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Comencen les obres d’urbanització 
del tram superior de la Riera Coma Clara. 

L’Escola d’Adults Espai Actiu estrena un 
curs de competències digitals. 

El 21 de juny es posen a la venda les 
entrades del Festival a l’Oficina de Turisme 

L’Ajuntament adjudica la redacció del projecte de la futura 
biblioteca, l’arxiu i els entorns de l’antiga fàbrica de pintures. 

Així serà la biblioteca    
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El passat 22 de maig va fer un any de les eleccions munici-

pals. Una data, la de 2011, on per tercera vegada consecu-

tiva una part important de la ciutadania, més que mai, ens 

vau fer confiança per tal de gestionar el present del nostre 

Ajuntament i liderar el nostre poble cap al futur. 

Econòmicament bé de salut. La darrera dada, la liquidació 

del pressupost de 2011, va tornar a ser positiva i hem estat 

un dels pocs ajuntaments de l’Estat que no han hagut d’apro-

var un pla de sanejament per no tenir factures pendents de 

pagament d’anys anteriors de proveïdors. Aquestes dades, i 

el compromís adquirit amb la ciutadania, ens portarà a rebai-

xar la pressió fiscal l’any vinent.

Dibuixant el futur. Des del primer dia a l’Ajuntament hem 

treballat imaginant el poble a llarg termini. El setembre vam 

aprovar el projecte arquitectònic del nou equipament soci-

ocultural. La Generalitat està acabant de redactar-ne el de 

la rotonda d’accés a Can Magarola. Acabem d’adjudicar-ne 

el de la futura biblioteca a la fàbrica del Torrent Vallbona, i 

abans de finals d’any encarregarem el del passeig de la Riera 

entre Can Lleonart i el Canonge. Estem treballant també en 

la viabilitat econòmica i la cerca d’operadors privats per a la 

construcció d’un aparcament soterrat al centre del poble i el 

desplegament de la fibra òptica fins a totes les llars d’Alella. 

Tots i cadascun d’aquests projectes són molt engrescadors. 

Algun d’ells es duran a terme aquest mandat. Els altres res-

taran a punt per quan hi hagi l’oportunitat de poder-ho fer.

Un poble sostenible com objectiu. L’aprovació provisional del 

nou planejament urbanístic i la incorporació de fins al 63 per 

cent del terme municipal d’Alella dins els límits del parc na-

tural en els propers mesos, determinaran el nostre futur com 

a poble, amb un desenvolupament contingut i preservant el 

paisatge. 

Un any de compromís, i ja en van nou, pensant per damunt 

de tot en l’interès general, pensant sempre en Alella.
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Encarregat el projecte de la biblioteca
···································································································
L’Ajuntament adjudica la redacció del projecte de la futura biblioteca, 
l’arxiu municipal i les zones lliures de l’antiga fàbrica de pintures.
···································································································

Vista aèria del projecte de l’equip d’arquitectes Cuixart-Perera.

L’Ajuntament ja té sobre la taula un 
primer esbós de com serà la nova bibli-
oteca, l’arxiu municipal i els entorns de 
l’antiga fàbrica de pintures. La Junta 
de Govern va adjudicar el 24 de maig 
a l’equip d’arquitectes Cuixart-Perera 
la redacció del projecte del nou equi-
pament cultural i els espais lliures que 
l’envolten. La seva proposta —presen-
tada sota el títol de Serena entre 
verds— va ser la més valorada entre 
els deu treballs que es van presentar a 
la convocatòria, per la qualitat arqui-
tectònica, la reordenació urbanística 
de l’entorn, l’adequació al programa 
funcional i la implementació de mesu-
res sostenibles, entre d’altres. 

La solució adoptada per l’equip ad-
judicatari parteix d’una reordenació de 
l’entorn que dóna relleu i posa en valor 
l’antiga fàbrica de pintures, manté al 
màxim els espais lliures de la parcel·la 
i afavoreix la integració amb l’edifici 
d’habitatges socials previst en aquests 
terrenys. 

La proposta guanyadora planteja 
l’accés a l’equipament des d’una plaça 
exterior situada davant de la façana 
principal, guanyant espai a partir del 
rebaix de l’interior de la nau i l’amplia-
ció de la planta baixa que es genera. 
Així s’aconsegueix una visió diàfana de Accés principal a la futura biblioteca.

la nau que es manté a la mateixa alça-
da però amb un doble espai interior. A 
més de la plaça d’accés, es genera un 
pati exterior lateral, a nivell de la pri-
mera planta, aprofitant la coberta de 
l’ampliació de la planta baixa. Aquest 
espai lliure afavoreix la il·luminació de 
tot l’edifici. 

A nivell funcional, a la planta baixa 
s’ubica la sala polivalent, la zona de 
premsa i revistes, les aules de forma-
ció, la zona infantil i l’arxiu municipal. 
A la primera planta, es troba la sala de 
lectura i estudi. Les dues plantes com-
parteixen un gran vestíbul que dóna 
llum i permet la visió interior de tot 
l’edifici. La sala polivalent, la zona in-

fantil i l’arxiu disposen d’un accés in-
dependent per poder utilitzar-se sense 
necessitat de mantenir oberta la biblio-
teca. El cost estimat d’aquesta actua-
ció s’apropa als 3 milions d’euros. 

Quan a l’espai urbà, l’equip plante-
ja dues fases més d’intervenció que 
van més enllà del projecte licitat: la re-
ordenació de l’espai situat davant de la 
façana principal, al carrer de Sant An-
toni, i l’ampliació de la vorera seguint 
el mur del Torrent de Vallbona per ge-
nerar un passeig fins a l’ambulatori. 
Aquestes intervencions permetrien dis-
posar de més d’una trentena de places 
d’aparcament a l’entorn de l’equipa-
ment. 
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El passeig de la Riera creix cap al nord  
········································································································
L’Ajuntament ha iniciat aquest mes de maig les obres d’urbanització del 
tram de la Riera Coma Clara comprès entre Marià Estrada i el pou sorrenc. 
········································································································

Les obres han començat aquest mes de maig i tenen un termini d’execució de cinc mesos. 

L’Ajuntament ha començat aquest mes 
de maig les obres d’urbanització de la 
Riera Coma Clara, entre Marià Estrada 
i el pou sorrenc. És un pas més de la 
transformació que pretén reconvertir la 
Riera en un gran passeig per a vianants 
des d’Alella Parc fins al límit amb el 
Masnou. 

Els treballs corresponen al tram B, 
una de les set seccions en què es va 
dividir el conjunt de l’actuació l’any 
2007 en l’avantprojecte guanyador del 
concurs convocat per l’Ajuntament per 
definir el futur de l’arteria principal del 
municipi. 

