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El camp de futbol millora les 
instal·lacions amb nous vestidors  

Preinscripcions a l’escola d’adults 
Espai Actiu, del 14 al 30 de juny

El 19 i el 20 de juny torna la 
Festa del Joc i de l’Esport

Que soni la música!   
El Festival d’Estiu estrena una nova experiència de músics en 
residència que ens apropa al procés d’interpretació musical. 
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Aquest mes serà important en l’aposta estratègica municipal 

pel turisme de qualitat basat en el món del vi com a motor 

de desenvolupament econòmic i cultural, i per valoritzar el 

sòl agrícola. 

A principis de juny es constituirà el consorci de la DO Alella, 

un ens que agrupa quinze municipis i el Consell Regulador, 

amb l’objectiu d’establir i coordinar polítiques de promoció 

conjuntes del territori i generar sinèrgies entre tots els pobles 

dels dos costats de la serralada. 

El proper 20 de juny, si no hi ha cap contratemps, estrena-

rem la nova oficina d’informació i turisme de Can Lleonart, 

a les antigues dependències de la Policia Local. L’oficina ha 

de ser una de les principals portes d’entrada al territori de la 

Denominació d’Origen i al Parc de la Serralada Litoral. Tam-

bé aquest mes juny, la Mancomunitat de Serveis d’Alella, el 

Masnou i Teià, sota la presidència actual del nostre poble, 

assumirà la gestió del Centre d’Acollida Turística i del celler 

romà situats al terme municipal de Teià. 

Dins d’aquest àmbit, el passat 18 de maig una vintena d’ope-

radors turístics d’arreu d’Europa van visitar el nostre municipi 

en una ruta promocional sobre el passat i el present del vi al 

Maresme. 

D’altra banda, voldria remarcar que el maig van finalitzar les 

trobades del govern amb la ciutadania. Ha estat un bon exer-

cici per al rendiment de comptes, si bé l’assistència ha estat 

menys nombrosa del que hauríem volgut. 

Per últim, m’agradaria convidar-vos a gaudir del Festival 

d’Estiu, una proposta cultural que incorpora una proposta 

innovadora molt interessant de músics en residència que per-

metrà durant una setmana assistir lliurement als assaigs d’al-

gunes de les cites del festival, a Can Lleonart. Es tracta d’una 

proposta molt imaginativa per acostar la música i la creació 

artística a tota la població que us recomano molt vivament. 11·12·13
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Un juliol ple de melodies 
···································································································
El Festival d’Estiu Alella 2010 inclou cinc espectacles musicals i una 
nova proposta de músics en residència que assajaran durant una 
setmana a Can Lleonart amb audicions obertes al públic. 
···································································································

Els amants de la música tenen una cita 
les nits de juliol. El Festival d’Estiu ar-
riba a la sisena edició amb noves pro-
postes artístiques: quatre concerts i la 
projecció d’una òpera -programats per 
als dies 3, 10, 15, 17 i 24 de juliol- 
i una nova experiència de músics en 
residència que permetrà la ciutadania 
viure la passió per la música i el procés 
de creació de nou músics units especi-
alment per a l’ocasió. Els escenaris se-
ran els jardins de Cal Marqués i de les 
Quatre Torres, i el parc de Can Sors. 

3 de juliol: els espirituals de Gospel Viu!
El festival arrenca amb l’espectacle co-
ral i musical The Gospel X-Perience, de 
Gospel Viu!: un concert amb coreogra-
fies i ritmes en constant moviment que 
combina versions actuals d’espirituals i 
gospel popular i tradicional, amb peces 
d’autors moderns i petites incursions 
en el soul, el blues i el jazz. La cita 
és dissabte 3 de juliol al Passeig dels 
Jardins de Cal Marquès. 

10 de juliol: el flamenc de Las Migas 
Al Parc de Can Sors tindrem l’oportu-
nitat de gaudir d’un espectacle del fla-
menc fresc i vital que imposa el segell 
femení de Las Migas, amb la veu sin-
gular de Sílvia Pèrez i la música de les 
guitarristes Isabelle Laudenbach i Mar-
ta Robles i la violinista Lisa Bause. 
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15 i 17 de juliol: Músics en residència
Són la novetat del festival. Nou músics 
i nou instruments: Vladislav Bronevet-
zky (piano), Alícia G. Barrientos (viola), 
Jose Vicente Castelló (trompa), David 
Ethève (violoncel), Virgínia González 
(violí), María José Orduño (flauta tra-
vessera), Mireia Pintó (mezzosoprano), 
Joaquín Riquelme (viola) i Helena Sa-

tué (violí). La formació oferirà dos con-
certs als Jardins de les Quatre Torres 
i assajarà durant una setmana a Can 
Lleonart, en audicions obertes al públic 
(veure quadre adjunt). El programa del 
concert de dijous 15 de juliol inclou pe-
ces de Mozart, Reger i Shumann. Dis-
sabte 17 de juliol interpretaran Mozart, 
Strauss, Ravel i Dvorak. 

24 de juliol: ‘La Traviata’, de Verdi
El festival s’acomiada, com l’any pas-
sat, amb la projecció d’una òpera del 
Liceu als Jardins de les Estàtues de Cal 
Marquès. Seguint amb la trilogia del 
genial Giussepe Verdi, s’ha programat  
La Traviata, representada per l’Orques-
tra Simfònica i el Cor del Gran Teatre 
del Liceu de Barcelona. 

Assajos oberts al públic  

Diumenge 11 de juliol
10 a 14.30h  ·  Mozart i Schumann 
16.30 a 20h  ·  Ravel i Schumann  
Dilluns 12 de juliol
12.30 a 14.30h ·  Reger i Strauss
16.30 a 20.30h  ·  Dvorak i Mozart
Dimarts 13 de juliol
10 a 14.30h  ·  Mozart, Reger i Dvorak
16.30 a 20h  ·  Ravel i Schumann
Dimecres 14 de juliol
10 a 14.30h  ·  Dvorak i Schumann
16.30 a 20h  ·  Reger i Mozart 
Dijous 15 de juliol
10 a 11.45h  ·  Mozart 
12.30 a 14.30h  ·  Assaig general concert dia 15
Divendres 16 de juliol
10 a 14.30h  ·  Dvorak, Strauss i Ravel
16.30 a 18h  ·  Mozart
Dissabte 17 de juliol
12.30 a 14.30h  ·  Assaig general concert dia 17

Preludi als concerts

13 de juliol a les 20.30h a Can Lleonart
La professora de música i coordinadora de 
‘Músics en residència’ Judit Cuixart ens endin-
sarà en el món de la música de cambra i farà 
una introducció al programa dels dos concerts 
del 15 i 17 de juliol.

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

Venda d’entrades a partir del 15 de juny 
a Can Lleonart o a www.festivalalella.org
····················································
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El mercat de marxants canvia d’ubicació

El mercat setmanal de marxants ha 
canviat d’ubicació. Les parades s’han 
traslladat de la Rambla Àngel Guimerà 
i la Plaça de Can Lleonart, on esta-
ven fins ara, uns metres més a vall, a 
l’aparcament pavimentat de la Riera 
Principal, davant de Can Lleonart. 

