parés i Castan per escoltar els seus posicionaments i expressar-los de primera mà la
complicada situació de l’INCASÒL i les intencions del seu Departament per fer front
a la manca de liquiditat i a l’endeutament.
Recoder, lluny de comprometre’s amb cap
possible sortida, va dir que estudiaria el cas
d’aquestes promocions, però insistí en què,
en el cas de venda, “els habitatges continuaran sent protegits i que els seus lloguers es
mantindrien com a habitatges de promoció
pública”. Una aﬁrmació que no deixava tranquils als afectats, ja que es plantejava el dubte
de si sota titularitat privada l’accés al lloguer
d’aquests habitatges es faria en condicions

ALELLA, EL MASNOU I TEIÀ
HAN FET FRONT COMÚ PER
OPOSAR-SE A LA VENDA DELS
HABITATGES SOCIALS
d’igualtat i la sospita que un cop transcorreguts els 30 anys que ﬁxa la Llei perquè es
mantingui el caràcter públic d’aquestes promocions, fossin venudes –aleshores sí- a preu
de mercat.
Rebuig veïnal
L’oposició a la venda de les promocions de
Cal Doctor, d’Alella, i de Cal Jordana i del
Sector Llevant del Masnou i la Fàbrica de Can
Bassols i de La Plana de Teià, va anar molt

més enllà de les parets dels Ajuntaments. Diversos veïns i col·lectius ciutadans, així com
agrupacions locals de diferents formacions
polítiques, van manifestar obertament el seu
rebuig a la venda dels habitatges socials dels
seus municipis.
Un dels que va anar més lluny va ser el
col·lectiu alellenc La Garnatxa, qui a les seves
manifestacions i clar posicionament en contra expressat al seu blog, va afegir una denúncia al Síndic de Greuges. Aquest grup ciutadà,
que ha format part del govern municipal en
les dues darreres legislatures assumint, precisament, l’àrea d’Urbanisme, va presentar
una queixa formal al Síndic fonamentant-se
en què l’INCASÒL no pot modiﬁcar la ﬁnalitat de la cessió de sòl públic realitzada per
l’Ajuntament de manera unilateral ni anar en
contra de l’acord que hi va subscriure. Considera, a més, que no pot ser que predominin
els interessos econòmics de l’INCASÒL per
sobre de l’interès general i un dret fonamental
com és el de l’accés a l’habitatge, i que s’ha
produït un trencament dels principis generals
de lleialtat institucional i conﬁança legítima
entre administracions, en actuar la Generalitat d’esquena a l’Ajuntament.
D’altres col·lectius també, es van mobilitzat tot recollint ﬁrmes en contra la venda,
van penjar pancartes als seus balcons i ﬁns
i tot, a la promoció del Sector Llevant d’El
Masnou, es va dur a terme un intent per crear
una cooperativa de propietaris per a intentar
comprar els habitatges que ara per ara tenen
llogats.
Final feliç?
Sigui per aquestes mobilitzacions ciutadanes,
per la pressió exercida des dels tres ajuntaments implicats, o qualsevol altre motiu que
no s’ha donat a conèixer, el fet és que un cop
tancat el període per a presentar ofertes de
compra, el 21 de novembre, el concurs de licitació va quedar desert. Ningú es va interessar
per adquirir els habitatges socials comercialitzats per l’INCASÒL, de manera que, ara
per ara, els pisos de Cal Doctor –i els de les
promocions afectades d’El Masnou i Teià- seguiran en el mateix règim que ﬁns ara, sota
titularitat de la Generalitat de Catalunya.
“Després que el procés de licitació hagi
quedat desert, els habitatges de Cal Doctor
es troben en el mateix estat en què estaven
inicialment i continuaran així durant molt
anys”, assegura l’alcalde Andreu Francisco,
qui preguntat per la possibilitat que una situació així es repeteixi en el futur aﬁrma que
“no hi ha cap risc, perquè tenim el compromís
que aquestes promocions no tornaran a sortir
a la venda”.
D’aquesta manera, es clou una situació
que ha posat en alerta sobre la venda de patrimoni públic, en el que hauria estat un perjudici molt gran per a la ciutadania alellenca.
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In memoriam Jesús Barnadas
Parellada (1916-2011)
AGNÈS CÉSPEDES
El passat 25 de novembre es van celebrar les
exèquies per Jesús Barnadas Parellada, ﬁll
d’Alella, qui ens deixava als 95 anys. Darrera deixa família, amics i, també, un poble al
qual hi va dedicar molts anys de la seva vida i
que li deu la gran transformació i els avenços
soferts en la dècada dels 70.
L’any 1969 Alella era un vila rural, amb
poc menys de 2.000 habitants. L’aigua potable s’extreia de pous i mines particulars, les
aigües residuals es quedaven estancades als
pous negres de cada casa, i tan sols estaven
pavimentats els carrers de Dalt, del Mig i de
Baix. El ﬁns aleshores alcalde Josep M. Gispert, el treien del càrrec i era hora de trobar-li
un substitut que encapçalés l’Ajuntament. “En
temps de Franco tot anava a dit. Eren quatre
–el Marquès, el senyor de les Quatre Torres i
algun que altre falangista els que escollien la
persona”, explica Jordi Ribas, que en aquell
moment era el forner del poble. El fet és que
van temptejar diverses persones, i ﬁnalment
es va acordar elegir Jesús Barnadas, un home
molt religiós.
Després d’un primer temps de desorientació, i del posterior dol per la pèrdua del seu
ﬁll gran, Barnadas va assumir la responsabilitat amb una dedicació extraordinària,
buscant en amics i companys del poble, el
suport que necessitava per tirar endavant els
canvis que tenia pensants per a la vila. Així
es va recolzar en el propi Jordi Ribas, que
ja havia estat regidor amb en Gispert i coneixia el funcionament de l’Ajuntament. “Hi
havia moltes coses a fer: en aquell moment
quasi no arribava l’aigua a les cases, la poca
electricitat que hi havia, saltava cada dos per
tres, tampoc teníem telèfon, i sobretot, no
hi havia clavegueres”, apunta Ribas. Per la
seva banda, Isidre Oliveras, constructor, qui
va ser requerit com a regidor l’any 1973 per
al propi Barnadas perquè l’ajudés en l’obra
pública que s’havia de desenvolupar, remarca que “s’ha de pensar que a principi dels 70
Alella era un poble molt rural. No hi havia
cloaques, i el fet que els residus de les cases
s’acumulessin als pous secs, produïa molts
brots de tifus”.
Amb aquest punt de partida, aquell consistori va començar a treballar. Va coincidir

CEDIDA

Recordem l’alcalde que va transformar Alella en un poble modern

que “en aquell moment l’empresa SOREA es
va oferir a l’Ajuntament per a fer la nova xarxa
d’aigua i portar-la a les urbanitzacions que
s’estaven construïnt”, diu Ribas, “i en Barnadas els va demanar contraprestacions a mode
de donatiu a canvi de cedir-los la gestió de les
aigües”. Oliveras recorda també que “es feia
pagar als promotors de les urbanitzacions
per a què els fes arribar l’aigua”. D’aquesta
manera, es va fer la xarxa d’aigua potable i
en Barnadas va obtenir uns quants milions
de pessetes “amb els quals es va poder dur
a terme la instal·lació del gas, de l’electricitat i de les clavegueres sense fer pagar cap
mena de contribució als veïns”, diu Jordi Ribas, afegint que “l’únic que havien de pagar,
eren 25 pessetes per fer la connexió dels seus
domicilis a les escomeses del clavegueram”.
Oliveras afegeix a més, que “vam aproﬁtar
que teníem les rases obertes per a les cloaques per a fer-hi passar les canonades del gas
i de l’aigua potable”.
També en aquell temps, “es va fer la installació d’enllumenat a tot el poble, que ﬁns aleshores només comptava amb petits llumets en
algunes cantonades. Val a dir que en aquest
cas, els perjudicats van ser els que festejaven,
que ja no es podien amagar a la penombra”,

apunta irònic Oliveras, qui ennumera diverses de les obres assumides al llarg d’aquells
anys: “Vam fer les voreres de la Riera noves, i
les rajoles vermelles i blanques que encara hi
ha ara són d’aquella època. També vam comprar el terreny per a fer-hi el camp de futbol
i vam començar la construcció de la seu de
l’Ajuntament actual”. Oliveras explica també
que “vam pavimentar tots els carrers des del
Cafè de Baix ﬁns al veïnat de Ca l’Arenas i
vam soterrar la línia d’alta tensió des del carrer del Cementiri ﬁns aquí a la Rambla Àngel
Guimerà”. Una altra de les ﬁtes aconseguides
va ser l’automatització del telèfon, com recorda Jordi Ribas: “En aquell moment encara no
teníem telèfon automàtic. Funcionàvem per
centraleta. Telefònica ens ho posava difícil,
però ell els va plantar cara. De fet, plantava
cara a tothom. I al ﬁnal ho va aconseguir”.
“Eren temps difícils, en què t’ho controlaven tot. A Alella, vam tenir la sort que
durant un temps no hi va haver secretari a
l’Ajuntament, i en Barnadas i jo, que era el
caixer, vam poder tirar endavant moltes coses”, comenta Ribas, que en relació a l’època
en què els va tocar exercir els seus càrrec
especiﬁca que “d’en Franco no en vam parlar
mai, teníem massa feina per fer”. A destacar
també, com assegura Oliveras que “no vam
deixar ni un deute”, a la qual cosa Ribas, diu
que “quan vam plegar, els comptes municipals
tenien un superàvit de 14 milions”.
De la manera de ser de Jesús Barnadas,
Jordi Ribas el deﬁneix com que “era un home
molt seriós, de certa duresa, i altament religiós, però era molt educat. I sobretot, era un
home molt honrat, que s’estimava el poble per
sobre de tot”. A la qual cosa Oliveras constata
que “en aquells temps els càrrecs públics no
cobràvem res”, fet pel qual, consideren que
tanta dedicació té molt més mèrit.
“Era l’home que necessitava Alella en
aquell moment”, aﬁrma Ribas, considerant
que “Barnadas fou qui va despertar Alella
d’una son mil·lenària. Va ser un molt bon
alcalde i una bona persona. Es mereix un
homenatge”. Isidre Oliveras es pronuncia en
la mateixa línia: “El poble li deu un gran monument a Jesús Barnadas. Gràcies a ell vam
deixar de ser una vila rural i vam passar a ser
un poble modern”.
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CiU arrasa i el PP torna
a ser segona força
Desglossant els resultats d’Alella a les eleccions espanyoles del 20 de novembre

El vot diferenciat dels alellencs
Amb els resultats davant, queda clar, una
vegada més, que els alellencs voten diferent

molt semblants tot i que menors perquè va
haver-hi més abstenció.
Sembla que, com passa habitualment, la
ciutadania creu que és més important triar
els governants de l’Estat, i l’abstenció a les
generals espanyoles sempre és més baixa
que a la resta. Tot i això, del 2000 ençà, els
alellencs, igual que la resta de catalans, han

EL VOT NUL ES MULTIPLICA
PER QUATRE, PERÒ NOMÉS
REPRESENTA UN 1,34%
DEL TOTAL
ROGER DE MARFÀ

LAURA RUIZ
A les eleccions del proppassat 20 de novembre, els alellencs van votar massivament a
Convergència i Unió (45% dels vots). A diferència que a la resta de Catalunya, el Partit Popular va quedar com a segona força
(20,5%) i el Partit Socialista de Catalunya,
com a tercera (14,5%). Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per CatalunyaVerds van quedar en un segon pla, amb el
8,5 i 4,8 per cent dels vots respectivament.
Aquests comicis estaven marcats, amb el
permís de la crisi econòmica, per la irrupció
dels indignats. Dins del moviment, hi havia
qui advocava pel vot nul, el vot en blanc o
l’abstenció. A Alella el vot nul va pujar del 0,35
a l’1,34%, els vots en blanc van incrementar
un 0,7% i l’abstenció va ser més baixa que a
la resta del país (27,52%, en front del 33,18 %
de mitjana a Catalunya). Ara bé, una altra
opció promoguda per alguns emprenyats amb
el sistema era votar el partit dels Escons en
Blanc. A casa nostra va aconseguir gairebé
un centenar de vots (1,92% del total). Els Anticapitalistes, en canvi, només 23.

segons de quina institució es tracti. Els
resultats de les eleccions locals, celebrades fa només set mesos, disten molt dels
d’aquestes darreres, en què s’escollien la
constitució del congrés i el senat espanyol.
En canvi, la comparació amb les darreres
eleccions catalanes, celebrades el 28 de novembre del 2010, és fàcil: els resultats són

Resultats d’Alella a les eleccions del congrès espanyol
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anat deixant progressivament de banda el
bipartidisme i han apostat cada vegada més
pels partits de base catalana, sobretot CiU,
però també ERC i ICV. En aquesta ocasió,
però, aquest dos partits que fa temps que
són la quarta i la cinquena força a Alella,
han perdut vots. Segurament degut a la pujada de CiU.
Potser una de les grans diferències
d’Alella amb la resta del país és que el PP
es va situar com la segona força malgrat que
a la resta del país aquesta posició l’ocupa
el PSC. Aquest fet comença a no ser nou a
Alella, ja va passar a les catalanes de fa un
any. A les eleccions de 1993, 1996 i 2000,
el PP també va ser segona força a Alella,
amb un resultat de més del 26% l’any 2000,
quan Josep Piqué encapçalava els populars
a Catalunya i Aznar va guanyar per majoria
absoluta.
El 2004, en canvi, amb l’atemptat de
l’11M ben present, els resultats van ser molt
diferents i el PP va patir una davallada arreu que a Alella el va fer quedar-se com la
tercera força. Així com el 2008, en què la
principal novetat a Alella va ser que el PSC
va situar-se com a primera força tot i anar
seguit per molt de prop per CiU. L’hegemonia dels convergents és indubtable a Alella,
excepte a les del 2008 i a les primeres de
l’any 1977, a les eleccions estatals sempre
han sigut la primera força, sovint a molta
diferència del segon.
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Tancat per retallades?