Les obres afecten el tram superior 
de la Riera: una superfície de 3.626 
m2, amb 225m de longitud i una am-
plada màxima de 19,50m. L’objectiu 
és convertir aquest tram de la llera en 
un passeig enjardinat per a vianants, 
amb un carril per a bicicletes i un vial 
de servei per a l’accés a les finques que 
hi ha a la zona. 

La reurbanització d’aquest tram de 
Riera segueix el mateix criteri de la pri-

mera part del passeig executada a mit-
jans de 2010 entre les Heures i Marià 
Estrada. El projecte preveu un passeig 
per a vianants de sauló amb un ample 
variable i un vial de servei pavimentat 
de 3,20m i un carril bici inclòs d’un 

metre d’amplada, a més de la millo-
ra dels elements existents, com el pou 
sorrenc, els sistemes de recollida d’ai-
gües, els murs i les escales. 

Les obres van ser adjudicades 
l’empresa Brossa SA per un import de 
352.000€  i un termini d’execució de 
5 mesos. En el procés de contractació 
es van introduir millores al projecte 
com ara la substitució de dues cano-
nades d’abastament d’aigua, l’arran-
jament de la Riera Coma Clara des 
de l’entrada al nucli de Can Magarola 
fins al dipòsit d’aigua d’Aigües Ter-
Llobregat (ATLL) i la construcció d’un 
nou punt de recollida selectiva en el 
tram urbanitzat de la Riera (tram C). 
L’empresa també es va comprometre a 
reduir de 9 a 5 mesos el temps d’exe-
cució de les obres.

Mentre es realitzen els treballs no 
es podrà circular, ni aparcar en el tram 
comprès entre el carrer de Marià Estra-
da i el pou sorrenc, i només es perme-
trà l’accés als veïns. 

Les obres es finançaran amb una 
subvenció del Pla Únic d’Obres i Ser-
veis de la Generalitat (PUOCS). 

Obres al carrer Àfrica 

Des de finals d’abril es fan obres al carrer Àfrica de substitució de la xarxa de canalització d’aigua 
potable. Aprofitant aquesta actuació, que executa l’empresa SOREA, l’Ajuntament està duent a terme les 
obres de remodelació de la vorera. També s’aprofita l’obertura de les rases per instal·lar la canalització 
del cablejat de fibra òptica en aquest carrer.  Els treballs, que està previst que finalitzin aquest mes de 
juny, no afecten la circulació de vehicles, però si l’estacionament.  Les obres es fan en tres fases per 
limitar l’afectació als aparcaments. 
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Unió contra el peatge 

L’Ajuntament ha tornat a la càrrega 
contra el peatge i ho ha fet amb la una-
nimitat de tots els grups municipals, 
els del govern (ERC+SxA i PSC) i els 
de l’oposició (CiU, Gd’A i PP). Les mo-
bilitzacions per reclamar l’alliberament 
del peatge es van reprendre el passat 
13 de maig amb un acte reivindicatiu 
que va aplegar més d’un centenar de 
persones. 

L’acte, convocat per l’Ajuntament, 
va comptar amb el suport de tots els 
grups municipals i amb la presència de 
representats polítics del Parlament de 
Catalunya, de la Diputació de Barcelo-
na i d’altres municipis del Maresme, 
com ara el Masnou i Pineda de Mar. La 
plataforma #novullpagar també es va 
adherir a la mobilització alellenca. 

La mobilització es va iniciar a Can 
Lleonart i va recórrer un tram de la car-
retera BP-5002 fins a arribar a l’alçada 
de la plataforma del peatge, on l’alcal-
de d’Alella, Andreu Francisco, va llegir 
un manifest en nom de tots els grups 
municipals. Amb la tornada a les mobi-
litzacions, l’Ajuntament manifesta el 
seu  “total desacord amb la darrera de-
cisió de la Generalitat de Catalunya 
respecte del peatge d’Alella, i reclama 
tornar provisionalment al sistema de 
bonificacions vigent els darrers quatre 
anys mentre no se suprimeixi definiti-
vament i física el peatge d’Alella”. Se-
gons conclou el manifest, l’Ajuntament 
“es manté ferm” i anuncia que continu-
arà la lluita contra els peatges “fins a 
aconseguir aquest objectiu”.

Finalitzada la lectura del manifest 
alguns dels assistents a l’acte van aixe-
car les barreres del peatge perquè els 

········································································································
Tots els grups municipals participen a la mobilització per reclamar 
l’alliberament del peatge d’Alella de la C-32.
········································································································

vehicles poguessin circular de manera 
gratuïta. L’apertura de barreres es va 
desenvolupar sense incidents, i amb 
una bona acollida per part dels con-
ductors, durant més de mitja hora. 

L’Ajuntament alellenc reprèn amb 
aquesta primera acció les mobilitzaci-
ons ciutadanes en contra del peatge, 
que ja va dur a terme entre 2004 i 

2006 i que van ajudar a aconseguir 
una bonificació del 100% per als usu-
aris que feien més de vuit desplaça-
ments mensuals. Aquesta exempció de 
pagament que s’aplicava des de febrer 
de 2007 va quedar suspesa des de l’1 
de gener d’enguany amb l’entrada en 
vigor dels nous models de descomptes 
progressius de la Generalitat.

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

L’Ajuntament es manté ferm 
i anuncia que continuarà la lluita 
contra els peatge.
···················································



6 EL FULLEL FULL

L’Espai Actiu estrena un curs 
de competències digitals 

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

L’Ajuntament promou la formació 
d’un grup de cant coral infantil  

Alella, Montgat i Tiana mantenen 
els dos perfils de PQPI
Els ajuntaments d’Alella, Montgat i 
Tiana mantenen la seva aposta per 
la formació professional adreçada a 
joves de 16 a 21 anys que no han 
superat l’ESO. El curs vinent els 
tres ajuntaments, amb el suport de 
la Generalitat de Catalunya i de la 
Diputació de Barcelona, tornen a 
organitzar de manera conjunta dos 
perfils professionals: el d’Auxiliar 
de vendes, oficina i atenció al pú-
blic i el d’Auxiliar d’Hoteleria, cuina 
i serveis de restaurant i bar.  
Aquests cursos s’emmarquen dins 
dels Programes de Qualificació Pro-
fessional Inicial (PQPI) que tenen 
per objectiu afavorir la inserció so-
cial i laboral dels joves que no han 
superat l’ESO. El període de matri-
culació és del 3 al 13 de setembre, 
però cal inscriure-s’hi al mes de 
juny.  Més informació a l’Espai Jove 
de Montgat (93 469 16 85). 

