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En el darrer Ple municipal es va aprovar el projecte arquitectò-
nic del nou Casal. Una demanda ciutadana de molts anys, que 
canalitzàvem Ajuntament i Casal d’Alella l’any 2006 amb la 
creació del Consorci del Casal d’Alella amb l’objectiu de cons-
truir un nou equipament cívic i cultural de titularitat pública. 

Després de molts anys de treball compartit, arribem a aquest 
punt en un moment d’incertesa, on els missatges que re-
bem ens empenyen al pessimisme i quasi a la rendició. Però 
aquests són també moments d’oportunitat i responsabilitat. 
D’oportunitat perquè aquesta mateixa conjuntura econòmica 
permetrà dur a terme l’obra per un cost inferior. I de respon-
sabilitat perquè aquelles administracions que tenim la capa-
citat d’actuar cal que invertim per reactivar l’economia.

Tot i que sobre el paper la inversió ascendiria a 7,3 milions 
d’euros, des de l’Ajuntament treballem en l’escenari que 
l’equipament haurà de tenir un cost màxim de 6 milions. 
Vista l’experiència dels darrers temps en l’adjudicació de les 
obres municipals, preveiem baixes importants en les ofertes. 

Pel que fa al finançament, tenim concedida una subvenció de 
la Generalitat per 717.000 euros per a l’any vinent, i preveiem 
poder arribar al milió d’euros amb el suport de la Diputació.

L’entitat del Casal d’Alella aporta a la construcció del nou 
equipament públic la seva finca del carrer Santa Madrona 
per tal de ser venuda, una vegada el POUM s’aprovi definitiva-
ment. Es preveu poder-hi obtenir uns 1,3 milions d’euros.

L’aportació de recursos municipals serà inferior als 4 milions 
d’euros. Hi destinarem els 3,4 milions d’euros del crèdit sol-
licitat per a l’ampliació de l’Escola Fabra, que la Generalitat 
ja està retornant a l’Ajuntament segons el calendari, i la resta 
sortiran de recursos propis, afrontant l’operació sense gene-
rar cap nou endeutament.

Algú en qüestionarà l’oportunitat, com va succeir amb la 
construcció del Complex Esportiu Municipal de la piscina 
i l’ampliació de l’Escola Fabra. Si aleshores no haguéssim 
actuat amb valentia i convicció, com ara, aquests dos equi-
paments dels que la majoria en gaudim, avui continuarien 
sent eternes promeses.

La construcció del nou Casal és un compromís que vam pren-
dre davant tota la ciutadania ara fa poc més de quatre mesos 
a les eleccions municipals. Treballarem per fer-lo realitat, amb 
ambició però també amb prudència, tal com hem estat gesti-
onant els darrers vuit anys, amb solvència contrastada.
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El nou equipament cívic i cultural 
···································································································
El Ple municipal aprova el projecte executiu del nou equipament 
sociocultural d’Alella. 
···································································································

El Ple de l’Ajuntament del 29 de se-
tembre va aprovar el projecte execu-
tiu del centre sociocultural del Casal 
d’Alella i la urbanització dels espais 
lliures de Can Calderó amb el vots a 
favor d’ERC+Sumem per Alella i PSC, 
i el vot en contra de CiU, Gd’A i PP. 

El nou equipament de titularitat 
municipal s’ubicarà en un espai pú-
blic situat al centre del poble, entre 
la masia de Can Calderó, la Rambla 
d’Àngel Guimerà i l’edifici del celler 
Alella Vinícola -en l’actual aparcament 
de sorra- i serà gestionat pel Consorci 
públic format per l’Ajuntament i el Ca-
sal d’Alella. 

El projecte aprovat ha estat redac-
tat per l’empresa DAAB Vila-Ferrer-Ca-
nosa Arquitectes, l’equip redactor de 
la proposta guanyadora del concurs 
d’idees convocat per l’Ajuntament per 
definir el nou equipament sociocul-
tural. El conjunt -l’edifici i els espais 
lliures- s’han dissenyat de manera que 
permeti una bona integració amb l’en-
torn i garanteixi l’orografia original i les 
visuals de la masia de Can Calderó i de 
l’edifici de la Vinícola. L’edifici tindrà 
una superfície construïda de 2.900 m2 
dividits en tres plantes -primera, bai-
xa i soterrani- de les quals només es 
construeix sobre rasant el volum edifi-
cat de la primera planta.

La planta soterrani  -de 1.539m2- 
acollirà la sala polivalent amb capacitat 
per a 300 persones assegudes o 700 
en peu, les aules de l’Escola Municipal 
de Dansa i la sala de lectura i altres es-
pais de serveis que s’organitzen a l’en-
torn del gran espai polivalent que uneix 
aquesta planta amb el nivell superior.  
L’accés principal de l’edifici se situa a 
la planta baixa -de 912m2- on hi haurà 
el vestíbul, el bar, els camerinos i altres 
espais de magatzem i serveis.

La planta baixa es comunica amb 
la planta soterrani mitjançant l’espai 
polivalent que comparteixen les dues 

plantes i un pati exterior a cel obert 
que permetrà l’entrada de llum natu-
ral a tot l’edifici. La primera planta -de 
448 m2- acollirà els espais socials del 
Casal, oficines, bucs d’assaig, munta-
càrregues i instal·lacions tècniques.  

L’edifici s’integra dins d’un parc de 
1.895 m2, un nou espai públic al cen-
tre del municipi, dissenyat com a lloc 
d’estada i esbarjo. 

El projecte arquitectònic aprovat 
té un pressupost de 6.459.322€.  
D’aquests, 6,2 milions corresponen 

Imatge virtual de l’auditori del futur Casal.

Vista aèria virtual del futur Casal.

a la construcció de l’edifici i 212 mil 
euros a la urbanització de l’entorn. A 
aquests imports caldrà afegir els cos-
tos del projecte escenogràfic (489 mil 
euros), les grades de la sala polivalent 
(142 mil euros) i la direcció d’obres 
(210 mil euros). 

 Si es compleixen les previsions, 
l’Ajuntament té la voluntat de licitar 
les obres l’any vinent i treballa amb 
l’objectiu que el nou equipament pú-
blic pugui estar en funcionament l’any 
2014. 
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Tornada a l’escola  
···································································································
Més d’un miler d’alumnes comencen el curs als centres públics de 
segon cicle d’infantil, primària i secundària del municipi
···································································································

Un total de 1.013 alumnes, 600 del 
segon cicle d’infantil i primària i 413 
de secundària, van començar el 12 de 
setembre el nou curs escolar 2011-
2012 als tres centres públics del muni-
cipi: l’Escola Fabra, l’Escola la Serreta i 
l’Institut Alella.

A l’Escola Fabra el curs comença 
amb 487 alumnes i una fita important: 
per primera vegada tot l’alumnat es-
tudiarà al mateix recinte gràcies a les 
obres d’ampliació de l’escola i no cal-
drà desplaçar els alumnes per realitzar 
activitats i utilitzar el servei de menja-
dor com es feia fins ara.

L’Escola Fabra té dues línies, però 
encara manté tres cursos triplicats –1r, 
5è i 6è– i això fa que alguns espais 
comuns (aules de música i de plàstica) 
s’hagin d’utilitzar com a aules de grup. 

