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SUMARI UN POBLE PLE DE VIDA 
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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

De la lectura d’El Full que teniu entre les vostres mans es 

constata la bona salut “social” del nostre poble. Començant 

per la Festa Major, que més enllà de pels recursos que hi 

destina l’Ajuntament, és possible per la participació activa de 

veïns i entitats que des d’uns quants mesos abans i durant 

els dies que dura la Festa dediquen una part del seu temps 

a que tots puguem gaudir d’una Festa Major que està més 

viva que mai. 

Com a conseqüència de l’èxit de participació a la Festa de 

la Verema, aquesta afronta enguany la més que demandada 

per tothom ampliació de l’espai de la Mostra de vins i gas-

tronomia. Una necessitat que s’encara amb imaginació per 

tal de permetre’ns a tots fruir millor de la nostra festa més 

emblemàtica. 

El Festival d’Estiu amb més públic que mai, amb 600 espec-

tadors per viure el concert de Manel, però també amb més 

de 700 persones que van gaudir de la nova producció de la 

nostra Polifònica Joia d’Alella, o el projecte de Músics en Re-

sidència nascut d’una proposta ciutadana. O l’oficina de tu-

risme que s’està convertint, poc a poc, després del seu primer 

any de vida, en punt de referència per a veïns i visitants.

 Les Beques de Música Jove, l’Estiu Jove o el Vídeo Jove, que 

fomenten l’activitat creativa i de lleure entre el nostre jovent 

o l’Escola d’Iniciació Esportiva o l’Escola municipal de Dansa 

que fa pocs dies van celebrar els seus finals de curs i que 

mouen prop de 400 nens i nenes del nostre poble.

Aquest són alguns dels exemples de la vitalitat del nostre 

poble, però n’hi ha més, molts més. Entre tots fem Alella. 

Bon estiu!
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La Festa més participativa 
···································································································
La implicació de veïns i entitats fan possible un programa de Festa 
Major amb més d’una trentena d’activitats pensades per a tothom.
···································································································

Música, tradicions, jocs, cercavila, 
correfoc, espectacles, concursos, acti-
vitats esportives, diversió i molta par-
ticipació són els ingredients principals 
de la Festa Major de Sant Feliu. Del 29 
de juliol a l’1 d’agost, Alella es posa les 
seves millors gales per retre homenat-
ge al patró del poble, amb més d’una 
trentena de propostes pensades perquè 
tothom trobi el seu lloc.

La Festa té el valor afegit de les 
aportacions d’una vintena d’entitats 
i particulars que col·laboren intensa-
ment en les activitats. La implicació 

ciutadana i una alta dosi d’imaginació 
fan possible que es pugui oferir un ampli 
i atractiu programa sense incrementar 
els recursos econòmics. El pressupost 
s’ha reduït els darrers anys i enguany 
és de 43.000€, bastant per sota dels 
55.000€ que es van destinar el 2007. 

Música i ball 
La música i el ball tenen un paper re-
llevant dins de la Festa Major. El grup 
Màgic’s, amb un repertori variat de ver-
sions, serà el primer que donarà la nota 
en el ball programat la nit de divendres 
a l’Hort de la Rectoria. El dissabte co-
mencem amb sardanes, amb la Cobla 
Marinada, a la Plaça de l’Ajuntament 
(19h) i acabem el dia amb la música 
del grup Lapsus (23h) i les propostes 

de la nit jove amb Old Star Covers i 
Rumb al Bar, a l’Hort de la Rectoria. El 
diumenge, en el mateix escenari, arriba 
la nit de les havaneres de la mà del grup 
Mar i Vent (22.30h) acompanyades de 
rom cremat. L’1 d’agost, dia del patró, 
doble funció de l’Orquestra Selvatana 
amb el concert de tarda (19h) i el gran 
ball de gala (22.30h). 

Activitats infantils i familiars 
El programa festiu té molt en compte el 
públic infantil i familiar. Per començar 
divendres 29 de juliol (19h), us convi-

dem a pintar un mural de la Festa a les 
parets de Can Lleonart. L’agenda de dis-
sabte està força atapeïda: al matí el con-
curs de dibuix infantil (10h) i la guerra 
guarra i remullada (11h); a la tarda el 
3X3 infantil, la pintada de samarretes i 
el berenar popular (16h), l’exposició de 
dibuixos (18h) i la cercavila de la Colla 
de Gegants, Capgrossos, Grallers i Tim-
balers d’Alella (19.30h). Diumenge al 
matí, després del lliurament de premis 
del concurs de dibuix infantil (11h), us 
proposem una activitat molt refrescant: 
inflables d’aigua i festa de l’escuma 
(11h) i a  la tarda podeu gaudir dels 
enginys de la baixada d’andròmines 
(19h). L’últim dia s’estrenen els jocs de 
carbasses d’en Benjamí Sanahuja, a les 
11h a la Plaça de l’Ajuntament. 

La nit més jove
El jovent alellenc també té un espai 
propi dins de la Festa Major, amb el 
sopar jove que se celebra dissabte 29 
de juliol al pati de Can Lleonart. Les 
botifarres i l’acompanyament els cui-
nen els joves, però el sopar és obert a 
tothom que s’apunti i pagui els 5€ que 
costa el menjar, la beguda i el gelat. En 
acabar el sopar comença el cercatas-
ques, un recorregut pels bars del po-
ble amb els Timbalers dels Diables del 
Vi d’Alella. La gresca continua amb la 
música d’Old Star Covers, Rumb al Bar 
i DJ’s i segueix amb més música, jocs i 
xocolata fins que arribi el dia.  

Competicions i concursos
A la Festa també es posa a prova les 
habilitats dels alellencs i alellenques. 
El programa inclou el concurs de peres 
farcides i el de dibuix infantil, i dife-
rents competicions com ara la tibada 
de llibant i els tornejos de futbol 3x3  
infantil i d’adults, que s’estrenen en-
guany, o el minitorneig d’escacs. 

La festa més popular
Entre els actes més populars i tradici-
onals, destaquen el correfoc dels Dia-
bles del Vi d’Alella, la cercavila de la 
colla de Gegants, Capgrossos, Grallers 
i Timbalers d’Alella, o la sortida de la 
Colla de Trabucaires del Vi d’Alella, 
que debuten a la Festa Major, a més 
de la Caminada popular, que enguany 
serà nocturna, o la botifarrada popular 
de la Plaça de l’Ajuntament. 

L’exposició
El fotògraf alellenc Quico Lluch us con-
vida a reviure les deu darreres edicions 
de la Festa amb l’exposició ‘Festa Ma-
jor d’Alella, 10 anys de la mirada d’en 
Quico’ que es pot veure a Can Manyé 
fins a l’1 d’agost. 