Inscripcions a l’Escola de Dansa
L’Escola de Dansa obre aquest mes 
el període de preinscripcions per al 
proper curs. Les alumnes que ja es-
tan inscrites aquest curs han de con-
firmar la seva continuïtat abans del 
29 de juny. Les preinscripcions per 
al nou alumnat es poden fer del 25 
de juny al 9 de juliol a les oficines de 
l’Ajuntament o bé enviar-les per cor-
reu electrònic a educacio@alella.
cat. Trobareu tota la informació a 
www.alella.cat/escoladansa. L’Esco-
la de Dansa acomiada les classes 
amb un festival de fi de curs que tin-
drà lloc el dissabte 30 de juny al te-
atre Josep Maria de Sagarra de San-
ta Coloma de Gramenet. Les 
entrades es poden adquirir els dijous 
7, 14 i 21 de juny, de 8.30 a 10.30h 
i de 16.15 a 20h, a l’Ajuntament.  

Preinscripcions al grau superior 
de màrqueting enològic 
El 9 de juny finalitza el termini per 
fer les preinscripcions al cicle forma-
tiu de grau superior de gestió comer-
cial i màrqueting enològic que s’im-
parteix a l’Institut Alella. És un 
ensenyament reglat orientat al món 
del vi que capacita l’estudiant per a 
la incorporació al món laboral. Més 
informació a www.xtec.es/iesalella/. 

···································································································
Les preinscripcions per al proper curs es faran del 18 al 29 de juny. 

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

L’Espai Actiu Escola d’Adults d’Alella 
incorpora a la seva oferta formativa un 
nou curs de preparació per a les proves 
de nivell bàsic i nivell mitjà de l’ACTIC, 
el certificat acreditatiu de les compe-
tències de la tecnologia de la informa-
ció i la comunicació de la Generalitat 
de Catalunya. L’ACTIC permet a qual-
sevol persona de més de 16 anys de-
mostrar les seves competències TIC 
mitjançant una prova per ordinador.

Tant la prova com l’obtenció del 
certificat són telemàtics. Les persones 
que superen satisfactòriament la prova 
obtenen un certificat emès per la Gene-
ralitat que els permet acreditar un de-
terminat nivell de competències en TIC 
davant de qualsevol empresa o admi-
nistració.

El curs s’imparteix els dimarts i els  
dijous, de 18 a 20h, i es divideix en 

dues parts: la primera, d’octubre a ge-
ner, es dedicarà al nivell bàsic, i la se-
gona, de febrer a maig, al nivell mitjà. 
Les persones interessades poden apun-
tar-se a una o a les dues parts del curs, 
segons el seu nivell de coneixements. 

L’Espai Actiu també ofereix cursos 
de preparació per a les proves de cata-
là convocades per la Secretaria de Po-
lítica Lingüística de la Generalitat -ni-
vells A, B, C i D-, a més del curs de 
preparació per a la prova d’accés als 
cicles formatius de grau superior i els 
cursos de preparació per a la prova 
d’accés a la universitat per a majors de 
25 anys i per a majors de 45 anys. 

Les preinscripcions per al proper 
curs es faran del 18 al 29 de juny i la 
matrícula es formalitzarà del 3 al 14 de 
setembre. Més informació a la contra-
portada i a www.alella.cat/espaiactiu.

La regidoria d’Educació enceta el pro-
per curs una nova activitat adreçada 
als infants de 8 a 14 anys. Es tracta de 
la formació d’un grup de cant coral 
amb una trobada setmanal a Can Lleo-
nart, que es farà els divendres de 
17.15 a 18.15h.

La iniciativa vol afavorir la formació 
musical, la tècnica vocal i el treball en 
equip dels nens i les nenes. A més a 
més, a partir d’un repertori fresc i mo-
dern els infants de la coral es mouran, 
interpretaran i, sobretot, s’ho passaran 
bé. L’activitat té un cost de 12€ men-
suals. Els formularis per a la preins-
cripció es poden recollir a les oficines 

de l’Ajuntament o demanar-los per cor-
reu electrònic a educacio@alella.cat 
fins al 21 de setembre. Les classes 
s’iniciaran el 5 d’octubre i finalitzaran 
el mes de juny. Més informació a www.
alella.cat/coralinfantil. 

Aula d’estudi a Can Lleonart

El centre cultural posa a l’abast de la població 
una de les seves sales per ser utilitzada com 
aula d’estudi. L’aula és oberta a tothom de 
dilluns a divendres, de 8 a 14h, i s’hi ofereix 
com a alternativa com a espai d’estudi durant 
les hores que la Biblioteca roman tancada. 

···································································································
Les trobades musicals es faran a Can Lleonart els divendres. 

···································································································
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El cartell del Festival d’Estiu 

La música i els jardins són els ingredi-
ents principals del Festival d’Estiu 
d’Alella, una proposta cultural que arri-
ba a la vuitena edició amb el mateix 
objectiu pel qual es va crear: apropar a 
la població la música de qualitat en es-
cenaris singulars plens de vellesa com 
els jardins privats de Cal Marquès i de 
les Quatre Torres que novament s’obren 
al públic per a l’ocasió. 

El programa consta de quatre es-
pectacles de gran format, tres de paga-
ment i un de gratuït, a més d’audicions 
obertes al públic i un concert fora de 
programa que oferirà Músics en Resi-
dència a Can Lleonart. Les entrades per 
als concerts es posen a la venda el 21 
de juny a l’Oficina de Turisme i al web 
del Festival: www.festivalalella.org.

Antònia Font, el 7 de juliol
La música personal i intransferible del 
grup mallorquí obre el festival el 7 de 
juliol als jardins de Cal Marquès, on 
oferirà un repàs del seu darrer treball 
Lamparetes amb algunes de les can-
çons més conegudes de la seva disco-
grafia. L’entrada al concert té un preu 
de 25€. 

Begoña Alberdi, el 14 de juliol
Des que va iniciar la seva carrera pro-

fessional l’any 1989, la soprano barce-
lonina Begoña Alberdi ha actuat en 
escenaris de tot el món, ha participat 
en projectes innovadors i ha produït els 
seus propis espectacles. Recentment 
ha creat la formació coral Coralberdi, 
un projecte musical per difondre la mú-
sica catalana arreu del món. La sopra-
no actuarà al parc de Can Sors el 14 de 
juliol acompanyada de Miguel Ángel 
Dionis (piano), Mireia Lico i Olga Tru-
man (violí) i Magdalena Manasi (vio-
loncel). Aquest concert és gratuït. 