El canvi d’ubicació, que es va ini-
ciar el 7 de maig, s’ha produït coin-
cidint amb les obres de pavimentació 
de la plaça de Can Lleonart. El trasllat 
no serà, però, provisional, sinó que la 
intenció del govern es mantenir les pa-
rades en aquest espai. 

El nou emplaçament ofereix un se-
guit d’avantatges respecte a la ubicació 

···································································································
Les parades s’han traslladat a l’aparcament de davant de Can Lleonart. 

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

anterior, com ara un millor ordenament 
de les parades i de l’espai de venda -
que queda més recollit i alineat-, així 
com la possibilitat d’ampliar el mercat 
amb la incorporació de noves parades 
a les 16 places autoritzades actual-
ment. Al tancament d’aquesta edició 
d’El Full, l’Ajuntament estava pendent 
d’un informe tècnic de reordenació de 
l’espai per tal d’avaluar el número de 
parades noves que es poden encabir en 
aquest emplaçament. El trasllat tam-
bé evitarà que es faci malbé la pavi-
mentació de la plaça de Can Lleonart 
amb l’entrada de vehicles i camions a 
aquest espai de vianants. 

Ja podeu triar el cartell de Festa Major

Votació popular
Fins al dimarts 15 de juny podeu votar per escollir el cartell 
que il·lustrarà la Festa Major de Sant Feliu 2010 entre els 
cinc treballs que han quedat finalistes en el concurs con-
vocat per l’Ajuntament. Per poder votar l’opció que més us 
agrada, cal que aneu personalment a Can Lleonart i us iden-
tifiqueu amb el DNI. Les votacions es tancaran el 15 de juny. 
És la primera vegada que el cartell de la festa serà escollit 
per votació popular entre les cinc propostes seleccionades 
per un jurat. El guanyador rebrà un premi de 500 euros.

El mercat de marxants ha canviat d’ubicació.
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El camp de futbol estrena vestidors 
···································································································
Les instal·lacions esportives s’han dignificat amb una estructura prefabricada. 

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

El camp de futbol ha millorat la seves 
instal·lacions amb nous vestidors. Es 
tracta d’una estructura prefabricada, 
dotada amb tots els elements neces-
saris per aquest tipus d’instal·lacions.  
Les noves instal·lacions van ser inau-
gurades diumenge 23 de maig. 

A l’acte, l’alcalde d’Alella, Andreu 
Francisco, el regidor d’Esports, Josep 
Maria Serés, i el president del Club de 
Futbol Alella, Joan Enric Muñoz, van 
coincidir a destacar la importància de 
les noves instal·lacions. 

Les obres han suposat una inversió 
per part de l’Ajuntament de 193.000€, 
sumant les instal·lacions, el condicio-
nament de l’entorn i el mobiliari. Els 
nous vestidors disposen d’una super-

fície útil de 95 m2. L’espai acull dos 
vestidors per als àrbitres, quatre per als 
jugadors, una sala de cures i un ma-
gatzem. Les instal·lacions estan dota-
des amb 21 plats de dutxa, 5 tasses 
de wàter i 6 lavabos. A més, disposen 
d’aigua calenta, aire condicionat i ca-
lefacció.

L’Ajuntament va decidir l’any pas-
sat enderrocar els antics vestidors, que 
estaven en molt mal estat, i substituir-
los per una instal·lació prefabricada per 
tractar de resoldre amb la màxima ce-
leritat la principal mancança d’aquest 
equipament. L’any 2004, el Club de 
Futbol va considerar prioritari instal·lar 
la gespa artificial, una actuació que va 
suposar una inversió de 359.000€.

Tres brigades netejaran els boscos durant l’estiu
Una dotzena de persones, distribuï-
des en tres brigades, treballaran fins 
al mes d’agost en la neteja d’algunes 
de les zones forestals d’Alella afecta-
des per les nevades del 8 de març. És 
una mesura excepcional per pal·liar els 
efectes d’aquesta nevada i es canalitza 
a través d’un pla d’ocupació per a per-
sones aturades.

El Consell Comarcal del Maresme 
ha coordinat les peticions de 15 dels 
18 municipis de la comarca. En total 
s’han contractat 180 persones. El cost 
d’aquesta actuació s’apropa al mi-
lió d’euros, entre sous i equipament. 
A més de seleccionar i contractar els 
treballadors, el Consell es fa càrrec de 
la seva formació i l’adquisició de ma-
terial. Els ajuntaments assumeixen la 
coordinació i l’organització de les bri-
gades que treballen en el seu territori. 

Segons els darrers càlculs, a Alella 
hi hauria 15 hectàrees de bosc amb 
afectació greu i 88 amb afectació mo-
derada. L’Ajuntament té previst que les 
brigades treballin juntes en tres sec-

tors: l’entorn del Camí del Greny (entre 
Can Cortès i Alella Parc), la zona de les 
fonts de l’Esquerda i dels Eucaliptus (a 
Mas Coll) i l’àmbit dels Ginestells (en-
tre Mas Coll i Can Comulada). 

Manteniment de franges de protecció
Durant el mes de maig s’han dut a ter-
me els treballs anuals de manteniment 
de les franges de 25 metres de protec-
ció al voltant de Nova Alella-Cal Baró i 
Can Comulada. Al tancament d’aques-
ta edició estaven pendents d’iniciar-se 
els treballs de poda, tala i retirada de la 
fusta d’una seixantena d’arbres caiguts 
o malmesos per la nevada dins de les 
franges de Mas Coll, Alella Parc i Can 
Magarola. L’Àrea d’Espais Naturals de 
la Diputació també ha avançat les se-
ves feines a l’entorn del Coll de Font de 
Cera i del torrent del Fonoll.

Els operatius mòbils es posen en marxa
Del 10 de juny a l’1 de setembre està 
en marxa l’operatiu mòbil de vigilàn-
cia. Es tracta d’informadors que recor-

ren els barris i camins de muntanya 
amb l’objectiu de sensibilitzar la ciuta-
dania del risc d’incendi. Aquest servei 
es complementa amb els voluntaris de 
l’ADF i els guardes i guaites del Parc de 
la Serralada Litoral. 

Treballs de manteniment  a Can Comulada.
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La Policia Local fa 9.000 actuacions en un any

Consells per protegir-se del mosquit tigre 

La Policia Local va realitzar prop de 
9.000 actuacions durant l’any 2009, 
una xifra que suposa un lleuger incre-
ment de l’activitat respecte de l’exercici 
anterior que es va tancar amb 8.658 
intervencions. Les tasques policials són  
diverses i abasten diferents àmbits com 
ara l’assistencial, l’administratiu, el de 
seguretat i el de control de trànsit. 

En matèria de policia administrati-
va, es van tramitar 1.734 denúncies o 
actes per incompliment de les ordenan-
ces municipals i es van fer 471 inspec-
cions policials de controls relacionats 

amb temes de medi ambient, comerç i 
consum i exercici d’activitats. 