ÒSCAR PALLARÈS

Del 2 de novembre al 12 de gener de 2012 el Consultori d’Alella no oferirà
el servei de pediatria

RAMON ANGLADA
Des del passat 2 de novembre el Consultori
d’Alella s’ha quedat sense servei de pediatria
ﬁns a inicis de gener de 2012. Un servei considerat del tot insuﬁcient per molts dels seus
usuaris, només dos matins a la setmana, que
aproximadament durant dos mesos s’oferirà
des del CAP del Masnou. Per uns aquesta és
una conseqüència més de les retallades a la
sanitat pública per part del Govern de Convergència i Unió mentre que per d’altres no podem
parlar de cap retallada sinó simplement d’una
reorganització del servei.
Tot i que en anys anteriors el servei de pediatria ja s’havia traslladat al CAP del Masnou
en moments puntuals i en dates com el pont de
la Constitució, Setmana Santa o les vacances
d’estiu mai no s’havia traslladat el servei amb
tantes setmanes d’antelació respecte d’aquests
períodes. A més de la pèrdua d’aquest servei al
llarg de la setmana del 5 al 9 de desembre el
Consultori d’Alella ha funcionat a mig gas. El
dia 7 de desembre el Consultori va estar tancat
tot el dia mentre que el 9 de desembre només
va oferir servei ﬁns a les dues de la tarda. Com
ja és habitual pels usuaris alellencs les urgències al llarg d’aquesta setmana van ser ateses
des del Masnou. Per Glòria Mans, Regidora de
Sanitat, el trasllat “és provisional, i ens consta
l’esforç que s’ha fet des de la direcció del Mas26

nou per tal d’avançar la data de tornada del
servei que serà deﬁnitivament el 13 de gener
en el seu horari habitual: els matins de dimarts
i divendres”. Al mateix temps considera però
que “el problema ve de la manca de personal en
aquestes dates concretes i de no poder cobrir
aquest servei a causa dels ajustaments que la
Generalitat està fent en sanitat”.

GLÒRIA MANS:
“EL PROBLEMA VE DE LA
MANCA DE PERSONAL EN
AQUESTES DATES CONCRETES”
Des de la regidoria es va demanar a l’Institut
Català de la Salut (ICS) que reconsideressin
la seva decisió de tancar el consultori local al
llarg de la major part de la setmana del 5 al 9
de desembre i de traslladar el servei de pediatria, que segons Mans “ja és prou ajustat en
horaris per atendre els nens del poble i a més
a més en els mesos d’hivern”. La moció contra
el trasllat d’aquest servei al Masnou i el tancament del Consultori al llarg de la setmana
de la Constitució, aprovada per unanimitat,
va ser una altra de les actuacions portades a
terme per intentar revertir la situació.

Centralització per retallada:
Per l’Institut Català de la Salut (ICS) no es pot
parlar en cap cas de retallada. Ni tant sols de
trasllat. La paraula vàlida és centralització.
Aquesta permet que l’usuari sigui atès per un
pediatra en una ubicació que segueix sent ben
propera al seu domicili. Des del 2 de novembre
al 12 de gener el servei de pediatria ofert als
Consultoris d’Alella i Teià queda centralitzat
al CAP del Masnou. Des del ICS s’aﬁrmà que
la centralització del servei es deu a l’organització interna per vacances del personal tal i
com ja s’ha fet en anys anteriors i que en cap
cas no s’ha pensat en retallar aquest servei.
Aquesta és doncs una situació provisional que
ja s’havia produït per exemple en les darreres
vacances d’estiu, del 15 de juny al 15 de setembre. Consideren per tant que aquesta situació
està dins de la normalitat “tot i que aquest any
la centralització del servei s’ha fet setmanes
abans”.
Des del CAP del Masnou es destaca que
cal tenir present que es disposa d’un equip
d’atenció primària on hi ha tres pediatres. Fet
que ve donat per les pròpies directrius de CatSalut seguint criteris com el número d’habitants. D’aquests tres pediatres dos estan ﬁxes
al Masnou i l’altre és el que visita dos matins
a la setmana al Consultori d’Alella. Aquesta
estructura de personal mèdic segueix intacta
i per tant no es pot parlar de reducció de personal sinó que el servei es centralitza per una
manca puntual de professionals motivada pels
torns de vacances. Finalment des del ICS es
vol destacar que cap infant quedarà desatès
tal com no estan desatesos els nens d’Alella els
dies que no hi ha servei de pediatria al llarg
de l’any al seu Consultori local ja que poden
visitar-se al Masnou.
Tot i que des de la Regidoria de Sanitat de
l’Ajuntament d’Alella i des del ICS conﬁrmen
que no s’ha presentat cap mena de queixa i
que el servei s’està portant a terme dins dels
horaris establerts i amb absoluta normalitat
també és veritat que els usuaris alellencs tenen una paciència inﬁnita. Els temps d’espera
per ser atesos s’han incrementat, l’obtenció
d’horari de visita s’ha fet una mica més difícil
i és ineludible el desplaçament cap el Masnou.
Pel que sembla la desitjada ampliació del
servei de pediatria a Alella haurà d’esperar a
que buﬁn bons vents per l’economia.
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Antonio Palencia ha posat
a la venda un airbag
cervical per a motoristes
‘Arribarà el dia en que la gran majoria de motoristes disposaran d’airbags com
a elements de seguretat’
MARIA POU
Alellenc des de fa 22 anys, Antonio Palencia és soci fundador i administrador d’APC
System, una empresa creada amb l’únic objectiu de desenvolupar i comercialitzar un
airbag per a motoristes. El passat mes de novembre se’n va presentar la segona versió, un
airbag cervical adaptable a tot tipus de casc.

la mateixa manera, mitjançant una petita
centraleta electrònica de fàcil instal·lació al
vehicle i l’airbag, que és totalment adaptable
a qualsevol model de casc integral o tipus
jet. L’airbag va unit a la base del casc mitjançant un sistema de velcros autoadhesius.
Únicament hem de sincronitzar la centraleta
amb l’airbag el primer cop que activem el
sistema i ja està. A partir d’aquell moment
es reconeixeran quan siguin a prop. Varem
millorar l’estètica, varem aconseguir abaixar el cost dels materials per separat i el pes
ha deixat de ser un problema també. Intentarem que aquest últim model el comencin
a utilitzar els cossos de seguretat, com els
mossos d’esquadra. Però no és un sistema
car només a l’abast d’alguns. Al mercat té un
preu que ronda entre els 380 euros.

Un cop teniu la idea, com la desenvolupeu?
Primer varem il·lusionar-nos molt! Ningú no
pot negar que és una idea molt bona que, a
més a més pot salvar vides. Després varen
començar a sorgir els dubtes. Algú l’haurà
pensada ja? I l’haurà patentada? Actualment
existeix la tecnologia suﬁcient per realitzar el
projecte? Varem quedar ben sorpresos quan
varem adonar-nos-en que sí, que era possible.
I a partir d’aquí varem començar a treballar.
Varem posar-nos en contacte amb empreses,
varem mirar les qüestions relatives a patents,
varem moure’ns i varen sorgir prototips que
hem anat millorant ﬁns arribar al producte
actual.
Quines diferències hi h entre aquest producte i l’anterior?
El primer casc que varem confeccionar, tot
i que era molt innovador a nivell tecnològic
ja que funcionava mitjançant un sistema de
detecció d’accidents electrònic, tenia certs
inconvenients. El primer de tots és que no es
podia acoblar a qualsevol casc; calia com-

ÒSCAR PALLARÈS

Abans de crear l’airbag cervical, vareu
crear el casc amb airbag. Quan i com se
us acut la idea de crear un airbag per a
motos?
Doncs fa nou anys, un amic meu, motorista
i metge va proposar la idea de l’airbag. Ell,
que coneixia la problemàtica, des del punt de
vista mèdic, de les greus lesions derivades
d’una mala caiguda, tenia la idea de posar-hi
remei.

Palencia amb la seva creació.
prar el nostre casc que duia l’airbag incorporat. Això suposava una pèrdua de mercat
important; a més l’estètica del mateix no
va acabar de convèncer, i el possible client

EL SISTEMA ES POT ADAPTAR
A QUALSEVOL CASC INTEGRAL
tenia la sensació que el casc pesava més i
resultava un pèl incòmode. Teníem molt clar
des d’un principi que havíem de millorar-lo.
Varem seguir treballant sobre el model
i varem arribar a l’actual, que funciona de

No deu ser fàcil fer-se un forat al mercat.
Com us doneu a conèixer?
Contactant directament amb empreses del
sector a les quals els pogués interessar el producte. Ara per ara, venem l’airbag per separat
del casc, però ja hem començat a negociar
amb fabricants de cascs per vendre’ls els
components per separat i que ells elaborin
el seu propi producte equipat amb el nostre
sistema. Conﬁem que, d’aquí a poc temps,
ja hi haurà un parell d’empreses importants
treballant en l’adaptació del nostre invent a
cascs i jaquetes de motorista.
Penses que, com l’airbag en els cotxes,
l’ús del vostre invent es generalitzarà
entre els motoristes?
No sabem quan trigarem en arribar-hi però,
aquest és un petit món en constant evolució.
Per ara, la moto és la germana oblidada dels
vehicles motoritzats, anem força endarrerits
en la seguretat. Però estem convençuts que
arribarà el dia en que la gran majoria de motoristes disposaran d’airbags com a elements
de seguretat passiva, bé estiguin instal·lats a
la moto, bé al casc i roba protectora.
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ACTUALITAT

Creen Alella per la
Independència
La nova entitat neix
per contribuir, des de l’àmbit
local, a l’assoliment de la
independència de Catalunya

VICTÒRIA MOLINA
El passat 26 de novembre va tenir lloc al segon
pis de Can Gaza la Conferència Nacional per
l’estat propi, a càrrec de l’Assemblea Nacional
Catalana, convidada per Alella per la Independència, una nova entitat que, recollint l’esperit
de les consultes populars esteses per tots els
pobles catalans l’any 2010 i culminant amb la
consulta de Barcelona de la primavera d’enguany, pretén col·laborar i contribuir en l’alliberació nacional, a nivell local. És d’aquesta
manera com el poble s’agermana amb aquesta
nova iniciativa, que congrega un conjunt de
persones, associacions, entitats i agrupacions
diverses del món independentista, amb l’objectiu de deﬁnir un full de ruta per l’estat propi.
Julià Carbonell, membre del Secretariat
de l’Assemblea Nacional, i l’historiador i
escriptor Jordi Bilbeny, d’Arenys de Munt,
van presentar l’Assemblea i els motius principals d’aquesta empresa: la incapacitat del
model autonòmic espanyol de respondre a
les expectatives d’autogovern de Catalunya, tenint en compte la manca de respecte
de la realitat plurinacional i plurilingüística
de l’Estat. Davant aquesta situació, agreujada per la sentència del Tribunal Constitucional del juny del 2010, l’Assemblea Nacional
Catalana conclou que la societat catalana
està cansada, decebuda i que ha sorgit un
sentiment de rebuig entre la població, que
demostra que la societat catalana està madura per afrontar un nou futur, en què es
plantegi la secessió de l’Estat espanyol.

CEDIDA

ARXIU

Un moment de l’acte, que va tenir lloc al segon
pis de Can Gaza.
Objectiu: la independència de Catalunya
L’Assemblea doncs, serà una organització
popular, unitària, plural i democràtica que
promourà accions per aconseguir un suport
popular als seus objectius nacionals: que una
majoria sobiranista al Parlament estableixi
un Referèndum pel Dret a l’Autodeterminció,

OBJECTIU: DEFINIR UN FULL
DE RUTA PER A L’ASSOLIMENT
DE L’ESTAT PROPI
la creació d’un nou Estat i, d’assolir la independència, romandre dins la Unió Europea
com un estat més.
Cal destacar, que respecte les Illes Balears, la Catalunya Nord i el Pais Valencià,

l’Assemblea es compromet a acollir qualsevol ciutadà o entitat que s’hi vulgui adherir,
donant suport a les iniciatives d’assemblees
que puguin sorgir en el seu territori.
Tant Carbonell com Bilbeny, van destacar
el paper de la societat civil en el camí cap a
la independència, recordant el moviment de
les consultes populars i la gran gesta que va
suposar, sumant-la a una de tantes utopies
que al llarg de la història, s’han fet realitat.
A nivell local, Alella dóna suport a la iniciativa de dues maneres. Per un cantó, des
de l’entitat Alella per la Independència. Per
l’altre, amb l’adhesió recent a Municipis per la
Independència que va aprovar el Ple municipal. A l’acte de presentació, el portaveu d’Alella per la Independència, Salvador Bonada, va
demanar esforços i esperonar als ciutadans
assistents per a que donin suport a l’entitat.
L’Assemblea Nacional Catalana compta,
en l’actualitat, amb l’adhesió de persones rellevants de la societat del nostre país com el
cantant Lluís Llach. El seguiment de la seva
activitat s’actualitza diàriament a través de
Facebook, Twitter, Blogger i a la pàgina web:
www.assemblea.cat, on s’amplia tota la informació del moviment a mesura que aquest
creix i s’estén pel territori. El proper 18 de
desembre a les 11 del matí, al Museu Arxiu
Municipal de Vilassar de Dalt, tindrà lloc una
altra presentació de l’entitat al Maresme, que
ja compta amb secció territorial pròpia. Per
informació sobre la secció d’Alella podeu escriure a: alellaxi@gmail.com.
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QUÈ FA

Els emprenedors, amb les seves samarretes Coconaut, al Bosquet.
PRISCILA DERGARABEDIAN

Què fan… Adrià Figueras,
Albert Sánchez, Ferran Colomé,
Franco Fafasuli, Jan Sistaré,
Javier Abad, Lluís Tomàs,
Marc Cruz i Oriol Pla?
Aquest 9 joves alellencs d’entre 13 i 15 anys són els precoços
emprenedors que formen Coconaut, una iniciativa empresarial
basada en merxandatge –i molt més– pel món de l’skate.

ALBERT ALABAU
Tot va començar el passat estiu quan aquests
amics van tenir la idea de crear una samarreta amb la que identiﬁcar-se quan jugaven
a la pista d’skateboard d’Alella, però també
sobretot quan competien, allà on fos, amb
l’skate i l’scooter (patinet).
Aquella samarreta va agradar tant que
els seus amics també en volien una… i així,
la Priscila, mare d’un dels joves, un bon dia
els va escoltar parlant sobre el preu al que
podien vendre aquestes samarretes, i va
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copsar aleshores que allò era quelcom més
que un simple joc de nens. I és que en tan
sols una setmana tenien comandes per més
de 40 samarretes. Ella els va animar a ferho més seriosament, i va convocar a tots els
pares per veure com podien gestionar tanta
inventiva adolescent. I d’aquí a fer néixer
Coconaut, nom amb cert misteri al darrera
per una marca i una empresa que semblen
no tenir límits.
“L’actiu més important de Coconaut són
els seus integrants”, comenta la Priscila. I

aquests són capaços d’entusiasmar a tothom
que estigui al seu voltant. Això ho demostra
el fet d’haver sigut capaços de patrocinar
l’esdeveniment de competició d’skate celebrat a Alella el passat 22 d’octubre amb
tant sols uns dies d’existència com a grup.
Allà van exhaurir tot l’stock que van posar
a la venda: més de 100 samarretes i uns 60
barrets i pòsters. Des d’aleshores han patrocinat nous esdeveniments de competició
d’skate, com el que va tenir lloc recentment
a Santa Sussana.