Músics en Residència, el 19 i el 21 de juliol
A l’edició d’enguany hi participen ca-
torze músics professionals, procedents 
de diferents països, i tres estudiants 
destacats (júnior) que tocaran plegats 
en diferents formacions de cambra.

Durant deu dies, del 12 a 21 de 
juliol, tothom qui vulgui gaudir i desco-
brir la música des de dins està convi-
dat a participar dels assajos dels mú-
sics a les audicions obertes al públic 
que es faran a Can Lleonart i a l’escola 
Ressò. Així el públic podrà copsar la 
tasca que es dur a terme per preparar 
els dos concerts que els intèrprets de 
Músics en Residència oferiran el 19 i el 
21 de juliol als jardins de les Quatre 
Torres. Les entrades a cadascun 

d’aquests concerts tenen un preu de 
15€.

Concert ‘Carta blanca’, el 20 de juliol 
Enguany, i com a novetat, Músics en 
Residència oferirà un concert gratuït 
fora de programa amb fragments d’al-
gunes de les partitures escollides pels 
músics que no tenen cabuda als con-
certs del 19 i el 21 de juliol. L’actuació 
serà conduïda per Judit Cuixart, profes-
sora de música i coordinadora del pro-
jecte Músics en Residència. Les entra-
des són gratuïtes però cal recollir-les 
prèviament a l’Oficina de Turisme. 

Antònia Font obre el festival el 7 de juliol als jardins de Cal Marquès. Músics en Residència actuen el 19 i el 21 de juliol als jardins de Les Quatre Torres. 

Begoña Alberdi actuarà el 14 de juliol al parc de Can Sors. 

·······················································································································································
Les entrades es poden adquirir a partir del 21 de juny a l’Oficina de Turisme i a www.festivalalella.org.
·······················································································································································
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···················································································································································································································································

L’Oficina de Turisme amplia l’horari
L’oficina amplia l’horari d’atenció al 
públic i a partir del 21 de juny ro-
mandrà oberta tots els dies de la 
setmana, excepte els dimecres, de 
10 a 14.30h i de 15.30 a 17.30h. 
L’equipament organitza un curs gra-
tuït d’iniciació a les plantes remeie-
res els dies 6, 7 i 8 de juliol. Infor-
meu-vos-en a l’Oficina de Turisme.

Liquidació positiva del pressupost 
L’Ajuntament ha liquidat els comp-
tes de 2011 amb números positius. 
El resultat pressupostari ajustat és 
de 444.713€, amb un romanent 
de tresoreria per a despeses gene-
rals de 794.068€. 

Atorgades les dues beques per fer 
estades solidàries a El Salvador
Edgar Olivares i Clàudia Navarro 
són les dues persones que han ob-
tingut les beques de l’Ajuntament 
per participar en una de les estades 
solidàries que organitza l’ONG Coo-
peracció a El Salvador.  

Curs de monitors a l’Àgora
El Punt d’Informació Juvenil orga-
nitza un curs de monitors d’acti-
vitats del lleure adreçat a joves a 
partir de 18 anys. El curs es farà al 
Casal de Joves Can Gaza del 25 de 
juny a l’11 de juliol. Les inscripci-
ons es tanquen el 15 de juny. Més 
informació a pij@alella.cat.

Apunta’t a l’Estiu Jove 
La regidoria de Joventut ha progra-
mat per a la primera quinzena de ju-
liol dues setmanes d’activitats adre-
çades a joves a partir de 12 anys. 
L’Estiu Jove inclou sortides a l’Illa 
Fantasia, Port Aventura, el Bosc 
Vertical i l’Skating, a més d’activi-
tats de mar i matins de platja. Més 
informació a www.alellajove.cat.

El mercat de marxants obrirà matí 
i tarda els mesos de juny i juliol
L’horari de les parades del mercat 
setmanal de marxants s’amplia els 
mesos de juny i juliol, allargant 
l’activitat comercial a la tarda. Els 
venedors de roba i complements 
que ho desitgin tindran l’opció de 
mantenir instal·lada la parada fins 
a les 20h.

Suport a la música jove 

Tria la pel·lícula que veurem al 
cinema a la fresca 

Tiana i Cabrils s’han 
sumat a les Beques 
de música jove, una 
iniciativa promogu-
des per les regidori-
es de Joventut 
d’Alella, el Masnou i 
Montgat per donar 
suport a grups de 
música jove que no 
es troben dins dels 
circuits professio-
nals. Hi poden parti-
cipar tots aquells 
grups formats per 
joves d’entre 14 i 
35 anys, sempre i 
quan un dels seus 
membres estigui 
empadronat a un 
dels cinc municipis 
organitzadors. 

Les beques es divideixen en dues 
categories: la de joves músics d’entre 
14 i 17 anys i l’adreçada a joves d’en-

···································································································
Les Beques de Música Jove s’estenen a cinc municipis. 

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

tre 18 i 35 anys. Les 
beques estan obertes a 
qualsevol gènere musi-
cal, estil o tendència 
estètica. Les sol·licituds 
s’han de  presentar 
abans del 8 de juny als 
Punts d’Informació Ju-
venil d’Alella, el Mas-
nou, Tiana o Cabrils, a 
l’Espai Jove de Montgat 
o a Ca n’Humet del 
Masnou.

Un jurat especialit-
zat valorarà les maque-
tes i els materials lliu-
rats i seleccionarà fins a 
un màxim de tres grups 
de cada categoria. Els 
finalistes actuaran el 
14 de juliol al Masnou 
(ca n’Humet) en un 

concert on es decidiran els guanya-
dors. Més informació a www.alella.cat/
bequesmusicajove.  

Fins al 18 de juny podeu votar la 
pel·lícula que voleu veure al cinema a 
la fresca, que enguany es farà el 31 de 
juliol, a les 22.30h, dins del programa 
de la Festa Major. 

Podeu triar entre aquestes cinc 
opcions: Lorax, Sherlok Holmes, Ju-
ego de sombras, Tintin. El secret de 

l’unicorn, Johnny 
English Returns i 
Hugo. Cal votar a 
través de l’enques-
ta que trobareu al 
web de l’Ajunta-
ment www.alella.
cat.
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Can Manyé reflexiona sobre l’art més innat 
·······················································································································································
L’artista barcelonina Victòria Campillo analitza l’art a partir de les primeres experiències artístiques dels infants. 

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

La percepció de l’artAlella al mòbil

La sala fosca de Can Manyé serà escenari 
d’un experiment de percepció de l’art que 
es desenvoluparà entre els mesos de juny i 
desembre. Es tracta d’un treball de recerca, 
inclòs en un projecte de psicologia de l’art 
a l’entorn de la resposta estètica, que es 
farà a partir d’una instal·lació de l’artista 
alellenc Tomàs Bel. Per dur a terme aquest 
experiment es requereix la col·laboració 
de la població. Les persones interessades 
a participar-hi s’han de posar en contacte 
amb Can Manyé.