L’Escola la Serreta comença el seu 
segon any d’activitat amb 113 alum-
nes –una trentena més que l’any ante-
rior– que es reparteixen en sis cursos. 
L’oferta formativa d’aquest nou centre 
educatiu, que es va posar en marxa el 
curs 2010-2011, arriba ja als cursos 
de P3, P4, P5, 1r, 2n i 3r de primà-
ria. 

A l’Institut Alella el curs arrenca 
amb 413 alumnes d’ESO i Batxillerat. 
A aquests se sumen més d’una vintena 
d’alumnes matriculats al cicle formatiu 
de Grau Superior de Gestió Comercial 
i Màrqueting Enològic que van comen-
çar les classes el 19 de setembre. És el 
tercer curs que l’Institut Alella s’ofereix 
aquests estudis pioners a Catalunya.

Pel que fa al primer cicle d’educa-
ció infantil, la llar d’infants municipal 
Els Pinyons va iniciar el curs el 6 de 
setembre amb 61 alumnes que és el 
total de places disponibles

Millores als centres
Les vacances d’estiu i el parèntesi 
d’activitats als centres s’han aprofitat 
per fer actuacions de condicionament 
i millora dels equipaments. A l’Escola 

Fabra s’ha acabat la instal·lació de la 
tanca exterior del pati i s’han fet els 
darrers ajustaments pendents de les 
obres d’ampliació. A més, l’Ajunta-
ment s’ha encarregat de la desbrossa-
da dels patis i de la neteja dels centres 
educatius. A l’Institut, els alumnes han 
estrenat aquest curs una zona d’estada 
i esbarjo al pati, equipada amb taules 
de pícnic i de ping-pong, una font i una 
zona arbrada. 

Canvi d’horari a l’escola
Una de les novetats més importants 
del curs és el canvi d’horari als centres 
de primària derivat de la supressió de 
la sisena hora. En el cas d’Alella les 
dues escoles públiques han optat per 
aplicar l’horari lectiu més generalitzat 
a tot Catalunya: de 9 a 12.30 i de 15 
a 16.30h. 

L’Institut manté l’1 x 1
L’Institut d’Alella manté la seva aposta 
per les noves tecnologies. El centre ha 
optat per mantenir el programa 1 X 1, 
que suposa que cada alumne disposa 

del seu propi ordinador, amb un siste-
ma mixt d’ensenyament que combina 
el llibre digital amb la utilització de lli-
bres de text en paper en algunes assig-
natures. És el tercer curs que s’aplica 
aquest sistema que enguany abasta 
l’alumnat de 1r, 2n i 3r d’ESO. L’ús de 
les noves tecnologies a les aules serà 
l’eix central de les Novenes Jornades 
d’Innovació Educativa que se celebren 
els dies 17 i 18 de novembre a Alella. 

El retorn de l’ampliació
Tot i les retallades pressupostàries, la 
Generalitat està complint el compro-
mís adquirit amb l’Ajuntament i ja ha 
satisfet la meitat - més d’1,5 milions 
d’euros- del cost de les obres d’ampli-
ació de l’Escola Fabra que va avançar 
l’Ajuntament. La decisió municipal de 
fer-se càrrec de l’encàrrec i de l’execu-
ció del projecte mitjançant un crèdit de 
més de 3 milions d’euros, ha permès 
que s’hagi pogut resoldre una reivin-
dicació històrica del municipi i que es 
puguin reunir en un mateix recinte tots 
els alumnes de l’escola.
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L’edifici antic de l’Escola Fabra s’ha 
quedat sense nens i nenes però manté 
les activitats educatives amb alumnes 
més grans. Les aules i les dependèn-
cies de la planta baixa han estat con-
dicionades per l’Ajuntament per acollir 
els alumnes de l’Espai Actiu, Escola 
d’Adults d’Alella. A partir del mes de 
gener de 2012, també s’impartiran 

···································································································
Els alumnes de l’Espai Actiu comencen les classes amb les aules recent 

pintades i disposaran aquest curs de suport informàtic.

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

Millores a l’antiga escola Fabra 

Les aules de l’Espai Actiu han estat repintades.

Exposicions a les escoles
Del 14 al 31 d’octubre arriba a 
Alella l’exposició ‘Menja bé, tu hi 
guanyes’, promoguda per la Diputa-
ció i adreçada a nens i nenes de 8 
a 12 anys. Té per objectiu fomentar 
l’alimentació saludable entre els in-
fants i es complementa amb tallers 
teòrics i pràctics. Es pot veure del 
14 al 31 d’octubre a l’Escola Fabra i 
a l’Institut Alella. Del 2 al 16 de no-
vembre, l’Escola La Serreta acollirà 
l’exposició ‘Cuida’t les dents’ que 
promou la salut bucodental entre 
els més petits. 

Cursos per a joves a l’Àgora
L’Àgora, el Punt d’Informació Juvenil 
d’Alella, torna a organitzar aquesta 
tardor el curs per aprendre a fer 
de professor/a particular adreçat a 
joves a partir de 16 anys. El curs 
consta de 6 hores repartides en tres 
sessions programades per als dies 
9, 16 i 23 de novembre, de 18 a 
20h. La participació en aquest curs 
té un cost de 20€ i cal inscriure-s’hi 
a l’Àgora abans del 2 de novembre. 

Els afeccionats al món audiovisual 
tenen oportunitat de donar les se-
ves primeres passes amb la càmera 
en el taller de curtmetratges que es 
farà cada divendres, del 7 d’octu-
bre al 9 de desembre, de 8 a 20h. 
És obert a joves a partir de 16 anys 
i té un preu de 25€.

2a Competició d’Skate
Els afeccionats al monopatí tenen 
una cita a l’Skaterpark d’Alella el 
22 d’octubre. La 2a Competició 
d’Skate d’Alella es farà de 10 a 
15h i inclou tres categories: nois 
menors de 16 anys i majors de 16 
anys i noies. Inscripcions a www.
alellajove.cat o el mateix dia de la 
competició. 

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

Més alumnes a l’Espai Actiu 

L’Espai Actiu ha rebut més demandes que mai 
a l’inici de curs. Més d’un centenar d’alumnes 
s’han matriculat en els cursos que s’imparteixen 
a l’edifici antic de l’Escola Fabra, i s’espera que 
al llarg de l’any es vagi incorporant nou alum-
nat. Les classes van començar el 3 d’octubre 
i acabaran al maig de l’any vinent. L’oferta de 
cursos està dirigida a la preparació per a les 
proves d’accés a cicle formatiu de Grau Superi-
or; per a la d’accés a la Universitat per majors 
de 25 anys i per a majors de 45 anys; i per rea-
litzar les proves de Direcció General de Política 
Lingüística dels nivells de català A, B, C i D.

classes del perfil formatiu d’auxiliar 
de vendes, oficina i atenció al públic 
corresponent al Programa de Qualifi-
cació Professional Inicial (PQPI) del 
baix Maresme. Els alumnes de l’Espai 
Actiu i de PQPI comptaran amb una 
aula d’informàtica, amb 16 ordinadors 
proporcionats per la Diputació. 