QUÈ FA
Aprendre jugant
La Priscila insisteix en que pels pares la prioritat no és que els seus ﬁlls guanyin diners
amb Coconaut, sinó que tinguin l’ocasió
d’aprendre a ser emprenedors d’una manera lúdica, com si d’una assignatura més
de l’institut es tractés, però combinant-la
amb allò que tant els apassiona: patinar.
“Es tracta d’ajudar-los però no de fer-los la
feina, donar-los eines per permetre’ls aconseguir objectius concrets, entenent que tot
requereix un esforç i que no sempre surten
les coses com un vol, però que no per això
s’han d’abaixar els braços, i que aquesta experiència els ajudi de cara al futur si algun
dia volen entrar més a fons en el món dels
negocis”.
Ara estan començant a rebre les primeres
instruccions sobre com gestionar un negoci.
Els pares estan treballant molt activament
amb els seus ﬁlls: ells donen la teoria i supervisen la feina dels nois. Tots col·laboren
d’una o altra forma i segons les seves agendes els ho permeten: visiten proveïdors, els
ajuden a destriar d’entre les idees que els
nois plantegen, els fan de xofers, els ajuden
a dissenyar el web (www.coconaut.es), etc...

ELS DINERS QUE ESTAN
GUANYANT ES REINVERTEIXEN
EN EL NEGOCI
Els diners que estan guanyant es reinverteixen en el negoci. “Han d’agrair que no han hagut de posar un cèntim per muntar l’empresa, ara toca esperar a recuperar la inversió
inicial. Un cop tinguin beneﬁcis reals es farà
una distribució equitativa dels mateixos”
–comenta la Priscila.
Cal destacar la voluntat dels pares
per fer d’aquesta una oportunitat constructiva pels seus ﬁlls, ja que volen que
aquests creixin respectant l’entorn que els
permet fer negocis, per tant una part del
que guanyin ho invertiran a nivell social
en el poble, una singularitat que demostra que apliquen l’ètica als negocis, i una
manera d’introduir-los en el capítol de la
Responsabilitat Social Corporativa. Per
això volen dur a terme accions solidàries
en l’àmbit local ben aviat.

Per aconseguir seguir difonent la seva
marca, actualment ja patrocinen a 8 nois
d’Alella i el Masnou que competeixen en skate i scooter usant el material de Coconaut.
Així mateix, han contactat amb diversos
consistoris de la comarca del Maresme amb
la intenció de poder col·laborar en properes
activitats relacionades amb el món de l’skate-scooter-bike, havent arribat ja a principis
d’acord amb uns quants d’ells. També estan
començant a establir relacions diverses amb
mitjans i distribuïdors especialitzats per tal
de seguir fent-se un lloc dins el sector. En un
any vista esperen tenir uns 8.200 euros de
facturació, amb una previsió de realitzar o
patrocinar un esdeveniment cada 2 mesos.
Però això no acaba aquí, ja que aquests
nois tenen molta iniciativa, i és que en la
seva curta existència s’estan movent molt
ràpid: han trucat a empreses que fan rampes
per veure com poden col·laborar plegats i
ﬁns i tot ja han contactat amb una empresa
per muntar un indoor a Alella i que aquest
sigui el preàmbul d’una futura una escola
d’skate, iniciativa per la que comptarien amb
la col·laboració de professionals de renom
del món de l’skate nacional.
Tot això demostra que fer front a la crisi
és un joc apte per a tots els públics i edats;
això sí, encara és millor si ho fas essent una
mica descarat i passant-ho bé en l’intent.
Endavant Coconaut!

PRISCILA DERGARABEDIAN

Present i futur
Actualment es troben ﬁnalitzant el seu pla
de negoci i polint les línies mestres del que
ha de desembocar en la constitució legal de

l’empresa i el registre de la marca. Durant
el procés, es van dividint les tasques com si
de veritables departaments es tractessin:
l’objectiu dels pares és fer-los entendre que
cal organitzar-se i treballar dur si volen
aconseguir un èxit durador.

Part del públic de la competició d’skate d’Alella uniformat de Coconaut.
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El pit i la polèmica
L’exposició per sensibilitzar sobre les malalties oncològiques ‘El pit al descobert’
motiu de polèmica a la rectoria d’Alella

De la parròquia a Can Lleonart
Obligades per les circumstàncies, les organitzadores van cercar una nova ubicació a correcuita i van poder instal·lar l’exposició a Can
Lleonart que va habilitar les parets del primer
pis de l’equipament. Així a Can Lleonart, el divendres 21 d’octubre va inaugurar-se amb gran
èxit l’exposició de 31 fotograﬁes que mostraven
l’evolució del pit de la dona des de la infantesa
ﬁns a la senilitat, en els diferents estats de salut
i de malaltia. L’acte inaugural va comptar amb
una conferència del Dr. Pere Puig i Gris, cap de
la Unitat Funcional de Patologia Mamaria de
la Corporació de Salut del Maresme i la Selva,
amb el títol: “Què cal saber del càncer de mama”.
La decisió del mossèn va saltar ràpidament als mitjans de comunicació catalans i de
la resta de l’Estat, que van tractar a bastament
la qüestió amb l’afegit d’unes declaracions del
mossèn a una cadena de ràdio en les quals
aﬁrmava que les imatges destorbaven als catequistes i algunes de les seves mares havien reaccionat ‘horroritzades’ pel que havien vist. La
xarxa d’internet també en va anar ben plena.
Magda Lienas, secretaria de Dones Solidàries d’Alella, explica que “a les integrants
de l’associació ens feia molta il·lusió sensibilitzar la població sobre la malaltia del càncer
de mama perquè justament detectat a temps
pot tractar-se i té solució”. En aquest sentit
pensaven en “la gran tasca a fer en l’àmbit
de la difusió” i valoraven prèviament la molt
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JORDI ALBALADEJO
Hem volgut ampliar la informació una vegada
ha transcorregut un mes de la polèmica retirada de la parròquia de l’exposició fotogràﬁca
‘El pit al descobert’ produïda per Fotoﬁlm
Calella l’any 2010 amb motiu del IX Congrés
Català de Sinologia, tal i com s’informava a
les pàgines d’aquesta mateixa revista.
L’Associació Dones Solidaries d’Alella i
Oncolliga Alella van programar inicialment
l’estada d’aquesta mostra itinerant, que ha estat anteriorment exposada a diferents pobles
i ciutats, als baixos de la rectoria, que havien
llogat a tal efecte amb el coneixement de la
temàtica per part del capellà de la parròquia
de Sant Feliu, Josep Fàbregues. Tanmateix
quan havien començat a muntar-la, van haver
de fer marxa enrera per retirar-la per ordre
del capellà i del consell parroquial.

Foto promocional de l’exposició.
bona acceptació d’aquesta mostra a d’altres
poblacions “mitjançant fotograﬁes artístiques de gran qualitat”. Per això, Lienas diu
que els va generar “sorpresa i després indignació” l’actitud de la parròquia d’Alella.
El cirurgià Pere Puig, conferenciant que va

LES DONES SOLIDÀRIES
ES MOSTREN SORPRESES I
INDIGNADES
participar en la inauguració de l’exposició, al
seu bloc personal, ‘Des del balcó de la Bruguera’, va escriure sobre el cas d’Alella: “Aquesta
exposició ha estat durament criticada per
dones d’Alella de tal manera que va ser retira-

da del lloc on s’havia d’exposar. Respecto el
pensament de tothom, però no puc entendre
com unes fotograﬁes en les que la sensibilitat
en la seva realització ha estat exquisida, que
mostren com evoluciona el pit femení des de
la infantesa ﬁns la senilitat, on es mostra com
la malaltia el fa vulnerable, on es veu com la
maternitat el fa ser orgullós; puguin ser titllades d’obscenes i que puguin ferir la sensibilitat dels nens”. Puig conclou que tot plegat ha
estat “una important prova de com la societat
rebutja els extremismes en nom de la religió”.
Per la seva part, el mossèn de la Parròquia
de Sant Feliu d’Alella, Josep Fàbregas, malgrat
haver concedit entrevistes a altres mitjans, ha
declinat fer cap declaració sobre el fet per a la
revista Alella: “m’agradaria no parlar d’aquest
tema, el poble ja sap que ha passat”.

CULTURA

L’ús de les noves tecnologies,
a debat a les IX Jornades
Ferrer i Guàrdia
Les jornades havien tingut la seva darrera edició fa dos anys

Noves tecnologies
Les jornades van començar amb dos tallers
pràctics amb pissarra digital, un a l’Institut
Alella i un segon a l’Escola Fabra, a càrrec Paloma Valdivia, del Grup d’Investigació ‘Didàctica i Multimèdia’ (DIM-UAB) que va comptar
amb la col·laboració dels professorat d’informàtica d’ambdós centres públics.
Van continuar el 16 de novembre amb la interessant conferència inaugural a les Golfes de
Can Lleonart: Aprenentatge augmentat amb
el web, a càrrec de Dolors Reig, psicòloga social, professora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i editora del bloc El caparazón.
Precisament, Reig publicarà en breu un llibre
sobre la “Societat augmentada”, centrat en
Internet com a potenciador de la sociabilitat.

LES JORNADES VAN
COMENÇAR AMB DOS TALLERS
PRÀCTICS AMB PISSARRA
DIGITAL
A l’obertura de l’acte, l’alcalde d’Alella, Andreu Francisco, va fer un reconeixement en
nom del municipi a l’alellenca Sandra Vélez
Morente, ara exalumna de l’Institut Alella,
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JORDI ALBALADEJO
Enguany, les Novenes Jornades Ferrer i
Guàrdia d’Innovació Educativa (del 10 al 18
de novembre), organitzades per l’Ajuntament
d’Alella amb l’objectiu de facilitar i promoure un espai de debat, reﬂexió i intercanvi
d’experiències sobre el món educatiu, han
ofert un programa de ponències i tallers
sota el títol Educació i món digital: com
aprenem avui?
Les jornades han estat obertes a tota
mena de públic, sobretot mestres i educadors, però també pares i mares interessats
per l’ús de les noves tecnologies dedicades a
l’ensenyament dins i fora de les aules.

CEDIDA

Taller de pissarra digital a l’institut.

Xerrada a la biblioteca.

que va obtenir la nota d’Excel·lent a la fase
general de les darreres Proves d’Accés a la
Universitat (PAU).

Més actes a la biblioteca
Les jornades van continuar els dies 17 i 18 de
novembre a la Biblioteca Ferrer i Guàrdia. El
primer dia amb les enriquidores ponències
Aprendre a aprendre amb recursos digitals de Jordi Vivancos, pedagog i professor
d’ensenyament secundari, Cap de l’Àrea de
Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) del Departament d’Ensenyament; i Ensenyar, aprendre i viure entre
Alella i el Ciberespai de Pere Marquès, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i Director del Grup d’Investigació
‘Didàctica i Multimèdia’ (DIM-UAB).
I el segon dia, amb les interessants experiències de l’Institut Alella a càrrec del
professor Joan Jareño; de la ponència Contextos d’aprenentatge que incorporen les
Tecnologia de l’aprenentatge i el coneixement de Ramon Grau, professor de secundària, formador en diverses entitats, director
d’institut i Premi Marta Mata de Pedagogia
(2009); i ﬁnalment, La ciberconvivència i
l’ús responsable d’Internet de Ramón Miralles, Coordinador d’Auditoria i Seguretat
de la Informació en l’Autoritat Catalana de
protecció de Dades.
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REGAL D’ANIVERSARI
Txema Castiella / Il·lustracions: David Roman

El dit va repassant les taques de color siena que semblen atzarosament disposades.
Ressegueix una a una les pigues que s’estenen per la seva esquena. En David dorm
profundament. La tempesta de matinada
ha refrescat l’ambient xafogós d’aquest ﬁnal de juliol. L’índex es desplaça, amb una
lleu carícia, unint pigues com en aquells
passatemps infantils en què uníem punts
numerats per poder descobrir una imatge:
un elefant, un cotxe, un paraigües. Amb la
mateixa paciència i imaginació que observo
el cel per reconstruir una imatge, uneixo

ara els punts amb calma ﬁns que apareix
la “meva” constel·lació. Aquí està Sirius, la
més brillant. Més enllà, Mirzam, Adhara,
Furud, noms àrabs que sonen com un poema a l’Alhambra.
En David continua dormint plàcidament, amb aquella inconsciència feliç que
fa que molts homes no es despertin ni en
la més sonora de les tamborinades. Deixaria de girar el món ara mateix, penso,
i ell continuaria amb Morfeu. Un dia vaig
comentar-li que tenia a l’esquena alguna
cosa semblant a una constel·lació. Però ell

no ho va entendre. Sí, tinc moltes pigues,
oi? Vaig desistir d’explicar-li per què era
important aquella forma que apareixia a la
seva esquena i que ell no podia veure.
Com molts nens, de petita vaig tenir
debilitat pels animals. Com molts pares,
els meus tampoc no volien ni sentir parlar
de tenir gossos a casa. No vaig aconseguir
estovar-los ni per adoptar un gat. Això sí,
la casa s’anava omplint de bestioles de peluix, de pòsters, tasses i samarretes decorades amb motius animals. Va ser l’avi
qui em va regalar els dos gossos. Quan em
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recollia a l’escola, acostumàvem a anar
a la biblioteca on, mentre jo llegia llibres
il·lustrats, ell dormisquejava una estona
a la sala de diaris. Aquell vespre d’hivern,
mentre tornàvem cap a casa, em va assenyalar el cel.
— Avui es poden veure estels, va dir.
Devia ser una d’aquelles nits serenes
tan infreqüents a la ciutat, en les quals el
General Hivern guanya la batalla contra
totes les contaminacions i fa el cel trans-

parent. I aquell vespre era al pic de l’hivern, al febrer, perquè recordo perfectament que va coincidir amb el dia abans
del meu aniversari. L’avi va començar a
assenyalar-me, amb paciència, alguns estels desordenats sobre aquell pany de cel
fosc. Jo, al principi, només sabia veure el
seu braç estirat per sobre les teulades, però
ell insistia. Veus aquella que brilla una mica
més vermella? Segueix cap a la dreta, no,
no, cap allà, cap al turó, sí, veus una altra

que brilla molt? Fantàstic. Ara segueix cap
a avall, n’has de trobar dues de semblants.
Imagina que aquests estels que hem trobat
són dues mans, ara busquem els peus, sí? I
ara buscarem al mig tres puntets blancs en
ﬁlera. Ja ho tens, és el cinturó, d’on penja
una espasa, la veus? Aquest gegant és Orió,
un caçador. Jo escoltava, meravellada, com
si m’expliqués un conte.
— Ja tens el caçador. I ara tindràs els
dos gossos que tan vols.
— Dos gossos?
Encara em retruny aquella pregunta,
que expressava la sorpresa crèdula de la
infància. Aquella edat en la que creiem que
els somnis es poden fer realitat sense esforç. L’avi va assenyalar de nou per sobre
de les teulades, allà, a l’horitzó, tens el cinturó del caçador? Doncs, fes una línia recta
imaginària que s’allarga cap a l’esquerra i
trobaràs Sirius. Sí, la més brillant. La més
brillant de tot el cel: quan la tinguis, mai
més no la perdràs. Una mica més avall hi
ha tres estels més petits, com un triangle:
són les potes del gos, del Ca Major. I l’altre?
vaig preguntar jo entusiasmada. Bé, el petit és més esmunyedís i no es deixa veure
tan fàcilment. Dibuixa una altra línia recta
entre les dues mans del caçador i, també
cap a la teva esquerra, trobaràs dos estels.
Sí, eren només dos estels però la meva
imaginació ja s’havia desfermat. El Ca Major era ben bé la representació d’un Spaniel
bretó, amb unes boniques taques de magenta, i el Ca Menor amagava un terrier juganer, tots dos seguint els passos del caçador.
Havia entès que aquells eren els “meus” gossos. Els millors que mai hagi pogut tenir, els
més ﬁdels, els que no m’han fallat mai quan
els he buscat. Inclús en les estacions en que
no els puc veure, em reconforta saber que
estan de viatge i que retornaran puntuals.
Aquell ha estat el millor regal d’aniversari
que he tingut. L’avi no només em va regalar
els gossos que tant volia, sinó que em va
regalar el cel: el cel real, nocturn i generós.
I el do de veure el que tenim al davant, encara que sigui fosc.
En David comença a regirar-se, gira el
cap sobre el coixí i entreobre els ulls amb
diﬁcultat.
— Bon dia amor, em diu amb la veu tèrbola.
— Bon dia, has dormit bé, oi?
— Crec que sí però he somniat molt... I
tu, què estaves pensant?
— No res, mirava que tens moltes pigues
a l’esquena.

