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S’amplien els serveis d’assessorament 
adreçats a les dones. 

S’incrementa la freqüència de les línies 
de bus urbà en hora punta.

Més de 40 cursos al programa d’activitats 
de tardor de Can Lleonart. 
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Alella promociona la cultura del vi en la XXXV edició de la Festa de 
la Verema que se celebra de l’11 al 13 de setembre. 
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En la darrera edició d’El Full repassava alguns aspectes de 

la feina feta durant la primera meitat d’aquest mandat. N’ha 

estat molta, però encara en queda molta més per fer i no val a 

badar. De cara al nou curs polític, voldria plantejar-vos quatre 

objectius estratègics. 

En primer lloc, la millora de l’atenció i la comunicació amb 

la ciutadania. S’hi ha fet un esforç important en els darrers 

anys, però cal fer el salt qualitatiu definitiu per tal que les 

relacions amb la ciutadania i la resposta de l’administració 

siguin més àgils i fluïdes. 

En segon lloc, la concreció d’una nova proposta d’ordena-

ció territorial i urbanística per al nostre poble que resolgui la 

manca d’habitatge a preu assequible, que defineixi el siste-

ma d’equipaments necessari, que garanteixi la preservació 

de l’entorn agrari i paisatgístic, i que millori alguns aspectes 

relacionats amb la mobilitat i la xarxa viària. 

En tercer lloc, la culminació del procés que ens permetrà 

disposar a curt termini d’uns equipaments escolars dignes i 

correctament dimensionats amb l’ampliació de l’escola Fabra  

i l’entrada en funcionament de la nova escola de la Serreta.

I en quart lloc, veure com s’inicia la construcció del nou Casal 

d’Alella a Can Calderó. 

Aquest butlletí ha estat redactat poc després de la Festa Ma-

jor. Després de viure alguna edició en què semblava que es-

llanguia, crec que, vista l’experiència, podem dir sense por a 

equivocar-nos ni a semblar triomfalistes que la Festa Major 

és ben viva, i això és gràcies a tots vosaltres: aquells que hi 

participeu i aquells que hi col·laboreu, ja sia individualment o 

ja sia des del teixit associatiu. Moltíssimes gràcies. 
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Dies de festa, vi i teca 
···································································································
Tradició i promoció de la cultura del vi s’uneixen en la XXXV Festa de 
la Verema que se celebra de l’11 al 13 de setembre.
··································································································

Setembre és temps de verema i, com 
cada any, Alella s’aboca a celebrar l’ar-
ribada dels fruits de la terra. Durant 
tres dies, el raïm i el vi seran els prota-
gonistes de la Festa de la Verema: una 
celebració que conjuga tradició, festa, 
gastronomia i promoció de la cultura 
enològica. 

Convidats de luxe 
La celebració comptarà enguany amb 
la presència de dos grans especialistes 
del món del vi: la sommelier alellenca 
Rosa Vila, i Quim Vila, el propietari de 
Vila Viniteca, un potent majorista de 
vins amb seu a Barcelona. 

Rosa Vila és considerada la primera 
sommelier de Catalunya. La incansable 
tastadora i ambaixadora dels vins de 
la Denominació d’Origen (DO) Alella 
serà l’encarregada de fer el pregó de la 
festa en l’acte d’inauguració que tindrà 
lloc l’11 de setembre, a partir de les 
18.30h, a la plaça de l’Ajuntament. 

Com a l’edició anterior, aquest acte 
concentrarà tots els elements tradici-
onals de la festa, com la proclamació 
de la pubilla, la trepitjada del raïm i la 
benedicció del primer most. També es 
donaran a conèixer els guanyadors dels 
concursos de vinyataires i d’aparadors. 

Quim Vila és l’altre nom propi de 
la Verema. El convidat pronunciarà la 
conferència Els vins d’Alella en el mer-
cat el diumenge 13 de setembre, a les 
19.30h, al pati de Can Lleonart.

Visites a cellers i nous vins
Un dels objectius de la festa és la di-
fusió i la promoció dels vins de la DO 
Alella. La Verema és una ocasió excel-
lent per conèixer de prop el procés 
d’elaboració del vi, participant en les 
visites als cellers programades per als 
dies 12 i 13 de setembre. 

També es brindarà la possibilitat 
de valorar i tastar el producte final en 
l’acte de presentació dels últims vins 

de la DO Alella que es farà dissabte 
dia 12, a les 18h, a Can Lleonart. Per 
participar tant en les visites com en la 
presentació cal inscriure’s abans del 9 
de setembre a Can Lleonart.

Fira gastronòmica i d’artesania 
La mostra de vins, caves i especialitats 
gastronòmiques instal·lada a l’Hort de 
la Rectoria permetrà degustar els vins 
dels productors locals i els plats que 
oferiran una quinzena de restaurants 
del municipi.  

Les parades d’artesania també for-
men part del paisatge de la festa. Hi 
participen més d’una setantena d’arte-
sans repartits per la Porxada, la ram-
bla d’Àngel Guimerà i la plaça dels 
Germans Lleonart. Hi trobareu articles 
de bijuteria, escultures, cistelleria, pin-
tura, vidre bufat, antiguitats, roba i 
productes alimentaris. 

Els altres ingredients de la festa 
El programa inclou altres activitats, 
com visites guiades per la vall de Rials 
i algunes masies de la població; la sor-

Acció artística a Can Manyé 

Enguany, la Festa de la Verema també tindrà una 
dimensió artística a partir d’una proposta crea-
tiva que es desenvoluparà a Can Manyé. L’espai 
d’art i creació acollirà l’exposició ‘La Festa de la 
Verema. Una intervenció artística’: una mostra 
de les obres realitzades en el taller de creació de 
llibres d’artista dirigit per Sara Milian que tindrà 
lloc de l’1 al 3 i del 7 al 9 de setembre a Can 
Manyé. L’exposició s’inaugurarà l’11 de setem-
bre a les 12.30h i romandrà oberta al públic fins 
al 26 de setembre.

tida guiada a la Cella Vinaria -el celler 
romà de Vallmora-, o la presentació en 
societat del nou curs de Grau Superior 
de gestió comercial i màrqueting eno-
lògic. 

A la cita no hi faltaran els trabucai-
re, la trobada de gegants, el correfoc, 
les sardanes i l’intercanvi de plaques 
de cava. La Salseta del Poble Sec, l’Or-
questra Pensylvania i el Grup d’Hava-
neres Marejol hi posaran la música. 
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La pregonera: Rosa Vila, sommelier. El convidat: Quim Vila, de Vila Viniteca
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Sant Feliu festiu i participatiu
Alella va tornar a sortir al carrer per 
celebrar la Festa Major. La gran assis-
tència de públic va ser el denominador 
comú de la majoria d’actes.

Després de l’aperitiu del cap de set-
mana anterior -que va concentrar la ca-
minada, la botifarrada i les havaneres-, 
el tret de sortida de la festa va arribar 
amb el reconeixement institucional a un 
dels seus protagonistes: els Diables del 
Vi d’Alella. La colla va rebre de mans de 
l’alcalde la Medalla de Plata pels seus 
25 anys d’existència. La sala de plens 
es va omplir de les diferents generaci-
ons de dimonis que han format part de 
l’entitat al llarg de la seva història. 

Acte seguit va tenir lloc el concert 
de Narcís Perich; el repic de campa-
nes; el correfoc dels Diables del Vi, 
acompanyats dels Diables d’Horta, els 
Peluts de Foc de Cabrils i els Diabò-
lics Anònims de Vilassar de Dalt, i el 
concert dels grups Lapsus, Analhard, 
Jaleo Real i Pd Parra.