En matèria de trànsit, la policia va 
tramitar 2.360 denúncies  -15 per in-
fraccions molt greus-, va realitzar més 
de 1.400 serveis de protecció escolar; 
va intervenir en 66 accidents de tràn-
sit i va haver d’utilitzar la grua en 33 
ocasions per retirar vehicles de la via 
pública. A més, l’any passat es van 
efectuar 43 controls preventius: 14 de 
transport escolar, 11 d’alcoholemia, 
10 de sistemes de seguretat pasiva i 8 
de conducció amb el mòbil. 

Pel que fa a l’àmbit de la seguretat, 
la policia va realitzar 298 diligències 
per delictes o faltes; va fer 278 identifi-
cacions i va tramitar 12 actuacions per 
drogues o armes. L’any passat es van 
produir municipi 89 robatoris a domi-
cilis i a empreses. 

Com a policia assistencial es van 
efectuar més de 600 serveis, com ara 
intervencions d’ajuda a les persones, 
atenció a la víctima, col·laboració amb 
els serveis d’emergència i actuacions 
amb menors i gent gran.  

Consells de seguretat a la llar

Evitar l’acumulació d’aigua, la millor arma contra l’insecte 

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

Eviteu les acumulacions d’aigua en zones de drenatge. 

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

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

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

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

Canvieu sovint l’aigua de les plantes que viuen en 
aigua i la dels abeuradors dels animals domèstics. 

Ja hi tornem a ser. Arriba la calor i amb 
les altes temperatures s’incrementa el 
perill que s’escampi el mosquit tigre. 
Per protegir-se contra l’insecte i evitar 
la seva proliferació cal prendre me-
sures preventives i és fonamental la 
col·laboració de la ciutadania. L’aigua 
estancada és el millor aliat d’aquest 
mosquit, per això és fa imprescindible 
tenir molt present que cal evitar les 
acumulacions d’aigua on puguin créi-
xer les larves i formar-se colònies. 

Ordenança municipal 
El maig de 2009, l’Ajuntament va 
aprovar una ordenança municipal per a 
la prevenció i control del mosquit tigre 
que estableix sancions per a aquelles 
persones que incompleixin les mesures 
preventives per evitar-ne la prolifera-
ció.

Dins de casa
Protegiu les obertures de més fàcil accés. 

Connecteu sempre l’alarma quan marxeu de 
casa o aneu a dormir.

Deixeu un llum encès a la nit a l’exterior.

Si observeu moviments estranys de 
persones que us facin sospitar, truqueu la 
policia.

Si creieu que un estrany hi ha entrat o hi vol 
entrar, obriu les llums i crideu.

Eviteu sempre la confrontació amb 
qualsevol intrús i faciliteu-ne la fugida.

En sortir de casa
Comproveu que tots els accessos estiguin 
tancats.

Tanqueu la porta amb clau.

Connecteu l’alarma.

Si torneu al domicili i observeu que algú hi 
ha entrat, no entreu i truqueu la policia.
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L’Espai Actiu obre les preinscripcions

L’Ajuntament promou la natació entre els infants
L’Ajuntament estén la subvenció als 
cursos de natació que fins ara oferia als  
alumnes de 1r i 2n de primària de l’Es-
cola Fabra a tots els infants del muni-
cipi nascuts a 2003. A partir d’ara, les 
criatures d’aquesta edat que no siguin 
alumnes de l’escola pública podran ac-
cedir gratuïtament a un curs de natació 
intensiu que es farà el mes de juliol al 
Complex Esportiu Municipal. 

L’objectiu d’aquesta mesura és afa-
vorir aquest tipus d’aprenentatge per-
què tots els nens i les nenes d’aquesta 
etapa sàpiguen nedar amb seguretat i 
evitar riscos d’ofegament entre la po-

·······················································································································································
L’escola d’adults d’Alella complementa la seva oferta amb un curs d’accés a la Universitat per a majors de 45 anys.

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

L’Espai Actiu, l’escola d’adults d’Alella, 
farà les preinscripcions per al proper 
curs del 14 al 30 juny. El termini per 
formalitzar la participació en els cursos 
i aportar la documentació requerida és 
de l’1 al 10 de setembre. La preinscrip-
ció es pot fer omplint els formularis que 
trobareu a la pàgina web de l’Ajunta-
ment (www.alella.cat) i enviant-los per 
correu electrònic a educació@alella.

cat, o bé presencialment a la regidoria 
d’Educació a Can Lleonart, de dilluns 
a divendres de 8 a 14h o de dimarts a 
dijous de 18 a 20h.

L’oferta formativa s’amplia amb un 
nou curs de preparació per a la prova 
d’accés a la universitat adreçat a perso-
nes majors de 45 anys. L’escola manté 
els cursos de preparació a les proves 
de català convocades per la Secretaria 

de Política Lingüística de la Generalitat 
-nivells A, B, C i D-, a més del curs de 
preparació per la prova d’accés a cicles 
formatius de Grau Mitjà i Grau Superior 
i el curs de preparació per a la prova 
d’accés a la universitat per a majors de 
25 anys.  Les classes comencen a l’oc-
tubre i finalitzen a finals de maig. Els 
cursos de català costen 66€ i la resta 
tenen un preu de 102€. 

blació infantil. L’Ajuntament ha arribat 
a un acord amb el Complex Esportiu 
per finançar el curs de natació a tots els 
infants d’aquesta franja d’edat.

Des que es va posar en marxa 
aquest equipament fa dos anys, l’Ajun-
tament assumeix el finançament dels 
cursos de natació de l’alumnat de 1r i 
2n de primària de l’Escola Fabra. Tam-
bé es fa càrrec del cost dels monitors 
que fan els acompanyaments de les cri-
atures a la piscina, de manera que les 
famílies no han de pagar res. 

Aquesta mesura també s’aplicarà a 
partir d’aquest curs a l’alumnat de 1r 

i 2n de la nova Escola de la Serreta.  
Per als infants nascuts el 2003 que no 
estiguin matriculats a cap de les dues 

escoles públiques, els cursets subven-
cionats no es fan durant el curs escolar, 
sinó que, en aquest cas, podran assistir 
de manera gratuïta als cursets intensius 
que ofereix la piscina durant l’estiu.

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

Totes les criatures nascudes el 2003 
es podran beneficiar d’un curs
de natació gratuït el mes de juliol.
···················································
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Atorgada una beca per fer estades 
solidàries a El Salvador
L’Ajuntament ha atorgat una beca 
per fer una estada solidària a El 
Salvador del 2 al 28 de juliol a Zara 
Gonzalez. L’altra beca inclosa en la 
convocatòria ha estat declarada 
deserta. D’altra banda, s’ha obert 
la convocatòria per a la concessió 
d’ajuts a projectes de cooperació al 
desenvolupament. Durant el mes 
de juny es poden presentar les sol-
licituds per accedir a aquests ajuts 
que atorga l’Ajuntament a partir del 
0,7% del pressupost d’ingressos 
municipals. Enguany, els ajuts a 
projectes de cooperació ascendei-
xen a 30.000€. Més informació a 
www.alella.cat.

Segon lliurament de bosses 
compostables a Can Lleonart
Del 28 de juny al 10 de juliol es 
farà el segon lliurament de bosses 
compostables a Can Lleonart. L’ho-
rari de recollida és de dilluns a di-
vendres, de 8 a 13h i de 17 a 20h, 
i dissabte de 10 a 14h. Les famílies 
que facin la recollida de bosses en 
els dos lliuraments anuals que fa 
l’Ajuntament es poden beneficiar 
d’un descompte del 10% en la taxa 
de la brossa. 

El servei de taxis a la carta fa una 
quarantena de serveis en un mes 
El nou servei de transport públic a 
la carta promogut per l’Ajuntament 
i el col·lectiu de taxistes del mu-
nicipi ha realitzat una quarantena 
de serveis en el seu primer mes 
de funcionament. Per utilitzar-lo 
cal efectuar la reserva amb una 
antelació de, com a mínim, 24 ho-
res abans a la demanda d’ús tru-
cant a l’Ajuntament, de 9 a 14h, 
o enviant un correu electrònic a 
sostenibilitat@alella.cat. El servei 
és exclusiu per a persones discapa-
citades i majors de 65 anys. 

Una delegació del poble bretó 
de Carquefou visita Alella 
Una delegació del Comitè d’Ager-
manament de Carquefou va visitar 
Alella els dies 22, 23 i 24 de maig 
coincidint amb la celebració del 
dotzè aniversari de la signatura del 
protocol d’agermanament. 

Més de 400 persones van participar 
el 23 de maig en el 69è Dinar d’Ho-
menatge a la Vellesa, la festa de reco-
neixement del municipi a aquest col-
lectiu. El dinar va ser elaborat i servit 
per voluntaris del poble que van cuinar 
nou paelles gegants -amb més de 500 
racions- a la pista exterior del polies-

Festa gran per als més grans 

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

Recital de dansa el 12 de juny 

L’Escola de Dansa d’Alella, que dirigeix 
el coreògraf i ballarí David Campos, 
acomiada el curs amb un recital de fi-
nal de temporada programat per al dis-
sabte 12 de juny al teatre Josep Maria 
de Sagarra de Sant Coloma de Grame-
net (Lluís Companys, 27).

Les entrades per assistir al festival, 
que és obert a tota la ciutadania, es 
poden adquirir fins al 7 de juny a Can 
Lleonart. El preu de les entrades és 
de 8€ a partir de 13 anys, 4€ per a 

···································································································
L’Escola de Dansa d’Alella acomiada el curs amb un festival que es farà el 12 
de juny al teatre Josep Maria de Sagarra de Santa Coloma de Gramenet.

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

menors d’aquesta edat i gratuït per a 
menors de 4 anys. 

El recital comença a les 18.30h i 
consta d’un programa de deu coreo-
grafies adaptades als diferents cursos i 
edats, on les alumnes de l’escola mos-
traran el resultat del treball artístic i 
formatiu assolit al llarg del curs. 

Inscripcions per al proper curs
L’Escola de Dansa reprendrà l’1 d’octu-
bre les classes que imparteix al Polies-
portiu Municipal. Les alumnes que ja 
estan matriculades aquest curs hauran 
de confirmar la seva continuïtat abans 
del 30 de juny. El termini per forma-
litzar les inscripcions per a les noves 
alumnes és de l’1 al 10 de setembre. 
Més informació a educació@alella.cat. 

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

Les entrades per assistir al recital, que 
és obert a tota la ciutadania, es poden 
adquirir a Can Lleonart fins al 7 de juny. 
···················································

portiu. L’acordionista Zdzislaw Grygus 
va tornar a animar la festa amb la seva 
música. A l’acte es van llegir alguns 
dels 14 treballs presentats al 1r recull 
Relats des d’Alella. El dinar d’home-
natge va cloure les 3es Jornades per a 
la Gent Gran celebrades del 17 al 23 
de maig. 
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Arrossos al Bosquet 

Torna la flama des del Canigó

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

El Bosquet tornarà a omplir-se de gent 
i de bons arrossos el proper diumenge 
13 de juny a l’Aplec de l’Arròs que or-
ganitza cada any el Casal d’Alella, amb 
el suport de l’Ajuntament. La cita arri-
ba a la seva 36a edició amb el mateix 
objectiu amb el qual va néixer: ser una 
jornada de trobada de veïns i veïnes i 
gaudir plegats d’un dia d’esbarjo a l’ai-
re lliure assaborint una bona paella. 

Les persones afeccionades a la 
cuina podran demostrar els seus dots 
culinaris participant en el concurs d’ar-
rossos i cassoles d’arròs. Les inscrip-
cions s’obren a les 10h, en el mateix 
espai, i la participació està limitada a 
30 concursants que seran seleccionats 
en rigorós ordre d’inscripció.

L’organització facilita la llenya, el 
lloc per fer foc i l’aigua. La resta d’estris 
i ingredients els han de portar els parti-

cipants. Està taxativament prohibit fer 
foc fora dels llocs establerts i els con-
cursants estan obligats a deixar el foc 
apagat, recollir la brossa i deixar l’espai 
que han ocupat al més net possible. 

A partir de les 13.30h, el jurat valo-
rarà els arrossos presentats al concurs i 
els premis es lliuraran a les 16h com a 
cloenda de la jornada. 

Per amanir el diumenge festiu, 
mentre es preparen les cassoles, els 
assistents podran participar en una 
activitat infantil. D’11 a 14h s’instal-
laran jocs gegants per a tots els gustos 
i totes les edats. 

Un web informa com anar a la 
universitat en transport públic
El Router Universitari és un aplica-
tiu informàtic promogut per l’Agru-
pació de Municipis amb Transport 
Urbà (AMTU) que informa de com 
anar en transport públic des d’Alella 
fins a qualsevol dels centres univer-
sitaris de la regió metropolitana. Per 
accedir cal consultar el web www.
amtu.cat/router i escollir el poble 
d’origen i el centre de destí. 

Estiu Jove 2010 
La regidoria de Joventut ha preparat 
dues setmanes d’activitats per a jo-
ves a partir de 12 anys. Del 5 al 16 
de juliol (de 10 a 17 hores) s’han 
programat sortides a l’Illa Fantasia, 
a El Bosc Vertical i a l’Skating, a 
més d’activitats de mar, un passeig 
amb patinet elèctric (Segway) i una 
nit d’acampada al càmping del 
Masnou amb sopar a la platja. Cal 
fer les inscripcions abans del 22 
de juny. Més informació a l’Àgora, 
Punt d’Informació Juvenil (93 540 
72 45) i a www.alella.cat.

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

Les inscripcions al concurs de paelles  
s’obren a les 10h en el mateix espai. 
···················································

Fem la festa amb seguretat 

No deixeu roba estesa, ni tendals i tanqueu 
les portes i finestres als llocs on es facin 
revetlles.
No guardeu els petards a la butxaca, no els 
fiqueu en totxanes o altres recipients i se-
guiu sempre les instruccions d’ús. 
No llanceu petards ni coets a menys de 500 
metres de les zones boscoses, ni en diagonal 
ni en contra del vent. 
No feu fogueres sense tenir l’autorització.
No feu servir líquids inflamables, ni cremeu 
pneumàtics, plàstics, roba o sprais. 

La flama del Canigó arribarà a Alella 
des del cim de la Catalunya Nord per 
tercer any consecutiu. El foc de Sant 
Joan recorrerà prop de 200 km en 
mans d’atletes del municipi i d’altres 
localitats veïnes, que aniran rellevant-
se des del Coll d’Ares, al Ripollès, fins 
al Maresme. La iniciativa està promo-
guda per l’Ajuntament i compta amb 

la col·laboració del Club d’Atletisme 
Serra Marina. 

El recorregut s’iniciarà la tarda del 
dimarts 22 de juny amb l’ascensió al 
Canigó, de 2.784 metres d’alçada. A 
mitjanit es cremen els feixos de lle-
nya que s’hi han portat des de totes 
les contrades del país i s’encenen les 
torxes que distribuiran el foc arreu dels 
Països Catalans.

A trenc d’alba, la flama arribarà al 
Coll d’Ares, on serà recollida pels cor-
redors del Club d’Atletisme Serra Ma-
rina. 

La flama arribarà a les 21.30h a la 
Riera Principal. L’encesa de la fogue-
ra donarà el tret de sortida d’una festa 
amb tots els ingredients de Sant Joan: 
botifarrada popular, coca, cava i músi-
ca de revetlla.  

Acompanya la flama 
Tothom qui vulgui té l’oportunitat 
d’acompanyar la flama en els darrers 

quilòmetres del recorregut afegint-se en 
algun dels punts de trobada previstos a 
Granollers, Dosrius, Vilassar de Mar, El 
Masnou i l’entrada al municipi, a Can 
Sors. Per a més informació, truqueu a 
Can Lleonart (93 540 40 24). 

···································································································
La cita és el 13 de juny i inclou un concurs de paelles i activitats infantils.

···································································································
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El 19 i el 20 de juny, 
fem la Festa del Joc i de l’Esport

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

Un miler de caminants 
No feia un dia esplèndid, però l’amena-
ça de pluja no va desanimar el públic 
fidel a la Caminada dels Tres Pobles. 
Prop d’un miler de persones, de totes 
les edats es va afegir a aquest passeig 
de germanor que des de fa cinc anys 
organitzen els municipis d’Alella, Teià 
i El Masnou. A més de practicar es-

port, els participants van gaudir de la 
natura i van compartir una bona esto-
na d’esbarjo a l’aire lliure. La caminada 
finalitza cada any en una de les tres 
localitats. Enguany el punt d’arribada 
era l’esplanada de l’antic camp de tir 
d’Alella. L’any que ve el passeig acaba-
rà al Masnou.  

El 19 i el 20 juny tenim una nova cita 
amb la 9a Festa del Joc i de l’Esport 
que organitza la regidoria d’Esports 
amb l’objectiu de fomentar la pràctica 
esportiva entre els infants i donar a co-
nèixer les entitats i les activitats que 
s’organitzen al llarg de l’any. 

El Poliesportiu Municipal Abelardo 
Vera estarà farcit d’activitats lúdiques 
i esportives durant tot el cap de set-
mana. La festa serà també la cloenda 
del curs de l’Escola d’Iniciació Espor-
tiva. Enguany, un total de 261 infants 
i joves d’entre 5 i 16 anys han pres 
part en alguna de les deu disciplines 
esportives que es practiquen a l’escola: 
atletisme, futbol sala, gimnàstica rít-
mica, judo, pre-esport, taekwondo, vo-
leibol, fit-kid, multi-esport i patinatge. 
Dissabte a partir de les 16h exhibició 

III concurs fotogràfic 
del Parc de la Serralada Litoral 
Fins al 15 de juliol es pot participar 
en el tercer concurs de fotografi-
es del Parc de la Serralada Litoral 
convocat pel consorci que gestiona 
aquest espai natural per tal de re-
collir imatges que contribueixin a 
difondre’n els valors naturals, cultu-
rals i històrics. El concurs és obert a 
afeccionats i professionals i consta 
de quatre modalitats: fauna, flora i 
paisatge, presència humana, i acti-
vitat productiva. El veredicte es farà 
públic el 7 d’octubre. Les imatges 
guanyadores seran publicades en 
el calendari 2011 del Consorci del 
Parc de la Serralada Litoral, que es 
distribueix a través dels 14 muni-
cipis consorciats. Més informació a 
http://www.diba.cat/parcsn/litoral. 

Convocats els premis literaris
Fins al 27 de juliol es poden pre-
sentar les obres aspirants als Pre-
mis Literaris Alella 2010: el de 
poesia Alella a Maria Oleart, el de 
contes Alella a Guida Alzina i el 
d’astronomia Alella a Isidre Pòlit. 
Els guardons, que se celebren des 
de fa 14 anys, pretenen promoure 
la creació literària i difondre la llen-
gua i la cultura catalanes. A més, 
són un homenatge i un record a tres 
personatges d’Alella que han con-
tribuït a l’enriquiment de la nostra 
cultura: les poetes Maria Oleart, 
i Guida Alzina i el científic Isidre 
Pòlit. Els premis es lliuraran el 23 
d’octubre. Més informació a www.
alella.cat. 

Taller de teatre jove a Can Manyé
Can Manyé, espai d’art i creació, 
organitza aquest mes de juliol un 
taller de teatre jove adreçat a noi 
i noies de 12 a 16 anys. El taller 
està dirigit per Aina Ripol, llicen-
ciada en Art Dramàtic a l’Institut 
del Teatre de Barcelona, i es farà 
del 5 al 29 de juliol de 18 a 20h. 
El preu d’aquest taller es de 25€ 
i cal apuntar-s’hi abans del 15 de 
juny a Can Manyé (93 540 87 23 i 
pomersm@alella.cat). D’altra ban-
da, fins al 17 de juny es pot visitar 
a Can Manyé l’exposició Fabra. 75 
anys fent escola, una recull foto-
gràfic de la història del centre.

···································································································
A la festa serà també la cloenda del curs de l’Escola d’Iniciació Esportiva.

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

dels alumnes de l’escola i seguidament 
es farà una demostració i un taller de 
biketrial, a càrrec de César Cañas. 

Diumenge 20 de juny, la festa con-
tinua amb inflables, tallers i jocs infan-
tils i activitats pensades per a tota la 
família. És gratuïta i oberta a tothom 
i es desenvoluparà d’11 a 14h i de 
16.30 a 20.30h. 

QU
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ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA Espanya, en caiguda lliure 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ La nostra Òpera d’Oslo

Als governs, a tots, també als més correctes, més 
tard o més d’hora els acaba passant el mateix. Es 
tornen gasosos, s’enlairen, i s’allunyen de la reali-
tat. Perden la carta de navegar i, és clar, agafen la 
direcció equivocada. Ja no escolten prou, i alguns 
tiren més que mai d’ideologia i consignes i només 
governen pels “seus”. En resum, temps perdut amb 
un alt cost.  

Alella no n’és l’excepció. A hores d’ara l’Alcalde 
encara no ha sabut llegir la crisi que viu el país, més 
preocupat com està en deixar la seva personal marca 
en la nostra història local. Com si d’un oasi es trac-
tés, en el nostre ajuntament l’autocomplaença i la 
sordesa van del bracet. I així no és gens sorprenent 
que la crítica s’encaixi amb agror. S’ofenen molt i la 
culpa de tot, naturalment, és de l’oposició.