Can Manyé prepara per al mes de juliol una 
exposició de fotografies d’Alella realitzades 
amb dispositius mòbils. La mostra ‘Alella 
oculta’, coordinada per la comunicadora 
visual,  Mònica Urrútia, ens anima a redes-
cobrir racons desconeguts del poble a partir 
d’una mirada creativa que mostri la bellesa 
més oculta i subtil d’Alella. Tothom qui vulgui 
participar pot enviar pujar les seves fotos 
fetes amb mòbil a Instagram i etiquetar-la 
amb el “hashtag” #canmanyealellaoculta. 
Més informació a www.alella.cat/alellaoculta 

Cartells finalistes de la Festa Major 

L’artista neix o es fa? Aquest interro-
gant és el punt de partida de l’exposició 
‘Baby’ que acull Can Manyé del 8 al 24 
de juny. La proposta signada per l’artis-
ta barcelonina Victòria Campillo ens 
anima a reflexionar sobre l’origen de 
l’art a partir de la interrelació que esta-
bleix entre els dibuixos infantils i el tre-
ball artístic de reconeguts creadors. La 

El cartell de la Festa Major de Sant 
Feliu, que se celebra del 27 de juliol a 
l’1 d’agost, es torna a escollir per tercer 
any consecutiu per votació popular. Del 

mostra gira entorn de l’experiència ar-
tística més primigènia, sense regles, ni 
condicionants, tenint en compte que la 
infància és el moment de creació més 
lliure. L’artista basa aquest treball en 
una reflexió sobre l’art contemporani, 
la seva pedagogia, els paral·lelismes 
amb altres llenguatges i la relació entre 
l’alta i la baixa cultura. A través de di-

buixos, fotografies, pintures, instal-
lacions i materials diversos, s’analitza 
el paper dels artistes i dels creadors, 
l’originalitat i el valor de les diferents 
aportacions artístiques. L’exposició 
s’inaugura el 8 de juny a les 20.30h i 
es pot visitar fins al 24 de juny. El 17 
de juny, a les 12h, s’ha programat una 
visita comentada per l’artista.

21 de maig a l’1 de juny s’han exposat 
a Can Lleonart els quatre cartells 
seleccionats pel jurat, d’entre els 19 
treballs que s’han presentat al concurs. 

Al tancament d’aquesta edició d’El Full 
encara no s’havia exhaurit el termini de 
les votacions i, per tant, no es coneixia 
el cartell guanyador. 
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Tu fas Alella!

La festa de la gent gran

El matí de teatre a la Biblioteca va 
ser una de les activitats destacades 
de les 5es Jornades per a la Gent 
Gran que es van acomiadar el 20 de 
maig amb un dinar al Poliesportiu 
per a més de 400 persones. 

Can Lleonart obre portes

La Jornada de Portes Obertes de 
Can Lleonart, celebrada el 12 de 
maig, va aplegar més de 200 per-
sones. A més de donar a conèixer 
les instal·lacions i algunes de les 
moltes activitats que s’hi realitzen, 
la Jornada també és una trobada 
festiva per als incondicionals de 
Can Lleonart. 

Nova bústia de retorn a la biblioteca
La Biblioteca ha estrenat una bús-
tia exterior que permet el retorn de 
llibres i documents les 24 hores del 
dia, té molta més capacitat i ofereix 
majors garanties de seguretat que la 
que hi havia fins ara. 

 

Passejada entre vinyes

La caminada enganxa 

Més de 1.200 persones van participar a la 
7a edició de la Caminada dels Tres Pobles 
celebrada el 6 de maig. El recorregut triat 
pels tres municipis organitzadors -Alella, 
Teià i el Masnou- va permetre als caminants 
gaudir plenament del paisatge de vinya per 
on discorrien bona part dels 10,5 kilòmetres 
de l’itinerari previst. La caminada va acabar 
per primera vegada al CAT. 

Enguany s’hi han sumat a la Caminada 1,242 persones: 641 des del Masnou, 319 des d’Alella i 287 des de Teià. 

La Caminada va acabar al CAT amb un esmorzar popular.

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

Una quarantena d’entitats van 
participar a la 3a Trobada de les 
Entitats i del Voluntariat que es va 

celebrar el 5 de maig. La festa va 
acabar amb un dinar popular al pati de 
Can Gaza per a 350 comensals. 
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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 Ni un pas enrere en educació 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ Mocions tramposes 

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

Una societat que aspiri a ser avançada, justa i equi-
tativa ha de garantir als seus membres uns drets 
bàsics que els permetin un desenvolupament per-
sonal integral i digne. Entre aquests drets, un dels 
més importants és sense dubte l’educació. El nos-
tre país ha anat construint durant els anys de de-
mocràcia un sistema educatiu públic que ha assolit 
un nivells de qualitat considerables i que assegura 
a priori un accés equitatiu a la formació i la igualtat 
d’oportunitats de tots els ciutadans. L’actual context 
de crisi econòmica i el camí que han triat per in-
tentar superar-la molts dels governs europeus entre 
els quals els de Catalunya i Espanya, està posant 
en perill el nostre sistema públic d’ensenyament. 
Darrerament estem veient un conjunt de mesures 
i retallades que de ben segur tindran efectes nega-
tius sobre la qualitat del sistema i sobre la formació 
dels nostres infants i joves: l’eliminació de la sisena 
hora a primària, que ha provocat que diverses acti-
vitats que es duien a terme a les escoles ja s’hagin 
deixat de fer; reduccions notables dels pressupos-
tos de funcionament dels centres públics; augment 
de les ràtios d’alumnes per classe; manteniment o 
fins i tot reducció de plantilles malgrat l’augment 

El govern ha de governar, i donar exemple, i no 
jugar a presentar-se mocions al Ple. Ho direm 
d’una altra manera: per què l’alcalde es fa apro-
var declaracions formals pels seus regidors si 
ja té la legitimitat i la capacitat per actuar, i no 
vol consensuar res amb els grups municipals? 

Se’ns acudeixen diverses explicacions, no exclo-
ents, per a aquest atac de retòrica: a) Inoperància: 
l’equip de govern no té gaires idees, i no sap fer la 
seva feina; b) Cortina de fum: com que (afortunada-
ment) ja no mana el seu enyorat tripartit creu que pot 
espolsar-se responsabilitats culpant de tot la Gene-
ralitat, Madrid i Brussel·les; c) Entretenir l’oposició: 
les mocions del govern són una forma fàcil i burda, 
per evident, de regat polític i de trampa per incauts; 
d) Donar peixet: deixar que algun regidor invisible 
pugui marcar perfil;  e) Per mirar de mantenir acti-
vats els fidels, quan ja comencen a desorientar-se... 

No ens hi trobaran. Vagi per endavant el nos-
tre “no” a totes les mocions del govern, perquè 
no serveixen per a res i l’últim que busquen és el 
consens. Encara que es demanin els jocs olím-
pics per Alella, direm que no. No estem aquí per 
fer comèdia: que governin i es deixin de pancar-
tes. Per cert, ja veurem, quan arribi l’hora, què 

del nombre d’alumnes; no substitució de les bai-
xes mèdiques del professorat fins passats 10 dies 
feiners; reducció de l’aportació de la Generalitat al 
finançament de les places d’escoles bressol... i po-
dríem continuar. Invertir més recursos econòmics 
en educació pot resultar, si es fa bé, en una millora 
de la seva qualitat. Ara bé, pretendre, com ho fan 
els governs català i espanyol, que amb les retalla-
des que està patint el sistema la seva qualitat no 
minvarà sembla, com a mínim, una presa de pèl!

Des del nostre grup municipal estem convençuts 
que especialment en moments de crisi és quan cal re-
forçar el sistema educatiu, perquè no ens podem per-
metre com a país, ni hi tenim cap dret com a adults, 
de retallar el futur i la formació de les properes gene-
racions. En el nostre actual pressupost no hem reduït 
ni un euro els recursos destinats a educació: conve-
nis d’aportació econòmica a centres públics i AMPAs, 
suport psicopedagògic, programes de reforç escolar a 
escoles i institut, natació escolar, tallers d’art a Can 
Manyé... I de cara al curs vinent ampliem l’oferta de 
l’escola d’adults, mantenim el PQPI iniciat aquest 
curs, posem en marxa la coral infantil... En definitiva, 
en educació nosaltres ni un pas enrere!

Tel: 667 182 522
xatartac@alella.cat
izquierdoab@alella.cat
llorcabv@alella.cat Cristina Xatart, portaveu del grup municipal de CiU 

serà capaç d’articular el nostre govern de coa-
lició quan el país reclami de totes les seves ins-
titucions un posicionament clar i solemne... 

Un govern es fa respectar quan s’enfronta a 
les dificultats i busca l’acord. Tots sabem on són 
a l’ajuntament els problemes de veritat. La res-
ponsabilitat de solucionar-los és de l’alcalde, que 
sap del cert que si actua comptarà amb el su-
port de tots el grups. Però l’alcalde prefereix po-
sar-ho tot sota la catifa: problemes i coratge po-
lític. Pilotada cap endavant i, au, a presentar-se 
mocions, talment com si estigués a l’oposició. 
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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 Obres necessàries; prioritats compromeses

PARTIT POPULAR De luchadores antifascistas o cuando la intolerancia abre la puerta a “eliminaciones” varias 

El pasado 4 de mayo el Regidor de Juventud y De-
porte (ERC), Marc Almendro Campillo, publicó en 
su perfil de FB, y en el mío, lo siguiente: “Hi ha 
gent que no té problemes a l’hora de parlar. Hi ha 
gent que no coneix aquella dita àrab que diu “ets 
esclau de les teves paraules i amo dels teus silen-
cis”. Altres simplement són uns feixistes i aquest 
és el cas del regidor del PP d’Alella que s’atreveix a 
escriure al Full, parlant de l’Homenatge a la Repú-
blica organitzat per l’Ajuntament d’Alella, “eso sí, 
cada 14 de abril sigue homenajeando a un régimen 
que acabó con la vida de muchos españoles”. Com 
diria Sòfocles “Javier Berzosa, calla. Molts avantat-
ges té el silenci”.”. Después, hubo comentarios en 
los que se instaba a echar a los “fascistas” de Ale-
lla, se me trataba de “personajillo”, “estúpido”…
lindezas varias nacidas del respeto y la educación. 
La preocupación reside en concretar el tipo de eli-
minación que pretenden algunos de quienes no pi-
ensan igual. Si “sólo” pretendieran una eliminación 
intelectual sería algo reprobable, totalitario y “fas-
cista”. En democracia y libertad nadie puede matar 
a las ideas. Si las eliminaciones pretendidas fueren 
físicas estaríamos ante un escenario idéntico al que 
se produjo justamente durante el régimen republi-

cano. El 21 de julio de 1936, mediante un Decreto, 
la Generalitat, presidida por Companys,  creó el Co-
mité Central de Milicias Antifascistas que abrió la 
puerta a las milicias armadas de ERC, entre otros, a 
cárceles privadas, detenciones ilegales, ejecuciones 
sin juicios. Los asesinados eran, principalmente, 
empresarios, militares retirados, nobles, intelectu-
ales, sacerdotes, católicos… Acusados burdamente 
de “fascistas” eran asesinados sin control legal al-
guno pero desde la legalidad republicana revoluci-
onaria. En menos de 3 meses de actividad de los 
antifascistas fueron asesinados unos 5.000 ciuda-
danos que no pensaban igual. Explicar la verdad no 
puede ser objeto de castigo. La verdad de lo que 
ocurrió durante el régimen de la segunda República 
en el periodo de guerra es conocida gracias a los 
testimonios de quienes sobrevivieron a las torturas 
y a las checas. Sus responsables nunca han perdi-
do perdón a sus víctimas. Si la represión franquista 
denunciada por los republicanos es reprobable, no 
puede serlo menos la represión republicana. Cu-
alquier víctima merece el mismo respeto y duelo. 
Aunque le moleste al regidor de ERC.

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

PODEM BAIXAR L’IBI. Si el govern municipal real-
ment vol “alleugerir el pes de l’augment de l’IBI”, 
l’única cosa que ha de fer és mirar cap als ajunta-
ments que ja ho han fet.  Sant Cugat, per exemple, 
ha posat en marxa les bonificacions que la oposició 
a Alella va proposar fa uns mesos i que ERC i PSC 
van votar en contra dient que eren “il·legals”. Li 
demanen a l’Alcalde que actuï de forma immediata 
i per això hem proposat al Ple la implantació d’una 
línea d’ajuts econòmics per valor de la recaptació 
de l’IBI del 2,7% que va aplicar el govern d’Ale-
lla amb el nostre vot en contra. Si la voluntat real 
hi és, la nostra situació econòmica està sanejada i 
tenim un “excedent” de l’exercici anterior. Què ho 
impedeix? 