La pluja que va caure la matinada 
de diumenge va precipitar l’acabament 
del ball de gala amb l’orquestra Selva-
tana i el concert d’aniversari de Can 
Gaza. A més de les diferents propostes 
musicals, també van mobilitzar gran 
quantitat de públic les activitats infan-
tils i la cercavila dels Gegants, Cap-

Concurs de peres farcides
1r premi Maria Teresa Miralles 
2n premi Residència Els Rosers
3r premi Maria Dolors Castañeda
Millor presentació Maria Dolors Castañeda

Concurs de dibuix infantil 
“Categoria A” 1r premi Jaume Salvadó
“Categoria B” 1r premi  Yannick Kramer 
“Categoria C” 1r premi  Mireia Iglesias 
 Premi especial  Sabrina Enzo 

Campionat de futbol sala 
1r classificat  Ipatxinga 
2n classificat  Tigres y leones
3r classificat   Bar La Calàndria 
4t classificat   Aston birra

Més de 250 persones a la caminada popular 

Més de 250 persones van participar en la 12a Caminada Popular, una activitat que s’ha convertit en un 
esperat aperitiu de la Festa Major. L’Ajuntament destaca el bon comportament dels caminants al llarg del re-
corregut, però lamenta les accions incíviques d’una minoria que no hi va prendre part però que va boicotejar 
l’acte traient les senyalitzacions de l’itinerari. Alguns ‘espavilats’ s’hi van inscriure, van agafar la gorra de 
regal i el tiquet de la botifarrada i van marxar a casa sense fer la caminada. 

grossos, Grallers i Timbalers d’Alella. 
Grans i petits van gaudir de valent a la 
guerra guarra, la festa de l’escuma, la 
baixada d’andròmines -que va comptar 
amb set enginyosos artefactes-, o el ta-
ller de coets d’aigua.

Concorreguts també van ser els par-
tits finals del torneig de futbol sala, que 
va guanyar l’equip Ipatxinga a Tigres y 
leones per 4 a 1. Durant la festa, el Ca-
sal de Joves va celebrar el seu cinquè 
aniversari, amb mostra d’entitats, jocs 
i un concert de grups joves. El grup de 

L’Ajuntament va reconèixer la trajectòria dels Diables del Vi d’Alella atorgant-los la Medalla de Plata pel seus 25 anys.

teatre Pàmpol del Casal d’Alella va po-
sar la cirereta al pastís enmig de grans 
rialles.  



5SETEMBRE 2008SETEMBRE 2009 5

NARCÍS PERICH I LA CARAVANA DE LA BONA SORT!CONCURS DE PERES FARCIDES

CONCERT SALVATANA BAIXADA D’ANDRÒMINES

BATUCADA INFANTILFESTA DE L’ESCUMACERCATASQUES

5È ANIVERSARI CASAL DE JOVES CAN GAZA BOTIFARRADA
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···································································································
Alella, Teià i El Masnou compartiran els serveis del Centre d’Informació i 

Recursos per a Dones amb seu al municipi masnoví. 

···································································································

L’Ajuntament amplia els serveis d’as-
sessorament adreçats a les dones del 
municipi a partir d’aquest mes de 
setembre, amb l’adhesió al Centre 
d’Informació i Recursos per a Dones 
(CIRD) del Masnou. Els ajuntaments 
d’Alella, Teià i El Masnou van signar 
el juliol un conveni pel qual el munici-
pi masnoví compartirà els serveis que 
ofereix el centre amb els municipis ve-
ïns a canvi d’una aportació econòmica 
de cada ajuntament. En el cas d’Alella, 
l’aportació és de 1.500€ per a aquest 
any. 

El CIRD és un servei adreçat a totes 
les dones, que compta amb el suport 
de la Diputació, i que té com a finalitat 
donar resposta a les diferents deman-
des d’informació i d’atenció, així com 
potenciar els processos d’autonomia de 
les dones i contribuir a la superació de 

11 mesos d’assessoria jurídica 

El servei gratuït d’assessoria jurídica que ofereix 
l’Ajuntament des de setembre de 2008 ha atès 
en els 11 mesos de funcionament 31 consultes 
de dones del municipi. Del total d’atencions, 15 
han estat sobre qüestions relacionades amb 
els drets de família -separacions, divorcis o 
custòdies de fills-, set consultes sobre temes 
referents a immigració i reagrupament familiar, 
dues sobre habitatge i dues més sobre temes la-
borals. A més es van atendre quatre casos de vi-
olència de gènere. Aquest servei ha estat prestat 
per advocades de l’Associació Dones Juristes, la 
mateixa entitat que fa el servei d’assessorament 
jurídic del Centre d’Informació i Recursos per a 
Dones del Masnou. 

Alella amplia els serveis adreçats a les dones

La campanya de vacunació contra la 
grip s’apropa a la ciutadania. El perso-
nal sanitari de l’Àrea Bàsica de Salut 
(ABS) del Masnou-Alella farà dues ses-
sions a Can Lleonart per administrar la 
vacuna als ciutadans que estan dins 
dels col·lectius de risc: les persones 
més grans de 60 anys i aquelles que 
pateixen una malaltia crònica.

Les sessions de vacunació s’ha pro-
gramat per al dimecres 14 d’octubre a 
les 18h i per al divendres 16 d’octubre 
a les 11h. Per poder-se vacunar a les 
sessions que es faran a Can Lleonart 
cal dur la targeta sanitària. 

A les jornades programades per a la 
vacunació, també s’oferirà informació 

sobre la malaltia de la grip i la conve-
niència de vacunar-se. Amb aquestes 
trobades es pretén facilitar a la ciuta-
dania l’administració de la vacuna sen-
se necessitat de haver de desplaçar-se 
fins a l’ABS per rebre el tractament, al 
temps que també s’alleugereix la feina 
dels sanitaris del centre al concentrar 
en aquests dos dies el subministra-
ment de les vacunes.

La campanya de vacunació contra 
la grip està adreçada a persones ma-
jors de 60 anys i aquelles que pateixen 
alguna malaltia crònica. En cas de no 
formar part d’aquest col·lectius de risc, 
cal portar una prescripció mèdica per 
poder vacunar-se. 

Vacunes de la grip a Can Lleonart 
···································································································
El personal sanitari de l’ABS del Masnou-Alella farà dues sessions informatives 
i de vacunació el dies 14 i 16 d’octubre.

···································································································

les situacions de desigualtat de gènere. 
Està ubicat a l’antiga Casa de Cultura 
del Masnou (carrer Prat de la Riba 17), 
i actualment ofereix informació i orien-
tació per a dones, suport psicològic en 
casos de violència de gènere i asses-
soria jurídica. A més, facilita l’accés 
a les dones a diferents activitats com 
ara conferències, tallers, exposicions o 
xerrades. 

Serveis d’assessoria jurídica
El CIRD substitueix l’assessoria jurídi-
ca per a dones que oferia l’Ajuntament 
des de setembre de 2008. Les dones 
alellenques que vulguin accedir als 
recursos del CIRD s’han d’adreçar al 
centre a través del telèfon 93 555 81 
04, on li facilitaran dia i hora per ser 
ateses. Més informació a dona@alella.
cat o bé al telèfon 93 555 23 39.

Nou ensurt a Font de Cera

Font de Cera va patir un conat d’in-
cendi forestal el passat 2 d’agost. 
El foc va ser albirat per l’operatiu de 
vigilància mòbil del Pla de Preven-
ció d’Incendis i per nombrosos ve-
ïns. A la zona s’hi van desplaçar set 
dotacions terrestres i un helicòpter 
bombarder de Bombers, Policia Lo-
cal i els vehicles d’extinció del Parc 
de la Serralada Litoral i de les ADF 
d’Alella i Vallromanes.  

·······································································································
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Les dues línies d’autobusos urbans 
-l’Alella Exprés i l’Alella Circumval-
lació- estrenaran millores en el servei 
a partir del 14 de setembre. Els canvis 
es posaran en marxa amb motiu de la 
Setmana de la Mobilitat Sostenible i 
afectaran els dies feiners.

