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El Consell Escolar, punt de trobada 
de món educatiu local

Inscripcions a Can Lleonart, l’EIE,
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La Festa de la Verema, els dies
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Comença el nou curs amb l’entrada en funcionament de l’Escola 
de la Serreta, el segon centre públic d’infantil i primària d’Alella

Estrenem escola
Comença el nou curs amb l’entrada en funcionament de l’escola 
de la Serreta, el segon centre públic d’infantil i primària d’Alella

Estrenem escola
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Aquest setembre iniciem el darrer curs del mandat: la darrera 

volta, si fem el símil amb les curses d’atletisme. I l’encarem 

amb molta força, sabent que hem fet una bona cursa de fons 

i que moltes de les fites que ens havíem marcat amb tots vo-

saltres s’han pogut assolir, encara que mai no puguem estar 

del tot satisfets. Malgrat els esforços i l’entrenament previ, els 

recursos han estat sempre limitats, però hem acumulat mol-

tíssima energia per afrontar al capdavant de la cursa aquesta 

darrera volta i poder esprintar amb garanties a la recta final, 

amb l’objectiu d’oferir a la ciutadania el millor dels resultats 

possibles.

Som a primers d’agost i tot just hem acabat la Festa Major. 

Malgrat la pluja -que ens ha acompanyat amb diferent inten-

sitats durant tres de les quatre nits-, la participació en totes 

les activitats ha estat extraordinària. Permeteu-me, un cop 

més, agrair la feina als voluntaris de totes les entitats que 

heu fet possible la Festa, i especialment als joves que s’hi 

han implicat.

Tenim per davant un setembre marcat per les activitats a 

l’entorn del vi i la seva cultura. Enguany, a la Festa de la 

Verema cal afegir-hi dues noves iniciatives complementàries:

la Vinalia Rvstica organitzada pel Centre d’Acollida Turísti-

ca d’Alella, el Masnou i Teià, que pren la petjada romana 

a la Laietània com a fil conductor, i la Setmana del Vi de la 

DO Alella, una iniciativa privada que oferirà un bon requitzell 

d’esdeveniments al voltant del nostre símbol identitari per 

excel·lència.
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Obre les portes l’escola de la Serreta
···································································································
L’escola comença el curs amb una vuitantena d’alumnes de P3, P4, 
P5 i un intercicle de 1r i 2n de primària. 
···································································································

Alella comença el curs el 7 de setem-
bre amb la posada en marxa de la 
segona escola pública d’infantil i pri-
mària. L’entrada en funcionament de la 
nova escola de la Serreta suposa una 
ampliació quantitativa i qualitativa de 
l’oferta educativa del municipi i la ga-
rantia que es podrà donar cobertura a 
la demanda escolar dels propers anys.

El centre s’ha construït en un solar 
de prop de 8.500 m2 situat entre els 
carrers de Núria i de la Vinya, al nu-
cli de la Serreta. Han estat dos anys 
d’obres i una inversió de més de 4 mi-
lions d’euros finançats íntegrament per 

L’aula de psicomotricitat de l’edifici d’infantil que es posa en marxa el curs 2010-2011. 

la Generalitat. 
La demanda de matriculació ha 

superat les expectatives previstes inici-
alment. L’escola arrenca amb una vui-
tantena d’alumnes i quatre aules: dues 
de P3, una de P4, una de P5 i un in-
tercicle de 1r i 2n de primària. Els dos 
cursos de primària compartiran espai i 
activitats, excepte a les classes de les 
matèries instrumentals -llengua catala-
na, llengua castellana i matemàtiques- 
que es desdoblaran en dues aules. 

En aquest primer curs només s’ocu-
paran les classes d’infantil, aprofitant 
la disponibilitat d’aules. Totes les clas-

Les obres d’ampliació de l’Escola Fabra, a bon ritme 

L’Escola Fabra enceta el curs amb les obres d’ampliació ben avançades. Els 
treballs s’executen a bon ritme i amb les previsions que puguin quedar en-
llestits  a finals de febrer. Aprofitant la manca d’activitat durant les vacances 
d’estiu, s’han agilitat les feines de construcció de l’edifici de dues plantes on 
s’ubicaran la biblioteca, la cuina, el menjador, el gimnàs i els vestidors, mentre 
s’actua en paral·lel en la reforma i la redistribució d’espais interiors, com ara 
la remodelació de la recepció i els despatxos de direcció, i la zona de magatzem. 
Les darreres actuacions seran la reconversió de la cuina i els menjadors actuals 
en aules i sales i la urbanització de l’entorn, la pista poliesportiva, els accessos  
a l’escola, l’enjardinament, els espais comuns i la instal·lació de mobiliari. 

ses disposen d’un pati exterior per fer 
activitats a l’aire lliure.

Pel que fa a l’edifici de primària, 
inicialment i de forma provisional aco-
llirà les oficines del Centre de Recursos 
Pedagògics del Baix Maresme i l’Equip 
d’Assessorament Psicopedagògic, que 
s’instal·laran a la segona planta. Les 
aules de la primera planta s’aniran om-
plint en cursos posteriors. 

El centre obre amb tots els serveis 
en marxa. A finals de juliol ja havia co-
mençat a arribar el material escolar i 
el mobiliari. La Serreta serà una de les 
tres escoles catalanes en posar a prova 
taules i cadires ergonòmiques dissenya-
des per garantir una bona postura cor-
poral. La prova pilot es farà a les aules 
d’infantil i consisteix, bàsicament, en 
mobiliari dotat de recolzapeus. 

L’escola disposa de connexió a 
Internet via Wi-Fi a tot l’edifici i està 
dotada de plaques solars que perme-
ten l’escalfament de l’aigua, megafonia 
interna, alarma i tallafocs. Pel que fa al 
servei de menjador, els àpats es prepa-
raran a la cuina del centre. Els infants 
també podran participar en activitats 
extraescolars organitzades per l’AMPA. 

La direcció de l’escola ha convocat 
les famílies matriculades el 2 de se-
tembre per ensenyar-los el centre i ex-
plicar-los els detalls de l’inici de curs.

El Full 266 setembre.indd   3El Full 266 setembre.indd   3 06/08/2010   17:31:3106/08/2010   17:31:31



4 EL FULLEL FULL

El Consell Escolar Municipal comença a caminar
···································································································
És l’òrgan assessor, de consulta i participació de l’àmbit educatiu local. 

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

El nou curs escolar donarà també 
el tret de sortida a un nou òrgan de 
participació de la comunitat educati-
va local que ha de vetllar per la bona 
marxa de l’educació en el nostre poble: 
el Consell Escolar Municipal d’Alella. 
El Ple de l’Ajuntament va aprovar el 
29 de juny el reglament que defineix 
els objectius, la composició i el funci-
onament d’aquest òrgan assessor, de 
consulta i participació sobre qualsevol 
tema relacionat amb l’ensenyament 
del municipi. El reglament es va apro-
var amb el vots a favor d’ERC+LG i 
el PSC, l’abstenció de Gd’A i el vot en 
contra de CiU, PP i COR.

El Consell neix amb la voluntat de 
ser el punt trobada per fomentar la 
interrelació, la comunicació i la col-
laboració entre l’administració i els 
diferents sectors de la comunitat edu-
cativa d’Alella. Serà l’eina que haurà 
de vetllar per consolidar una xarxa 
educativa local que garanteixi el dret 

Les funcions principals

Planificació de les places escolars.
Foment d’activitats que afavoreixen la mi-
llora de la qualitat educativa i la renovació 
pedagògica.
Desenvolupament d’accions per afavorir la 
igualtat d’oportunitats entre l’alumnat.
Optimització de recursos humans i materials 
dels centres educatius.
Activitats complementàries i extraescolars 
que enriqueixen el currículum escolar.

Sessions de retorn del procés participatiu del POUM

a l’educació de tots els ciutadans i que 
prengui com a fonament la igualtat, 
l’equitat, la justícia social i el respecte 
a la diversitat. A més, haurà de fomen-
tar la relació i la col·laboració entre el 
municipi i la comunitat educativa per 
aconseguir objectius compartits des de 
la cooperació i la corresponsabilitat.  

A través d’aquest òrgan es podran 
consensuar, entre d’altres qüestions, la 
unificació del calendari escolar; l’inter-
canvi de recursos i projectes pedagò-
gics i d’innovació educativa; i aspectes 
relacionats amb la transició dels joves 
de l’escola al món treball. 

Al Consell estaran representats tots 
els sectors implicats en temes educa-
tius del municipi: alumnes, mestres i 
professors, directors i titulars de cen-
tres -tant de la xarxa pública com de la 
privada-, personal de l’administració i 
serveis, altres àmbit educatius i repre-
sentats de l’Ajuntament. 

La regidoria d’Educació ha con-

tactat amb tots els sectors implicats 
per explicar-los els objectius i el fun-
cionament del Consell. Tots el sectors 
hauran d’escollir a partir de setembre 
els seus representats, de manera que 
a finals d’octubre es pugui convocar la 
primera reunió del plenari, que estarà 
format per 38 membres i es reunirà un 
mínim de tres cops l’any. 

Els dies 15 i 20 de juliol es van cele-
brar a Can Lleonart dues sessions de 
retorn convocades per l’Ajuntament 
per donar a conèixer l’encaix que tin-
dran en la proposta d’aprovació inicial 
del Pla d’Ordenació Urbana Municipal 
(POUM) les reflexions plantejades en 
els tallers de participació ciutadana 
realitzats els passats 9, 16 i 21 de de-
sembre de 2009. Es tractava d’explicar 
públicament quines propostes es reco-
lliran al POUM, com i per què.

La sessió del dia 15 s’adreçava a 
la comissió de seguiment del procés 
participatiu formada per representants 
del teixit associatiu i els grups polítics 
municipals, mentre que la del dia 20 
era oberta a tota la ciutadania.

En tots dos casos es va fer un re-
sum de les dades númeriques dels ta-
llers anteriors -en total hi van prendre 

part 172 persones que van formular 
122 aportacions-, abans de passar a 
l’anàlisi qualitativa pormenoritzada. 
L’oficina municipal del POUM, respon-
sable dels treballs de planejament, ha 
refós les 122 aportacions ciutadanes 
en 77 fitxes. L’exercici de síntesi ha 
estat respectuós amb l’esperit de les 
propostes, ja que estableix vincles amb 
tots els enunciats.  

Per facilitar-ne la comprensió, les 
propostes es van agrupar en quatre 
blocs, segons la seva naturalesa: pro-
postes recollides totalment o parcial 
en el planejament (46); propostes no 
recollides (2); qüestions relacionades 
amb la demanda d’informació o la me-
todologia del procés (16), i qüestions 
alienes al POUM (13). 

La sessió va abordar específica-
ment les propostes que són competèn-

cia del planejament municipal, tant si 
han estat assumides com si han estat 
refusades. Dins de cada grup, es van 
ordenar per àmbits temàtics (mobili-
tat, equipaments, habitatge...) i es van 
tractar de major a menor grau d’acord, 
segons el grau de consens assolit en 
cadascun dels grups de treball.

De cara a la tardor, el Programa 
de Participació Ciutadana del POUM 
preveu una nova sessió de retorn coin-
cidint amb l’aprovació inicial del nou 
planejament en què hi haurà oportu-
nitat d’entrar en qüestions més con-
cretes, com ara els estudis sectorials, 
l’anàlisi de sectors o la normativa ur-
banística.  

Pel que fa a les jornades del 15 i 
20 de juliol, trobareu les respostes 
sintetitzades i agrupades per tallers en 
l’adreça www.alella2025.cat.
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L’Ajuntament rep l’avantprojecte del Casal 

L’Ajuntament ja té sobre la taula 
l’avantprojecte del nou Casal d’Alella i 
els espais lliures que l’han d’envoltar, 
que ha estat redactat per DAAB Arqui-
tectes, en base a la proposta guanya-

···································································································
S’ha elaborat d’acord amb la proposta guanyador del concurs d’idees. 

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

dora del concurs d’idees. La proposta 
planteja un edifici de 3.159 m2 de su-
perfície repartides en una planta exte-
rior i dues de soterrades en comptes de 
tres, com es contemplava en l’estudi 

inicial, d’acord amb la nova normativa 
de seguretat i prevenció d’incendis.

L’edifici quedarà integrat dins d’un 
parc, organitzat a diferents nivells, que 
permetrà l’entrada de llum natural a tot 
l’equipament. 

El projecte es desenvolupa en tres 
nivells. En l’inferior (la planta -1) s’ubi-
carà la majoria de les sales d’activitats  
i els espais de serveis: dues sales po-
livalents -de 200 i 360 m2-, les sales 
socials, de jocs i de lectura, les aules 
de dansa, els camerinos i els magat-
zems. 

Al nivell intermig (planta 0) hi hau-
rà l’accés principal, el vestíbul, el bar, 
els serveis i el guardaroba, a més de 
despatxos d’administració, camerinos i 
magatzems. Al nivell superior (planta 
1) s’ubicaran els despatxos, les sales 
de reunió, els bucs d’assajos i els la-
vabos. 

L’Ajuntament ha enllestit aquest estiu 
les obres de millora i arranjament de la 
via pública al nucli d’Ibars Meia. L’exe-
cució d’aquest treballs s’ha endarrerit  
més del previst perquè ha calgut l’au-
torització de l’Ajuntament del Masnou 
per actuar en algunes parts del pro-
jecte. A més, s’han arranjat trams de 
voreres i s’han fet actuacions que no 
estaven contemplades inicialment. 

La intervenció més important i vi-
sible d’aquestes obres és l’arranjament 
del carrer València, que ha estat pa-
vimentat a un sòl nivell i transformat 
en un vial de prioritat invertida amb 
preferència per als vianants. També 
s’han fet reparacions de voreres als 
carrers Bellaterra, Miraflors i Bellavis-
ta. La reforma dels carrers també ha 

estat acompanyada d’altres actuacions 
com ara la reposició de les tapes de 
clavegueram, així com la reubicació 
dels contenidors de residus i la tala de 
l’arbrat que malmet el ferm i els ser-

Els carrers d’Ibars Meia es posen al dia 
·······················································································································································
El carrer València s’ha pavimentat a un sòl nivell amb preferència per als vianants. 

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

veis. Les obres ha tingut un cost de 
85.000€ i per executar-los l’Ajunta-
ment va aconseguir una subvenció de 
60.000€ del Pla Únic d’Obres i Ser-
veis de Catalunya (PUOSC). 

ESCENARI

SALA POLIVALENT

SALES DE DANSA

SALA
JOCSPATI

Plànol de la planta -1 de l’edifici del nou Casal d’Alella, projectat per daaB Arquitectes, slp.
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ga i presentadora del temps del canal 
3/24.

Dins l’àmbit de l’expressió trobareu 
noves propostes impartides per dues 
persones llicenciades en Belles Arts: 
un taller de dibuix, coordinat per Ana 
Roca-Sastre, i un de còmic i manga, 

impartit per Gerard Marquès. 
Les persones que vulguin aprofun-

dir els seus coneixements en el món 
de la cuina i el vi tenen la possibilitat 
d’apuntar-se a tres nous tallers: el de 
vins a la mediterrània antiga, dirigit per 
l’historiador Felip Massó i la sommelier 
Rosa Vila; el de tast de formatges, amb 
l’especialista en tast Ricard Salgado; o 
el de cuina de temporada impartit pels 

6 EL FULL

Activitats per a tots el gustos a Can Lleonart

El 17 de setembre s’obre el termini 
d’inscripcions als cursos de tardor de 
Can Lleonart per a nous usuaris. Les 
persones que ja han participat en els 
cursos de la temporada anterior poden 
formalitzar les inscripcions els dies 15 
i 16 de setembre. La programació del 
trimestre inclou moltes i variades pro-
postes. Podreu escollir entre més d’una 
trentena de cursos, 13 dels quals s’es-
trenen aquesta temporada. 

Entre d’altres novetats, destaca el 
curs d’aproximació a la música clàs-
sica, que consta de cinc sessions i 
que estarà coordinat per les pianistes 
i professores de música Judit Cuixart 
–responsable del projecte Músics en 
Residència- i Olga Lizaran. 

També podreu conèixer la riquesa 
arquitectònica egípcia, a través del 
curs d’arqueologia d’Egipte, de la mà 
de l’arqueòleg Felip Massó, o iniciar-
vos en l’apassionant món de la meteo-
rologia amb Mònica Usart, meteoròlo-

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

Les inscripcions s’obren el 17 de 
setembre. Podeu trobar tota la 
informació a www.canlleonart.com 
····················································

cuiners del restaurant 1789, Francisco 
Aguilar i Beni Campolo.

A més, podreu aprendre a utilitzar 
programes informàtics d’edició d’imat-
ges amb Sergi Oller, graduat en foto-
grafia, o conèixer les nocions bàsiques 
per filmar vídeos amb Toni Garriga, ci-
neasta no professional. A qui l’agradi el 
món del maquetisme, té oportunitat de 
iniciar-se o perfeccionar la seva tècni-
ca de fer maquetes en un curs impartit 
per Marcos González, maquetista pro-
fessional. I si el que us interessa és la 
costura, podeu apuntar-vos al taller de 
fer faldilles, dirigit per Ruth Garcia. 

Dins de les propostes de salut i crei-
xement personal, la novetat de la tem-
porada és el curs d’autoestima, adre-
çat a persones que vulguin aprendre a 
valorar-se i potenciar els seus recursos 
personals, que dirigeix el psicòleg Juan 
Bustamante. 

Els cursos comencen el 4 d’octubre 
i acaben del 21 de desembre.

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

Matriculacions a l’Espai Actiu 
Més d’una seixantena de persones 
han fet la preinscripció per assistir 
als cursos de l’Espai Actiu. Les per-
sones inscrites han de formalitzar la 
matrícula de l’1 al 10 de setembre 
aportant la documentació reque-
rida: una foto de carnet i el com-
provant de pagament. Encara hi ha 
places disponibles per als cursos de 
català. A la resta cal apuntar-se a la 
llista d’espera. Aquest curs 2010-
2011, i com a novetat, a més de 
les classes de preparació a la prova 
d’accés a la universitat per a ma-
jors de 25 anys, s’estrena un curs 
específic per a majors de 45 anys. 
Podeu consultar l’oferta de cursos, 
horaris i preus en el bàner Espai 
Actiu que trobareu a www.alella.cat 
o bé a educacio@alella.cat.

Inscripcions a l’Escola de Dansa
L’Escola de Dansa d’Alella que dirigeix 
el coreògraf i ballarí David Campos 
reprendrà les classes el 4 d’octubre 
al Poliesportiu Municipal. El termini 
d’inscripcions per al nou alumnat és 
de l’1 al 10 de setembre. La inscrip-
ció es pot formalitzar presencialment 
a Can Lleonart o per correu electrònic, 
amb signatura digitalitzada, a l’adreça 
educacio@alella.cat. Les places són li-
mitades.

L’Escola de Dansa és un centre d’en-
senyament de dansa clàssica, on s’hi 
ofereixen diferents nivells a partir dels 
4 anys. L’objectiu de l’escola és apro-
par als infants la iniciació a la dansa, 
una activitat completa i saludable que 
incentiva el treball individual i en grup, 

millora la psicomotricitat i l’expressivi-
tat, i ajuda a adquirir disciplina i con-
centració d’una manera artística i diver-
tida. Consulteu els horaris i els preus al 
bàner que trobareu a www.alella.cat.
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Preus

L’Escola d’Iniciació Esportiva prepara el nou curs

L’Escola d’Iniciació Esportiva Munici-
pal (EIEM) comença el 15 de setembre 
el programa d’activitats del curs 2010-
2011. Són deu propostes esportives 
adreçades a nens i nenes d’entre 3 i 16 
anys. Com a novetat, aquest curs es 
reforça l’oferta per a noies de 12 a 16 

anys, per tal de promoure la pràctica 
esportiva entre les adolescents d’aques-
ta franja d’edat. Per engrescar les no-
ies a fer esport, dins del curs d’esport 
femení es combinaran les sessions de 
voleibol -com es feia fins ara- amb les 
de futbol sala, segons les preferències 

de les participants. El curs passat, més 
de 260 nens i nenes es van apuntar als 
cursos de l’Escola d’Iniciació. Des del 
30 d’agost es poden fer les inscripci-
ons. Més informació a www.alella.cat 
i a les oficines del Poliesportiu Munici-
pal (93 540 19 93). 

···································································································
El poliesportiu amplia l’oferta d’esport per a noies de 12 a 16 anys.

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

Activitats

Atletisme: de 9 a 15 anys
Futbol sala: de 5 a 11 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
Fit-Kid: de 6 a 11 anys
Multi-Esport: de 5 a 7 anys
Patinatge: a partir de 6 anys
Esport femení F. Sala i Voleibol: de 12 a 16

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

10% de descompte per a famílies nombroses 
5% de descompte per a germans

Inscripcions a partir de 30 d’agost
Inici de les activitats el 15 de setembre

Nous tallers al Casal de Joves Can Gaza 
···································································································
L’oferta de tardor incorpora ‘els dimecres creatius’ i els tallers de ball i de DJ. 

