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La Setmana del Vi DO Alella s’estén 
a 18 municipis 

Més de 800 alumnes reben classes 
d’educació viària. 

Inscripcions als cursos de tardor de Can 
Lleonart a partir del 17 de setembre. 

Alella es converteix en la capital del vi en la 38a edició de la 
Festa de la Verema que se celebra del 7 al 9 de setembre.

La Festa del vi  



L’alcalde,
Andreu
Francisco i Roger
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SUMARI L’AMENAÇA DEL GOVERN DE L’ESTAT 
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Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament d’Alella
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Exemplars i distribució gratuïts a tota la població.

Feu-nos arribar els vostres dubtes o suggeriments a comunicacio@alella.cat, consulteu www.alella.cat i 
seguiu-nos a facebook i a twitter. 

Com cada any, El Full de setembre el tanquem un parell de 

dies després de finalitzar la Festa Major. Aquesta vegada el 

tanquem amb la incògnita, la intranquil·litat i la indignació 

vers el govern de l’Estat espanyol que ja fa algunes setmanes 

amenaça els ajuntaments d’aprovar una modificació legisla-

tiva que els desnaturalitzarà, impedint-los d’oferir els serveis 

que creguin convenients a la seva ciutadania, coartant el 

principi d’autonomia local i saltant-se el principi de subsidia-

rietat que disposa que les decisions es prenguin de la manera 

més propera possible a la ciutadania, un dels principis fona-

mentals sobre els que se sustenta la Unió Europea.

A Alella els darrers nou anys s’han fet les coses prou bé, i això 

ha permès que, en aquests moments convulsos, siguem un 

dels ajuntaments més sanejats del país i amb capacitat per 

seguir oferint uns serveis de qualitat a la nostra ciutadania. 

No estem disposats a pagar justos per pecadors, ni a ser els 

caps de turc d’un govern central incompetent que aprofita el 

moment per buidar de competències els governs locals i per 

asfixiar financerament el nostre país.

Per finalitzar una bona notícia. El passat 30 de juliol a la 

Roca del Vallès, la Generalitat, Diputació de Barcelona i 15 

ajuntaments vam presentar el projecte d’ampliació dels Es-

pais d’Interès Natural del Parc Serralada Litoral. Una qüestió 

impulsada i lluitada pel nostre Ajuntament els darrers vuit 

anys i que permetrà passar del 23% al 55% de tot el ter-

me municipal d’Alella a la màxima protecció supramunicipal, 

eliminant qualsevol possibilitat de transformació urbanística 

futura, salvaguardant tota la Vall de Rials. Comença ara la 

tramitació administrativa que finalitzarà amb la aprovació 

definitiva per part del govern de la Generalitat a l’entorn del 

març de l’any vinent. Aconseguirem d’aquesta manera pre-

servar un dels elements determinants de la nostra personali-

tat com a poble: el nostre paisatge.
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La Festa del vi i de la terra 
···································································································
Alella celebra del 7 al 9 de setembre la 38a Festa de la Verema. 
···································································································

El vi és el protagonista 
Els vins de la DO Alella són l’element prin-
cipal de la Festa de la Verema. Es podran 
tastar, conèixer i descobrir com s’elaboren i 
d’on procedeixen a la Mostra gastronòmica, 
a la ruta de tapes+vins (que enguany aple-
ga nou bars del poble), a les visites guiades 
als vuit cellers de la DO que es faran als ma-
tins del 8 i 9 de setembre, o a la presentació 
de vins programada per al dissabte 8 de 
setembre a les 18h a Can Lleonart. 

Setembre és mes de verema i és també 
el mes del vi per excel·lència a Alella. 
La primera cita és la Festa de la Vere-
ma, l’esdeveniment més important i 
multitudinari del municipi, que en-
guany se celebra del 7 al 9 de setem-
bre. El 15 i 16 de setembre arriba el 
torn de la Vinalia Rústica al Parc Ar-
queològic Cella Vinaria-CAT. I per aca-
bar d’arrodonir-ho, del 21 de setembre 
al 7 d’octubre se celebra la 3a edició 
de la Setmana del Vi DO Alella. 

La Festa de la Verema fa 38 anys i, 
tot i que es manté fidel a la seva tradi-
ció, intenta, any rere any, adaptar-se a 
les noves demandes i elevar el llistó de 
qualitat. Si l’any passat es va ampliar 

‘Translacions’, a Can Manyé 
La creació artística a l’entorn del vi també 
té cabuda a la Festa de la Verema. Enguany, 
Can Manyé ens presenta ‘Translacions’, una 
proposta d’Artur Muñoz. La mostra, que s’in-
augura el 6 de setembre a les 20.30h i es 
podrà visitar fins al 14 d’octubre, convida 
els assistents a fer un recorregut pel món  
vitvinícola a partir de diferents composicions 
artístiques basades en la narrativa evocado-
ra del vi. 
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El pregoner Xavier Bassa, millor sommelier de Catalunya del Nas d’Or 2012.

la zona de degustació de la Mostra gas-
tronòmica per reduir-ne les aglomeraci-
ons i donar major comoditat als co-
mensals, enguany es fa un pas 
endavant i es posa a prova la venda 
anticipada de tiquets. Uns dies abans 
de la Festa, del 27 d’agost al 4 de se-
tembre, es podran adquirir els tiquets 
de menjar i vi a l’Oficina de Turisme. 

L’equipament turístic té enguany un 
paper molt destacat. A l’Oficina també 
s’hi faran les inscripcions a les visites 
guiades i a totes les activitats que s’or-
ganitzen. Com la venda de tiquets, les 
inscripcions es podran fer del 27 
d’agost al 4 de setembre.

Tot i que la festa s’inaugura el 7 de 

setembre, el dia abans, el dijous 6, co-
mencen les activitats amb la tradicional 
tallada de raïm a la vinya de Can Maga-
rola que faran els nens i les nenes del 
municipi acompanyats de la pubilla, els 
hereus i les dames d’honor. Després de 
la tallada hi haurà un berenar popular i 
els infants podran aprendre a trepitjar 
el raïm al pati de Can Magarola.

El pregoner de la Festa
El 7 de setembre a les 19h es donarà 
el tret de sortida oficial de la Festa amb 
l’acte d’inauguració que, com sempre, 
es farà a la Plaça de l’Ajuntament. Xa-
vier Bassa, de la viniteca Pansa Blanca 
de Vilanova del Vallès i millor somme-
lier de Catalunya Nas d’Or 2012, serà 
l’encarregat de fer el pregó de la Festa 
d’enguany. A l’acte inaugural, tampoc 
no hi faltaran l’elecció de la pubilla, la 
trepitjada del raïm, la benedicció del 
primer most i la presentació del XXXVIII 
porró de la col·lecció del Casal d’Alella, 
que són algunes de les imatges més 
populars de la Festa de la Verema. Se-
guidament, s’obrirà al públic la Mostra 
de vins i gastronomia. Els estands 
instal·lats a l’Hort de la Rectoria oferi-
ran durant tres dies -de 20 a 23h- de-
gustacions dels plats elaborats per 17 
restaurants de la zona i els vins dels 
vuit cellers de la DO Alella. També hi 
seran presents el Consorci DO Alella i 
el Parc Arqueològic Cella Vinaria-CAT.