Polítiques socials!! Ens ho sentirem a dir fins a 
l’avorriment, com si cap altre govern en fes de politi-
ques socials! Volen fer de Robin Hood i no passen de 
Peter Pan! El fet és que quan van tenir l’oportunitat 
de liderar una  resposta a la crisi, i de donar exemple, 
no van escoltar ningú. I no van fer res. Els pressu-
postos en són la prova. Quina és la primera política 
social que s’ha d’aplicar en temps de crisi sinó és la 
contenció, el rigor i l’exemple? Ni els sous dels regi-

dors es van voler congelar. Ara les retallades vindran 
des de d’alt, inexorablement. Volen arreglar el món, 
però no estan atents al que passa a casa nostra. 

Mentrestant anem comprometent projectes que 
ningú pot dir si mai es podran executar ni, arribat 
el cas, si es podran mantenir, com el colossal Casal 
d’Alella. Vam recolzar seleccionar un projecte gua-
nyador en un concurs, però encarregar la seva exe-
cució en les actuals circumstàncies seria un altre 
de molt diferent, seria una irresponsabilitat. Però 
això no importa, és una gran idea. Serà la nostra 
Òpera d’Oslo. Ja només els caldrà convocar una 
consulta popular, i llestos.

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

Les darreres setmanes hem estat testimonis de 
l’enèsima mostra del desori del govern espanyol 
presidit per José Luis Rodríguez Zapatero. 

Quan, fa tres anys, s’acusaven els primers 
símptomes d’una greu crisi econòmica i financera a 
nivell mundial, Zapatero es resistia a reconèixer-ne 
l’evidència i amb prou feines parlava d’una “lleu-
gera desacceleració”. Per ignorància o per pur càl-
cul electoral, ja que a pocs mesos dels comicis de 
març de 2008 vam assistir a l’aprovació en tromba 
de lleis i propostes de dubtosa viabilitat econòmica 
i nul·la orientació social. Ens volien fer creure que 
érem rics, nous rics: 2.500 per cada nadó i 400 
euros virtuals per a tothom, a través de la declara-
ció de renda. 

D’aleshores ençà, tot allò que primer s’ha negat 
poc després s’ha complert: el sistema financer es-
panyol era dels més forts del món, no superaríem 
els quatre milions d’aturats, els “brots verds” eren 
una constatació i es garantia a capa i espasa la pro-
tecció del marc de relacions laborals, la capacitat 
adquisitiva de les pensions i la resta de prestacions 
socials. Tot mentida. 

En el cas de Catalunya, a la crisi estructural 

espanyola cal afegir-hi la sagnia de l’espoli fiscal: 
22.000 milions d’euros el 2008 (3.000 euros per 
habitant i any) El dèficit fiscal supera el 10% del 
nostre producte interior brut i amenaça les bases 
de l’estat del benestar a Catalunya: la sanitat, l’en-
senyament, les infrastructures i les polítiques de 
suport als sectors socials més febles. 

Després de salvar els bancs i caixes amb un pla 
de rescat de 90.000 milions d’euros a càrrec de 
tots els contribuents, els catalans ens hem de sentir 
a dir que no hi ha marge per a la millora del nostre 
finançament; els ciutadans hem d’assistir impas-
sibles a les retallades socials, i els particulars i les 
empreses tenen serioses dificultats per accedir al 
crèdit. 

Enmig d’aquest despropòsit, el passat 25 de 
maig, Zapatero va proclamar al Senat que “el mo-
del autonòmic s’ha tancat”. Va ser l’única reflexió 
en veu alta del president que va unir socialistes i 
populars. Altre cop, Catalunya com a rerefons: 
simptomàtic i molt perillós alhora. Què significa 
que “la fase de l’autogovern s’ha culminat”?  Això 
no ho pot dir el president espanyol. Això ho decidi-
rem nosaltres, els catalans i les catalanes.

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

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

Cristina Xatart, portaveu del grup municipal de CiU 
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PARTIT POPULAR Moción de censura...cuestión de pura responsabilidad de Estado 

AMOR PER ALELLA, C.O.R. Ella volia una Alella normal

La situación dantesca a la que Zapatero nos está lle-
vando no permite eludir responsabilidades. Resulta 
intolerable que el desgobierno socialista actúe sólo 
cuando el colono llama por teléfono y ordena tomar 
medidas. Zapatero y su PSOE han convertido a Es-
paña en un protectorado del Imperio yanqui. De no 
ser por los innumerables viajes que entre todos le 
pagamos, Zapatero no se hubiera enterado de que 
una crisis global, pero distinta, nos asola. Mientras 
en otros países el paro se mantiene estable o inclu-
so se reduce, en España cada día cientos, miles de 
familias dejan de percibir rentas por trabajos que 
pierden. Pese a las cifras engañosas y maquilladas 
que nos venden desde el Gobierno de los múltiples 
Vicepresidentes, lo cierto es que 5 millones de es-
pañoles han perdido sus empleos. Lo cierto es que 
tenemos unas estructuras en gobiernos socialistas, 
centrales y autonómicos, desmesuradas y despro-
porcionadas para poder pagar estómagos agrade-
cidos y tener colocados a los acólitos del régimen 
zapateril. España ya no se puede permitir el lujo de 
tener a un incapaz al frente de su gobierno. Y nadie 
puede ya ponerse de perfil o mirar para otro lado 
mientras España quiebra y se desmorona. Aquellos 
que no den un paso al frente se convierten en cóm-

plices o encubridores del mismo autor del desplo-
me y la ruina de la nación. Y la pena es la misma 
para el autor que para los encubridores. No caben 
tibiezas ni mediocridades. Ha llegado la hora de 
sacar pecho, de ser consecuente con la presunta 
vocación de servicio que debiera mover a cualquier 
político. La clase política debe dar ejemplo de con-
gruencia, de honestidad, de responsabilidad sobre 
todo. De ese modo, aplicando unos mínimos princi-
pios a la acción política, se recuperará la confianza 
de los ciudadanos. No hay mejor remedio frente a 
la palpable desafección ciudadana que la de ser 
responsables y tener sentido de Estado, de servicio 
a la comunidad. Para ello ya no cabe hacerse el 
sueco, o el catalán, o el vasco, o el canario. No 
se puede uno quejar de Zapatero y ser cómplice 
de sus fechorías. O se está o no se está. CiU debe 
apoyar una moción de censura conjunta con el Par-
tido Popular y otras formaciones políticas como el 
PNV. Los tibios que sigan amparando el delito de 
arruinar a España y a los españoles. El delito de 
suprimir ayudas sociales. El delito de rebajar el su-
eldo de algunos. El delito de subir impuestos. La 
situación exige responsabilidad y el Partido Popular 
está dispuesto a asumirla. ¿Lo están los demás?

Tel: 93 540 82 47
freixescs@alella.cat

Ella vol viure en un poble normal, on les voreres 
i els parcs siguin normals, on la poda dels arbres 
es faci de manera normal, on les glorietes semblin 
normals. On les entrades i sortides de les escoles 
es produeixin de forma normal, que hi hagi camins 
escolars normals, que les places d’aparcament si-
guin normals, en definitiva una mobilitat normal.

Ella vol que l’habitatge social per als joves sigui 
normal, un Pla urbanístic normal, que es presentin 
els pressupostos en un termini normal, unes modi-
ficacions de crèdit normals, disposar d’una plaça 
i un mercat normals. Que es pagui un IBI normal, 
que realment a les reunions de barris s’escolti i s’ac-
tuï d’una forma normal, que les subvencions per a 
les entitats siguin normals, que l’arranjament de la 
riera sigui normal, que les urbanitzacions gaudeixin 
d’una seguretat normal i d’uns radars fotogràfics 
normals, que el Pla Estratègic de turisme sigui nor-
mal. Ella volia una Festa de la Verema normal… 

Des del principi li vaig deixar ben clar: potser 
s’hauria hagut de fixar en un partit normal. 

Tel: 667 18 25 23
berzosahf@alella.cat
alella@ppbarcelona.org
www.ppbarcelona.org
www.javierberzosa.
blogspot.com
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA Sostenibilitat: de la teoria a la pràctica

GENT D’ALELLA Cal aprendre de la gent !

Tel: 615 844 719
seresijm@alella.cat

El poble no és tant sols un lloc, un espai, sinó el 
conjunt d’accions i interaccions de la ciutadania 
que l’habita. Per tant, cal saber cap a quin model 
de poble volem anar sabedors que el poble del futur 
no potser un espai insostenible.

Algú defineix el concepte “sostenibilitat” dient 
que el desenvolupament es sostenible quan satisfà 
les necessitats de les generacions actuals sense hi-
potecar la capacitat de les generacions futures de 
satisfer les seves necessitats. Ens hi apuntem per 
que en la definició sesten el principi de solidaritat 
per persones diferents i en diferents temps. 

Hi ha que somriu quan desitgem un canvi en la 
forma en que concebem la mobilitat municipal que 
passa per anar a peu, en bicicleta i en el transport 
públic, replicant que això es teoria i s’aferra al con-
cepte, ja enterrat, del poble/poble on es fa un des-
plaçament de dos carrers amb cotxe i vol aparcar a 
un metre davant de la fleca, posem el cas.        

L’espai públic més sostenible es igual a més 
qualitat. Més carrers amb millor accessibilitat o la 
transformació d’aquests per a vianants, potenciar 
els espais verds, restringir zones al trànsit i limita-
ció de velocitat a 30 km/h.en tota la xarxa urbana. 
La tecnologia en ajuda  i no es parlar de futur, demà 

passat disposarem de vehicles elèctrics o híbrids, 
menys soroll i sense fum, dins d’una oferta glo-
bal i comú. També es fan passes importants com 
el Pacte d’alcaldes amb un ambiciós projecte en 
l’estalvi energètic cercant instruments per reduir la 
contaminació, o altres iniciatives però sense arribar 
al cor del ciutadà. 

A l’hora de fer els discurs polític tots o quasi 
tots anem de la mà, però els governs, potser pel 
cost econòmic o potser per cost polític davant la te-
mença de que imposar algunes mesures provoquin 
ruptura en la seva clientela,i per que un bon gruix 
de la ciutadania, per no canviar d’hàbits, encara 
ho veuen com una teoria que amb el temps esde-
vindrà realitat,  Es a dir, caminem però, amb timi-
desa, cap un poble més respectuós amb el medi 
ambient. Ara tenim l’oportunitat amb la revisió del 
PGU de canviar la nostra concepció de mobilitat 
per anar fent pedagogia en l’aprenentatge del nou 
ús del poble.        

En alguns països com Suïssa, i en molts ajunta-
ments i consells locals, s’han fet des de fa alguns 
anys consultes democràtiques sobre aspectes con-
crets dels pressupostos o sobre decisions que s’han 
de prendre per millorar l’entorn. Per treballar per la 
participació s’ha d’establir un diàleg ordenat i ba-
sat en una informació veraç a la ciutadania, perquè 
aquesta pugui prendre decisions responsables. Per 
això, en l’últim Ple, Gent d’Alella va proposar una 
sèrie de mesures per millorar la informació munici-
pal, fer-la més comprensible i, en definitiva, acos-
tar més la casa gran a tot el veïnat. També varem 
fer un prec: que el pressupost de 2011 sigui ja 
un pressupost participat, en el que, per exemple, 
la ciutadania decideixi a on gastar una part dels 
diners disponibles.

Per què ara? Perquè els valors canvien i el s. 
XXI pot caracteritzar-se per l’empoderament: “que 
es pugui triar, que  es pugui decidir”. I per fer-ho es 
necessita informació de qualitat. La ciutadania vol 
auto-organitzar-se per a tenir opinió i vol gestionar 
la informació per decidir. En aquest marc, les insti-
tucions s’han d’oferir a col·laborar, en la seguretat 
que els ciutadans ajuden a millorar.

És el cas de les reunions de barri: un munt d’ide-

es exposades de franc, una brúixola pel governant, 
esperit de comunitat i, per l’equip de govern, un full 
de ruta imprescindible si es persegueix servir a la 
seva comunitat. En les trobades d’enguany, pot ser 
menys nombroses que en edicions anteriors, hem 
tornat a veure agraïment per la feina feta, justes 
reivindicacions i reconeixement de que tot no es pot 
fer. Que quedi clar que no es tracta de “substitu-
ir” la democràcia representativa per la democràcia 
participativa, però sí saber-ne trobar l’encaix. Pot 
ser, per això, els líders municipals  hauran de seguir 
la tendència de “manar obeint al poble”. I es que hi 
ha tant per aprendre de la gent !.

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

Mercè Marzo
Tel. 93 555 23 39
mercemarzo@
gentdalella.cat
www.gentdalella.cat
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA: JUNY

5 i 6  BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83

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

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

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

26 i 27 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). 

Propera estada de la deixalleria mòbil a Alella 
Del 22 al 27 de juny (el dia 24 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.

CALENDARI DEL CONTRIBUENT ABRIL-JUNY 2010 

Telèfons d’interès 

PLE ORDINARI DEL 25 de febrer de 2010 (Més informació: www.consensus.cat/alella)

Acords del ple

ACORDS DEL PLE
 
  Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament per a 2010.
El Ple va aprovar inicialment un pressupost per a 2010 que ascendeix a 
14.544.437 euros, així com la plantilla de personal de l’Ajuntament i la 
relació de llocs de treball. 
Aprovat amb els vots favorables d’ERC+LG, PSC i COR i el vot en contra 
de CiU, PP i Gd’A. 

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

POLICIA LOCAL (Passeig de Marià Estrada, 8) 
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 (Riera de Coma Fosca, 42)
93 540 87 23
Dc. dj. i dv. de 17.30 a 20.30h. · Ds. i dg. d’11 a 14h.