Regal d’Aniversari és el relat guanyador del Vuitè Premi Isidre Pòlit de Relats
Curts d’Astronomia, que organitzen l’Agrupació d’Astronomia d’Alella i l’Ajuntament d’Alella
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“La bona foto no surt: es fa”
L’Associació Fotogràﬁca FEM compleix tres anys reunint apassionats de la fotograﬁa
d’Alella, El Masnou i Teià.

CRISTINA GAGGIOLI

sa necessàriament per tenir un bon equip,
amb un cos de càmera professional i una
gran varietat d’objectius. Hi ha qui, amb un
simple telèfon, un iPhone per exemple, és
capaç d’immortalitzar grans imatges. Com
deia un dels grans de la disciplina, Henry
Cartier-Bresson, “la fotograﬁa és situar el
cap, el cor i els ulls en la mateixa línia visual.
És un estil de vida”.

Ricard Villarubia i Héctor Zampaglione, membres fundadors de la FEM.
CRISTINA GAGGIOLI
Segur que alguna vegada, el lector que ens
llegeix ha ensenyat les fotograﬁes que ha fet
al seu viatge d’estiu i ha sentit aquell típic
comentari de “ah, quines fotos més maques!
T’han sortit bé!”. Molts, però, pensen que
una fotograﬁa no ens surt bé; en tot cas, la
fem bé. Aquest és el punt de partida de l’Hèctor i en Richi, els dos puntals de la FEM,
l’Associació Fotogràﬁca El Masnou, que des
de fa tres anys intenta que els aﬁcionats a
aquest art vagin més enllà de la simple imatge que tots fem quan anem de vacances o
ens reunim amb els amics. Sembla que ho
aconsegueixen, perquè cada vegada compten amb més associats i organitzen activitats més ambicioses.
Els inicis
Tot va començar quan uns quants amics que
es dedicaven professionalment a la fotograﬁa van voler compartir la seva passió amb
totes aquelles persones que s’anaven creuant
al seu camí. Dos d’ells eren l’Hèctor Zampaglione -reporter gràﬁc en països en conﬂicte
durant dotze anys, com Bòsnia o l’Afganistan- i en Ricard Villarubia –tècnic en mitjans

audiovisuals, que actualment porta el Centre
Fuji d’El Masnou-. Ells, juntament amb en
Jordi Roma, l’Eduard Gisbert i l’Alexandra
Castillo, van convèncer alguns alumnes del
primer i alguns clients del segon i van engegar l’entitat. La posada de llarg es va celebrar
a la Casa del Marquès al juliol de 2009 amb
més de cent persones. Des d’aquell moment,
han passat molts membres per l’associació.
Ara en són una cinquantena. I no només d’El

JA FA MÉS DE DOS ANYS QUE
L’ENTITAT ESTÀ EN MARXA
Masnou, sinó també d’Alella, Teià, Badalona,
L’Hospitalet i ﬁns i tot Sant Pere de Ribes!
Però de fet és un nombre que varia constantment: n’hi ha que tenen massa vergonya per
ensenyar els seus retrats i acaben marxant;
d’altres, en canvi, aprenen tant que necessiten volar pel seu compte.
Si hi ha una cosa que aquests dos fotògrafs tenen clara i que saben transmetre a la
resta del grup és que l’afecció no és tan cara
com es pensa. Ser un bon fotògraf no pas-

Trobades cada dijous
I és que aquest és un dels principals avantatges de formar part de la família de la FEM:
el contacte directe amb professionals i aﬁcionats d’aquest àmbit. L’associació organitza
trobades cada dijous per parlar sobre fotograﬁa i un cop al mes es troben al que han
batejat com el Foto-tapas, en que cadascú
porta el seu material i s’analitza conjuntament. És aquí on comença a fer-se realitat
el somni de tot fotògraf: veure exposada
la seva obra. D’entre tots els treballs dels
socis, cada mes l’associació organitza una
exposició amb les fotograﬁes d’un d’ells,
en col·laboració amb diferents espais de la
zona, com l’espai Vins i Divins, la cafeteria
Àgora o la Casa de Cultura a El Masnou; o
el bar Dit i Fet a Teià. També es munten visites guiades a exposicions o s’organitzen
cinefòrums sobre pel·lícules que, d’alguna
manera, toquen el tema fotogràﬁc. Ara, si hi
ha una activitat que il·lumina especialment
els ulls dels nostres interlocutors, aquesta
és l’organització de les Jornades Fotogràﬁques d’El Masnou. Un cop l’any i a través de
diferents tallers, conferències i exposicions,
l’associació acosta la fotograﬁa a tots els
masnovins en diferents espais del poble. La
fotograﬁa i també els fotògrafs, perquè cada
any hi assisteixen professionals de prestigi
reconegut, com Pilar Aymerich –fotògrafa
de la Gauche Divine– o bé s’hi dediquen mostres a noms destacats, com Agustí Centelles
–un dels pioners del fotoperiodisme espanyol-. No ho digueu gaire alt, però l’Hèctor i
en Richi ens expliquen que estan intentant
que les Jornades s’expandeixin més enllà
d’El Masnou i ben aviat impliquin els veïns:
Alella i Teià. Si sou dels que veieu la vida a
través de l’objectiu d’una càmera, recordeu
que hi ha autèntics apassionats com vosaltres a l’Associació Fotogràﬁca FEM.
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Maria
Piñol
Masovera de Can Bernades
SIGRID GUILLEM / FOTO: JORDI FARRÚS
La Maria Piñol (Lleida, 1924) ha dedicat una signiﬁcativa part
de la seva vida a la masoveria a Alella. A l’edat de vuitanta-set
anys i allunyada del camp, conserva un esperit fort i actiu, i descobreix un tarannà humil i sempre proper i afable. La seva parla
delata tímidament el seu origen lleidatà; la Maria va néixer a Els
Torms, un petit i desconegut poble de Lleida al seu record, doncs
comenta que no devia arribar a tenir ni tres-cents habitants. I
divertida, i sempre amb ulls brillants i mirada atent, esmenta
que ja de gran, “a Alella primer no em volien empadronar perquè
deien que Els Torms no existia...”.
La Maria es va traslladar a Barcelona sent encara una adolescent; “tenia disset o divuit anys i vaig anar a servir a la casa
on servia la meva germana, del matrimoni Aiguadé”. Més endavant ja es quedaria deﬁnitivament a Barcelona a treballar
per aquesta família, amb casa al carrer Alt de Sant Pere, on
diu la Maria també hi tenien el taller de
bijuteria que venien al major. A Barcelona “m’hi trobava bé però estava molt
manada i no tenia mai festa. Tenien una
ﬁnca entre Montserrat i Olesa, “Son Rosada”, i quan no érem en una casa anàvem
a l’altra”. Els Aiguadé formaven part de la
“Colònia”, nom amb el qual els alellencs
designaven als estiuejants amb segona
residència al poble. Explica la Maria que
els Aiguadé eren també propietaris de la
masia d’Alella referida popularment com
de Can Bernades on hi passaven molts
estius i festius, i on amb el temps la Maria
s’hi acabaria establint per ser-ne la masovera. La masia data del segle XVI i manté
el nom de la segona nissaga propietària
de la ﬁnca ﬁns a principis del segle XX;
adquirida originàriament per Pau Bernades el 1715.
El mas s’ubica encara avui en els terrenys de Cal Governador (del Comte Borrell, governador de Barcelona, qui es va fer
construir la propietat i la va llegar als Pares Escolapis). La Maria
conserva un bon record del tracte amb els Pares Escolapis que
hi vivien i duien l’Escola Pia d’Alella. Així, esmenta al “Padre”
Enric Fontcuberta, molt afable amb els nens, o el “Padre” Sabater, molt afeccionat a l’agricultura. Precisament, la Maria ha
estat una observadora representativa dels canvis de Cal Governador; de residència d’Escolapis i escola durant molts anys ﬁns
a lloc de colònies d’estiu, i centre de recepció de casaments i
esdeveniments privats abans del seu abandonament ﬁnal, del
qual es lamenta.
Al mas de Can Bernades la Maria va conèixer l’Isidre Bassas,
qui conreava l’hort i les vinyes de la ﬁnca i tenia cura del bestiar,
i amb el qual es casaria a l’edat de vint-i-set anys i va tenir dos
ﬁlls, l’Isidre i la Fina. “Vam anar a Lleida –llavors era costum
casar-se al poble de la dona- amb l’Alsina Graells. L’endemà ja
érem a Alella a collir pèsols”.

La masoveria era un oﬁci sacriﬁcat, que exigia dedicació plena
al manteniment de la ﬁnca. “Passàvem tot el temps a la masia i
eren poques les vegades que baixava al poble”, com també pocs
eren els dies festius: “anàvem a l’envelat per la Festa Major o
també alguna vegada a ball al Cafè de Baix o de Dalt”, explica.
“El jornal era petit –unes dues-centes pessetes a la setmana–
però teníem casa i podíem menjar tot el que produïa l’hort.
També teníem bestiar: porcs, truges, conills, gallines... Cuinava
amb el foc a terra –referint-se a la llar de foc que ocupava la
cuina de la masia, com era propi d’aquestes construccions– i
feia el menjar per a tots”. La llar de foc era també el mitjà per
escalfar la llar quan encara no hi havia sistemes de calefacció
amb gas o elèctrics. La Maria té viu el record de les cremades a
l’esquena que va patir la seva ﬁlla Fina quan encara no tenia vuit
anys: “Jo era fora i la vaig deixar dormint amb el seu germà. Se
li va encendre la camisa de dormir a la llar de foc i sort que el
seu germà li va llençar aigua. Va quedar
tota llagada. Sort del doctor Faus”.
Com també era comú de les cases pairals, se servien de l’aigua d’una mina. La
Maria recorda quan van comprar la primera nevera amb l’Isidre i la progressiva
aparició dels electrodomèstics: la ràdio,
la televisió i el telèfon.
La ﬁnca tenia era, feixes de conreu,
bassa, estables... També hi havia vinyes i
com era costum a moltes cases de pagès,
produïen vi; ells ho feien mitjançant una
premsa elèctrica, comenta a tall d’anècdota la Maria.
Besàvia d’una nena de tres anys, la Maria és àvia de dues noies i un noi que han
crescut a la masia, doncs també va ser la
seva llar. “Hi vivíem tots -la Fina, el seu marit i ﬁlls- i jo els cuidava i preparava el menjar quan els seus pares eren fora a treballar”.
“Alella ha canviat de la nit al dia” i ja fa anys que la Maria
va deixar la masia –“m’hi he dedicat seixanta anys”– i es va
traslladar a viure amb el seu marit al centre del poble. Activa i
vital, diu haver “voltat molt més ara, de gran”. Així, ha fet moltes
excursions organitzades pel Casal de gent gran d’Alella i fa un
parell d’anys va fer un vol per primera vegada: “em van regalar
pel meu sant un vol en avioneta; no havia anat mai en avió i em
va agradar molt. Vam fer un volt per la Costa Brava durant mitja
hora on se’ns explicava els llocs que sobrevolàvem. No vaig tenir
gens de por”.
Molts dels records de la Maria semblen reviure en el munt de
fotograﬁes que té a la seva sala d’estar i menjador. Dues grans
fotograﬁes pengen en una de les parets de la sala d’estar de la
Maria, una és una vista de la masia i l’altra del seu marit Isidre
vestit per anar a caçar. Molts altres retrats omplen l’estança, la
majoria familiars, i una d’actual de la Maria al Camp Nou, molt
aﬁcionada al Futbol Club Barcelona. Viu el present i l’acompanya
dolçament el passat.