OBRES SENSE PRIORITZAR. Han començat les 
obres d’arranjament del tram de la Riera que va del 
carrer Maria Estrada al pou sorrer. Es un petit tram, 
en el que fins ara s’hi podia aparcar, s’hi podia 
caminar, anar en bicicleta... a l’igual que passava 
amb el primer tram del carrer de les Heures a Maria 
Estrada. Prioritzant aquesta actuació, deixem sense 
resoldre l’accés a peu al Camp de Fútbol i a Alella 
Parc. Fins quan? 5, 10, 15, 20 anys? 

BIBLIOTECA SI, AMB APARCAMENT. S’encarrega 
el projecte per la Biblioteca a la Fàbrica de Pintu-
res. En centre necessita aparcament. Gent d’Alella 
demana que aprofitem per a crear-ne.

RECOLLIDA DE SIGNATURES. El poble d’Alella 
està donant suport a la Iniciativa Legislativa Popu-
lar (ILP) per reformar la Llei que regularà la dació 
en pagament de les hipoteques. Us convido a que 
aneu a signar al quiosc de la Porxada, “Tant de bo” 
(de 13 a 20 hores) per afegir-vos-hi si encara no 
ho heu fet. Només amb les signatures suficients, 
el Congrés dels Diputats estarà obligat a discutir i 
votar la reforma que es proposa.

Mercè Marzo, 
portaveu del grup municipal de Gd’A
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA Ja fa un any!

manscg@alella.cat

Aquest mes de juny fa un any que es va constituir 
el nou govern del nostre municipi, després de les 
eleccions municipals del 22 de maig de 2011. Un 
acord de govern signat entre ERC+Sumem per Ale-
lla i el PSC, i que, després de dotze mesos, ha fet 
passes endavant i ha pres decisions de forma molt 
positiva per tirar endavant el nostre poble i millorar 
la qualitat de vida dels alellencs i alellenques i ga-
rantir-ne el seu futur.

I coincidint amb aquest primer any de govern, 
aquest passat mes de maig ens hem estat reunint 
amb les diferents urbanitzacions del poble. Els hem 
explicat el que s’ha fet fins ara i alguns dels projectes 
que volem dur a terme a mig i llarg termini. També 
els veïns i veïnes ens han pogut transmetre allò que 
pensaven, els problemes en els seus carrers i com 
els agradaria veure el seu poble.  De tot això n’hem 
pres nota i ens posarem a treballar per fer  d’Alella 
un poble on s’hi pugui viure i també conviure.

M’agradaria fer esment a les jornades que hem 
dedicat a la gent gran del nostre poble. Aquest any 
han augmentat els participants en totes les ac-
tivitats que s’han organitzat, això vol dir que els 
nostres conciutadans majors de seixanta-cinc anys 
estan en plena forma i més actius que mai. El dinar 

d’homenatge a la vellesa va ser tot un èxit i any 
rere any són més les persones que venen a gaudir 
d’aquesta celebració. Però aquest èxit no seria pos-
sible sense la cinquantena de voluntaris que pre-
paren el dinar, un  arròs per més de quatre-centes 
persones i que és digne del paladar d’un sibarita. 
Moltes gràcies a tothom que d’una manera o altra 
va col·laborar perquè aquest dinar fos tan especial.

Aquest mes de juny des de la regidoria d’em-
prenedoria i conjuntament amb l’associació Alella 
Negocis es faran dos tallers a Can Lleonart desti-
nats a aquelles persones que han de fer front a una 
entrevista de feina i també per a les que estan en 
un moment de recerca de la mateixa. 

Que gaudiu d’un bon Sant Joan i d’una bona 
entrada d’estiu!

PLE ORDINARI DEL 28 DE MARÇ 2012. Podeu consultar l’acta del Ple al tauler d’anuncis de www.alella.cat

Acords del Ple

Reconeixement de la dedicació exclusiva de la regidora 
Isabel Nonell.
El Ple va aprovar el reconèixer la dedicació exclusiva de la 
regidora d’Administració i Innovació, Isabel Nonell, el que 
suposa passar a treballar de 35 a 40 hores setmanals i 
un augment de la retribució de 23.891 a 27.305€ anuals 
bruts.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i PSC i l’abstenció 
de CiU, Gd’A i PP.
 
Aprovació d’expedient de modificació de crèdit.
El Ple va aprovar una modificació de crèdit per un import 
de 23.848€ finançat amb baixes en la dotació d’altres 
partides.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, PSC, CiU i PP i 
l’abstenció de Gd’A. 

Autorització a l’AMTU per representar l’Ajuntament.
El Ple va acordar autoritzar l’Agrupació de Municipis amb 
Transport Urbà (AMTU) per tal que representi a l’Ajunta-
ment d’Alella als efectes que s’estableixen en el conveni 
formalitzat el dia 7 de juliol de 2010, entre el Departa-
ment de Política Territorial i Obres Públiques de la Gene-
ralitat i l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per a la 
millora del transport públic col·lectiu urbà dels municipis 
associats a l’AMTU. 
Aprovat per unanimitat 

Glòria Mans, 
Portaveu del grup municipal de PSC 



14 EL FULL

CALENDARI DEL CONTRIBUENT ABRIL-JUNY 2012 
Taxa ocupació via pública (2n trimestre)                           04.04.2012 a 05.06.2012
Mercat municipal (2r trimestre)                                       04.04.2012 a 05.06.2012
Impost Béns característiques especials                  04.04.2012 a 05.06.2012
IBI urbana (no domiciliat)                                               04.04.2012 a 05.06.2012
Taxa ocupació via pública 3r trimestre                                                               18.07.2012 a 18.09.2012
Mercat municipal 3r trimestre                                                                           18.07.2012 a 18.09.2012
IBI (2a fracció domiciliat)                                                                                  02.07.2012 

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 19 al 24 de juny
Del 17 al 22 de juliol
De dimarts a dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 19 h i diumenge de 10 a 13 h
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

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 

CONSORCI DO ALELLA
93 555 63 53
www.doalella.cat

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
De dilluns a divendres de 9 a 14 h

Divendres 22 de juny a l’aparcament de davant de Can Lleonart de 10.30 a 13 h.
L’oficina mòbil d’atenció al consumidor de la Diputació atén les vostres consultes sobre consum. 

BUS CONSUM

Nova sessió per tramitar el DNI electrònic a la Policia Local: 11 de juny. La data de recollida és el 15 de juny. 
Cal apuntar-s’hi prèviament. 