L’Alella Exprés serà més matiner
L’Alella Exprés, la línia que comunica 
el centre urbà amb el port del Masnou, 
avançarà una hora la primera expedi-
ció del matí. El recorregut s’iniciarà a 
la parada del Centre de Salut a les 6h i 
no a les 7h, com fins ara. Amb l’avan-
çament de l’inici del servei, aquesta 
línia farà 34 expedicions diàries. 

Reforç a la línia Alella Circumval·lació 
La connexió entre Alella i el port del 
Masnou també es veurà reforçada en 
hora punta els dies feiners per l’aug-

ment de freqüències de la línia Alella 
Circumval·lació, el servei que substitu-
eix des d’agost l’antiga línia Alella-Teià 
i que comunica els diferents veïnats del 
poble amb El Masnou. 

Aquesta línia incorpora un tercer 
vehicle que farà 5 expedicions de re-
forç en hora punta: de les 6.10h a les 
10.10h del matí. El reforç del servei 
permetrà d’avançar mitja hora l’inici del 
servei -ara és a les 6.40h-; incremen-
tar les freqüències de pas, i rebaixar el 
temps d’espera de 60 a 30 minuts en 
cada sentit de la marxa en les franges 
horàries de major demanda. Amb el re-
forç, l’Alella Circumval·lació realitzarà 
un total de 20 viatges diaris.

Totes aquestes millores tenen un 
cost anual aproximat de 85.000€ i 
seran finançades través dels ajuts pro-
cedents del Contracte Programa 2009-
2012 acordat per la Generalitat i l’As-

Nou vehicle per als voluminosos 

Les línies d’autobusos urbans amplien horaris 
···································································································
La línia Alella Exprés avança el primer viatge de les 7 a les 6 de matí i l’Alella 
Circumval·lació incrementa les freqüències de pas entre les 6 i les 10h. 

···································································································

Nou web sobre recollida selectiva 
El Consell Comarcal ha posat en 
marxa un web interactiu amb infor-
mació i orientació sobre les bones 
pràctiques de recollida selectiva: 
www.apuntathoberecicla.cat. Els 
internautes poden plantejar dubtes, 
consultes, opinions i propostes re-
lacionades amb aquesta qüestió. 

Nova contracta del servei de 
neteja d’edificis municipal
L’Ajuntament ha adjudicat a l’em-
presa masnovina CCG Serveis el 
contracte de neteja d’edificis i de-
pendències municipals per un im-
port de 251.713€ anuals. L’em-
presa ocuparà dues persones de la 
Borsa de Treball. 

Trasllat dels marxants per la Diada 
El mercat setmanal es traslladarà a 
l’aparcament de davant de Can Lle-
onart amb motiu de la celebració 
dels actes oficials de la Diada. 

Tal com fixava el plec del concurs 
del servei de recollida de residus 
urbans, l’empresa concessionària ja 
ha incorporat al parc mòbil adscrit 
al servei un nou vehicle per realitzar 
la retirada de voluminosos (mobles, 
electrodomèstics i trastos vells). 

El nou vehicle té més capacitat de 
càrrega que l’anterior. A més, disposa 
d’una porta lateral i d’una plataforma 
elevadora a la part posterior del furgó 
que permet de retirar amb més facilitat 
els objectes pesants, abans de dur-los 
cap a la deixalleria. 

sociació de Municipis amb Transport 
Urbà (AMTU), en base al Pla de Millo-
ra del Transport Urbà d’Alella elaborat 
pel govern municipal el passat mes de 
març. 

El CAP i el port, parades de referència
La introducció de millores en totes les 
línies redundarà en la claredat dels ho-
raris. Si prenem com a origen i destí 
les parades del Centre de Salut i del 
port, respectivament, trobarem que el 
bus sortirà sempre a l’hora en punt, a 
un quart, a dos quarts i a tres quarts, 
segons la franja horària del dia. 

Per tal de difondre aquests canvis, 
l’àrea de Sostenibilitat ha llançat una 
nova edició de la Guia de Transport Pú-
blic 2009/10 que es distribueix con-
juntament amb aquest butlletí. També 
la podeu descarregar al bàner que tro-
bareu a www.alella.cat.  

El servei es presta tres dies a la setmana i és gratuït, prèvia concertació telefònica.

·······································································································
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Comencen les obres de Bononat de Comalada 
···································································································
S’hi construirà un mur de 135 metres per consolidar el sòl i protegir la calçada 
de les esllavissades del terreny. 

···································································································

Nous cursos a l’Escola d’Iniciació Esportiva  

L’Escola d’Iniciació Esportiva Munici-
pal ja té preparat el programa d’acti-
vitats del proper curs, que comença 
el 14 de setembre amb deu propostes 
esportives. A les disciplines del curs 
passat, s’afegeixen enguany dues més: 
patinatge i multi-esport. També s’es-
trena el curs de fit-kid, una activitat 
adreçada a infants de 6 a 12 anys, ori-
entada a millorar la condició física i la 
coordinació a partir de la realització de 
coreografies que combinen moviments 
tècnics i passos d’aeròbic, funky, hip 
hop o salsa. Aquesta disciplina subs-
titueix la pràctica de l’aeròbic del curs 
anterior. 

Les inscripcions es poden formalit-
zar a partir del dia 1 de setembre a 
les oficines del Poliesportiu Municipal. 
L’objectiu d’aquest servei és educar 

i instruir els infants com a part de la 
seva formació integral. Les activitats 
pretenen afavorir el desenvolupament 
i la formació dels alumnes a nivell mo-
triu, cognitiu i afectiu, i afavorir la in-
tegració social, el treball en equip i el 

desenvolupament de les qualitats i les 
habilitats motores. A més de patinat-
ge, fit-kid i multi-esport, aquest curs 
es practicarà atletisme, futbol sala, 
gimnàstica rítmica, judo, pre-esports, 
taekwondo i voleibol.          

···································································································
L’oferta del Poliesportiu Municipal incorpora dos nous cursos de patinatge i 
multi-esport i afegeix nous ritmes a l’aeròbic reconvertint-lo en fit-kid. 

···································································································

Millores al Poliesportiu 

L’Ajuntament ha aprofitat les vacances per 
fer obres al Poliesportiu. Si l’estiu passat es 
va arranjar la pista exterior, enguany és la 
pista interior la que ha canviat de cara. La 
Junta de Govern va adjudicar a finals de ju-
liol la realització de les obres de substitució 
del paviment de la pista a l’empresa Deco-
resport per un import de 54.765 euros. Al 
tancament d’aquesta edició d’El Full, estava 
prevista la realització dels treballs entre els 
dies 10 i 28 d’agost aprofitant el període de 
l’any en què les instal·lacions esportives 
estan tancades al públic.  

La primera setmana de setembre co-
mençaran les obres de reforç de l’avin-
guda de Bononat de Comalada. Els tre-
balls han estat adjudicats a l’empresa 
Urban-A Proyectos y Servicios Benju-
mea per un import de 205.126€ i te-
nen una durada prevista d’un mes. 

La intervenció millorarà l’accés al 

nucli de Can Comulada, ja que el vial fa 
anys que es ressent de la manca d’es-
tabilitat i compactació del sòl sobre el 
qual s’assenta. El projecte preveu re-
forçar un tram de 135 metres lineals i 
construir-hi un mur per protegir la cal-
çada de les esllavissades del terreny. A 
més es repararà la calçada afectada per 
les esquerdes i ondulacions del ferm. 

Abans d’iniciar les obres, l’Ajunta-
ment va convocar els veïns del barri a 
una reunió informativa. Els treballs obli-
garan a tallar el carril descendent, per la 
qual cosa es regularà el trànsit amb pas 
alternatiu. Aquesta actuació compta 
amb una subvenció de 135.000€ del 
Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC). 

Activitats
Atletisme: de 9 a 14 anys.
Futbol sala: de 5 a 12 anys. 
Gimnàstica rítmica: de 5 a 10 anys. 
Judo: a partir de 5 anys. 
Pre-esport: 3 i 4 anys.
Taekwondo: a partir de 5 anys.
Voleibol: de 12 a 16 anys.
Fit-Kid: de 6 a 12 anys.
Multi-Esport: de 5 a 7 anys.
Patinatge: a partir de 6 anys. 