Tallers escolars a Can Manyé
Més de 300 alumnes de l’Escola Fa-
bra, l’Escola la Serreta i l’Institut Alella 
han participat en els tallers organitzats 
a Can Manyé a l’entorn de l’exposició 

‘Veremes’. Dibuixos amb raïm, murals 
pintats amb els peus i manualitats so-
bre la vinya són algunes de les activitats 
realitzades. 
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La Verema passa la prova 
·······················································································································································
L’Ajuntament fa una valoració positiva de l’ampliació de l’espai de degustació i els canvis d’ubicació.
·······················································································································································

La Festa de la Verema ha superat la 
prova i ha passat amb èxit els canvis 
introduïts en aquesta edició. L’am-
pliació de l’espai de degustació -amb 
la instal·lació de taules a la Plaça de 
l’Ajuntament i la Porxada- i la redistri-
bució de l’espai de la mostra de l’Hort 
de la Rectoria, va alleugerir la sensació 
de congestió dels moments de màxima 

afluència. Durant els tres dies de la 
festa es van consumir més de 33.000 
degustacions, 13.000 de vins i caves i 
la resta de restauració, unes xifres si-
milars a les de l’any anterior.  

L’Ajuntament valora positivament 
l’ampliació i el trasllat d’algunes de les 
activitats -com els concerts, les sarda-
nes o la ballada de gegants- a la plaça 

Imatge de la visita al celler Can Roda.

Quinze municipis s’apunten a la 2a Setmana del Vi DO Alella

La 2a Setmana del Vi DO Alella ha 
aconseguit engrescar una quinze-
na de municipis del Maresme i del 
Vallès Oriental i ha tingut una bona 
acollida entre el públic. Més d’un 
miler de persones han participat en 
les més de 40 activitats programa-
des del 23 setembre al 2 d’octubre 
per difondre el patrimoni vitiviníco-
la, gastronòmic, cultural i paisat-
gístic del territori. L’acte inaugural 
va tenir lloc el 23 de setembre a 
la sala Àmbit d’El Corte Inglés del 
Portal de l’Àngel amb la conferèn-
cia el ‘Terrer DO Alella’. 
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d’Antoni Pujadas. 
Amb 2.000 consumicions servides, 

la ruta ‘Tapes + vi’ comença a agafar 
embranzida i es consoliden les visites 
als cellers amb la participació de les 
vuit empreses elaboradores. 

L’Oficina de Turisme va incremen-
tar la seva activitat i l’horari d’atenció 
al públic coincidint amb la celebració. 
Durant els dies de la Festa l’oficina va 
atendre més de 300 persones. 

Els premis de la Festa
La sabateria Charol va aconseguir el 
primer premi del concurs d’aparadors. 
El Jardí de Can Salellas i Lola Botona 
van obtenir el segon i tercer premi, res-
pectivament. Al concurs de Tastavin els 
premis van ser per a Mireia Vancells (1r 
premi) i Jaume Recolons (2n premi). 

Aureli Taboada i Mónica Urrutia 
van ser els guanyadors locals de la 2a 
Cursa de la Festa de la Verema que va 
aplegar 300 atletes. El primer classifi-
cat de la prova va ser Ferran Ros.

El banc de sang va rebre 54 do-
nacions i 3 oferiments. L’Ajuntament 
agraeix la seva col·laboració a totes les 
persones que van participar en la reco-
llida de sang.
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PRESENTACIÓ DE VINSEXPOSICIÓ A CAN MANYÉ

INAUGURACIÓ DE LA FESTATALLADA DE RAÏM

MOSTRA GASTRONÒMICA

PLANTADA DE GEGANTS CONCERT LA SALSETA

MOSTRA GASTRONÒMICA
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La lluita contra el mosquit tigreSetena Trobada de Noves 
Experiències Empresarials
L’empresa New Promotion SA és la 
convidada a participar en la Sete-
na Trobada de Noves Experiènci-
es Empresarials que es farà el 25 
d’octubre a les 9h a Can Lleonart. 
Amb el títol ‘Pimes a Internet, un 
comercial 24 hores’, a la xerrada 
es parlarà de la importància que 
té la presència a Internet per a la 
petita i mitjana empresa, amb una 
breu introducció al màrqueting digi-
tal, posicionament natural i Google 
Adwords.  

La campanya de vacunació
de la grip es trasllada a Can Gaza
La campanya de vacunació contra 
la grip es trasllada enguany al Ca-
sal de la Gent Gran de Can Gaza. 
El personal sanitari de l’Àrea Bàsica 
de Salut (ABS) del Masnou-Alella 
farà dues sessions de vacunació els 
dies 4 i 11 d’octubre de 17 a 19h 
adreçades als col·lectius de risc: les 
persones més grans de 60 anys i 
aquelles que pateixen una malaltia 
crònica. Per poder-se vacunar cal 
dur la targeta sanitària. 
  
La pluja fa la guitza a la Setmana 
de la Mobilitat Sostenible i Segura

La pluja va obligar a suspendre la 
caminada verda programada per al  
24 de setembre dins de la Setmana 
de la Mobilitat Sostenible i Segura. 
Sí es va poder realitzar el taller de 
revisió de bicicletes i la cursa dels 
transports.

L’aparcament segur per a bicis 
ja és de pagament 
El 15 d’octubre està previst que es 
comenci a aplicar la tarifa de paga-
ment de 10 cèntims l’hora -amb un 
mínim d’una hora i un màxim de 48 
hores d’estacionament continuat- al 
pàrking segur per a bicis instal·lat a 
l’aparcament de Can Lleonart.

···················································································································································································································································
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El cementiri amplia l’horari

Coincidint amb la celebració de Tots Sants, el 
cementiri municipal amplia els dies d’obertura 
per facilitar a la població la visita als seus di-
funts i l’endreçament dels nínxols i sepultures. 
Les instal·lacions romandran obertes al públic  
de 9 a 18h del 26 d’octubre al 2 de novembre, 
ambdós inclosos.

Ajuntament conclou aquest mes d’oc-
tubre el tractament preventiu per evitar 
la proliferació del mosquit tigre amb 
l’aplicació d’una tercera dosi de lar-
vicida als embornals del municipi, un 
dels principals punts de risc de cria de 
l’insecte a la via pública. 

Es tracta d’una prova pilot promo-
guda pel Consell Comarcal del Mares-
me que s’ha començat a aplicar aquest 

estiu. El Consell s’ha fet càrrec del cost 
de les dues primeres aplicacions que 
es van realitzar els mesos de juny i ju-
liol i l’Ajuntament asumeix la tercera 
fase del tractament. 

Mesures preventives
A més de les mesures preventives pro-
mogudes per l’Ajuntament a la via pú-
blica, per lluitar contra la proliferació 

del mosquit cal que la població també 
tingui cura i compleixi les mesures pre-
ventives dins de l’àmbit privat. Bàsica-
ment, i com a mesura més important, 
cal evitar l’acumulació d’aigua en exteri-
ors que facilitin la cria dels insectes. 

