
Entra en funcionament el ‘bike-park’ un sistema pioner 
d’aparcament de bicis que evita el risc de robatori. 
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Bicis segures 

Els vins guanyen presència
a la 37a Festa de la Verema.

La Setmana del Vi s’estén a 13 municipis 
i incrementa les activitats.

Inscripcions als cursos i tallers de 
Can Lleonart a partir del 16 de setembre.
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Una de les notícies destacades d’aquest estiu ha estat la si-

tuació econòmica i financera dels ajuntaments de Catalunya 

i per extensió de tot l’Estat espanyol. Alts percentatges d’en-

deutament, eterns terminis de pagament a proveïdors, reduc-

ció o eliminació de serveis, pujada d’impostos... han estat 

expressions que ens han acompanyat aquestes setmanes.

La gestió econòmica duta a terme els darrers anys a l’Ajunta-

ment d’Alella ha permès que el nostre escenari a data d’avui 

sigui diferent. Les liquidacions positives del pressupost mu-

nicipal dels darrers vuit anys; l’haver fet totes les inversions 

d’aquest període amb recursos propis, subvencions i aportaci-

ons de privats; l’haver reduït a zero l’any 2009 l’endeutament 

heretat de 2003; i l’ajust i gestió continguda de la despesa 

dels darrers anys han permès que l’Ajuntament en aquests 

moments continuï pagant la majoria dels seus proveïdors en 

un termini aproximat de 60 dies; que disposés, a mes de juny, 

de 850.000€ d’estalvi per incorporar al pressupost si cal; o 

que es pugui mantenir el compromís de no apujar la pressió 

fiscal durant aquest mandat. No hi ha relaxació possible. Cal 

continuar les polítiques de control i ajust en les despeses i 

ingressos per tal de seguir fent avançar el nostre poble.

Tot i que la rebreu a finals d’agost, aquesta edició d’El Full 

l’hem tancada com cada any pocs dies després d’haver aca-

bat la Festa Major. Un any més, i ara sí que ja són uns quants, 

la paraula que defineix la festa ha estat “participació”. Parti-

cipació de la gent, que ha sigut molta. I participació també 

de les entitats del poble, que més vives que mai, proposant 

i organitzant un munt d’activitats per al gaudi col·lectiu. Ens 

tornem a retrobar molt aviat, a la Festa de la Verema!
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concerts de ‘Músics en Residència’



3SETEMBRE 2011

Mou-te en bici i aparca-la aquí
···································································································
L’Ajuntament posa en marxa un aparcament segur per a bicicletes a 
l’estacionament de Can Lleonart 
···································································································

L’aparcament segur per a bicicletes ja 
està operatiu. El nou sistema d’estacio-
nament, que va entrar en funcionament 
el passat 28 de juliol, pretén incentivar 
l’ús d’aquest transport sostenible en 
els desplaçaments pel municipi, oferint 
als usuaris la possibilitat d’estacionar 
les seves bicis particulars de la forma 
més pràctica i segura possible.

El ‘bike-park’ -com s’ha anomenat 
el servei- està instal·lat a l’aparcament 
de Can Lleonart, un lloc estratègic per-
què facilita la connexió amb les línies 
de transport públic urbà i interurbà. 
L’aparcament consta de 10 estaciona-
ments individuals. 

Per accedir a una de les places que 
ofereix la instal·lació, cal treure un ti-
quet del parquímetre i afegir un pin 
personal que garanteix que ningú més 
pot tenir accés a la nostra bicicleta ac-
tivant l’obertura de la porta. Per poder 
recollir la bici, cal introduir el número 
que apareix en el tiquet i el nostre nú-
mero personal perquè es pugui obrir la 
porta del box utilitzat.  

Gratuït fins a l’octubre
Per tal de donar a conèixer l’estaciona-
ment i animar la població a fer-ne ús, el 
‘bike-park’ es pot utilitzar gratuïtament 
durant l’estiu i fins a començament 
d’octubre, quan està previst que es co-
menci a aplicar la tarifa de pagament, 
que serà de 10 cèntims per hora, amb 
un mínim d’una hora i un màxim de 48 
hores d’estacionament continuat. 

L’operació financera per a l’ad-
quisició del ‘bike-park’ va ascendir a 
18.800€ a pagar en quatre anys. Les 
fonts de finançament seran la recap-
tació i la publicitat. L’acord tancat per 
l’Ajuntament amb Caixa Laietana, que 
aporta 2.500€ per a 2011, cobreix 
pràcticament el cost municipal per a 
aquest any.

Setmana de la mobilitat sostenible i segura 

Per sisè any consecutiu l’Ajuntament d’Alella se suma 
a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura que 
se celebra del 22 al 29 de setembre. Sota el lema 
‘Estalvia combustible, regala aire net’, la campanya 
d’enguany proposa una cerca de noves formes de 
mobilitat, allunyar-nos del domini absolut del cotxe 
particular, cap a un transport més sostenible. En el 
cas d’Alella, les accions es concentraran el cap de 
setmana del 24 i 25 de setembre. Està previst que es 
duguin a terme diferents iniciatives adreçades a cons-
cienciar la ciutadania sobre la conveniència de realit-
zar desplaçaments a peu, en transport públic o en bici. 
Així es faran caminades saludables seguint diferents 
itineraris pel municipi i un taller tècnic de reparació 
i manteniment de bicicletes per animar la població a 
utilitzar aquest mitja de transport sostenible. A més, 
l’Ajuntament també té previst participar en una cursa 
de transports interurbà per fer una compartiva dels 
costos i dels temps esmerçats en el desplaçament 
d’Alella a Barcelona utilitzant el cotxe privat o el trans-
port públic. Més informació a www.alella.cat. 

El ‘bike-park’ es va posar en funcionament el 28 de juliol i serà gratuït fins a començament d’octubre. 
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Més vins que mai a la Verema 

Montse Velasco, pregonera. Manel Pla, convidat.

Can Manyé ens proposa viure la Festa de la Verema des d’una perspectiva diferent: a través de la mirada 
dels alellencs i allenques. ’Veremes’ és el títol de la proposta artística que l’espai d’art i creació acull del 8 
al 28 de setembre. Experts i persones anònimes posaran veu a la imatge col·lectiva que tenim de la verema 
i de tot allò que envolta el món del vi. L’exposició té com a eix central l’audiovisual ‘Descobrint la verema: 
Mirades entorn el vi’, de Joana Balfegó, que recull en primera persona les vivències i els sentiments de 
la gent del poble a l’entorn del vi i de la vinya. La vessant visual i l’experiència sensorial seran presents 
mitjançant un gran collage que reunirà fotografies aportades per la gent del poble. Cançons i poemes 
relacionats amb el món del vi acabaran de perfilar l’essència del que representa la verema per al poble 
d’Alella. L’exposició s’inaugura el 8 de setembre a les 20h amb el recital de poesia ‘El vi fa sang’, a càrrec 
d’Anna Maluquer. Més informació a www.alella.cat.

És la festa del vi i enguany ho serà 
més que mai. En consonància amb el 
moment de creixement i expansió que 
viu la DO Alella, la Festa de la Verema 
incrementa també la presència de vins 
i cellers elaboradors. La major partici-
pació i implicació dels cellers serà vi-
sible a la Mostra gastronòmica, a les 
visites guiades i també a la presentació 
de vins. 

La Mostra gastronòmica
Durant els tres dies que dura la Festa, 
del 9 a l’11 de setembre, els visitants 
podran degustar els vins que elaboren 
els vuit cellers de la DO, així com una 
representació dels caves de la zona. 
També s’hi incrementen els restau-
rants, que passen de 15 a 18, i l’espai 
destinat a la degustació, amb la incor-
poració de la Plaça de l’Ajuntament i 
la Porxada, que s’afegeix a l’espai de 
l’Hort de la Rectoria. Enguany la mos-
tra només funcionarà en horari de nit, 
de 20 a 23h. 

Dos dies de Tapes+Vi 
A petició dels restaurants, s’ha suprimit 
l’aperitiu del darrer migdia de festa de 
la mostra. A canvi s’amplia d’un a dos 
dies la ruta Tapes+Vi. Dissabte i diu-
menge, 10 i 11 de setembre, de 12.30 
a 14h, una desena de bars del poble 
oferiran un selecció de tapes pensades 
per degustar amb vi DO Alella. El preu 
de cada tapa-maridatge és de 4€.

Visita als cellers i presentació de vins 
Enguany tindrem oportunitat de conèi-
xer els vuit cellers de la DO en les visi-
tes guiades que es faran el 10 i 11 de 
setembre. La visita costa 4,5€ i cal ins-
criure-s’hi a Can Lleonart del 29 d’agost 
al 7 de setembre. També cal inscripció 
prèvia per participar en la presentació 
de vins que es farà 10 de setembre a 
les 18h. El preu és de 10,5€.

Fira d’artesans
A la Verema també tindrem oportu-
nitat de passejar i comprar a la Fira 
d’Artesans. Enguany hi participen més 
d’una cinquantena procedents d’arreu 
de Catalunya. Hi trobarem productes 

d’alimentació artesana, articles de bi-
juteria, cosmètica natural, ceràmica, 
pintura, roba i decoració. 

La pregonera i el convidat 
La Festa comptarà amb les aportaci-
ons de dos referents en el món del vi. 
Montse Velasco, premi Nas d’Or 2011, 
serà l’encarregada del pregó que dóna 
el tret de sortida a la celebració. El 
convidat és Manel Pla, un reconegut 
sommelier i empresari gastronòmic, 
que oferirà una interessant reflexió so-
bre el maridatge en la conferència que 
pronunciarà l’11 de setembre a les 
20h al pati de Can Lleonart.   

La Verema més festiva
La Festa té d’altres ingredients més tra-
dicionals i festius: la tallada de raïm a 
Can Magarola; la inauguració amb la 
tradicional trepitjada i la benedicció 
del primer most; el correfoc del Dia-
bles del Vi; els balls amb la Salseta del 
Poble Sec i l’orquestra Pensylvania; les 
havaneres amb el grup Bergantí; la tro-
bada de colles veteranes de sardanes; 
la despertada amb els Trabucaires del 
Vi d’Alella; la trobada de gegants; la 
botifarrada popular o la fira d’artesans. 
Són algunes de les moltes activitats que 
conformen el programa d’enguany. 

Més informació www.alella.cat.
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A part de la Festa de la Verema, el mes 
de setembre té una altra cita destaca-
da per a la promoció dels nostres vins. 
Del 23 de setembre al 2 d’octubre se 
celebra la 2a Setmana del Vi DO Alella, 
una iniciativa sorgida de l’àmbit privat 
que, en aquesta segona edició, compta 
amb la implicació directa del Consorci 
DO Alella que s’ha fet càrrec de l’orga-
nització. 

Enguany la Setmana del Vi estrena 
una imatge de marca i dóna un impor-
tant salt quantitatiu i qualitatiu: s’estén 
de 3 a 13 poblacions i incrementa les 
activitats fins a conformar un programa 
amb més de 40 propostes.

A la Setmana del Vi podrem trobar 
un ampli ventall d’opcions que ens per-
metran descobrir el paisatge de vinya 
-des de diferents perspectives-, conèi-
xer els emplaçaments i els processos 
d’elaboració vitivinícola, i gaudir dels 
nostres vins, acompanyant-los de sug-
geridors menjars o bona música. 

El programa inclou visites als celler 
de la DO, tastets de vins, excursions 
amb segways i en poni per les vinyes, 
visites teatralitzades al Parc Arqueo-
lògic Cella Vinaria-CAT, cinefòrums, 
concerts, tallades i trepitjades de raïm, 
menús degustacions acompanyats de 
música, fotografies o audiovisuals. 

Tant variat com el programa, són 
els escenaris on es desenvoluparà la 
Setmana del Vi: entre vinyes, en ce-
llers, en restaurants, en el celler romà 
de Vallmora, en centres culturals i 
equipaments públics, en restaurants i 
en establiments d’oci nocturn.

13 municipis 
El mapa de les jornades ha canviat de 
forma radical. Si a la primera edició 
les activitats es van centrar a Alella, 
el Masnou i Teià, enguany s’han afegit 
10 municipis més: La Roca del Vallès, 
Martorelles, Montornès del Vallès, 
Pineda de Mar, Premià de Mar, San-

···································································································
El Consorci DO Alella asumeix l’organització d’una iniciativa que s’estén 
a 13 municipis i inclou més de 40 activitats.  
···································································································

La Setmana del Vi es fa gran 

ta Maria de Martorelles, Teià, Tiana, 
Vallromanes, Vilanova del Vallès i 
Vilassar de Dalt.

La Setmana de Vi arrenca el 23 de 
setembre amb la xerrada ‘El terrer de la 
DO Alella’, a càrrec de Xavier Garcia i 

Xevi Carbonell, enòlegs i directors tèc-
nics dels cellers Alella Vinícola i Par-
xet, respectivament.  La xerrada, que 
servirà també com acte de presentació 
i difusió de l’esdeveniment, es farà a 
les 19h a la Sala Àmbit Cultural d’El 
Corte Inglés del Portal de l’Àngel de 
Barcelona. 

Les dues cares del vi
La Setmana del Vi, juntament amb les 
Jornades Gastronòmiques del Vi DO 
Alella que se celebren a la primavera, 
és un dels dos esdeveniments impor-

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

El programa inclou visites als cellers, 
tasts de vins, excursions, degustacions, 
maridatges, cinefòrum, conferències, 
música, pintura, fotografia...
····················································

tants que organitza el Consorci DO 
Alella al llarg de l’any per a la promoció 
dels vins i del territori. 

Les dues iniciatives tenen el vi i 
el territori com a denominador comú, 
però des de perspectives ben diferents. 
Les Jornades se centren en la promoció 
i difusió dels vins des de la vessant de 
les harmonies i la gastronomia, mentre 
que a la Setmana del Vi prima la ves-
sant artística, lúdica i paisatgística. 

Consulteu el programa de la 2a Set-
mana del Vi D0 Alella a www.alella.cat 
i www.pansablanca.cat. 

 

ÒSCAR PALLARÈS

Passeig en segway per les vinyes, en la 1a edició de la Setmana del Vi.
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Quatre dies d’intensa Festa Major 
·······················································································································································
La pluja no aconsegueix deslluir la celebració que s’acomiada amb un balanç molt positiu de participació.
·······················································································································································

Al mal temps, bona cara. La Festa 
Major d’Alella ha tornat a demostrar 
la seva vitalitat i el seu gran poder de 
convocatòria. L’alta participació va ser 
la tònica general en la major part de 
la trentena d’activitats programades en 
l’edició d’enguany. 

Grans i petits van gaudir de valent 
amb les diferents propostes festives. 
La ciutadania es va implicar tant en 
les activitats més tradicionals, que ja 
tenen una llarga trajectòria dins de la 
Festa, com en les que tot just comen-
cen a caminar, com ara la tibada de lli-
bant, els jocs de carbasses o el torneig 
infantil de futbol 3X3. 

El fort aiguat que va caure la tar-
da de dissabte 30 de juliol, el segon 
dia assenyat del calendari festiu, no va 
aconseguir deslluir la celebració però 
va trastocar el programa de la jorna-
da. La caminada popular, amb més de 
200 persones inscrites, es va haver 
d’anul·lar a causa de la pluja pel mal 
estat en que van quedar alguns camins 
que formaven part del recorregut. 

El torneig de futbol infantil, amb 

Concurs de peres farcides
1r premi Montse Bassas
2n premi Residència Els Rosers
3r premi Tina Llorente
Millor presentació Maria Dolors Castañeda

Concurs de dibuix infantil 
“Categoria A” 1r premi  Abril Bernocco
“Categoria B” 1r premi  Nut Roset
“Categoria C” 1r premi  Estalin Pulsara
Premi especial  Marta Sintas 

Campionat de tibada de llibant

1r classificat masculí Chimbos 
2n classificat masculí Centre Excursionista d’Alella
3r classificat masculí Club de Rugby Alella
4t classificat masculí Gegants d’Alella
5t classificat masculí Colla web
Millor temps (11’ 28’’) Club de Rugby Alella 
1r premi equip mixte  Gegants d’Alella

una quinzena d’equips participants, es 
va poder celebrar sense problemes a la 
pista interior del Poliesportiu. També es 
va traslladar sota cobert l’activitat in-
fantil de pintar samarretes que s’havia 
programat paral·lelament a la competi-
ció esportiva. 

Amb la vista posada al cel, la Co-

Concert de l’orquestra Selvatana a l’Hort de la Rectoria. 

lla de Gegants, Capgrossos, Grallers 
i Timbalers d’Alella va improvisar un 
recorregut alternatiu per a la cercavila 

que va finalitzar a la Plaça de l’Ajun-
tament, on s’estava celebrant la balla-
da de sardanes. Sortosament, la resta 
d’activitats de la festa no es van veure 
afectades per la pluja i es van poder 
desenvolupar amb total normalitat.

Més de 500 visites a l’exposició 
Can Manyé va ser un dels espais de 
trobada de la Festa. L’exposició ‘Festa 
Major d’Alella, 10 anys de la mirada 
d’en Quico’, amb imatges de les  va 
despertar l’interès de la ciutadania. 
Un total de 517 persones van visitar 
la mostra de fotografies en els vuits 
d’obertura al públic per veure les imat-
ges de les deu darreres edicions de la 
Festa Major presses per Quico Lluch. 

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

Les noves propostes, com ara la tibada 
de llibant, els jocs de carbasses 
o el torneig infantil de futbol 3X3, 
han tingut molt bona acollida.
····················································
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TIBADA DE LLIBANTCONCURS DE PERES FARCIDES

BAIXADA D’ANDRÒMINES CERCAVILA

GUERRA GUARRATRABUCAIRES3X3 FUTBOL SALA INFANTIL

JUGUEM AMB CARBASSES CORREFOC
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Curs de dinamització d’AMPES  

···································································································
La comissió estarà formada pels portaveus dels grups municipals i tècnics de 
l’Ajuntament, i es convidarà a participar aquells experts que es consideri oportú. 

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

Dins del programa  de suport a la funció 
educativa de les famílies, que promou 
la Diputació de Barcelona, les AMPES 
dels centres educatius d’Alella i l’Ajun-
tament organitzen un curs sobre gestió 
i dinamització de juntes d’AMPA. El 

curs es durà a terme en dues sessions 
programades per al 28 de setembre i 
el 5 d’octubre de 19 a 20.30h a Can 
Lleonart. 

A les sessions es tractaran qüesti-
ons legals i d’organització bàsiques per 
al funcionament d’aquestes entitats i 
de com afecta la nova Llei d’Educació 

Una comissió de treball vetllarà pel 
futur de la Torre del Governador 

Constituït el Plenari del Consell 
Comarcal del Maresme
L’alcalde de Sant Vicenç de Montalt, 
Miquel Àngel Martínez (CiU) relleva 
Josep Jo (PSC) al capdavant del 
Consell Comarcal del Maresme.  
Martínez va ser escollit el 22 de 
juliol, després de la constitució del 
plenari, amb els vots favorable dels 
12 consellers de CiU i els 4 del PP.  
L’alcalde d’Alella, Andreu Francis-
co, repeteix com a conseller comar-
cal i portaveu d’ERC. La regidora de 
CiU, Cristina Xatart, ha estat nome-
nada assessora de l’àrea d’Educa-
ció i Benestar Social. 

Programa d’acollida per a 
persones nouvingudes
El 26 de setembre comença el curs 
a l’aula d’acollida per a persones 
nouvingudes. A més de ser un espai 
de trobada per compartir experiènci-
es, a l’aula es treballa la llengua i 
la cultura catalana i es facilita infor-
mació sobre els recursos i serveis de 
l’entorn més proper. Durant les hores 
de funcionament de l’aula, hi ha un 
espai de ludoteca per als infants. Per 
assistir a l’aula d’acollida cal inscriu-
re-s’hi del 19 al 25 de setembre a 
les oficines de Serveis Socials en ho-
rari de dilluns, dimarts i dimecres de 
10 a 14h i dijous de 16 a 20h.

Inscripcions a l’Escola de Dansa
L’Escola de Dansa comença el curs 
el 3 d’octubre al Poliesportiu Muni-
cipal. Per al proper curs s’han forma-
litzat una setantena d’inscripcions, 
però encara resten places lliures. Per 
confirmar la disponibilitat i els hora-
ris dels cursos cal trucar a Can Lle-
onart (93 540 40 24) o enviar un 
correu electrònic a educacio@alella 
cat. El 27 de setembre a les 19h 
tindrà lloc a Can Lleonart una reunió 
informativa amb els pares i mares 
de l’alumnat ja matriculat per expli-
car els detalls del curs. 

Inscripcions a l’Espai Actiu 
L’Espai Actiu, l’escola d’adults 
d’Alella, encara disposa de places 
per al proper curs. Les inscripcions 
poden formalitzar-se del 5 al 16 de 
setembre a Can Lleonart durant el 
període de matriculació. Més infor-
mació a www.alella.cat.

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

EL FULL

Matrícules als perfils de PQPI

Encara queden places per poder accedir als dos 
perfils professionals del PQPI que posen en marxa 
aquest curs els ajuntaments d’Alella, el Masnou, 
Montgat i Tiana,  adreçat a joves sense graduat 
d’ESO. Les matrícules es fan a l’Espai Jove de 
Montgat del 2 al 12 de setembre. Més informació 
a l’Ajuntament de Montgat (93 469 49 00).  

L’Ajuntament fa temps que treballa, 
políticament, per trobar una sortida 
viable a la Torre del Governador i, le-
galment, per fer complir els propietaris 
les seves obligacions de manteniment 
de la finca. El Ple de l’Ajuntament del 
28 de juliol va acordar la creació d’una 
comissió de treball amb l’objectiu d’im-
pulsar diferents actuacions per tal de 
preservar i donar viabilitat a la Torre del 
Governador. La iniciativa va ser recol-
zada per tots els grups municipals que 
van presentar un moció conjunta en la 
qual es posa de manifest la voluntat 
de l’Ajuntament de protegir i preservar 
els valors arquitectònics i naturals de 
la finca i s’alerta de la manca de man-
teniment de la mateixa i l’agreujament 
de l’estat de degradació detectat als 
darrers mesos. 

Al tancament d’aquesta edició d’El 
Full, la comissió tenia previst celebrar 
la primera reunió durant el mes d’agost 
i convocar una sessió informativa adre-
çada a tota la població en un termini 
de sis mesos. 

de Catalunya en el funcionament de les 
associacions de pares i mares. Al curs 
també es donaran pautes i consells per 
dinamitzar les AMPES i millorar les ac-
tivitats que s’organitzen, com ara ex-
traescolars, reunions i assemblees, així 
com dels models de gestió i participa-
ció. El curs és gratuït i cal confirmar 
assistència a educacio@alella.cat. 

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

El curs és obert a tots els pares i mares 
d’alumnes que tenen interés en formar 
part activa de l’AMPA. 
····················································
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El Festival d’Estiu s’acomiada amb 
les bones vibracions de ‘Músics en Residència’ 

···································································································
El 16 de setembre comencen les inscripcions dels cursos i tallers de tardor.

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

El Festival d’Estiu Alella 2011 es va 
acomiadar el 23 de juliol amb l’últim 
dels dos concerts programats de ‘Mú-
sics en Residència’. A l’escenari del 
Jardí de les Quatre Torres, la quinzena 
de músics que han participat en l’edició 
d’enguany van transmetre al públic les 
bones vibracions que genera la com-
plicitat adquirida després de nou dies 
de convivència i treball conjunt. Prop 
de 600 persones van assistir als dos 
concerts programats. Els concerts són 
la culminació d’un projecte que va molt 
més enllà i que pretén apropar la mú-
sica a la ciutadania a través dels assa-
jos oberts al públic. Les audicions, que 
s’han fet a Can Lleonart i l’escola Ressò, 
han tingut una bona resposta per part 
del públic que ha pogut fer un segui-
ment costant del treball dels músics. 

Can Lleonart reprèn les activitats 

Concert de Músics en Residència, als Jardins de les Quatre Torres.

Els cursos nous
Períodes de la història de la música
Descobrint l’òpera 
Aproximació a la història del cinema
Història contemporània d’Espanya i Catalunya
Art i iconografia de la Bíblia
Què ens diuen els nostres ossos?
Curs de mamífers d’Alella
Taller d’escriptura autobiogràfica
Tast de formatges europeus 
El gin-tònic perfecte
Tast de foie
Cuina i martidatge de vins, amb el 1789
Postres amb gràcia
Iniciació al web i al bloc
Pintura decorativa de mobles
Fes-te les teves joies
Assertivitat: com ser fidel a un mateix
Iniciació a l’italià

Can Lleonart comença el curs amb 
moltes novetats. El programa de tardor 
inclou una vintena de nous cursos i ta-
llers, alguns dels quals s’han progra-
mat a partir de les propostes i suggeri-
ments que la ciutadania ha fet arribar 
al centre cultural.

Els cursos arrenquen el 3 d’oc-
tubre i finalitzen el 21 de desembre. 
El 16 de setembre s’obre el termini 
d’inscripcions per a nous usuaris. Els 
antics alumnes poden formalitzar les 
inscripcions els dies 14 i 15 de setem-
bre. Més informació al fulletó de Can 
Lleonart i a www.canlleonart.com.

Altres activitats 
La temporada té altres propostes com 
ara tertúlies, sortides, itineraris, con-
certs i activitats infantils. En l’apartat 
musical, la música clàssica és la pro-
tagonista del trimestre. La pianista Hi-
sako Hiseki obre el 4 de novembre un 

cicle de concerts que inclou l’actuació 
d’Emsemble Euroquartet i l’Orquestra 
de l’Empordà, el 18 i 25 de novembre.

El centre cultural ha programat dos 
nous itineraris -un per seguir el rastre 
dels animals que habiten els boscos 
i l’altre per descobrir els paisatges de 
l’aigua- i tres sortides: al teatre, a Sant 
Esteve d’en Bas i al Museu Nacional 
d’Art de Catalunya. A les tertúlies es 
parlarà de temes tant variats, com els 
bolets, les dents, els gossos o els po-
bles ibèrics. 

Presentació de Cerquem les Arrels
El 6 d’octubre a les 20h es presenta 
públicament Cerquem les Arrels, una 
entitat que treballa per conèixer i inter-
pretar la història d’Alella i de Catalunya. 
A partir d’aquesta temporada, l’entitat 
organitza amb Can Lleonart una sèrie 
de tertúlies i itineraris que s’inclouran 
dins del programa del centre cultural. 
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Can Manyé mostra els efectes del canvi climàtic 
························································································································································
L’exposició ‘El desgel humà’ alerta de les conseqüències de l’escalfament de la terra a partir de les esplèndides 
fotografies presses pel fotògraf maresmenc Marc Duran als fiords de Grenlàndia.

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

Preus

L’EIE té a punt el nou curs 

L’Escola d’Iniciació Esportiva Munici-
pal (EIEM) comença el 19 de setembre 
les activitats del curs 2011-2012. Són 
deu propostes esportives adreçades a 
nens i nenes d’entre 3 i 16 anys: atle-
tisme, futbol sala, gimnàstica rítmica, 

judo, pre-esport, taekwondo, fit-kid, 
multi-esport, patinatge i esport femení. 
Les inscripcions s’obren el 29 d’agost. 
Més informació a www.alella.cat i a les 
oficines del Poliesportiu Municipal (93 
540 19 93). 

···································································································
Les inscripcions es fan des del 29 d’agost al Poliesportiu i les activitats 
comencen el 19 de setembre.

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

Activitats

Atletisme: a partir de 9 anys
Futbol sala: a partir de 5 anys
Gimnàstica rítmica: a partir de 5 anys
Judo: a partir de 5 anys
Pre-esport: per a infants de 3 i 4 anys
Taekwondo: a partir de 5 anys
Fit-kid: a partir de 5 anys
Multi-esport: per a infants de 5 ,6 i 7 anys
Patinatge: a partir de 6 anys
Voleibol: per a noies de 12 a 15 anys

1 dia d’activitat / setmana: 18 euros / mes
2 dies d’activitat / setmana: 24 euros / mes
3 dies d’activitat / setmana: 28 euros / mes
4 dies d’activitat / setmana: 31 euros / mes
5 dies d’activitat / setmana: 33 euros / mes

10% de descompte per a famílies nombroses o 
monoparentals i 5% de descompte per a germans

Inscripcions a partir de 29 d’agost
Inici de les activitats el 19 de setembre

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

Can Manyé convida els artistes 
alellencs a exposar la seva obra 
Can Manyé convida els artistes vi-
suals d’Alella a exposar les seves 
obres entre 9 i el 22 de desem-
bre. La convocatòria s’adreça a 
creadors amb vocació professional 
que visquin o treballin a Alella. 
Per participar cal presentar, abans 
del 31 d’octubre a les oficines de 
l’Ajuntament, un dossier amb les 
fotografies de les obres que es vul-
guin exposar i tota la documentació 
requerida. Una comissió formada 
per persones vinculades al món 
de la cultura i les arts visuals va-
lorarà les propostes i determinarà 
els artistes seleccionats per expo-
sar. Més informació a www.alella.
cat i a Can Manyé (93 540 87 23) 
pomersm@alella.cat). 

Tornen les activitats de la ‘biblio’
La Biblioteca recupera el 8 de se-
tembre el Club de lectura amb la 
biografia de Frida Kahlo, de l’autora 
Rauda Jamis. L’Hora del conte tor-
na el 27 de setembre amb Contes 
de ciutat i de semàfors. 

Can Manyé ens convida a reflexionar 
sobre les conseqüències del canvi cli-
màtic a partir de l’exposició ‘El desgel 
humà’ que es pot veure al centre d’art 
i creació del 7 al 23 d’octubre. L’ex-
posició mostra una sèrie de fotografies 
amb imatges del desglaç presses pel 
fotògraf maresmenc Marc Duran du-
rant una expedició catalana als fiords 
de Grenlàndia. 

Les espectaculars imatges de les 
formes canviants que produeix el gel 
al desfer-se, són el punt de partida per 
alertar del greu problema de rerefons: 
el gel està desapareixent de l’Àrtic i, 
aquest fet, posa en perill la vida del 
planeta, però també, i més directa-
ment, la vida de la gent que viu allà, 

el poble inuit. 
L’objectiu de l’exposició és donar a 

conèixer els efectes del canvi climàtic 
al planeta i, més concretament, com 
aquest canvi està condicionant la vida 
dels inuit i posant en perill la seva 
supervivència. La mostra fotogràfica 
recolza aquest missatge amb les opi-
nions i textos recopilats per Francesc 
Bailón, antropòleg especialitzat en la 
cultural inuit.  

L’exposició s’inaugura el 7 d’octu-
bre a les 19.30h amb la conferència 
El desgel humà: els inuit i el canvi 
climàtic, a càrrec de Francesc Bailón. 
El 16 i 20 d’octubre a les 12h s’han 
programat dues visites comentades a 
l’exposició. MARC DURAN
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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 Comença el nou curs

CONVERGÈNCIA I UNIÓ Mil cent metres quadrats 

Aquesta és la superfície que de fa temps necessita 
la nostra biblioteca, amb la  major dotació de medis 
i personal que correspongui. Avui, el principal equi-
pament  cultural d’Alella compta tan sols amb 340 
m2. La distància, que és abismal, ens l’ha fet evi-
dent l’estudi “Pla d’equipaments culturals d’Alella”, 
realitzat el passat gener pel nostre Ajuntament i la 
Diputació de Barcelona. Els grans resultats de la bi-
blioteca, deguts a la seva bona gestió i a la resposta 
magnífica de la ciutadania, no es veuen compensats 
amb una infraestructura adequada. Es pot dir ben 
bé que la nostra biblioteca està patint d’èxit. 

CIU d’Alella sempre hem considerat que la pri-
oritat en equipaments culturals passa per la cons-
trucció de la nova biblioteca, sobretot quan les pri-
oritats públiques s’han d’establir sota els dictats de 
la crisi. En primer lloc, perquè les biblioteques han 
esdevingut un centre cultural de primer ordre, tant 
pel nombre d’usuaris que les visiten com per l’ús de 
préstec. També perquè són centres de dinamització 
de la lectura, ateses les múltiples activitats que ge-
neren. En tercer lloc, perquè han resultat ser un punt 
de trobada entre la gent gran que fa ús de la lectura 
i els nostres estudiants, que hi troben un espai i mit-
jans de suport per als seus estudis. 

 La prioritat de l’alcalde és el nou Casal. Sens 
dubte parlem d’un projecte molt atractiu, que en-
lluerna. I potser per això mateix temem que el seu 
impuls vingui marcat per un excés de voluntarisme. 
El nou “Casal”, com l’equipament cultural d’excel-
lència en què pretén erigir-se en els pròxims anys, 
ha de ser un projecte perfectament dimensionat i 
sostenible financerament. Les dificultats pressu-
postàries i la complexitat d’un centre com aquest, 
haurien de fer-nos pensar que el més adequat fora 
situar-lo com a segona prioritat. D’aquesta manera, 
endreçaríem en uns temps difícils l’agenda de dos 
equipaments fonamentals per al futur d’Alella.

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

Som a les portes d’un nou curs escolar. Si ara fa un 
any ens felicitàvem per l’entrada en funcionament de 
l’escola La Serreta, enguany també tenim motius per 
congratular-nos: entrarà plenament en servei la tan 
esperada ampliació de l’escola Fabra. Per fi, tots els 
alumnes estaran junts en unes úniques instal·lacions 
i s’hauran acabat les anades i vingudes constants 
d’infants i mestres. L’ampliació suposarà millores 
indiscutibles, tot i que una part dels nous espais (bi-
blioteca i aules de plàstica i música) només comen-
çaran a funcionar com a tals en els propers anys, a 
mesura que els cursos amb classes triplicades vagin 
acabant la seva escolarització. L’agrupament de tot 
l’alumnat a l’edifici del Bosquet representarà un rep-
te pel que fa a la mobilitat: les famílies que deixaven 
els seus fills a l’antic edifici ara hauran de despla-
çar-se també fins al Bosquet. La presència d’agents 
de la Policia Local a l’entorn escolar del Bosquet 
contribuirà, com ja ho va fer el curs passat, a pa-
cificar el trànsit de cotxes, però és indispensable la 
col·laboració de les famílies per evitar, en la mesura 
possible per a cadascú, l’ús del vehicle per a dur els 
nens fins a la mateixa porta dels centres educatius.    
Amb el trasllat definitiu a l’edifici del Bosquet, es 

presenta un altre repte per a aquest curs que ence-
tem: definir i començar a implementar els nous usos 
de l’antic edifici de l’escola Fabra. L’Escola d’Adults 
continuarà oferint-hi els seus serveis educatius. I a 
partir del mes de gener s’hi duran a terme una part 
dels ensenyaments del PQPI (Programa de Qualifi-
cació Professional Inicial) que han posat en marxa 
conjuntament els Ajuntaments d’Alella, Montgat, 
Tiana i El Masnou, amb el suport de la Generalitat i 
la Diputació de Barcelona. Es tracta d’ensenyaments 
de caire professional dirigits a joves d’entre 16 i 21 
anys que no han obtingut el títol de graduat en ESO. 
L’objectiu d’aquests estudis és proporcionar una for-
mació bàsica i professional que faciliti l’accés al món 
laboral o bé la incorporació posterior a un itinerari 
formatiu.

Aquest curs ha de ser també el de la plena con-
solidació del Consell Escolar Municipal, l’òrgan de 
trobada, intercanvi i reflexió de la comunitat educati-
va d’Alella. Les diverses comissions de treball que es 
van formar durant el curs passat i d’altres que pos-
siblement es crearan, tindran per endavant la tasca, 
engrescadora però no pas senzilla, de contribuir a 
millorar la qualitat educativa del nostre poble.
 

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 Tots i totes amb Els Escolapis 

PARTIT POPULAR Nuclis i barris... els grans oblidats i discriminats

Les nostres urbanitzacions, nuclis i barris fa anys que 
presenten un estat lamentable en molts aspectes. Els 
seus carrers i zones verdes semblen abandonades en 
alguns llocs. La vegetació inunda voreres i gairebé 
vials, les seves voreres en alguns trams no estan ni 
urbanitzades i manquen de panots en uns altres. El 
mecanisme urbanístic empleat en els seus orígens va 
permetre la recepció municipal i l’obligació per als 
seus veïns de pagar els mateixos impostos que la 
resta de veïns d’Alella. No obstant això, l’ajuntament 
no s’ha preocupat de la mateixa manera de mantenir 
aquests vials que ho ha fet en el centre del municipi 
o en altres zones. Fins i tot alguns dels nostres veïns 
mantenen serveis de subministraments deficitaris he-
retats d’aquelles èpoques de creixement urbanístic. 
Resulta curiós que moltes de les modificacions de 
crèdit que presenta l’equip de govern de ERC-PSC 
vagin destinades a l’àrea de Serveis Urbans, respon-
sable del manteniment dels nostres carrers, i que els 
nuclis i barris segueixin presentant aquest lamentable 
estat. Des del Partit Popular hem insistit en diverses 
ocasions en la creació d’un Pla de Manteniment i Mi-
llora dels nuclis i barris. La qualitat de vida de tots 
els alellencs ha de ser la mateixa si tots paguem els 
mateixos impostos al nostre ajuntament. És un dret 

de tots que ha de convertir-se en obligació per els 
qui tenen la responsabilitat de govern en el municipi. 
També hem sol·licitat un estudi per a la creació d’un 
eix de comunicació vial anul·lar entre les urbanitza-
cions i nuclis. Fins ara l’accés i comunicació vial té 
un caràcter radial amb un només vial d’accés per a 
moltes urbanitzacions amb el consegüent perill en cas 
d’incendi o catàstrofe. Creiem possible, amb l’ajuda 
d’altres administracions, la creació d’un vial que co-
muniqui a tots els nuclis i permeti una millor vertebra-
ció territorial dels mateixos, entre ells i el centre urbà. 
Les urbanitzacions, nuclis i barris també necessiten 
una major seguretat, especialment en horari nocturn. 
La Policia Local ha de patrullar tots els racons del mu-
nicipi. I si la plantilla és deficitària, haurà d’augmen-
tar-se el nombre d’agents. Probablement reduiríem la 
quantitat d’hores extres que venim pagant i podríem 
generar un parell de places que permetessin garantir 
més seguretat als barris evitant l’assalt a domicilis. I, 
finalment, també les nostres urbanitzacions, nuclis i 
barris necessiten més espais verds. Cal potenciar els 
nuclis residencials dotant-los de zones verdes, zones 
infantils i microespais per la pràctica esportiva. Fem 
que Alella siguem tots els que vivim en ella i paguem 
els seus impostos. Bona Festa de la Verema.

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

Hem començat el mandat amb propostes concretes 
per garantir el futur de la festa de La Verema i per 
aturar la situació d’abandonament i de degradació 
de la finca dels Escolapis. En el primer cas, varem 
preparar una moció que, amb l’objectiu de preservar 
La Verema com un dels elements d’identitat del 
poble, amb tots els seus valors, i alhora evolucionar 
i millorar en comoditat,  seguretat i més capacitat 
d’atracció, proposava la creació d’un grup de 
treball amb tècnics i polítics de tots els partits 
per a analitzar la festa d’enguany, amb els canvis 
introduïts pel nou equip (canvi d’ubicació del ball 
i els concerts, taules a la plaça de l’Ajuntament…) 
fer-ne una valoració i incidir en el disseny de la 
festa del 2012. L’Alcalde ens va demanar retirar la 
moció a canvi del seu compromís de convocar un 
seguit de reunions amb aquest objectiu. La primera 
va tenir lloc el 29 de juliol.

La segona, ha estat la creació d’una “Comissió 
de treball” formada per portaveus municipals, 
tècnics i experts en torn als Escolapis. En aquest 
cas, tots els grups ens varem posar d’acord per a 
consensuar la moció que en origen va presentar 
Gent d’Alella i que es va aprovar per unanimitat al 
Ple de juliol. Valorem molt positivament aquest fet i 

entenem que crea moltes expectatives, més encara 
quan preveiem  una sessió informativa pública on 
s’expliqui la situació de la finca i es respongui als 
dubtes i suggeriments dels alellencs en un termini 
màxim de sis mesos.  

La nostra generació te la obligació de fer-hi 
alguna cosa amb “Els Padres”, encara que només 
sigui per evitar tenir que baixar el cap, quan les 
generacions futures ens preguntin per què no hem 
actuat ara, abans que acabi de perdre’s tot. Hauríem 
de fer-nos sentir a tots co-responsables del que està 
passant, i crec que una bona forma seria posar-nos-
hi, imaginativament, davant dels fills i nets a buscar 
sortides. Sinó, què direm, quan ens preguntin?

Mercè Marzo, 
portaveu del grup municipal de Gd’A
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA Eleccions Generals a la cantonada

manscg@alella.cat

El pròxim 20 de novembre anirem a votar. Normal-
ment les eleccions serveixen per fer balanç, però 
aquesta vegada és diferent. Ens juguem el futur. Ens 
juguem qui serà el que guiarà el govern del país 
en uns moments difícils pel que fa a l’economia, 
però també com a catalans. Perquè ens juguem el 
nostre encaix amb Espanya. Des de que CiU i el 
PP viuen aquesta apassionada història d’amor, ni 
uns ni altres se’n recorden que el PP va presentar 
el recurs contra l’Estatut ni que va iniciar una cam-
panya de descrèdit contra els catalans. Què dolent 
que és perdre la memòria! El PP pretén guanyar les 
eleccions sense dir-nos quin serà el camí que vol se-
guir. CiU va fer el mateix i quan va arribar al govern 
de la Generalitat van començar les retallades i les 
baixades d’impostos, pels que més tenen, és clar. El 
20 de novembre hem d’anar a votar per evitar jugar-
nos el nostre futur i dir NO als que pretenen fer-nos 
combregar amb rodes de molí, no donar alternatives 
i utilitzar la política per agredir el contrari.

El Partit dels Socialistes de Catalunya reivindi-
quem la política per davant la barroeria. Hem pac-
tat amb ERC un programa de govern i assumim les 
nostres responsabilitats. I explicarem la gestió duta a 
terme als nostres ciutadans. El que no farem serà en-

trar en les picabaralles en les que el PP es mou amb 
soltesa. El regidor Javier Berzosa, li agrada seguir 
la mateixa línia que el seu candidat a les Generals: 
criticar l’equip de govern sense presentar ni una pro-
posta, només llançant crítiques sense to ni so, quan 
el més important són els problemes que tenim al po-
ble. Potser és per això que el regidor Javier Berzosa 
ha estat notícia aquests darrers mesos per utilitzar 
un llenguatge més que groller, i aquesta vegada en 
el si del seu partit, amb una companya del PP. Si 
aquestes són les seves formes, què no farà el seu 
partit amb els ciutadans i ciutadanes. El dia 20 de 
novembre serà un bon dia per dir NO a una manera 
de fer política. Alella també se la juga el 20N.

Bona festa de la Verema!

PLE EXTRAORDINARI DEL 17 DE MAIG DE 2011. Podeu consultar l’acta del Ple al tauler d’anuncis de www.alella.cat

Acords del ple

Aprovada la liquidació del pressupost general de l’Ajunta-
ment corresponent a l’exercici 2010.
El Ple va aprovar la liquidació del pressupost general cor-
responent a l’exercici 2010, amb un resultat pressupos-
tari ajustat de 322.325,87€, un romanent de tresoreria 
afectat de 2.791.980,07€ i un romanent de tresoreria 
per a despeses generals d’1.178.010,38€.
Aprovat per unanimitat.

Reconeixement extrajudicial de crèdit. 
Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits i l’au-
torització del pagament de factures per import de 
117.961,36€, corresponents a despeses procedents 
d’exercicis anteriors. 
Aprovat per unanimitat.

Rectificació de l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajunta-
ment.
El Ple va aprovar la rectificació de l’Inventari de Béns 
i Drets de l’Ajuntament d’Alella referida al 31 de de-
sembre de 2010, que queda fixat en un import net de 
80.531.364,46€, i un import brut de 87.360.834,45€.
Aprovat per unanimitat.

Canvi de qualificació jurídica de Can Magarola.
El Ple va aprovar sotmetre a informació pública l’expedient 
pel canvi de qualificació jurídica de la masia de Can Ma-
garola, desafectant-lo de la consideració de bé de domini 
públic i qualificant-lo com a bé patrimonial. Aquest canvi 
de qualificació té com a objectiu permetre que es puguin 
fer cessions parcials d’ús de l’edifici, com ara la possible 
ubicació del Consorci del Parc de la Serralada Litoral. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+LG, PSC, CiU, PP i 
Gd’A i el vot en contra de COR. 

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
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

 
 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
SETEMBRE
3 i 4 BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
10 i 11 GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
17 i 18  MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42 
24 i 25 BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83

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 

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, al Punt d’Informació Juvenil i al Casal de Joves Can Gaza.

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
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)

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

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

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

Equipaments d’interès 
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Agenda d’activitats

Tallada de raïm a la vinya testimonial i berenar infantil
Dijous a les 18.30h al pati de Can Magarola

Inauguració de l’exposició Veremes
Dijous a les 20h a Can Manyé 

Fira d’artesans  
Divendres de 18 a 23h
Dissabte i diumenge de 9 a 23h

Acte d’inauguració de la Festa de la Verema
Divendres a les 19h a la Plaça de l’Ajuntament

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

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

Concerts a la plaça d’Antoni Pujadas
Ball amb l’Orquestra La Salseta del Poble Sec Divendres a les 24h 
Ball amb l’Orquestra Pensylvania Dissabte a les 23.30h 
Havaneres amb el grup Bergantí Diumenge a les 22h 

Visites al cellers*
Dissabte i diumenge, al matí

Itineraris* 
Les masies i el vi d’Alella Dissabte a les 10h
La ruta paisatgística de la vall de Rials Diumenge a les 9h 

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

Activitats infantils
Dissabte d’11 a 14h a la plaça d’Antoni Pujadas

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

Activitats joves Més informació al facebook de CEP’S Alella
Paellada, quinto i concert 
Dissabte de 14 a 18h a Can Gaza
Cercavins
Dissabte de 22.30 a 24.30h a Can Gaza

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

Despertada amb els Trabucaires del Vi d’Alella 
Diumenge a les 8h 

II Cursa de la Verema (http://centrexcursionista.alellaentitats.cat)
Diumenge a les 9h sortida del Poliesportiu municipal

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

Gegants
Plantada Diumenge a les 10h a Can Gaza
Cercavila Diumenge a les 12h, sortida de Can Gaza

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

Sardanes amb la cobla Principal Llobregat. Trobada de colles veteranes
Diumenge a les 17.30h a la Plaça d’Antoni Pujadas

Conferència Maridatge, art o ciència, a càrrec del convidat 
Manel Pla, tastador de vins i restaurador
Diumenge a les 20h al pati de Can Lleonart

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

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

Del 8 al 28 de setembre, VEREMES
Descobrint la verema: mirades entorn el vi, audiovisual de Joana 
Balfegó.

Inauguració, dijous 8 de setembre a les 20h 
El vi fa sang, recital de poemes de diversos autors, amb Anna 
Maluquer.

Horari durant la Festa de la Verema:
Divendres 9, de 18 a 21 h 
Dissabte 10 i diumenge 11, d’11 a 14 h i de 18 a 21 h

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

Organitza: Ajuntament d’Alella

Exposició a Can Manyé

SET

9
10
11

20
11

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Club de lectura. Biografia de Frida Kahlo, de l’autora Rauda Jamis.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dijous 8 de setembre

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia 
L’hora del conte. Contes i ciutats i semàfors, a càrrec de Núria 
Clemares. 
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Dimarts 27 de setembre

Diferents espais
2a Setmana del Vi DO Alella. 
Visites a cellers, tasts de vi, passeja-
des per les vinyes amb segway i amb 
poni, música en viu, visites teatra-
litzades, gastronomia, maridatges, 
pintura, cinema, fotografia...
Més informació a www.alella.cat i 
www.pansablanca.cat.
Organitza: Consorci DO Alella

Del 23 de setembre al 2 d’octubre

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Xerrada. Com cobrir les autèntiques necessitats del infants, a càrrec 
de Momo Cardona. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Divendres 30 de setembre 

10.30 a 13h Aparcament de Can Lleonart.
Bus consum.
Organitza: Ajuntament d’Alella i Diputació de Barcelona

Divendres 23 de setembre 

19 a 20.30h Can Lleonart 
Parlem d’educació. Curs de gestió i dinamització de Juntes 
d’AMPA, a càrrec de Nacho Pallàs, formador associatiu. El curs 
és gratuït i consta de dues sessions, la segona sessió tindrà lloc el 
dimecres 5 d’octubre. Més informació www.alella.cat.
Organitza: Ajuntament d’Alella i AMPES d’Alella

Dimecres 28 de setembre