1 dia d’activitat / setmana: 16 euros / mes
2 dies d’activitat / setmana: 22 euros / mes
3 dies d’activitat / setmana: 26 euros / mes
4 dies d’activitat / setmana: 29 euros / mes
5 dies d’activitat / setmana: 31 euros / mes

Inscripcions
a partir de l’1 de setembre
Inici de les activitats
el 14 de setembre
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Ferrer i Guàrdia, a debat 

El 13 d’octubre es compleixen cent 
anys de l’afusellament del pedagog ale-
llenc Francesc Ferrer i Guàrdia. Alella 
commemorarà el centenari de la seva 
mort tot dedicant les VIII Jornades Fer-
rer i Guàrdia d’innovació pedagògica a 
debatre el seu pensament pedagògic 
i polític i a donar a conèi-
xer la seva aportació a 
l’educació amb la 
creació de l’Escola 
Moderna. 

Les jorna-
des -que es 
faran els dies 
5, 6 de novem-
bre-, aniran 
acompanyades 
d’una exposició 
a Can Manyé, on 
es mostrarà materi-
al documental del fons 
de la Biblioteca Municipal 
sobre l’il·lustre alellenc. Aquesta 
exposició s’inaugurarà el 13 d’octubre, 
coincidint amb el dia de la seva execu-
ció al castell de Montjuïc. 

S’hi organitzaran visites comen-
tades, xerrades i passi de pel·lícules 
adreçades a les escoles i a la ciutada-

Matriculacions a l’Espai Actiu, 
de l’1 al 10 de setembre
Les matriculacions als cursos 
que ofereix l’Espai Actiu, l’escola 
d’adults d’Alella, es faran de l’1 al 
10 de setembre a Can Lleonart. A 
més dels cursos de preparació a les 
proves de català convocades per la 
Generalitat, també s’ofereix el curs 
de preparació per a la prova d’ac-
cés a cicles formatius de Grau Mitjà 
i Grau Superior i per a la d’accés a 
la universitat per a  majors de 25 
anys. Durant el període de preins-
cripció es van apuntar una cinquan-
tena de persones: 30 per als cursos 
de català, 12 per al de majors de 
25 anys i 7 per al cicle formatiu de 
Grau Superior. Les persones inte-
ressades a assistir a aquests cursos 
que no hagin fet la preinscripció 
durant el termini establert encara 
tenen oportunitat de formalitzar 
la matrícula. El curs 2008-2009, 
es van matricular un total de 112 
alumnes. Trobareu més informació 
a www.alella.cat. 

L’Escola de Dansa d’Alella 
comença el curs l’1 d’octubre
L’Escola de Dansa d’Alella que di-
rigeix el coreògraf i ballarí David 
Campos reprendrà les classes l’1 
d’octubre al Poliesportiu Municipal. 
Les alumnes de cursos anteriors 
s’han d’inscriure els dies 17 i 18 
de setembre. El termini d’inscripci-
ons per a l’alumnat nou va del 21 
al 25 de setembre. La inscripció 
es pot formalitzar presencialment a 
Can Lleonart (de 8 a 14h i de 16 
a 20h), enviant un fax al 93 540 
38 60 o per correu electrònic, amb 
signatura digitalitzada, a l’adreça 
educacio@alella.cat. No serà efecti-
va fins a tenir confirmació de plaça 
per part de la regidoria d’Educació. 
Més informació a www.alella.cat.

Club de lectura i Hora del conte  
La Biblioteca Ferrer i Guàrdia re-
prèn el Club de lectura el 17 de 
setembre, a les 21h, amb La bio-
grafia de Maria Estuardo, d’Stefan 
Zweig. L’Hora del conte torna el 29 
de setembre, a les 17.30h, amb 
Roba Estesa, les aventures de la fa-
mília Estenedor, a càrrec de Mireia 
Peña. 

····················································································································································································································································

···································································································
Les VIII Jornades Ferrer i Guàrdia commemoren el centenari de la mort del 
creador de l’Escola Moderna amb diferents actes programats del 13 d’octubre 

al 7 de novembre.

···································································································

nia en general. També s’ha programat 
un itinerari  teatralitzat els dies 31 
d’octubre i 7 de novembre per dife-
rents espais del municipi vinculats a 
Ferrer i Guàrdia. Les escenes teatrals 
aniran a càrrec del grup de teatre Pàm-

pol del Casal d’Alella i es basaran en 
un recull de textos -sobre 

el pedagog o fets per 
ell- seleccionats pel 

grup Cerquem les 
arrels. 

Tots els ac-
tes del progra-
ma d’enguany, 
elaborats a 
partir de les 
aportacions de 

les persones i 
entitats que parti-

cipen a la Comissió 
tècnica de les Jornades 

Francesc Ferrer i Guàrdia 
d’innovació pedagògica, giraran al 

voltant de tres eixos: el marc històric 
general amb l’anàlisi de la Setmana 
Tràgica, la vessant política i pedagògi-
ca de Ferrer i Guardia, i les repercus-
sions que el seu llegat ha tingut en el 
món educatiu actual.

‘Rigoletto’ acomiada el Festival 
La projecció de l’òpera Rigoletto, de 
Giuseppe Verdi, produïda pel Gran Tea-
tre del Liceu, va cloure el passat 25 de 
juliol la programació del Festival d’Estiu 
Alella 2009. L’acte, que era gratuït amb 
reserva prèvia d’entrada, va exhaurir les 
localitats. Amb aquesta projecció, que 
es va fer al Jardí de les Estàtues de Cal 
Marquès, el festival obre les portes a un 
nou format d’espectacle que no descar-
ta continuar en properes edicions. 
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Tardor exuberant a Can Lleonart 

La tardor arriba carregada de propos-
tes a Can Lleonart. El centre cultural 
ofereix una quarantena de cursos de 
temàtiques molt diverses per tal donar 
resposta als interessos, gustos i aficions 
de tots els públics. Els cursos, alguns 
de caràcter trimestral i d’altres anual, 
comencen el 5 d’octubre. 

El trimestre incorpora més d’una 
dotzena de noves propostes. En l’apar-
tat de humanitats i ciències, el cicle 
Música filmada ofereix la possibilitat 
d’aproximar-se a la música clàssica a 
partir d’una proposta didàctica. El curs 
Aproximació a la història contemporà-
nia permetrà conèixer i analitzar dife-
rents fets històrics que han incidit en el 
nostre temps. En un altre àmbit de co-
ses, es proposa un curs dedicat a l’ex-
ploració de les nocions fonamentals del 
budisme i a la pràctica de la meditació 

Gràcies a l’acord assolit entre l’Ajunta-
ment i la Parròquia de Sant Feliu, l’es-
pai de la Rectoria obrirà un cop més 

···················································

L’Ajuntament us convida a assistir a la 
inauguració de l’exposició que es durà a 
terme el 9 d’octubre a les 20h. 
···················································

Passeig per Alella amb les pintures de Rosa Agenjo 
·······················································································································································
La Rectoria acull la mostra Alella, mite i vida quotidiana de la pintora alellenca. 

·······················································································································································

les seves portes al públic per acollir 
l’exposició Alella, mite i vida quoti-
diana, de la pintora Rosa Agenjo. Es 
tracta de la segona proposta promo-
guda per la regidoria de Cultura a la 
Rectoria després de l’exposició Cartells 
de Festa Major. 

L’obra pictòrica d’Agenjo convida a 

una passejada per Alella a través de la 
mirada curiosa i el traç precís de les 
seves pinzellades. L’exposició, que es 
podrà veure del 9 al 21 d’octubre, és 
una mostra ens ajudarà a descobrir el 

nostre passat a través d’imatges bucò-
liques, místiques i encisadores. 

La col·lecció de pintures a l’oli de 
Rosa Agenjo ens transporta als temps  
remots dels nostres avantpassats, els 
ibers laietans, si bé també evoca imat-
ges de la vida quotidiana del passat 
més recent. 

Les obres exposades recullen cos-
tums i tradicions del poble i ens con-
viden a recuperar la memòria fent 
parades en aquells indrets que han 
marcat la identitat i la personalitat del 
municipi: el clima mediterrani, les vi-
nyes com a representant principal del 
territori agrícola, la pagesia, la societat 
patriarcal, les festes populars i els ritu-
als religiosos; un mosaic d’elements de 
gran contingut social i cultural que ens 
envolta i ens confereix personalitat.

Dues sortides a l’octubre  

El programa del trimestre inclou quatre sortides, 
dues a l’octubre i dues més al novembre. La 
primera és un itinerari per conèixer les aus rapi-
nyaires del Maresme guiat per l’ornitòleg Alfons 
Alier. Cal apuntar-s’hi abans del 7 d’octubre. El 
14 d’octubre es farà una sortida al teatre per 
veure l’obra ‘Non Solum’, de Sergi López i Jorge 
Picó. Per assistir-hi cal formalitzar la inscripció 
abans de l’1 d’octubre. 

·······················································································································································
Les inscripcions s’obren el 17 i 18 de setembre per als antics usuaris, i a partir del 21 de setembre per a tothom.  

·······················································································································································

en el context d’aquesta filosofia. Els 
cursos d’expressió i creació inclouen 
tallers d’escriptura creativa i de creati-
vitat plàstica per a adults o infants. 

Amb el club de tast coneixerem els 
vins mediterranis, els vins amb aromes 
volcàniques i els que acompanyen un 
àpat de festa. Als fogons de Can Lle-
onart es treballarà la cuina i la pastis-
seria per a celíacs i la cuina de festa. 
Els aficionats a la fotografia poden per-
feccionar la seva tècnica en el curs de 
fotografia digital amb càmera rèflex i 
aquells que prefereixen l’agulla i el di-
dal tenen a l’abast el nou curs de cos-
tura creativa. A més dels cursos que 
s’ofereixen habitualment, en l’apartat 
de salut i creixement personal trobem 
un curs dedicat a la gestió intel·ligent 
de les emocions i un curset gratuït per 
aprendre a ballar sardanes. 

Les persones que ja són usuàries 
de l’oferta formativa de Can Lleonart 
poden inscriure’s-hi els dies 17 i 18 de 
setembre. A partir del 21, les inscripci-
ons s’obriran a tothom. Més informació 
a www.canlleonart.com i en el fulletó 
informatiu que acompanya El Full. 
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ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA Ferrer i Guàrdia 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ Pla Local d’Habitatge i finançament dels ajuntaments 

El Pla Local de l’Habitatge (PLH) és l’instrument que 
defineix les estratègies i concreta per un període de 
fins a sis anys les actuacions del govern local amb 
relació al sòl i al sostre residencial, l’existent i el de 
nova creació, amb l’objectiu de fomentar l’assoli-
ment del dret dels ciutadans a gaudir d’un habitatge 
digne en condicions assequibles.

Si bé és cert que la Llei configura el Pla Local 
d’Habitatge (PLH) com l’instrument singular per a la 
concertació de les polítiques d’habitatge amb la Ge-
neralitat, és clar que aquest no és l’únic instrument, 
ni és, en el nostre cas, el més adequat pel fet de tenir 
prevista la immediata reforma del planejament urba-
nístic d’Alella mitjançant l’aprovació del nou POUM. 
Per tant, disposar en aquests moments d’un Pla Lo-
cal d’Habitatge pot ser de força utilitat si se’l con-
sidera provisional i preparatori del POUM. Per això 
el nostre PLH no havia de condicionar ni limitar el 
POUM que properament s’ha de posar en marxa.  En 
el passat Ple de juliol, d’acord amb el plantejament 
de CiU. es va aprovar el del Pla Local d’Habitatge 
d’Alella condicionat als continguts del futur POUM. 

En aquest mateix Ple de Juliol, CiU i PP vam pre-
sentar una moció per demanar la millora urgent del 
finançament dels Ajuntaments. Ara que tant es parla 

de grans acords en finançament, resulta que els Ajun-
taments, una vegada més, són els grans marginats 
a l’hora d’assignar els recursos públics. En contacte 
permanent amb les necessitats immediates i més di-
rectes de la gent, els Ajuntaments se senten compro-
mesos cada vegada més a millorar i ampliar els seus 
serveis públics, pel finançament dels quals no reben 
els suficient recursos de les altres administracions de 
l’estat, fins el punt de portar-los (portar-nos) a una 
situació econòmica extremadament difícil, per no dir 
insostenible. A aquesta nostra petició van ser sensi-
bles ERC-La Garnatxa, que com a equip de govern 
coneixen bé les angunies pressupostàries i la realitat 
i creixent complexitat dels serveis municipals. Bé, no 
tot l’equip de govern va votar a favor. La sorpresa, si 
se’n pot dir així de la mera incompetència, la prota-
gonitzar el regidor del PSC, Sr. Seres, que hi va votar 
en contra. Tampoc no van votar a favor els regidors 
Marzo i Freixes, de Gent d’Alella i del Cor, tot i mos-
trar-se permanentment preocupats pels interessos i 
benestar de tots nosaltres, la gent. Però la cosa no 
va quedar aquí. Els mateixos regidors Seres, Feixes 
i Marzo varen perseverar en el despropòsit manifes-
tant-se a favor del nou peatge a la B-500 entre el 
Maresme i el Vallès Oriental. Van bé

franciscora@alella.cat
aloyll@alella.cat
ponsapj@alella.cat
nonellti@alella.cat
asensiofa@alella.cat
giraltrm@alella.cat

El proper 13 d’octubre es compliran 100 anys de 
l’assassinat legal de Francesc Ferrer i Guàrdia, en 
Quico de Cal Boter. 

Com el president Lluís Companys, Ferrer i Guàr-
dia fou afusellat al castell de Montjuïc per l’exèrcit 
espanyol després d’haver estat sotmès a un judici 
militar sumaríssim. Els poders fàctics l’acusaren de 
ser “el cap i l’autor” de la insurrecció popular i la 
crema d’edificis religiosos esdevinguda a Barcelona 
durant la Setmana Tràgica, el  juliol de 1909. I ho 
feren sense fonament, triant-lo com a boc expiatori 
precisament per amagar la complaença i la inca-
pacitat del règim per resoldre els conflictes i les 
desigualtats socials de l’època, començant per les 
condicions d’explotació laboral d’obrers i camperols 
i acabant amb la sagnia de les guerres colonials.

Ferrer i Guàrdia fou el fundador i l’ideòleg de 
l’Escola Moderna, un corrent de renovació pedagògi-
ca basat en la ciència, l’esperit crític, la coeducació 
d’infants d’ambdós sexes, i l’absència de càstigs. 
L’antítesi de l’escola oficial: confessional i discrimi-
natòria, tant per raons de classe com de gènere. 

Ferrer i Guàrdia és, sens dubte, l’alellenc més 
universal. La vida el portà l’exili, la clandestinitat i 

la presó, com correspon a tot home d’acció. Encara 
que només sigui per accident, aquí nasqué i aquí 
fou detingut. La seva ha estat sempre una figura 
controvertida, tant a nivell polític i acadèmic com a 
escala local i internacional. Però una cosa és clara: 
el seu judici va ser una farsa. Fou sentenciat a la 
pena capital per un tribunal militar, sense que ell 
ostentés aquesta condició i sense haver estat decla-
rat prèviament l’estat de guerra. 

ERC+La Garnatxa comparteix amb ell el seu 
ideal republicà i de justícia social. Durant la Repú-
blica, l’Ajuntament d’Alella li va posar el seu nom 
al carrer Comas, al costat de l’església. Restablerta 
la democràcia, el nostre poble li va dedicar la bi-
blioteca pública i un carrer a Can Sors, i des de fa 
vuit anys reconeix i difon el seu llegat pedagògic a 
través d’unes jornades d’innovació educativa.