Prevenció als cementiris 
Ara que s’apropa la diada de Tots 
Sants, cal recordar que els cementiris 
són un dels espais de risc per a la pro-
liferació de colònies de paràsits, com el 
mosquit tigre. Per evitar l’acumulació 
d’aigua tots els recipients contenidors 
de les flors han d’estar foradats per la 
base. La humitat es pot mantenir mit-
jançant esponges o similars.

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

Els cementiris són un dels espais de risc 
de proliferació de colònies de mosquit 
tigre: per evitar-ho els recipients de flors 
han d’estar foradats per la base.
···················································

···································································································
L’Ajuntament finalitza el tractament preventiu a la via pública amb una tercera 
aplicació de larvicides als embornals.

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

La brigada estrena furgoneta

La brigada municipal ha afegit al seu 
parc mòbil un vehicle furgó, amb més 
capacitat i més prestacions, que ha 
estat adquirit mitjançant un contracte 

d’arrendament financer (lísing) establert 
en 48 quotes mensuals d’un import de 
694€. El furgó disposa d’un elevador i 
un sistema de radiocomunicació. 
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L’ús de les noves tecnologies a les aules centren 
les Novenes Jornades Ferrer i Guàrdia 

·······················································································································································
L’economista Germà Bel enceta el programa amb la presentació del llibre Espanya capital París. Tots els camins porten 
a Madrid, que evidencia ‘l’obsessió’ centralista de l’Estat en les comunicacions. 

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

Després d’un parèntesi de dos anys que 
ha servit per establir ponts de trobada 
i implicar els centres escolars i les AM-
PES en l’organització, el proper mes de 
novembre tornen les Jornades Francesc 
Ferrer i Guàrdia d’Innovació Educativa 
amb la voluntat d’obrir-se a la ciuta-
dania, més enllà dels professionals de 
l’ensenyament. 

La iniciativa, que promou l’Ajunta-
ment d’Alella des de 2002, té per ob-
jectiu facilitar i promoure un espai de 
debat, reflexió i intercanvi d’experiènci-
es obert al conjunt de la comunitat edu-
cativa. Enguany, les Jornades estan de-
dicades a l’ús de les noves tecnologies a 
les aules i els canvis metodològics i pe-
dagògics que la irrupció d’aquestes no-
ves eines d’ensenyament comporta. Per 
a l’elaboració del programa s’ha creat 

El Correllengua s’atura a Alella del 17 al 23 d’octubre 

108 aspirants als premis literaris

Un total de 108 obres aspiren als Premis Lite-
raris Alella 2011. El certamen amb més parti-
cipació és el de contes ‘Alella a Guida Alzina’, 
que té 75 aspirants. El més veterà, el de poesia 
‘Alella a Maria Oleart’ ha rebut 21 obres. El de 
relats curts d’astronomia ‘Alella a Isidre Pòlit’ 
ha duplicat els candidats, amb 12 participants. 
Els premis es lliuraran el 22 d’octubre a les 18h 
a Can Lleonart en un acte inclòs dins del Cor-
rellengua 2011. El jurat del premi Maria Oleart 
està format per Montserrat Abelló, Joana Bel i 
J.M. Calleja. Sebastià Alzamora, Eduard Miró i 
Joan Riambau integren el jurat del Guida Alzina. 
Per últim, l’Isidre Pòlit serà valorat per un jurat 
format per persones relacionades amb l’astro-
nomia i la llengua catalana.

El Correllengua 2011 torna a Alella del 
17 al 23 d’octubre per defensar la ple-
na normalització de la llengua catalana 
amb un programa carregat de propostes: 
conferències, presentacions de llibres, 
lectures de poemes, monòlegs, itineraris, 
activitats infantils, el lliurament dels pre-
mis literaris i la lectura d’un manifest. 

El reconegut investigador i cate-
dràtic d’Economia Aplicada Germà 
Bel serà qui donarà el tret de sortida a 
l’edició d’enguany amb la presentació 
del llibre Espanya capital París. Tots 
els camins porten a Madrid, que posa 
en evidencia la visió centralista de les 
infraestructures des dels temps de Fe-
lip V fins a l’actualitat. Bel abordarà a 
Alella aquesta polèmica qüestió dos 
dies abans que la Unió Europea deci-
deixi per quin corredor de transports 
aposta: el del Mediterrani o el central. 

El programa continua el 20 d’oc-
tubre amb la presentació del llibre La 
nissaga catalana del món clàssic, de 
Montserrat Tudela i Pere Izquierdo. L’en-
demà, el divendres 21, es farà la repre-
sentació de Com us deia... el rei està 
fotut, un monòleg basat en textos de 
“Serafí Pitarra”, interpretat per Jaume 
Costa amb música de David Martell. 

L’activitat continua el dissabte 22 
d’octubre amb  l’itinerari Francesc Fer-
rer i Guàrdia a Alella, la lectura popular 
de poemes de “Pere Quart”, la rebuda 
de la flama i la lectura del manifest, 
l’activitat infantil Cirkus i el lliurament 
de premis literaris. La presentació de 
la novel·la històrica El retorn d’Hug 
Roger, d’Assumpció Cantalozella, clou 
el Correllengua 2011 el diumenge 23 
d’octubre. Consulteu el programa d’ac-
tes a la contraportada d’El Full. 

una comissió de treball impulsada per 
la Regidoria d’Educació en la qual parti-
cipen mestres i professors de les escoles 
i l’institut, a més de representants de les 
AMPA dels centres educatius. 

El programa oferirà tallers pràctics 
programats per als dies 11 i 12 de no-
vembre a l’Escola Fabra i a l’Institut 
Alella, a més d’un conjunt de ponèn-
cies i una taula d’experiències amb la 
participació d’experts vinculats al món 
de l’ensenyament i de les noves tecno-
logies aplicades a l’àmbit educatiu i re-
lacional dels infants i dels joves, que se 
celebraran els dies 17 i 18 de novem-
bre a la Biblioteca Ferrer i Guàrdia.

Totes les activitats són obertes i re-
comanades tant a mestres i educadors 
com a pares i mares que vulguin conèi-
xer les noves perspectives educatives.

El 22 d’octubre, itinerari Ferrer i 
Guàrdia
Abans de la celebració de les Jor-
nades, i dins dels actes del 
Correllengua, tindrem 
l’oportunitat de re-
cordar la figura i 
el pensament del 
pedagog alellenc 
en una nova edi-
ció de l’itinerari 
‘Francesc Ferrer 
i Guàrdia a Alella’ 
que promou Cer-
quem les Arrels. La 
cita és el dissabte 22 
d’octubre a les 10.30h i el 
punt de partida és la Biblioteca Ferrer 
i Guàrdia. L’itinerari és gratuït i no cal 
inscripció prèvia. 
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Can Manyé levita

Diada festiva i reivindicativa 
···································································································
L’Ajuntament i una trentena d’entitats alellenques van participar en la tradici-
onal ofrena floral de la Diada que es va fer a la plaça dels Germans Lleonart. 
L’alcalde, Andreu Francisco, va reclamar “respecte” per Catalunya, pel català 
i pels seus ciutadans i ciutadanes.

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

Can Lleonart ens porta a veure 
‘Qui té por de Virginia Woolf?’

Can Lleonart ha programat per al 
30 de novembre una sortida al tea-
tre Romea de Barcelona per veure 
l’obra ‘Qui té por de Virginia Woolf?’ 
L’obra, dirigida per Daniel Verone-
se, té un repertori de luxe: Emma 
Vilarasau i Pere Arquillué -en els 
papers de Martha i George- acom-
panyats de Mireia Aixalà i Ivan Be-
net. Més informació a www.canlle-
onart.com.

La pianista Hisako Hiseki inicia el 
Cicle de Música Clàssica
El 22 d’octubre es posen a la ven-
da a Can Lleonart les entrades per 
assistir als tres concerts programats 
dins del Cicle de Música Clàssica. 
La pianista Hisako Hiseki obre la 
temporada el 4 de novembre. El 
concert de música barroca d’Ensem-
ble Euroquartet, del 18 de novem-
bre, i el ‘Concert Desconcertant’ de 
l’Orquestra de l’Empordà, del 25, 
conformen el programa d’enguany. 
El preu és de 4€ per als majors 
d’edat. Els menors no paguen. 

Creix l’activitat esportiva al poble
La temporada esportiva arrenca 
amb una major presència d’equips 
alellencs a les competicions. El Club 
de Futbol Alella estrena equip feme-
ní i s’han creat dos nous clubs es-
portius: el Club Volei Alella i l’Alella 
Club de Futbol Sala, que comença 
a fer camí amb dos equips. 

Descomptes a la piscina
El Complex Esportiu ofereix fins al 
15 d’octubre un descompte especial 
del 50% en les quotes d’inscripció. 
La campanya de promoció inclou 
una bossa d’esports de regal i un 
control de composició corporal gra-
tuïta. Més informació a alella@ufec.
cat o al telèfon 93 555 18 95.

Can Manyé ens proposa endinsar-nos 
en el misteriós fenomen de la levitació. 
Del 4 al 20 de novembre l’espai d’art i 
creació acull l’exposició ‘La màgia de la 
levitació’. La proposta de Víctor Grau, 
doctor en Ciències Físiques, pretén 
apropar els principis de la física a la 
població per explicar com és possible  
levitar, és a dir, sostenir-se a l’aire sen-
se cap mena d’ajut. 

L’exposició recull referents dins del 
món de l’art, de la literatura, del còmic 
o del cinema, on la levitació ha estat 
històricament present a través de per-
sonatges amb estranys poders màgics, 
objectes que leviten o materials amb 
inexplicables propietats. A l’imaginari 
artístic,  s’afegeix un apartat més cien-
tífic en què es tracta aquest fenomen 
des del punt de vista de la física. Veu-
rem com la física ha permès que els 
enginyers siguin capaços d’aplicar els 
principis descoberts per dissenyar trens 
que leviten i descobrirem alguns dispo-
sitius que se sostenen a l’aire gràcies a 
aquest principis físics. 

La mostra serà inaugurada el 4 de 
novembre a les 20h amb una conferèn-
cia a càrrec de l’autor de l’exposició i 
un truc de levitació per part d’un mag. 

La proposta es complementa amb 
dos tallers familiars que es faran els 
dies 6 i 13 de novembre en els quals 
s’explicarà la física que hi ha darrere 
de la levitació. A més els participants 
podran fer levitar alguns objectes.

···················································································································································································································································
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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 2012. Un any important per al jovent alellenc

CONVERGÈNCIA I UNIÓ Pacte de govern?

Mentre anem esperant que el “nou” govern muni-
cipal doni senyals de vida, ens volem referir a l’es-
trany cas del PSC local. I és que en mans de la seva 
regidora estava decidir qui havia de ser l’alcalde, 
i també la futura estabilitat del govern. Aquestes 
circumstàncies sembla que havien de donar al PSC 
una més que estimable força de negociació, a pesar 
de ser l’únic partit amb representació a l’ajunta-
ment que havia perdut vots (el 27% respecte el 
2007). 

Quin pacte de govern ha estat capaç de tancar 
la senyora Mans en interès del seu partit i electors? 
Doncs ha aconseguit... la primera no, tampoc la se-
gona, però sí la tercera tinença d’alcaldia. Déu n’hi 
do. Potser si n’hi hagués hagut una quarta... I quin 
poder té per a fer coses i marcar perfil? Doncs tan 
sols controlarà (és un dir) el 7,1% del pressupost 
municipal. Les àrees amb les que la regidora Mans 
ha estat recompensada són les d’Equitat / Sanitat 
(dotada amb 56,1 mil euros) i Serveis Socials (641 
mil euros), i també l’àrea d’Emprenedoria i Ocupa-
ció (abans anomenada Promoció Econòmica). És 
com si el partit socialista s’hagués immolat a les 
modestíssimes aspiracions de la seva cap de llista. 
El PSC realment deu estar en hores molt baixes 

(tots tenim ben present la vergonya i la ignomí-
nia que acumulen els seus diputats i diputades a 
Madrid).

Simulacres de pactes a part, per lluitar contra la 
crisi el govern dels socis  Francisco i Mans destina-
rà, si no rectifica, la ridícula xifra de 28 mil euros a 
emprenedoria i a ocupació: el 0,26 % dels 10,8 mi-
lions pressupostats (el 5,3% menys que el 2010). 
Vaja, com si es tractés d’un altre aparcament de 
bicis! I per a “gestionar” aquests 28 mil euros se’n 
gastarà 46,5 mil en personal. No és aquesta la per-
fecta caricatura dels governs “montillas i zapateros” 
que hem hagut de patir?

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

Sovint es diu que el jovent és el futur, però des 
d’Esquerra Republicana de Catalunya + Sumem 
per Alella no hi estem gens d’acord. El jovent és el 
futur però també és el present. Amb aquesta con-
vicció des de la nostra candidatura vam fer cam-
panya i ara treballem com a govern municipal. Ens 
fixem l’horitzó al 2012, un any que concentrarà els 
gran avenços i els canvis de més importància per a 
l’àrea de joventut i pel jovent d’Alella. Uns canvis 
que han de servir per establir la base de les políti-
ques de joventut dels propers anys. Tanmateix, hi 
ha dues tasques que sobresurten a les demés: El 
Pla Jove i la unificació del Casal de Joves amb el 
Punt d’Informació Juvenil.

El Pla Jove 2012: L’any vinent finalitza el Pla 
Jove d’Alella 2009 la qual cosa significa que al 
gener haurem d’engegar la maquinària per dotar-
nos d’un nou Pla. Aquest és l’eina més important 
de  les polítiques juvenils d’un municipi. Per això, 
impulsarem un Pla de Joventut amb altes dosis de 
participació ciutadana, avaluarem els plans anteri-
ors i estudiarem les necessitats i la realitat social 
del municipi. Per tirar endavant tota aquesta feina, 
cal que el jovent, associat o a títol individual, faci 

sentir molt fort la seva veu i col·labori. Per la nostra 
part, tindrem les orelles ben obertes.

La unificació del Casal de Joves amb el Punt 
d’Informació Jove és el segon gran repte per al 
2012. Aquesta unió configurarà  la nova oficina 
jove que ens menciona la Llei de Polítiques de Jo-
ventut. Aquesta suma d’esforços hi ha la voluntat 
que se situï a l’edifici antic de l’Escola Fabra des 
d’on es centraran la gran majoria de recursos i ser-
veis de la Regidoria de Joventut en el futur.

Aquestes són les dues pedres angulars de les 
polítiques de joventut d’Esquerra Republicana de 
Catalunya + Sumem per Alella i, per això, us de-
manem implicació i participació en aquest procés. 
Nosaltres, d’ERC+SxA, reafirmem el compromís 
amb el jovent, i per això estem decidits a tirar en-
davant aquests i d’altres projectes que us anirem 
presentant. 

Ara és l’hora dels i les joves, cal que participem 
i fem sentir la nostra veu! Entre tots i totes serem 
capaços de construir l’Alella que volem!

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 Els diners de tots i totes 

PARTIT POPULAR CCCP x 2 

Chacón y Corrección: En la pasada Verema la regi-
dora del PSC invitó a la Ministra de Defensa a los 
actos de inauguración. Como máxima autoridad insti-
tucional lo correcto hubiera sido aplicar el protocolo. 
Lo correcto hubiera sido presentar a Chacón a todos 
los regidores del Consistorio. Sin embargo, la regidora 
socialista no la presentó a ninguno de los regidores de 
la oposición. Casal y Creencias: En el último Pleno, 
ERC y PSC aprobaron la construcción de un nuevo 
Casal de más de 7 millones de euros. Ni hay dine-
ro para financiarlo ni necesidad de un espacio tan 
grande. “Creen” que saldrán los números porque los 
constructores lo harán a precio de saldo por la crisis, 
podrán destinar el préstamo de 3.4 millones de euros 
que aún no nos ha sido devuelto por la Generalitat. Y 
asumen dejar endeudada a Alella. No tienen en cuen-
ta que la Generalitat no puede pagar sueldos, ni resi-
dencias de tercera edad...pero creen que nos pagarán 
a nosotros. Saben, eso sí, que pueden subir los im-
puestos y las multas en Alella. Catalán y Castellano: 
Se aprobó una moción, con el voto en contra del PP, 
en la que se insta al desacato de unas resoluciones 
judiciales. Un auto del TSJC insta a generar recursos 
para poder cumplir la ley y que los padres puedan 
elegir libremente que la educación de sus hijos se 

realice en una de las dos lenguas oficiales. La coofici-
alidad del castellano y del catalán obliga a vehicular 
la enseñanza en ambas lenguas. Las lenguas son ins-
trumentos de acercamiento y comunicación entre las 
personas y nunca deben emplearse como armas de 
conflicto. ¿Cómo pueden pretender esos que nuestros 
ciudadanos paguen impuestos y cumplan las normas 
si ellos son los primeros que las desobedecen cuando 
no les conviene? Política y Personas: La política debe 
entenderse como actividad humana encaminada a 
tomar decisiones que tiendan al beneficio comun. Y 
es lícito que en los foros de debate político, como un 
pleno municipal, cada representante se exprese libre-
mente. Y esos pensamientos políticos se canalizan a 
través de la oratoria, entendida como el arte de hablar 
con elocuencia transmitiendo información, provocan-
do emociones, persuadiendo o incluso entreteniendo. 
Y esos políticos son sobre todo personas normales. 
Que viven y sienten. Y que no siempre tienen que 
estar vestidos con el traje político. Es normal que pu-
eda haber enfrentamientos dialécticos en el foro pero 
también debiera ser normal que fuera de él tengan 
relaciones normales. En Alella algunas personas sigan 
confundiendo lo político con lo personal ante el ejerci-
cio de la oratoria en un Pleno.

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

L’equip de govern aprova a corre cuita el projecte 
per construir el nou Casal. Amb l’excusa de no 
perdre una subvenció de 700.000€, ens podríem 
hipotecar per 7 milions. Mai hem gastat tants 
diners a Alella !. És ara el moment de fer-ho? És el 
nou centre cultural i Casal la més gran prioritat, no 
ara, sinó dels propers 8 - 10 anys?.

És un projecte fruit d’una altra època en la 
que s’ha estirat més el braç que la màniga. És 
un projecte d’una època en la que tots el pobles i 
ciutats volien tenir de tot i ara veuen que no s’ho 
poden pagar. És aquesta cosa tan masculina de 
construir, construir i construir... Sembla que si els 
polítics no tallen cintes els hi falta alguna cosa. Ara, 
però, es comencen a tancar poliesportius, auditoris, 
centres cívics... i patim les retallades a educació i 
a sanitat. 

Gent d’Alella aposta, ho hem dit moltes 
vegades, per mantenir, conservar i donar valor al 
que ja tenim. I també per una altra manera de fer 
política, amb més participació i compromís cívic. 
Si ens hem d’endeutar, s’ho ha de valdre i molt... 
com quan l’Ajuntament va rebutjar la oferta per a 
comprar Els Escolapis per 450 M de ptes. (2,7 M. 
d’euros), per exemple, i mira la de coses que s’hi 

podrien fer.
Quan parlem de tants i tants diners, no ens 

ho podem ventilar amb dues línies d’un programa 
electoral. Ho sento molt. Tinguem la valentia de 
fer un referèndum i que la ciutadania es pronuncií. 
Aquesta és la proposta de Gent d’Alella. Son 
els diners de tots i totes. És el nostre poble i és 
una responsabilitat compartida. I si la majoria 
ho vol, serà una decisió democràtica i com a tal 
l’acceptarem.

Mercè Marzo, 
portaveu del grup municipal de Gd’A
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA Positiu i negatiu

manscg@alella.cat

La Festa de la Verema ha estat tot un èxit i ha de-
mostrat que la columna vertebral de la nostra eco-
nomia local és prou forta; la collita d’aquest any 
ha estat bona, es preveu una producció important 
i les previsions dels cellers apunten a una tempo-
rada positiva. L’aliança entre l’activitat privada i el 
suport públic s’ha rebel·lat com a fonamental per 
tirar endavant una de les peces clau de l’activitat 
econòmica d’Alella, la vinya i el vi. 

Aquesta és la part positiva però també tenim la 
negativa. Hem començat el curs escolar amb tres 
mestres menys entre l’escola Fabra i l’institut. 

En matèria sanitària haurem de ser cauts. El 
CAP funciona i el servei de pediatria ja ha tornat, 
però les retallades poden arribar. I ens hem de quei-
xar de la situació d’alguns ciutadans i ciutadanes 
d’Alella que ho estan passant malament perquè, 
pel que fa a les prestacions socials, les retallades ja 
s’han començat a sentir. I sinó pregunteu a les resi-
dències com s’ho faran aquests dos propers mesos 
per pagar els sous dels seus treballadors. 

Tenim molt present totes aquestes dificultats i 
sabem que és prioritari vetllar per aquells col·lectius 
que estan cada vegada més afectats per aquesta 
crisi. I en això hi treballarem a consciència.

Per altra banda hem de dir que celebrem el fet 
que s’hagi creat la comissió de treball de la Torre 
del Governador, una finca que mereix que, entre 
tots, hi trobem una solució viable al seu futur. És 
un altre pas endavant.

PLE EXTRAORDINARI DEL 30 DE JUNY DE 2011 (1a part). Podeu consultar l’acta del Ple al tauler d’anuncis de www.alella.cat

Acords del Ple

Periodicitat de les sessions del Ple municipal. 
El Ple va acordar celebrar les seves sessions ordinàries 
una vegada al mes, l’últim dijous, a les 20h.
Aprovat per unanimitat.
Periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local.
El Ple va aprovar establir que la Junta de Govern Local 
celebri les seves sessions ordinàries un cop a la setmana, 
cada dijous, a les 19h. 
Aprovat per unanimitat.
Constitució i funcionament de les Comissions Informatives
El Ple acorda crear una única Comissió Informativa inte-
grada per tots els membres del Consistori i presidida per 
l’alcalde. Celebrarà sessions ordinàries el penúltim dijous 
de cada mes, a les 20h.
Aprovat per unanimitat.
Constitució de la Comissió Especial de Comptes.
El Ple va acordar crear la Comissió Especial de Comptes, 
per a l’examen, estudi i informe dels comptes anuals de la 
Corporació. La Comissió estarà presidida per l’alcalde i en 
formarà part un representant de cada grup municipal. 
Aprovat per unanimitat.
Designació de representants als consorcis i organismes 
amb participació municipal.

L’alcalde serà el representat als consorcis Locaret, Digital 
Mataró-Maresme, DO Alella, Parc de la Serralada Litoral, 
Promoció Turística del Maresme i a l’ADF La Conreria; 
Ana Fernández a l’AMTU i el Consorci per al Tractament 
de Residus Sòlids Urbans del Maresme; Glòria Mans al 
Consorci de Salut del Barcelonès nord i baix Maresme, i 
Teresa Vilaró al Fons Català de Cooperació.
Aprovat per unanimitat.
Designació de representants a la Mancomunitat de Ser-
veis d’Alella, el Masnou i Teià. 
L’Ajuntament serà representat per l’alcalde, la regidora 
Ana Fernández i un representat designat per cadascun de 
la resta de grups municipals. 
Aprovat per unanimitat.
Designació de representants al Consell Escolar Municipal
Andreu Francisco,Teresa Vilaró, Glòria Mans,Vicenç Llorca, 
Mercè Marzo i Javier Berzosa.
Aprovat per unanimitat.
Designació de representants al Consorci del Casal
Andreu Francisco, Frederic Salas, Glòria Mans, Cristina 
Xatart, Mercè Marzo i Javier Berzosa. 
Aprovat per unanimitat.
 

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

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

TAXIS D’ALELLA

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

93 555 23 39

TAXI A DEMANDA

DEIXALLERIA MÒBIL
De l’11 al 16 d’octubre (el 12 d’octubre és festiu)
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

Targeta T-10 amb bonificació, al preu de 6,80€.
Per a majors de 65 anys i menors de 18 anys, aturats i persones amb discapacitat física.
Podeu comprar-la a l’Ajuntament i a l’Àgora Punt d’Informació Juvenil.

TARGETA T-10, ALELLA EXPRÉS I ALELLA CIRCUMVAL·LACIÓ

OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 
www.alella.cat
De dilluns a divendres de 8.15 a 14 h
Dijous de 16 a 20 h

ALCALDIA 
93 555 05 50

POLICIA LOCAL 
93 555 24 12 · 092
112 Urgències

ÀGORA PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
93 540 72 45 
www.alellajove.cat
De dilluns a dijous de 16 a 20 h 
Divendres de 10 a 14 h 

BIBLIOTECA FERRER I GUÀRDIA
93 555 90 55
de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h 
divendres i dissabte de 10 a 13 h 

CAN MANYÉ ESPAI D’ART I CREACIÓ
93 540 87 23
www.canmanye.cat
Dimecres, dijous i divendres de 17.30 a 20.30 h
Dissabte i diumenge d’11 a 14 h

CASAL DE LA GENT GRAN CAN GAZA
93 540 05 21 

CASAL DE JOVES CAN GAZA
93 540 85 17
www.alellajove.cat
Dimarts i dijous de 17 a 21 h 
Dimecres i divendres de 16 a 21 h 

CENTRE CULTURAL CAN LLEONART
93 540 40 24 
www.canlleonart.com
De dilluns a divendres de 8 a 14 h
De dilluns a dijous de 16 a 21 h

CENTRE D’INFORMACIÓ I RECURSOS PER A DONES
93 555 81 04
De dilluns a divendres de 10 a 14 h

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
93 555 18 95
www.ufec.cat
De dilluns a divendres de 7 a 23 h, dissabte de 8 a 20 h
diumenge i festius de 9 a 14 h 

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ELS PINYONS
93 555 55 09

OFICINA DE TURISME
93 555 46 50
turisme.alella.cat
Divendres i dissabte de 10 a 14.30 h i de 15.30 a 17.30 h
Diumenge de 10 a 14 h

POLIESPORTIU ABELARDO VERA
93 540 19 93
De dilluns a dijous de 8 a 14 h i de 16 a 19.30 h
Divendres de 8 a 14 h

SERVEIS SOCIALS 
93 540 63 07
De dilluns a divendres de 8.15 a 14 h
Dijous de 16 a 20 h

DEIXALLERIA
93 555 86 99
www.ladeixalleria.cat
De dimarts a dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
Diumenge de 10 a 13 h · Dilluns tancat

RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS I MOBLES
93 790 55 60 

GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ
93 540 61 71
De dilluns a divendres de 9 a 14 h 

JUTJAT DE PAU
93 555 82 05
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 9 a 13 h

Divendres 21 d’octubre a l’aparcament de davant de Can Lleonart de 10.30 a 13 h.
L’oficina mòbil d’atenció al consumidor de la Diputació atèn les vostres consultes sobre consum. 

BUS CONSUM

Divendres 21 i dilluns 31 d’octubre a la caserna de la Policia Local d’Alella. Cal apuntar-s’hi prèviament.
La recollida de la documentació serà el 27 d’octubre i el 7 de novembre.

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC

OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 
L’Ajuntament d’Alella convoca un concurs oposició lliure per a la provisió d’una plaça de Tècnic 
Superior Economista. Presentació de les sol·licituds fins al 13 d’octubre. Bases a www.alella.cat.

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: OCTUBRE

1 i 2   GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
8 i 9    MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
12   BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
15 i 16   BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
22 i 23   GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
29 i 30   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 

Serveis
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Agenda d’activitats

Del 7 al 23 d’octubre
‘El desgel humà’, exposició de fotografies de Marc Duran.

Divendres 7 d’octubre a les 19.30h.
Inauguració i conferència El desgel humà: els inuit i el canvi climà-
tic, a càrrec de l’antropòleg Francesc Bailón.

Visites comentades, diumenge 16 i dissabte 22, a les 12h.

Del 4 al 20 de novembre
‘La màgia de la levitació’, de Víctor Grau.

Divendres 4 de novembre a les 20h.
Inauguració i conferència La màgia de la levitació, a càrrec de 
Víctor Grau, Dr. en Ciències Físiques. A continuació un mag farà una 
demostració de levitació.

Tallers familiars, diumenge 6 i 13, a les 12h.

Horari de les exposicions:  Dimecres, dijous i divendres de 17.30 a 20.30 h
                                          Dissabte i diumenge d’11 a 14 h

Organitza: Ajuntament d’Alella (més info: www.canmanye.cat)

Exposicions a Can Manyé

20h Can Lleonart
Tertúlia. Presentació de Cerquem les Arrels.
Organitza: Ajuntament d’Alella i Cerquem les Arrels (més info: www.canlleonart.com) 

Dijous 6 d’octubre

19.30h Can Manyé
Inauguració de l’exposició ‘El desgel humà’, fotografies de Marc Duran.
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Divendres 7 d’octubre 

17h Casal de la Gent Gran Can Gaza 
Campanya de vacunació contra la grip, a càrrec de personal sanitari 
de l’Àrea Bàsica de Salut del Masnou-Alella.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dimarts 11 d’octubre

8.30h Aparcament de Can Lleonart 
Sortida de senderisme als cingles de Vallcebre. 
Organitza: Club d’excursionisme i senderisme Peus a Terra d’Alella

9h Can Lleonart 
Itinerari. Els peluts d’Alella, a càrrec de Pol Guardis, ambientòleg i 
gestor de l’empresa Ambidees. Preu: 4€ (menors d’edat gratuït).
Organitza: Ajuntament d’Alella (més info: www.canlleonart.com)

Dissabte 15 d’octubre

12h Can Manyé 
Visita comentada a l’exposició ‘El desgel humà’, a càrrec de 
l’antropòleg Francesc Bailón.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Diumenge 16 d’octubre

7.30h Cal Xic (autocars Font)
Sortida. De Sant Esteve d’en Bas a Cantonigròs. Preu: 22€.
Organitza: Ajuntament d’Alella (més info: www.canlleonart.com)

Dimecres 19 d’octubre

20h Can Lleonart 
Tertúlia. El món dels bolets, a càrrec de Miquel Àngel Pérez de 
Gregorio, Fiscal de Protecció de Fauna i Flora de Barcelona.
Organitza: Ajuntament d’Alella (més info: www.canlleonart.com)

Dijous 20 d’octubre

10h Skatepark 
2a Competició d’Skate d’Alella.
Organitza: Ajuntament d’Alella (més info: www.alellajove.cat)

12h Can Manyé 
Visita comentada a l’exposició ‘El desgel humà’, a càrrec de l’artista 
Marc Duran.
Organitza: Ajuntament d’Alella

18h Can Lleonart 
Lliurament dels Premis Literaris Alella 2011.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dissabte 22 d’octubre

9h Can Lleonart
Tertúlia. Què hem de saber del nostre gos?, a càrrec d’Àngela Rohloff, 
psicòloga i de les veterinàris de Bitxos, Laia Sàbat i Britta Käler.
Organitza: Ajuntament d’Alella (més info: www.canlleonart.com)

Dijous 3 de novembre

9h Can Lleonart 
7a Trobada de Noves Experiències Empresarials. ‘Pimes a Internet, 
un comercial 24 hores’, a càrrec de l’empresa New Promotion SA.
Organitza: Ajuntament d’Alella

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia 
L’hora del conte Hug, el cuc, a càrrec de Mercè Cando.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dimarts 25 d’octubre

20h Local de l’Associació de Dones Montserrat Roig 
Assemblea anual de la Federació d’associacions i grups de dones 
del Maresme.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Dimecres 26 d’octubre

19h Casal de Joves Can Gaza 
Nit d’Ànimes. Mirarem una pel·lícula terrorífica!!! No hi pots faltar!
Organitza: Ajuntament d’Alella

Divendres 28 d’octubre

9.15h Davant la plaça d’Antoni Pujadas 
Visita a Barcelona. Palau Güell, monestir romànic Sant Pau del 
Camp i Les Arenes. Preus: sòcies 27€, no sòcies 37€.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Diumenge 30 d’octubre

21h Can Lleonart
Concert de piano amb Hisako Hiseki, gran especialista en música 
espanyola. Preu: 4€ (menors d’edat gratuït).
Organitza: Ajuntament d’Alella (més info: www.canlleonart.com)

Divendres 4 de novembre

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia 
Club de lectura. Los soldados lloran de noche, d’Ana María Matute.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dijous 13 d’octubre

19.30h Espai Rectoria 
Inauguració de l’exposició sobre el càncer de mama ‘Pit al 
descobert’. Es pot visitar fins al 30 d’octubre.
Organitza: Oncolliga Alella i Dones Solidàries Alella

Divendres 14 d’octubre



DILLUNS 17 D’OCTUBRE
BIBLIOTECA FERRER I GUÀRDIA · 8 DEL VESPRE
Conferència i presentació del llibre Espanya capital París. Tots els camins porten a Madrid, a càrrec Germà Bel, catedràtic 
d’Economia Aplicada a la UB i autor del llibre.

DIJOUS 20 D’OCTUBRE
BIBLIOTECA FERRER I GUÀRDIA · 2/4 DE 9 DEL VESPRE
Presentació del llibre La nissaga catalana del món clàssic de Montserrat Tudela i Pere Izquierdo, a càrrec de Montserrat Tudela.

DIVENDRES 21 D’OCTUBRE
CAN LLEONART · 10 DE LA NIT
Representació de Com us deia... el rei està fotut, monòleg basat en textos de Frederic Soler i Hubert. Interpretat per Jaume Costa 
amb música de David Martell. Entrades anticipades: 5€ (a Can Lleonart a partir del 10 d’octubre) i el mateix dia: 7€.

DISSABTE 22 D’OCTUBRE
BIBLIOTECA FERRER I GUÀRDIA · 2/4 D’11 DEL MATÍ
Itinerari Ferrer i Guàrdia a Alella, a càrrec de Cerquem les Arrels. No cal inscripció prèvia. 

PLAÇA DE L’AJUNTAMENT · 11 DEL MATÍ
Lectura popular de poemes de Joan Oliver “Pere Quart”. Pot participar-hi tothom. Els 5 primers en fer la lectura rebran una samarreta 
del Correllengua.

PLAÇA DE L’AJUNTAMENT · 3/4 DE 12 DEL MIGDIA
Rebuda de la flama de la llengua i lectura de manifest. Tothom qui vulgui acompanyar-la ha de ser a 2/4 de 12 al carrer Àfrica.

PLAÇA DE L’AJUNTAMENT · 12 DEL MIGDIA
Cirkus, un espectacle amb els números tradicionals del món del circ, per a tota la família.

CAN LLEONART · 6 DE LA TARDA
Lliurament dels Premis Literaris Alella 2011. 

DIUMENGE 23 D’OCTUBRE
CAN LLEONART · 12 DEL MIGDIA
Presentació de la novel·la històrica El retorn d’Hug Roger, a càrrec de la seva autora Assumpció Cantalozella.

Col·laboren: Associació Ciclista Ratolins de Camp, 
Agrupació d’Astronomia d’Alella, Ateneu Alellenc, Associació 
Reagrupament Independentista, Club Atletisme Serra Marina 
i Centre d’Estudis Cerquem les Arrels.    

Organitzen:


