
Can Gaza estrena un espai lúdic i de salut dissenyat per treballar 
les facultats físiques i sensorials.
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SUMARI ADÉU AL PEATGE 

EDICIÓ I COORDINACIÓ:
Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament d’Alella
D.L. B-17963-84 · Imprès en paper reciclat

Exemplars i distribució gratuïts a tots els habitants.
Feu-nos arribar els vostres dubtes o suggeriments a comunicacio@alella.cat i consulteu www.alella.cat

L’any 1969 va entrar en funcionament la primera autopista 
de peatge de l’Estat entre Barcelona i Mataró. La via tenia la 
seva primera sortida de pagament a Alella. Aquest fet va con-
dicionar el creixement urbanístic i social del nostre poble. En 
pocs anys, l’autopista es va convertir en l’accés natural de la 
població: una porta per la qual havíem de pagar cada vegada 
que volíem entrar o sortir de casa.

L’any 2003, en ple debat ciutadà de contestació a la política 
discriminatòria de peatges a Catalunya, el govern municipal 
va decidir exercir la màxima pressió sobre la Generalitat per 
canviar la situació. A escala local, l’Ajuntament i els veïns i 
veïnes d’Alella van protagonitzar diversos actes reivindicatius 
davant de l’estació de peatge. A nivell institucional, el govern 
va obrir converses amb el Departament de Política Territorial. 
Aquestes gestions van donar el seu fruit i el febrer de 2007 es 
va posar en funcionament un sistema de bonificacions per als 
usuaris habituals que n’estableix la gratuïtat per tothom qui 
hi passa més de vuit vegades al mes en dia feiner.

Per rematar la feina, l’any 2008, engegàvem un procés a 
nivell comarcal del qual n’he estat actor. D’aquesta darrera 
negociació amb el Departament en va sortir un document 
d’acord que planteja millores als problemes de mobilitat a la 
comarca. Millores en el transport públic ferroviari i millores 
en els serveis de transport col·lectiu per carretera, d’infraes-
tructures i de bonificacions de peatges.

El 28 de setembre, el secretari per a la Mobilitat de la Gene-
ralitat, Manel Nadal, va donar a conèixer el projecte del futur 
traçat de la Ronda del Baix Maresme. Es tracta de la darrera 
versió dels laterals de l’autopista: una via gratuïta concebuda 
com a alternativa a la vella i obsoleta N-II. 

En el cas d’Alella, i gràcies a les gestions municipals, la pro-
posta elimina físicament el peatge d’Alella. Ja mai més hau-
rem de pagar per entrar i sortir del poble. També s’hi preveu la 
rotonda llargament reclamada per accedir-hi, sense envair el 
futur passeig de la riera, i, potser el més important, se segre-
guen els trànsits amb origen i destí a Teià i el Masnou, que ja 
no es produiran pel nostre accés. Els avantatges respecte de la 
situació actual són evidents, però la proposta no és perfecta. 
Per això, l’Ajuntament presentarà totes aquelles al·legacions 
que permetin millorar-ne l’encaix del seu pas per Alella.
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Una altra manera de posar-se en forma 
···································································································
El circuit, integrat per 14 mòduls, s’ha instal·lat al pati de Can Gaza i 
està dissenyat per millorar la qualitat de vida de la gent gran. 
···································································································

Alella va estrenar el 16 de setembre 
un espai lúdic i de salut per a la gent 
gran dissenyat per fomentar i millo-
rar les seves capacitats físiques. És el 
primer equipament d’aquestes carac-
terístiques instal·lat al municipi i està 
ubicat al pati de Can Gaza, l’edifici que 
acull el Casal de la Gent Gran d’Alella. 
La instal·lació ha estat cedida per la 
Diputació de Barcelona i compta amb 
l’assessorament del Col·legi de Fisiote-
rapeutes de Catalunya. 

A l’acte de benvinguda al nou equi-
pament van participar membres de col-
lectiu de gent gran i de persones amb 

L’espai lúdic i de salut està ubicat al pati de Can Gaza. 

discapacitat que van fer una sessió 
pràctica de la mà d’una fisioterapeuta 
de la Diputació. 

 L’espai lúdic i de salut, ubicat a 
l’aire lliure, consta de 14 elements di-
ferents per facilitar la pràctica d’exer-
cicis suaus, especialment dissenyats 
per afavorir les condicions físiques de 
la gent gran, contribuint a la millora del 
seu benestar i donant-los més segure-
tat en les activitats que fan a la seva 
vida quotidiana.  

El circuit disposa de rètols explica-
tius amb les activitats que es poden 
fer en cadascun dels elements i s’hi ha 

Mou-te avui. Ho notaràs demà 

Estar en forma contribueix a millorar la qualitat de vida. Amb aquesta premissa, 
l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona posen a l’abast de la gent gran en par-
ticular, i de tota la ciutadania en general, aquest espai lúdic ideat per millorar la 
coordinació i la forma física dels usuaris. El circuit està dissenyat per començar 
per un extrem i acabar per l’altre, seguint un ordre establert. El nombre aconsellat 
de repeticions per exercici és de 5 a 10.  Si la persona es troba cansada, ha de 
baixar el ritme o, si cal, aturar l’activitat i descansar. Cada persona ha de fer el 
circuit d’acord amb les seves condicions físiques i no es pot competir. 
Cinc raons per utilitzar l’espai públic: Per estar en forma, per distreure’s, per 
no rovellar-se, per fer salut, per relacionar-se amb altres persones. 

instal·lat un cartell amb informació del 
circuit i recomanacions d’ús. A més, 
s’hi han plantat arbres i s’hi ha instal-
lat mobiliari urbà, com ara una font, 
bancs i papereres per fer l’estada més 
agradable. Aquest espai lúdic també 
pot ser utilitzat per d’altres col·lectius, 
com ara els infants.

L’Ajuntament ha convocat una re-
unió amb tècnics de la Diputació, 
personal sanitari del Consultori local, 
agents dinamitzadors del Casal de la 
Gent Gran, i fisoterapeutes del Centre 
Mèdic i de les residències del municipi, 
amb l’objectiu d’establir un programa 
d’assistència i assessorament per al 
bon ús de les instal·lacions. La inten-
ció és que la gent gran pugui participar 
en activitats dirigides al menys un cop 
per setmana. 
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Primeres passes cap als camins escolars 
···································································································
És un projecte que pretén fer més segur anar a peu a l’escola. 
···································································································

Les primeres actuacions

Protecció amb pilones de la zona reservada 
a vianants del giratori de l’escola Fabra del 
Bosquet.
Instal·lació d’una barana de fusta a la part 
baixa del Bosquet.
Col·locació de tanques metàl·liques de protec-
ció en els revolts de l’avinguda de Ferran Fabra 
i ampliació d’un tram de vorera.
Col·locació de travesses de fusta a les escales 
de pujada de l’avinguda de Ferran Fabra.
Creació d’una zona de desencotxament davant 
l’escola Fabra del poble.
Senyalització de tres nous passos de vianants: 
un davant de l’escola Hamelin i dos davant de 
l’escola Fabra del poble. 

Fer més fàcil i segur el camí a l’esco-
la i afavorir l’autonomia dels infants 
en els seus desplaçaments per la via 
pública són els principals objectius del 
projecte de camins escolars que ha 
posat en marxa l’Ajuntament, conjun-
tament amb la comunitat educativa 
del municipi. Establir itineraris segurs 
i accessibles que permetin als infants 
anar a l’escola sense perill requereix in-
tervencions urbanes i de pacificació del 
trànsit, però també la sensibilització i 
la implicació de veïns i conductors.

Des de 2006, les regidories d’Edu-
cació, Mobilitat, Serveis Urbans i 
Governació treballen en l’elaboració 
d’aquest projecte, que es va concretar 
en un conveni de col·laboració amb el 
Consell Comarcal i la Diputació, i amb 
la realització d’un estudi específic per 
part de l’empresa Intra. 

El treball fa una diagnosi de la mo-
bilitat al municipi i dels desplaçaments 
als centres escolars, defineix les rutes 
principals i planteja les accions a des-
envolupar per millorar els recorreguts. 

L’estudi es basa en els resultats de 
780 enquestes sobre mobilitat que es 
van fer a famílies i alumnes de l’esco-
la Fabra, l’escola Hamelin i l’Institut 
d’Alella, a més dels estudis previs so-
bre mobilitat realitzats al municipi. El 

treball també inclou activitats educati-
ves a l’aula i al carrer per conscienciar 
els infants dels avantatges dels despla-
çaments a peu. En concret, els alum-
nes de 7 i 8 anys, dividits en grups, 
van mesurar la distància fins a l’escola 
i l’amplada de les voreres, van fotogra-
fiar els obstacles que dificulten el pas i 
van realitzar medicions de la velocitat 
dels vehicles i del soroll ambiental.  

Comissió de treball
Amb l’estudi a la mà, una comissió in-
tegrada per representants de l’Ajunta-
ment, de les direccions dels centres i 
de les respectives AMPES s’encarrega-
rà de fer propostes i projectar accions 
de sensibilització per donar a conèixer 
els camins escolars. 

Coincidint amb la celebració, per 
cinquè any consecutiu, de la Setmana 
de la Mobilitat Sostenible i Segura del 
22 al 29 de setembre, l’Ajuntament ha 
distribuït material divulgatiu entre els 
cursos d’infantil i primària de les esco-
les Fabra i la Serreta.

El Ple municipal del 30 d’agost va 
aprovar per unanimitat l’adhesió de 
l’Ajuntament a la Carta Internacional 
per Caminar, un manifest a escala pla-
netària de compromís i impuls de la 
mobilitat integral de les persones.  

S’han instal·lat tanques metàl·liques de protecció en els revolts de l’avinguda de Ferran Fabra.

Alumnes mesurant la velocitat dels vehicles. 

Travesses de fusta a la Plana d’en Gurri, al Rost.

Barana de protecció al Bosquet.
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L’Escola de la Serreta ja rutlla
··································································································
El nou centre escolar obre portes amb una vuitantena d’alumnes.

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

Els nens i nenes ja es belluguen per les 
aules de la nova Escola de la Serreta. 
El centre va iniciar les classes el 7 de 
setembre amb una vuitantena d’alum-
nes d’infantil i un intercicle de 1r i 2n 
de primària. La posada en marxa s’ha 
fet amb tota normalitat. 

L’Ajuntament estableix convenis 
de col·laboració amb les escoles
···································································································
El Consistori aporta més de 43.000 euros als centres públics i les AMPES.

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

Inauguració el 16 d’octubre 
Dissabte 16 d’octubre, a partir de les 12h, es 
farà la festa d’inauguració de la nova escola. A 
més d’una jornada de portes obertes, es faran 
activitats organitzades per l’AMPA. 

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

‘Parlem d’educació’, tallers i 
xerrades sobre temes educatius
La comunitat educativa d’Alella ha 
centralitzat en un mateix progra-
ma, Parlem d’educació, els tallers 
i xerrades que s’organitzen al llarg 
del curs adreçats a les famílies. El 
programa pretén incentivar la im-
plicació i la col·laboració dels pares 
i les mares, a través de les AMPES, 
en l’organització i la difusió dels ac-
tes i incrementar-ne l’assistència. 
Les sessions són obertes a tothom 
i abasten totes les etapes educati-
ves, de 0 a 18 anys. El contingut 
del programa pretén donar respos-
ta als dubtes i les necessitats que 
es plantegen a la família en cada 
franja d’edat. Les dues primeres 
sessions s’han programat per al 14 
d’octubre i el 16 de novembre. La 
primera es farà a la sala d’actes de 
l’Institut Alella a les 20h i serà un 
espai de debat i reflexió sobre com 
educar la llibertat a partir d’una re-
presentació teatral. La segona es 
farà a Els Pinyons, a les 17.15h, 
i està adreçada a les famílies amb 
infants de 0 a 3 anys. Tractarà so-
bre el llenguatge en aquests pri-
mers anys i com evitar les possibles 
alteracions des de l’entorn familiar. 
Les sessions seran conduïdes per 
especialistes en cadascun dels te-
mes tractats. 

Borsa de cangurs i professors 
Si busqueu cangur o necessiteu que 
els vostres fills o filles rebin clas-
ses particulars, el Punt d’Informa-
ció Juvenil disposa d’una borsa de 
cangurs i de professors amb un llis-
tat de joves alellencs que ofereixen 
aquest serveis. Més informació a 
93 540 72 45 i www.alellajove.cat. 

L’Ajuntament i els centres públics 
d’infantil, primària i secundària del 
municipi han formalitzat els seus com-
promisos mitjançant la signatura dels 
respectius convenis de col·laboració. 

Els convenis subscrits entre l’Ajun-
tament i les direccions i les Associa-
cions de Pares i de Mares de l’Institut 
Alella, l’escola Fabra i l’escola de la 
Serreta estableixen, entre d’altres, les 
aportacions econòmiques anuals de 
l’Ajuntament a cadascun dels centres.

És el segon any que es protocolitza 
aquest marc de col·laboració que pre-

tén enfortir els lligams i la relació entre 
la comunitat educativa i el municipi i 
garantir la implicació dels centres en 
la vida social i cultural del poble. Els 
convenis concreten un seguit de com-
promisos per part dels centres i les 
AMPES adreçades a millorar la qualitat 
educativa i la formació de l’alumnat. 
A més estableixen la participació dels 
centres en totes aquelles activitats que 
es desenvolupen al poble que es con-
siderin d’interès per a l’alumnat, amb 
l’objectiu de millorar la interacció amb 
els àmbits socioculturals del poble. 

Els alumnes de P5, en una de les aules dotades amb el nou mobiliari ergonòmic que ha posat a prova la Generalitat. 



Escola La Serreta
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L’Ajuntament va iniciar el setembre 
les obres de prolongació del carrer de 
les Sureres, entre els carrers Núria i la 
Vinya. Aquesta actuació ha d’habilitar 
zones d’aparcament i facilitar l’accés 
a les escoles, a més d’afavorir un lloc 
d’estada, de pas i de passeig per als 
vianants. 

El projecte preveu urbanitzar un 
tram de carrer, de 120m de llargada 
i 24m d’amplada, amb dos carrils de 
circulació de 3,5m, voreres de 4 i 3 m 
d’amplada i dues zones d’aparcament 
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Millora viària a la Serreta

En marxa les obres del FEOSL 

Èxit del programa de cessió de 
compostadors casolans 
La Xarxa de Compostadors Ca-
solans ja integra 210 famílies. El 
passat mes d’agost, l’Ajuntament 
va esgotar les existències de com-
postadors (50 unitats) de què dis-
posava per distribuir entre la ciuta-
dania, la qual cosa palesa l’interès 
per aquesta pràctica de reciclatge i 
generació d’adob natural. Tot i que 
no preveu establir nous acords gra-
tuïts de cessió d’ús de composta-
dors, l’Àrea de Sostenibilitat manté 
intacta la bonificació del 20% en la 
taxa de la brossa.  L’any 2009, 166 
famílies allenques tenien instal·lat 
al jardí aquest sistema per reciclar 
els residus orgànics i vegetals que 
produeixen.

Campanya de vacunació de la 
grip a Can Lleonart el 7 d’octubre 
Per facilitar l’administració de la 
vacuna contra la grip, el personal 
sanitari de l’Àrea Bàsica de Salut 
(ABS) del Masnou-Alella farà una 
sessió de vacunació a Can Lleonart 
adreçada als col·lectius de risc: les 
persones més grans de 60 anys i 
aquelles que pateixen una malal-
tia crònica. La sessió de vacuna-
ció s’ha programat per al dijous 7 
d’octubre, en horari de 10 a 12 i 
de 18 a 20h. Per poder-se vacunar 
cal dur la targeta sanitària. En cas 
de no formar part dels col·lectius 
de risc, cal portar una prescripció 
mèdica per poder vacunar-se.

Noves sessions del DNI electrònic
L’oficina mòbil del DNI torna a 
instal·lar-se a la comissaria de la 
Policia Local els dimecres 6 i 20 
d’octubre i el 3 i 17 de novembre 
per tramitar el carnet electrònic. 
Les persones interessades s’han 
d’apuntar prèviament a la Policia 
Local (93 555 24 12). L’expedició 
del DNI electrònic  exigeix la verifi-
cació de les impressions dactilars 
en el moment del lliurament i, per 
tant, cal que els interessats vagin 
personalment a recollir el docu-
ment. En cap cas es lliuraran els 
DNI a altres persones. Si no es re-
tira el carnet el dia establert no es 
podrà tramitar de nou el document 
ni recollir-lo en cap altra oficina. 

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

Aquest estiu han començat les obres 
per a la implantació d’una xarxa de fi-
bra òptica que connectarà els diferents 
equipaments públics del municipi. Les 
obres tenen un termini previst d’execu-
ció de quatre mesos. El cost d’aquesta 
actuació supera els 580.000€. A més 
de millorar l’intercanvi d’informació 
entre els diferents equipaments, l’actu-
ació és el primer pas per fer arribar la 
banda ampla a les llars del municipi.

També estan en marxa les obres 
d’adequació i millora de la xarxa de cla-
vegueram del carrer Santiago Rusiñol, 
que han de resoldre els problemes de 
drenatge superficial que pateix aquest 
carrer, on s’acumulen bona part de les 
aigües d’escorrentia del barri. El cost 
de les obres ascendeix a 104.000€. 
Les dues actuacions estan finançades 
a través del Fons Estatal d’Ocupació i 
Sostenibilitat Local (FEOSL). 

Obres de la xarxa de fibra òptica. Treballs al carrer Santiago Rusiñol. 

···································································································
Comença la prolongació del carrer de les Sureres fins al carrer la Vinya. 

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

en bateria amb capacitat per a 66 ve-
hicles. Les interseccions amb els car-
rers Núria i la Vinya seran amb rampes 
prefabricades de formigó per donar al 
vial aspecte de zona de vianants, amb 
velocitat limitada de 10Km/h. 

Es preveu la construcció d’un col-
lector d’aigües pluvials, que recollirà 
les aigües de les escoles, i la instal-
lació de 10 fanals i una vintena d’ar-
bres, bancs i papereres. El cost de les 
obres supera els 248.000€ i el termini 
d’execució previst és de quatre mesos. 
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L’Equador a Can Manyé 

Can Manyé ens proposa un 
viatge a l’Equador amb la 
mirada de Birte Pedersen, 
una artista noruega que viu 
a aquest país de l’Amèrica 
del Sud des de fa 30 anys. 
L’exposició Transicions frag-
mentades, que es pot visitar 
del 5 al 21 de novembre, 
mostra diferents realitats 
d’un país en transició, ple de 
contradiccions i marcat per 
un mestissatge físic i cultural 
que es debat entre la tradició 
i la modernitat, a partir de les històries 
que narren les 33 fotografies que inte-
gren la mostra. 

Les imatges -les històries- recolli-
des per Birte durant cinc anys, mos-
tren diverses cares d’aquests país: des 
dels seus paisatges lluminosos, la seva 
transformació productiva, la seva gent, 

···································································································
L’exposició Transicions fragmentades es pot visitar del 5 al 21 de novembre.

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

Ajuts a set projectes de cooperació
···································································································
Les iniciatives de desenvolupament amb subvenció alellenca es donaran a 

conèixer el 21 de novembre a les 3es Jornades Mirades al Món. 

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

Nova via d’accés al servei 
d’atenció terapèutica municipal
L’Ajuntament ha elaborat un proto-
col d’accés al programa d’atenció 
terapèutica municipal amb l’objec-
tiu de concretar les prestacions i els 
requisits que han de reunir les per-
sones beneficiàries. El programa 
ofereix atenció, orientació i suport 
emocional a persones que es tro-
ben en situacions de vulnerabilitat 
o conflicte. El servei, que es presta 
des de setembre el centre Epidaura, 
inclou diferents tractaments com 
ara l’orientació psicosocial, psico-
teràpia individual o familiar, ree-
ducació psicològica, pedagògica 
i logopèdica o mediació familiar. 
Per poder accedir cal presentar una 
instància a l’Ajuntament, adjuntant 
un certificat d’empadronament i un 
justificant d’ingressos anuals de la 
unitat de convivència. Per tenir dret 
a participar en aquest programa, 
que suposa un descompte al preu 
de la sessió, no es pot superar el 
llindar econòmic de 20.000€ anu-
als per unitat familiar. El preu de 
la sessió és de 27€, si s’accedeix 
directament, i oscil·la entre els 20 
i els 3€ quan es tracta de derivaci-
ons de Serveis Socials. 

Descomptes a la piscina 
El Complex Esportiu Municipal 
ofereix fins al 16 d’octubre un des-
compte especial del 50% en les 
quotes d’inscripció. La campanya 
de promoció inclou una revisió 
mèdica gratuïta i una bossa d’es-
port de regal. Més informació a 
alella@ufec.cat i 93 555 18 95. 

Sortida al Teatre Lliure
Can Lleonart ens proposa una sor-
tida al Teatre Lliure el 17 de no-
vembre per veure l’obra Vida pri-
vada, de Josep Maria de Sagarra. 
La sortida té un preu de 25€ i cal 
inscriure-s’hi a Can Lleonart abans 
del 5 de novembre. Més informació 
a www.canlleonart.com.

Fe d’errades
El guanyador del concurs de peres farcides 
es diu Josep Contreras i no Josep Corbera 
com es va publicar a ‘El Full’ anterior. 

els seus somnis, el seu sincretisme reli-
giós o les seves desigualtats socials.

L’exposició s’inaugura divendres 5 
de novembre a les 19.30h. A més de 
les visites guiades per l’artista del 6 i el 
7 de novembre a les 11.30h, s’ha pro-
gramat una conferència i projeccions 
de documentals sobre l’Equador. 

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

Alella donarà enguany suport a set pro-
jectes de cooperació al desenvolupa-
ment internacional, a través d’una part 
del 0,7% dels ingressos ordinaris que 
destina l’Ajuntament a aquesta causa.  
La subvenció a aquests projectes ha es-
tat acordada a proposta de la  Comissió 
de Cooperació Internacional d’Alella,  
que és l’encarregada d’avaluar els pro-
jectes presentats a la convocatòria. Les 
set iniciatives es repartiran un total de 
25.700€ i es donaran a conèixer a les 
Jornades Mirades al Món.

Els projectes promoguts per Orga-
nitzacions No Governamentals que re-
bran suport alellenc són:

Adequació i funcionament d’una es-
cola a Bresma (Haití), de Familias sin 
Fronteras por la Infancia (5.000€).
Construcció d’una escola al poblat 

de Goyle (Mali), d’Ajuda al Desenvo-
lupament (4.300€).
Finalització de la construcció del 
centre sociosanitari i educatiu de 
Maju Bahal (Katmandú), d’Amics del 
Nepal (3.300€).
Projecte de suport a la comuni-
tat i als discapacitats a Matitlán 
(Guatemala), de la Fundació Espai 
Salut (3.300€).
Lluita contra la ceguesa a l’Índia, 
de la Fundació Ramon Martí Bonet 
(3.300€).
Prevenció i promoció familiar a 
Macha’k Sartawi (Bolívia), de l’Aso-
ciación Proyecto Mi Casa (2.200€).
Suport a l’escolarització en el de-
partament d’Ousssouye (Senegal), 
promogut per la Fundació Educació 
Solidària (4.300€).
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Les mil cares de la Verema 

La Festa de la Verema segueix guanyant 
adeptes any rere any. Als seus 36 anys 
d’història, la festa continua viva i dis-
posada a tastar noves propostes. Entre 
les novetats d’enguany, cal destacar 
l’èxit de la primera Cursa de la Verema, 
que va aplegar 300 atletes; el sorollós 
i vistós debut de la colla dels Trabu-
caires del Vi d’Alella, que han tingut 
un protagonisme especial en aquesta 
edició, o la visita guiada a un celler en 
anglès. No ha tingut la mateixa accep-
tació la ubicació de parades d’artesans 
a la plaça d’Antoni Pujadas, que no ha 
arribat a quallar per manca de públic.

L’afluència de visitants a la Mostra 
gastronòmica i de vins s’ha mantingut 
en els nivells de l’any anterior, quan es 
va batre un rècord d’assistència, amb 
un total de 38.504 degustacions, 500 
més que el 2009. 

Concurs d’aparadors
1r premi Friselina
Menció especial Casa Librada 

Concurs de tastavins
1r premi Lourdes Rispa
2n premi Sergi Oliveras 

Concurs de vinyataires 
1r premi  Joan Comulada
Menció especial  Rosario Ojeda 

La nota negativa van ser els ac-
tes vandàlics i delictius de la mati-
nada de dissabte, com ara la crema 
d’una caseta de fusta al pati dels Pi-
nyons i el robatori a la barra del Casal 
d’Alella.

La verema solidària 
L’assemblea local de la Creu Roja del 
Masnou, Alella i Teià va recaptar 950 
euros durant la Festa de la Verema que 
seran destinats a ajudar famílies ne-
cessitades. A més, 54 persones es van 
apropar al banc de sang per fer la seva 
donació. La Creu Roja agraeix la parti-
cipació i anima la ciutadania a seguir 
col·laborant a través del banc d’ajudes. 
Informeu-vos al 93 555 21 21.

La verema esportiva
L’equip local, l’Alella FC es va imposar 
al PB Sant Cugat per 7 gols a 1 en el 
Trofeu de la Verema celebrat l’11 de 
setembre. En bàsquet, en la categoria 
sots-21 el CB Alella va guanyar al CB 
Pedagogium per 65 a 52. En la catego-
ria sènior, el CB Alella va perdre contra 
el CB Ripollet per 62 a 78.

La colla dels Trabucaires del Vi d’Alella va tenir un paper destacat durant la Festa de la Verema. 

···································································································
Alella torna a fer ple amb la XXXVI Festa de la Verema. 
···································································································

I Cursa de la Verema
1r Classificat general José Portillo
2n Classificat general Sergi Andrés 
3r Classificat general Oleguer Solà

1r Classificada femení  Anna Cos
2a Classificada femení  Marta Turroja
3a Classificada femení  Iolanda Rodríguez

1r Classificat local Pablo Amorós
1a Classificada local Alicia Izquierdo

Fe d’errades
Les dades de contacte del celler Alta Alella pu-
blicades al programa de la Festa de la Verema 
són incorrectes. Les referències correctes són: 
altaalella@altaalella.cat / www.altaalella.cat



Tallada de raïm

Pregó oficial Visites als cellers

Taller +Verema

Trobada de gegants

 I Cursa de la Verema

Trepitjada de raïm

Presentació dels vins DO Alella
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Homenatge a Guida Alzina, el 23 d’octubre al 
lliurament dels Premis Literaris Alella 2010 

Vicenç Villatoro i Matthew Tree, al Correllengua 

El lliurament de premis literaris forma part del programa del Correllengua 2010 que fa parada a Alella 
del 20 al 31 d’octubre. Reivindicarà la plena normalització de 
la llengua catalana a través de diversos actes com xerrades, 
activitats literàries, representacions teatrals o un espectacle 
infantil. El Correllengua compta enguany amb dues persones 
destacades en món de la literatura i els mitjans de comunica-
ció: l’escriptor i periodista Vicenç Villatoro i l’escriptor Matthew 
Tree. Villatoro parlarà del català com a eina de cohesió social i 
Tree presentarà el seu llibre ‘Negre de merda’. El 23 d’octubre a 
les 11.45h arribarà la flama a la Plaça de l’Ajuntament i es farà 
la lectura del manifest. Els dies 29, 30 i 31 d’octubre tindrem 
oportunitat de veure la representació d’’El Florido Pensil’, del 
teatre Pàmpol del Casal d’Alella, que es va anul·lar a la Festa 
Major a causa de la pluja. 

Alella celebra la Diada 

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

Verema romana al CAT 
El 4 i 5 de setembre,  el Parc Ar-
queològic Cella Vinaria CAT es va 
traslladar més de 2.000 anys en-
rera per reviure com celebraven els 
romans l’arribada del vi amb a la 
primera festa Vinalia Rvstica.

El lliurament dels Premis Literaris 
Alella 2010, que es farà el 23 d’octu-
bre a Can Lleonart, tindrà enguany un 
component molt especial. El certamen 
Alella a Guida Alzina celebra el seu 
desè aniversari amb un homenatge a 
l’escriptora que li dóna nom. Durant 
l’acte es llegiran alguns poemes inèdits 
de la poeta alellenca i s’estrenarà una 
peça musicada de Narcís Perich sobre 
un dels seus poemes. També es projec-
tarà un audiovisual sobre la seva trajec-
tòria com a escriptora. 

Finalitzat aquest acte, es farà al ma-
teix escenari de Can Lleonart un con-
cert de música catalana d’homenatge a 
la poeta alellenca. Josep Mas, tenor del 
Gran Teatre de Liceu, i Josep Buforn, 
pianista titular de l’Aula de cant del 
Palau, interpretaran obres de Toldrà, 
Morera, Pahisa, Mompou i Sist. 

El concert és gratuït però cal reco-
llir prèviament l’entrada a Can Lleonart. 
Més informació a www.canlleonart.com

L’Ajuntament i una trentena d’entitats  
van participar en la tradicional ofrena 
floral que es fa cada any a Can Lle-
onart amb motiu de la Diada de l’Onze 
de Setembre. Durant el seu discurs, 

l’alcalde d’Alella, Andreu Francisco, 
va tornar a reclamar el dret a decidir. 
“Catalunya ens necessita a tots per fer 
un país millor. Catalunya serà el que 
nosaltres vulguem”, va dir.

84 obres aspirants als premis 
Enguany s’han presentat un total de 84 
obres aspirants a guanyar un dels tres 
premis literaris. El més concorregut és 
el de contes Alella a Guida Alzina, que 

ha rebut 61 treballs. El premi més ve-
terà, el de poesia Alella a Maria Oleart 
té 18 aspirants i el de relats curts d’as-
tronomia Alella a Isidre Pòlit ha rebut 
6 narracions.  
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Grups municipals (Aquest espai se cedeix als grups municipals, que decideixen l’ús que en volen fer)

ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA L’àgora de la comunitat educativa

CONVERGÈNCIA I UNIÓ Què fa la policia allà dalt?

En què s’haurà distingit el govern de l’alcalde Fran-
cisco? Haurà estat la seva gestió un model de mo-
dernitat, racionalitat i eficàcia? Quin és el seu pro-
jecte més enllà de presidir el Consorci de la D.O. 
sense resultats coneguts? 

L’any 2003, el nou govern municipal es troba 
amb un cadastre revisat i una gran efervescència ur-
banística que ben aviat li permeten recaptar el que 
mai abans l’Ajuntament havia ingressat. Es puja la 
taxa d’escombraries. Tot de cara. Ja només calia 
aprofitar l’evident esgotament dels anteriors governs 
municipals... i aquí pau, molta pau, i allà glòria...

Glòria? Amb quins resultats s’ha gestionat l’abun-
dància? En quines condicions  se’ns ha situat en la 
crisi? Si es considera que gairebé tots els alcaldes 
del món occidental fan obres, i polítiques socials, i 
reparteixen subvencions, doncs segurament el més 
rellevant del mandat del nostre alcalde haurà es-
tat haver disparat els costos fixes de l’Ajuntament, 
que han passat de 5,9 a 9,2 milions d’euros, sense 
aportar recursos externs significatius i deixant en 
conseqüència força malparada la inversió. O potser 
és que amb la piscina ja ho teníem tot fet? Alella ha 
posat els diners i l’alcalde ha inflat la maquinària. 
És aquest un bon model de gestió? Sembla talment 

com si el poble hagués fet més pel seu alcalde que 
no pas a l’inrevés. Quedem-nos aquí.

Hi ha la gestió exigent i responsable, i hi ha 
aquella altra “gestió” pública que s’acaba acomo-
dant en un cert modus vivendi. A Alella estem a 
prop d’aquesta segona manera de fer. I és així com 
s’expliquen certes coses, com ara que l’alcalde 
perdi tant sovint el sentit institucional del càrrec, 
posant-se ell mateix per davant del que representa. 
Ho hem vist als actes oficials de la Festa de la Vere-
ma: en lloc de l’alcalde ha comparegut el candidat 
Francisco a recitar-nos el seu pamflet electoral. I 
per cert, què fa la policia allà dalt ?

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

El proper mes de novembre tindrà lloc la primera 
reunió del Consell Escolar Municipal (CEM) d’Alella. 
Aquest òrgan de participació -on estan representats 
tots els sectors del món educatiu, centres públics i 
privats, d’educació reglada i no reglada- permetrà 
d’articular amb més coherència, coordinació, dià-
leg i cohesió moltes de les accions educatives que 
ja es duen a terme al municipi. A més, contribuirà 
a pensar i a construir col·lectivament les propostes 
educatives de futur que necessita la nostra comu-
nitat educativa integrada pels infants, la gent jove, 
el professorat, els pares i les mares i la gent adulta 
que es vol continuar formant. 

Moltes de les decisions que es prenen a nivell 
educatiu i formatiu no es fan realitat d’avui per 
demà, sinó que requereixen d’una bona planifica-
ció, de treball en xarxa, de consens i, sobretot, de 
continuïtat i de perseverança. Sabem, a més, que 
tot sovint les accions educatives requereixen també  
de decisions que van més enllà de l’escola i que per 
tant necessiten de la complicitat i la implicació de 
tothom. Ens cal tractar-nos més per crear aques-
tes complicitats i establir vincles que ens facilitin 
el treball cooperatiu. Vivim en un món complex en 

el qual tots aquests valors i compromisos són es-
sencials.

Amb la posada en marxa del CEM, Alella gua-
nya un nou espai per conèixer-nos amb més pro-
funditat, per  debatre les qüestions educatives que 
afecten el nostre municipi; un espai per marcar-nos 
objectius, per proposar i per tirar endavant projec-
tes compartits pel professorat, les AMPES i totes les 
persones implicades en l’educació. 

Parlem de projectes de present com ara els ca-
mins escolars, els programes de formació per a les 
famílies, l’oferta d’activitats extraescolars o els es-
deveniments culturals d’abast local, però també de 
tots aquells que poc a poc vagin sorgint i es creguin 
necessaris.

Estem convençuts que aquest nou fòrum serà 
una oportunitat per enfortir les relacions entre els 
centres educatius, entre aquests i l’administració 
local, entre les AMPES i les seves respectives esco-
les. I tot plegat amb l’objectiu de continuar millo-
rant la qualitat educativa del nostre poble.

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 Alella: endeudamiento e improvisación

AMOR PER ALELLA, C.O.R. Perdoneu, però algú ho havia de dir

Tel: 93 540 82 47
freixescs@alella.cat

Només cal sortir i donar un tomb pel poble, que ja 
palpes a l’ambient que tot són problemes. La gent 
del poble ha arribat a uns extrems que està farta 
i, sobretot, fatigada. Per exemple, les darreres ac-
tuacions al barri del Rost amb temes de limitació 
d’aparcaments han generat controversia entre el ve-
ïnat. No és que hi hagi una oposició a la col·locació 
de pilones, ja que un gran nombre de vehicles obs-
taculitzava les voreres, però tampoc s’ha rebut una 
solució efectiva per poder estacionar els vehicles. 
I això, en un barri on el tant per cent de gent gran 
és elevat, és un problema. T’encamines cap al cen-
tre, t’atures, i alguns propietaris d’establiments et 
comenten i es queixen que el centre del poble està 
abandonat per part de l’Ajuntament. Reclamen més 
atenció i que es potencïi una zona que sempre ha 
sigut el punt de trobada de tots els alellencs. Fins hi 
tot proposen que el mercat de marxants de diven-
dres s’instal·li definitivament a la mateixa plaça de 
l’Ajuntament, com en les antigues àgores romanes, 
on el comerç era un dels puntals econòmics de la 
vila. També reps queixes de la darrera Verema. Un 
cop més, s’escoltava pel megàfon: “ho sentim però 
haurem de fer revenda de tiquets” (volent dir, és 
clar, que s’haurien de retornar els diners). I és que, 

com sempre, després de fer una cua infernal, ja no 
quedava menjar..., falta de previssió? Sort que tenim 
la paradeta de creppes. Ja en portem unes quantes 
així. Llavors decideixes anar direcció cap al cemen-
tiri. I transitar a peu pel carrer Doctor Homs és im-
possible. El mal estat de les voreres plenes d’herbes 
i troncs d’arbres –que s’han fet els amos de la vore-
ra– t’obliguen a caminar pel mig de la calçada, i no 
cal dir què passa si portes cotxet de nen ... Però no 
tot és tant dolent. Veiem, per exemple, que aprovar 
els pressupostos d’enguany amb el govern dóna els 
seus fruits. Hem aconseguit la instal.lació de la tan-
ca protectora que puja per l’avinguda Ferran Fabra 
en direcció a les Escoles; ara estarem una mica més 
protegits. Per cert, algú sap on ha quedat la famosa 
marca “Alella, talent i vinyes”? Nosaltres NO. Un dia 
s’aixeca el govern decideix crear un logotip –bona 
iniciativa– i després no sap com desenvolupar la 
imatge corporativa. La Verema hauria estat un bon 
aparador per vendre i promocionar aquesta nova 
marca. En fi, s’acosten eleccions, comencem a re-
bre a les busties de casa, juntament amb el cataleg 
de l’IKEA, els primers opuscles promocionals dels 
diferents grups municipals i, francament, és més del 
mateix. Perdoneu..., però algú ho havia de dir. 
  

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

El alcalde Andreu Francisco pasará a la historia de 
Alella por haber sido el Alcalde que más obra pú-
blica ha realizado en el pueblo. También es verdad 
que es el Alcalde con más recursos económicos, 
con más multas, con más impuestos. Pero tambi-
én pasará a la historia por ser el Alcalde que más 
mintió y endeudó al pueblo. Baste echar la vista 
unos meses atrás. El asunto de las cámaras ilega-
les del semáforo que tuvo que acabar suprimiendo 
tras nuestra denuncia. Les prometió a los vecinos 
por televisiones públicas que aquellos que pagaran 
la multa no les quitaría los puntos del permiso de 
circulación. Evidentemente mintió, porque eso no 
es potestad de un alcalde y hubiera cometido un 
delito de prevaricación. Prometió que no subiría el 
IBI y también mintió y lo subió. Ahora todos pa-
gamos más impuestos en Alella. Nos ofreció una 
piscina e instalaciones deportivas de primer orden 
a coste cero. Las obras de la piscina supusieron un 
coste no previsto ni presupuestado de algo más de 
un millón de euros. Compró la fábrica de pinturas 
para tener el edificio abandonado. Ahora, nos en-
contramos con el primer desajuste en relación a las 
obras de colegio. Para empezar, y pese a que la 
Generalitat no tenía el dinero comprometido para 

pagar las obras, el Alcalde se empeño en iniciar-
las pagando el Ayuntamiento. Para ello firmó un 
convenio con la Generalitat en virtud del cual se 
nos devolvería en plazos los casi cuatro millones de 
euros de las obras. El Ayuntamiento ha pedido un 
préstamo bancario a una entidad bancaria porque 
la Generalitat no ponía ni un euro. Ahora resulta, 
que ya con las obras iniciadas que tanto deseaba 
el alcalde republicano, nos plantea la primera des-
viación de esas obras mediante una modificación 
de crédito presupuestario por valor de 100.000 
euros. Así empezamos con las obras de la piscina. 
Su obsesión por construir, inaugurar, comprar…con 
un único interés electoralista nos aboca al colapso 
financiero. Es probable que Andreu Francisco haya 
sido el Alcalde que más haya construido en el pue-
blo, pero no cabe ninguna duda que también es el 
que dejará a Alella arruinada cuando finalice éste 
mandato y se produzca un CAMBIO NECESARIO 
en el gobierno de Alella.
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GENT D’ALELLA Alella s’estima a si mateixa...

Amb la majoria que té el govern, els Comptes 2009 
han estat aprovats al Ple amb total comoditat. Tan 
si val si la oposició hem tingut o no accés a la infor-
mació en els terminis legalment vigents. O si hi ha 
una diferència superior als 2 milions d’euros entre 
l’Inventari i el Balanç; o si la memòria referida al 
Patrimoni públic de sòl es troba buida i no s’ha 
inclòs l’adquisició de la Fàbrica de Pintures.

 Tampoc mereix cap consideració que l’execució 
del pressupost de despeses durant el 2009 hagi 
estat del 67,15% ?. És a dir, quasi una tercera part 
d’allò de les promeses s’han quedat pel camí, des-
prés d’aprovar --també per amplia majoria- modifi-
cacions de crèdit per més de 4,4, milions d’euros.

Amb els esforços que fa aquest Govern amb 
imatge i propaganda, costa encaixar que no es faci 
una exposició sobre el nou Pla d’Ordenació Urba-
nística Municipal abans de la seva aprovació. El 
veïnat podria veure on ERC-LG vol ubicar una nova 
deixalleria; a quins punts del poble es vol construir 
i quins espais agrícoles amb vinyes s’han de con-
demnar (els hi falta pedigrí ecològic ?). Després de 
dita exposició, l’Ajuntament podria organitzar una 
consulta popular i així tot el veïnat tindria dret a 
pronunciar-se. Si es va fer amb motiu del dret a 

decidir no es farà amb la transformació del poble 
d’Alella ?.

Les enquestes indiquen que els catalans ens 
sentim poc estimats, i que estimen més Espanya, 
que els espanyols a nosaltres. Potser aquest exem-
ple és vàlid per a Alella, enfront de la Generalitat, 
enfront de la comarca del Maresme, enfront del 
nostre Ajuntament. Enfront de...

Pensem si ens estimen a nosaltres mateixos o 
simplement ens deixem liderar per interessos diver-
sos per als quals només som un punt en el mapa, 
o decidim actuar amb força i participació per a pro-
vocar els canvis al marge de conjuntures de qualse-
vol magnitud. Si ens estimen és hora de despertar.

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 Les eleccions al Parlament v el futur d’una nació

Tel: 615 844 719
seresijm@alella.cat

Catalunya ha canviat molt en els darrers anys de 
forma positiva. Els problemes d’avui dia no son el 
mateixos i el que persisteixen no poden ser abordats 
de la mateixa manera. Han sorgit noves situacions, 
algunes fruit de l’evolució positiva de la nostra so-
cietat, que demanen a un partit com el PSC noves 
idees, nous enfocaments i respostes que estiguin 
a l’alçada dels nous reptes. El PSC, com eina de 
transformació social, està fermament assentat en 
els seus valors de justícia social, llibertat, catala-
nisme i universalitat, igualtat de drets i d’oportu-
nitats, ha demostrat estar amatent als canvis, i en 
la seva tasca quotidiana a les institucions i en la 
reflexió política, ha donat resposta a les necessi-
tats i als anhels de la majoria dels catalans i cata-
lanes. Un partit polític, a més de ser progressista 
i transformador, ha d’estar sempre al servei de la 
societat i de les persones. Aquest concepte implica 
evitar la submissió a inèrcies derivades del passat. 
Per això hem procurat demostrar una coincidència 
plena amb la societat catalana, l’hem sabut inter-
pretar i representar com cap altra força política del 
país en part gràcies a la nostra experiència. El fet 
d’haver obtingut la confiança en la majoria de les 
eleccions celebrades lluny de dur-nos a la paràlisi 

auto complaent ha de continuar sent un estímul 
per continuar interpretant la societat mantenint la 
defensa dels nostres valors propis i la capacitat de 
transformació.

Catalunya, fruit de la crisi econòmica global i 
dels ràpids canvis socials i culturals, es troba avui 
en una situació ambivalent. Privilegiada en certs 
aspectes, amb una societat cohesionada en base a 
polítiques socials que vetllen per tal que ningú es 
quedi enrere, amb institucions democràtiques for-
tes i assentades amb un nivell d’autogovern insufi-
cient però important. El PSC està en alerta perma-
nent atès que aquelles fites conquerides pas a pas 
en els darrers anys semblen avui més fràgils que 
mai. Creixen les amenaces i les pors per un futur 
incert. Disposem de les eines per fer front a les in-
certeses que ens anuncien la mort de les polítiques 
del benestar mentre es fomenta l’individualisme i 
la irresponsabilitat política intentant fer retrocedir 
allò que sempre hem defensat els socialistes : el bé 
comú, l’interès general i la ciutadania responsable 
i compromesa.          



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 13 al 17 d’octubre (el dia 12 és festiu)
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 27 DE MAIG 2010 

Acords del ple

ACORDS DEL PLE
 
Reconeixement extrajudicial de crèdits  

El Ple va aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits 
per import de 52.690€ corresponents a despeses que no 
van entrar en el pressupost de l’any anterior amb dotació 
suficient.
Aprovat per unanimitat
Aprovació d’expedient de modificació de crèdit per suple-

ment.
El Ple va aprovar una modificació de crèdit per import de 
213.000€ finançats amb la incorporació de romanent de 
tresoreria que es destinen, bàsicament, a partides d’inversió 
de reparació, manteniment i conservació d’edificis munici-
pals i redacció de projectes.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+LG, PSC i COR i el vot 
en contra de CiU, PP i Gd’A
Aprovació d’expedient de modificació de crèdit per trans-

ferència.
El Ple va aprovar una modificació de crèdit per transferèn-
cies per un import de 75.700€. La partida més important 
correspon als 46.600€ destinats al mur de contenció de 

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: OCTUBRE

2 i 3  MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

9 i 10  BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83

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

16 i 17 GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08

23 i 24 MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

30 i 31 BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
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

l’Escorxador, i que es dediquen a l’arranjament del tram C 
de la Riera.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+LG, PSC, COR i Gd’A i 
el vot en contra de CiU i PP.
Aprovació de les bases per a la concessió d’ajuts agroam-

bientals al manteniment del paisatge i l’activitat agrària.
El Ple va aprovar les bases d’ajuts agroambientals que, com 
a novetat, enguany incorporen dins del bàrem de puntuació, 
una valoració de 4 punts, que és el màxim, per als conreus i 
finques forestals integrats en itineraris senyalitzats d’interès 
patrimonial o turístic.
Aprovat per unanimitat
Rebuig a la congelació de les pensions 

El Ple va aprovar una moció presentada pel grup municipal 
del PP, i transaccionada amb ERC+LG, que insta el Govern 
espanyol a corregir la decisió de congelar les pensions 
Aprovat per amb els vots a favor d’ERC+LG, CiU, PP i COR; 
l’abstenció de Gd’A i el vot en contra del PSC.
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Agenda d’activitats

Del 7 al 24 d’octubre
Sonocromatisme, l’art d’escoltar colors i pintar sons, de Neil Harbisson. 
Inauguració dijous 7 d’octubre a les 20h.

Del 5 al 21 de novembre
Transicions fragmentades, exposició de fotografia de Birte Pedersen.
Inauguració divendres 5 de novembre a les 19.30h.
Visites comentades per l’artista 6 i 7 de novembre a les 11.30h.

Dimecres, dijous i divendres de 17.30 a 20.30h. Dissabtes i diumenges d’11 a 14h.
Organitza: Ajuntament d’Alella  /  Més informació: www.canmanye.cat

Exposicions a Can Manyé, espai d’art i creació

20h Sala d’actes de l’Institut Alella
Teatre social. Com eduquem la llibertat? A càrrec de Teatre del Buit. 
Obert a totes les famílies amb fills/es a 5è i 6è de Primària i ESO.
Organitza: Ajuntament d’Alella - Col·labora: AMPES dels Pinyons, Fabra, Serreta i IES Alella

Dijous 14 d’octubre

17h Casal de la Gent Gran Can Gaza
Xerrada. Hàbits alimentaris del segle XXI. A càrrec de personal de 
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
Organitza: Ajuntament d’Alella i Diputació de Barcelona

Dimarts 5 d’octubre

20h Can Manyé, espai d’art i creació 
Inauguració de l’exposició Sonocromatisme de Neil Harbisson. 
Organitza: Ajuntament d’Alella 

20h Can Lleonart 
Lliurament de premis del 3r Concurs de Fotografies del Parc de la 
Serralada Litoral.
Organitza: Consorci del Parc de la Serralada Litoral i l’Ajuntament d’Alella

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Club de lectura. Nocturns, de Kazuo Ishiguro.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dijous 7 d’octubre

10h Can Lleonart
Itinerari. Passejada per la història d’Alella. A càrrec de Cristina Ar-
mengol, llicenciada en Humanitats i DEA en Història Medieval.
Preu: 4 euros (gratuït per als menors de 18 anys).  
Organitza: Ajuntament d’Alella

12h Escola de la Serreta
Festa d’inauguració. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dissabte 16 d’octubre

De 10 a 14h Skatepark (a la Riera Principal)
2a Festa a l’skatepark. Exhibicions i tallers d’skate, graffiti i beat-
box! Inscripcions fins al 15 d’octubre, places limitades.
Organitza: Ajuntament d’Alella

12h Plaça de l’Ajuntament
Activitat infantil. Pista que vinc!
Organitza: Ajuntament d’Alella

18h Can Lleonart 
Lliurament dels premis literaris i Homenatge a Guida Alzina.
Organitza: Ajuntament d’Alella

20h Can Lleonart 
Concert de Música catalana. Jordi Mas, tenor i Josep Bufon, piano. 
Gratuït (cal recollir les entrades prèviament).
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dissabte 23 d’octubre

19.30h Can Lleonart 
Cinema. Danton (França-Polònia 1982), d’Anderzj Wajda.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dijous 28 d’octubre

12h Plaça de l’Ajuntament
Ballada de sardanes amb la cobla Ressò.
Organitza: Agrupació Sardanista d’Alella

Diumenge 31 d’octubre

Del 10 al 17 d’octubre
Creuer pel Mediterrani obert a tothom, amb la companyia Royal Cari-
beean. Més informació i preus al telèfon 670 924 007 (Miriam).

Dissabte 24 d’octubre, a les 11h a les Golfes Can Lleonart
Presentació del DVD 15 anys de la meva història, farem un recorre-
gut visual pels 15 anys de l’Associació de Dones Montserrat Roig.
Al finalitzar la presentació s’oferirà un ‘pica-pica’.

Tallers i activitats obertes a tothom curs 2010-2011: Anglès. Entre-
nament de la memòria. Sevillanes (iniciació i perfeccionament). Ini-
ciació a la cuina. Joc del Rummikub. Inscripcions al local de l’associ-
ació, dimarts, dijous i divendres de 18 a 19h. Tel. 93 540 46 31.

Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella.

 15è aniversari de l’ADA

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
L’hora del conte. Música secreta, amb Lluís M. Bosch i Carolina Rius. 
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Dijous 21 d’octubre

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Contes per a adults. Festival Multipolar del Maresme. Allò que ningú 
no sap!?!?, a càrrec d’Albert Estengre.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Divendres 15 d’octubre

8.15h Davant de la plaça d’Antoni Pujadas
Sortida. Caminant per la Garrotxa. Amb Montserrat Figueras i Joaquim 
Saiz. Preu: 22 euros. Cal inscriure-s’hi abans del 20 d’octubre.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dimecres 27 d’octubre

12h Can Manyé, espai d’art i creació 
Visita comentada per l’artista a l’exposició Sonocromatisme i un pas-
seig per buscar el color d’Alella.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dissabte 9 d’octubre

12h Can Manyé, espai d’art i creació 
Visita comentada per l’artista a l’exposició Sonocromatisme i un pas-
seig per buscar el color d’Alella.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Diumenge 24 d’octubre

12h Can Manyé, espai d’art i creació 
Taller familiar relacionat amb l’exposició Sonocromatisme. Inscripci-
ons al 93 540 87 23 o pomersm@alella.cat.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Diumenge 17 d’octubre
17h Casal de la Gent Gran Can Gaza
Xerrada. Medicaments ús i abús. A càrrec de personal del Col·legi de 
Farmacèutics de Barcelona.
Organitza: Ajuntament d’Alella i Diputació de Barcelona

Dimarts 2 de novembre




