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Pots fer-nos arribar els teus dubtes o suggeriments a comunicacio@alella.cat i pots consultar www.alella.cat

Un estiu més, i ja en van cinc, us presentem la nova edició 

del Festival d’Estiu. Enguany, la programació s’ha ajustat a la 

situació econòmica general per la qual travessem: s’ha reduït 

el nombre d’espectacles per mantenir-ne la seva qualitat i 

idiosincràsia. 

Des de fa sis anys, coincidint amb l’inici del mandat anterior, 

el govern municipal ha fet de la promoció i la programació 

de la cultura –en el seu sentit més ampli- un dels eixos prin-

cipals de la seva actuació. En són una bona prova els ci-

cles musicals de Can Lleonart, les activitats de la Biblioteca, 

l’aposta per Espais de Poesia, el suport al Correllengua i al 

projecte Comafosca, l’impuls a l’Escola Municipal de Dansa 

o el mateix Festival d’Estiu. I tot plegat, sense oblidar mai la 

col·laboració amb les entitats culturals i el teixit associatiu de 

la població per treballar-hi plegats i posar en valor les dife-

rents expressions de la cultura tradicional i popular.

La planificació i la millora dels equipaments culturals també 

han estat prioritàries en aquest treball. Més enllà de la refor-

ma de la Biblioteca Municipal Ferrer i Guàrdia i de l’entrada 

en funcionament de l’espai de Can Manyé, s’està treballant en 

la consecució d’una nova biblioteca i arxiu a l’antiga fàbrica 

de pintures, així com d’un nou Casal a Can Calderó. Aquest 

nou equipament estarà dotat d’una sala polivalent amb capa-

citat per a prop de 300 espectadors, espais per a l’exercici de 

la dansa i bucs d’assaig musical, entre d’altres.

 

Tot plegat, una aposta a mig termini per millorar, quantitati-

vament i qualitativa, l’oferta i l’accés a la cultura de tota la 

ciutadania.
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Els acords del festival 
···································································································
El concert de swing de la Polifònica Joia i l’Original Jazz Orquestra del 
Taller de Músics; el claqué de Tap Olé; el violoncel·lista Lluís Claret; i la 
projecció de l’òpera Rigoletto componen el cartell del Festival d’Estiu. 
···································································································

Els dissabtes de juliol els amants de la 
música tenen una cita amb el Festival 
d’Estiu Alella 2009. El cartell de la cin-
quena edició inclou quatre espectacles, 
dos de pagament i dos de gratuïts, que 
tindran com a escenari els idíl·lics jar-
dins de Cal Marqués i de les Quatre 
Torres, i el parc de Can Sors. 

4 de juliol: nit de swing
El festival arrenca amb una copro-
ducció de l’Ajuntament amb l’Original 
Jazz Orquestra del Taller de Músics i 
la Polifònica Joia d’Alella, el dissabte 4 
de juliol al Passeig dels Jardins de Cal 
Marquès. Sobre l’escenari, 17 músics  
un cor de 40 veus oferiran una acura-
da selecció de peces de jazz i swing, 
amb arranjaments de Martí Ventura, 
Joan Monné i Vicens Martín. L’espec-
tacle inclou temes tan coneguts com 
My favourite things, Night and Day, 
Satin Doll, Summertime o Fly me to 
the moon. L’entrada costa 20€ i es pot 
adquirir a partir del 16 de juny a Can 
Lleonart o el mateix dia del concert. 

11 de juliol: guitarra i claqué
Tap Olé protagonitza la segona pro-
posta del festival: un espectacle que 
combina el virtuosisme i la passió de 
la guitarra espanyola amb la precisió 
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i l’elegància de les coreografies de cla-
qué. Sobre l’escenari del parc de Can 
Sors, els ballarins i coreògrafs Guillem 
Alonso i Roser Font, dos reconeguts 
solistes internacionals, faran sonar les 
seves claquetes al compàs de les gui-
tarres d’Alejandro Pérez i Roger Raven-
tós. La cita és dissabte, 11 de juliol, al 
parc de Can Sors i és gratuïta.

18 de juliol: el violoncel de Claret
El reconegut violoncel·lista Lluís Claret, 
acompanyat pel clarinet de Joan Enric 
Lluna i pel piano de Josep Maria Co-
lom, oferirà un concert als Jardins de 
les Quatre Torres. Una actuació de tres 
músics de renom internacional, en un 
escenari ple de màgia on interpretaran 
un recull d’obres de Ludwig V. Beetho-
ven, Max Bruch i Johannes Brahms. El 
preu de l’entrada és de 20€.

25 de juliol: Rigoletto, de Verdi
El darrer dissabte de juliol, als jardins 
de les Estàtues de Cal Marqués, els 
amants de l’òpera podran gaudir de 
la projecció de Rigoletto, de Giussepe 
Verdi, representada per l’Orquestra 
Simfònica i el Cor del Gran Teatre del 
Liceu de Barcelona. La projecció és 
gratuïta, però les places són limitades 
per la qual cosa cal reservar entrada. 

Venda d’entrades a partir del 16 de juny

a Can Lleonart 
www.festivalella.org

el mateix dia del concert 
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Proposta de conservació i recuperació 
ambiental del tram final de la Riera 

La Diputació de Barcelona ha presen-
tat a l’Ajuntament el projecte de recu-
peració ambiental de la Riera d’Alella. 
L’estudi, que va sol·licitar l’Àrea de Sos-
tenibilitat el 2008 amb motiu de la con-
vocatòria d’ajuts de Medi Ambient, ha 
estat elaborat per l’empresa Enginyeria, 
Estudis i Gestió Ambiental (EGAM) i xi-
fra el cost dels treballs descrits en més 
537.000 euros. Recentment, l’Ajunta-
ment ha tornat a presentar la proposta 
a la nova convocatòria de subvencions 
de la Diputació amb l’objectiu d’acon-
seguir-ne part del finançament. 

El treball estableix les mesures cor-
rectores necessàries a la recuperació 
hidrològica, ecològica i paisatgística 
del tram baix de la Riera, entre el carrer 
Llorer i el camp de futbol del Masnou. 
Es tracta d’un tram a l’aire lliure de 
quasi un quilòmetre de llargada i am-
plades que oscil·len entre els 21 i els 
53 metres. 

···································································································
La Diputació ha lliurat a l’Ajuntament un projecte que planteja la 
recuperació hidrològica, ecològica i paisatgística dels 918 metres de 
Riera no soterrada, des del Canonge fins al Masnou.
···································································································

La proposta pretén afavorir la fun-
ció hidràulica de la riera, millorant-ne 
la capacitat de drenatge i la funció 
d’ecosistema fluvial i connector bio-
lògic. Per aconseguir-ho, es planteja 
l’estabilització i protecció dels mar-
ges fluvials mitjançant hidrosembres 
i plantacions; l’arrencada i eliminació 
de les espècies vegetals al·lòctones i la 
substitució per vegetació pròpia de les 
zones de ribera; així com la restitució i 
redefinició de les estructures transver-
sals existents per altres de més funci-
onals i millor integrades paisatgística. 
A més, es proposa esbrossar i netejar 
el terreny, retirar les runes i residus i 
instal·lar-hi senyals verticals informant 
del risc d’inundació. 

Més de 3.000 exemplars
A més de la sembra i hidrosembra de 
gramínies i lleguminoses, el projec-
te contempla la plantació de més de 

Diagnosi a la riera 

L’estudi constata que la morfologia de la ri-
era està condicionada pels murs de formigó, 
les esculleres longitudinals i les estructures 
transversals, que en molts casos estan en 
mal estat i tenen un fort impacte visual. 
Gran part dels blocs de pedra s’han desprès 
de les esculleres i estan dispersos al llarg de 
la riera. A més, destaca la manca de vegeta-
ció autòctona i la presència d’espècies inva-
sores com la canya, així com l’existència de 
residus i elements artificials que provoquen 
un elevat impacte paisatgístic. 

3.200 exemplars de plantes de port  
arbori, arbustiu i enfiladisses al llarg 
del llit de la riera (al·locs, saücs, llo-
rers, magraners, tamarius africans i 
àlbers).

Tècniques de bioenginyeria
El projecte preveu redistribuir i retirar 
els sediments acumulats, reperfilar els 
talussos i aplicar tècniques de bioengi-
nyeria en les zones exposades a l’ero-
sió. Aquestes tècniques consisteixen en 
la col·locació de rotllos de fibra de coco 
i gabions flexibles vegetals i la instal-
lació de geomalles volumètriques en 
els talussos amb un major pendent. 

L’estudi proposa reforçar les estruc-
tures transversals que es troben mal-
meses i retirar les que estan en pitjor 
estat de conservació, que serien subs-
tituïdes per noves esculleres rejuntades 
de formigó, més fortes, consistents i de 
menor pendent. També es preveu inte-
grar en l’entorn els esglaons de formigó 
i instal·lar-hi esculleres longitudinals en 
els marges que pateixen major erosió.

La intervenció pretén afavorir el bon funcionament hidràulic, bo i mantenint l’espai de la forma més naturalitzada possible.
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El Ple municipal va aprovar el 26 
d’abril per unanimitat de tots els grups 
municipals l’adjudicació provisional de 
les obres d’urbanització de la superfí-
cie del tram de Riera comprès entre els 
carrers de Marià Estada i les Heures 
a l’empresa Copcisa, per un import de 
1.153.142€ (IVA inclòs). 

L’obra serà finançada a través del  
Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL). Es 
tracta de l’arranjament d’un tram de 
475 metres de longitud, a partir del 
projecte redactat pels equips Martínez 
Lapeña-Torres i Batlle i Roig Arquitec-

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

Adjudicades totes les obres del 
Fons Estatal d’Inversió Local 

Renoven un tram de la canonada 
d’aigua a Alella Parc 
L’Ajuntament, a través de l’empre-
sa Sorea, concessionària del servei 
de subministrament d’aigua, ha 
substituït 450 metres de canonada 
d’abastament del carrer Joan Ma-
ragall, al nucli d’Alella Parc. L’actu-
ació ha consistit a canviar l’antiga 
canonada de fibrociment, que es 
trobava en estat precari, per una 
altra de polietilè. Les obres han 
suposat una inversió de 38.000€ 
i s’han fet aprofitant l’obertura de 
rases realitzada amb motiu dels 
treballs de substitució de l’enllume-
nat públic que es duen a terme en 
aquest sector. Aquest fet ha com-
portat un estalvi econòmic i menys 
molèsties per a la ciutadania.

···································································································
Cal evitar sobretot l’acumulació d’aigua on puguin créixer les larves. 

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

tes. El termini previst d’execució és de 
9 mesos. 

Dos obres més, a punt
A més de les obres de la Riera, ja han 
estat aprovades per la Junta de Go-
vern les adjudicacions dels altres dos 
projectes inclosos en el fons extraordi-
nari: l’enjardinament de la zona verda 
de l’àrea esportiva situada al carrer de 
Pau Vila -que ha estat adjudicat a l’em-
presa Moix, per 278.421€- i el mur de 
contenció de l’avinguda de Ferran Fabra 
-adjudicades a Servial, per 91.177€-.

Consells per impedir la propagació del mosquit tigre  

Amb la calor augmenta l’amenaça de 
propagació del mosquit tigre. L’insecte, 
originari del sudest asiàtic, fa ja cinc 
anys que es va detectar a Catalunya. 
Poden trobar-se ous i larves a qualsevol 
toll d’aigua petita i estancada, com ara 
bidons, gerros, plats de testos, galledes 
o altres recipients. Per prevenir la pro-
liferació de colònies de mosquit tigre i 
la seva expansió és fonamental la col-
laboració de la ciutadania. El més im-
portant és evitar l’acumulació d’aigua 
on puguin créixer les larves i formar-se 
colònies. 

A Alella fa setmanes que s’ha de-
tectat la presència de l’insecte i els ser-
veis de Medi Ambient i Salut Pública 
ofereixen informació sobre les mesu-
res preventives als veïns i veïnes que 
ho sol·liciten. Al tancament d’aquesta 
edició, el Ple tenia previst aprovar una 
ordenança municipal per a la prevenció 
i control del mosquit tigre que estableix 
sancions per a aquelles persones que 
incompleixen les mesures preventives 
per evitar-ne la proliferació. 

Consells que cal observar

Buideu regularment o retireu qualsevol recipient 
de l’exterior que pugui acumular aigua (joguines, 
cendrers, gerros, galledes, plats de sota els testos, 
safareigs, pneumàtics, ornaments de jardí, etc.)

Eviteu les acumulacions d’aigua en zones de drenatge 
o canals de desguàs. 

Cobrir els petits forats i depressions del terreny que 
acumulin aigua.

Vigileu les basses petites, buideu-les setmanalment i 
cobriu-les amb una tela mosquitera.

Manteniu cobertes les piscines mentre no s’utilitzin. 
Les piscines de plàstic s’han de buidar periòdicament 
o retirar-les si no es fan servir.

Tapeu els forats dels troncs i les branques dels arbres 
amb sorra.

Canvieu sovint l’aigua de les plantes que viuen en 
aigua i la dels abeuradors dels animals domèstics. 
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Els Juliols de la UB aborden el tema del vi com a 
eina de patrimoni i desenvolupament territorial 
···································································································
La cuinera Carme Ruscalleda i el naturalista Martí Boada són dos dels ponents 
d’aquest curs que es fa a Can Lleonart del 6 al 10 de juliol.

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

Sota el títol Vi, patrimoni i desenvo-
lupament territorial, els Juliols de la 
UB a Alella proposen enguany una re-
flexió sobre la preservació de l’entorn 
i la utilització del vi i la gastronomia 
com a eina de promoció turística. Es 
farà des de diferents òptiques i a través 
de les reflexions d’experts de diverses 
disciplines. Les classes s’imparteixen 
a Can Lleonart del 6 al 10 de juliol. 
Entre la llarga llista de ponents desta-
quen figures tan reconegudes com la 
cuinera Carme Ruscalleda, el geògraf i 
naturalista Martí Boada, el director de 
la Fundació Alícia, Toni Massanés, o el 
director de l’Institut Català de la Vinya 
i el Vi, Joan Agudo.

A més de les classes a Can Lle-
onart, el curs inclou visites guiades a 
les masies i les vinyes d’Alella, i al celler 
romà Cella Vinaria de Teià. El curs està 
obert a qualsevol persona major de 16 
anys i té com a finalitat apropar el món 
universitari al gran públic, des d’una 

perspectiva pedagògica i divulgativa. 
És també una bona oportunitat per als 
estudiants de segon de batxillerat per 
prendre contacte amb la universitat i 
obtenir crèdits de lliure elecció vàlids 
per als seus estudis universitaris. Per 
poder-hi participar, no es requereix cap 
requisit especial, més enllà de la curi-
ositat i les ganes d’aprendre. El termini 
per fer les inscripcions finalitza el 28 
de juny. 

Inscripcions i beques 
Les persones interessades a matricu-
lar-s’hi poden optar a les beques que 
facilita l’Ajuntament i que cobreixen el 
100% del cost del curs. Per accedir-hi, 
cal presentar una instància a l’Ajunta-
ment abans del 17 de juny. Tindran pri-
oritat les persones que visquin o treba-
llin a Alella i les beques es concediran 
tenint en compte l’ordre de presentació 
de les sol·licituds. Més informació i ins-
cripcions a www.ub.edu/juliols. 

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

La cuinera Carme Ruscalleda.

El naturalista Martí Boada.

‘Interaccions’ a Can Manyé 
···································································································
Tomàs Bel reflexiona sobre el diàleg i comunicació del 10 de juny al 4 de juliol.

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

L’artista alellenc Tomàs Bel reflexiona 
sobre el diàleg i la comunicació a partir 
de formes i espais a Interaccions, l’ex-
posició que es podrà veure a Can Manyé 
del 10 de juny al 4 de juliol. La mos-
tra es compon d’instal·lacions que ex-
pressen aspectes de les relacions entre 
persones o grups. A més de maquetes 
que mostren diferents conceptes de co-
municació, l’exposició inclou un espai 
on diverses persones poden seure per 
conversar i una proposta visual sobre 
les desigualtats econòmiques al món. 
Trobareu més informació a l’agenda. 

L’Escola de Dansa clou el curs 
amb un recital al teatre Zorrilla 
Les alumnes de l’Escola Municipal 
del Dansa d’Alella acomiadaran 
el curs el proper 25 de juny amb 
un espectacle al teatre Zorrilla de 
Badalona (carrer Canonge Bara-
nera, 17). En el recital de dansa, 
que és obert a tota la ciutadania,  
la setantena ballarines de l’escola 
mostraran el resultat del treball ar-
tístic i formatiu assolit al llarg del 
curs. L’espectacle comptarà amb 
una breu intervenció de la Compa-
nyia de Ballet David Campos. Les 
entrades per assistir al recital es 
poden adquirir fins al 23 de juny a 
Can Lleonart. El preu és de 8 euros 
a partir de 13 anys, 4 per a menors 
d’aquesta edat i gratuït per a me-
nors de 3 anys. 
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·······················································································································································
Les preinscripcions es fan del 15 al 26 de juny i les matriculacions, de l’1 al 10 de setembre. 

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

L’Espai Actiu, l’escola d’adults d’Alella, 
ja té preparada l’oferta formativa per al 
curs 2009-2010. A més dels cursos 
de preparació de les proves de català 
convocades per la Secretaria de Po-
lítica Lingüística de la Generalitat de 
Catalunya -nivells A, B, C i D-,  tam-
bé s’ofereix el curs de preparació per 
la prova d’accés a cicles formatius de 

L’Espai Actiu enceta el procés de matriculació 

El CAT s’inaugura el 20 de juny

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

Grau Mitjà i Grau Superior i el curs de 
preparació per a la prova d’accés a la 
universitat per a majors de 25 anys. 

El termini per realitzar les preins-
cripcions està obert del 15 al 26 de 
juny i la matriculació s’haurà de for-
malitzar de l’1 al 10 de setembre. La 
preinscripció i la matrícula es fan a Can 
Lleonart. L’horari d’atenció al públic és 

de dilluns a divendres de 8 a 14 i di-
jous de 18 a 20h. 

60 i 96 euros per curs 
El preu dels cursos de català, que cons-
ten de dues hores lectives setmanals, 
és de 60€ anuals. L’oferta formativa de 
preparació a cicles formatius o d’accés 
a la universitat té un preu de 96€.

El Centre d’Acollida Turística (CAT) 
d’Alella, Teià i El Masnou s’inaugurarà 
el 20 de juny a les 11h, en un acte que 
estarà presidit pel President de la Ge-
neralitat, José Montilla, i que comptarà 
també amb l’assistència del conseller 
d’Innovació, Universitat i Empresa, 
Josep Huguet. Aquest és el primer de 
la xarxa d’onze Centres d’Acollida Turís-
tica que s’obre al públic. L’equipament 
explicarà la romanització a Catalunya a 
través de la producció i el comerç del vi 
a l’època romana i també farà promoció 
dels vins de la DO Alella i dels produc-
tes d’artesania de la comarca. El centre 
està situat al costat del jaciment romà 
Cella Vinaria de Vallmora, a Teià.  

L’apagada analògica a Alella està 
prevista per al 3 d’abril de 2010
A Alella encara es podrà seguir ve-
ient la televisió analògica fins al 3 
d’abril de 2010. És un dels cinc 
municipis del Maresme, juntament 
amb Teià, El Masnou, Montgat i 
Tiana, on l’apagada analògica no es 
farà el 30 de juny com a la resta de 
la comarca. Segons els projectes de 
transició a la Televisió Digital Terres-
tre (TDT) del Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç, els municipis 
que reben la senyal de l’emissor de 
Collserola, entre els quals està inclòs 
Alella, estan dins de la tercera fase 
de l’aturada que té com data límit de 
cessament de les emissions analògi-
ques el 3 d’abril de 2010. La resta 
de la comarca està a la primera fase, 
fixada per al 30 de juny de 2009.
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La flama arribarà del Canigó

Els cartells de les festes 

···················································································································································································································································
Pluja d’idees per a les festes d’Alella. El 
concurs de cartells de la Festa Major, 
que enguany és obert a no professio-
nals i està dotat amb un premi de 700 
euros, ha rebut 70 treballs. El cartell 
guanyador ha estat Foc de nit, realit-
zat per Alba Delgado, alumna de l’IES 

II concurs de fotografies del Parc 
de la Serralada Litoral
El Consorci del Parc de la Serra-
lada Litoral ha convocat el segon 
concurs de fotografies captades en 
aquest espai natural que té com a 
objectiu recollir imatges del parc 
que contribueixin a difondre’n els 
valors naturals, culturals i històrics. 
El concurs és obert a tothom, a per-
sones afeccionades i professionals 
de la fotografia, i consta de quatre 
modalitats: fauna, flora, presència 
humana i biodiversitat. Les fotos es 
poden presentar fins al 15 de juliol. 
El veredicte del jurat es farà públic 
el 3 d’octubre. Més informació a 
www.diba.cat/parcsn/litoral i www.
alella.cat. 

L’Aplec de l’Arròs, el 14 de juny
El proper 14 de juny teniu una 
nova cita amb l’Aplec de l’Arròs. 
Sota l’ombra del Bosquet, podreu 
demostrar els vostres dots culinaris 
participant en el concurs de paelles 
i cassoles d’arròs. Les inscripcions 
es faran a partir de les 10 del matí. 
Mentre es preparen els arrossos, 
podreu gaudir de l’espectacle in-
fantil Cuiners per un dia, un taller 
de cuina a càrrec de La Xarranca. 
Després del dinar i del lliurament 
de premis, arribaran les sardanes 
amb la Cobla Ressò.

Els guanyadors de la fase local de 
la XXVI Mostra Literària 
En prosa els guanyadors van ser: 
Sofia Arcusa, Javier M. Perà, Víctor 
Esquirol i Sandra Vélez. En poesia, 
els primers premis els van acon-
seguir Clàudia López, Alba Brigos, 
Joaquim Ortiz, David Jofresa, Pol 
Fité, Joan Fité i Joan Vilaseca. De-
nis Garcia, Miguel Gómez, Ruth 
Nadal, Adriana Brun, Natàlia Mö-
ller, Pol Fité, Judith Anguera, Jordi 
rovira, Alba Gabarro, Joan Freixa, 
Paula Artigas, M.Eugènia Castelló, 
Mireia Sánchez i Adriana Sans van 
obtenir accèssits.

Atorgades les beques per a 
realitzar dues estades solidàries 
Les dues persones becades per fer 
una estada solidària a El Salvador 
han estat Noemí Ballester i Marina 
Tallada. 

Festa Major

ALBA DELGADO MARILL
Foc de nit

Alella. El concurs de la imatge de la 
Festa de la Verema ha rebut 21 propos-
tes. L’obra triada és Les muses del vi 
presentada per l’estudi Insòlit Disseny 
de Mataró, que seran els encarregats 
d’elaborar el programa i les aplicacions 
gràfiques de la festa. 

Per segon any consecutiu, la flama del 
Canigó arribarà a peu des del cim de 
la Catalunya Nord. El foc de Sant Joan 
cobrirà prop de 200 km en mans de 
voluntaris del municipi i d’altres loca-
litats veïnes que també s’han sumat a 
l’aventura: Cabrils, Dosrius, Premià de 
Mar, Teià, Vilassar de Dalt i Vilassar de 
Mar. El recorregut de la flama comen-
çarà la mitjanit del dilluns 22 de juny a 
2.784 metres d’alçada. Des d’allí, una 
colla de muntanyencs caminarà tota la 
nit per dur la torxa fins al Coll d’Ares, 
on prendran el relleu els atletes del 
Serra Marina a trenc d’alba. Està pre-
vist que la flama arribi a la Riera Prin-
cipal la nit de Sant Joan a les 21.30h. 
Després d’encendre la foguera, s’oferi-
rà una botifarrada popular i se servirà 
cava i coca per a tothom amb música 
de revetlla.
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Alella, territori poètic 
La paraula poètica ha estat protago-
nista de la segona edició d’Espais de 
Poesia celebrada del 5 al 10 de maig. 
Més de 700 persones han assistit a la 
quinzena d’actes organitzats. Recitals 
amb poetes de renom com Montserrat 
Abelló i David Jou i la participació de 
ciutadans i ciutadanes d’Alella; pro-
postes de poesia musicada de diferents 
estils i per a diferents públics; tallers 
de poesia a les escoles; lectures po-
ètiques obertes a tothom; tast de vi i 
poesia; espectacles poètics infantils; 
una ruta literària per Caldes d’Estrac o 
la gimcana poètica de l’Esplai Guaita’l, 
han estat els ingredients més destacats 
del festival. Amb la bona resposta del 
públic, i la implicació de col·lectius tan 
diversos com els infants i la gent gran, 
Espais de Poesia es consolida dins del 
panorama literari català. 

FORMOSA X FORMOSALA VEU DE DONES POETES DE BRACET

LECTURA OBERTA DE POESIALLIURAMENT PREMIS MOSTRA LITERÀRIA

BERENAR AL PATI DE CAN GAZA MARIA OLEART A L’ESCENARI PICA PLAT

QUIN TEBI PLAER ESTIMAR D’AMAGATLA POESIA DELS SENTITS

POESIA I CIÈNCIAARA O MAI

GIMCANA DE LES PARAULES
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La campanya Estiu i Esport 
incrementa les activitats d’aigua 
El 12 de juny finalitza el termini per 
inscriure’s a la campanya Estiu i Esport 
que organitza l’Ajuntament durant les 
vacances escolars. Enguany, el campus 
d’estiu serà gestionat per la concessio-
nària del Complex Esportiu Municipal, 
la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya (UFEC), i inclou més activi-
tats aquàtiques. 

El campus d’estiu està adreçat a 
nens i nenes d’entre 3 i 12 anys. S’ha 
organitzat en quatre torns (consulteu el 
quadre). A més de fer esports i acti-

La Caminada dels Tres Pobles 
atrau prop de 1.200 participants

La IV Caminada dels Tres Pobles va 
engrescar més d’un miler de parti-
cipants d’Alella, Teià i El Masnou. 
Van fer el passeig 1.170 persones, 
245 veïns i veïnes d’Alella d’edats 
compreses entre 1 i 84 anys. Des-
prés de 5 km de ruta, els assistents 
van gaudir d’un esmorzar al Pla de 
Can Gurguí de Teià. 

L’Àgora organitza cursos de 
cangurs i de premonitors  
El Punt d’Informació Juvenil orga-
nitza un curs de cangurs adreçat a 
joves majors de 16 anys. Consta 
d’11 hores de classes teòriques, 
repartides en dos dies -que es fa-
ran el 4 i 10 de juliol- i dues ses-
sions pràctiques que es faran a Els 
Pinyons. L’Àgora també organitza 
un curs de premonitors que es farà 
els dies 6 i 10 de juliol. Les ins-
cripcions cal fer-les abans de l’11 
de juny. 

Visita a Carquefou
Una trentena d’alellencs i alellen-
ques van visitar Carquefou en l’on-
ze aniversari de l’agermanament.  
Durant la visita es va acordar fer 
un intercanvi juvenil entre els dos 
pobles. Del 13 al 23 de juliol vin-
dran un grup de joves de Carque-
fou. El jovent d’Alella, d’entre 14 
i 18 anys, també pot prendre part 
en l’intercanvi acompanyant els vi-
sitants francesos. A més, podran 
viatjar a Carquefou del 22 al 31 
d’agost per participar en un raid 
esportiu. Més informació a l’Àgora.

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

La festa dels sèniors 

Horari 

Matí              
Matí + dinar                   
Tot el dia (dinar inclòs)     

(10% de descompte a famílies nombroses  ·  5% de descompte per cada germà  ·  10% d’increment als no residents)

Servei de permanències 
de 8 a 9h / de 13 a 14h / de 17 a 18h
1 i 2 setmanes: 5,60 € i 11,20 €
1 dia: 1,70 €
Dinar un dia: 9,05 €

vitats aquàtiques o participar en jocs, 
tallers i sortides, Estiu i Esport també 
és una oportunitat perquè els infants 
fomentin les relacions interpersonals. 

Les famílies que s’hi apuntin estan 
convocades a una reunió informativa 
que se celebrarà el 17 de juny a les 
19.30h al Poliesportiu Municipal, on 
s’explicaran tots els detalls del servei. 
A la reunió hi haurà servei de guarderia 
per atendre els infants. Més informa-
ció al Complex Esportiu Municipal (93 
555 18 95). 

Horaris i preus

de 9 a 13h
de 9 a 15h 
de 9 a 17h     

1r Torn

59,10 €
105,25 € 
118,30 €

2n i 3r Torn

84,10 €
150,30 € 
168,20 €

4t Torn

75,10 €
134,95 € 
151,35 €

Calendari
1r Torn: del 25 de juny al 3 de juliol
3r Torn: del 20 al 31 de juliol
2n Torn: del 6 al 17 de juliol
4t Torn: del 31 d’agost al 10 de setembre 

Més de 350 persones van participar en 
el 68è Homenatge a la Vellesa que es 
va celebrar el 24 de maig al Poliespor-
tiu. Els assistents van gaudir de valent 
amb la música i l’animació de Zdlislaw 
Grygus. Durant l’acte, inclòs a les 2es 
Jornades de la Gent Gran, es van lliu-
rar els premis del concurs Relats des 

d’Alella. L’últim gran viatge d’Eduard 
Mauri va ser el guanyador del Gran 
Relat; Neus Rodó amb l’escrit Els ger-
mans Pòlit i Buxareu, va aconseguir el 
premi al Millor Relat i el Bon Relat va 
ser per Que n’estava de bé de Joan de 
Frias. Enguany s’han presentat 21 tre-
balls, quasi el doble que l’any passat. 
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ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA Accions locals per pal·liar la crisi global

CONVERGÈNCIA I UNIÓ El paper de Catalunya a Europa 

L’economia catalana té potencialitats de futur. Les 
perspectives que Catalunya pugui ocupar un lloc des-
tacat en el panorama econòmic europeu i mundial hi 
són, però hi ha un element imprescindible perquè 
aquest escenari es pugui fer realitat. Catalunya ha de 
dur a terme una inversió molt important en matèria 
d’infrastructures, ja no només per posar al dia el país 
i compensar el dèficit acumulat, sinó per avançar-se 
i situar-se entre els països més ben posicionats. 

Cal afrontar, per tant, la construcció de noves in-
frastructures interiors, que haurien de permetre ver-
tebrar millor el país en tots els sentits, però també 
aquelles infrastructures que ens han d’oferir la pos-
sibilitat de relligar-nos millor amb Europa. També 
caldrà treballar per una millor integració dels dife-
rents modes de transport. En aquests moments, l’eix 
entre València-Barcelona-Marsella-Lió ja és l’onzena 
megaregió del món, és a dir, una unitat natural de 
creació de riquesa que supera les fronteres naturals 
i polítiques. En aquest sentit, pren una importància 
vital el corredor mediterrani, sobretot en el seu ves-
sant ferroviari. Aquest corredor és el que ha de fer 
possible el desenvolupament de l’activitat logística al 
nostre país i el trasllat dels productes manufacturats 
cap als mercats europeus el més ràpid possible.

Està clar, però, que necessitats en infrastructures 
són més àmplies i n’hi ha moltes d’altres també de 
prioritàries. És el cas, per exemple, dels aeroports ca-
talans, i especialment de l’aeroport del Prat. La gestió 
des de Madrid per part d’AENA –l’últim model de ges-
tió aeroportuari soviètic- ens porta a l’escanyament ab-
solut del nostre potencial. La prioritat és clara: trencar 
aquest model centralitzat anacrònic i dotar cadascun 
dels aeroports catalans d’una gestió individualitzada 
que els permeti desenvolupar-se al màxim. L’experi-
ència a Europa ha demostrat que la gestió descentra-
litzada dels aeroports és molt més eficient. En aquest 
sentit, cal treballar per convertir l’aeroport del Prat en 
un hub intercontinental que obri noves perspectives de 
negocis i de turisme d’alt valor afegit a Catalunya.

En síntesi, si volem situar l’economia catalana 
a la primera divisió, és necessari que les infrastruc-
tures estiguin al mateix nivell. No hi ha cap país 
del món amb una economia pròspera que no tingui 
unes infrastructures  igualment capdavanteres. 

Europa és el nostre àmbit de desenvolupament 
natural. A Europa es prenen moltes de les decisions 
que més ens poden afectar. A Europa hem de tenir, 
dons, una presència clara i una veu forta. Fem-nos 
sentir amb qui millor ens representa, votem CIU!

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

A diferència d’altres ajuntaments, Alella afronta 
la crisi amb una situació econòmica sanejada. En 
previsió dels pronòstics per a 2009, el pressupost 
municipal d’enguany ha compaginat l’increment de 
les partides dedicades a prestacions i ajuts socials 
amb la reducció del cost destinat a altres serveis i 
activitats.  

A més de la Borsa de Treball municipal i de 
l’acord firmat el 10 de març amb el Consell Co-
marcal, els sindicats i les patronals per treballar 
conjuntament en polítiques de desenvolupament 
econòmic, l’Ajuntament d’Alella va sol·licitar a fi-
nals de 2008 una subvenció al Servei d’Ocupació 
de Catalunya de suport i formació per a 50 perso-
nes aturades. En aquests moments, el 20% de les 
persones que han passat per aquest servei s’han 
tornat a inserir en el mercat laboral.

A nivell supramunicipal, l’Ajuntament d’Alella 
encapçala un projecte estratègic de llarg abast amb 
la intenció de dinamitzar econòmicament el territori 
de la Denominació d’Origen a partir dels nostres 
senyals d’identitat: el paisatge i el vi. 

El passat 3 d’abril, els divuit municipis del Ma-
resme i el Vallès Oriental que integren la DO, els sis 

cellers elaboradors i el Consell Regulador van signar 
un conveni en el qual es comprometien a treballar-
hi plegats. Aquest mes de juny, tots els agents es 
tornaran a trobar per avançar en la creació d’un 
consorci que pugui optar, també, a ajuts d’altres 
administracions. Si anem junts ho aconseguirem.

I el 23 d’abril, l’Ajuntament, la Generalitat, l’Ins-
titut d’Educació Secundària d’Alella i el Consell Re-
gulador rubricaven l’acta de naixement a Alella d’un 
curs formatiu de tècnic/a superior en gestió comer-
cial i màrqueting enològic. Es tracta d’un curs únic 
a Catalunya que reforça la política de promoció eco-
nòmica que s’està duent a terme i que ofereix noves 
sortides professionals i oportunitats formatives.

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  PSOE-PSC: Quien juega tan sucio no puede jugar en Europa

AMOR PER ALELLA, C.O.R. Una realitat incòmoda 

La coordinadora de Campaña y vicesecretaria gene-
ral de Organización y Electoral del Partido Popular, 
Ana Mato, ha presentado la campaña de vídeos, 
cuñas electorales e inserciones electorales del PP 
de cara a las elecciones europeas. Mato ha explica-
do que el PP ha planificado una campaña basada 
en la experiencia vivida en los últimos años en pleno 
contacto con los ciudadanos y atendiendo sus pro-
blemas y peticiones. 

Ana Mato ha querido insistir en que el PSOE 
solo se dedica a insultar y carece de propuestas. 
“El PSOE no quiere participación, el PP sí la quiere; 
el PSOE no quiere hablar de los problemas de los 
ciudadanos, nosotros queremos hablar; el PSOE no 
tiene soluciones para los problemas de los ciudada-
nos, nosotros tenemos soluciones. Que nadie espere 
del PP una campaña de insultos, que esperen una 
campaña de propuestas”, ha dicho.

La coordinadora de Campaña y vicesecretaria de 
Organización de PP ha explicado que el Partido Po-
pular cumple con su obligación que es la de atender 
las necesidades de las familias españolas. “Estoy 
harta de escuchar que el paro es una cifra. El paro 
no es solo una cifra, el paro son miles de personas 
que se quedan sin empleo, miles de familias que lo 

pasan mal, que sufren las consecuencias del des-
empleo y que no saben que va a ser de su futuro”, 
ha proseguido. Por este motivo, el Partido Popular 
quiere transmitir a los ciudadanos que se puede sa-
lir de la crisis y que el PP sabe como hacerlo.

Frente a esto, el PSOE-PSC ha decidido realizar 
una campaña electoral abyecta y deleznable. Sin 
ideas ni soluciones a los problemas que ellos mismos 
han creado, se han instalado en una campaña de 
ataque y descalificación al PP. Vuelven a sacar a su 
doberman, sacan incluso a González, aquel presiden-
te que nombró ministros que ejercieron el terrorismo 
de estado, el GAL, el saqueo de las arcas públicas… 
Y por si ello no fuera poco, en Catalunya pretenden 
incluso engañar a sus propios votantes escondiendo 
la lista real de sus candidatos. Escondiendo a candi-
datos como Magdalena Álvarez, Ramón Jaúregui, o 
la ex esposa de González. A sus votantes catalanes 
les presentan una lista irreal que sólo incluye a ocho 
candidatos, como si depositando esa lista en la urna 
no votaran por la ex ministra de peor recuerdo en 
Catalunya, o por el oscuro pasado de alguno de sus 
candidatos de verdad. Sin embargo, los ciudadanos 
no son tontos y el próximo día 7 de junio jubilarán a 
ZP. Ahora necesitamos soluciones. Ahora PP.

Tel: 93 540 82 47
freixescs@alella.cat

Molt sovint les persones consideren que l’adminis-
tració està molt lluny del seu dia a dia i molt poc 
compromesa amb les qüestions que els afecten de 
veritat. Els joves emprenedors són un d’aquests 
grups que, malgrat les innumerables promeses que 
reben de l’Administració, fa temps que han perdut 
l’esperança. Al partit del COR som conscients que 
els emprenedors són un dels actius dels que dispo-
sa aquest país que s’hauria de cuidar i protegir més 
ja que generen ocupació, contribueixen en impostos 
i quotes a la Seguretat Social i, a escala local, do-
nen vida i serveis a la comunitat. Les petites i mit-
janes empreses (PIME) representen el 80% de les 
companyies i sovint se’ls dóna l’esquena. Aquest és 
el cas de dos joves emprenedors alellencs:

«El meu soci i jo ara fa 6 anys que vam decidir 
començar el nostre particular periple com a empre-
nedors a l’edat de 22 anys inaugurant un petit ne-
goci al poble.

Com a nota addicional apunto que tant l’admi-
nistració autonòmica com l’estatal ens van prome-
tre unes subvencions que vam sol·licitar però que 
mai van arribar a fer-se efectives. El que sí puc as-
segurar que no els va passar per alt van ser totes 
les taxes i càrregues impositives que es gravaven 

sobre la nostra activitat. Ho dic per poder ser una 
mica crítics quan alguns polítics es pengin medalles 
comprometent-se amb els joves emprenedors.

Però, a part de criticar sobre el poc compromís 
amb els joves empresaris que demostren les insti-
tucions públiques que, al cap i a la fi, es nodreixen 
i financen en part de negocis com el nostre, el que 
sí ratlla ja el despropòsit i que a més ens ha afectat 
directament és el “greuge comparatiu”.

Algunes activitats del nostre poble es troben en 
situació irregular i algunes altres fins i tot en la clan-
destinitat i el més sorprenent de tot és que el con-
sistori no fa res per regularitzar-les. Per altra banda, 
les societats que volen emprendre es troben amb 
una inacabable llista de requisits i normatives que 
pràcticament fan inviables els projectes o fan que 
els que hi opten es replantegin l’opció d’emprendre 
un negoci. Realment, això és el que es busca en 
una conjuntura de crisi com l’actual? De veritat pen-
sen seguir sense prestar suport de cap mena ja no 
només als joves sinó al conglomerat comercial? On 
anirem a parar? La realitat és incòmoda!».

El partit del COR s’uneix a les demandes 
d’aquests dos joves: aquesta és la realitat que ens 
incomoda, què hi fa l’Ajuntament?

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

GENT D’ALELLA La gent sap el que vol 

Tel: 615 844 719
seresijm@alella.cat

Ha començat el debat polític del projecte d’orde-
nança de convivència i civisme impulsada per el 
nostre grup. El text proposat intenta ser una res-
posta democràtica i equilibrada basant-se en el 
reconeixement del dret de tothom a comportar-se 
lliurement en els espais públics i a ésser respectats 
en la seva llibertat, la dignitat i els drets reconeguts 
als altres i, a la vegada,  des de la perspectiva de  
l’autonomia municipal, tipificar aquelles conductes 
que puguin pertorbar la convivència i minimitzar els 
comportaments incívics realitzats a l’espai públic.    

No volem encetar comparatives entre altres mu-
nicipis o nuclis amb enormes diferencials socio-cul-
turals-econòmics, però hi tenim, dissortadament, 
mostres d’atemptats contra la dignitat de les per-
sones, degradació visual de l’entorn urbà (grafits, 
pintades...), l’ús inadequat de l’espai públic, ac-
tituds vandàliques sobre el mobiliari o conductes 
que pertorben la convivència ciutadana. 

Si entenem l’espai públic com un lloc on pu-
guem desenvolupar, en llibertat, les nostres ac-
tivitats de lliure circulació, oci, trobada i esbarjo 
respectant la dignitat dels altres, hem d’acceptar 
el compromís de considerar el poble com un espai 
col·lectiu on tothom té dret a trobar-hi les condi-

cions ambientals òptimes i assumir el deure de la 
solidaritat, el respecte mutu i la tolerància.

Des d’aquesta òptica, l’ordenança que propo-
sem, ja anunciada en el nostre programa electo-
ral, vol regular mesures encaminades al foment i 
la promoció de la convivència i al civisme en l’es-
pai públic, identificant quins són els bens jurídics 
protegits, i establir les normes de conducta i, si 
s’escau, sancionar aquelles que poden lesionar o 
deteriorar la pròpia relació ciutadana o el patrimoni 
públic. 

L’ordenança neix amb l’objectiu d’establir i re-
cordar les normes de relació pública, potser obvies 
per la majoria però que alguns ciutadans encara no 
saben o no volen acceptar o respectar. Per una altra 
banda, fomentar el reconeixement dels comporta-
ments incívics mitjançant la substitució de les san-
cions econòmiques amb la participació d’activitats 
cíviques o treballs per a la comunitat o restitució o 
reparació dels danys causats. I finalment, per de-
fensar a tots aquells ciutadans pacífics, respectu-
osos i curosos amb l’espai públic. Aquest son els 
nostres acompanyants. 

                  

Avui recollim les queixes de les reunions de barri del 
24 d’abril, i aportacions d’alguns veïns del centenar 
present a les 4 convocatòries. A la primera (la més 
concorreguda amb 30 pax.), l’AAVV de La Serre-
ta va presentar instàncies per escrit i va demanar 
que la resposta del govern fos també per escrit amb 
una planificació. El J. Bardés es va queixar de la 
“chapuza” feta sobre la riera a l’avgda Badalona. 
Des d’Ibars Meia també es va ser molt contundent 
amb reivindicacions molt antigues sobre els conte-
nidors, l’aparcament, l’estat d’algun solar...

A la tarda, el centre estava desèrtic. Sobre Cal 
Vell cap novetat, tot i que al 2007 es va dir que esta-
va a punt de ser recepcionat. Les queixes de sempre: 
l’arbrat, les voreres del Torrent Vallbona, la neteja... 
Pel que fa als excrements de gossos, l’equip de go-
vern explicava fa un any i mig que estava preparant 
una ordenança perquè poguessin prosperar les de-
núncies. Ara ja la tenim, i els excrements, també.

Al costat de les queixes hi ha propostes i bones 
idees. Així, des de Mas Coll es demana un protocol 
d’actuació en cas d’incendi “per ajudar mentre no ar-
riben els bombers...”; autobusos amb més freqüència 
i replantejar recorreguts; dispensadors de bosses pels 
excrements; miralls als revolts perillosos o pintar la lí-

nia discontínua que separa els dos sentits als carrers. 
Altres peticions són més personals, com una festa 

anual pels que celebren les noces d’or: “No em dieu 
res... veig que treballeu..,  però fa falta que doneu 
resposta a les coses que demanem”. O la d’aquell 
músic que proposa més rock&roll, una pista per pa-
tinar al costat de la de l’eskate i un espai tancat pels 
gossos. També és molt raonable la petició de tenir un 
parc infantil en nuclis que no en tenen cap, i que el 
que està programat es faci abans de  l’estiu, que és 
quan s’aprofitarà. O que es planifiqui la neteja de les 
caixes de recollida d’aigües. En definitiva, la gent sap 
el que vol.

Gent d’Alella tornarà a demanar que el proper 
pressupost contempli, com a mínim, una de les pe-
ticions d’interès general de cada barri. Ara, però, vo-
lem agrair a tots els grups municipals que hagin votat 
a favor de la proposta que varem presentar al Ple 
d’abril per tal de millorar la freqüència del bus directe 
a Barcelona en hores punta.

Finalment, la nostra admiració per tota la gent gran 
que manté l’alegria i l’esperança després d’un vida de 
lluita. Que el nostre homenatge sigui diari... Ells que 
va conèixer la vella Europa, segur que saben de la im-
portància de votar a les eleccions del 6 de juny.

Tel. 93 555 23 39
mercemarzo@
gentdalella.cat
http://mercemarzo.
blogspot.com/
www.gentdalella.cat
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PLE EXTRAORDINARI DEL 16 DE MARÇ DE 2009   (Per a més informació, consulteu l’acta de la sessió plenària en el web www.consensus.cat/alella)

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

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: JUNY

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 ·

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

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

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

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

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

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

24 dimecres BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83

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

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

Propera estada de la deixalleria mòbil a Alella 
Del 23 al 28 de juny
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 ABRIL-MAIG-JUNY 2009
Impost béns immobles –urbana (no domiciliat)      fins al 04.06.2009
Mercat municipal 2n trimestre     fins al 10.06.2009
Taxa per recollida escombraries comercials     fins al 03.07.2009
IBI (2a fracció domiciliat)               01.07.2009
Mercat municipal 3r trimestre             14.07.2009 a 15.09.2009

Acords del ple

Telèfons d’interès 

    Aprovació de l’expedient de contractació de les obres cor-
responents al projecte executiu d’urbanització de la Riera 
d’Alella, Tram C.
El Ple va aprovar treure a licitació la urbanització de la su-
perfície de la Riera, per un import de 1.049.867 euros més 
167.867,18 euros d’IVA.
Aprovat per unanimitat.
  

ACORDS DEL PLE
 
  Aprovació definitiva del projecte executiu d’urbanització 
de la Riera d’Alella, entre Marià Estrada i les Heures.
El Ple va aprovar definitivament el projecte d’urbanització 
del tram de la Riera comprès entre els carrers Marià Estrada 
i Les Heures. Quatre de les cinc al·legacions presentades 
van ser parcialment estimades, en compensar la pèrdua 
d’aparcament amb l’arranjament una feixa de Can Serra, 
en les proximitats de la Riera. Aquesta mesura no té reper-
cussió en el dibuix del projecte executiu, per la qual cosa 
s’aprova sense cap modificació.  
Aprovat per unanimitat.

SEGON LLIURAMENT 
DE BOSSES COMPOSTABLES
Del 29 de juny al 4 de juliol (ambdós inclosos) a Can Lleonart
i del 6 a l’11 de juliol (ambdós inclosos) a Can Lleonart

De dilluns a divendres de 8 a 13h i de 17 a 20h · dissabte de 10 a 14h
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Agenda d’activitats

20h Can Lleonart
Tertúlia: Les mines antipersones, llavors de la mort. A càrrec d’Albert 
Cusidó, reporter de l’Associació de Fotoperiodistes Kevlar (UAB).
Organitza: Ajuntament d’Alella

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Club de lectura. Soldados de Salamina, de Javier Cercas.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dijous 4 de juny

22h Pati de Can Lleonart
Concert: D’Callaos. Preu: 3 euros. Menors de 18, gratuït.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Divendres 5 de juny

De 9.30 a 11h Can Lleonart
Les masies d’Alella. Itinerari guiat per l’arquitecte Salvador Ribas.
Gratuït. Inscripcions abans del 3 de juny.
Organitza: Ajuntament d’Alella

D’11 a 14h i de 16.30 a 20.30h Poliesportiu Municipal
Festa del Joc i de l’Esport. Gratuït.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dissabte 6 de juny

20h Can Lleonart
Projecció de la pel·lícula Goya en Burdeos. Gratuït.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dijous 11 de juny

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia 
Espectacle-concert Chill-out literari. Gratuït.
Organitza: Ajuntament d’Alella

De 10.30 a 13.30h Aparcament de Can Lleonart 
Oficina mòbil d’informació al consumidor. 
Organitza: Diputació de Barcelona i Ajuntament d’Alella

Divendres 12 de juny

Tot el matí Parc Central de Mataró
Festa de comiat de curs de l’escola d’iniciació esportiva.
Organitza: Consell Esportiu del Maresme

21h Restaurant La Vinya
Sopar-Ball de cloenda d’activitats. 
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig.

Dissabte 13 de juny

A partir de les 10h El Bosquet
XXXV Aplec de l’Arròs. Taller infantil Cuiners per un dia; concurs 
de paelles i cassoles d’arròs; lliurament de premis i sardanes amb la 
Cobla Ressò. Inscripcions a partir de les 10h. 
Organitza: Casal d’Alella i l’Ajuntament d’Alella

Diumenge 14 de juny

20h Can Lleonart
Fòrum de la pel·lícula Goya en Burdeos, a càrrec d’Antoni Tomàs, 
llicenciat en Història. Gratuït.
Organitza: Ajuntament d’Alella

De 17.30 a 19h Llar d’infants Els Pinyons
Taller de moxaines, jocs de falda i cançons, a càrrec de Mercè Pelay  
i Núria Arenas. Gratuït. Inscripció prèvia a Els Pinyons.
Organitza: Ajuntament d’Alella 

20h Can Lleonart
Concert de final de curs de les Orquestres d’Alella. Gratuït.
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Dijous 18 de juny

21.30h Riera Principal
Arribada de la flama del Canigó a la Riera Principal. Botifarrada 
popular, coca, cava i animació musical per a tothom. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dimarts 23 de juny

18h Teatre Zorrilla (C/ Canonge Baranera, 17 Badalona)
Recital de dansa. Final de curs de l’Escola Municipal de Dansa. 
Entrades a la venda fins al 23 de juny a Can Lleonart.
Organitza: Ajuntament d’Alella

20h Casal de Joves Can Gaza
Dijous cinema. Proposeu quina pel·lícula voleu veure. Gratuït.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dijous 25 de juny

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia 
Club de lectura. Contes d’Edgar Allan Poe. En acabat celebrarem 
el sopar d’estiu. 
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Dijous 2 de juliol

Del 10 de juny al 4 de juliol a Can Manyé
Inauguració el 10 de juny a les 20h
Tomàs Bel. Interaccions. Formes i espais sobre la comunicació. 
L’exposició recull treballs a l’entorn de la comunicació. 

Dimecres 17 de juny a les 20h a Can Manyé
Conferència. Comunicació, poder i diversitat cultural
A càrrec d’Enric Marín, professor de la UAB i responsable de l’Àrea de 
Comunicació d’Arts Santa Mònica.

Dijous 2 de juliol a les 20h a Can Manyé  
Taller-acció. Escoltem i parlem?
A càrrec de l’Altrange, agitador cultural. Inscripcions fins al 29 de juny 
a Can Lleonart o Can Manyé.

Organitza: Ajuntament d’Alella

Can Manyé (Riera Coma Fosca, 42) Dc. dj. i dv. de 17 a 20.30h. i ds. i dg. d’11 a 14h.

Tomàs Bel exposa a Can Manyé

Els dimecres, 3, 10 i 17 de juny i 1 de juliol
De 9 a 13.30h, a l’Àgora (Plaça de l’Ajuntament, 3)
L’objectiu d’aquest servei és oferir les eines necessàries per millorar 
la recerca activa de feina (com fer un currículum vitae, una carta de 
presentació, inscripció a borses de treball a través d’internet, etc). 
El servei és gratuït i obert a tothom.
Organitza: Consell Comarcal, Generalitat, Diputació i Ajuntament d’Alella

Club de feina

11h Centre Acollida Turística (Teià)
Inauguració del CAT d’Alella, Teià i El Masnou. 
Organitza: Generalitat de Catalunya i els ajuntaments d’Alella, Teià i El Masnou

Diumenge 20 de juny

20h Poliesportiu Municipal 
28è Torneig d’Estiu de Futbol Sala. De dilluns a divendres fins a l’1 
d’agost. Informació i inscripcions al Poliesportiu.
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Dimecres 1 de juliol

De 9.30 a 13.30h i de 15.30 a 18.30h  Can Lleonart 
Taller de gospel. Inscripcions fins al 8 de juliol. Gratuït.
Organitza: Federació Catalana d’Entitats Corals

Dissabte 11 de juliol