Els altres ingredients 
La Festa de la Verema té d’altres ingre-
dients importants, com són les activi-
tats lúdiques i festives: el correfoc, els 
balls amb la Salseta del Poble Sec i l’Or-
questra Pensylvania, les havaneres, la 
ballada de sardanes, la despertada amb 
els trabucaires, la botifarrada popular o 
la trobada de gegants. Tampoc no hi fal-
tarà la fira d’artesans: seran 58 parades 
instal·lades a la Rambla d’Àngel Guime-
rà i la plaça dels Germans Lleonart. Els 
comerços d’Alella també poden afe-
gir-se participant en el concurs d’apara-
dors que convoca l’Ajuntament. 

Seguiu la Festa a www.alella.cat/
festaverema i a través de twitter amb 
l’etiqueta #festaveremaalella. 
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·······················································································································································
La 3a edició de la Setmana del Vi DO Alella ofereix més de 60 propostes del 21 de setembre al 7 d’octubre.

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

La Setmana del Vi s’estén a 18 municipis 

Torna el Vinalia Rústica 
El Parc Arqueològic Cella Vinaria-CAT 
ens convida a fer un viatge en el temps 
i traslladar-nos a la celebració de la 
Festa de la Verema romana amb una 
nova edició del Vinalia Rústica. El cap 
de setmana del 15 i 16 de setembre, 
es faran a l’entorn del celler romà de 
Vallmora (Teià), diferents activitats que 
uniran el present i el passat del món 
del vi a través de la història i la gastro-
nomia. Entre d’altres propostes, la fes-
ta inclou visites teatralitzades per co-
nèixer com elaboraven el vi els nostres 
avantpassats; una demostració del ri-
tual que es feia en honor a Júpiter; una 
trepitjada de raïm per als més petits; 
sopar a la fresca amb receptes roma-
nes i tasts de vins i maridatges. Més 
informació al Cella Vinaria-CAT (93 
555 99 77).

No serà una setmana, sinó més de 
dues. Disset dies d’activitats dedicades 
a la promoció dels vins de la DO Alella 
i del patrimoni cultural i gastronòmic 
del territori. La 3a Setmana del Vi DO 
Alella s’estén a 18 municipis del Vallès 
Oriental i del Maresme, tres més que a 
l’edició anterior, i aconsegueix engres-
car en el projecte poblacions que estan 
fora del territori DO. 

Organitzada pel Consorci DO Alella, 
el programa de la Setmana del Vi in-
clou més de 60 activitats amb una àm-
plia varietat de formats, continguts i 
escenaris. Visites als cellers de la DO, 
tastets de vins i maridatges, música, 
teatre, passejos entre vinyes a la llum 
de la lluna, nits de platja, excursions 
en sewgays, itineraris teatralitzats, ci-
nefòrums, xerrades, concurs de foto-
grafies, exposicions de pintures, ta-
llers... i moltes d’altres propostes que 
tenen el vi com a fil conductor. 

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

El Punt d’Informació del Parc 
organitza un curs d’astronomia
El Punt d’Informació del Parc de la 
Serralada Litoral, ubicat a l’Oficina 
de Turisme, organitza per al proper 
mes d’octubre un curs d’astrono-
mia. El curs és gratuït i consta de 
tres sessions, una de teòrica i dues 
de pràctiques, que es duran a ter-
me els dies 6, 13 i 20 d’octubre a 
Can Lleonart. Més informació i ins-
cripcions a l’Oficina de Turisme (93 
555 46 50 i oficinadeturisme@
alella.cat).

Presentació de sol·licituds per 
instal·lar parada a la Fira de Nadal 
El 15 d’octubre finalitza el termini 
per presentar les sol·licituds per a 
la instal·lació de parades a la Fira 
de Nadal. La convocatòria és ober-
ta a persones físiques i jurídiques. 
Més informació a l’Oficina d’Ocupa-
ció i Emprenedoria. 

Enguany, la Setmana del Vi tindrà 
presència als municipis d’Alella, Ca-
brera de Mar, Cabrils, Canet de Mar, el 
Masnou, la Roca del Vallès, Martore-
lles, Montmeló, Montornès del Vallès, 
Pineda de Mar, Premià de Mar, Sant 
Fos de Campcentelles, Santa Maria de 
Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes, 
Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt.

La Setmana del Vi arrenca el 21 de 
setembre amb la conferència ‘A tocar 
de Barcelona, la Denominació d’Origen 
Alella’, a càrrec de Xavier Picazo, enò-
leg del celler Alta Alella, que es durà a 
terme a les 19h a la Sala Àmbit Cultu-
ral d’El Corte Inglés del Portal de l’Àn-
gel. 

Espai Enoteca de l’Oficina de Turisme
Coincidint amb la Setmana del Vi es 
posa en marxa l’Espai d’Enoteca de 
l’Oficina de Turisme d’Alella. L’acte in-
augural està previst per al 6 d’octubre 

···

s, 

···

a les 12h. Més informació a www.doa-
lella.cat.
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Nits de música amb el Festival d’Estiu 
Amb el públic dret. Així va començar i 
així va cloure la vuitena edició del Fes-
tival d’Estiu d’Alella. El tret de sortida 
va ser el concert d’Antònia Font el 7 de 
juliol als jardins de Cal Marquès que va 
acabar amb el públic totalment entre-
gat davant de l’escenari. Els de Mallor-
ca van aconseguir connectar amb els 
espectadors, molts d’ells fidels segui-
dors del grup, durant les prop de dues 
hores que va durar el concert en què 
van posar totes les ganes i van mostrar 
el seu millor directe. Una nit per recor-
dar dins del llibre de records de la his-
tòria del Festival.

La soprano Begoña Alberdi, acom-
panyada dels músics de Coralberdi i 
una dotzena de veus corals, també va 
aconseguir emocionar el públic, amb 
una interpretació espectacular de pe-
ces tan conegudes com Ave Maria i O 
mio babbino caro. Va ser el 14 de juli-
ol al parc de Can Sors. 

Inoblidables van ser també els dos 
concerts que van oferir els Músics en 
Residència el 19 i el 21 de juliol als 
jardins de les Quatres Torres. La bona 
acollida de les dues actuacions, dels 

assajos oberts al públic i del concert 
gratuït que van fer el 20 de juliol a Can 
Lleonart, demostren que la proposta ha 
deixat de ser un projecte i s’ha consoli-
dat com un referent de la música clàs-
sica a Catalunya. 

Els intèrprets de Músics en Resi-
dència —enguany catorze professio-
nals i tres ‘júnior’—van transmetre al 
públic les bones vibracions i la compli-
citat i compenetració que es genera 
després de compartir dues setmanes 
d’estada musical a Alella. La qualitat 
dels músics, les combinacions de les 
diferents formacions de cambra i els 
espais idí·lics dels jardins van fer dels 
dos concerts una experiència inoblida-
ble. 

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

L’experiència de Músics en Residència 
s’ha consolidat  en els seus tres anys 
d’existència com un referent de la 
música clàssica a Catalunya
···················································
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Alella es mou amb la Festa Major 
···································································································
Sant Feliu s’acomiada amb un balanç molt positiu de participació.
···································································································

Molta gent i moltes ganes de Festa.  
L’alta participació i la implicació de les 
entitats va ser el denominador comú en 
la major part de les activitats progra-
mades a la Festa Major. A diferència de 
l’any anterior, enguany el bon temps va 
acompanyar tots els actes festius i es 
van poder mantenir totes les activitats 
previstes. 

Les propostes més concorregudes 
van ser, com és habitual, els concerts i 
els balls programats a l’Hort de la Recto-
ria, alguns dels quals, com el concert de 
tarda de la Selvatana, van arribar a su-
perar el miler de persones. En el mateix 
escenari, el cinema a la fresca va aple-
gar més de 800 espectadors i prop d’un 
miler van assistir a les tres representaci-
ons d’El sopar dels idiotes del grup de 
teatre Pàmpol del Casal d’Alella. 

També van tenir una bona acollida 
les estrenes d’aquesta temporada: la 
sortida dels Trabucaires del Vi d’Alella i 
els Timbalers del Most; la cercavila noc-
turna de la Colla de gegants, capgros-
sos, grallers i timbalers; el sopar popu-
lar a la Plaça de l’Ajuntament o el taller 
de caretes. La Tibada de llibant, que va 
arrencar l’any passat, va aconseguir en-
grescar, en la seva segona edició, les 
dones, amb la participació de vuit 
equips, quatre de masculins i quatre de 
femenins. Altres propostes més arrela-
des com ara el correfoc, la cercavila, la 
guerra guarra, el concurs de dibuix in-
fantil, la festa de l’escuma o la baixada 
d’andròmines —que va reunir una dot-
zena de divertits aparells — també man-
tenen viu el seu poder de convocatòria.

Les festes esportives
A més dels components lúdics i festius, 
les activitats esportives també tenen 
un paper destacat a la Festa Major 
d’Alella. Més de 200 persones es van 
animar a participar en la caminada po-
pular nocturna, un recorregut de 10 
quilòmetres sota la llum de la lluna 
pels voltants del municipi. També va 
haver-hi força animació en els tornejos 
de futbol sala que es van celebrar al 

Concurs de peres farcides
1r premi Montse Bassas
2n premi Montse Xicola
3r premi Tina i Carles Martínez
Millor presentació Maria Dolors Castañeda 

Concurs de dibuix infantil 
“Categoria A” 1r premi Abril Bernocco
“Categoria B” 1r premi Laia Peñaranda
“Categoria C” 1r premi Arnau Arenas
Premi especial Beth Villanueva 

Campionat de tibada de llibant

1r classificat masculí Club Rugby Alella
2n classificat masculí Ximbus
3r classificat masculí Centre excursionista d’Alella
4t classificat masculí Sistres 
Millor temps (7’72”) Centre excursionista d’Alella
1r classificat femení Centre excursionista d’Alella
2n classificat femení Mandonguilles amb patates
3r classificat femení Madrones Facundes
4t classificat femení La Nau
Millor temps (13’13”) Mandonguilles amb patates

1r Torneig FUTSAL 24 hores 
1r classificat La Palma
2n classificat Alella Futbol Sala
3r classificat Franckfurt Parera
4t classificat Lagoyounis 

2n campionat 3x3 infantil 

1r classificat pre benjamins Culers 
2n classificat pre benjamins  Els vampirs
1r classificat benjamins Os tres rapazes
2n classificat benjamins Els primers d’Alella
1r classificat alevins Mag
2n classificat alevins La serreta
1r classificat infantils Masnou interdinamic
2n classificat masculí Avanti

Poliesportiu. En el 3x3 infantil van par-
ticipar 18 equips i en el 24 hores 
d’adults, n’hi van jugar deu. 

La Festa a les xarxes socials
La Festa Major ha tingut enguany una 
presència més activa a les xarxes soci-
als, amb un ampli seguiment a face-
book i a twitter. 
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Setmana de la mobilitat sostenible

Matriculacions al PQPI i a l’Espai 
Actiu a partir del 3 de setembre
El dia 3 de setembre s’obre el termi-
ni de matriculació a dos dels recur-
sos educatius que ofereix el munici-
pi: els dos perfils professionals de 
PQPI i els cursos de l’Espai Actiu-
Escola d’Adults d’Alella. Pel que fa 
al Programa de Qualificació Profes-
sional Inicial (PQPI), que promouen 
els ajuntaments d’Alella, Montgat i 
Tiana, els alumnes preinsrits han de 
formalitzar la matrícula del 3 al 13 
de setembre a l’Espai Jove de Mont-
gat (més informació a 93 469 16 
85). L’Ajuntament vol agrair la col-
laboració de les empreses que van 
acollir el curs passat alumnes en 
pràctiques procedents del PQPI o 
acollits al projecte de Currículum 
Obert de l’Institut Alella. Les empre-
ses que hi van participar van ser: 
Alella Motors, l’Hort d’en Pau, Per-
ruqueria Liòtric i Sorli Discount, a 
més de la llar-residència La Gavina. 
Les matriculacions a l’Espai Actiu-
Escola d’Adults d’Alella s’han de for-
malitzar del 3 al 14 de setembre. A 
més dels cursos de preparació a les 
proves de català -nivells A, B, C i D-, 
d’accés a la universitat i als cicles 
formatius de grau superior, enguany 
també s’hi ofereixen cursos de pre-
paració per a les proves del nivell 
bàsic i nivell mitjà de l’ACTIC, el 
certificat acreditatiu de les compe-
tències en tecnologies de la informa-
ció i la comunicació. Més informació 
www.alella.cat/espaiactiu. 

Programa de participació de les 
dones a les xarxes socials
L’Ajuntament ha signat un conveni 
de col·laboració amb l’associació 
Dones en Xarxa per tal de promoure 
la participació de les dones del mu-
nicipi a les xarxes socials, a través 
del programa Dones en Xarxa, Do-
nes Ciutadanes que vol fomentar 
l’ús d’Internet com una eina de par-
ticipació de les dones. La col-
laboració es concreta en diferents 
accions que es donaran a conèixer 
en una sessió programada per al 19 
de setembre a les 20h a Can Lleo-
nart sota el títol “Dona, la xarxa va 
amb tu” i on s’explicaran els dos 
tallers sobre el funcionament de les 
xarxes que es realitzaran a la tardor. 

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

Millores al carrer Àfrica i al carrer 
Prat de la Riba 
L’Ajuntament ha realitzat aquest estiu  
diverses actuacions de manteniment i 
millora a la via pública. A mitjan juliol 
van quedar enllestides les obres de 
substitució de la xarxa de canalització 
d’aigua potable i la remodelació de la 
vorera del carrer Àfrica. Els treballs 
també s’han aprofitat per instal·lar la 
canalització per al futur cablejat de fi-
bra òptica en aquest carrer. 

Al carrer Prat de la Riba, a Alella 
Parc, s’han fet treballs de reparació de 
la calçada. Les feines han consistit a 
aixecar aquells trams que estaven més 
malmesos i retirar les arrels dels ar-
bres.

Xarxa d’hidrants a la Riera Principal 
Dins de les feines de manteniment i mi-
llora de la xarxa d’hidrants del munici-
pi, aquest estiu s’han millorat els siste-
mes d’hidrants a la Riera Principal, 
amb la instal·lació d’un element de 
captació d’aigua a l’alçada del carrer 
Charles Rivel. Aquesta xarxa permet als 
bombers tenir un punt de subministra-
ment d’aigua que els faciliti la interven-
ció en cas d’incendi. 

Es reprenen les obres de la Riera
A mitjan juliol es van reprendre les 
obres d’urbanització de la Riera Coma 

Clara, en el tram comprés entre Marià 
Estrada i el pou sorrenc. Els treballs, 
que executa l’empresa Brossa SA, es 
van iniciar el mes de maig però es van 
haver d’aturar durant unes setmanes 
per qüestions relacionades amb les di-
ferents companyies de serveis afecta-
des per les obres. 

Per setè any consecutiu l’Ajuntament 
d’Alella s’adhereix a la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura que se ce-
lebra del 22 al 29 de setembre. Sota el 
lema ‘Mou-te en la direcció correcta’, la 
Setmana del 2012 proposa una cerca 
de noves formes de mobilitat que ens 
allunyin del domini del cotxe particular, 
cap a un transport més sostenible. Aga-
far el transport públic col·lectiu per 
anar a la feina, moure’s en bicicleta o 
caminar pot jugar un paper molt impor-
tant en la salut.

En el cas d’Alella està prevista la 
realització de diferents activitats de 
sensibilització coincidint amb la Set-

mana de la Mobilitat, com ara una ca-
minada popular saludable, una troba-
da de bicicletes, un taller tècnic 
d’inspeccions i manteniment de bici-
cletes i la participació en la cursa de 
transports interurbans per fer una com-
parativa dels costos i dels temps es-
merçats en els desplaçaments. A 
aquestes mesures, se n’hi afegeixen 
d’altres de caràcter permanent, com 
ara l’ampliació del carril bici en el tram 
superior de la Riera Coma Clara i la po-
sada en funcionament del projecte de 
camins escolars. A més es mantenen 
els serveis d’aparcament segur de bici-
cletes i el taxi a la carta.  
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Reparació de la calçada al carrer Prat de la Riba. 

Les obres del carrer Àfrica van quedar enllestides al juliol.
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Baixen els robatoris als domicilis 
L’any passat es van tornar a reduir el 
nombre de robatoris a l’interior d’habi-
tatges. Durant l’any 2011, la Policia 
Local va rebre 39 denúncies per roba-
tori, el que suposa una reducció del 
7% respecte al 2010 i de més del 56% 
respecte al 2009, any en què es van 
arribar a produir 89 robatoris. Tot i que 
aquest tipus de delicte es va situar 
l’any passat al nivell més baix dels dar-
rers cinc anys, és molt important no 
abaixar la guàrdia i  seguir les recoma-
nacions de prevenció que trobareu a 
www.alella.cat/seguretat.

Prop de 10.000 actuacions
La Policia Local va realitzar l’any pas-
sat un total de 9.989 actuacions rela-
cionades amb les diferents tasques que 
duen a terme: judicial i de seguretat, 
administrativa, assistencial i de trànsit. 
Pel que fa a l’àmbit de la seguretat, es 

Més de 820 alumnes reben classes d’educació viària 

Dos agents expliquen els nens  i nenes d’Els Pinyons com han d’anar asseguts a la cadireta del cotxe. 

·······················································································································································
El programa d’educació s’adreça a alumnes de 2 a 18 anys i està adaptat a les necessitats de cada etapa educativa. 

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

Un total de 829 alumnes de tots els 
centres educatius d’infantil, primària i 
secundària van participar el curs pas-
sat, 2011-2012, en el programa 
d’educació per a la mobilitat segura 
que du a terme cada any la Policia Lo-
cal. Els continguts que s’imparteixen 
estan adaptats a les necessitats i tenen 
en compte els riscos que tenen més in-
cidència en cada etapa educativa. Així 
als més petits -primer i segon cicle 
d’infantil- se’ls ensenya la importància 
d’utilitzar la cadireta i el cinturó de se-
guretat; a primària les classes se cen-
tren a identificar les situacions de risc 
més habituals quan van a peu o amb 
bicicleta; i a secundària s’alerta sobre 
l’abús de l’alcohol i altres comporta-
ments de risc. Al llarg del curs van re-
bre les classes d’educació viària un to-
tal de 152 alumnes de les llars 
d’infants, 474 d’infantil i primària i 
203 de secundària. 

van produir 317 intervencions: 190 
per delictes i 127 per faltes penals, la 
major part contra el patrimoni.

En matèria de mobilitat, la policia 
va tramitar 1.427 denúncies de trànsit  
i 787 per estacionament indegut a la 
zona blava. A més, els agents van rea-
litzar 1.460 serveis de protecció esco-
lar i 52 controls. També va intervenir 
en 96 accidents de trànsit, dels quals 

3 van ser atropellaments, amb un ba-
lanç de 26 persones ferides i cap per-
sona morta. La major part dels acci-
dents es van produir a la carretera 
BP-5002 i a la Riera Principal. 

Com a policia assistencial, es van 
realitzar 925 serveis, la majoria d’aju-
da a les persones (rescats, assistència 
en carretera, recerca de desapareguts i 
atenció a les víctimes).  

Comparativa robatori 
interior habitatge
La Policia Local va rebre l’any 
passat 39 denúncies per robatori, 
3 menys que l’any anterior i 50 
menys que el 2009.

50

2007 2008 2009 2010 2011

80
90

41 39
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········································································································

Can Lleonart reprèn l’activitat amb noves propostes 
···································································································
A partir del 17 de setembre es poden fer les inscripcions als cursos i tallers. 

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

Atorgades les Beques de Música 
El 14 de juliol es va celebrar al Mas-
nou el concert dels grups finalistes 
de la 8a edició de les Beques de 
Música Jove, organitzada pels ajun-
taments d’Alella, Cabrils, el Mas-
nou, Montgat i Tiana. El jurat va 
decidir atorgar la beca de producció 
artística en la categoria de 18 a 35, 
al grup Made in Med del Masnou. 
La beca per al nou talent instrumen-
tal i de veu va ser per a Sol i Mel, del 
grup Solimel, de Tiana. En la cate-
goria de 14 a 17 anys el premi va 
ser per a Miquel Moya, de Cabrils. 

Increment de l’horari laboral
Des de juliol s’ha incrementat l’ho-
rari laboral dels treballadors munici-
pals 2,5 hores setmanals, sense 
augmentar la remuneració. L’Estat, 
mitjançant el Real Decret-llei 
20/2012, va determinar també que 
els treballadors públics no percebin 
la paga extraordinària de Nadal. 

La ciutadania va respondre de forma ac-
tiva a la invitació de Can Manyé a com-
partir les seves fotos de mòbil per desco-
brir l’Alella oculta. La petició de l’espai 
d’art va rebre prop de 400 fotografies 
captades amb els seus dispositius mò-
bils per persones que viuen o visiten Ale-
lla. Les parets de Can Manyé es van 
convertir durant cinc dies en un gran 
àlbum de fotos col·lectives amb 60 
imatges seleccionades impreses en pa-
per i una mostra on line amb totes les 
fotografies rebudes. Davant de la res-
posta de la ciutadania, Can Manyé estu-
dia la possibilitat de repetir l’experiència 
amb properes convocatòries temàtiques. 

Trobada d’artistes a Can Manyé 
L’espai d’art i creació va ser escenari el 
passat 7 de juliol d’una trobada d’artis-
tes d’Alella i d’altres poblacions de 

Èxit de participació a Alella oculta 

l’entorn, com ara el Masnou i Teià. 
Amb aquesta iniciativa, batejada amb 
el nom d’’Encontres’, es vol afavorir 
l’intercanvi d’experiències, així com 
compartir objectius i impulsar projec-
tes conjunts. A la trobada s’hi van afe-
gir més d’una trentena d’artistes. 

Una de les fotos enviades a l’exposició feta per Eulàlia. 

Les novetats de la temporada 

  Història de l’art 
  Introducció a la geografia econòmica
  humana 
  Història d’Alella
  Iniciació a la cultura egípcia
  El llegat dels maies
  Grans obres de la història del cinema 
  Què ens fa humans?
  Noves visions del món científic
  Taller de dibuix i pintura 2n nivell
  Aquarel·la a l’aire lliure a la tardor
  Vins de Toro

Caves amb maridatge
Taller de cistelleria
Joies per regalar
Vine a cosir
Afronta les teves dificultats
Habilitats comunicatives a través del teatre
El color de la teva mirada
Preparació per a l’examen First d’anglès 
Iniciació a l’alemany
Les xarxes socials 
Fotografia d’interior
Retoca les teves fotografies de forma

Després del parèntesi del mes d’agost, 
Can Lleonart reprèn la seva programa-
ció amb una àmplia oferta de cursos, 
tallers i activitats. El programa del tri-
mestre inclou més d’una vintena de 
noves propostes entre la setantena de 
cursos que s’ofereixen. Les classes co-
mencen l’1 d’octubre i finalitzen el 21 

de desembre. El 17 de setembre s’obre 
el termini d’inscripcions per als nous 
usuaris i usuàries, mentre que els an-
tics alumnes poden formalitzar les ins-
cripcions els dies 13 i 14 de setembre.

Més oferta d’idiomes
Davant de la bona acollida dels cursos 

d’anglès, francès i italià, Can Lleonart 
ha ampliat l’oferta d’idiomes i ha incor-
porat el curs d’iniciació a l’alemany i el 
de preparació per a l’examen de First 
Certificate in English. A aquests cursos 
cal afegir-hi també els intercanvis lin-
güístics de català, castellà, alemany, ita-
lià, francès i anglès. 

Música, sortides i tertúlies
El programa de tardor inclou altres ac-
tivitats. El cicle de música clàssica té 
dues cites importants: el 23 i el 30 de 
novembre, amb l’actuació de la pianis-
ta Laia Masramon i de l’Orquestra de 
Cambra de Terrassa 48, respectiva-
ment. A l’apartat de sortides, es propo-
sa visitar el Caixa Fòrum, fer una tra-
vessa d’Oix a Beget i una altra de 
Palamòs a Calella de Palafrugell, o 
anar al TNC a veure l’obra La Betê, de 
David Hirson. A les tertúlies es parlarà 
de vi i nutrició, de Johann Sebastian 
Bach i de pintura i obres d’art. 
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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 La Festa de la Verema i el turisme d’identitat 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ El nostre parc 

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

Tot i la situació econòmica que estem travessant en 
el nostre país, a Alella estem fent un esforç per, apli-
cant els ajustos necessaris, mantenir les activitats i 
el seu nivell de qualitat perquè creiem que un poble 
actiu i amb una forta participació ciutadana és un 
poble viu i ens fa ser referent del nostre entorn.

Ara ja fa un quants anys que vam apostar per 
potenciar el turisme com a element dinamitzador, 
tot posant en valor el nostre patrimoni cultural, eco-
nòmic i paisatgístic. La Festa de la Verema és, segu-
rament, una part molt destacada d’aquest patrimo-
ni. És l’esdeveniment més important i multitudinari 
del nostre poble. Una Festa que posa en valor allò 
que ens caracteritza i ens diferencia: la vinya, el vi, 
el paisatge... Uns valors que ens permeten mantenir 
la nostra pròpia identitat com a poble, tot i estar 
situats a tocar de l’àrea metropolitana i a menys 
de 15 quilòmetres de Barcelona. La Festa de la Ve-
rema és un gran aparador per donar a conèixer el 
nostre patrimoni i un punt de trobada per als ciuta-
dans i ciutadanes, els cellers, els bars i restaurants, 
els comerços i les entitats que cada any participen 
i s’impliquen en les activitats culturals, lúdiques, 
gastronòmiques i enoturístiques que s’hi organitzen. 

Un dels nostres compromisos electorals en les darre-
res eleccions va ser dotar Alella d’un Parc de referèn-
cia. Un parc modern, acollidor, atractiu, que donés 
una nova dimensió i impuls a la vida de nostre poble. 
Per a nosaltres aquest nou Parc era, i és, al Parc de 
les Heures. O millor dit, veiem el futur Parc d’Alella 
on avui hi tenim el poc aprofitat parc de les Heures.
Aquest espai públic compta amb unes condici-
ons i possibilitats que no només el fan idoni  per-
què tots els col·lectius en puguin gaudir millor 
- infants, adolescents, famílies, gent gran-, sinó 
que també pot actuar en el futur com un pode-
rós factor de dinamisme de la vida del poble.

És un Parc de proximitat, al centre d’Alella (un 
centre que ara no ho sembla) que pot facilitar l’es-
ponjament urbà i generar els fluxos de gent ade-
quats perquè l’activitat comercial des del carrer de 
Baix fins al torrent Vallbona millori sensiblement. 

Hem encarregat a una disenyadora alellenca 
que posi sobre el paper les nostre idees per al nou 
Parc, i ens ajudi a visualitzar-lo. L’Hemi Roma ha 
acceptat amb entusiasme el repte. Compromesa 
amb Alella, l’Hemi ha posat el seu despatx profes-
sional, l’estudi l’ Ànec Groc, al servei del projecte. 

Ens agradarà molt poder explicar públicament 

Els trets diferencials ens donen oportunitats. El 
treball i la cerca continuada de la millora i la qua-
litat és el que ens dóna el valor afegit. El turisme 
identitari ha de ser de qualitat i en aquesta línia 
estem treballant per tal de posicionar-nos en un lloc 
destacat en el panorama turístic del nostre país. És 
una oportunitat que hem d’aprofitar per potenciar el 
futur econòmic dels sectors vitivinícola, comercial i 
gastronòmic del nostre poble però també per preser-
var un paisatge únic.

La Festa de la Verema és apostar per aquest fu-
tur. Una festa que és un dels events de referència 
del territori de la DO Alella a on, des del lideratge 
del nostre Ajuntament, i des de fa dos anys amb el 
treball conjunt amb d’altres catorze municipis treba-
llem per promocionar i donar una major projecció a 
la Denominació d’Origen que porta el nom del nos-
tre poble. 

Ara ens toca gaudir de la nostra festa a tots els 
veïns i veïnes, participar-hi, viure-la i compartir-la. 
Però cal també que l’endemà, tots i cadascun de 
nosaltres ens convertim en prescriptors i ambaixa-
dors dels nostres vins. Vins que són símbol de la 
nostra identitat.

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

Cristina Xatart, 
portaveu del grup municipal de CiU 

el Parc que volem per Alella, per això que us convi-
dem al Parc del Carrer de les Heures a  la xocolata-
da que tindrà lloc  el dissabte  22 de setembre a les 
11h del matí.   Serà quan us podrem ensenyar les 
maquetes del nou Parc de les Heures i, juntament  
amb l’Hemi Roma, explicar-vos el nostre projecte.
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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 Alellencs i alellenques, us necessitem!

PARTIT POPULAR Las medidas del Gobierno 

1.- El Gobierno fija el techo de gasto de todas las 
administraciones públicas para 2013.
Las medidas del Gobierno para reducir el inasu-
mible déficit continúan con el establecimiento de 
un límite de gasto de las administraciones: Se fija 
un objetivo de déficit del 3,8% para la Administra-
ción Central, del 0,7% para CC.AA y equilibrio para 
Ayuntamientos y Seguridad Social.De esta forma, se 
eleva un 9,2% el techo de gasto para 2013 por los 
intereses y la aportación a la Seguridad Social. El 
gasto de los Ministerios se reducirá un 12,2% para el 
próximo año: de 35.392 a 31.057 millones. 

España atraviesa la segunda recesión más grave 
de su historia. La recesión se prolongará hasta 2013, 
pero al mismo tiempo se detendrá la destrucción de 
empleo, como se está haciendo palpable en los últi-
mos meses. Las previsiones del Gobierno apuntan a 
que la caída del PIB disminuirá progresivamente: será 
de un 1,5% para este año y del 0,5% para el 2013. 

Soraya Sáenz de Santamaría: “Es el momento 
de pensar en España, nos estamos jugando el futuro 
de España y el futuro de nuestros hijos”. La grave 
situación obliga a España a asumir unas medidas 
difíciles pero fundamentales para que conseguir fi-
nanciación y salir de la crisis. Todos tenemos que 

cumplir porque nos jugamos la financiación de los 
servicios públicos y el papel de España en el euro. 
2.- El Gobierno trabaja para hacer del transporte 
ferroviario un servicio eficaz y competitivo. 
El objetivo es que los ciudadanos puedan disfrutar 
de un servicio ferroviario más asequible, eficaz y 
competitivo. Se liberalizará parte del servicio para 
hacerlo más competitivo, pero siempre preservando 
la garantía del servicio público. Las tres empresas 
públicas que actualmente ofrecen este servicio pre-
sentan pérdidas y un alto endeudamiento, inasu-
mible para el Estado. Por ello, se abrirá el acceso 
a nuevos operadores privados a partir de julio de 
2013, pero manteniendo la condición de Renfe 
como operador público. Se racionalizará la oferta 
de servicios ferroviarios adecuándolos a la realidad, 
para sacar el máximo rendimiento a las infraestruc-
turas. Actualmente, hay muchas estaciones y líneas 
ferroviarias, financiadas con el dinero de todos los 
ciudadanos, que no se aprovechan suficientemente. 
Existen 56 servicios de media distancia que son ine-
ficientes y 176 estaciones a las que no llegó un via-
jero diario en 2011. Se redimensionará el entrama-
do de empresas públicas que complican el servicio 
ferroviario y no facilitan beneficios a los ciudadanos. 

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

Mai com ara hem viscut tantes incerteses sobre les 
nostres capacitats i possibilitats com a país. La de-
pendència dels mercats internacionals s’ha mostrat 
amb tota cruesa passant per sobre de la protecció 
a les persones, l’estat del benestar que ha carac-
teritzat Europa els últims 50 anys i, fins i tot, la 
pretensió de comptar amb un veritable sistema de-
mocràtic. Els governs estatal i autonòmic no tenen 
marge ni capacitat per prendre decisions posant pel 
davant les persones, ni prenen decisions valentes ni 
fan el que van dir que farien en els seu programes 
electorals.

I els ajuntaments?. La part més feble de cadena 
serveix per dotar de musculatura els grans partits 
polítics, on cadascú fa el que pot. En aquesta con-
juntura és més necessari que mai, ciutadania com-
promesa i activa (a més d’indignada) per treballar 
i aportar a la seva comunitat. A Alella ens volen 
acostumar al, “laisser faire, laisser passer” (deixar 
fer, deixar passar): pujant l’IBI si o si, mostrant uns 
pressupostos i uns comptes de ficció sense poder 
ser auditats per la oposició, afavorint situacions 
perverses com la contractació de l’estudi de viabili-
tat del Casal o el pagament d’hores extres, ...

I amb els Escolapis? seguim deixar passar el 

temps sense actuar amb decisió contra el deteri-
orament dels Padres. La Torre del Governador -o 
Torre Borrell com alguns voldrien dir-li- està oKu-
pada i cada dia mes deteriorada. L’Alcalde ens ha 
demanat novament retirar la moció que pretenia fer 
complir el seu propi compromís de convocar el veï-
nat abans de sis mesos (com va publicar en El Full 
num, 276 fa un any). Ara assegura que la sessió 
informativa es farà a l’octubre i que els alellencs 
i alellenques podran dir la seva. Tant de bo pogu-
éssim comptar amb un voluntariat per a vetllar pel 
futur dels Escolapis!. Feu córrer la veu, tot i totes 
som necessaris.

Mercè Marzo, 
portaveu del grup municipal de Gd’A
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA Incertesa 

manscg@alella.cat

Incertesa, aquesta és la paraula que millor defineix 
els moments que estem vivint.  Les polítiques de 
retallades de l’Estat i de la Generalitat continuen 
avançant sense deixar entreveure ni una mica l’es-
perada recuperació econòmica. Així no ho aconse-
guirem. Totes aquestes noves mesures afecten de 
forma directa als treballadors que intenten mante-
nir els seus llocs de treball a base de fer més hores 
i cobrar menys, a aquelles persones que estan a 
l’atur i a aquelles que ja estan cobrant una pensió. 
En cap cas a les grans fortunes d’aquest país. És 
més fàcil escanyar a qui no té poder (econòmic) 
que a qui sí que el té. Aquesta és la realitat.

En el nostre municipi aquesta situació és com-
pletament palpable. Des de Serveis Socials ens 
trobem cada vegada amb més famílies que s’han 
quedat sense feina, que se’ls ha esgotat la presta-
ció d’atur, que no poden pagar l’hipoteca o el llo-
guer..........Tot això juntament amb les conseqüèn-
cies que està portant les retallades de la Llei de 
dependència anunciades fa poc pel Govern del PP 
i per les polítiques d’austeritat de la Generalitat.  
Des de Serveis Socials, lluny de retallar en despe-
sa, continuem tramitant ajuts econòmics i socials 
per tal de donar suport a totes aquestes persones a 

tirar endavant, elles i les seves famílies. S’ha tripli-
cat la demanda d’ajut per aliments i s’ha hagut de 
donar suport emocional amb més freqüència trami-
tant ajuts pel servei d’atenció terapèutica. 

La nostra aposta són les persones i per això 
continuarem treballant, per donar el suport neces-
sari a les famílies del nostre poble. 

I amb l’entrada del mes de setembre, arriba la 
Verema i la seva Festa. Tres dies per fer un home-
natge als nostres vins i per gaudir d’una excel·lent 
gastronomia. 

Gaudiu-la a fons!

 

PLE ORDINARI DEL 31 DE MAIG 2012. Podeu consultar l’acta del Ple al tauler d’anuncis de www.alella.cat

Acords del Ple

Canvis a les àrees de Turisme i Medi Ambient.
L’alcalde va donar compte al Ple del decret d’alcaldia pel 
qual es deleguen la gestió de l’àrea de Turisme a la regi-
dora Isabel Nonell i de l’àrea de Medi Ambient al regidor 
Marc Almendro.
Ple acorda quedar assabentat. 
Elecció de la jutgessa de pau substituta.
El Ple va aprovar l’elecció de Montserrat Bengochea Bas-
sedas com a jutgessa de pau substituta del Jutjat del Pau 
d’Alella. Bengochea repeteix en el càrrec i va ser la l’única 
candidata que es va presentar per ocupar-lo.
 Aprovat per unanimitat
Declaració d’utilitat pública de les obres per al desenvo-
lupament del projecte executiu de la xarxa comarcal de 
banda ampla del Maresme Fase 1.
El Ple va acordar declarar les obres corresponents per a la 
realització dels treballs per desenvolupar el “Projecte exe-
cutiu de la xarxa comarcal de banda ampla del Maresme, 
fase I”, com a obres d’especial interès o utilitat municipal, 
de cara a la concessió de la bonificació del 50% de l’Im-
post sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).
Aprovat per unanimitat 

Reconeixement de compatibilitat al caporal de la Policia 
Local.
El Ple va aprovar reconèixer la comptabilitat del caporal de 
la Policia Local, Ferran Guasch, per impartir 33 hores de 
classe a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, PSC, CiU i Gd’A i 
l’abstenció del PP. 
Suport a la ILP contra els desnonaments.
El Ple va aprovar una moció presentada per tots els grups 
municipals a proposta de l’Assemblea d’Alella, que dóna 
suport a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada 
amb la finalitat de regular la dació en pagament amb efec-
tes retroactius, una moratòria immediata dels desnona-
ments i la reconversió de les hipoteques en lloguer social.
Aprovat per unanimitat
Moció en defensa del manteniment de la xarxa pública de 
les escoles bressol municipals. 
El Ple va aprovar una moció presentada pel PSC en la 
qual es demana a la Generalitat que garanteixi la viabilitat 
de l’actual xarxa pública de qualitat d’escoles bressol 
finançada per les administracions públiques i les famílies. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, PSC i Gd’A i l’abs-
tenció de CiU i PP. 

Glòria Mans, 
Portaveu del grup municipal de PSC 
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CALENDARI DEL CONTRIBUENT SETEMBRE-DESEMBRE 2012 
IBI rústica                                                 05.09.2012 a 05.11.2012
Taxa ocupació via pública 3r trimestre                                                               18.07.2012 a 18.09.2012
Mercat municipal 3r trimestre                                                                           18.07.2012 a 18.09.2012
Impost Activitats econòmiques                                                                           05.09.2012 a 05.11.2012
Mercat municipal 4t trimestre                                                                            04.10.2012 a 04.12.2012
Taxa ocupació via pública 4t trimestre                                                                04.10.2012 a 04.12.2012

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 12 al 16 de setembre (11 de setembre, festiu).
Del 9 al 14 d’octubre (12 d’octubre, festiu)
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 14.45 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
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

CONSULTORI LOCAL ALELLA (Ambulatori)
93 555 03 54 (Urgències)
902 11 14 44 (Cita prèvia)

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

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

RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS I MOBLES
93 790 55 60

L’oficina mòbil d’atenció al consumidor de la Diputació atén les vostres consultes sobre consum. 
Consulta la propera visita del bus consum a www.alella.cat/busconsum

BUS CONSUM

Nova sessió per tramitar el DNI electrònic a la Policia Local: 24 de setembre. La data de recollida del carnet és el 28 
de setembre. Cal apuntar-s’hi prèviament (tel. 93 555 24 12). 