La Maria és el viu testimoni d’un dels oﬁcis amb
més tradició i arrel històrica, la masoveria, i forma
part de la generació que
ha viscut la progressiva i
signiﬁcativa transformació social i de l’entorn
rural del poble d’Alella
al segle passat.
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Diari d’unes estades solidàries a
Text i fotos: Maite Ortiz / Joan Saurí
El present relat és un reportatge escrit
d’unes estades solidàries. Unes estades realitzades per dos alellencs que van obtenir
les beques que l’Ajuntament d’Alella convoca
des de fa anys en col·laboració amb la ONG
Cooperacció. No es pretén explicar en què
consisteix una estada solidària, sinó més
aviat incidir en l’experiència viscuda i en
fer una humil aproximació a la realitat d’un
país, d’una cultura, des d’un punt de vista
força diferent del turisme convencional.
El passat dia 5 d’agost de 2011 vàrem
sortir de la T1 de Barcelona amb destinació Managua, Nicaragua, on ens hi estaríem
ﬁns al dia 27. A l’aeroport de Barcelona ens
vàrem reunir amb la Nuria Ferrando (sociòloga), Helena Vázquez (estudiant de dret)
i el Javier Acebuche (tècnic en prevenció
de riscos laborals), la resta d’integrants de
l’expedició que havien sigut seleccionats
per a formar part del programa d’Estades
Solidàries de Cooperacció.
Disposàvem d’informació sobre el propi
país, sobre la cultura, sobre els diferents
projectes en els quals podíem participar,
gràcies a la formació rebuda prèviament
en les sessions de formació. Tanmateix,
l’aventura estava plena d’incògnites. Què
ens esperaria? Amb quines persones conviuríem? Quina tasca se’ns encomanaria?
Què esperarien de la nostra estada? Quines
peculiaritats tindria la cultura del país? En
quines condicions hauríem de viure? Què
ens aportaria a nivell personal?
De Barcelona a Madrid, de Madrid a
Miami i de Miami a Managua. El viatge va
ser força llarg, varen transcórrer gairebé
24 hores ﬁns a la arribada a Nicaragua. En
arribar a la terminal de l’aeroport internacional Augusto César Sandino, la fatiga era
evident. Allí ens esperava el tècnic de Cooperació, Kerman Merodio, un basc que des
de fa molts anys treballa com a cooperant
en aquesta regió centreamericana. Aquell
dia ens va acompanyar amb el seu cotxe
ﬁns a un petit hotel anomenat “La Siesta”
que es troba en la ciutat colonial de Granada. El fet d’arribar en divendres va fer que
poguéssim aproﬁtar el cap de setmana per
aclimatar-nos, adaptar-nos al canvi horari i
endinsar-nos per la bonica ciutat de Granada i les proximitats del volcà Masaya.
El dilluns dia 8 d’agost vàrem anar direcció Managua on teníem concertada una
reunió a la seu principal del CIPRES (Cen40

tro para la Promoción, la Investigación y
el Desarrollo Rural Social). El CIPRES
és una organització que acompanya els
productors i productores a ser protagonistes del seu propi benestar econòmic i
social. En aquella trobada se’ns va comunicar quina seria la programació per a les
dues setmanes següents i quines tasques

“UN PAISATGE IMPRESSIONANT
ON EL COLOR VERD
PREDOMINA PER SOBRE
DELS ALTRES”
realitzaríem. Se’ns va informar que aquell
mateix dia viatjaríem cap a Somotillo, on
de la mà dels tècnics del CIPRES coneixeríem els diferents projectes que porten

a terme amb les diverses cooperatives de
dones de la regió.
Vàrem viatjar per carretera des de Managua ﬁns a Somotillo. No en va Nicaragua
és anomenada com la “Terra de Llacs i
Volcans”. Durant el transcurs de la famosa
carretera panamericana no només es poden
observar els estanys i llacunes al voltant
de tot el territori, sinó que també s’aprecia
la cadena volcànica que recorre el país de
nord a sud. Un paisatge impressionant on el
color verd predomina per sobre dels altres.
La nostra arribada a Somotillo va coincidir amb les festes patronals. Aquell moment
va suposar un autèntic impacte per a tots
els membres del grup. L’ambient sorollós, el
batibull de la gent, la precarietat de les infraestructures ens va deixar en estat de xoc.
Somotillo és un població del nord de
Nicaragua, ubicada en la regió de Chinandega i situada a uns 5km de la frontera amb
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Nicaragua
Hondures. La proximitat amb la duana és el
que majoritàriament manté activa aquest
ciutat, ja que gran part de la seva població
depèn dels serveis que ofereix als milers
de comerciants i turistes que creuen a diari les fronteres d’ambdós països. En el seu
paisatge quotidià són típics el tricicles que
estan a disposició dels vianants com una
alternativa més del transport públic.
Durant, aproximadament, quinze dies
vàrem visitar les diverses comunitats rurals que formen part de l’àrea de Somotillo.
Concretament, se’ns va encarregar la missió
de realitzar una sèrie d’entrevistes a les dones cooperativistes que durant els darrers
anys s’havien beneﬁciat de la participació
en els projectes portats a terme per part de
CIPRES. Les entrevistes constaven de sis
preguntes obertes on se’ls qüestionava de
manera qualitativa sobre els canvis que els
havia suposat la participació en el projecte,
sobre la valoració de la formació rebuda pel
CIPRES, sobre com donar continuïtat a la
cooperativa i a les activitats promogudes

“VAM ENTREVISTAR 60 DONES
DE DIFERENTS COOPERATIVES”
pels projectes portats a terme, entre d’altres.
Ens vàrem desplaçar a cadascuna de les
comunitats i es va procedir a la realització
de les entrevistes a les dones que formaven
part de les diferents cooperatives. Cadascun de nosaltres havia d’entrevistar a dues
dones per cooperativa. En total es van entrevistar 60 dones. Els resultats d’aquestes
enquestes van ser demolidors en un sentit
positiu. Totes les dones aﬁrmaven que havien experimentat una millora de la seva
qualitat de vida des de l’ingrés al grup o
cooperativa. Parlaven de canvis més saludables en la dieta alimentària, millora de la autoestima personal, millora en les habilitats
socials, i es mostraven molt satisfetes d’haver aconseguit una major autonomia com a
dones emprenedores. La formació rebuda
en el marc del projecte els havia dotat de
coneixements per obtenir major rendiment
de les seves terres, els havia permès organitzar-se millor tant a nivell familiar com
a nivell de cooperatives i els havia ajudat
a defensar els seus drets com a dones. En
termes generals, apostaven per continuar

amb el treball desenvolupat ﬁns al moment i
en plantejar nous projectes de cara al futur.
Tots els membres del grup, des del nostre
humil punt de vista, vàrem concloure que
el projecte, que arribava a la seva ﬁ, havia
servit per millorar les condicions de vida
d’aquestes dones i de les seves respectives
famílies, i que iniciatives d’aquest tipus poden generar canvis signiﬁcatius en un país
necessitat com és Nicaragua.
Finalitzada la nostre tasca a Somotillo,
ens vàrem desplaçar de nou cap a Granada.
Durant els darrers dies vàrem visitar diverses organitzacions amb les que treballa Cooperacció en la zona de Managua. En primer
lloc, vàrem visitar la “Colectiva de Mujeres
de Masaya”, que centra els seus esforços en
enfortir l’autonomia personal i col·lectiva de
les dones maltractades. En segon lloc, vàrem
anar a la seu del “Bufete Popular Boris Vega”,
una organització que principalment es dedica a vetllar pels drets dels treballadors de
les zones franques. Finalment, vàrem visitar
“La Corriente”, organització que ha impulsat
diversos projectes orientats a promoure el
reconeixement i exercici efectiu dels drets
de les dones. Ens hauria agradat poder conèixer més a fons la feina que desenvolupen
aquestes organitzacions però per qüestions
de temps no va ser possible.
No podríem tancar aquest escrit sense
mencionar una de les constants de la nostra
estada, el famós “gallo pinto”. Es tracta del
plat “Nica” per excel·lència. Es menja pràcticament a diari en totes les cases del país
i s’ha instaurat com una mena de símbol
nacional. Es compon d’una mescla d’arròs
fregit i fesols vermells cuits amb all.
Com a conclusió de l’estada, volem
transmetre la importància de continuar
apostant per aquest tipus d’iniciatives i la
necessitat de poder compartir experiències
amb pobles com els de Nicaragua que, en
termes globals, probablement tindran una
escassetat de recursos econòmics, però que
a nivell humà estan dotats d’una riquesa i
una autenticitat admirables.
A mode de cloenda, utilitzarem les paraules del neuròleg Oliver Sacks per transmetre el que aquestes estades solidàries
han signiﬁcat per nosaltres: “¡Quan essencial és veure altres cultures, veure ﬁns a
quin punt són especials, locals, i que poc
universal que és la teva pròpia!” (Diario
de Oaxaca, 2002).
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MAGAZÍN

DE BONA TINTA

Quina llàstima...
ja vaig escriure en un altre número d’aquesta
mateixa revista, però anirà bé per entendre
el que vull explicar.
Abans de disposar d’ediﬁci municipal, el
Comú d’Alella es reunia a la Parròquia, i el
rector de torn, que era qui sabia escriure bé,
és el que redactava les actes i feia de secretari. Per altra part, varen ser els alellencs de
fa més de mil anys qui apilaren les pedres

diferent i tenen altres anhels, a mi no em
desplau imaginar un futur on una societat
alellenca més culta i sensible que l’actual,
utilitzi l’actual temple com a una mena de
casa d’espiritualitat, germanor i cultura. De
fet, aquestes ﬁnalitats són les mateixes de
l’ideari cristià, sobretot quan és exercit d’una
forma oberta i sense fanatismes.
I és que aquesta idea de comunió entre
tots els alellencs m’engresca, i això ho propicia el fet
de poder disposar de punts
de trobada on tothom,
creients i agnòstics ens puguem relacionar amb respecte, ben lluny d’èpoques
tràgiques en que la societat
es va dividir en dos bàndols
irreconciliables. És per tot
això, doncs, que lamento
el poc encert dels actuals
responsables parroquials
de prohibir una inofensiva
mostra de pits de dona,
feta amb ﬁnalitats didàctiques.
Vull pensar que hi ha
molts feligresos tolerants
que si fos per ells, aquest
desencontre no s’hauria
produït. Quina pena que
s’hagi imposat un criteri
desencertat, fruit d’un impuls, vull seguir pensant,
poc reﬂexionat i tal vegada instigat per algun element radical poc representatiu del tarannà caritatiu
que de ben segur anima
la majoria de parroquians
d’Alella.
Per tot això, m’agradaria
que la sala parroquial pogués seguir acollint esdeveniments de caire seglar.
Segur que el malentès actual haurà creat malﬁances
i recels que entre tots hem
d’intentar superar. Com sempre a la vida,
la veritat absoluta no està en possessió de
ningú, demanaria doncs als responsables
parroquials que acceptessin que en aquesta ocasió no han estat encertats del tot, i
per part del públic en general, i sobre tot
d’aquelles persones no creients que els hagi
molestat aquesta actuació, què sabessin ser
comprensives i no tinguessin en compte
només aquesta relliscada. Hem de recordar tantes altres activitats altruistes de la
Parròquia alellenca, com per exemple, la
important tasca solidaria que desenvolupa
a través de Càritas.
JOSEP PUIG

Ramon Ruiz
Diumenge al matí, primera hora, entro al bar
i el primer que em diuen és: “Guaita això,
Alella torna a sortir als diaris i, com sempre, per res de bo.” Efectivament, els diaris
d’aquell dia i dels següents es feien ressò de
la notícia de que l’exposició El pit al descobert, que tenia prevista la seva celebració
a la Sala dels baixos de la parròquia, havia
hagut de canviar d’ubicació davant la negativa
del Rector, esperonat per
membres dels seu Consell
Parroquial, que s’exhibissin imatges de pits femenins en el mateix indret
on se celebra la catequesis a la mainada.
Una primera lec tura ràpida de la notícia
em va servir per fer-me
una idea de l’assumpte,
i haig de confessar que
el primer sentiment, que
tot plegat, em va produir
va ser de llàstima. “Quina píﬁa més grossa que
ha fet el capellà”, vaig
exclamar, i aquest és el
mateix sentiment que
em segueix produint la
notícia.
I això p er di ver s e s
raons, intentaré explicar-les. En primer lloc,
sempre he pensat que
quan es va haver de sacriﬁcar l’antiga Sala d’exposicions per tal d’ampliar l’Ajuntament, Alella va
perdre un equipament,
petit si vols, però que
complia una funció què
des d’aleshores ha quedat desatesa. Can Manyé
supleix, en part, aquesta
mancança, però el fet de
tornar a disposar d’una
Sala d’exposicions a la plaça em semblava
molt positiu. El local parroquial, amb les seves elegants voltes de pedra, disposa d’un
accés complicat des de la plaça, però, en
canvi, és més espaiós i versàtil que l’antiga
Sala municipal.
Però el què m’engrescava encara més era
què, amb l’obertura del nou local a esdeveniments de caire no confessional, s’estableix
un punt d’encontre entre dos móns, el laic
i el catòlic, que, degut a les circumstàncies
històriques, moltes vegades han viscut d’esquenes.
A continuació repetiré un pensament que

per bastir l’ediﬁci de l’església, i varen ser les
successives generacions qui ﬁnançaren i ampliaren el temple i les seves dependencies.
El què vull transmetre és que, amb tots els
matisos que vulgueu, d’alguna manera l’església és tan patrimoni comú de tots els alellencs com podrien ser, per exemple, l’ediﬁci
de l’ajuntament, el mercat municipal o Can
Lleonart. Sabem l’origen d’aquest ediﬁcis i
quina ha estat la funció dels mateixos al llarg
de la història, però qui s’atreveix a aventurar
quina serà la utilització que en faran les futures generacions?
Amb tot el meu respecte pels que pensen
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s’explica que mentre l’atur és cada cop més
elevat i l’índex de pobresa augmenta ﬁns a
nivells inconcebibles, els sous i les pensions
dels responsables d’aquests bancs i caixes
que hem hagut d’ajudar són de dimensions
astronòmiques?
Per què en plena eufòria econòmica ens
hem deixat arrossegar tots plegats volent
viure per sobre de les nostres possibilitats i
necessitats?
Per què molts Estats no han començat a
prendre mesures per pal·liar la situació ﬁns
que no s’han trobat la clatellada al damunt?

la màniga, tot i que al carrer ja feia temps que
es comentava que això algun dia esclataria i
que la cosa acabaria malament?
I a casa nostra? Perquè ara la Generalitat
i els Ajuntaments retallen amb unes tisores
de podar i fa un temps enrere no ho feien?
Per què fa la sensació que posats a retallar,
es retalla més del que s’hauria? Per què els
que es queixen ara de les retallades no hi
van intentar posar remei quan manaven? Per
què la sanitat i l’ensenyament han d’acabar
sent l’ase dels cops? Per què s’anuncien noves
restriccions només dos dies després de fer-se
unes eleccions? Per
què Catalunya és
la que contribueix
més de tot l’Estat
i hi ha més de 16
mil milions d’euros
a l’any que es queden pel camí i no
tornen? Per què el
govern català ha
de rebaixar més
d’un deu per cent
l’últim pressupost
i, en canvi, a altres
comunitats l’han
augmentat gairebé
en un dos per cent?
Per què a Euskadi i
a Navarra és on hi
ha la tassa d’atur
més baixa de tot
l’Estat?
Per què ens hem
de creure que ara
amb la nova majoria absoluta del
Partit Popular al
Congrés ens concediran el concert
econòmic, quan va
ser aquest mateix
partit el que es va
dedicar a recollir
ﬁrmes per tot l’Estat en contra de
l’Estatut per acabar
portant-lo al Tribunal Constitucional?
Algú creu realment que Espanya permetrà un nou pacte ﬁscal per a Catalunya quan
aquesta és la que més produeix i més aporta
de tot l’Estat? Qui pagaria les misses?
Veieu com tot plegat és un bon embolic? Veieu com tot plegat és un bon desordre? Veieu com aniria bé que algú amb més
coneixements ens donés respostes a tantes
preguntes? I a poder ser, algú podria aportar
una mica de llum i d’optimisme entremig de
tanta foscor i desànim?
ALEJANDRA LARA

Eudald Serra
Diuen que la ignorància és molt atrevida. Ens
condueix a opinar sobre matèries de les quals
gairebé no tenim coneixements. Ens torna
sovint irreﬂexius i ens aboca a dir la nostra pel
broc gros i sense embuts. I si, a més, tot això
ho fem en una situació d’embolic i confusió
com en la que ens trobem ara, el garbuix pot
ser de dimensions descomunals.
Conclusió: millor no vessar-la i en lloc
d’opinar val més preguntar, tot esperant que
amb el temps i una canya algú més docte
en tot aquest afer que un servidor ens aclareixi una mica, si
és possible, aquest
panorama ara mateix tant ennegrit.
Hi ha tantes preguntes a fer-se que,
ﬁns i tot, posar-les
en ordre no deixa
de ser complicat.
Ja sabem des de
fa una temporada
que estem en crisi:
la més greu de tots
els temps, segons
diuen. Una crisi
econòmica i també, de passada, de
valors que afecta
tot el món i de la
qual ara mateix ni
els més entesos ens
saben dir quan començarem a sortir.
Segurament els
factors que ens hi
han conduït són
molts. N’hi ha que
diuen que les entitats ﬁnanceres, en
un afany desmesurat per fer negoci
ﬁns i tot on no n’hi
havia, ens han dut,
en bona part, ﬁns
aquest at zucac.
Pels que som profans en la matèria, si això és així, algú ens
pot explicar per què ara hem de rescatar-les
amb els diners de tothom? Algú sap per què
aquestes mateixes entitats que acaben de
rebre caler públic després posen traves a qui
demana un préstec per obrir un petit negoci
o a qui necessita una hipoteca per adquirir
un habitatge? Per què fa uns anys enrere tot
eren facilitats per aconseguir un préstec, tot
i sabent les diﬁcultats que tindrien alguns
per tornar-lo, i ara l’aixeta és ﬁns i tot tancada per a gent mínimament solvent? Com

Per què ha fet falta una estirada d’orelles dels
principals països europeus perquè la resta
s’hagin posat a fer els deures? Fins a quin
punt els “amos” d’Europa es ﬁquen on no
els demanen?
Per què tant els governs de dretes com els
d’esquerres han fet les mateixes polítiques
econòmiques en les anomenades èpoques
de bonança? Per què s’han fet dispendis faraònics en infraestructures que ara s’han de
tancar perquè són del tot ruïnoses?
Per què tothom ha estirat més el braç que
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Cafe de Dalt - Viñallonga
Jordi Ribas
Després del Passatge de Can Benet de les Tartanes, hi ha una illa de cases amb força història. Degut a la informació de que es disposa, les haurem
de comentar separadament.
Aquesta illa de cases també va ser propietat
dels Gurri. El més antic que trobem és en Pere
Gurri. Però són els seus successors els que varen
vendre una gran part de la ﬁnca a Martí Cabús i
Estaper i, més tard, la va rebre en herència la seva
esposa, Asunción Matamala i Boncompte, el 27
d’agost de 1924. El seu ﬁll, Martí Cabús Matamala,
va renunciar als drets legitimaris, i l’Asunción va
vendre, el 16 de gener de 1934, a Isidre i Josep
Aymar i Villarrosal, a parts iguals, tota l’illa d’ediﬁcis que va del passatge de Can Benet de les Tartanes ﬁns al carrer Gurri, amb els patis interiors
i les cases de Can Ribo i Cal Cisteller a les que
s’accedia pel citat carrer.
En aquesta part de l’ediﬁci, el llogater més antic que coneixem és la “Sociedad Cultural Unión
Alellense”, a partir d’aquí la Sociedad.
En principi, la Sociedad va ser constituïda com a
lloc d’esbarjo o Casino, amb el suport dels estiuejants que cada any venien a passar la calor a Alella.
Constava, del bar a la planta baixa, la sala al primer
pis, i un espai a la part del darrere on hi havia un
gran pati mancomunat, que es feia servir com a
terrassa per prendre algun refresc i passar l’estona.
Abans de la guerra civil, el cafè ja funcionava i
el conserge era en Jaume Martori, després ho va
ser l’Antonio Bellido (només per un mes: l’abril).
Després de deixar el Cafè del Mig, en Franceset
va anar a parar a la Sociedad com a taquiller i
animador de festes. Tenia tres o quatre discs, que
feia sonar amb un ampliﬁcador miseriós, però que
donada la quietud del poble en aquells temps,
era prou sorollós. En la sala on es feia ball i cine,
són remarcables les actuacions de l’orquestra “Els
Figuerals” en una època força lluïda.
En Josep Viñallonga Comas, masover de Can
Estela, que havia vingut de Montornès, era membre de la junta de la Sociedad. Junt amb ell, va
venir també el seu germà petit a qui feia de pare,
perquè es portaven vint anys. Com que llavors el
noi no tenia feina, li va proposar quedar-se com a
conserge, i en Peret Viñallonga Comas va acceptar
aquella feina que en aquells moments ningú volia
per tractar-se d’un negoci ruïnós. Però en Peret
va pensar que, ajudat per la seva dona, Maria
Guardia Sitjà, i amb el poc que tragués del bar i
del que li donava la vinya, podria tirar endavant
la família. Tenien un ﬁll: en Josep.
Va venir la guerra i tot se’n va anar en orris,
però en Peret va aguantar ferm en el seu lloc
mentre la Sociedad anava fent els últims sospirs.
Durant anys va ser un lloc on la gent acudia assíduament si hi havia ball, teatre, conferencies i
actes públics. Acabada la guerra, encara va durar
bastant temps, però cap als anys cinquanta ja havia deixat de tenir activitats com a societat. L’últim
president va ser en Joan Verdú.
Llavors hi va haver una època en la qual en
Josep Ferran, espòs de la Carmen Aymar Camp-

Cartell que anuncia un concert dels Figuerals.
majó, va fer funcionar, junt amb algun soci, les
activitats que habitualment es feien a la sala: cine,
balls, espectacles, teatre, etc. Fins i tot va actuar a
Alella, la Meri del Val, ballarina famosa en aquell
temps. L’últim ball públic que es va fer va ser amb
l’orquestra Monterrey.
En Josep Aymar Vilarrosal, germà de la Carmen, va rebre ﬁnalment la ﬁnca en herència i
la va vendre el 27 de desembre de 1951 a la
“Agrupación Catòlica de Ex Alumnos i Amigos

de la Escuela Pia”, en endavant Ex alumnes.
En Peret va continuar de conserge amb els Ex
Alumnes i, amb el pas del temps, el negoci, sense
ser res de l’altre món, va començar a donar per
viure més folgadament una família, ajudat pels
beneﬁcis que cada any obtenia de la vinya, el vi
de la qual era venut a gots a la clientela del Cafè,
i per tant a bon preu.
Va estar de conserge des de l’1 de maig de
1939, ﬁns el 22 de desembre de 1970. Cal remarcar el molt important suport que sempre va tenir
de la seva esposa darrere el taulell: la seriosa i
servicial Maria, coneguda, respectada i estimada
per tothom.
En el Cafè de Dalt, els Ex Alumnes hi varen
instal·lar el Centre Moral. En aquesta època va
tornar a projectar pel·lícules l’empresari Josep Vidal del Masnou, més conegut per “Cayona”, ﬁns
que va haver de deixar-ho per problemes amb la
junta. També hi va fer cine l’empresa Gibernau del
Masnou i, entre altres, els operadors varen ser en
Tomàs Verdú i en Miquel Alvero.
Més endavant la junta dels Ex Alumnes, presidida per l’Eduard Serra i Güell, va convertir el solar
en l’actual bloc de pisos.
Durant les obres de la construcció dels pisos, el
bar del Café de Dalt va ser traslladat a Ca la Librada, al lloc on actualment hi ha la Caixa Laietana,
però per poc temps (de l’1 de maig de 1971 al 22
de desembre de 1971). Després va passar una altra
vegada al seu lloc, és a dir a tota la primera planta
dels pisos encara a mig construir.
Per qüestions econòmiques, aquesta planta
baixa va ser comprada als Ex Alumnes pel ﬁll d’en
Peret: en Josep Viñallonga Guardia i la seva esposa
Mª del Carme Bertran Casals, però actualment el
bar restaurant es propietat de Viñallonga i Cia. i és
regentat per en Pepe Viñallonga Bertran i la seva
esposa Mariana Valero Gutierrez.

Membres de l’orquestra Els Figuerals.
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La Generalitat
t’ajuda en
tot moment
Més que un número,
un munt de solucions.

Consultes, tràmits,
queixes i suggeriments
Per telèfon

Presencialment

Al mòbil

012 24h al dia

Oficines d’Atenció Ciutadana
a Catalunya:

Accedeix als serveis
de gencat.mobi:
El temps, trànsit,
rodalies, mou-te...

tots els dies de l'any.

Per Internet
Contacte
gencat.cat/contacte

Oficina Virtual de Tràmits
gencat.cat/ovt

Barcelona
Carrer de Sant Honorat, 1-3
T. 93 402 46 67

Cerdanya
Plaça del Rec, 5 Puigcerdà
T. 972 88 03 11

Girona
Plaça de Pompeu Fabra, 1
T. 872 975 000

Lleida
Carrer de Lluís Companys, 1
T. 973 70 35 00

Tarragona
Carrer de Sant Francesc, 3 entl.
T. 977 23 65 59

Terres de l’Ebre
Carrer Jaume I, 2-4 Amposta
T. 977 70 53 19
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Serveis
d’informació

A Twitter
Segueix @012
per conèixer la informació
de la Generalitat
i fer-hi consultes.
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LA PARRÒQUIA AVUI
Mar Cantarell
D’actualitat
L’Església d’Alella té un grup dedicat a
l’atenció de malalts i ancians: la Pastoral
de la Salut. Són deu dones que, junt amb
el rector, dediquen el seu temps lliure a
transmetre el més bàsic dels missatges
cristians: l’amor al pròxim, altruista i desinteressat, visitant aquelles persones que
pateixen una malaltia i alleujant la seva
soledat, quan els manca la salut, amb la
màxima alegria i optimisme. Cada quinze
dies els hi brinden una estona tot recuperant aquell saludable, i de vegades oblidat,
costum d’anar a fer companyia. En total
són una quinzena les persones ateses,
sense importar ni religió ni raça ni sexe,
i que agraeixen aquesta tasca profundament. Ara que s’acosta Nadal, tots ells són
obsequiats amb un petit detall que elles
personalment els hi porten.
També fan tasques de voluntariat a les
residències Aymar i Puig i els Rosers d’Alella, on fan tallers de cant i manualitats. I
també, si s’escau, acompanyen aquelles
persones que ho necessiten al metge o a
l’hospital, i allà també hi fan visites.
Si bé elles fan tot el possible i intenten arribar a tots i a tot arreu, moltes són
d’avançada edat i volen aproﬁtar aquesta
publicació per fer una crida a tothom que
vulgui per a que els hi agaﬁ el relleu. Així
que si et ve de gust…VINE I PARTICIPA!!!
D’altra banda, la Parròquia també ha
col·laborat en la recollida d’aliments que
ha tingut lloc a Alella durant el mes de novembre a través de l’Associació de Dones
Montserrat Roig. Els donatius han estat
moltíssims i això permetrà a Càritas repartir menjar entre les cada vegada més
nombroses famílies que es troben en situació de necessitat (l’any passat n’eren

12 i aquest any en són 30). La recollida
s’allargarà ﬁns Nadal.

Els esquirols de Central Park
estan tristos els
dilluns*

Sabies que….
El dia de Reis (6 de gener) celebrem l’Epifania
del Senyor. Epifania signiﬁca el moment en
què el Senyor es manifesta de manera evident. La més coneguda és la de Reis, però
també podem anomenar epifania al moment
del Baptisme al Riu Jordà o bé el miracle de
les Bodes de Canà. Segons els evangelis, el
Reis van arribar al lloc que buscaven guiats
per l’estel de Betlem i van adorar l’infant Jesús
tot oferint-li or (metall preciós), encens (resina
que en cremar produeix fum aromàtic) i mirra
(resina gomosa amb propietats analgèsiques
produïda per un arbre d’Aràbia). Tot i que no
hi ha constància bíblica del seu nombre i la
seva condició reial, dos mil anys després encara passen per totes les cases a fer realitat
els desitjos de petits i grans.

Katherine Pancol
Empúries, 2011
Ramon Anglada
Després de l’èxit a França i Catalunya dels Ulls grocs dels cocodrils i
el Vals lent de les tortugues Pancol tanca les aventures de la
professora d’història medieval Joséphine Cortes amb grans
dosis de crítica contra una societat francesa obsessionada
pels diners. Els lectors dels dos llibres anteriors per ﬁ podrem
saber si la Jo i el Philippe acabaran junts, si la Shirley seguirà
nedant als llacs gelats de Londres, si l’Hortense seguirà sent
tant egoista o si el Gary es convertirà en el nou Glenn Gould.
Aquesta és una obra recomanable ﬁns i tot pels al·lèrgics als
best sellers on els seus diferents personatges us captivaran
des de la primera paraula.

La gavina *
Crònica parroquial
Bateigs: Svetlena López Samón, Júlia Pastó
Bruna, Júlia Cera Martí, Chloé Olaya Bruy, Eduard Girona Brutau, Nil Torrecillas Blanch, Mauro Simón Oller, Aitana Fernández Rodríguez,
Axel Torrecilla Castro, Amanda Espel Martín.
Defuncions: Josep Lluís Noes, Joaquim
Partagás Sabatés, Carmen Pujolrás Plas,
Rosa Arumí Mas, Reme López Martín, Lluïsa Bellido Ribas i Jesús Barnadas Perellada.
Noces d´or: Josep Viñalonga amb Maria
del Carme Bertran.

Sándor Márai
Empúries Salamandra,
2011
Albert Manyà
Sándor Márai va publicar aquesta
novel·la el 1943, en plena Segona Guerra Mundial. De fet, l’obra
parteix d’un comunicat de guerra amb què Hongria entrarà
en el conﬂicte. L’autor impregna les pàgines de descripcions
meticuloses no només de llocs físics, sinó dels pensaments,
de l’època. Pàgines molt denses que se surten del llenguatge habitual i que combinen el que succeeix al món amb
el que els passa als protagonistes. La trobada a Budapest
entre un alt funcionari i una noia que s’assembla a la difunta
parella desencadena un diàleg de dos desconeguts que
discorre entre el temor i la sensualitat, entre la realitat i el
futur. No cal buscar-hi concrecions, sinó sentiments. Tot
passa en menys de 24 hores, però extremadament lent.

Si voleu contactar amb nosaltres, ho
podeu fer a través dels següents mitjans: 93 555 23 91, www.esglesiadalella.org, despatx@esglesiadalella.org,
catequesi.alella@gmail.com.

DISC
Wilco
The Whole Love

QUICO LLUCH

dBpm-Anti-[PIAS]
Spain, 2011

Ediﬁci de la Fundació Aymar i Puig.

Albert Alabau
“The Whole Love” és l’expressió que usen els inspectors
ianquis quan aconsegueixen la confessió completa d’un
sospitós en un interrogatori. I podríem dir que Wilco han
aconseguit oferir-nos tot el seu amor en aquest darrer disc,
amb el millor resum de totes les seves vessants musicals.
Aquest disc agradarà a rockers, indies, folkies i a tots aquells
a qui els agradi la bona música. És una meravella amb tuf a
clàssic; és dels que paga la pena comprar-lo en vinil i fer-lo
rodar ﬁns a gastar-lo. Els nostres nets el reivindicaran com
a referència quan agaﬁn les guitarres. I tu?.
*El pots trobar a la Biblioteca Ferrer i Guàrdia d’Alella
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NATURA

FITXA TÈCNICA
Família: Ruscàcies
Espècie: Ruscus aculeatus
Nom vulgar: galzeran, cirerer de Betlem
(català), rusco, brusco (castellano),
gilbarbeira, azoutacristos (galego),
erratza (euskara).
El galzeran és una planta perenne formada
per diverses tiges rígides, d’un verd fosc,
d’aproximadament un metre d’alçada i
ramiﬁcades a la part alta, i que surten d’un
rizoma subterrani. És segurament coneguda
per moltes persones pels seus fruits vistosos i cridaners, unes baies d’un vermell viu
que semblen sortir cadascuna d’elles sobre
una fulla.

Mercè Galbany
Un dels aspectes interessants d’aquesta planta
és, sens dubte, aquestes “fulles” que no ho són
pas, sinó que són tigetes que agafen l’aspecte i
la funció de les fulles. Són aplanades, de forma
ovada o lanceolada, amb la punta acabada
en punxa. Aquesta
mena de tiges que
funcionen com fulles
i que s’hi assemblen
tant s’anomenen ﬁllocladis, i el fet de
tenir-les s’interpreta
com una estratègia
de diverses espècies
vegetals com a adaptació a ambients relativament secs, per
tal d’evitar la pèrdua
excessiva d’aigua
que podria donar-se
a través de fulles veritables. En aquesta
mena de plantes, les
fulles acostumen a
tenir una mida reduïda, o bé acostumen
a caure de seguida.
Si us hi ﬁxeu amb atenció, podreu veure les
autèntiques fulles del galzeran, que es troben
situades una a sota de cada ﬁl·locladi, i que
consisteixen en petites esquames membranoses, difícils de descobrir si un no sap que
hi són.
El galzeran fa les ﬂors sobre aquests ﬁllocladis. Poden sortir-n’hi des d’una sola ﬁns a
tres a cada ﬁl·locladi, i van acompanyades per
una petita bràctea membranosa. Les ﬂors, petites i d’un color verdós violaci, són estrellades
i estan formades per sis peces allargades, lliures
entre sí, de les quals les tres més internes són
48

evolutiu, un parent molt proper dels dragons
de les Canàries, aquells arbres monumentals
tan coneguts que es ramiﬁquen agafant una
forma de gran ventall i que presenten totes les
fulles agrupades a dalt. De fet, si ens ﬁxem en
les seves ﬂors, veurem que tenen una estructura semblant, essent també formades per sis
peces lliures.
Però el galzeran, a més de l’interès cientíﬁc que ha despertat per la seva particular
morfologia i pels aspectes evolutius, ha cridat
l’atenció des de fa molt de temps per raons
ben diferents. La seva arrel s’ha utilitzat des de
molt antic en medicina popular en l’elaboració
de xarops diürètics i aperitius, juntament amb
altres plantes com l’api, el fonoll, el julivert i
l’esparreguera. Actualment també se sap que
té propietats antivaricoses. A més, els brots tendres que surten del rizoma, a la primavera, es
poden menjar directament com si fossin espàrrecs, tenint de fet una forma similar. Les tiges
seques s’utilitzen per fer escombres. Un altre ús
popular curiós d’aquesta planta, derivat del fet
de ser punxosa, és que es posava al rebost on
es guardava la carn en conserva com a defensa
contra els ratolins. Tot indica que d’aquest ús
popular en deriven els noms populars alemany,
anglès i italià, que fan referència als ratolins i/o
als carnissers.
Però l’ús més habitual del galzeran és
l’ornamental. És una
de les plantes decoratives més usades
durant l’època nadalenca i s’ha comercialitzat amb aquesta
ﬁnalitat. Això determina que en alguns
llocs puguin establir-se mesures de
control i gestió de la
seva recollida i explotació. A Catalunya,
de tota manera, només està protegit al
Montseny, tot i que
és recomanable no
collir-lo indiscriminadament enlloc per
tal de conservar-ne
les seves poblacions.
Per últim, no hem
de confondre el galzeran amb el grèvol o boix
grèvol, una altra planta decorativa utilitzada
al Nadal, que també fa baies vermelles però
que no està directament emparentada amb el
galzeran. Se’n diferencia perquè és un arbust
alt i robust, i té fulles veritables, que típicament
presenten espines a tot el seu voltant. Els fruits
són més petits de mida, i surten agrupats a l’axilla de les fulles. És d’indrets una mica més freds,
típicament de boscos caducifolis. A diferència
del galzeran, però, està protegit a tot el territori
català, de manera que la seva recol·lecció està
completament prohibida.
A. BARRAJÓN MÍNGUEZ

El galzeran

bastant més estretes i agudes que les tres més
externes. Tot i que, algunes vegades, les ﬂors
del galzeran poden ser hermafrodites, gairebé
sempre són unisexuals, de manera que o bé
són masculines i presenten tres estams, soldats
uns amb els altres a la part central de la ﬂor; o
bé són femenines i presenten un ovari central
envoltat d’estams malformats i no funcionals. A
més, es tracta d’una planta dioica, que signiﬁca
que cada individu acostuma a fer ﬂors només
d’un sol tipus, o totes femenines o totes masculines. Com que les baies es desenvolupen a
partir de les ﬂors femenines fecundades, això
implica que no totes les plantes de galzeran
poden fer-ne.
El galzeran pot ﬂorir durant tot l’any, tot
i que de manera més habitual ho fa a la primavera. Els fruits maduren més aviat cap a la
tardor o l’hivern, i a vegades podem veure ﬂors i
fruits convivint alhora a la mateixa planta durant
la tardor. Viu en matollars i boscos, però sobretot el trobem al sotabosc d’alzinars frescos,
humits i ben constituïts, dels quals és un dels
components més típics. Essent doncs part del
bosc mediterrani per excel·lència, la seva àrea
de distribució és principalment la conca Mediterrània, tot i que s’estén des de les illes Açores
i Canàries cap a l’oest, ﬁns al Caucas cap a l’est,
i des de les illes Britàniques cap al nord ﬁns a
les muntanyes de l’Atles marroquí cap al sud. A

Catalunya és força comú a totes les comarques
marítimes, tenint una tendència lleugerament
muntanyenca a les comarques més meridionals,
i fent-se més rar cap a l’interior. Pot créixer des
del nivell del mar ﬁns a uns 1.400 metres. A
Alella podem trobar-lo allà on els alzinars estan
més ben conservats, en zones ben ombrívoles,
essent especialment abundant als boscos de
l’urbanització de Mas Coll, cap a la zona del Pi
Bord i de la font del Sarau.
Tot i que, a primer cop d’ull, ens pugui costar de veure-hi la semblança, estudis recents indiquen que el galzeran és, des del punt de vista

MAGAZÍN

COL·LECCIONISTES

Joan Maria Pou

Col·lecció: caganers
Nombre de peces: més de 600
Any d’inici de la col·lecció: 1980
Primera peça: 7 caganers tradicionals,
regal de noces d’un amic
Peça més valuosa: Caganer fet en plom,
és una peça única de la que no se’n conserva el motlle original.
També col·lecciona: res més, tot i que és
un melòman i compte els discs per centenars, sobretot de jazz i música clàssica.

les natges al descobert i la corresponent tifa
al terra), com també per ﬁgures de culte escatològic d’altres latituds (Mèxic, Itàlia, França,
...) i per caganers menys ortodoxes (famosos,
personatges públics, ...).
La passió pels caganers el va dur a fundar,
juntament amb altres il·lustres personatges, l’As-

sociació d’Amics del Caganer (www.amicsdelcaganer.cat). Fundada el 1990, cada any editen 2
articles de la revista El Caganòﬁl, amb l’ànim de
difondre totes les notícies que van sorgint sobre aquest món. L’Associació atorga cada any el
guardó del “caganer de l’any”, havent guardonat
amb tan singular honor a personatges com Andreu Buenafuente, Mossèn Ballarín o Joan Brossa
pel fet d’ajudar d’una o altra forma a estendre
el coneixement del caganer arreu. A més, cada
any fan varies exposicions de caganers –van exposar a Alella fa anys– allà on els ho demanen o
hi ha interès, tot i que es centren en el territori
nacional, sobretot amb l’afany de fer erigir nous
caganers lligats a les tradicions dels pobles de
Catalunya, com per exemple el caganer “sac i
ganxo” de Sant Feliu de Codines, un caganer
que evoca als pagesos que recollien castanyes a
la manera tradicional.
Malgrat la seva afecció, en Joan Maria aﬁrma
tenir molt clar que “el caganer és el personatge
més popular del pessebre, però no el més important, que és el nen Jesús”.

ALBERT ALABAU

Albert Alabau
De petit la seva mare no li deixava posar el
caganer al pessebre al semblar-li de mal gust i
poc apropiat. A ell, en canvi, li fascinava la tan
irreverent i a la vegada natural ﬁgura. Per això
aproﬁtava a posar-lo sempre al pessebre de casa
dels avis sense que la seva mare se n’adonés. Si
a aquesta mancança emocional instal·lada en
el subconscient li sumem una certa deformació
professional –és especialista en l’aparell digestiu
i endoscòpia-, sembla que tenim l’equació perfecte per comprendre com, en rebre un regal de
noces consistent en 6 o 7 caganers tradicionals,
al Joan Maria se li va despertar de cop la curiositat pel món caganòﬁl.
I d’aquí a tenir una extensa col·lecció de més
de 600 peces, centrada sobretot en els caganers tradicionals (els clàssic catalans de tota la
vida, habitualment representats amb barretina
o barret de palla, pipa, un tros de diari a la mà,

FITXA

Ets col·leccionista?
Vols ensenyar-nos la teva col·lecció de sobres de sucre, de sotacopes, de nines Barbie, de llaunes de cervesa o de qualsevol altra cosa?
Posa’t en contacte amb nosaltres a revista.alella@gmail.com o al 608 88 47 99 (tardes).
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Carles Peñaranda és el
responsable de la secció
de ciclisme del Casal

CARLES PEÑARANDA
Veí d’Alella des d’ara fa un any,
aquest esportista badaloní de
38 anys és l’encarregat de tirar
endavant una iniciativa molt
interessant per als amants del
ciclisme i les activitats a l’aire
lliure. Carles Peñaranda ha
incorporat la secció ciclista al
Casal d’Alella que, tot i que
sembli estrany, ﬁns ara no n’hi
havia hagut.
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“La bici és tot un món
i és un estil de vida”

ESPORTS
NUARA CUSÓ
Des de quan ets afeccionat al ciclisme?
Vaig aprendre a anar amb bici quan tenia 5
anys, i quan en tenia 15 els meus pares em van
regalar una bicicleta de muntanya. Durant
molts anys sortia amb una colla d’amics de
Badalona amb els quals feia diverses rutes
pel maresme. Més endavant vaig començar
a competir en la modalitat de ral·li, però em
vaig adonar que això no era per a mi; m’ho
passava molt bé entrenant, però a les curses
sempre perdia, ﬁns que algú que em va veure
córrer en una competició em va aconsellar
que fes descens, ja que el meu fort eren les

“Algú em va aconsellar
que fes descens, ja que
el meu fort eren les
baixades”

tenir diverses rutes, un cotxe de suport per
si es fa una sortida amb nens i s’espatlla alguna bicicleta, etc. Si es té tot ben planiﬁcat,
és molt més fàcil que la gent s’engresqui a
realitzar activitats d’aquest tipus.

daria incorporar-la al calendari de sortides.
Vam crear un grup al Facebook on pengem
totes les sortides que fem amb les seves característiques, així la gent pot planiﬁcar-ho
amb temps i veure quin nivell es necessita
per participar-hi.

Quan vas decidir tirar-ho endavant?
El Casal m’ho va proposar el passat mes de
maig, però jo encara coneixia molt poca gent
del poble. Vaig estar parlant amb diferents
persones per veure què els semblava la idea i
si ho veien factible, vaig veure que podia funcionar i des de llavors hem anat fent sortides
molt saltejades i de tota mena.

Feu alguna activitat al Casal?
El passat mes de setembre vam fer una reunió
amb les persones que estaven interessades
en participar en aquesta activitat i els vaig
explicar el programa i tot el que es podia fer.
Perquè no només volem fer sortides, també
volem que s’aproﬁti el local. Vam comprar
un poltre que serveix per aguantar la bici en
cas que s’hagi de reparar, volem fer també
una classe de supervivència mecànica, és a
dir, que tothom sàpiga com canviar una roda,
posar bé la cadena, canviar el seient de la
bicicleta o saber fer servir un GPS i introduir-hi rutes. A la pàgina web del Casal hem
introduït les quatre rutes més conegudes de la
Serralada de la Marina. Seguirem introduint
diverses rutes per fer amb bici per a qui hi estigui interessat. Per als socis que hi estiguin
interessats, he fet una espècie de biblioteca
amb tot de revistes de bicicleta de muntanya,
nutrició i mecànica, que podran llegir tot fent
un cafè. La veritat és que pocs clubs ciclistes
poden gaudir d’un espai com aquest. Se n’hi
pot treure molt suc.

Hi participa molta gent?
De moment som un grup petit que acaba de
començar, però ja hem fet força sortides. Tinc

Què et va dur a incorporar una secció
ciclista al Casal d’Alella?
Com que quan vaig venir a viure a Alella encara no coneixia massa gent, vaig pensar que
una manera de fer-ho i, a més, d’integrar-me,
era ﬁcar-me en alguna associació. Va ser llavors quan l’actual president del Casal em va
donar la idea de col·laborar-hi per tal que hi
hagués més moviment. El Casal és una societat cultural oberta a tota mena d’idees, i em
van proposar aportar-ne alguna de nova. Em
va semblar una bona oportunitat per tirar
endavant una secció dedicada al ciclisme, ja
que no n’hi havia hagut mai cap.
Quin és l’objectiu d’aquesta iniciativa?
El que ens agradaria aconseguir és fer una
secció on el nexe sigui el local, però que cadascú proposi fer el seu grup. Que hi hagi
sortides de pares amb nens, de competició,
de muntanya, per carretera, per a gent que
vulgui anar poc a poc, etc. i veure com, amb
el temps, la gent perd la por a participar en
una activitat on tothom pot escollir el grup i
la sortida que més li convingui.
Volem que vingui gent de totes les edats i
nivells, que puguin aproﬁtar els beneﬁcis que
té ser soci del Casal. A més de tenir un bon
local, tindran el suport i l’empenta que, a vegades, es necessita per a fer una sortida amb
bici, com ara planejar les sortides amb temps,

ÒSCAR PALLARÈS

baixades. Vaig competir en aquesta modalitat
durant 5 anys i, ﬁns i tot, vaig quedar segon de
la copa catalana. Aquells anys ho vaig passar
molt bé, competia sense cap mena de pressió,
i l’ambient era molt més distès. Ara ja fa vuit
anys que no competeixo, ja que és un esport
on has de dedicar molt de temps i no és del
tot compatible amb la paternitat.

un grup de 37 persones que, tot i que no hi
participen tots, estan al corrent de totes les
activitats que fem. Mirem d’englobar el màxim
de perﬁls possibles, és a dir, no només de nivell alt, ja que molta gent vol fer sortides amb
els nens. L’objectiu és passar-ho bé en grup.
Cada quan feu sortides?
Tenim una sortida nocturna que és ﬁxa tots
els dimecres a les nou de la nit. Sortim una
hora o una hora i mitja, ens posem els llums
adequats i no anem massa lluny, podem anar
per la muntanya, o bé ﬁns al Fòrum i tornar.
El recorregut es fa en funció de qui vingui,
si fa fred o si ha plogut. Els caps de setmana
fem sortides pel poble, però més endavant
volem fer un calendari amb sortides ﬁxes.
Fa poc vam fer una ruta que està molt bé,
d’Alella a Tordera, són uns 80km, i ens agra-

A la gent li costa animar-se a anar amb
bici?
Me n’he adonat que a la gent li fa respecte,
els hi costa i els hi fa por. Sempre informem
de les sortides que fem, si són dures o no, i a
mida que ja n’han fet unes quantes perden la
por i s’animen a seguir fent-ne més. Veuen que
el nivell està bé, que si hem d’esperar algú, no
passa res, no és cap competició. La intenció
és anar fent activitats relacionades amb la
bici, sortides de tota mena. Jo estic obert a
que tothom proposi el que vulgui. Fa poc, un
amic em va proposar fer un visionat de diapositives i em va semblar bona idea, que un
cop l’any es mostrin dispositives de totes les
sortides que hem fet o de qualsevol altre tema
relacionat amb el món del ciclisme.

“Estic convençut que
crearem aﬁció al Casal,
la gent s’animarà a
participar”
Com veus el futur del ciclisme al Casal?
Estic convençut que crearem aﬁció, la gent
s’animarà a participar-hi i haurà moltes modalitats, sortirem de dia, de nit, en grups
grans i també reduïts. La bicicleta és tot un
món i és un estil de vida. Segur que anirà bé.
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FUTBOL

AURELI TABOADA
Desprès de dotze jornades disputades, l’Alella Club de Futbol, es
troba lluitant per mantenir-se a
mitja taula i no haver de patir més
del compte a ﬁnal de temporada.
El fet que costi tirar endavant
els partits de casa: tres derrotes i
un empat, en cinc partits jugats;
ha provocat que l’Alella CF, es
trobi situat a la desena posició, a
quatre punts del descens.
Aquets últims entrebancs a
casa i els darrers empats l’han
allunyat dels equips capdavanters, però ben segur que, un cop
recuperat el nivell futbolístic i de
resultats, i amb més moral, l’equip
es tornarà a situar on li pertoca.
Pel que fa al futbol base, cal
destacar la bona marxa del Juvenil i de l’Infantil A.
El primer, encapçala la seva
classiﬁcació invicte, amb tot victòries i un únic empat.
Molt bona tasca la que està
fent aquest equip, fent-nos gau-

QUICO LLUCH

Consolidant-se a la categoria

Totes les plantilles de l’Alella CF, el dia de la seva presentació.
dir amb un gran futbol de toc i
verticalitat; han marcat 20 gols
en 7 partits.
Els de l’Infantil A, es troben compartint posicions capdavanteres, ara van sisens; i a
mida que passen les jornades,

aquest és un any d’eleccions
a l’Alella CF. Tots aquells que
estigueu interessats en ajudar
a millorar, presentar una nova
visió de gestió o la manera de fer
de la junta, podeu presentar les
vostres candidatures.

s’aferma el seu bon fer.
Comentar també que, el proper 4 de desembre, està previst
fer la presentació de tots els
equips del futbol base, a la que
tothom hi està convidat.
Destacar, per últim, que

BÀSQUET

NUARA CUSÓ
El Club de Bàsquet Alella, pot
estar molt content pels resultats
obtinguts des de l’inici d’aquesta temporada 2011-2012 ﬁns ara.
Gran part de les categories del
club ocupen les primeres places
de les classiﬁcacions.
És el cas de la categoria Sènior, entrenada per Josep Herrero,
que ﬁns la data de tancament de
la revista ha guanyat nou dels
onze partits disputats, empatant a
20 punts amb el CB Garrotxa Sant
Joanenc. De moment, la lliga està
molt igualada ja que els tercers,
quarts i cinquens classiﬁcats empaten a 19 punts. A mida que avanci
el campionat anirem veient el distanciament entre els classiﬁcats.
Aquest fet, afegeix encara més
emoció a una lliga tan disputada.
També està situada en primera posició la categoria In-

QUICO LLUCH

Bon inici de temporada per al bàsquet d’Alella

fantil Femení, que ha guanyat
els sis partits que ha jugat ﬁns
ara. Sumant els dotze punts
possibles.
El Pre-infantil masculí que
va segon, empatat a punts amb
el primer classiﬁcat que és el CB
Argentona, ha jugat sis partits i
només n’ha perdut un.
I l’última categoria que també pot gaudir de ser la primera

classiﬁcada és el Pre-mini masculí, que ha sumat onze punts,
guanyant cinc dels sis partits
disputats.
El Junior Masculí també va
força bé, ja que ha guanyat set
partits i n’ha perdut dos.
El que, de moment, no va
massa bé és els Sots 21, que ha
perdut vuit partits i n’ha guanyat
tres, però val a dir que tot i ser

els penúltims classiﬁcats, no hi ha
massa diferència de punts entre
els equips, ja que n’hi ha cinc que
estan empatats a catorze punts i
segurament podran avançar posicions ràpidament.
Pel que fa als resultats de la
resta de categories, trobem una
mica de tot: les Junior Femení,
de moment, són novenes, però
ja han sumat catorze punts; el
Cadet Masculí ha guanyat dos
partits i n’ha perdut quatre, això
el col·loca en penúltima posició,
igual que a l’Ifantil Masculí; i,
per últim, el Mini Mixte que és
segon darrere del Masnou-Blanc
que és l’actual líder de la categoria.
A mida que avanci la temporada us anirem informant de com
evolucionen els diferents equips a
la lliga que aquest any està d’allò
més emocionant.
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ATLETISME

JORDI SIMEON
Algunes de les més habituals
(Behobia-Doností, Mitja del
Mediterrani, Jean Bouin, Marató de muntanya de St. Llorenç…) i d’altres on el Club
encara no hi havia estat representat (Marató de Dublín,
Tramuntrail de l’Escala…) han
estat algunes de les proves on
el club ha participat. Aquesta
primera part de la temporada,
per a la major part dels corredors, està sent una preparació
per als objectius de primavera.
Tot i el caràcter preparatori,

CEDIDA

Començant a agafar ritme

Xavi Anguera als 10 km de Mataró.

s’ha de destacar la participació
d’en Xavi Tarafa a la Marató de
Dublín per una banda, i la de
la Feli i en Pere a la Marató de
Muntanya de Sant Llorenç, sent
aquesta una prova de marcada
duresa. També cal destacar el
bon moment d’en Raül Parra,
després de quasi un any apartat
de les competicions, obtenint el
seu millor registre en la Mitja
Marató.
Més allunyat de la vessant
competitiva, cal destacar en la
vessant social que l’entitat ja ha
assolit un número superior a la

setantena de persones vinculades, de les quals més de la meitat prenen part de forma regular en diferents competicions,
modalitats i distàncies; i altres
que continuen seguint amb regularitat les sessions d’entrenament dirigides cada dimarts
i dijous. Aquest increment de
les darreres temporades ha fet
que siguin objectius diferents
(curses populars de10km, mitges i marató, curses de muntanya, triatló...) els que portin a
vincular-se amb l’entitat i als
entrenaments dirigits.

RUGBI

JORDI SERRANO
L’Alella no aixeca el cap. Bé, aquesta seria la conclusió fàcil si algú
mirés la classiﬁcació i els resultats obtinguts pels maresmencs
en la primera volta de la lliga. I sí,
és cert que, a manca d’un partit
per cloure-la, els verdigrocs estan
tercers per la cua, amb 11 punts.
I que només superen el Garrotxa
RC i el CA Vic-Crancs, penúltim i
últim classiﬁcats, respectivament,
rivals directes que l’Alella ha guanyat clarament. I sí, també és cert
que ha rebut algunes patacades
importants (potser massa exagerades), com la derrota a Tarragona
per un contundent 72 a 0, o contra
el RC Cornellà per 41 a 0. Però hi
ha diversos motius per creure que
a la segona volta els bons resultats
arribaran i l’Alella remuntarà el vol.
Un d’aquests motius és el nivell de joc mostrat ﬁns ara. A tall
d’exemple, només cal dir que contra el líder indiscutible de la lliga, el
tercer equip de la UE Santboiana,
que ha guanyat tots els partits i ha
obtingut ﬁns a 6 punts extres de boniﬁcació, a la mitja part el resultat
era ajustadíssim, 7 a 10. A la segona part els del Baix Llobregat van
haver de tirar de jugadors de categories superiors per imposar-se
als alellencs, a qui ﬁnalment van
derrotar 7 a 49. Un altre exemple
de bon joc va ser contra el Reus,
partit en què l’Alella va acariciar
la victòria, amb resultat ﬁnal de
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QUICO LLUCH

Segona volta d’esperança

El CR Alella amb la nova equipació acabada d’estrenar.
15 a 13 (un punt extra per l’Alella
per perdre per menys de 7 punts).
O, ﬁns i tot, al camp del Parets, on
els vallesans es van imposar per
22 a 10, tot i que ﬁns l’últim instant
l’Alella va tenir opcions de puntuar.
A la segona volta, alguns d’aquests
partits es poden decantar cap a
l’equip maresmenc, si el nivell de
joc es manté similar, i es podrien
remuntar algunes posicions.
A banda del nivell de joc, cal
destacar la motivació i les ganes
de treballar de tota la plantilla.
L’assistència als entrenaments és
de les més altes dels últims anys,
amb una mitjana que supera els
vint jugadors, tant els dimecres

com els divendres, tot i entrenar
passades les nou de la nit al Camp
Municipal d’Esports. En temporades anteriors, amb l’arribada del
fred arribaven també les baixes
als entrenaments i aquest any no
està passant. D’aquesta manera,
el treball de conjunt és molt més
proﬁtós i la integració de les nombroses cares noves que hi havia al
setembre es pot dur i s’està duent
a terme sense problemes. És més,
el gruix de jugadors d’enguany el
formen precisament jugadors que
duen molt poc temps jugant, per
la qual cosa encara té més mèrit
la regularitat i el bon nivell de joc
mostrat.

Es pot aﬁrmar, per tant, que
el projecte del Club de Rugby Alella comença a donar el seu fruit.
Aquest esport es consolida a la comarca i al Baix Maresme, on s’han
iniciat de nou els contactes amb
els centres escolars per apropar
el rugby a les escoles, tal com s’ha
realitzat en els últims dos anys,
sessions que ja s’estan realitzant a
Premià de Dalt. També cal remarcar que un jugador alellenc ha estat
convocat per a la selecció catalana
sub-20 per jugar un partit amistós
contra Nova Gal·les del Sud. Aquesta convocatòria de ben segur que
animarà més joves de la comarca
a practicar aquest esport.

ESPORTS

FUTBOL DE SALA

NUARA CUSÓ
Després de vuit anys d’absència
del futbol de sala al nostre poble,
ens fa molta il·lusió poder tornar
a informar sobre un club que trobàvem a faltar.
El Club Alella FS, que va tornar a
revifar el passat mes de setembre
gràcies a un grup d’amics afeccionats a aquest esport, sembla que
ha començat la temporada amb
molt bon peu.
De moment, tan sols compten
amb dues categories, però la previsió per a l’any vinent és poder
fer un parell de categories noves:
un juvenil, ja que la meitat dels jugadors que juguen actualment a
la categoria cadet, l’any vinent ja
tindran edat de jugar a la categoria
juvenil; i també es vol fer un Sènior
B, però tot dependrà de si el club té
a la seva disposició més hores de
pista al poliesportiu d’Alella.
Pel que fa als resultats obtinguts ﬁns ara, podem dir que els Ca-

dets, des de l’inici de la temporada
el passat mes d’octubre, han anat
evolucionat favorablement. Tot i
no haver aconseguit guanyar cap
partit encara, el seu nivell de joc
està millorant molt. Amb vuit partits de lliga disputats, el balanç és
de sis derrotes i dos empats. En un
total de 16 equips, de moment, són
els catorzens classiﬁcats.
D’altra banda, el grup Sènior
va bastant més ben posicionat
en la classiﬁcació de la lliga. Cal
destacar el recent ﬁtxatge de Joan
Roqueta, un molt bon jugador, procedent del Premià de Mar on jugava a futbol 11.
Tractant-se d’una nova categoria, el balanç dels resultats ﬁns
ara és molt positiu. De nou partits
de lliga disputats, n’han guanyat
quatre, aconseguint així ser els novens classiﬁcats de setze equips de
futbol de sala.
Està sent una lliga molt igualada, on els partits es guanyen o es

QUICO LLUCH

Els dos equips del Club Alella FS fan un bon paper

perden per petits detalls. És per
això que podem dir que les sensacions ﬁns ara estan sent molt
bones per a dues categories que

acaben de començar i que des de
feia molts anys no duien una samarreta de futbol de sala on hi
digués Alella.

mitzar l’esdeveniment punxant
música i practicant l’esport que
més els agrada.
Pel que fa als resultats de

la competició, en la categoria
de menors de 16 anys Victor
Jawneh, Víctor Gracia i Àlex Casanovas van ser els tres millors
classiﬁcats; i en la categoria de
majors de 16 anys, els tres primers llocs van ser per a Santi
Trullen, Emili Llevania i Aaron
Vega.
Des de la Regidoria de Joventut han volgut fomentar la pràctica d’aquest esport ja que consideren que genera, per una banda,
la realització d’exercici físic i per
altra banda la creació de lligams
molt positius entre tots i totes les
participants, on es valora la conﬁança i la companyonia.
Així doncs, esperem que després de l’èxit obtingut en aquesta
segona edició de la competició,
puguem gaudir-ne moltes més al
poble d’Alella, de ben segur que
els afeccionats a aquest esport
ho celebraran.

SKATE

NUARA CUSÓ
Tots els afeccionats i amants
del monopatí van tenir la sort de
poder gaudir de la Segona Competició d’Skate d’Alella que es va
disputar el passat dissabte 22
d’Octubre.
L’esdeveniment, organitzat
per LPC (Entitat d’Skaters del
Masnou) i per la Regidoria de
Joventut de l’Ajuntament d’Alella,
va tenir lloc a l’skatepark d’Alella, situat a la Riera Principal del
poble.
Per segon any consecutiu, la
cita va ser tot un èxit, amb un
total de trenta-vuit participants
inscrits que competien en tres categories: nois menors de 16 anys,
nois majors de 16 anys i noies.
Cal destacar el nombre d’assistents a la competició, ja que
en alguns moments hi va haver
més de dues-centes persones
gaudint de l’espectacle que ofe-

PRISCILA DERGARABEDIAN

Competició d’skate a Alella

rien els participants. Així com
també de l’exhibició que va fer
l’entitat d’skaters del Masnou,
que es van encarregar de dina-
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