Segueix la celebració de la festa al 
blog de la Festa Major http://festamajor.
alella.cat.

El Full 275 Agost.indd   3 20/07/2011   10:29:30



4 EL FULLEL FULL

La Verema amplia l’espai de degustació  
···································································································
L’ampliació de l’espai de degustació i el canvi d’ubicació dels concerts 
són les principals novetats de la 37a edició de la Festa de la Verema 
que se celebra del 9 a l’11 de setembre.
···································································································

Sense renunciar a la seva essència, 
la Festa de la Verema tracta de rein-
ventar-se cada any per adaptar-se a 
les necessitats del moment. Enguany 
els canvis seran ben visibles: s’amplia 
l’espai de degustació de la Mostra de 
vins i gastronomia amb la incorporació 
de la Plaça de l’Ajuntament i la Porxa-
da com a nous espais per als comen-
sals. Aquesta ampliació permet una 
reestructuració dels estands i les car-
pes de l’Hort de la Rectoria: es treuen 
taulells de degustació i es modifica la 
col·locació dels estands amb l’objectiu 
d’intentar alleugerir les aglomeracions 
que es generen a les hores de màxima 
afluència. 

Més Festa a la plaça d’Antoni Pujadas 
Tot i que els actes més tradicionals 
de la Festa, com la inauguració, la 
proclamació de la pubilla i la trepitja-
da de raïm, es mantenen a Plaça de 
l’Ajuntament, el gruix de les activitats 
festives es traslladen enguany a la pla-
ça d’Antoni Pujadas. Aquest espai, de 
dimensions més grans que la Plaça de 
l’Ajuntament, acollirà la major part de 
les activitats festives com ara el final de 
la cercavila de gegants, la ballada de 
sardanes i els concerts i balls de la Fes-
ta. La botifarrada popular es manté a la 
Plaça de l’Ajuntament i les havaneres 
repeteixen l’escenari del parc Gaudí.  

Menys parades a la Fira d’Artesans
Com a conseqüència de la reestructu-
ració de l’espai de la Mostra gastronò-
mica es redueix la superfície destinada 
a la Fira d’Artesans. La fira passa de 
70 a 55 parades que queden concen-
trades a la rambla d’Àngel Guimerà i la 
plaça dels Germans Lleonart. 

Més visites als cellers 
La Festa de la Verema és una bona 
ocasió per conèixer els emplaçaments i 

Les cares de la Festa de la Verema 

El que queda a la taula després d’un àpat 
familiar -els taps de suro de les ampolles 
i les taques a les estovalles- han inspi-
rat l’estudi de disseny El Senyor Cargol 
a l’hora d’elaborar la imatge gràfica de 
la Festa de la Verema. L’autor ha jugat 
amb aquests dos elements, els taps i les 
taques de vi sobre un fons blanc d’unes 
estovalles, per crear diferents rostres 
que representen les cares d’un infant, 
d’una dona i d’un home. L’estudi alellenc 
va rebre l’encàrrec de l’Ajuntament per 
fer el disseny del cartell i el material grà-
fic promocional -les banderoles, el llibret 
del programa i els tiquets de degustació- 
després que el jurat va declarat desert el 
concurs per realitzar la imatge gràfica de 
la Festa de la Verema. 

els processos de l’elaboració del vi. Les 
visites s’amplien amb la participació de 
tots -els vuit- cellers de la DO Alella.  A 
les visites a Alella Vinícola, Alta Alella, 
Joaquim Batlle, Parxet i Roura, se su-
men les d’Altrabanda, Bouquet d’Alella 
i Can Roda i se suprimeix la de Signat. 
Parxet s’apunta a les visites en anglès, 
que va iniciar Alella Vinícola la passada 
edició. La visita al CAT i els itineraris 
per les masies d’Alella i la ruta paisat-
gística per les vinyes, completen l’ofer-
ta. Cal inscriure-s’hi a Can Lleonart del 
29 d’agost al 7 de setembre.

Els concursos de la Festa 
La Festa de la Verema manté el con-
curs d’aparadors, que amplia de 2 a 
3 els premis atorgats, i el de tasta-
vins. Les inscripcions per participar en 
aquests concursos es fan a Can Lle-
onart a partir del 29 d’agost. Les dels 

aparadors es tanquen el 5 de setembre 
i les de tastavins el dia 7 de setembre. 
A petició dels cellers i el Consell Regu-
lador de la DO Alella, l’Ajuntament ha 
decidit suprimir enguany el concurs de 
vinyataires per manca de participants a 
les darreres edicions. 

La Vinalia Rustica, a final de mes 
La segona edició de la Festa Vinalia 
Rustica se celebrarà els dies 24 i 25 
de setembre i no els dies previs a la 
Festa de la Verema, com a l’edició an-
terior. La recreació de les celebracions 
romanes de la verema té com a esce-
nari el Parc Arqueològic Cella Vinaria-
CAT i enguany formarà part del primer 
Festival Laietania que promou el Con-
sell Comarcal per difondre el patrimoni 
ibero-romà del Maresme. La iniciativa 
s’emmarca dins de les Jornades Euro-
pees del Patrimoni.
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Manel triomfa a Cal Marquès  

Començament de luxe del Festival 
d’Estiu. La banda barcelonina Manel 
es va sentir a gust tocant als Jardins de 
Cal Marquès, entre vinyes i palmeres il-
luminades, i així ho va transmetre a les 
més de 600 persones que van assistir 
a aquest primer concert del Festival. 

Manel va aconseguir la complicitat 
d’un públic que va poder gaudir de va-
lent durant quasi dues hores de con-
cert, amb les cançons i les divertides 
històries d’una banda que ha revoluci-
onat el panorama de la música catala-
na. El grup va repassar les cançons del 
seu darrer disc 10 milles per veure una 
bona armadura, i algunes de les peces 
més conegudes del seu primer treball, 
com El mar o Ai Dolors. Manel es va 
acomiadar fent cantant al públic amb 
l’havanera Deixa-la, Toni, deixa-la. 

La Polifònica Joia ens porta al cinema
La segona proposta del Festival també 
va ser una nit de cine. La Polifònica 
Joia va tornar a demostrar que té un 
públic fidel a Alella en el concert que 
va oferir al parc de Can Sors el 9 de 
juliol, davant d’unes 700 persones. La 
coral va fer un recorregut per les mi-
llors bandes sonores del cinema en un 
espectacle recolzat pel muntatge audi-
ovisual de l’Irina González. 

Un any més el Festival ha tingut el 
suport del Gran Teatre del Liceu, que 
enguany s’ha concretat amb la projec-
ció de l’òpera L’elisir d’amore, de Ga-
etano Donizetti, el 16 de juliol al Jardí 
de les Estàtues de Cal Marquès. 

