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Els nostres polítics
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Vi i cultura a la Ferrer
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Aparcament gratuït
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08320 El Masnou
Tel. 93 540 45 00
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PUBLIREPORTATGE
FA NOMÉS UN ANY I MIG QUE EXISTIU I JA HEU ESDEVINGUT MOLT POPULARS A ALELLA... COM HO HEU FET?
Suposo que una de les raons és el fet que totes tres fem vida
a Alella, portem els nens a l’escola... i ens coneix molta gent.
De fet, la major part dels immobles que venem o lloguem,
estan a Alella.

Bon servei immobiliari, eficiència i proximitat
Passeig de Joan Carles I, 12 · Despatx 1.4 - 08320 El Masnou
93 540 76 94 / 93 540 03 21 / 637 321 321
www.totespai.com / info@totespai.com

DIUS TOTES TRES... PARLA’NS DEL TEU EQUIP.
La Victòria és qui s’encarrega de les tasques comercials. Ella
havia treballat de venedora en un altre sector i va començar
donant-me un cop de mà, però de seguida es va adonar que
aquesta feina li agradava molt i ara és una peça clau i indispensable a TotEspai. La Susana hi és des del primer dia, ens
dóna un cop de mà en tasques de suport. Completen l’equip
la Sònia, de Pujol Advocats, que ens assessora en totes les
qüestions legals i la Mercè i en Julià, de l’estudi teianenc
ARQJM Arquitectes, que ens ajuden en tots els temes tècnics.
QUÈ US FA DIFERENTS DE LES ALTRES IMMOBILIÀRIES?
Nosaltres tan sols intentem fer la feina ben feta. La veritat
és que molts clients ens diuen les mateixes coses i, al final,
acabes per pensar que potser tenen raó. Ens diuen que som
molt properes, que generem confiança. El sector immobiliari, segons com, no està gaire ben vist. Nosaltres tractem
de fer veure al client que pot confiar en nosaltres; intentem
que se sentin atesos, que sentin que responem. Al final, el
tracte de tu a tu i l’honestedat són factors que el client valora
positivament.
ALESHORES... AQUELLA PERSONA QUE VULGUI COMPRAR,
VENDRE O LLOGAR LA SEVA CASA O EL SEU PIS... PER QUÈ
HAURIA DE RECÓRRER A TOTESPAI?
Pel servei que oferim. Tractem de ser el màxim d’eficients.
El millor que pot fer aquesta persona és provar-ho i, quan
la feina estigui feta, valorar si n’està content o no. Cada dia
tenim més feina i pensem que això és perquè la gent queda
satisfeta i el boca-orella funciona.

La Mercè Gómez fa vint anys que treballa en el sector immobiliari i en
fa més de deu que s’hi dedica a Alella i voltants. A finals de 2014 va
decidir posar en marxa el seu propi projecte i va néixer TotEspai, que
ocupa un dels despatxos del viver d’empreses d’Alella, El Masnou i Teià
que hi ha a la Casa del Marquès, al Masnou.
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COM ESTÀ EL MERCAT IMMOBILIARI D’ALELLA, ARA MATEIX?
En general, hi comença a haver una mica més de moviment
que anys enrere. Hem de dir-ho amb la boca petita, però.
Veurem cap a on van els esdeveniments. En tot cas, Alella
és un poble que està sol·licitat, per totes les coses bones que
té i que tots els alellencs coneixen de sobres. És per això i
perquè coneixem i ens estimem aquest territori que, tot i
que gestionem immobles al Masnou, Teià, Tiana, Montgat,
els Premiàs i els Vilassars, aproximadament la meitat de les
nostres operacions les fem amb habitatges d’Alella.

PRIMERA PLANA
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ACTUALITAT

Arriba la festa més
celebrada de Catalunya
La Diada de Sant Jordi augmenta la seva presència a Alella
tot i celebrar-se, enguany, en dia festiu

ÒSCAR PALLARÈS

CARLA RIVEROLA
Catalunya té en el dia Sant Jordi una de
les seves festes més emblemàtiques. El 23
d’abril és dia de celebració per partida triple: la Diada de Sant Jordi, patró de Catalunya; el Dia Mundial del Llibre i el Dia dels
Enamorats. Es tracta d’una de les jornades
més festives i celebrades de l’any, i a Alella
no ha estat mai una excepció. Any rere any
l’oferta cultural i la implicació dels comerços i entitats del poble ha anat en augment,
des de propostes literàries o activitats a les
escoles ﬁns a productes especials a les botigues o esdeveniments organitzats per les
entitats.
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Tot i així, aquest any la novetat és que Sant
Jordi se celebrarà en dissabte. L’última
vegada que el dia va caure en dissabte va
ser l’any 2011. Davant d’aquest fet, alguns
comerciants d’Alella han mostrat la seva
preocupació per un possible descens en les
vendes de llibres, roses o pastissos. Altres,
en canvi, s’han mostrat més optimistes.
Primer, les tradicions
Sant Jordi ha incorporat en els últims anys
algunes innovacions, com regalar rosers o
comprar roses, no només a la parella, sinó
també per a les amigues, companyes de
feina o germanes. Tot i així, Sant Jordi és

sobretot una tradició molt arrelada a Catalunya. La rosa n’és potser el símbol més identiﬁcador, recordant la que, tal i com explica
la llegenda, el cavaller Sant Jordi va regalar
a la princesa.
“Sant Jordi és un clàssic i s’ha de seguir
la tradició”, opina Vicky Ruiz del Jardí de
Can Salellas. I és que, en els últims anys, la
varietat de roses ha anat en augment, sobretot pel que fa als colors. En aquest sentit, la
Vicky creu que “la reina és la rosa vermella,
que és el signe de l’amor”. Marta Costa, del
Garden Arenas, coincideix amb l’aﬁrmació:
“La rosa vermella segueix sent la líder indiscutible”, explica.