Cent anys després, cal anar més lluny. Igual 
com vam fer el 2006 amb els alellencs represaliats 
per la dictadura franquista, ERC+La Garnatxa pre-
sentarà al Ple de setembre una moció per exigir a 
l’Estat que restitueixi la seva innocència, i en revisi 
la causa fins a declarar nul de ple dret el crim d’Es-
tat que li va manllevar la vida.

Tel: 667 182 522
xatartac@alella.cat
tortmc@alella.cat
reverterrf@alella.cat

Grups municipals (Aquest espai se cedeix als grups municipals, que decideixen l’ús que en volen fer)
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PARTIT POPULAR  Els paradigmes municipals 

AMOR PER ALELLA, C.O.R. Més subvencions per a les entitats 

Un any més, el ple de juliol ha estat paradigmàtic. 
L’any passat Gent d’Alella, malgrat estar de vacances 
i no assistir al ple, va presentar una moció aliena 
al municipi juntament amb la resta de grups, inclòs 
COR, Amor per Alella. En el ple passat Gent d’Alella, 
juntament amb COR, Amor per Alella, els dos grups 
que es diuen independents, encara que ja ningú els 
creu, es van posicionar al costat del PSC per a no 
donar suport a dues mocions presentades pel Partit 
Popular i que si són de caràcter local. La primera 
consistia en requerir, aprofitant que s’ha acordat el 
finançament autonòmic, que es millori el finança-
ment dels ajuntaments. Alella també necessita més 
recursos. La moció va ser aprovada amb el suport 
de CIU i ERC-LG. La segona insta a la Generalitat 
a suprimir el peatge que ha acordat instaurar en el 
nou vial de connexió entre el Maresme i el Vallès 
Oriental. També va ser aprovada amb els suports de 
CIU i de ERC-LG. Gent d’Alella aquest any no estava 
de vacances...però com si ho hagués estat. COR, ja 
no té gens que veure amb el programa amb el qual 
el desaparegut Albino va arribar al Consistori. El seu 
hereu ha convertit a COR en un mer instrument de 
suport a ERC-LG i PSC, declaradament republicà i 
independentista. Ni Gent d’Alella ni COR no només 

no són capaços de fer aportacions en clau local i 
municipalista sinó que quan les fa el Partit Popular 
no les donen suport i les critiquen. En la passada co-
missió informativa COR va presentar una moció per 
a nomenar fill predilecte d’Alella a Ferrer i Guàrdia i 
ho va fer irregularment perquè aquest no és el me-
canisme, tal com des del PP se li va fer veure. Però 
és que davant la nostra petició que es desvinculés la 
faceta pedagògica del personatge de la política, que 
li va portar al terrorisme i a l’afusellament per la seva 
participació en un atemptat contra el Rei, el regidor 
de COR va arribar a justificar el vessant polític men-
tint al dir a la resta de regidors que la sentència que 
li va condemnar havia estat revisada i declarada il-
legal per les mateixes Corts Espanyoles. Per a finalit-
zar, el regidor de Governació segueix obstinat en no 
donar explicacions de la seva gestió al ple municipal. 
En aquest cas, tant PP com CIU vam demanar una 
compareixença privada perquè expliqués l’incident 
de la falta de tóner de la impressora de la Policia 
Local i com sigui que es va negar, se li van demanar 
en el Ple insistint el regidor Serés que ell no té per 
què donar explicacions. El paradigma Serés no po-
drà eludir donar-les en les pròximes eleccions davant 
els seus electors, si és que el PSC ho presenta.

Tel: 93 540 82 47
freixescs@alella.cat

La concorreguda Festa de la Verema, la Festa Major 
de Sant Feliu, l’Aplec de l’Arròs, la tradicional Festa 
d’Homenatge a la Vellesa, el Carnestoltes... Aques-
tes festes donen vida al nostre poble i el donen a 
conèixer arreu de Catalunya. Un cop l’any i durant 
un nombre determinat de dies aquestes festes ager-
manen la població d’Alella. Quan acaba la festa, 
la major part dels 9.300 habitants del municipi se 
n’oblida fins a l’any següent –o fins a la propera 
celebració– però prop d’una quarantena d’entitats 
treballa contínuament en la preparació d’activitats 
i festeigs per al gaudi de tots els conciutadans. 
Aquestes entitats –la Colla de gegants, capgrossos, 
grallers i timbalers, la Polifònica Joia, els Diables 
del Vi, les associacions de dones i un llarg etcètera– 
són el cor del poble, les que el mantenen viu.

Les subvencions directes que atorga actualment 
l’Ajuntament a les entitats del nostre poble només 
cobreixen una petita part de les despeses de ges-
tió i organització malgrat que es poden considerar 
raonables. Enguany a moltes associacions se’ls ha 
retirat o retallat la subvenció i es troben amb què 
han de posar diners de la seva butxaca. Amb un ro-
manent de tresoreria del pressupost de 2008 d’uns 
950 mil euros, l’Ajuntament no pot denegar ajuts 

per recuperar el Bitxo dels Diables del Vi o per a 
la instal·lació d’un sistema de control i la millora 
de l’accés per a minusvàlids que demana el Casal. 
D’altra banda, per tal de facilitar a aquestes entitats 
un suport addicional, el Consistori hauria de treba-
llar per aconseguir que diverses empreses patrocinin 
les entitats o les activitats que organitzen per mitjà 
d’acords plurianuals. Per convèncer els patrocina-
dors es requereix treball i capacitat per generar una 
bona entesa amb les companyies del municipi. Ne-
cessitem menys populisme i més suport per a les 
entitats que donen vida a Alella.

Tel: 667 18 25 23
berzosahf@alella.cat
www.popularsbcn.
com/alella 
www.javierberzosa.
blogspot.com
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA Català 

GENT D’ALELLA Somnis a Alella 

Tel: 615 844 719
seresijm@alella.cat

Per qui no ho sap o no vol saber, durant molts anys 
tant sols havia una llengua oficial, el castellà,  i el 
català estava proscrit en les relacions amb l’admi-
nistració pública, estava absent de tots els mitjans 
de comunicació, espectacles, inclòs els esportius i 
en l’educació, llibres, publicacions infantils, músi-
ca... Però fins i tot, feu memòria, l’ús entre particu-
lars en certs àmbits.  Un cop acabada la dictadura, 
per compensar l’efecte de tants anys de persecució, 
fent un exercici imaginari, hauríem d’haver rever-
tit l’efecte. Es a dir, que durant 30 anys el català 
fos l’única llengua oficial a l’administració, llibres, 
espectacles, comerç, empreses, educació... Pro-
bablement alguns, amb un cinisme difícil d’enten-
dre, compararien aquesta política lingüística com 
la pròpia d’una dictadura. Renoi, que perspicaços 
quan gires la truita.

Els governs de Catalunya varen fer, no tant sols, 
el que era el seu dret si no la seva obligació:adoptar 
mesures per que el català ocupés el lloc que no va 
poder ocupar durant la dictadura, fomentant el seu 
ús en tots els àmbits, sense que això suposés, de 
cap manera, prohibició de l’ús del castellà. Creiem 
que la mesura estrella per la normalització va estar 
l’adopció d’una única xarxa educativa que el lloc 

de separar, integrés als alumnes, cercant l’equilibri 
amb dues llengües i utilitzant la immersió lingüísti-
ca en català com eina.

Mentrestant, aquesta política no ha suposat 
problema per a la immensa majoria de castellano-
parlants malgrat els atacs a gran escala denunciant 
una presumpta persecució del castellà encapçalats 
per mitjans de comunicació espanyols. Podrien ser 
aquells a qui es referia el genial Pepe Rubianes : “puta 
Espanya, negra, cavernícola, reaccionaria, casposa i 
fascista”. Per sort la visió no es correspon totalment 
amb l’Espanya plural en la que nosaltres creiem.

Però encara avui si volem anar al cinema en 
català les nostres opcions son mínimes, si volem 
un llibre en català tenim infinites més opcions en 
castellà. Si volem un diari tenim molt poc on esco-
llir. Si els menuts volem veure tv en català ja saben 
K3 i para de comptar.

Es dolorosa la contradicció d’aquells que pen-
sen que tots tenim que parlar el espanyol,  així 
ho diuen, por sus c. , quan a la vegada estan de-
nunciant la persecució del castellà, oblidant que a 
Catalunya tenim  llengua pròpia. Doncs, per tots 
aquells que no el volen parlar i tant insuportable es 
resulta escoltar-lo, hi ha una fàcil solució.   

Imaginem un poble capaç de conservar i posar en 
valor el millor del seu bagatge cultural, patrimoni-
al, paisatgístic ...... en benefici de les persones que 
l’habiten. Un poble respectuós amb la seva història 
i amb voluntat de fer història. De reinventar-se en 
base a generar nous models que permetin, des de 
preservar les vinyes i fer-les viables econòmicament 
fins a convertir antigues urbanitzacions de segones 
residències en nuclis amb personalitat pròpia ben 
dotats de serveis, de transport i d’uns espais dignes 
per la convivència. 

Amb petites i grans joies arquitectòniques: 140 
masies i cases senyorials obertes a usos ben dife-
rents: des de l’habitatge privat a l’habitatge social; 
des de la vessant cultural a la d’oci i turística i, 
per suposat, l’agrícola. Un poble obert a la diver-
sitat, que atengui les necessitats dels diferents col-
lectius: començant per la gent gran i acabant pels 
més menuts. Que doni opcions per els joves si volen 
repensar una altra manera de viure-hi. Amb opcions 
per créixer personal i professional, des de casa. Un 
poble on es pot passejar fins la platja o la munta-
nya, a la mida de les persones.... 

L’Alella que volem l’hem de fer entre totes i tots, 
revelant-nos contra decisions arbitraries i gens com-

partides. Ja tenim massa exemples de somnis molt 
cars, i el que encapçala el rànquing és la Riera. De-
cisions unilaterals al tram de Les Heures; barroeries 
a l’Avgda Badalona i a les passeres a l’alçada de 
la benzinera i ara el projecte de naturalització per 
substituir les canyes que hi ha per altres espècies 
autòctones. Ricard Argiles es presenta com “un més 
dels decebuts veïns d’Alella” i escriu al Consistori:  
“l’equip de govern te la barra de presentar un pro-
jecte que costa 537.000 € … poca cosa. Com que 
la llargada es d’1 Km., surt a 537€ el metre..... I 
tota aquesta disbauxa es per treure les espècies al-
lòctones de la Riera (La canya)”.

Nascut a Badalona ( fa més de vint anys que 
viu a Alella ) es pregunta si també el consideren 
una espècie al·lòctona i el volen fer desaparèixer a 
base de pujar-li el rebut de l’IBI un 30% anual… I 
acaba: “En defensa, doncs i com a representant de 
les espècies al·lòctones, anima a tot el consistori, 
(els de l’equip de govern no, que ja sabem que no 
escolten a ningú) a que iniciem una campanya a 
favor de les espècies al·lòctones i també a favor de 
la decència, del sentit comú i de la bona adminis-
tració pública”. 

Tel. 93 555 23 39
mercemarzo@
gentdalella.cat
http://mercemarzo.
blogspot.com/
www.gentdalella.cat
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA: SETEMBRE

Si voleu informació sobre 
els torns de guàrdia de 

les farmàcies del Masnou, 
truqueu als telèfons:

·····························
93 555 33 08

·····························
93 555 04 03

· contestador automàtic ·

05 dissabte GÓMEZ  ·  Rbla. Àngel Guimerà, 48  ·  93 555 16 08

06 diumenge GÓMEZ  ·  Rbla. Àngel Guimerà, 48  ·  93 555 16 08

11 divendres MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42

12 dissabte MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42

13 diumenge MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42

19 dissabte BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83

20 diumenge BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83

26 dissabte GÓMEZ  ·  Rbla. Àngel Guimerà, 48  ·  93 555 16 08

27 diumenge GÓMEZ  ·  Rbla. Àngel Guimerà, 48  ·  93 555 16 08

Propera estada de la deixalleria mòbil a Alella 
Del 15 al 20 de setembre
A la Riera Principal, entre Can Vera i el carrer Charles Rivel.
Horari: de dimarts a dissabte de 10.30 a 13.30h i de 16 a 19.30h 
i diumenge de 10 a 13.30h. Dilluns tancada.

CALENDARI DEL CONTRIBUENT AGOST-SETEMBRE 2009

Mercat municipal 3r trimestre      14.07.2009 a 15.09.2009

IBI Rústica       04.09.2009 a 05.11.2009

Impost Activitats Econòmiques    04.09.2009 a 05.11.2009

OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 · 93 555 28 54
Alcaldia 93 555 05 50
De dl. a dv. de 8,15 a 14h · Dj. de 16 a 20h

POLICIA LOCAL (en servei les 24 hores del dia) 
93 555 24 12 · 092 · 112 Urgències

ÀGORA PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
93 540 72 45 

BIBLIOTECA FERRER I GUÀRDIA
93 555 90 55

CAN MANYÉ
93 540 87 23 / Riera Coma Fosca, 42
Dc. dj. i dv. de 17 a 20.30h. · Ds. i dg. d’11 a 14h.

CASAL DE JOVES CAN GAZA
93 540 85 17

CENTRE CULTURAL CAN LLEONART
93 540 40 24 

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
93 555 18 95

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
93 555 55 09

POLIESPORTIU ABELARDO VERA
93 540 19 93

DEIXALLERIA
93 555 86 99
De dt. a ds. de 10,30 a 13,30h i de 16 a 19,30h
Dg. de 10 a 13,30h · Dl. tancat

GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ
93 540 61 71 / De dl. a dv. de 9 a 14h 

JUTJAT DE PAU
93 555 82 05 / Dl. dc. dj. i dv. de 9 a 13h

Telèfons d’interès 

PLE ORDINARI DEL 28 DE MAIG DE 2009   (Per a més informació, consulteu l’acta de la sessió plenària en el web www.consensus.cat/alella)

Acords del ple

   Pla Jove d’Alella 2009-2012.
El Ple va aprovar el Pla Jove d’Alella per al període 2009-
2012. El document substitueix l’aprovat el 2002, que havia 
estat prorrogat des de 2006.
Aprovat amb els vots favorables d’ERC+LG, CiU, PP, COR i 
PSC i el vot en contra de Gd’A.

   Modificació de crèdit per import de 498.500€
El Ple va aprovar un suplement de crèdit per import de 
498.500€ que es finançarà amb el romanent de tresoreria i 
es repartirà entre més d’una vintena de partides, com ara els 
vestidors del camp de futbol, reformes d’edificis municipals 
o reparació i manteniment de zones públiques.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+LG, PSC i COR, l’abs-
tenció de Gd’A i el vot en contra de CiU i PP. 

ACORDS DEL PLE
 
   Liquidació del pressupost de 2008.
El Ple va aprovar la liquidació del pressupost de 2008, que 
dóna un resultat pressupostari ajustat d’1.540.303€, un ro-
manent de tresoreria afectat de 956.727€ i un romanent de 
tresoreria per a despeses generals d’1.490.021€.  
Aprovat per unanimitat.
    
 Adjudicació definitiva de les obres de la Riera, tram C.

El Ple va aprovar l’adjudicació definitiva de les obres d’ur-
banització de la riera entre els carrers de les Heures i Marià 
Estrada a l’empresa Copcisa per un import d’1.153.142€.
Aprovat per unanimitat.

 Convocatòria d’Ajuts Agroambientals. 
El Ple va aprovar les bases i la convocatòria d’Ajuts Agroambi-
entals. Les sol·licituds es poden presentar fins el 31 d’agost. 
Aprovat per unanimitat.

Condol per la mort de Josep Xicola
La Corporació Municipal expressa el seu condol pel traspàs de Josep Xicola, ‘Pepito’, mort el passat 24 de juliol a l’edat de 96 anys. L’Ajuntament li va 
concedir la Medalla d’Alella, en grau de bronze, amb motiu de la seva jubilació com a treballador municipal. 
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Agenda d’activitats
Dijous 10 de setembre 

Tot el dia a la Porxada, rambla d’Àngel Guimerà i plaça dels 
Germans Lleonart.
Fira d’Artesans. Bijuteria, ceràmica, roba, productes d’alimentació...

12.30h Can Manyé    
Inauguració de l’exposició La Festa de la Verema. Una Intervenció 
artística. 

18.30h Plaça de l’Ajuntament  
Pregó oficial de la Festa de la Verema 2009, a càrrec de la Sra. 
Rosa Vila, sommelier. 
Inauguració oficial amb la presència de l’Hble. Sr. Josep Huguet, 
Conseller d’Innovació Universitats i Empresa. 
Proclamació de la Pubilla del 2009 acompanyada de les dames 
d’honor, hereus i la pubilla del 2008. 
Trepitjada del raïm pels hereus i pubilles. 
Benedicció del primer most.
Lliurament dels premis dels concursos de Vinyataires i d’Aparadors.

20h Hort de la Rectoria
Mostra de vins de la DO Alella, caves de la zona i especialitats 
gastronòmiques.
Venda del XXXV porró de la col·lecció del Casal d’Alella.

De 20 a 22h a Can Manyé
Exposició La Festa de la Verema. Una intervenció artística.

23h Riera Coma Fosca, cantonada Mas de Xaxars
Correfoc amb els Diables del Vi d’Alella.
Recorregut: sortida de la Riera Coma Fosca (cantonada Mas de Xaxars), Riera 
Fosca, Can Lleonart i final a la Riera Principal amb castell de focs. 

24h Plaça de l’Ajuntament 
Ball amb La Salseta del Poble Sec.

Divendres 11 de setembre

Dissabte 12 de setembre

Tot el dia a la Porxada, rambla d’Àngel Guimerà i plaça dels 
Germans Lleonart.
Fira d’Artesans. Bijuteria, ceràmica, roba, productes d’alimentació...

8h Des de diferents carrers 
Despertada amb els trabucaires de la Germandat de Trabucaires 
Geganters i Grallers de Sant Andreu de Palomar.

9h Plaça de l’Ajuntament
Botifarrada popular.

9h Trobada davant de Can Lleonart
‘A peu per la Vall de Rials’. Visita guiada pel pagès Rafael Bar-
nadas. Inscripcions del 31 d’agost al 9 de setembre, de 9 a 14h, a 
Can Lleonart. Places limitades. Preu: 4 euros.

9.30h Trobada davant del celler Alella Vinícola.
Visita al celler Alella Vinícola. Inscripcions del 31 d’agost al 9 de 
setembre, de 9 a 14h, a Can Lleonart. Preu: 4 euros. 

9.30h Trobada davant de la plaça d’Antoni Pujadas
Visita al celler Alta Alella. Inscripcions del 31 d’agost al 9 de setem-
bre, de 9 a 14h, a Can Lleonart. Preu: 4 euros. 

10h Trobada davant de la plaça d’Antoni Pujadas
Visita al celler Roura. Inscripcions del 31 d’agost al 9 de setembre, 
de 9 a 14h, a Can Lleonart. Preu: 4 euros. 

De 10 a 14.30h Pati de Can Lleonart
Trobada d’intercanvi de plaques de cava. 

10h Plaça d’Antoni Pujadas
XVII Trobada de colles geganteres.

D’11 a 14h i de 18 a 21h Can Manyé
Acció participativa a l’exposició La Festa de la Verema. Una inter-
venció artística. 
11.30h Plaça d’Antoni Pujadas
Cercavila de la Colla de Gegants, Capgrossos, Grallers i Timbalers 
d’Alella.
Recorregut: Plaça d’Antoni Pujadas, Riera Principal, Riera Coma Fosca, Dom 
Bosco, Balmes, Santa Eulàlia, Torrent Vallbona, les Heures, Rambla d’Àngel 
Guimerà, Empedrat del Marxant, Torrent Vallbona, Santa Madrona, Balmes, Es-
glésia i Plaça de l’Ajuntament.

De 12 a 14.30h Hort de la Rectoria
Mostra de vins de la DO Alella, caves de la zona i especialitats 
gastronòmiques.
Venda del XXXV porró de la col·lecció del Casal d’Alella.

18h Plaça de l’Ajuntament
Sardanes amb la cobla Premià. Trobada de colles veteranes.

20h Pati de Can Lleonart
Conferència Els vins d’Alella en el mercat, a càrrec del convidat de 
la festa, Quim Vila, de Vila Viniteca. 

De 20 a 23h Hort de la Rectoria
Mostra de vins de la DO Alella, caves de la zona i especialitats 
gastronòmiques.
Venda del XXXV porró de la col·lecció del Casal d’Alella.

Diumenge 13 de setembre

18h Can Lleonart
Presentació dels vins de la DO Alella, a càrrec de Jordi Pujolràs, secretari 
del Consell Regulador, i dels cellers de la DO Alella (Alella Vinícola, Alta 
Alella, Joaquim Batlle, Parxet i Roura). Inscripcions del 31 d’agost al 
9 de setembre, de 9 a 14, a Can Lleonart. Preu: 10 euros. 

19h Plaça de l’Ajuntament
Havaneres amb el grup Marejol.

De 20 a 23h Hort de la Rectoria
Mostra de vins de la DO Alella, caves de la zona i especialitats 
gastronòmiques.
Venda del XXXV porró de la col·lecció del Casal d’Alella.

23.30 Plaça de l’Ajuntament
Ball amb l’orquestra Pensylvania.

Dissabte 12 de setembre
13h IES Alella 
Presentació del Grau Superior de gestió comercial i màrqueting 
enològic. 

18.30h Can Magarola
Tallada de raïm a la vinya de Can Magarola, a càrrec dels infants 
d’Alella majors de 8 anys. Inscripcions del 31 d’agost al 9 de setem-
bre, de 9 a 14h, a Can Lleonart. Places limitades.

Tot el dia a la Porxada, rambla d’Àngel Guimerà i plaça dels 
Germans Lleonart.
Fira d’Artesans. Bijuteria, ceràmica, roba, productes d’alimentació...

9.30h Trobada davant del pati de Can Lleonart
Visita al celler Parxet. Inscripcions del 31 d’agost al 9 de setembre, 
de 9 a 14h, a Can Lleonart. Preu: 4 euros.

10h Trobada davant de la plaça d’Antoni Pujadas 
Visita al celler Joaquim Batlle. Inscripcions del 31 d’agost al 9 de 
setembre, de 9 a 14h, a Can Lleonart. Preu: 4 euros.

10h Trobada Can Lleonart 
‘A peu per les masies d’Alella’. Una visita guiada de la mà de 
l’arquitecte Salvador Ribas. Inscripcions del 31 d’agost al 9 de se-
tembre, de 9 a 14h, a Can Lleonart. Places limitades. Preu: 4 euros. 

10.30h Trobada davant de la plaça d’Antoni Pujadas 
Visita al celler romà de Vallmora, Cella Vinaria. Inscripcions del 31 
d’agost al 9 de setembre, de 9 a 14h, a Can Lleonart. Preu: 4 euros.

De 10 a 14h i de 17 a 21h Parada de bus de Can Lleonart
Banc de sang. Anima’t a participar-hi.

D’11 a 14h i de 18 a 21h Can Manyé
Acció participativa a l’exposició La Festa de la Verema. Una inter-
venció artística. 
De 17 a 20h Plaça d’Antoni Pujadas
Activitat infantil per als nens i nenes de totes les edats. Gratuït.