Arriben els ‘Músics en Residència’
El Festival s’acomiada amb la interes-
sant proposta de ‘Músics en Residèn-
cia’. Des del 14 de juliol, 12 intèrprets 
professionals i 4 estudiants destacats 
ens conviden a viure la música des de 
dins en assajos oberts al públic. Són 
la preparació dels dos concerts que 
tanquen la setena edició del Festival 
d’Estiu. 

···································································································
El Festival d’Estiu arrenca amb molta força amb l’actuació de la banda 
barcelonina i les melodies de cinema de la Polifònica Joia. 
···································································································

Manel, als Jardins de Cal Marquès.

La Coral Polifònica Joia d’Alella, al parc de Can Sors.

Assaigs dels ‘Músic en Residència’, a les golfes de Can Lleonart.
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L’Oficina de Turisme rep 1.700 visites en un any
·······················································································································································
La majoria de les consultes són de visitants catalans que venen a Alella pel vi i per visitar cellers. 

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

Els cellers obren portes 

L’Oficina de Turisme d’Alella ha atès 
un total de 1.713 visitants en el seu 
primer any de funcionament. El 70% 
de les persones ateses s’ha dirigit a 
aquest servei per demanar informació 
relacionada amb l’oferta turística i vi-
tivinícola del municipi o per interessar-
se sobre el Parc de la Serralada Litoral. 
El 30% de les consultes realitzades 
són sol·licituds de informació general 
del municipi, no vinculada a l’àmbit 
turístic, com ara recerca de carrers i 
equipaments públics i privats. 

Visitants de proximitat
La major part de les persones que han 
passat per l’Oficina de Turisme des de 
la seva apertura a finals de juny de 
2010 procedeixen d’Alella i de l’entorn 
més pròxim -Barcelona, Maresme i la 
resta de Catalunya- que venen a Alella 
pel vi i per visitar els cellers, majori-
tariament. En els darrers mesos, s’ha 
detectat un increment de visitants de 
Badalona i de la zona del Vallès. 

L’oficina ha rebut en un any un total 

La procedència
Alella 549 usuaris,  el 32% dels visitants
Barcelona 424 usuaris, el 25% dels visitants
Maresme 243 usuaris, el 14% dels visitants
Catalunya 281 usuaris, el 16% dels visitants
Altres països 183 usuaris, l’11% dels visitants
Estat 33 usuaris, l’1,93% dels visitants

Els cellers de la DO Alella comencen a 
pujar al carro de l’enoturisme. Set dels 
vuit cellers que conformen la Denomi-
nació d’Origen ofereixen als visitants la 
possibilitat de conèixer les seves instal-

·······················································································································································
Set dels vuit cellers de la DO Alella ofereixen visites guiades i/o visites concertades durant tot l’any. 

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

lacions i els processos de producció,  a 
més de poder adquirir alguns dels vins 
que hi elaboren. 

Alella Vínicola ofereix visites guiades 
al cellers i les vinyes tots els dissabtes; 
Alta Alella ofereix visites guiades a les 
seves instal·lacions tots els dies de la 
setmana de 10 a 14h; i Bouquet d’Alella 
obre portes els diumenges a les 12h. 
Parxet, Roura, Joaquim Batlle i Altra-
banda organitzen visites concertades.

Al nou portal de l’Oficina de Turis-
me -http://turisme.alella.cat- podeu ac-
cedir a tota la informació relacionada 
amb les visites a cellers. 

Les visites durant la Festa de la Verema
La Festa de la Verema ofereix l’opor-
tunitat de conèixer els vuit cellers de 
la DO Alella. Les visites s’han progra-
mat els dies 10 i 11 de setembre. El 
preu de cada visita és de 4,5€ i cal fer 
les inscripcions a Can Lleonart del 29 
d’agost al 7 de setembre. 

El dissabte dia 10 està previs-
ta la visita a Parxet, Joaquim Batlle, 
Bouquet d’Alella i Alella Vinícola (en 
anglès). El diumenge 11 de setembre, 
s’han programat les visites a Altraban-
da i Can Roda, Alta Alella, Parxet (en 
anglès), Alella Vinícola i Roura. 

de 183 visitants estrangers, l’11% del 
total d’usuaris del servei. La majoria 
procedeixen de França i Regne Unit -
amb 78 i 66 persones ateses, respecti-
vament-, i la resta són de procedència 
diversa com ara Holanda, EUA, Alema-
nya i Països Baixos. 

Presència a altres oficines de turisme
A més d’oferir informació sobre els llocs 
d’interès del municipi a les persones 
que s’apropen a l’Oficina de Turisme, 
aquest servei també s’encarrega de 
promocionar la localitat fora del poble. 
Així, en els darrers mesos es pot tro-
bar informació promocional d’Alella a 

les principals oficines del turisme de la 
comarca, entre elles punts receptors de 
turisme tant importants com Calella. 
Alella també té presència a l’Oficina 
de Turisme de la Generalitat del Palau 
Robert de Barcelona. 

L’oficina a la xarxa
L’Oficina de Turisme també promocio-
na Alella a Internet, a través del portal 
de turisme -http://turisme.alella.cat- i 
la xarxa social facebook.  
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························································································

Designats els representants dels 
ens participats per l’Ajuntament 

Les retribucions dels càrrecs electes de 
l’Ajuntament es mantenen invariables 
respecte al mandat anterior. L’alcalde i 
els dotze regidors percebran els matei-
xos imports fixats després de la retallada 
salarial que s’aplica des de 2010. Les 
remuneracions van ser aprovades per 
unanimitat en el Ple del 30 de juny i 
estan en funció del temps de dedicació.

Dels set membres que formen 
l’equip de govern (ERC+SxA i PSC), 
quatre tenen dedicació exclusiva -l’al-
calde i tres regidors-, dos tenen dedi-
cació parcial -de 35 i 30 hores setma-
nals- i una regidora només percebrà les 
assignacions fixades per assistència al 
Ple, Juntes de Govern i Comissions in-
formatives. Pel que fa a l’oposició, els 
portaveus dels tres grups municipals 
CiU, Gd’A i PP tenen dedicació parcial 
de 15 hores setmanals. La resta, dos 
regidors de CiU i un de Gd’A rebran 
assignacions per assistència a Plens i 
Comissions informatives. 

L’import destinat a càrrecs electes 
i eventuals -que s’han reduït de dos a 
un- suposa un descens del 5,8% res-
pecte al mandat anterior. 

Els sous dels regidors es mantenen congelats 
························································································································································
Les retribucions per dedicació i assistències van ser aprovades per unanimitat en el Ple del 30 de juny.

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

A la primera sessió plenària celebra-
da el 30 de juny es van designar els 
representants als consells, consorcis i 
entitats amb participació de l’Ajunta-
ment.
Mancomunitat de Serveis d’Alella, 
Teià i El Masnou: Andreu Francisco i 
Ana Fernández.
Consorcis Localret, Digital Mataró-
Maresme, Parc de la Serralada Lito-
ral, Promoció Turística Costa del Ma-
resme. DO Alella: Andreu Francisco.
ADF La Conreria: Andreu Francisco.
Agrupació de Municipis amb Trans-
port Urbà (AMTU): Ana Fernández.

Les retribucions dels càrrecs electes i grups municipals

Andreu Francisco, alcalde (ERC+SxA)
dedicació exclusiva: 46.955€ 

Fede Salas, 1r tinent d’alcalde (ERC+SxA)
dedicació exclusiva: 27.305€

Glòria Mans, 3a tinent d’alcalde (PSC)
dedicació exclusiva: 27.305€

Ana Fernández, regidora del govern (ERC+SxA)
dedicació exclusiva: 27.305€

Isabel Nonell, 2a tinent d’alcalde (ERC+SxA)
dedicació parcial (35h/set): 23.891€

Marc Almendro, regidor del govern (ERC+SxA)
dedicació parcial (30h/set): 20.478€

Cristina Xatart, regidora de l’oposició (CiU)
dedicació parcial (15 h/set): 10.239€

Mercè Marzo, regidora de l’oposició (Gd’A)
dedicació parcial (15 h/set): 10.239€

Javier Berzosa, regidor de l’oposició (PP)
dedicació parcial (15 h/set): 10.239€

(*) Retribucions brutes anuals.
 Sense assignacions per assistència a Plens, 
Comissions informatives ni Juntes de Govern. 

Andreu Francisco repeteix 
com a conseller comarcal 
Andreu Francisco, alcalde d’Alella, 
repeteix com a conseller comarcal 
i portaveu d’ERC al Consell Comar-
cal. La Junta electoral provincial 
va proclamar el passat 7 de juliol 
els membres electes presentats per 
cadascuna de les formacions políti-
ques amb representació a l’ens co-
marcal. Dos regidores alellenques, 
Cristina Xatart i Glòria Mans, són 
suplents a les llistes comarcals de 
CiU i PSC, respectivament. El ple-
nari del CCM està format per 33 
consellers/es: 12 de CiU, 9 del 
PSC, 4 del PP, 4 d’ERC, 2 de ICV, 1 
de la CUP i 1 de PxC. Al tancament 
d’aquesta edició d’El Full, estava 
pendent la constitució del Consell 
Comarcal el 22 de juliol.

Consorci del Govern Territorial de Sa-
lut del Barcelonès Nord i Baix Mares-
me: Glòria Mans.
Fons Català de Cooperació al Desen-
volupament: Teresa Vilaró.
Consell Escolar Municipal: Andreu 
Francisco, Teresa Vilaró, Glòria Mans, 
Vicenç Llorca, Mercè Marzo, Javier 
Berzosa.
Consorci Casal d’Alella: Andreu Fran-
cisco, Fede Salas, Glòria Mans, Cris-
tina Xatart i Mercè Marzo.
Consorci per al Tractament de Resi-
dus Sòlids Urbans del Maresme: Ana 
Fernández.

Teresa Vilaró, regidora del govern (ERC+SxA)
276,35€ Ple Municipal

138,17€ Junta de Govern
69,09€ Comissió informativa

Benjamí Izquierdo, regidor de l’oposició (CiU)
276,35€ Ple Municipal

69,09€ Comissió informativa
Vicenç Llorca, regidor de l’oposició (CiU)

276,35€ Ple Municipal
69,09€ Comissió informativa

Josep Bardés, regidor de l’oposició (Gd’A)
276,35€ Ple Municipal

69,09€ Comissió informativa

(**) Assignacions brutes per sessió

Amb dedicació parcial o exclusiva* Assignacions per assistència**

ERC+SxA (6 regidors): 2.700€ anuals
CiU (3 regidors): 1.485€ anuals
Gd’A (2 regidors): 1.080€ anuals

PP (1 regidors): 675€ anuals
PSC (1 regidor): 675€ anuals

Assignació als grups municipals
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Els ajuntaments d’Alella, Montgat i 
Tiana, amb el suport de la Generalitat 
i de la Diputació, posen en marxa  a 
partir del proper curs 2011-2012 dos 
perfils professionals adreçats a joves 
de 16 i 21 anys residents en aquests 
municipis que no han obtingut el títol 

de graduat en educació secundària 
obligatòria. 

Aquesta nova oferta formativa 
s’emmarca dins del Pla de Transició al 
Treball, una tipologia de Programes de 
Qualificació Professional Inicial (PQPI) 
que té com a objectiu afavorir la inser-
ció social i laboral dels joves que no 

han superat satisfactòriament el siste-
ma educatiu reglat. 

La realitat acadèmica, social i per-
sonal de molts joves fan necessària la 
implementació del PQPI al territori per 
donar resposta i facilitar-los el seu des-
envolupament personal i l’adquisició 
de competències professionals que els 
permetin una inserció social i laboral 
satisfactòria.

Els perfils professionals que s’ofe-
reixen als tres municipis de Baix Ma-
resme són el d’auxiliar de vendes, 
oficina i atenció al públic, i el auxiliar 
d’hoteleria, cuina i serveis de restau-
rant i bar. 

Les classes es realitzaran en equi-
paments municipals dels tres munici-
pis. En el cas d’Alella, està previst que 
al mes de gener ja es puguin començar 
a impartir algunes matèries pràctiques 
a l’edifici de l’Escola Fabra del poble. 

El programa educatiu del perfil pro-
fessional té una durada de 925 hores, 

8 EL FULLEL FULL

Millores al pati de l’Institut 

Alella, Montgat i Tiana posen en marxa 
dos nous perfils professionals de PQPI 
·······················································································································································
La nova oferta formativa està adreçada a joves de 16 a 21 anys que no han obtingut el títol de graduat en ESO.

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

Els alumnes de l’Institut Alella estrena-
ran el proper curs 2011-2012 una zona 
d’esbarjo. L’Ajuntament s’ha fet càrrec 
del condicionament del pati exterior amb 
la creació d’una zona d’estada amb tres 
taules de pícnic, una taula de ping-pong, 
una font i una zona arbrada. L’arranja-
ment del pati és una de les obres con-
templades en el conveni de col·laboració 
signat entre l’Ajuntament i l’Institut 
Alella, segons el qual el consistori ale-
llenc es compromet a invertir 24.000€ 
en dos anys en treballs de millora l’equi-
pament. L’actuació es basa en una idea 
presentada per un alumne del centre en 
el seu treball de recerca, que plantejava 
la possibilitat de crear una zona d’esbar-
jo al pati de l’institut. 

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

Els dos perfils professionals tenen 
capacitat per a 30 alumnes i les 
matrícules s’han de tramitar del 2 al 12 
de setembre a l’Espai Jove de Montgat.
····················································

similar a la d’un curs escolar, i es divi-
deix en dos mòduls obligatoris. El mò-
dul A, d’entre 600 i 650 hores lectives, 
inclou formació professional elemental 
del perfil escollit i pràctiques en em-
preses. El mòdul B consta de 275 ho-
res de formació general per a la millora 
de les competències necessàries en el 
món laboral i en la vida quotidiana. 

A més de preparar-se per treballar 
com auxiliar de vendes o auxiliar d’ho-
teleria, els joves que aprovin aquests 
cursos tenen la possibilitat de continu-
ar la seva formació i matricular-se en 
un cicle formatiu de grau mig o fer un 
tercer mòdul - el C-  per obtenir el títol 
de graduat en ESO. 

El municipi de Montgat serà l’ens 
gestor de la xarxa que es constituirà 
entre els municipis participants a tra-
vés de la signatura del corresponent 
conveni de col·laboració. Més infor-
mació a l’Ajuntament de Montgat (93 
469 49 00).

Ajuts agroambientals 
A la 5a convocatòria d’ajuts agro-
ambientals s’han presentat 12 sol-
licituds per a ajuts al conreu i la 
gestió forestal; dues per al manteni-
ment de la xarxa de camins rurals; 
i dues més per a la recuperació de 
béns patrimonials.

Servei de pediatria durant l’estiu  
Amb motiu de la reorganització del 
servei durant els mesos d’estiu, fins 
al 16 de setembre les consultes de 
pediatria s’atenen exclusivament al 
CAP del Masnou-Alella.

Can Lleonart  i l’Àgora tanquen al 
públic a l’agost 
Can Lleonart romandrà tancat al pú-
blic de l’1 al 26 d’agost. L’Àgora, el 
Punt d’Informació Juvenil, fa vacan-
ces de l’1 d’agost al 5 de setembre.

····························································································
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···································································································
Les 7es Beques de Música Jove ja tenen guanyadors.

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

L’Estiu Jove deixa bons records 

Entre 300 i 3.000 euros

Les Beques de Música Jove és una de les accions 
dels plans locals de joventut d’Alella, el Masnou 
i Montgat amb l’objectiu de donar suport als 
grups locals de música jove. La convocatòria 
inclou una beca per al suport musical -categoria 
A- valorada en 900 euros, una beca per a la 
producció artística de 3.000 euros -categoria 
B-, i dues de 300 euros per als nous talents 
instrumentals i de veu. 

Els grups Enfokehh i Armonia, en la 
categòria de 14 a 17 anys, i el grup 
Overdead, en la de 18 a 35 anys, han 
estat els guanyadors de la 7a edició 
de les Beques de Música Jove que 
organitzen els ajuntaments d’Alella, 
el Masnou i Montgat. Les beques per 
a nous talents han estat atorgades al 
guitarrista d’Overdead i al vocalista del 
grup Made in Med, en les modalitats 
de nous talents instrumentals i de veu, 
respectivament. 

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

Torna el Vídeo Jove 
L’Ajuntament ha obert la convocatò-
ria de la 12a edició del concurs in-
ternacional de curmetratges d’Alella. 
La iniciativa té com a objectiu es-
timular la capacitat creativa dels 
joves, afavorir l’ocupació del temps 
lliure en una activitat artística i el 
treball en equip. En els seus dotze 
anys d’història, el Vídeo Jove s’ha 
consolidat com una cita esperada 
pels afeccionats al món de l’audio-
visual. La convocatòria de l’any pas-
sat va rebre un total de 122 curts 
procedents de dotze de Comunitats 
Autònomes de l’Estat. 

El Vídeo Jove té dues modalitats: 
afeccionats i professionals. La pri-
mera està adreçada a jove sense 
experiència en el món audiovisual 
i es divideix en dues categories: la 
A, de 14 a 19 anys, i la B, de 20 a 
30 anys. La modalitat de professio-
nals és oberta a menors de 35 anys. 
El termini per presentar els treballs 
finalitza el 30 de setembre. Més 
informació a www.alellajove.cat i a 
www.alella.cat. 

Suport a la música jove 

L’Estiu Jove es va acomiadar el 8 de ju-
liol amb un bany a la platja d’Ocata en 
la darrera de les activitats programa-
des per aquesta temporada. Més d’una 
trentena de joves, d’entre 12 i 16 anys, 
s’han apuntat a alguna de les sortides. 
Les activitats es van triar a partir de les 
propostes més votades pels alumnes 
de l’Institut Alella. 

En total s’han realitzat cinc sor-
tides: a Port Aventura, l’Illa Fantasia, 
Barcelona i dues a la platja. La sortida 
a Port Aventura va ser la més concorre-
guda amb un total de 27 joves partici-
pants. Tot i les llargues cues i la intensa 
calor els joves s’ho van passar molt bé 
i es van mostrar decidits a repetir l’any 
que ve. 
 

El veredicte del jurat es va fer pú-
blic el 9 de juliol després del concert 
dels grups finalistes celebrat a la Sala 
Pau Casals de la Biblioteca Tirant lo 
Blanc de Montgat. 

A l’edició d’enguany s’han presentat 
un total de deu formacions de música 
jove. El jurat, format per experts espe-
cialistes de l’àmbit musical, va fer una 
primera selecció després de valorar les 
maquetes i la documentació aportada 
per cada grup. Els finalistes van ser En-
fokehh i Armonia, en la categoria A, i  
Overdead, Made in Med, El Loco Tidia-
no i Paradox, en la categoria B.  

Illa Fantasia, bicicletada per Barcelona i platja.

Overdead, guanyadors de la categoria de 18 a 35 anys.
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Fi de curs de l’Escola d’Iniciació Esportiva  

El gran dia de la dansa 
Les alumnes de l’Escola de Dansa Mu-
nicipal, que dirigeix el coreògraf i ballarí 
David Campos, van acomiadar el curs 
fent una demostració del que han après 
al llarg de l’any, amb un recital de dan-

sa que es va celebrar el 19 de juny al 
teatre Josep Maria de Sagarra. A més 
de les vuit coreografies de les alumnes, 
el festival també va incloure dues actu-
acions de ballarines professionals. 

L’Escola d’Iniciació Esportiva va cele-
brar el final de curs el 18 de juny amb 
una demostració d’algunes de les di-
ferents disciplines esportives que s’hi 
practiquen al llarg de l’any. A l’acte de 
comiat de curs es va convidar a parti-
cipar a les famílies que, a més pren-
dre part com a espectadors, van tenir 
també un paper actiu dins la jornada. 
Pares i mares van baixar a la pista del 
Poliesportiu per acompanyar els seus 
fills i filles i fer un petit tast dels exerci-
cis que realitzen a l’escola. 

A més, i com a novetat, el personal 
del Poliesportiu va voler copsar quins 
són els valors que motiven les famí-
lies a l’hora de escollir una modalitat 

························································································································································
Els esportistes acomiaden el curs amb demostracions de les diferents disciplines i la implicació de les famílies.

························································································································································
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esportiva pels seus fills. Amb el lema 
‘dóna valor a l’esport’, es va proposar 
una llista de valors, relacionant-los 
amb cadascun dels esports. Els més 
valorats pels pares i les mares van ser: 
el companyerisme, el respecte, la dis-
ciplina, la il·lusió i l’esforç.

Més de 250 alumnes 
L’Escola d’Iniciació Esportiva s’ha anat 
consolidant i guanya usuaris any rere 
any. En aquest curs 2010-2011 s’han 
inscrit un total de 254 alumnes, una 
trentena més que l’any anterior. S’ha 
incrementat considerablement l’alum-
nat de patinatge amb tres grups per a 
cada nivell. 

Bons resultats esportius 
Els esportistes alellencs han fet un bon 
paper a les diferents competicions. Cal 
destacar les classificacions obtingudes 
al 3r Circuit de Cros Escolar del Mares-
me, on Andrea Mestre i Laia Torralba 
van ser campiones en les categories 
d’infantil femení i cadet femení, res-
pectivament. L’atleta Pol Rubio va que-
dar 3r en la categoria Infantil masculí. 
En futbol, els equips de l’escola van 
quedar tercers en la categoria Pre Ben-
jamí A i segons a la de Benjamí A als 
Jocs Escolars del Maresme. 

Els alumnes de judo i taekwondo 
també han fet un bon paper en les dife-
rents competicions que han participat. 

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

Més de 300 persones van assistir al 
recital de fi de curs de l’Escola de Dansa.
····················································
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Grups municipals (Aquest espai se cedeix als grups municipals, que decideixen l’ús que en volen fer)

ESQUERRA + SUMEM PER ALELLA Projectes estratègics

CONVERGÈNCIA I UNIÓ Temps d’estiu

Segurament sigui prematur parlar de la gestió del 
nou govern municipal. Donem-li  temps, encara que 
de fet el govern no sigui ben bé nou. Amb tot, apun-
tarem tres coses que tenen el seu què. 

No voldríem precipitar-nos, però sembla que es 
vulgui crear un problema amb l’emplaçament de la 
Festa de la Verema. El govern pretendria traslladar-la 
a la “plaça del Sorli”, sense que sapiguem per què, 
ni tinguem cap noticia que s’hagi consultat ningú. 
L’assumpte és de gran importància per a comerç i 
veïns. Veurem. Potser quedi en res. I, atenció, quina 
ha estat la prioritat abans de marxar de vacances? 
Doncs l’alcalde ha volgut, amb amable insistència, 
pujar el sou a tots els regidors! Ha fet diverses pro-
postes, alguna de força imaginativa. Ho ha provat 
del dret i de perfil... fins que s’ha rendit. No sabem 
a qui haurà acabat escoltant, però sospitem que a 
nosaltres no. Doncs bé, vagi el nostre sincer agraï-
ment a qui finalment ha pogut aportar aquest mínim 
de sensatesa. Menys mal, menys mal.

I una mala noticia: Alella ha perdut la vicepresi-
dència del Consell Comarcal del Maresme. I ho la-
mentem molt. Des d’aquella posició, les possibilitats 
per al nostre poble milloren. I no és que l’alcalde 
no s’hagi mogut, que ho ha fet, però és clar que 

no en la bona direcció. Ha estat una llàstima que 
no ens hagi demanat suport, perquè li haguéssim 
donat. Ha preferit trucar altres portes. Mentre, aquí, 
ens ensenyava el llautó (polític) amb un oferiment 
de “govern a 10”, del qual li va faltar temps per 
desdir-se’n quan va escoltar l’ única resposta que 
evidentment no desitjava ni esperava: endavant, li 
vam dir, nosaltres hi estem disposats. Estem segurs 
que des del govern podrem ajudar més eficaçment  
a què el nostre poble es faci sentir a totes les institu-
cions del país. Li ho vam dir i ho mantenim. Però en 
fi...  personalismes !

Bones vacances i feliç Festa de la Verema !!

franciscora@alella.cat
salasmf@alella.cat
nonellti@alella.cat
almendrocm@alella.cat
fernandezaa@alella.cat
vilarocm@alella.cat

El nou mandat ha arrencat fa tot just un mes i els 
nostres regidors i regidores van fent-se seves les no-
ves responsabilitats. El nostre equip combina gent 
amb experiència de govern i d’altres que s’estrenen 
aquest mandat. Per a aquests darrers sempre cal un 
temps d’immersió i adaptació per tal de conèixer el 
funcionament de l’administració pública i les dinà-
miques del nostre Ajuntament. Tot i estar començant 
a rodar, ja hem posat fil a l’agulla dels projectes que 
han de marcar l’agenda dels propers quatre anys.

Pel que fa a nous equipaments l’objectiu és la 
construcció i posada en funcionament del nou Casal 
d’Alella. Posant-ho en un calendari estem treballant 
perquè tot estigui a punt per començar les obres del 
Casal l’any vinent per tal que pugui entrar en fun-
cionament l’any 2014. Un segon objectiu és el de 
disposar del projecte arquitectònic executiu de la que 
haurà de ser la futura biblioteca i arxiu municipal a 
la Fàbrica de Pintures. Hauríem d’estar en condicions 
d’adjudicar-ne la redacció abans d’aquest final d’any.

El desplegament de la fibra òptica és un dels 
altres projectes estratègics. En el ple de juliol s’ha 
hagut de dur a terme una incorporació de crèdit per 
poder encarregar aquesta tardor el pla de negoci que 

n’ha de definir la viabilitat econòmica, el model de 
gestió i les alternatives per poder començar a con-
cretar els següents passos durant l’any 2012.

La creació de més aparcament a l’entorn del 
centre del poble també és una prioritat. Al final de 
l’anterior mandat es va encarregar un avantprojecte 
d’aparcament soterrat en l’àmbit de Can Calderó. 
La voluntat és reprendre aquells treballs per valo-
rar-ne les diferents alternatives i poder començar el 
procés durant l’any vinent. A banda de la voluntat 
d’habilitar algun espai més per a aquesta finalitat. 

El POUM, el nou planejament urbanístic que ha 
de blindar el model de poble, haurà de tenir la seva 
aprovació provisional abans del final d’aquest any 
per enviar-lo a la Generalitat perquè aquesta l’apro-
vi definitivament, esperem, el 2012.