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: JUNY I JULIOL

2 i 3 de juny    MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
9 i 10 de juny    BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
16 i 17 de juny    GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
23 i 24 de juny    MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
30 de juny    BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
1 de juliol    BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
7 i 8 de juliol    GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
14 i 15 de juliol    MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
21 i 22 de juliol    BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
28 i 29 de juliol    GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08

Servei de guàrdies de les farmàcies d’Alella: 
Bernal: dissabte de 17 a 20.30 h i diumenge de 9.30 a 13.30 h. Gómez i Martínez: dissabte de 17 a 20h i diumenge de 10 a 13h.
Servei de guàrdies de les farmàcies del Masnou: 93 555 33 08 - 93 555 04 03 

Serveis
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Agenda d’activitats

(*) Activitats organitzades per l’Ajuntament d’Alella. Més informació a www.alella.cat

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura. Comentarem Purga de Sofi Oksanen.

Dijous 7 de juny

20.30h Can Manyé*
Inauguració de l’exposició ‘Baby’ de Victòria Campillo. Fins al 24.

Divendres 8 de juny

20.30h Església de Sant Feliu
Cantada de corals, (grup vocal de l’Escola Ressò, Societat coral Joventut 
Tianenca i Polifònica Joia d’Alella). En memòria de Glòria Samsó.
Organitza: Associació Dones Solidàries-Oncolliga 

Dissabte 9 de juny

9.30h Oficina de Turisme
Descobrim les plantes amb flor del Parc de la Serralada Litoral. 
Informació i reserves a: Oficina de Turisme (www.alella.cat/turisme)
Organitza: Consorci del Parc de la Serralada Litoral 

10h al Bosquet
Aplec de l’arròs. Concurs de paelles. Inflables per als infants. 
Organitza: Casal d’Alella amb la col·laboració de l’Ajuntament

Diumenge 10 de juny

20h Can Lleonart*
Tertúlia en primera persona. Escoltem els refugiats. Tertúlia 
coordinada per la Comissió de Cooperació Internacional.

De 21 a 23h Can Lleonart*
Club de tast. Blancs d’Alella. Preu: 20 euros. (www.canlleonart.com)

Dijous 14 de juny

De 10 a 12h Can Lleonart
Taller pràctic i esmorzar. ‘Com convertir els somnis/objectius en 
realitat?’, amb Ulla Oyrer, coach. 
Organitza: Alella Negocis i Ajuntament d’Alella 

21h Restaurant Can Cabús
Sopar cloenda activitats. Preus: sòcies 27 euros, no sòcies: 33 euros. 
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Divendres 15 de juny

9.30h Cal Xic (autocars Font)*
Sortida. Dos celler del Penedès. Preu: 22 euros (transport). 
Informació i reserves a www.canlleonart.com

De 10 a 14h Sala de Plens de l’Ajuntament*
Banc de sang. Anima’t a participar.

18h Institut Alella
Festa de l’AMPA de l’Institut.
Organitza: AMPA Institut Alella 

20h Plaça de l’Ajuntament
Festa de la Sardana. Country (ball d’exhibició i ensenyament), 
sopar - barbacoa i sardanes. Preu anticipat, 6 euros (al Rebost de 
la Carme, c. Heures. Tel. 93 540 68 47); el mateix dia, 8 euros. 
Organitza: Agrupació Sardanista Alella 

Dissabte 16 de juny

8.30h Oficina de Turisme
Sortida de seguiment de caixes niu. Més informació i reserves a: 
Oficina de Turisme (www.alella.cat/turisme)
Organitza: Consorci del Parc de la Serralada Litoral 

D’11 a 14h i de 17 a 20h Poliesportiu Municipal*
Festa del Joc i de l’Esport. Tallers, inflables i activitats esportives.

18.30h Casal d’Alella
Bingo de primavera amb la Marató per la pobresa de TV3. 
Organitza: Casal d’Alella 

Diumenge 3 de juny

20h Can Lleonart*
Tertúlia. Pius Alibek presenta El dol del Quetzal.

Dilluns 4 de juny

De 21.30 a 23h Can Lleonart*
Sessió d’astronomia. Nebuloses i cúmuls d’estels. Preu: 8 euros. 
Informació a www.canlleonart.com.

Dimecres 6 de juny

18h Local de l’Associació de Dones Montserrat Roig
Pica-pica de cloenda d’activitats. Gratuït.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Dimecres 20 de juny

12h Can Manyé espai d’art i creació*
Visita guiada a l’exposició ‘Baby’.

Diumenge 17 de juny

21.30h Riera Principal*
Sant Joan. Arribada de la flama del Canigó, encesa de la foguera i 
festa popular amb botifarrada, coca, cava i música de revetlla. 

Dissabte 23 de juny

De 10 a 12h Can Lleonart*
Taller pràctic ‘Com trobar feina?’ (1a sessió), amb Imma Pulido.
Organitza: Alella Negocis i Ajuntament d’Alella 

Divendres 22 de juny

De 10 a 12h Can Lleonart*
Taller pràctic ‘Com trobar feina?’ (2a sessió), amb Nadine Kazerounian.
Organitza: Alella Negocis i Ajuntament d’Alella 

Divendres 29 de juny

18h Teatre Josep Maria de Sagarra (Santa Coloma de Gramenet)*
Festival de fi de curs de l’Escola de Dansa. Entrades a la venda a 
l’Ajuntament el 7, 14 i 21 de juny, de 8.30 a 10.30h i de 16.15 a 20h.

Dissabte 30 de juny

De 12 a 13.30h Can Manyé* 
Taller de fotografies fetes amb dispositiu mòbil, amb Mònica Urrútia.

17.30h Poliesportiu Municipal*
Festa del Joc i de l’Esport. 

Dissabte 2 de juny

7h Cal Xic (autocars Font)*
Sortida. Travessa Molló-Setcases. Preu: 22 euros (transport) 
Informació i reserves a www.canlleonart.com.

18.30h i 19.30h Escola Fabra*
Cantània. 50 milions de segons, a càrrec dels nens i les nenes de 
5è de l’Escola Fabra. Gratuït i obert a tothom. 

De 21.30 a 23h Can Lleonart*
Sessió d’astronomia. El cel a ull nu: constel·lacions d’estiu. 
Preu: 8 euros. Informació i reserves a www.canlleonart.com.

Dimecres 13 de juny



SEGON LLIURAMENT 
DE BOSSES COMPOSTABLES
del 25 de juny al 7 de juliol (ambdós inclosos) 
a Can Lleonart
de dilluns a divendres de 8 a 13h i de 17 a 20h i dissabte de 10 a 14h
SI RECOLLIU LES BOSSES DOS COP L’ANY TINDREU UN 10% DE DESCOMPTE EN LA TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES