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

POLIESPORTIU ABELARDO VERA
93 540 19 93

SERVEIS SOCIALS (Torrent de Vallbona, 75-77)
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 (Carrer de Santa Teresa, 49)
93 555 82 05 / Dl. dc. dj. i dv. de 9 a 13h

Taxa d’escombraries                                                          05.03.2010 a 05.05.2010

Mercat municipal 2n trimestre  01.04.2010 a 03.06.2010

Impost Béns Immoblres - Urbana (No domiciliat) 01.04.2010 a 03.06.2010

Impost Béns característiques especials 01.04.2010 a 03.06.2010

Taxa escombraries comercials  30.04.2010 a 01.07.2010

TAXIS

629 727 293

649 919 129

659 999 755

659 494 043
(adaptat) 

639 134 403

Oferta pública d’ocupació
L’Ajuntament d’Alella ha obert la convocatòria 
d’un concurs-oposició lliure per ocupar dues 
places de conserge en règim laboral fix. Con-
sulteu les bases de la convocatòria en el BOPB 
(Núm. 116, del 15 de maig), en el DOGC (Núm. 
5636, del 26 de maig) i en el web www.alella.
cat.  Presentació de sol·licituds fins al 15 de 
juny de 2010. 

SEGON LLIURAMENT 
DE BOSSES COMPOSTABLES
Del 28 de juny al 3 de juliol (ambdós inclosos) a Can Lleonart
i del 5 a l’10 de juliol (ambdós inclosos) a Can Lleonart

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

20h Can Lleonart
Taula rodona. L’osteoporosi. A càrrec de Juan Antoni Aguilera, Enri-
queta Alcaraz, Cayetano Alegre i Xavier Cardona.
Organitza: Ajuntament d’Alella 

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Club de lectura. La carretera, de Cormac MacCarthy. 
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Djous 10 de juny

11h Plaça de l’Ajuntament
Jornades diabòliques. Tallers diabòlics, botifarrada oberta a tothom, 
bingo i actuacions dels Timbalers del Vi d’Alella. 
Organitza: Diables del Vi d’Alella

22h Centre d’Acollida Turística- Parc Arqueològic Cella Vinaria
Espectacle per adults. Swing. A càrrec del Trio Chikiboom. 
Organitza: Ajuntaments d’Alella, Teià i El Masnou

Dissabte 12 de juny

10h El Bosquet
36è Aplec de l’Arròs. Concurs de paelles i cassoles d’arròs, activitats 
infantils i lliurament de premis. 
Organitza: Casal d’Alella i Ajuntament d’Alella

Diumenge 13 de juny

A partir de les 11.30h i durant tot el dia Escola Fabra (El Bosquet)
Festa de cloenda de la celebració del 75è aniversari de l’Escola Fa-
bra. Oberta a tothom. Cercavila des de l’Escola Fabra del poble, parla-
ments, pica pica, espectacle de màgia i activitats per a tothom.
Organitza: Comissió 75è Anivesari de l’Escola Fabra

13h Escola Fabra (El Bosquet)
Dia Mundial del Medi Ambient. Xerrada, exposició d’exemplars de 
competició i solta de coloms missatgers. 
Organitza: Ajuntament d’Alella i Club Colombòfil Bètula Missatgera

16h Centre d’Acollida Turística-Parc Arqueològic Cella Vinaria
Visita teatralitzada. De la mà d’Epictetus, l’encarregat de la finca. 
Organitza: Ajuntaments d’Alella, Teià i El Masnou 

Diumenge 6 de juny

De 10 a 13h Davant del Sorli, del Caprabo i de Can Jana
Recollida d’aliments per a Càritas d’Alella.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

22h Can Lleonart
Músiques del món. Concert d’Élena. Helena Miquel (veu), Víctor 
Francisco (bateria), Raül Moya (guitarra), Dani R. Jones (baix) i Marc 
Marés (guitarra). Preu: 4 euros (menors de 18 gratuït).
Organitza: Ajuntament d’Alella

Divendres 4 de juny

21h Restaurant La Vinya
Sopar de cloenda d’activitats. Obert a tothom. Preu: sòcies 27 euros, 
no sòcies 38 euros.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

16h Poliesportiu Municipal
9a Festa del Joc i de l’Esport. Exhibició de l’Escola d’Iniciació Espor-
tiva, demostració i taller de briktrial a càrrec de César Cañas.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dissabte 19 de juny

10.30h Alella Vínicola
Visita al celler Alella Vinícola. Preu 3 euros. Aperitiu popular a la 
Plaça de l’Ajuntament a les 12h. 
Organitza: Reagrupament Alella 

11h Plaça de l’Ajuntament
Dia Mundial del Medi Ambient. Parades, desfilada canina i demostra-
ció d’obediència i agility. Visita al centre d’acollida de Can Magarola. 
Organitza: Ajuntament d’Alella, ADANA, Bitxos Veterinaris Alella i Centre Veterinari Alella 

Dissabte 5 de juny

19.30h Pati de l’Institut d’Alella
V Premis AMPA IES Alella.
Organitza: AMPA IES Alella

Dijous 17 de juny

18h Local de l’Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella
Pica-pica. Només per a sòcies. Gratuït.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella 

Dimarts 22 de juny

21.30h Riera Principal
Arribada de la flama del Canigó i encesa de la foguera de Sant Joan. 
Botifarrada popular, coca, cava i música de revetlla.
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Dimecres 23 de juny

12h Plaça d’Antoni Pujadas
Ballada de sardanes amb la cobla Genisenca.
Organitza: Agrupació Sardanista d’Alella 

Diumenge 27 de juny

Divendres 2 de juliol

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Xerrada. El Centre de Documentació del Parc de la Serralada Litoral: 
1000 documents al vostre abast per conèixer el nostre parc. 
Organitza: Consorci del Parc de la Serralada Litoral i Ajuntament d’Alella 

22.30h Carrer Àfrica
Cinema a la fresca. El curioso caso de Benjamin Button. Gratuït.  
Organitza: Ajuntament d’Alella 

22h Passeig dels Jardins de Cal Marquès
Festival d’Estiu Alella 2010. Gospel Viu!. The Gospel X-Perience. 
Preu: 15 euros. Entrades a Can Lleonart i www.festivalalella.org
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Dissabte 3 de juliol

Fins als 17 de juny
Fabra. 75 anys fent escola
Un recorregut per la història de l’Escola Fabra a través de fotografies 
i audiovisuals. 

Organitza: Pares i mares d’alumnes i l’Escola Fabra
Dimecres, dijous i divendres de 17.30 a 20.30h. Dissabtes i diumenges d’11 a 14h.

Exposició a Can Manyé, espai d’art i creació
17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
L’hora del conte (en anglès). The Gingerbread Man, a càrrec d’Àlex 
Simpson
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dimarts 15 de juny

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Espectacle amb música. Babel, amb Lídia Pujol (veu) i Pau Figueres 
(guitarra).
Organitza: Ajuntament d’Alella

Divendres 18 de juny

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Club de lectura. Rere els murs, de Núria Esponellà. 
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Dijous 1 de juliol

D’11 a 14 i de 16.30 a 20.30h Poliesportiu Municipal
9a Festa del Joc i de l’Esport. Pràctiques esportives, inflables, tallers 
i activitats per a tothom. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Diumenge 20 de juny