Ara que a partir del proper mes de setembre 
l’edifici de l’escola Fabra del poble deixarà de donar 
servei als nostres infants, cal començar a definir i 
concretar els seus nous usos. La nostra voluntat és 
que continuï com a equipament públic destinat a la 
formació i als joves del nostre poble. Tot un seguit 
de reptes, que amb imaginació, seny i enginy estem 
convençuts que podrem tirar endavant.

Tel: 667 182 522
xatartac@alella.cat
izquierdoab@alella.cat
llorcabv@alella.cat

Cristina Xatart, 
portaveu del grup municipal de CiU 
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Mercè Marzo, 
671 476 858
marzogm@alella.cat
Josep Bardés
607 799 325
josepbardes@yahoo.es
www.gentdalella.cat

GENT D’ALELLA Salvem Els Escolapis

PARTIT POPULAR Renovació, continuïtat o supervivència?

L’editorial de l’alcalde en l’últim *Full parla de conti-
nuïtat “al treball realitzat els últims set anys”...i oblida 
que aquest treball ja ho va iniciar quan la llavors pre-
sidenta local del Partit Popular li va recolzar perquè 
aconseguís l’alcaldia a canvi d’un pacte de govern que 
la va col·locar en la mateixa responsabilitat que ha 
exercit durant els últims set anys com a càrrec de con-
fiança de l’alcalde i ara ho fa com a regidora d’ERC. 
De fet és l’única persona que dóna continuïtat als 
dos llargs mandats del republicà. La resta són cares 
noves. Excepte la de l’ara regidora d’Administració i 
Innovació que és l’única que repeteix com a regidora 
d’ERC però que no ho fa repetint a les àrees que va 
gestionar en l’anterior mandat. No sabem si perquè 
no li agradaven, perquè no ho va fer a satisfacció de 
l’alcalde o per què. El cas és que, després de dos 
mandats, els únics que es mantenen en el mateix lloc 
i amb les mateixes responsabilitats són el propi alcal-
de i la ex regidora del Partit Popular reconvertida ara 
en regidora d’ERC. A això se li anomena renovació? 
Continuïtat? O supervivència? L’alcalde segueix sent-
ho gràcies al suport, sempre postulat, de la regidora 
del PSOE-PSC. La mateixa que la nit electoral dema-
nava públicament la regidoria d’Educació a canvi del 
seu suport. La mateixa que s’ha conformat amb les 

regidories de l’única regidora d’ERC que repeteix un 
mandat i de la ex regidora, també d’ERC, que va per-
dre la confiança de Francisco per tenir criteri propi. A 
més, s’ha fabricat una nova regidoria perquè la regi-
dora vesteixi més. La regidoria d’Equitat, que ningú 
sap en què consisteix, ni que competències té ni para 
què serveix. Mentre altres ajuntaments redueixen re-
gidories i despesa per afrontar la crisi, l’ajuntament 
social-republicano d’Alella augmenta regidories. I gai-
rebé sous. En el ple del cartipàs l’alcalde va pretendre 
augmentar els sous dels càrrecs electes, especialment 
el seu, fins als gairebé 50.000 euros. Però només du-
rant el que queda d’any. A partir de gener de 2012 un 
nou augment del 15%. Mentre que als nostres funci-
onaris els rebaixem els seus salaris, el republicà, amb 
el suport de la regidora socialista, pretenia augmentar 
els de els electes. Impresentable, Finalment, només es 
puja el seu, alguna cosa per sobre de la recomanació 
de l’Associació Catalana de Municipis i de la Federació 
de Municipis de Catalunya per al nostre municipi. I 
manté a un càrrec de confiança pels pèls, ja que en les 
negociacions per augmentar-se el sou ho canviava pel 
seu augment. Les xafarderies ja corren...els primers 
desencontres ja s’han produït i la “moncloa” també ha 
ensenyat les seves dents. Alea jacta est.

Tel: 667 182 523
berzosahf@alella.cat
alella@ppbarcelona.org
www.ppbarcelona.org
www.javierberzosa.
blogspot.com

La revista Alella, en el seu número de maig, ens 
alertava del deteriorament de la  finca dels escolapis. 
La Torre del Governador (s.XIV) va ser adquirida per  
Antoni Borrell el 1887, que decidí llegar-la a una 
institució religiosa que en donés un ús pedagògic. 
Així fou com durant anys, la finca va ser ocupada 
per l’Escola Pia, convertint-la en el centre on molts 
dels alellencs hi estudiaren.

A finals dels 90 hi ha varies ofertes de compra 
que guanya la Immobiliària del Banc de Sabadell, 
Landscape, trencant-se així la vinculació de l’espai 
al poble. Des del 2004, “Els Padres” van de ma en 
ma, d’una immobiliària a una altre, i ja en son 4, 
amb un futur incert i un present molt preocupant.

Té les dimensions del Parc de la Ciutadella (4,2 
Ha) i combina els estils neoclàssic, neogòtic, neo-
àrab, modernista; creant un conjunt d’estil eclèctic. A 
l’interior hi ha una sèrie de estances molt decorades, 
les quals destaquen el saló de cristall, actualment en 
un estat ruïnós; el saló de les pintures, amb elements 
perillosos penjant del sostre; la capella de la Mercè, 
on tots els elements decoratius han estat arrancats i 
destruïts; els banys turcs, plens de runa i vegetació;  
el pont de Can Barnades, actualment sense baranes 
ni cap tipus de protecció; i  els camins, tapats per 

vegetació i palmeres mortes.
Més enllà del valor emotiu i sentimental que té 

pel nostre  poble, la finca té un valor arquitectònic 
rellevant, així com els seus jardins, estàtues i espècies 
vegetals. El planejament urbanístic és condició 
necessària per a protegir-la però insuficient per a 
preservar-la de debò i recuperar-la. Sinó treballem 
plegats i busquem solucions que la facin viable, 
l’espoli continuarà i poc quedarà que conservar. 

Hem de fer una crida per a sensibilitzar tothom: 
evitar que continuï la degradació i el vandalisme. A 
més, el jardí romàntic s’hauria de recuperar per al 
poble, tal i com l’Ajuntament pretén amb el POUM. 
Però quan?

Mercè Marzo, 
portaveu del grup municipal de Gd’A
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA Vacances d’estiu i altres

manscg@alella.cat

Per la majoria de molts de nosaltres les vacances 
ja han començat. Però la vida no s’atura i tampoc 
l’engranatge que la fa funcionar. 

Des que estic al govern m’he pogut adonar del 
bon equip de gent que està treballant perquè Alella 
sigui un referent arreu, oferint diferents activitats 
d’altíssima qualitat com el Festival d’Estiu que aca-
bem tot just de passar, i una Festa de la Verema 
que any rera any guanya més visitants.

Potser alguns no us n’heu adonat perquè tot 
passa molt ràpid i el dia a dia ens pren gran part 
dels nostres petits moments, d’aquells moments 
que ens permeten reflexionar, pensar, ser crítics 
amb tot allò que ens envolta i autocrítics, envers 
nosaltres mateixos. 

Dic això perquè penso que caldria ser més par-
ticipatius, no només al poble, sinó fora d’ell també. 
Implicar-nos en entitats, associacions, organitzaci-
ons que ens permetin millorar el nostre sistema de 
vida, és una bona opció per créixer col·lectivament 
i individualment. 

Potser l’estiu és el moment per poder aprofundir 
o si més no veure i analitzar les coses des d’una al-
tra perspectiva: tenim davant nostre un panorama 
polític que està canviant, per tant estiguem atents a 

les propostes que ens ofereixen els nostres polítics, 
no les hem de menystenir sinó fer-ne una valoració 
positiva i constructiva. Un país no funciona sol si 
tots no hi estem implicats en tots els sentits. Hem 
d’anar cap al diàleg i el consens per tal de trobar un 
bon equilibri social i econòmic.

Des d’aquí us desitjo un molt bon estiu a tots i 
una bona Festa Major.

PLE ORDINARI DEL 5 DE MAIG DE 2011 .  Podeu consultar l’acta del Ple al tauler d’anuncis de www.alella.cat

Acords del ple

Bases i convocatòria de subvencions a entitats.
El Ple va aprovar les bases i la convocatòria per a la conces-
sió de subvencions de caràcter ordinari i extraordinari per a 
les activitats de les entitats. 
Aprovat per unanimitat.
Modificació de la taxa d’estacionament de vehicles. 

El Ple va aprovar provisionalment la modificació de l’Orde-
nança Fiscal núm 21, reguladora de la taxa per a l’estaciona-
ment de vehicles de tracció mecànica en les vies publiques 
municipals, per tal d’incorporar una nova taxa que s’aplicarà 
a l’aparcament de bicicletes situat a l’aparcament de Can 
Lleonart. La taxa d’estacionament del ‘bike-park- queda fi-
xada en 0,10 euros l’hora d’aparcament (tarifa mínima) i 
4,80 euros dos dies d’estacionament  (tarifa màxima).
Aprovat amb el vot favorable d’ERC+LG i PSC, l’abstenció 
de COR i el vot en contra de CiU i Gd’A. 
Modificació de la taxa que s’aplica a les parades de la 
Festa de la Verema. 

El Ple va aprovar provisionalment la modificació de l’orde-
nança fiscal núm. 6 que regula la taxa per a la instal·lació 
de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o 
atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del 
carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics. Amb la mo-

dificació, la quota que s’aplica a les parades de la Festa de 
la Verema passa de 60 a 80 euros.
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+LG, PSC, CiU i Gd’A i 
l’abstenció de COR.
Nou Protocol de violència de gènere. 

El Ple va aprovar el nou Protocol de violència de gènere, el 
document que estableix les línies d’actuació que cal seguir 
per donar el màxim de suport i atenció a les víctimes.  
Aprovat per unanimitat. 

Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social.
El Ple va aprovar inicialment el reglament de prestacions 
econòmiques de caràcter social. El nou reglament pretén 
incrementar l’eficàcia de les prestacions econòmiques de 
caràcter social, garantir l’equitat i establir un barem d’accés 
de caràcter econòmic i social que contempli les diferents 
realitats i les noves situacions de pobresa.  
Aprovat per unanimitat.
Moció contra la retallada en educació.

El Ple va aprovar una moció, presentada pel grup municipal 
del PSC, que insta la Generalitat a prioritzar les despeses en 
educació a l’hora d’elaborar el Pla d’Ajuts Econòmic
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+LG i PSC, l’abstenció 
de Gd’A i el vot en contra de CiU, COR i PP. 

Glòria Mans, 
portaveu del grup municipal de PSC 
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CALENDARI DEL CONTRIBUENT JULIOL - DESEMBRE 2011 
Mercat municipal (3r trimestre)            20.07.2011 a 20.09.2011
Taxa ocupació via pública (3r trimestre)           20.07.2011 a 20.09.2011
IBI Rústica                                                         02.09.2011 a 03.11.2011
Impost Activitats Econòmiques                                       02.09.2011 a 03.11.2011 
Mercat municipal (4r trimestre)                                        30.09.2011 a 01.12.2011 
Taxa ocupació via pública (1r trimestre)                           30.09.2011 a 01.12.2011
IBI (3ª fracció domiciliat )                                     02.11.2011

OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 
De dl. a dv. de 8.15 a 14.45 h (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 13 h · Dl. tancat
De dt. a ds. de 10 a 14 h i de 16 a 19 h

RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS I MOBLES
93 790 55 60 

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

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

Telèfons d’interès 

629 727 293
649 919 129
659 999 755
659 494 043 (adaptat) 
639 134 403

Servei de taxi al preu de 2€, per a majors de 65 anys 
o persones amb mobilitat reduïda.
De dilluns a divendres de 7 a 20 h.

93 555 23 39

TAXIS D’ALELLA

TAXI A DEMANDA

DEIXALLERIA MÒBIL
Del 16 al 21 d’agost i del 13 al 18 de setembre
De dimarts a dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
Diumenge de 10 a 13 h (Dilluns tancada)
A la Riera Principal, entre Can Vera i el carrer Charles Rivel

CENTRE D’INFORMACIÓ
I RECURSOS PER A DONES
Servei d’informació, acollida i acompanyament, assessoria
jurídics i atenció psicològica
De dilluns a divendres de 10 a 14 h · Tel. 93 555 81 04 

 
 

Horaris d’estiu 
Oficines municipals del 4 de juliol al 26 d’agost, 
de dilluns a divendres de 8.15 a 14.45 h
(dijous tarda, tancat)

Biblioteca del 18 de juliol al 12 de setembre, 
de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h 
divendres de 10 a 13 h (dissabte tancat) 

Oficina de Turisme del 21 de juny al 20 de setembre, 
de 10 a 14.30 h i de 15.30 a 17.30 h (dimecres tancat)

FARMÀCIES DE GUÀRDIA AGOST
1 GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
6 i 7 MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
13 i 14  BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
15 MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
20 i 21 GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
27 i 28 MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
Servei de guàrdies de les farmàcies d’Alella:  
Dissabte de 17 a 20.30 h i diumenge de 9.30 a 13.30 h 
Servei de guàrdies de les farmàcies del Masnou: 93 555 33 08 - 93 555 04 03 
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Programa de la Festa Major

Organitza: Ajuntament d’Alella i Comissió de Festes      Més informació a www.alella.cat
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