ACTUALITAT

ÒSCAR PALLARÈS

Tot i així, també es venen roses d’altres co- Quins seran els llibres més venuts aquest faran un pa especial de Sant Jordi. “Farem
lors, però, segons expliquen les ﬂoristeries any? El Carlos opina que “la novel·la, els les quatre barres amb pa de sobrassada i
d’Alella, no solen substituir la rosa verme- assajos i els llibres d’autoajuda tenen molta el color groc, amb pa de formatge; després
lla. Al Jardí de Can Salellas, la Vicky aﬁrma sortida”. “També algun de política, segur”, ho embolicarem tot amb una capa de pa
que, en general “els homes compren roses afegeix. Per la seva banda, en Xavier s’atre- de nous”. Segons explica en Lluís, aquesta
tradició “ja està molt instide colors per a les filles i
tucionalitzada. Els clients
la vermella, per a la dona”.
Frenètica oferta cultural
esperen, com la rosa i el lliI ho confirma la Marta, al
bre, que quan venen al forn
Garden: “Aquesta tendència
Per a aquesta Diada de Sant Jordi els esdeveniments culturals són més
puguin trobar-se el pa amb
s’ha donat molt en els últims
nombrosos que mai, a Alella. La Biblioteca Ferrer i Guàrdia s’avança
les quatre barres”. Des de la
anys. Nosaltres mateixos
amb una revetlla durant tot el divendres 22 d’abril. Des d’una mostra de
Pastisseria Artés, la Rosa
regalem roses blanques, ronovetats literàries per engegar el dia; la presentació de la Guia 2016 de
declara que “aquest any fases i grogues a les nenes”.
les Biblioteques del Maresme, que clourà amb la realització de l’itinerari
rem pastissets en forma de
A més, regalar un roser és
proposat per la biblioteca d’Alella; ﬁns a un espectacle familiar a la tarda o
un recital poètic i musical amb el títol A la llum de Llull per cloure la revetlla
rosa i de llibre”. “Sempre hi
una de les novetats. Des del
de Sant Jordi. A més, aquest any la Diada coincideix amb el Cap de Setmana
ha gent que espera menjar
Garden Arenas expliquen
Jove, una proposta per als jovent d’Alella que s’estén des del divendres
alguna cosa dolça per Sant
que uns dies abans de Sant
22 ﬁns al diumenge 24. S’han organitzat activitats com ioga entre vinyes,
Jordi”, afegeix.
Jordi preparen petits rosers.
xerrades, un sopar jove, concerts, torneigs o espectacles. Però això no és
Per la seva banda, La
“La gent continua comprant
tot: el dia 23, de 9 del vespre a 11 de la nit, tindrà lloc la Festa de Neó a la
Petita Mallorquina apostala rosa perquè és la tradició,
pista exterior del Poliesportiu, en què els assistents podran realitzar tallers i
rà pels “pastissos de crema
però, a més, compra el roser
gaudir de la música de DJs amb projecció de lightpainting.
cremada o de xocolata, que
perquè dura“, explica.
decorarem amb roses”, com
Les floristeries d’Alella
engalanen els seus establiments per cele- veix a esmentar títols: “Jo crec que entre explica Emma Bartomeu. “També farem el
brar la Diada. Alguns, com el Garden Are- els més venuts hi haurà La ﬁlla del capità pa de Sant Jordi, uns panets amb les quatre
nas, ﬁns i tot s’avancen al dia i comencen a Groc, de Víctor Amela i Historia de un ca- barres fetes de pa de sobrassada, formatge
i nous”, ens diu. “La gent espera el pastís de
vendre i decorar roses o rosers amb ante- nalla, de Julia Navarro.
Sant Jordi, molt més que el que fem per Sant
lació: “Uns dies abans fem muntatges amb
Valentí”, conclou.
ﬂors preservades. Aquest any, per exemple, La dolçor de Sant Jordi
tenim ﬁgures de la Pilarín Bayés i dracs Són moltes les pastisseries i forns que en els
que es combinen amb les ﬂors”. Per al gran últims anys han volgut participar de mane- Sant Jordi en dissabte
dia, la Marta explica que es prepara una ra activa en la celebració de Sant Jordi. El Feia cinc anys que la Diada de Sant Jordi
gran parada: “Convertim la botiga en Sant Lluís Artés, del Forn de la Plaça, explica que no queia en cap de setmana. Aquest és un
Jordi!”. Per a aquest any el Garden Arenas
dels temes que més ha preocupat o alegrat
prepara roses amb cistells: “Intentem que
els comerciants d’Alella. Alguns veuen una
sigui original, s’ha de veure que som ﬂooportunitat d’augmentar les vendes pel fet
que la gent es quedi al poble en lloc d’anar
ristes. El nostre tret distintiu és la presena Barcelona. Altres, en canvi, temen pertació”. Per la seva banda, el Jardí de Can
Salellas explica que aquest any tindran la
dre clients. La Marta, del Garden Arenas,
rosa catalana. “Es tracta d’una rosa de coés de les que pensa els afectarà negativalor groc amb la bandera. No és una rosa
ment: “Tenim una previsió de vendre un
manipulada, surt de manera natural”, ens
25% menys de roses. La gent aproﬁta que té
diu la Vicky.
festa i marxa”, diu. En Xavier, de La Papereria, coincideix amb aquesta opinió: “Jo crec
que disminuiran les vendes perquè la gent
Roses... i llibres, és clar!
marxarà cap a Barcelona”. La Vicky, del JarEls llibres són una altra de les tradicions
de Sant Jordi. Els comerços d’Alella també
dí de Can Salellas, tot i que reconeix que
participen d’aquest dia tan especial. Tant
“a Alella és una incògnita”, espera menys
el Quiosc de la Porxada com La Papereria,
vendes. “A Barcelona hi ha una oferta molt
a la plaça d’Antoni Pujadas, munten una
maca el dia de Sant Jordi”, confessa. Altres
parada fora de les seves botigues per precomerciants es mostren més esperançats
sentar els llibres que es poden adquirir.
amb les vendes. La Rosa, de la Pastisseria
Cal recordar que el dia 23 d’abril és tamArtés, conﬁa que “anirà millor que sigui disbé el Dia Mundial del Llibre, des que així
sabte. Quan Sant Jordi és un dia de cada dia
el va declarar la UNESCO l’any 1995. En
jo no ho noto gaire”, ens explica. L’Emma,
Carlos, del Quiosc de la Porxada, explica
de La Petita Mallorquina, es mostra convenque “aquest any hi haurà dos taulells amb
çuda que “si hi ha parades a Alella, la gent
llibres: un per a nens i un altre per als llies quedarà”. “Afectarà la gent de Barcelona,
bres d’adults”. A La Papereria, Xavier Sala
perquè les famílies amb nens no baixaran”,
explica que, “a part de la parada de llibres
afegeix. Altres, com el Carlos, del Quiosc
nous i de segona mà, roses naturals i artiﬁde la Porxada, són més prudents: “És el
cials i alguna cosa de marxandatge, aquest
meu primer Sant Jordi en dissabte, no sé
any farem un taller infantil de manualitats
com serà”. Tot i així, espera “que hi hagi
per fer dracs”.
més vendes”.
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lescasesdalella.cat
Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d’Alella

L’Associació Cultural Revista Alella us ofereix una portal que us permetrà
navegar a través de la història i el patrimoni d’Alella.
Inicieu un viatge que us portarà des de la prehistòria als nostres dies.
Visiteu les masies i torres d’estiueig de la població, conegueu la seva ressenya
arquitectònica, i gaudiu de les galeries d’imatges, tant antigues com modernes.
Una obra coral on es recull el treball de diverses generacions d’estudiosos alellencs.
Després de l’edició del llibre Alella, recull d’imatges, l’Associació Cultural Revista
Alella torna a oferir al públic alellenc un altre obra fonamental per divulgar el nostre patrimoni i la nostra història.

Navegueu-hi: www.lescasesdalella.cat

Amb el suport de:

Departament de la Presidència
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El Sant Jordi dels nostres polítics
Anna Alfaro

Josep Bardés

Regidora d’ERC+SxA

Regidor de Gent
d’Alella

Quin és l’últim llibre que
has llegit? Lisístrata, d’Aristòfanes.
Quin llibre és el que més
t’ha marcat a la vida? Tots
els llibres deixen la seva petjada... no en puc triar un!
Q u i n l l i b r e r e g a l a rà s
aquest Sant Jordi? Ficciones, de Borges, i Les bruixes,
de Roald Dahl.
Quin llibre t’agradaria que et regalessin aquest Sant Jordi?
Fiabe italiane, de Italo Calvino, i El perquè de tot plegat, de Quim
Monzó.
Com acostumes a celebrar Sant Jordi? M’agrada sortir a passejar i respirar la diada des del carrer, òbviament amb roses i llibres!

Quin és l’últim llibre que
has llegit? Pel tema de la
feina, un d’arquitectura amb
molta foto.
Quin llibre és el que més
t’ha marcat a la vida? Marcar-me no m’ha marcat cap
en especial. Jo et nomenaria
llibres que m’han agradat,
que en són uns quants, com
El nombre de la Rosa i, tot
i que ara potser quedi malament parlar-ne, el del ciclista Lance
Armstrong. Penso que explica molt bé l’esperit de superació durant
i després d’una malaltia forta.
Quin llibre regalaràs aquest Sant Jordi? Quien cuidará de mi,
de Rafael Aranda. El llibre d’un molt bon amic.
Quin llibre t’agradaria que et regalessin aquest Sant Jordi? El
que em faci vibrar. Qualsevol regalat amb amor m’agrada.
Com acostumes a celebrar Sant Jordi? Regalant roses a les meves persones estimades i passejant per Alella i/o Barcelona.

Annerose Bloss

Ana Fernández

Regidora del Partit
Popular

Regidora d’ERC+SxA

Quin és l’últim llibre que
has llegit? Sinuhe, l’egipci,
de Mika Waltari. L’acabo de
llegir per segona vegada.
Quin llibre és el que més
t’ha marcat a la vida? Narciso y Goldmundo, del premi Nobel alemany Hermann
Hesse.
Q u i n l l i b r e r e g a l a rà s
aquest Sant Jordi? Resetea tu vida con la sofrologia, del doctor
teianenc Rafael Solans. És un entrenament que combat l’estrès a
què els polítics de l’oposició ens veiem exposats, ja que algunes
persones d’Alella no veuen que l’oposició és molt necessària en la
balança democràtica.
Quin llibre t’agradaria que et regalessin aquest Sant Jordi?
Las cloacas del 11M, d’Ignacio López Bru.
Com acostumes a celebrar Sant Jordi? Espero Sant Jordi amb
il·lusió perquè veure tanta gent (joves i grans) amb roses a la mà
alegra la vista!
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Quin és l’últim llibre que
has llegit? Estic acabant Un
cuarto propio, de Virginia
Woolf.
Quin és el llibre que més
t’ha marcat la vida? Los
amores tardíos, de Pío Baroja.
Q u i n l l i b r e r e g a l a rà s
aquest Sant Jordi? No el
tinc decidit.
Quin llibre t’agradaria que et regalessin aquest Sant Jordi?
N’hi ha més d’un… per exemple La ﬁlla del capità groc, de Víctor
Amela.
Com acostumes a celebrar Sant Jordi? M’agrada anar a Barcelona i gaudir de l’ambient, la tradició de comprar més d’un llibre...

ACTUALITAT

Oriol Font

Andreu Francisco

Regidor d’Alternativa
per Alella-CUP

Alcalde d’Alella

Quin és l’últim llibre que
has llegit? La universidad
desconocida, de Roberto
Bolaño.
Quin llibre és el que més
t’ha marcat a la vida? Fins
al moment destacaria El Desert dels Tartars, de Dino
Buzzati.
Q u i n l l i b r e r e g a l a rà s
aquest Sant Jordi? Encara està per decidir, però segurament un
d’ells serà Les ciutats invisibles, d’Italo Calvino.
Quin llibre t’agradaria que et regalessin aquest Sant Jordi?
L’important és el com, sigui quin sigui el llegirem a plaer, també
seria fantàstic rebre una bonica planta.
Com acostumes a celebrar Sant Jordi? Quan feia més vida a
Barcelona, en sortir de la feina feia un passeig llarg ﬁns a la Barceloneta amb els amics, gaudint de l’ambient (esquivant les Rambles)
i preparant un bon sopar. Aquest any, des d’Alella, suposo que
passejaré muntanya amunt sense renunciar al sopar!

Quin és l’últim llibre que
has llegit? El darrer llibre llegit ha estat Paraules locals,
de Perejaume. La darrera
novel·la va ser El hombre
que mató a Leo Messi, de
l’alellenca Emma Riverola.
Quin llibre és el que més
t’ha marcat a la vida? La
bona sort, de l’Àlex Rovira, i
No pensis en un elefant, de
George Lakoff, són dos llibres que recomano i que alguna vegada he regalat. El primer me’l
va regalar el meu pare fa ja un temps, i el segon em va obrir les
portes al coneixement de l’autor nord-americà expert en llenguatge
i comunicació.
Quin llibre regalaràs aquest Sant Jordi? Encara no ho tinc decidit. Segurament preguntaré quin llibre volen.
Quin llibre t’agradaria que et regalessin aquest Sant Jordi? De
ben segur que no serà un dels més venuts, però després d’assistir
a una conferència seva, el llibre The zero marginal cost society, de
Jeremy Rifkin.
Com acostumes a celebrar Sant Jordi? Esmorzant amb la gent
gran d’Alella, regalant roses a les persones importants de la meva
vida i, si puc, aproﬁtant la tarda per escapar-me a Barcelona i passejar una estona pel centre.

Glòria Mans

Mercè Marzo

Rregidora d’Alella
Primer-CP

Regidora de Gent
d’Alella

Quin és l’últim llibre que
has llegit? Storytelling, de
Christian Salmon.

Quin és l’últim llibre que
has llegit? Confluyendo,
d’Antoni Cisteró, editat per
Llibres a Mida gràcies a microaportacions dels lectors.

Quin llibre és el que més
t’ha marcat a la vida? Juan
Salvador Gaviota, de Richard Bach.
Q u i n l l i b r e r e g a l a rà s
aquest Sant Jordi? El capital al segle XXI, de Thomas
Piketty, i còmics als meus ﬁlls.
Quin llibre t’agradaria que et regalessin aquest Sant Jordi?
Novel·la històrica o qualsevol llibre d’actualitat política.
Com acostumes a celebrar Sant Jordi? Per la tarda, visitant les
parades de roses i llibres amb la meva família i berenant tots junts.

Quin llibre és el que més
t’ha marcat a la vida?
Hauria de dir-ne uns quants,
però si n’he de dir només un:
La Metamorfosi, de Kafka.
Quin llibre regalaràs aquest Sant Jordi? El minotauro global,
de Yanis Varoufakis.
Quin llibre t’agradaria que et regalessin aquest Sant Jordi?
El mateix: El minotauro global, de Yanis Varoufakis.
Com acostumes a celebrar Sant Jordi? Sempre que puc faig
una volta per les paradetes de llibres. I amb la rosa a casa, és clar !
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Isabel Nonell

Laura Ribalaiga

Regidora d’ERC+SxA

Regidora d’ERC+SxA

Quin és l’últim llibre que
has llegit? Estic llegint Las
Claves del Yoga, de Danilo
Hernández.

Quin és l’últim llibre que
has llegit? M’agrada molt
l’escriptor Chufo Lloréns, i
estic a punt d’acabar La llei
dels justos. Just abans, del
mateix escriptor: Et donaré
la terra i Mar de foc, tots
passen a Barcelona en diferents èpoques.

Quin llibre és el que més
t’ha marcat a la vida? Em
vaig endinsar en la lectura
de Guerra i Pau fa molts
anys i em va entusiasmar
tant la part de la “pau” com
les descripcions i els relats
del camp de batalla que fa
Lev Tolstoi amb motiu de la invasió russa de les tropes de Napoleó.
Quin llibre regalaràs aquest Sant Jordi? La decisió la prenc el
mateix dia de Sant Jordi passejant per les parades de llibres.
Quin llibre t’agradaria que et regalessin aquest Sant Jordi?
Memòria d’uns ulls pintats, de Lluís Llach. Vaig llegir el seu segon
llibre i m’he quedat amb les ganes de llegir el primer. Escriu molt bé.
Com acostumes a celebrar Sant Jordi? El més important del dia
és felicitar el meu ﬁll Jordi. Depenent de si és dia festiu o dia laborable, combino el fet d’anar a treballar amb passejar pels carrers
per gaudir de l’ambient de roses i llibres.

Quin llibre és el que més
t’ha marcat a la vida? El
petit príncep, d’Antoine de
Saint-Exupéry. Sempre m’ha agradat la història i la seva il·lustració.
El col·lecciono en diferents idiomes i formats.
Quin llibre regalaràs aquest Sant Jordi? Com un record d’infantesa, la primera obra narrativa de Feliu Ventura, perquè segur que
la novel·la transmet la mateixa delicadesa que les seves cançons.
Quin llibre t’agradaria que et regalessin aquest Sant Jordi?
Posem-nos a l’hora. 100 motius per a la reforma horària, de Fabian
Mohedano.
Com acostumes a celebrar Sant Jordi? Sóc molt clàssica i, si
no el treballo (que és el més normal), vaig a passejar a la Rambla.

Fede Salas

Teresa Vilaró

Regidor d’ERC+SxA

Regidora d’ERC+SxA

Quin és l’últim llibre que
has llegit? Un any i mig, de
Sílvia Soler, i Paraules locals,
de Perejaume.

Quin és l’últim llibre que
has llegit? Estic acabant de
llegir El secret del meu turbant, de la Nadia Ghulam.

Quin llibre és el que més
t’ha marcat a la vida? No
en podria destacar cap, de
tots n’he extret quelcom
positiu. Els “clàssics” van ser
molt importants en la meva
formació.

Quin llibre és el que més
t’ha marcat a la vida? Recordo que em va impactar
El mecanoscrit del segon
origen quan el vaig llegir a
l’institut.

Quin llibre regalaràs aquest Sant Jordi? Joyce i les gallines,
d’Anna Ballbona (que ja el tinc comprat) i alguns més que triaran
els destinataris del regal.
Quin llibre t’agradaria que et regalessin aquest Sant Jordi?
Enguany no tinc cap títol predeterminat. O serà una sorpresa o el
triarem plegats.
Com acostumes a celebrar Sant Jordi? No tinc una litúrgia especíﬁca. Depèn de si és festiu o no i de la disponibilitat de temps.
Generalment prefereixo anar a llibreries properes i petites que no
anar a les grans superfícies o espais més multitudinaris.
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Q u i n l l i b r e r e g a l a rà s
aquest Sant Jordi? Aquest any no ho he decidit amb antelació,
ho decidiré en el moment.
Quin llibre t’agradaria que et regalessin aquest Sant Jordi?
M’agraden els regals sorpresa!
Com acostumes a celebrar Sant Jordi? Assistint a la festa que
organitza l’escola de la meva ﬁlla i després anant a comprar algun
llibre.
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ACTUALITAT

Novetats i més participació
a la quarta edició de
les Biblioteques amb DO
La Ferrer i Guàrdia d’Alella pren part un any més en aquesta iniciativa
dinamitzadora de l’espai bibliotecari
SIGRID GUILLEM
La biblioteca Ferrer i Guàrdia d’Alella ha
participat un any més a Biblioteques amb
DO, amb un programa pensat per a tots
els públics i amb novetats que s’han vist
traduïdes en l’assistència a les activitats
que han esdevingut el passat mes de març.
Aquesta iniciativa té la voluntat d’acostar
la cultura del vi a la resta de manifestacions i llenguatges culturals com són la
literatura i la poesia. En conjunt suma 49
biblioteques públiques dels territoris de
les onze denominacions d’origen vinícoles
de Catalunya. En aquest sentit es desenvolupa, a les biblioteques, un programa
variat d’activitats al llarg de l’any, i cada
mes està dedicat a una regió vitivinícola
a través de les biblioteques del seu territori. El mes de març ha estat el dedicat a
la DO Alella.
Els oﬁcis del vi
Els oﬁcis del vi ha estat una de les novetats de l’edició d’enguany en què enòlegs
o elaboradors de diferents denominacions
d’origen s’han trobat a les biblioteques per
parlar sobre aquest sector i dirigir un tast.
Així, el 16 de març Oriol Artigas, viticultor
a la DO Alella i professor d’enologia, i Francesc Ferré, enòleg del celler Frisach de la
DO Terra Alta, es van trobar a la Ferrer i
Guàrdia per parlar sobre el territori vinícola, les tipicitats d’aquestes dues denominacions d’origen i les varietats garnatxa
blanca i pansa blanca. L’activitat, conduïda
per Òscar Pallarès, redactor en cap de la
revista Papers de vi, va cloure amb un tast
dels vins d’ambdós elaboradors.
Tast narrat: Les veremadores de Lola
Anglada i el paisatge de la DO Alella
En el marc del restaurant 1789 d’Alella,
un tast narrat a través de l’obra de Lola
Anglada (Barcelona, 1892 - Tiana, 1984) va
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endinsar els assistents a la vida i el paisatge referencial de la pintora i il·lustradora
tianenca, que és el de la Denominació
d’Origen Alella. Conduït per la periodista Montserrat Serra, Mark Ullod va llegir
fragments d’alguns llibres de Lola Anglada i les seves memòries, que van sortir
publicades l’any passat. I el text narrat es
va acompanyar dels vins del Celler Quim
Batlle, amb seu a Tiana, que ell mateix va
presentar; i d’uns tastets de la cuina del
restaurant. L’activitat va combinar així vi,
paisatge vinícola, gastronomia, història
del país, història de la DO Alella, art i literatura. L’activitat, que és una idea original
de la Rosa Casas, ha estat molt nova per
a l’edició d’enguany i va exhaurir places.
Literatura amb els cinc sentits
Albert Forns, autor de Jambalaia, i Anna
Ballbona, de Joyce i les gallines, van protagonitzar una nova sessió del cicle Literatura amb els cinc sentits, dirigit i conduït
per Montserrat Serra a la Ferrer i Guàrdia
d’Alella el passat 30 de març. Ambdós autors literaris van parlar sobre les seves
respectives novel·les, guanyadora i ﬁnalista del primer premi Anagrama de novel·la
en català respectivament. La xerrada es
va acompanyar d’un tast del vi rosat de
merlot del Celler Roura de la DO Alella.
Gotim de contes: espectacle per adults
El 18 de març la narradora Elisabeth Ulibarri va conduir l’activitat Gotim de contes, consistent en la narració de contes esceniﬁcats amb un muntatge teatral i amb
el ﬁl conductor del vi. L’activitat convidava
els assistents a participar, i es va fer adaptada per a persones amb pluridiscapacitat.
L’Hora del conte
L’Hora del Conte és una activitat ﬁxa de
la programació general de la Biblioteca,

que pel passat 15 de març va optar per
apropar els menuts al món de la vinya i el
paisatge amb el conte Cesc i la bruixa ﬁlloxera, la lectura del qual va anar a càrrec
de Sandra Rossi.
Taller familiar Taps i oﬁcis
El 5 de març, la Ferrer i Guàrdia va emplaçar un taller familiar de manualitats.
Sota el títol Taps i oﬁcis, l’artista alellenca
Núria Campmajó va conduir una activitat
creativa i lúdica en la qual nens i nenes
van aprendre a transformar taps de suro
en personatges representatius d’un oﬁci o
d’una professió.
Junt amb la Ferrer i Guàrdia, les Biblioteques participants dins el territori de
la DO Alella són les de Cabrils i Llinars
del Vallès –que s’hi han sumat enguany-,
el Masnou, Martorelles, Tiana, Vilanova
del Vallès i Sant Fost de Campsentelles.
Els objectius de Biblioteques amb DO
són atraure nous perﬁls de públic a les
biblioteques, renovar la carta d’activitats
culturals que ofereixen els espais bibliotecaris, ampliar la xarxa de col·laboracions
i promoure la cooperació entre el sector
públic i el privat.
La primera edició de Biblioteques
amb DO va ser el 2013 i va comptar amb
25 biblioteques; des llavors el projecte
ha anat creixent, el 2015 hi van ser 48
biblioteques que van organitzar 269 activitats que van atraure més de 13.400
participants.
Biblioteques amb DO és una iniciativa del Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya que és possible gràcies a la implicació d’agents diversos: INCAVI (Institut Català de la Vinya i el Vi), VINSEUM,
Museu de les Cultures del Vi de Catalunya,
cellers, restaurants, agricultors, enòlegs,
agents de turisme, etc.

ACTUALITAT

Tast narrat: Les veremadores de Lola Anglada i el paisatge de
la DO Alella, al restaurant 1789.

L’hora del conte: Cesc i la bruixa Fil·loxera.

CEDIDA

CEDIDA

CEDIDA

Club de lectura.

CEDIDA

Taller familiar de manualitats: Taps i Oﬁcis.
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RECOMANACIONS

Els lectors recomanen
Els usuaris de la Biblioteca Municipal Ferrer i Guàrdia exerceixen de prescriptors
per a la revista Alella i ens proposen tot un seguit de lectures
tant per a nens i joves com per a adults. Feu-los cas…

Lectures infantils/juvenils
Aitana
de Diego

Raquel
Parra

La increïble historia de...
Un amic excepcional
David Walliams

No somriguis que
m’enamoro
Blue Jeans

Recomano aquest llibre perquè em va impressionar molt
la història en què a un senyor,
d’un dia per l’altre, li canvia la
vida. I a més, pel fet que les
persones, per molt diferents
que siguin, no tenen perquè
no ser amables.

Jo recomano aquest llibre
perquè és molt interessant i
t’enganxa moltíssim. És molt
romàntic, divertit i et fa reﬂexionar molt. Ara mateix és el
meu preferit.

Vanessa
González

Núria
Vilaró

Lectures per a adults
Carlos
Escuder

Rebels, ni putes ni submises
Gemma Lienas

Ulls de gel
Carolina Solé

L’equitat de gènere és una
meta a aconseguir per totes
les persones d’aquest món
desigual. Poc a poc es va
avançant en els prejudicis que
dominen el nostre mode de
viure. Aquest llibre és un atac
incisiu a la societat patriarcal
i que ens afecta tots, tant
dones com homes. Una lectura
interessant per als qui sentin
inquietud i indignació amb les
injustícies socials.

Novel·la intensa que no deixa
de sorprendre. Retrata una
societat molt tancada com la
vall en què es desenvolupa
l’acció. Les protagonistes
estan unides per una força
molt profunda que fa que es
rebel·lin contra tot i s’uneixin
en els moments més durs que
la vida els depara.
Un thriller absolutament
deliciós on potser el menys
interessant sigui el fet de
l’assassinat.

Irene
Mayol
El Rodrick mana
Jeff Kinney
Aquest llibre, de la col·lecció
Diari del Greg, el recomano
perquè és molt divertit. La
història tracta d’un nen que
té un germà gran que sempre
li fa bromes, tot i que una
mica pesades. També en té
un de petit i llavors ell també
li les fa, però els seus pares el
renyen i ell es queixa.

La veritable història del
Capità Garﬁ
Pierdomenico Baccalario
Recomano llegir aquest llibre
perquè explica la història de
James Fry. El llibre és molt
emocionant i les aventures
que passen són al·lucinants!
Amb la seva tripulació es
tornen uns temibles pirates
que mai se sap on són. És en
un atracament que li tallen la
mà i llavors és quan el capità
es posa un garﬁ.

Núria
Saldaña

Des d’on tornar a estimar
Joan Margarit
Poesia clara, tendra, intensa i
quotidiana que l’autor fa que
sentis molt propera, com si
sortís de dins teu. Un llibre
per assaborir poc a poc, i no
només una vegada, per portar
també on vagis. Sens dubte
són les paraules d’uns ulls que
saben mirar.

Teresa
Serra

Els peixos no tanquen
els ulls
Erri de Luca
Breu i commovedor. Fresca i
tendra. És una escriptura que
es deleix.
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RECOMANEM

‘Envidia cuento ateo’
Francesc Ferrer i Guàrdia
Cerquem les Arrels, 2016

Després d’anys de recerca, la localització del
conte original –publicat el 1900 a la impremta
londinenca de Bradbury, Agnew & CO– dins
del fons del International Institute of Social
History d’Amsterdam va permetre posar en
marxa un projecte que Cerquem les Arrels,
centre de recerca històrica d’Alella, feia ja
molts anys que perseguia. Una edició que reprodueix el fullet que Ferrer va escriure el
1885 pensat com un capítol dels set, un per
cada pecat, que conformarien l’obra Los pecados capitales. Aquest projecte no va fructiﬁcar i el que era inicialment un capítol es va
convertir en una obra independent.
Al llarg de les seves pàgines trobareu
grans dosis d’ironia, la ﬁgura d’un Déu envejós davant la passió que l’home i la dona
senten l’un per l’altre, descripcions hilarants
del paradís terrenal i també la visió de la dona
predominant a l’època. Una obra que per pri-

mera vegada incorpora la versió en llengua
catalana del text gràcies a l’acurada traducció
realitzada per l’escriptora i traductora Tina
Vallès –si teniu criatures és d’allò més recomanable el seu llibre Bocabava–, dos estudis històrics introductoris, sobre la relació
de Ferrer amb el seu poble natal i la ﬁgura
del metge militar Ricardo Fajarnés a qui va
dedicat el conte, i un seguit d’il·lustracions a
càrrec de Daniel Montes, responsable també
del disseny gràﬁc. Seguint amb l’esperit de
les publicacions anarquistes, l’acurada edició d’aquesta obra ha estat possible gràcies a
petites aportacions dins d’una campanya de
micromecenatge. Amb una primera edició de
només 100 exemplars, 60 dels quals són per
als mecenes que han permès tirar endavant
el projecte, serà encara possible comprar el
conte del pedagog alellenc a partir de la Diada
de Sant Jordi.

Terrassa
lounge amb
nova carta de
tapes i gintònics

Grups
i banquets
Restaurant
amb terrassa
panoràmica

Menús
diari i de cap
de setmana

Av. Sant Mateu, 5-9 · Alella · Tel. 93 540 78 57 · info@hotelportadalella.com · www.hotelportadalella.es
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“Publicar és una experiència
única. Quan vaig rebre la
primera maqueta d’Amics
Secrets vaig plorar d’emoció”
Noemí Fernández Selva. Mestra, pedagoga i escriptora
Diuen que la nostra memòria és selectiva i que recordem amb més força les coses bones i les que ens han
marcat com a persones. Tinc la sensació que molts nens i nenes de l’Escola Fabra, d’aquí a una trentena
d’anys, recordaran una mestra que escrivia contes, que els va ensenyar a estimar la música i que creia que
els alumnes s’havien de poder expressar de forma lliure i espontània. I ho faran amb un somriure als llavis.
Amb ella parlem de lectura, llibres, música i escola.

RAMON ANGLADA
Mestra de música, pedagoga, escriptora,
youtuber... però tu mateixa com et deﬁniries?
Sóc una persona en constant aprenentatge.
Al teu bloc Aprenent a educar destaques
que des de 1999 treballes amb nens i nenes, però... Quan vas arribar a Alella? Com
va ser el teu primer contacte amb el poble?
Vaig arribar a Alella amb nou anys, quan vaig
venir a viure al Maresme amb la meva família d’origen. Recordo com em van impactar
les rieres. Mai abans havia vist una riera! I el
blau del cel... El blau del cel d’Alella a l’abril és
únic, sens dubte.
Com deﬁniries amb un parell de paraules
l’Escola Fabra?
A escala general, la deﬁniria com a integradora i coherent. Personalment, l’escola Fabra
és part important de la meva vida ja que moltes de les persones amb qui treballo són més
que companyes i companys.
Què és el que més t’agrada de la teva feina? I el que menys?
El que més, conviure diàriament amb els
nens i les nenes, aprendre d’ells, formar part
de la seva vida i que ells formin part de la
meva. Em sento afortunada de poder acom22

panyar tantes persones en el seu creixement i
desenvolupament. El que menys, potser diria
que corregir... Els mestres dediquem moltes
hores fora de l’horari escolar a corregir.
Sempre destaques com a element indispensable la creativitat. Quin creus que ha
de ser el seu paper dins de l’ensenyament?
Personalment, m’agrada distingir entre “expressar” i “crear”. Quan volem expressar qualsevol cosa, no cal compartir-lo amb els altres;
puc expressar sense compartir. En canvi jo
entenc que, en l’acte de crear hi ha implícita
la intenció de compartir la teva obra. Això
vol dir que has de ser molt respectuós amb la
teva creació perquè ho rebran altres persones.
Ambdues coses són importants en l’acte educatiu, tant per part del docent com de l’alumne. Els mestres creem molt de material per
als nostres alumnes, així que hem de ser molt
respectuosos amb ells. Pel que fa als alumnes,
penso que deixar que s’expressin i creïn des
de la seva espontaneïtat i des del respecte, és
deixar que siguin qui realment són.
Parlem ara de llibres i lectura. Has publicat
en català, castellà i anglès. En llengua catalana els contes El Cas de la colla dels Trastocats i La Princesa, Sant Jordi i el drac,
amics secrets. Què destacaries d’aquesta
primera experiència?
Que és una experiència única! Quan vaig re-

bre la primera maqueta d’Amics secrets vaig
plorar d’emoció. Alguns diuen que els teus llibres són també ﬁlls teus... Això sí, tota aquesta vivència va guanyar en intensitat gràcies
a les mostres d’afecte i el suport del Jesús,
el meu company, dels meus alumnes, del Sr.
Joan Salvatella i dels meus amics i amigues.
He de dir que estic encantada de poder publicar en una editorial tan propera i on els valors humans es tenen tan presents. D’aquests
primers moments també destacaria la illusió de fer Chip and Friends, quaderns per
aprendre anglès, amb l’Andrea Giménez, amiga i companya de feina.
Com ha estat la col·laboració amb els illustradors/res dels teus contes?
Els autors no sempre arribem a conèixer els
il·lustradors, perquè sovint l’editorial fa de
mediadora entre les dues tasques. Però vaig
tenir la sort de poder fer la presentació de La
colla dels Trastocats a l’Hospital Sant Joan
de Déu amb la Cristina Aguilera, il·lustradora
del llibre. Vam connectar de seguida i hem
iniciat una relació d’amistat molt bonica. Estic segura que tornarem a col·laborar juntes.
Has publicat també altres col·leccions de
quaderns. Què trobarem als d’educació
emocional i valors, Des de dins?
És una proposta que té com a objectiu que els
infants, joves i adults (per què no?) puguin

ENTREVISTA

Els sis quaderns d’expressió escrita i pensament creatiu Atrapa-paraules són la teva
última publicació. Com se’t va
acudir aquest projecte i com
va ser tot el procés d’escriptura-dibuix d’aquesta obra?
Doncs va sorgir de la meva diﬁcultat com a mestra de trobar
un material que m’agradés per
ensenyar als meus alumnes
estratègies d’expressió escrita. Així que vaig decidir crear
jo mateixa el material. Els dos
primers quaderns van sorgir molt ràpidament i em van
ajudar amb alguns dubtes les
meves companyes Laia i Mari.
Després vaig bloquejar-me durant tres o quatre mesos. Per
molt que volia continuar escrivint, no hi havia manera. Fins
i tot se’m va espatllar l’ordinador! Quan em vaig deixar de
pressionar, tot va canviar i en
un mes i mig vaig fer els altres
quatre.
També has escrit contes per
encàrrec d’empreses: Avui
dino a l’escola! per Serunion i El planeta azul. Think
blue per Volkswagen i Salvatella Editorial.
Has gaudit de total llibertat a l’hora d’escriure’ls o havies de seguir un guió més o
menys establert?
La veritat és que en les dues obres m’ho he
passat molt bé. L’Editorial Salvatella em va
proposar escriure-les i les empreses només
van indicar quatre línies generals. He pogut
dir el que creia sobre els dos temes i estic
molt satisfeta amb els resultats. El feedback
que he anant rebent dels dos llibres també és
molt positiu.
Estàs preparant algun nou projecte?
Sí... Però ﬁns d’aquí a uns mesos no puc dir
res! Només us avançaré que serà una collecció diferent...

Lectures que pel fet d’anomenar-se obligatòries ja avorreixen, nens i nenes que
entren en contacte amb els llibres pràcticament igual que anys enrere. Tinc la sensació –potser errònia– que malgrat la inﬁnitat
de noves propostes per despertar les ganes
de llegir, a moltes escoles tot segueix ben
igual. Què n’opines d’aquesta aﬁrmació?
En el cas de l’Escola Fabra no és certa. Des
de fa uns anys el centre ha volgut impulsar
la lectura amb iniciatives ben diferents. Són
propostes en les quals tant l’equip directiu
com la resta del claustre de mestres estem
implicats. Hem rebut assessorament i formació i intentem fomentar el plaer per la
lectura. Per això plantegem activitats que
estimulin la creació de lligams afectius, com
els padrins de lectura, o activitats voluntàries, com les lectures al pati. També poten-

s’han de poder desenvolupar valors com el
respecte, l’autonomia i la responsabilitat.
Tens inﬁnitat de tutorials al teu propi espai a Youtube. Què t’aporta l’ús d’aquesta
eina?
Vaig començar a fer vídeos per facilitar l’estudi de les cançons de la Cantània als meus
alumnes, i els vaig començar a fer públics al
meu canal per tal que altres persones també
poguessin beneﬁciar-se. Últimament també
faig tutorials d’alguns treballs de plàstica
que faig amb els meus alumnes. Els veiem a
l’aula i és un recurs més que utilitzo, ja que els
agrada seguir els vídeos.
Pel que fa a la música, explica’ns que és
Cantània i quin paper hi jugues?
Cantània és un projecte del Servei Educatiu
de l’Auditori de Barcelona en el
que participem moltes escoles
d’arreu de Catalunya, Espanya
i Europa. Els nens i nenes que
hi participen han d’aprendre
una sèrie de cançons i els seus
moviments escènics. Aquestes
cançons estan emmarcades
dins una història amb un rerefons educatiu. El projecte dura
ben bé un curs escolar. Cap
a ﬁnals del tercer trimestre,
anem a l’Auditori a cantar-les
amb músics i actors. Sobre
l’escenari solen haver-hi més
de vuit-cents infants que mai
abans s’han trobat i, sempre,
sempre surt bé. És màgia! A
l’Escola Fabra fem Cantània
amb cinquè de Primària, i us
asseguro que cantar a la sala
Pau Casals amb música en directe és una experiència que
mai s’oblida. Jo sóc una mestra
més de música dins aquest espectacle.
ÒSCAR PALLARÈS

connectar, identiﬁcar, expressar i compartir
allò que està al seu interior. És un punt de
partida, una manera senzilla de començar
a mirar cap endins. Crec que la coherència
emocional és bàsica per poder desenvolupar-se en el món actual sentint-se bé amb
un mateix. És a dir, que si els nostres actes i
les nostres paraules estan en sintonia amb el
que pensem i sentim, guanyem en qualitat de
vida perquè les incoherències desapareixen.
I tot això des del respecte cap a un mateix i
cap als altres! Sóc defensora de la idea que
podem començar a aprendre aquests recursos des de petits, i aquests quaderns intenten
facilitar el camí cap a una competència emocional i en valors.

ciem la llibertat de triar els llibres que més
els vinguin de gust mitjançant l’intercanvi,
fer recomanacions als companys o portar
a l’escola el llibre que desitgin. A les aules
tenim llibres de temàtiques molt variades i
els mestres ens esforcem per ser models de
referència llegint en veu alta.
Quins creus que han de ser els principals
objectius d’una biblioteca escolar?
Ser un lloc on es faciliti l’adquisició de l’hàbit
de lectura, amb zones còmodes i varietat de
llibres. També ha de ser un espai on els nens
i nenes puguin desenvolupar la seva imaginació, cercar informació i adquirir aprenentatges, és a dir, actuar com a motor de coneixements. I, per què no, a la biblioteca escolar

Tens algun projecte de futur
en l’àmbit musical?
Aquest estiu potser engego alguna coseta
diferent, però ﬁns que no s’acabi el curs no
podré dedicar-me a res més.
Per acabar et demanaríem una recomanació, però no d’un llibre nou sinó d’un llibre
vell: un llibre que t’hagi marcat, el perquè i
en quin moment de la teva vida va ser.
Darrere nostre un riu de ﬂors trencades,
d’Enric Larreula. Va caure a les meves mans
quan estava fent tercer de magisteri i m’acabava d’independitzar. Per a mi va ser impactant la delicadesa del relat i la relació del
protagonista amb aquell gos, amb la natura,
amb la soledat i la companyia... Vaig integrar
dins meu aquelles paraules i mai més les he
deixat anar.
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VIU ENVOLTAT
DE VIDA

ComeQoD uQD vidD diIereQW eQ uQ esFeQDri ~QiF eQvolWDW
de QDWurD de viQ\es FeQWeQàries d’DromD D MediWerrDQi
A Alella Terrace desFoEriràs uQ esWil de vidD Tue ´Qs DrD
Qomps KDvies somQiDW eQvolWDW d’uQ SDisDWJe e[WrDordiQDri
Tue eW FDSWivDrà i Dl FeQWre d’AlellD i de lD sevD màJiD
ToW eQ Sisos de 3 i 4 habitacions amb unes vistes
immillorables aFabaWs e[Flusius a la Weva mida i al Weu JusW
Perquè tu ets únic i la teva llar també ho hauria de ser.

ÚLTIMS 6 HABITATGES DES DE 385.000±

OBRA NOVA CAN CALDERÓ & CAN SERRA

EN COMERCIALITZACIÓ
A L’OFICINA DE VENDES DE LA MATEIXA OBRA

www.corp.cat/alellaterrace

Com vols viure demà?
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Av DiDJoQDl  Eis 3riQFiSDl      ZZZForSFDW
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