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: SETEMBRE I OCTUBRE

1 i 2 de setembre    BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
8 i 9 de setembre    GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
11 de setembre    GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
15 i 16 de setembre    MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
22 i 23 de setembre    BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
29 i 30 de setembre    GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
6 i 7 d’octubre    MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
12 d’octubre    MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
13 i 14 d’octubre    BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
20 i 21 d’octubre    GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
27 i 28 d’octubre    MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

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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Tallada de raïm a la vinya testimonial i berenar infantil*
Dijous 6 de setembre a les 18.30h al pati de Can Magarola

Inauguració de l’exposició Translacions, una proposta d’Artur Muñoz 
Dijous 6 de setembre a les 20.30h a Can Manyé 

Fira d’artesans a la rambla d’Àngel Guimerà i plaça Germans Lleonart 
Divendres 7 de setembre de 18 a 23h 
Dissabte 8 i diumenge 9 de setembre de 9 a 23h 

Acte d’inauguració de la Festa de la Verema
Divendres 7 de setembre a les 19h a la Plaça de l’Ajuntament

Mostra de vins de la DO Alella, caves i especialitats gastronòmiques
Divendres 7, dissabte 8 i diumenge 9 de setembre de 20 a 23h a 
l’Hort de la Rectoria

Correfoc amb els Diables del Vi d’Alella
Divendres 7 de setembre a les 23h, sortida des de Can Patalina

Concerts a la plaça d’Antoni Pujadas
Ball amb l’Orquestra La Salseta del Poble Sec 
Divendres 7 de setembre a les 24h 
Ball amb l’Orquestra Pensylvania 
Dissabte 8 de setembre a les 23.30h 

Havaneres amb el grup Morralla
Diumenge 9 de setembre a les 22h al Parc Gaudí

Visites al cellers*
Dissabte 7 i diumenge 8 de setembre, al matí. Preu: 8 euros

Itineraris* 
Les masies del vi a la DO Alella  
Dissabte 8 de setembre a les 10h. Preu: 8 euros
La ruta paisatgística de la vall de Rials 
Diumenge 9 de setembre a les 9h. Preu: 8 euros

Banc de sang
Dissabte 8 de setembre, de 10 a 14h i de 17 a 20h, a Can Lleonart

Activitats infantils. Inflables 
Dissabte 8 de setembre d’11 a 14h a la plaça d’Antoni Pujadas

Tapes i Vi
Dissabte 7 i diumenge 8 de setembre de 12.30 a 14h a diversos bars

Activitats joves Més informació al facebook de CEP’S Alella
Paella jove
Dissabte 8 de setembre de 14 a 18h al pati de Can Gaza
Tast de vins
Dissabte 8 de setembre 23h al pati de Can Lleonart 

Sardanes amb La Principal del Llobregat. Trobada de colles veteranes
Dissabte 8 de setembre a les 18h a la Plaça d’Antoni Pujadas

Presentació de vins de la DO Alella* 
Dissabte 8 de setembre a les 18h a Can Lleonart. Preu: 11 euros

Despertada amb els Trabucaires del Vi d’Alella 
Diumenge 9 de setembre a les 8h. Sortida de Can Sans i arribada a 
la Plaça de l’Ajuntament 

Botifarrada popular 
Diumenge a les 9h a la Plaça de l’Ajuntament. Preu: 4 euros

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

Curs i concurs de Tast de vins*
12, 13 i 14 de setembre a les 20h a Can Lleonart. Preu: 45 euros

* Cal inscriure-s’hi a l’Oficina de Turisme (93 555 46 50)
Més informació: www.alella.cat/festaverema i al llibret de la festa. 
Segueix la festa a twitter amb l’etiqueta #festaveremalella 

Agenda d’activitats

11h Plaça de Can Lleonart
Diada de l’Onze de Setembre. Ofrena floral i cantada dels Segadors.
Organitza: Ajuntament d’Alella i les entitats del municipi. 

Dimarts 11 de setembre

21h Església de Sant Feliu
Concert. De Mozart a Miserachs passant per Alella, a càrrec de 
l’Orquestra de Cambra de l’Empordà. 
Organitza: Orquestra de Cambra de l’Empordà amb el suport de la Parròquia de Sant Feliu 
i el Consell Comarcal del Maresme

Dissabte 1 de setembre

9.30h Oficina de Turisme
Sortida. Observació del pas d’ocells rapinyaires migradors. 
Organitza: Consorci del Parc de la Serralada Litoral 

Diumenge 9 de setembre

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura amb el llibre Els convidats, d’Emili Teixidor.  

Dijous 6 de setembre

17 a 20h Plaça de l’Ajuntament
Festa de presentació de la Fundació Tutelar Santa Clara.  
Organitza: Fundació Tutelar Santa Clara

Divendres 14 de setembre 

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Hora del conte. “Amb gossos i gats”, a càrrec de la Rosa Pou. Tres 
contes que conviden a reflexionar sobre per què ens agrada tan la 
companyia dels nostres animals. 

Dimarts 25 setembre 

9.30h Aparcament del dolmen de la Roca d’en Toni
Sortida. La fauna del Parc de la Serralada Litoral. Inscripcions i infor-
mació al Centre d’Informació de Can Boquet (Vilassar de Dalt).
Organitza: Consorci del Parc Serralada Litoral

Diumenge 30 de setembre 

11 a 13h Can Lleonart
Curs d’astronomia. Sessió teòrica. Més informació i inscripcions  al 
Punt d’Informació de l’Oficina de Turisme d’Alella (93 555 46 50). 
Organitza: Consorci del Parc Serralada Litoral

Dissabte 6 d’octubre

20 Can Lleonart*
Xerrada. “Dona, la xarxa va amb tu”. A càrrec de Dones en Xarxa, 
Dones Ciutadanes.

Dimecres 19 de setembre

Tot el dia Parc Arqueològic Cella Vinaria-CAT
Vinalia Rustica 2012. Visites teatralitzades, trepitjada de raïm, etc.
Organitza: Ajuntaments d’Alella, Teià, el Masnou

Dissabte 15 i diumenge 16 de setembre

Del 6 de setembre al 14 d’octubre ‘Translacions’, d’Artur Muñoz

9 de setembre i 7 d’octubre a les 12 h, visita comentada.
Horari durant la Festa de la Verema: Divendres 7, de 18 a 21h; Dissabte 8 i diumenge 9  
d’11 a  14h i de 18 a 21h.
Horari a partir del 9 de setembre: Dimecres, dijous i divendres de 17.30 a 20.30 h; 
Dissabte i diumenge d’11 a 14 h

Exposició a Can Manyé*