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

El Casal de Joves Can Gaza ja té prepa-
rada la programació de tardor. L’oferta 
trimestral incorpora nous tallers, ci-
nema, sortides, actuacions musicals 
i altres activitats com el campionat 
de futbolí, la segona festa a l’skate-
park i l’enregistrament del lipdub jove 
d’Alella. 

Pel que fa als tallers, una de les no-
vetats de la temporada són els dime-
cres creatius. Cada dimecres, de 17 
a 18.30h, Can Gaza es convertirà en 
un espai on el jovent pot agafar ide-
es i aprendre coses pràctiques de com 
redecorar l’habitació, dissenyar joies, 
crear regals per Nadal o reciclar trastos 
vells. El taller comença el 6 d’octubre i 
finalitza el 22 de desembre. 

El dijous és dia de ball: de 19.30 a 
20h s’ensenyaran tècniques de ball de 

diferents estils: funky, hip-hop, clàs-
sic, jazz... La primera sessió és el 7 
d’octubre. 

Dins de l’oferta de tallers trimes-
trals es manté el taller de guitarra, que 
es fa el dimarts, i el d’aprendre a fer 
de pagès, que es fa tots els dimecres i 
divendres. També continua obert l’es-
pai de break dance, on els joves poden 
practicar aquest ball tots els divendres 
de 16 a 19h. A més, també hi haurà 
una sessió única per aprendre a fer de 
discjòquei (DJ) que es farà el 19 de 
novembre. Les inscripcions als tallers 
trimestrals s’han de fer abans del 30 
de setembre. 

Sis sessions de cinema
El Casal de Joves ha programat sis ses-
sions de cinema en què els mateixos 

usuaris podran escollir la pel·lícula que 
veuran  votant a través del web www.
alellajove.cat. Les projeccions es faran 
el 7 i 21 d’octubre, el 4 i 18 de novem-
bre i el 2 i 16 de desembre.

El 23 d’octubre se celebra la sego-
na Festa a l’skatepark, amb exhibicions 
i tallers d’skate, grafitti i beat-box. El 5 
de novembre hi ha una nova cita amb 
el Bolòdrom amb les actuacions de 
Don’t Wanna Stop, Sunglasses for Mu-
sic i The Cloudfields, i el 18 de desem-
bre es proposa una sortida al Kàrting 
de Badalona. Els afeccionats al futbolí 
podeu demostrar les vostres habilitats 
en el campionat que se celebrarà el 17 
de desembre. 

Podeu informar-vos de totes les ac-
tivitats i de l’enregistrament del lipdub 
jove d’Alella a www.alellajove.cat.

El Full 266 setembre.indd   7El Full 266 setembre.indd   7 06/08/2010   17:31:5206/08/2010   17:31:52



8 EL FULL

La ‘Traviata’ tanca el Festival  

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

La projecció de l’òpera La traviata de 
Verdi, representada pel Gran Teatre 
del Liceu, va posar punt i final el 24 
de juliol a la sisena edició del Festival 
d’Estiu. La proposta va tenir molt bona 

L’art d’escoltar colors i pintar sons  
···································································································
Can Manyé acull del 7 al 24 d’octubre l’exposició Sonocromatisme de l’artista 
Neil Harbisson.

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

L’espai d’art i creació Can Manyé 
acull del 7 al 24 d’octubre una sin-
gular proposta que reflecteix la rea-
litat sonocromàtica en què viu Neil 
Harbisson. L’artista té acromatòp-
sia, una condició visual hereditària 
que només li permet veure el món 
en blanc i negre. Per tal de suplir 
aquesta absència visual, Har-
bisson duu sempre instal-
lat un ull electrònic que 
capta freqüències dels 
colors i les converteix en 
freqüències audibles. 

L’exposició Sonocro-
matisme, l’art d’escoltar 
colors i pintar sons ens 
mostra la realitat sonocro-
màtica de Harbisson i la relació 
entre colors i sons que estableix l’artis-
ta. L’exposició recull una quinzena de 
retrats sonors i nou quadres cromàtics, 
realitzats en base al seu propi sistema 

Primera Setmana del Vi DO Alella
L’empresa de comunicació Pansa 
Blanca, amb la col·laboració dels 
ajuntaments d’Alella, El Masnou i 
Teià, organitza del 22 de setembre 
al 3 d’octubre la Setmana del Vi DO 
Alella. La iniciativa pretén donar a 
conèixer i promocionar els vins que 
s’elaboren al territori a través de 
conferències, xerrades, concerts 
amb vi, excursions, sortides, tasts 
de vins, sessions de maridatges, 
un cinefòrum o anar a veremar. El 
contingut de la primera edició de 
la Setmana del Vi es presentarà 
el 22 de setembre a les 19h a la 
Sala Àmbit Cultural d’El Corte In-
glés de Portal de l’Àngel. A l’acte, 
Josep Maria Pujol-Busquets, enò-
leg i propietari del celler Alta Alella, 
pronunciarà una conferència sobre 
el present i futur de la Denominació 
d’Origen. Trobareu més informació 
al fulletó de la Setmana del Vi i al 
telèfon 654 40 40 43. 

Donació a la Biblioteca 
L’agrupació local del PSC ha llegat 
a la Biblioteca un fons bibliogràfic 
format per quatre col·leccions. La 
donació es va fer oficial el passat 
23 de juliol per part de la primera 
secretària del PSC d’Alella, Glòria 
Mans, i  inclou quatre col·leccions 
de llibres i publicacions relaciona-
des amb la història del partit reu-
nits al llarg de quinze anys. Entre 
el material donat, podem trobar les 
memòries de Pablo Iglesias, fun-
dador del Partit Socialista Obrer 
Espanyol, i les del dirigent polític 
Largo Caballero, a més d’una reco-
pilació de la revista El Socialista 
editada pel PSOE des del segle XIX 
fins a l’època de Felipe González, 
i una col·lecció de la publicació El 
Socialismo español. 

acollida per part del públic assistent a 
la projecció, que es va fer al Jardí de 
les Estàtues de Cal Marquès. Va ser 
un bon comiat per a un festival que ha 
deixat moments inoblidables. 

neurològic o cibernètic, a partir 
d’un treball de translació del siste-
ma musical al sistema cerebral. 

La mostra inclou banderes 
d’himnes (els colors de les me-
lodies traslladats a la bandera) i 
la col·lecció d’ulls electrònics que 
Harbisson s’ha instal·lat al cap 

des de 2004. També podrem 
veure diferents obres so-
nocromàtiques: des dels 
seus primers quadres de 
color fins a projectes més 
experimentals com el de 
crear plats culinaris me-
lòdics mitjançant el so 
dels colors del menjar o 

escultures d’objectes quoti-
dians pintats del color que real-

ment són. L’exposició s’inaugura el 7 
d’octubre a les 20h.

 Més informació al web www.can-
manye.cat.
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La festa de la nostra terra 
···································································································
La XXXVI Festa de la Verema converteix a Alella del 10 al 12 de 
setembre en un referent enològic.
···································································································

És la festa més coneguda i concor-
reguda d’Alella i el millor altaveu per 
promocionar el vins, la gastronomia, el 
patrimoni i el paisatge del nostre po-
ble. És la festa de la gent i de la terra 
i una cita esperada per als amants del 
vins d’arreu de Catalunya. 

La XXXVI Festa de la Verema reuneix 
en tres dies, del 10 al 12 de setembre,  
tots els ingredients per passar-ho bé i 
gaudir de tot allò que ofereix el nostre 
territori. Són més d’una trentena d’ac-
tivitats que conjuguen tradició, festa, 
gastronomia i difusió de la cultura del 
vi. Enguany la Verema té un aperitiu 
especial: la I Festa Vinalia Rvstica, una 
recreació de les festes romanes orga-
nitzat pel Parc Arqueològic Cella Vina-
ria CAT, el 4 i 5 de setembre. 

A Alella, la festa té altres prolegò-
mens. Del 2 a 8 de setembre es fa a 
Can Manyé el taller Laboratori de sen-
sacions, dirigit per l’artista Isabel Sa-
baté. El dia 9 de setembre, els infants 
del poble estan convidats a tallar el 
raïm de la vinya testimonial i a berenar 
al pati de Can Magarola. En acabat, 
grans i petits poden assistir a la inau-
guració de l’exposició Veure vi, d’Isabel 
Sabaté, que es fa a l’espai Rectoria. 

Inauguració el 10 de setembre 
El tret de sortida oficial de la festa és 
divendres 10 de setembre a les 19h. 
La Plaça de l’Ajuntament és l’escenari 
de la inauguració, un acte que inclou 
els elements més tradicionals i carac-
terístics de la Festa de la Verema: la 
proclamació de la pubilla, la trepitja-
da de raïm pels hereus i pubilles i la 
benedicció del primer most. A més, es 
lliuraran els premis a la millor tasca de 
conreu de la vinya i al millor aparador.  

L’actor Abel Folk serà el pregoner i 
l’encarregat d’obrir la celebració. L’acte 
d’inauguració comptarà amb la presèn-
cia de Jordi Ausàs, Conseller de Gover-
nació i Administracions Públiques de la 
Generalitat. 

El pregoner: Albert Folk, actor. El convidat: Fermí Puig, xef.

Vins, gastronomia i artesania 
Finalitzada la inauguració, arriba el 
moment d’obrir la Mostra de vins DO 
Alella, caves de la zona i especialitats 
gastronòmiques instal·lada a l’Hort de 
la Rectoria, un dels espais més concor-
reguts de la festa. S’esperen milers de 
visitants que podran degustar durant 
tres dies els vins i caves que elaboren 
els cellers Alella Vinícola, Alta Alella, 
Joaquim Batlle, Parxet, Roura i Signat, 
i els plats que ofereixen una quinzena 
de restaurants, cinc bars i dues pas-
tisseries. Els tiquets es poden adquirir 
a l’estand de l’Ajuntament. També es 
posa a la venda el XXXVI Porró de la 
col·lecció del Casal d’Alella.

Enguany s’estrena la nova propos-
ta gastronòmica Tapes+Vi: vuit bars 
del poble oferiran una selecció de ta-
pes pensades per degustar amb vi DO 
Alella. El preu de cada tapa-maridatge 
és de 4€. Serà dissabte de 12.30 a 
14h. 

Les parades d’artesania també for-
men part del paisatge festiu. La Mostra 
d’Artesans aplegarà més de 70 expo-
sitors repartits a la Porxada, la rambla 
d’Àngel Guimerà, la plaça dels Ger-

mans Lleonart i la plaça d’Antoni Pu-
jadas. Hi trobareu articles de bijuteria, 
cistelleria, antiguitats, roba, alimenta-
ció, entre d’altres. 

Visites als cellers i altres propostes
Difondre el vins de la DO i el patrimoni 
alellenc és un dels principals objectius 
de la festa. Per fer-ho s’organitzen di-
ferents actes: les visites als cellers i els 
itineraris per la ruta de la Vall de Rials i 
el patrimoni modernista; la presentació 
de vins de la DO i la conferència del 
convidat: Fermí Puig, xef dels restau-
rant Drolma i Petit Comitè. 

Activitats festives
La banda sonora de la Festa de la Ve-
rema la posaran La Salseta del Poble 
Sec, l’orquestra Empordà Fusió i el 
grup d’havaneres Mar i Vent. El menú 
festiu té altres ingredients com la plan-
tada i cercavila de gegants -amb una 
desena de colles geganteres d’arreu de 
Catalunya-; l’estrena dels Trabucaires 
del Vi d’Alella; el correfoc dels Diables 
del Vi; la botifarrada popular; la I Cursa 
de la Verema; la trobada d’intercanvi 
de plaques de cava i un taller de circ. 

LL
UÍS

 BO
U
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La Festa Major fa ple malgrat la pluja 

Concurs de peres farcides
1r premi  Josep Corbera
2n premi  Maria Verdú
3r premi  Roger Solé
Millor presentació  Residència Els Rosers

Concurs de dibuix infantil 
“Categoria A” 1r premi  Abril Bardallo 
“Categoria B” 1r premi  Pau Truñó
“Categoria C” 1r premi  Joanna Riera
 Premi especial  Marc Senarega

Torneig d’estiu de futbol sala 
1r classificat  Bar La Calàndria 
2n classificat  Ipatxinga 
3r classificat  Olympic de Liar
4t classificat  Tigres y leones

CONCERT DE LES ORQUESTRES MUNICIPALS D’ALELLAPINTEM UN MURAL

CONCERT DE LA SELVATANAGUERRA GUARRASOPAR JOVE

CAMINADA POPULAR

QU
ICO

 LL
UC

H
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LELLA

ATANA

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

ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA Perdem els pagesos 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ Tripartit local

La radiografia dels darrers anys de govern munici-
pal surt nítida, sense ombres ni taques, i ens diu el 
següent:  massa “política” i  molt poc d’ Alella. 

Es fa i es deixa de fer segons convingui a l’al-
calde. Així de clar. El líder de la coalició no és que 
no mani, és que va a la seva. Les prioritats han 
canviat, i Alella ha passat clarament a segon ter-
me. Al govern municipal s’ha imposat el càlcul de 
rèdits politics, i com a conseqüència tot ha empe-
titit. Així, sense projecte de poble, sense cohesió ni 
ambició, resulta inevitable anar a remolc dels es-
deveniments. On abans semblava haver-hi il·lusió 
i energia, ara hi ha tàctica, oportunisme i rutina. 
El tripartit local ha arribat a final de trajecte, i en 
el fons en són conscients. L’artefacte està esgotat 
però han de mantenir la ficció com sigui, d’aquí el 
recorrent discurset de la “cultura de coalició”.

Després d’uns primers anys positius (no ens dol 
en absolut reconèixer-ho), l’alcalde i el seu govern 
tripartit estan de tornada. El que encara hi ha de 
compromís personal i de rigor, que n’hi ha, es di-
lueix en la desconfiança i la desorientació general. 
Les ineptituds suren. Ni la potent oficina de pro-
paganda es veu capaç de disfressar-ho: anunciar 
“enoturismes de qualitat”, casals de contes de fa-

des o inaugurar oficines públiques, són focs d’artifi-
ci si darrera no hi ha un projecte consistent, sòlid i 
viable. I no hi és. Sense il·lusió, la desmotivació i el 
desànim acabaran per instal·lar-se al cor de l’ajun-
tament, i en aquest punt tan delicat ens trobem.

Si d’aquesta liquidació d’existències en volen 
dir “cultura de coalició”, doncs bé, què hi farem. 
Però que les etiquetes no ens enganyin, perquè del 
que realment es tracta és de la “cultura de la super-
vivència” que, encara que humanament comprensi-
ble, molt poc o res té a veure amb servir Alella.

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

La tardor és temps de verema; una activitat gairebé 
ritual que a Alella ha estat estretament vinculada 
durant quasi un segle a la Cooperativa Alella Viní-
cola. La liquidació del Sindicat, l’any 2000, va do-
nar pas a una nova etapa marcada per l’exigència 
de la qualitat en la matèria primera, l’aparició de 
nous cellers i un lleuger increment de la superfície 
de vinya plantada al municipi, fins arribar a l’entorn 
de les 130 hectàrees. 

La nova situació semblava propícia per al sector 
vitivinícola en el seu conjunt i, molt especialment, 
per als pagesos: el preu que rebrien pel raïm de 
qualitat havia d’arraconar i compensar amb escreix 
la lògica quantitativa tradicional –oimés tenint en 
compte la reduïda extensió de les explotacions-; 
l’aparició de nous elaboradors havia de brindar-
los la possibilitat de vendre les diverses varietats 
al celler més adient en cada cas, i la forta inversió 
realitzada pels cellers per augmentar les superfícies 
conreades havia de convertir-se en la millor garan-
tia de futur per a les empreses i per al sector.

Deu anys després, la cosa no és tan clara: els 
cellers tendeixen a ser autosuficients i a rebutjar 
el raïm d’altri, i algunes vinyes encara joves s’han 

substituït per conreus més rendibles, o es troben en 
franc procés d’abandonament o decadència.

Els principals cellers tenen dificultats per col-
locar al mercat tota la producció, i no en volen més. 
Hi ha pagesos que fa dos anys que no cobren el 
raïm que van lliurar i qui més paga n’està oferint 
preus de fa 20 anys: 40 cèntims per quilo (o fins i 
tot per litre!). 

Per primer cop, una part significativa dels pa-
gesos locals –propietaris o parcers- s’exposen a 
quedar al marge del circuit i produccions d’entre 
10.000 i 80.000 quilos corren el risc de quedar-se 
al cep, de ser comercialitzades com a simple vi de 
taula o, en el millor dels casos, de ser embotellades 
sota l’empara genèrica de la DO Catalunya. 

Quina solució hi ha? El compromís. El compro-
mís de les administracions públiques per difondre 
la cultura del vi i per impulsar i prestar suport a 
projectes i iniciatives de dinamització económica i 
valorització cultural i ambiental. El compromís dels 
cellers i del Consell Regulador per treballar plegats, 
per jugar un rol actiu i per dispensar un tracte just a 
la pagesia. I el més important: el compromís de la 
ciutadania per consumir productes locals.

Tel: 667 182 522
xatartac@alella.cat
tortmc@alella.cat
reverterrf@alella.cat Cristina Xatart, portaveu del grup municipal de CiU 
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PARTIT POPULAR La solitud de Montilla i Millet: soci comissionista de CDC

AMOR PER ALELLA, C.O.R. Alella s’ho passa bé

Tel: 93 540 82 47
freixescs@alella.cat

No hi ha cap dubte: Alella s’ho sap passar bé. Un 
any més, acabem de celebrar la Festa Major de 
Sant Feliu, precedida del magnífic Festival d’Estiu 
Alella 2010 que ha omplert els jardins de música. 
Com sempre, hi ha hagut tot tipus d’activitats per-
què tothom –i sobretot els més menuts– pogués 
gaudir de la festa grossa de la vil·la. Malgrat que la 
situació econòmica en què ens trobem actualment 
ha obligat a ajustar també el pressupost de la festa, 
la majoria pràcticament no hem notat. El poble ha 
sortit al carrer, guarnit de gala i punt de trobada 
dels alellencs i alellenques amb la música, la gas-
tronomia, la cultura, les tradicions i la diversió. Per 
sort, vam poder gaudir de la fresca sense aiguats.

Ara, de tornada a la feina i a punt de celebrar la 
Verema, l’altra festa grossa del poble, comença el 
compte enrere per a les eleccions municipals i parla-
mentàries d’aquesta tardor. Mentre els grans partits 
polítics –PSC, CiU, ERC i PP– estan atabalats amb 
l’organització de les seves respectives campanyes 
i estratègies electorals, partits com el COR estem 
preocupats per si finalment, després que l’afluència 
de públic hagi augmentat sense mesura, la Verema 
deixarà el poble en el lloc que es mereix.

Fa un parell d’anys vaig convidar uns amics a la 

Verema. Vam haver d’estar molta estona fent cua a 
la mostra gastronòmica per degustar els plats que 
quedaven –no pas els que volíem– però, igualment, 
van quedar prou satisfets i l’any passat van repetir 
acompanyats d’una altra parella d’amics que, pro-
bablement, tornin a venir enguany. Imagino que en 
la majoria dels casos és així: els alellencs estem 
tan orgullosos de la nostra festa que volem que les 
nostres amistats la coneguin i hi participin i així, 
cada any, es multipliquen els assistents. Això seria 
fantàstic si la Verema creixés de manera paral·lela, 
però no és així: any rere any el recinte resulta més 
reduït, els plats es queden curts i la gent s’amunte-
ga per on pot per sopar de la manera més incòmoda 
que us pugueu imaginar. Què costaria redistribuir 
la mostra en altres espais del poble? Per què no 
s’amplia i s’obre la participació a més restaurants? 
No es podria habilitar un racó de taules i cadires on 
sopar adequadament?

Potser caldria que aquests “superherois sense 
capa ni barret”, com dirien els socialistes, a qui no-
saltres anomenem polítics pengin de veritat la capa 
i toquin de peus a terra: traieu-vos del cap les elec-
cions, Alella viu a peu de carrer! 

Malgrat tot, aquesta Verema... promet!

Tel: 667 18 25 23
berzosahf@alella.cat
alella@ppbarcelona.org
www.ppbarcelona.org
www.javierberzosa.
blogspot.com

Davant l’evidència de naufragi electoral del PSC ja 
s’estan produint les primeres fugides entre els seus 
seguidors. Mentre el PSC torna al seu etern debat 
de qui són i a on van, Catalunya segueix tenint unes 
xifres rècord d’atur, empreses que tanquen diària-
ment, autònoms que es veuen obligats a cessar en 
la seva activitat i famílies que no arriben a fi de 
mes. Però es prohibeixen els toros pel que suposen 
de compartir coses catalans i resta d’espanyols o 
es convoquen manifestacions independentistes des 
del propi Govern tripartit. I malgrat això, ERC ja ha 
certificat que el tripartit està mort, malgrat que no 
renuncien als seus càrrecs, sous i prebendes que 
tots paguem. Tenim, des de fa mesos, un govern 
interí que tots els seus socis donen per acabat i 
que no governa sobre els problemes que preocupen 
als catalans. El Conseller Castells es nega a formar 
part de les llistes del PSC en les pròximes eleccions 
autonòmiques. Ara, alguns es dedicaran a lloar-lo i 
uns altres ho criticaran però al PPC, com a la gran 
majoria de catalans, aquest debat no ens interessa. 
El que sí ens preocupa és l’herència que deixa Cas-
tells amb la seva gestió, amb la seva incapacitat 
per a lluitar contra la crisi econòmica i l’atur, pujant 
impostos, duent a límits insostenibles l’endeuta-

ment de la Generalitat i, en definitiva, hipotecant 
el futur de tots els catalans. Enfront d’això, Artur 
Mas no assumeix les seves responsabilitats polí-
tiques ni exigeix cessaments entre les seves files 
una vegada que l’Agència Tributària ha demostrat 
que la procedència dels fons dels convenis de la 
Fundació Trias Fargas eren comissions pagades per 
Ferrovial confirmant l’existència d’un triangle Fer-
rovial-Millet-CDC en una trama de corrupció. Artur 
Mas era Conseller en Cap i ara és candidat i els 
seus companys de CDC en la trama del Palau se-
gueixen amb ell. Els catalans pagàvem un 4% més 
cares les obres públiques dels governs de CIU per 
a poder finançar a CDC. Ara l’informe de l’Agència 
Tributària ha demostrat que els membres de CDC 
van mentir a la Comissió d’Investigació parlamen-
tària. Uns són incapaços de governar i els altres, 
per a governar, han de rentar-se les mans que es 
van tacar en fosques trames de corrupció. Enfront 
dels uns i els altres, el PPC es comprometrà amb 
els catalans a governar amb sentit comú i a complir 
els compromisos que mitjançant el seu programa 
electoral adquireixi amb els ciutadans. Bones festes 
de la verema.
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GENT D’ALELLA PEPA: Persones per davant de Papers 

A Gent d’Alella ens il·lusiona el nostre poble, però enca-
ra més les persones que hi vivim. Així ho hem intentat 
transmetre en la publicació que hem distribuït bústia a 
bústia. Hi ha gent que ha valorat especialment l’esforç 
per fer més comprensible el treball tècnicament molt 
complexa que suposa revisar el planejament urbanís-
tic. Hi ha qui li agrada que tractem els aspectes més 
quotidians, com el nostre Mercat Municipal. I tothom 
veu que el protagonisme el volem donar a les perso-
nes. Hem constatat que molt poca gent sap què és el 
POUM, cosa que és incomprensible. Com la majoria, 
volem servir al veïnat i, perquè no dir-ho, des de l’ 
utopia de voler transformar certes coses.

Per exemple, creiem que no podem perpetuar 
el cicle “transformació del sòl-construcció-operació 
immobiliaria-plùsvalua” perquè el sòl és finit. Volem 
aconseguir que l’habitatge, no només sigui un dret, 
sigui un bé d’ús. I creiem que el sistema d’acon-
seguir habitatge social només en base als aprofi-
taments i les plusvàlues està esgotat. Pensem que 
el nou POUM és presoner de vells paradigmes i de 
falses creences com, per exemple, “que no hi cap 
altre manera de fer-ho”. Qui ho deia això?

Seguirem amb la línia de posar les persones pel 
davant dels papers. Tot i les nostres pretensions, no 

sempre disposem de la informació necessària, ni no-
saltres com a Grup Municipal, ni la ciutadania a través 
del procés participatiu. Sinó, analitzem la sessió de 
retorn del passat 22 de juliol i quantes propostes fetes 
per la ciutadania en les jornades de desembre s’han 
incorporat al POUM. Les de les associacions de veïns 
d’Alella Mar, que no volen 290 ó 240 habitatges a 
sobre de les vinyes de La Serreta, no ho han estat.

Però si la nostra publicació genera dubtes o in-
terès per conèixer de primera mà com el Govern vol 
transformar el poble d’Alella, us animem a que de-
maneu hora als serveis tècnics de l’Ajuntament que 
us podran facilitar tots els detalls, que presenteu 
instàncies o que feu servir les xarxes socials.

Gaudiu novament de les Festes de La Verema!

Mercè Marzo, 
regidora del grup municipal Gent d’Alella.

Mercè Marzo
Tel. 93 555 23 39
mercemarzo@
gentdalella.cat
www.gentdalella.cat

PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA Marxa enrere

Tel: 615 844 719
seresijm@alella.cat

L’acord de quasi tots el grups municipals, fins el 
dimecres 4 d’agost, de publicar un escrit conjunt 
en substitució de l’espai habitual assignat a cada 
formació política, preconitzant l’establiment d’una 
ètica en el desenvolupament de la fase de redacció 
del nou PGOU, amb un compromís de prudència 
i discreció mediàtica, i revalidar  la convicció de 
que un nou pla urbanístic és un objectiu munici-
pal, no tant sols d’un govern, ha estat la causa que 
no redactar cap comentari de reflexió política com 
mensualment fem.

Ens han agafat en un “off side” produït per la 
falta de serietat. Aquells que demanaven, amb ve-
hemència, que calia retrobar un codi de conducta 
respecte al procés PGOU, que van anar donant el 
vist-i-plau al text proposat, de sobte fan marxa en-
rere justificant que no volen perdre l’espai d’expres-
sió política mensual proposant altres configuraci-
ons editorials... un dia abans de lliurar la maqueta 
del Full al impressor.   

Des del respecte a les decisions dels grups mu-
nicipals no considerem vàlids els arguments que 
ens han donat. O són estratègies ?. 

Us desitgem unes bones festes de la verema.  
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OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 
De dl. a dv. de 8.15 a 14.45h (horari d’estiu)
Alcaldia 93 555 05 50

POLICIA LOCAL 
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. ESPAI D’ART I CREACIÓ
93 540 87 23

CASAL DE LA GENT GRAN CAN GAZA
93 540 05 21 

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

OFICINA DE TURISME (Riera Fosca, 2)
93 555 46 50

POLIESPORTIU ABELARDO VERA
93 540 19 93

SERVEIS SOCIALS 
93 540 63 07

DEIXALLERIA
93 555 86 99 / Dg. de 10 a 13h · Dl. tancat
De dt. a ds. de 10 a 14h i de 16 a 19h

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

14 EL FULL

Propera estada de la deixalleria mòbil a Alella 
Del 14 al 19 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.

Telèfons d’interès 

PLE ORDINARI del 29 d’abril de 2010 

Acords del ple

ACORDS DEL PLE
 
Adhesió de l’Ajuntament a l’acord per a la contractació de 

persones aturades en el marc del Plans d’Ocupació Local 
promoguts per la Generalitat.   
El Ple va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament a l’acord relatiu 
a la contractació de persones aturades a través de Plans 
d’Ocupació Local extraordinaris promoguts pel Servei d’Ocu-
pació de Catalunya dins de les mesures impulsades per la 
Generalitat per afavorir l’ocupació, el teixit econòmic i el 
desenvolupament social.  
Aprovat per unanimitat

CALENDARI DEL CONTRIBUENT AGOST-DESEMBRE 2010 
Mercat municipaI (3r trimestre)  15.07.2010 a 15.09.2010

Mercat municipal (4r trimestre)  01.10.2010 a 02.12.2010

IBI (3ª fracció domiciliat ) 02.11.2010

IBI Rústica  03.09.2010 a 04.11.2010

Impost activitats econòmiques 03.09.2010 a 05.11.2010

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: SETEMBRE

4 i 5  GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08

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

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

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

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

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). 

TAXIS

629 727 293

649 919 129

659 999 755

659 494 043
(adaptat) 

639 134 403

Aprovació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
drets d’examen en processos selectius.
El Ple va aprovar la creació d’una ordenança fiscal que esta-
bleix una taxa de 20 euros per participar en qualsevol pro-
cés selectiu. Queden exemptes les persones que acreditin 
que estan a l’atur i no perceben prestacions contributives.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+LG, PSC, CiU, PP i 
COR i l’abstenció de Gd’A. 

SERVEI DE TAXI A DEMANDA
per a majors de 65 anys 
i persones amb mobilitat reduïda
de dilluns a divendres de 7 a 20 h
reserveu amb antelació a
sostenibilitat@alella.cat / 93 555 23 39

TARGETA T-1O AMB BONIFICACIÓ
per a majors de 65 i menors de 18 anys,
aturats i discapacitats físics
podeu comprar-la a l’Ajuntament, 
al Punt d’Informació Juvenil 
o al Casal de Joves

2€
6,30€
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Agenda d’activitats

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
L’hora del conte. El Pirata Kim, a càrrec de Quim Arnau.
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Dimarts 21 de setembre

20h Parc Arqueològic Cella Vinaria CAT
Presentació del llibre infantil: Epictet. Esclau de Luci Pedani Cle-
ment. Història del vi laietà i del celler romà de Teià, escrit per Andreu 
Bosch i Isabel Rodà. 
Organitza: Ajuntaments d’Alella, El Masnou i Teià

Dimecres 8 de setembre 

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Club de lectura. Las huellas de la vida, de Tracy Chevalier.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dijous 2 de setembre

17h Casal de la Gent Gran Can Gaza 
Xerrada. Incontinència urinària, a càrrec del personal sanitari del 
Consultori Local Alella. 
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Dimarts 7 de setembre

Tallada de raïm a la vinya de Can Magarola i berenar popular
Dijous a les 18.30h a Can Magarola

Inauguració de l’exposició “Veure vi”, de l’artista Isabel Sabaté
Dijous a les 20.30h a l’espai de la Rectoria 

Fira d’artesans  
Divendres de 18 a 23h
Dissabte i diumenge de 9 a 23h
 
Acte d’inauguració de la Festa de la Verema
Divendres 10 a les 19h a la Plaça de l’Ajuntament

Mostra de vins de la DO Alella, caves i especialitats gastronòmiques
Divendres, dissabte i diumenge de 20 a 23h a l’Hort de la Rectoria
Diumenge de 12 a 14.30h a l’Hort de la Rectoria

Correfoc amb els Diables del Vi d’Alella
Divendres a les 23h, sortida de la Riera de la Coma Fosca

Concerts a la Plaça de l’Ajuntament
Ball amb La Salseta del Poble Sec Divendres a les 24h 
Ball amb Empordà Fusió Dissabte a les 23.30h 
Havaneres amb el grup Mar i Vent Diumenge a les 22h 

Visites al cellers*
Dissabte i diumenge, a partir de les 9.30h

Itineraris* 
Gaudí i l’empremta del Modernisme a Alella Dissabte a les 10.30h
La ruta paisatgística de la vall de Rials Diumenge a les 9.30h 

Banc de sang
Dissabte de 10 a 14h i de 17 a 21h, davant de Can Lleonart

Onze de setembre. Ofrena floral i cantada dels Segadors
Dissabte a les 11h al pati de Can Lleonart

Trabucaires del Vi d’Alella
Presentació Dissabte a les 12h al pati de Can Lleonart
Despertada i bateig Diumenge a les 8h pels carrers del poble

Tapes + Vi
Dissabte de 12.30 a 14h a diversos bars

Activitat infantil. Taller de circ
Dissabte de 18 a 20h a la plaça d’Antoni Pujadas

Presentació de vins de la DO Alella* 
Dissabte a les 18h a Can Lleonart

I Cursa de la Verema Més informació a http://ceateam.blogspot.com/
Diumenge a les 9h sortida del Poliesportiu Abelardo Vera

Botifarrada popular 
Diumenge a les 9h a la Plaça de l’Ajuntament

Trobada d’intercanvi de plaques de cava
Diumenge de 10 a 14.30h al pati de Can Lleonart

Gegants
Plantada Diumenge a les 10h a la plaça d’Antoni Pujadas
Cercavila Diumenge a les 12h, sortida de la plaça d’Antoni Pujadas

Sardanes amb la cobla Premià. Trobada de colles veteranes
Diumenge a les 17.30h a la Plaça de l’Ajuntament

Conferència La cuina a la Catalunya d’avui a càrrec del convidat de 
la festa, el xef Fermí Puig
Diumenge a les 20h al pati de Can Lleonart

*Cal inscriure’s anticipadament a Can Lleonart (93 540 40 24)

Organitza: Ajuntament d’Alella        
Més informació: www.alella.cat i al llibret de la festa    

Del 9 al 26 de setembre
Veure Vi, de l’artista Isabel Sabaté

El treball artístic que dóna lloc a aques-
ta exposició parteix de prestar atenció a 
l’experiència sensorial al voltant del vi, de 
com és explicat, vist i percebut. 

Divendres 10, de 19 a 21 h 
Dissabte 11, de 12 a 14 h i de 19 a 21 h
Diumenge 12, de 12 a 14 h i de 19 a 21 h

A partir del 13 de setembre:
dijous i divendres de 17.30 a 20.30 h
Dissabte i diumenge d’11 a 14 h

Organitza: Ajuntament d’Alella

Exposició a l’espai de la Rectoria

Diferents espais
Setmana del vi DO Alella: conferències, concerts, tast de vins, mari-
datges, excursions, visites...
Més informació al 654 40 40 43 i al fulletó corresponent.
Organitza: Pansa Blanca
Col·labora: Ajuntaments d’Alella, El Masnou i Teià

Del 22 de setembre al 3 d’octubre

Tot el dia Parc Arqueològic Cella Vinaria CAT
I Festa de la Vinalia Rvstica. Més informació i inscripcions al web 
www.cella-vinaria.cat
Organitza: Ajuntaments d’Alella, El Masnou i Teià

Dissabte 4 i diumenge 5 de setembre 

22h Parc Arqueològic Cella Vinaria CAT
Havaneres i cançons cubanes amb el grup Els Cremats. 
Organitza: Ajuntaments d’Alella, El Masnou i Teià

Dissabte 11 de setembre 

17h Casal de la Gent Gran Can Gaza 
Xerrada. Hàbits alimentaris al segle XXI, un repte? a càrrec Col·legi  
Farmacèutics de Barcelona.
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Dimarts 5 d’octubre
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SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA
DEL 22 AL 29 DE SETEMBRE
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