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Primers passos per a la creació del
Consell Municipal de Medi Ambient. 

Es posa en marxa el primer itinerari 
senyalitzat dels camins escolars. 

El Correllengua torna a Alella 
del 17 al 21 d’octubre. 

Alella penja l’estelada 
El Ple declara el municipi territori català lliure i demana al 
Parlament que enceti el procés per aconseguir la plena sobirania 
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La tarda de l’Onze de Setembre més d’un milió i mig de per-

sones marxà sobre Barcelona sota el lema “Catalunya, nou 

estat d’Europa” i cridant com una sola veu una paraula: Inde-

pendència. No es tractava de cap manifestació de protesta, 

sinó un clam d’afirmació nacional.

Hi ha un abans i un després d’aquella jornada i els represen-

tants de la ciutadania hem actuat en conseqüència. El camí 

no serà senzill, però el farem. De fora i de dintre hi hauran 

veus que ens voldran fer tirar enrere. Ja n’hem tingut una 

mostra i no se n’estaran. El seu únic argument és la por.

Més enllà de la serenor i responsabilitat necessàries en un 

procés com aquest, el que no podem fer és dilatar-lo o ador-

mir-lo. La independència és urgent per a centenars de milers 

de catalans que ho estan passant molt malament. 

Encetem una etapa que genera il·lusió entre una part molt 

important de la ciutadania. I aquesta és la millor notícia que 

ens podíem donar. La independència genera il·lusió perquè 

confiem en la nostra capacitat com a col·lectiu de sortir-nos 

en junts, com un sol home, junts com una sola dona. 

Som una societat prou madura com per decidir democràti-

cament per nosaltres mateixos. Volem construir un país nou 

entre tots els qui vivim a Catalunya, parlem la llengua que 

parlem, vinguem d’on vinguem. Un país més just socialment, 

més obert, més respectuós encara, més tolerant, més soli-

dari. Més competitiu, que parli de tu a tu amb la resta de 

nacions del món, orgullós de ser.

Si ens ho proposem, no hi ha repte prou difícil que no siguem 

capaços, tots a una, d’assolir. Podem fer-ho pels que ens 

precediren, podem fer-ho per nosaltres, però per qui segur 

que sí hem de fer-ho és pels nostres fills i filles i pel seu futur.
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Alella es declara territori català lliure
···································································································
L’Ajuntament penja l’estelada a Can Lleonart i demana al Parlament 
que enceti el procés per aconseguir la plena sobirania de Catalunya. 
···································································································

El Ple de l’Ajuntament va declarar el 
municipi d’Alella territori català lliure 
en una moció per a la declaració d’in-
dependència de Catalunya aprovada el 
27 de setembre amb els vots a favor 
d’ERC+SxA i CiU, l’abstenció de Gd’A 
i el vot en contra del PP i del PSC. 

Com a prova d’aquesta voluntat 
sobiranista, des del 30 de setembre 
oneja l’estelada a Can Lleonart. L’acte 
institucional d’hissada de la bandera, 
que va ser presidit per l’alcalde d’Ale-
lla, Andreu Francisco, acompanyat dels 
vuit regidors d’ERC+SxA i CiU que van 
proposar i recolzar la moció per a de-
claració d’independència, va aplegar 
prop de 200 persones davant de Can 
Lleonart. L’acte va concloure amb el 
cant d’Els Segadors a càrrec de la coral 
Polifònica Joia d’Alella. 

Amb la moció aprovada pel Ple,   
l’Ajuntament “s’adreça al Parlament de 
Catalunya i a tots els seus grups par-
lamentaris per tal que, com a diposi-
tari de la voluntat popular de tots els 
catalans i les catalanes, convoqui una 
consulta per constituir Catalunya en un 
Estat d’Europa en la propera legislatu-
ra i restituir a tots els efectes la plena 

ERC+SxA i CiU van presentar una moció conjunta per la independència de Catalunya. A l’acte d’hissada de l’estelada a Can Lleonart van assistir unes 200 persones. 

sobirania de la nació catalana sense 
renunciar a res del que per dret i per 
justícia li correspon, en la perspectiva 
d’un Estat català: lliure, independent, 
democràtic i social”. Així mateix, fa 
constar que fins que no s’aconseguei-
xi aquesta sobirania seran vigents, “de 
forma provisional”, la legislació i els 
reglaments d’abast d’espanyol. 

Els acords del Ple
La moció per a declaració d’indepen-
dència de Catalunya estableix els se-
güents acords:

Primer: Enarborar permanentment 
la bandera estelada a Can Lleonart, 
com a símbol de la voluntat de llibertat 
i de la ferma decisió de recuperar-la, i 
mantenir-la hissada fins al dia que res-
tituïm l’Estat català. 

Segon: Constatar la necessitat que 
el poble de Catalunya pugui determinar 
lliurement i democràtica el seu futur 
col·lectiu i instar el Govern a fer una 
consulta prioritàriament dins de la pro-
pera legislatura.

Tercer: Demanar al Parlament que 
si l’Estat espanyol impedeix la celebra-
ció d’aquesta consulta, sotmeti a vota-

ció la declaració unilateral de sobirania 
nacional de Catalunya.

Quart: Demanar al Parlament que 
enceti i ordeni la transició cap a la 
constitució formal de l’Estat català en 
el marc de la Unió europea i comenci a 
treballar en: la creació dels registres ci-
vils, mercantils i de la propietat i d’una 
hisenda pròpia i un banc nacional; la 
constitució immediata d’una adminis-
tració fiscal i de justícia; l’anunci a la 
comunitat internacional de l’inici del 
procés d’independència i l’obertura de 
negociacions amb el Govern espanyol.

Cinquè: Donar suport a l’Assem-
blea Nacional Catalana en les accions 
i estratègies que des de l’Ajuntament 
valorem positives per a la consecució 
de la llibertat de Catalunya. 

Sisè: Apel·lar a l’esperit democràtic 
de la Unió Europea per tal que s’impo-
si una resolució pacífica i pactada dels 
conflictes que puguin sorgir.

Setè: Notificar aquests acords a les 
institucions, presidències i grups parla-
mentaris de Catalunya, l’Estat espanyo-
la i la Comissió Europea, a l’Assemblea 
Nacional de Catalunya i a l’Associació 
de Municipis per la Independència. 
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···································································································
Pretén ser un espai de reflexió, debat i participació en matèria ambiental.  

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

Primers passos cap al Consell 
Municipal de Medi Ambient 

Finalitza el tractament amb 
larvicida contra el mosquit tigre

Balanç de la campanya d’incendis
El balanç de la campanya és força 
positiu, si es té en compte que en 
tot l’estiu s’han produït tres petits 
ensurts —al Bosquet, a Font de 
Cera i a la riera Coma Clara— amb 
el resultat de prop d’una hectàrea 
de superfície cremada. Tots tres 
van ser presumptament provocats, 
dos d’ells per petards i el tercer per 
una crema de rostolls, i es van pro-
duir pels volts de Sant Joan. L’ope-
ratiu del Pla de Vigilància d’Incen-
dis, que s’ha dut a terme entre el 
14 de juny i el 31 d’agost, ha infor-
mat més d’un centenar persones 
sobre el risc d’incendis i ha detectat 
dos abocaments, un d’ells de mate-
rials inflamables. Els vigilants del 
Parc de la Serralada Litoral han de-
tectat 3 columnes de fum. A més, 
l’Ajuntament ha iniciat expedients 
per a la neteja d’una dotzena de 
parcel·les en mal estat.  

Nou sistema de reciclatge de 
capsules de cafè
La deixalleria mancomunada del 
Masnou, Alella i Teià disposa des 
d’aquest estiu d’un nou sistema de 
recollida i reciclatge de càpsules 
monodosi de cafè. Els usuaris han 
de portar les capsules a deixalleria, 
ja que no es permet dipositar aquest 
tipus de residus en cap dels conte-
nidors de recollida selectiva que hi 
ha al carrer. L’empresa Nestlé es fa 
càrrec de traslladar-les a les plantes 
de reciclatge, on es separen els ma-
terials que composen la càpsula per 
tal d’obtenir compost de qualitat a 
partir del marro del seu interior. 

La Plaça de l’Ajuntament i el 
Poliesportiu seran zones Wi-Fi
L’Ajuntament habilitarà dos nous 
espais públics d’accés lliure a Inter-
net, via Wi-Fi, a la Plaça de l’Ajun-
tament i als entorns de la zona es-
portiva de Can Vera, gràcies a un 
conveni de col·laboració amb l’em-
presa Megatel SL per promoure la 
implantació d’una xarxa d’accés a 
Internet per la tecnologia WiMax. 
Les condicions d’accés i les presta-
cions d’aquests serveis (Wi-Fi i Wi-
Max) es donaran a conèixer el 17 
d’octubre a les 20h a Can Lleonart..
en una sessió informativa. 

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

L’Ajuntament va finalitzar a finals de se-
tembre el tractament preventiu per evi-
tar la proliferació del mosquit tigre amb 
l’aplicació d’una tercera dosi de larvici-
da als embornals del municipi, un dels 
principals punts de risc de cria de l’in-
secte a la via pública.

És el segon any que s’aplica a Alella 
aquest tractament que es va posar a 
prova l’any passat a partir d’una inicia-
tiva promoguda pel Consell Comarcal 
del Maresme. Com al 2011, aquest es-
tiu s’han fet tres aplicacions —el 22 de 
juny, el 3 d’agost i el 21 de setembre—
gairebé un centenar d’embornals sifò-
nics del municipi. 

Amb aquest tractament es donarà 
per acabat el programa d'actuació a la 
via pública durant el 2012. L’Ajunta-
ment recorda que per lluitar contra la 

proliferació del mosquit cal que la po-
blació també tingui cura i compleixi les 
mesures preventives dins de l’àmbit 
privat. Bàsicament, i com a mesura 
més important, cal evitar l’acumulació 
d’aigua en exteriors que facilitin la cria 
dels insectes.

La darrera aplicació es va fer el 21 de setembre. 

L’Ajuntament inicia aquest mes el pro-
cés per a la creació del Consell Munici-
pal de Medi Ambient, un  òrgan estable 
de participació, consulta, coordinació i 
assessorament en matèria ambiental 
d’àmbit local. Per iniciar aquest treball, 
s’ha convocat una trobada informativa 
el 16 d’octubre a les 20h a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament, oberta tant a 
entitats vinculades al medi ambient 
com a persones que a nivell individual 
hi vulguin col·laborar. 

La reunió servirà per valorar les 
possibilitats i l’abast que pot tenir el 
nou òrgan, la periodicitat de les troba-
des i els temes a treballar. Alhora, 
s’analitzaran altres experiències muni-
cipals similars i es debatran algunes 
propostes que ja hi ha sobre la taula 
per definir el camí a seguir. 

La creació del Consell de Medi Ambi-
ent és una de les accions que recull el 

Pla d’Acció Ambiental d’Alella, aprovat 
l’any 2009, dins la línia estratègica 
d’implicar la ciutadania i els agents soci-
als i econòmics en el desenvolupament i 
la implantació de l’Agenda 21 Local. 

La necessitat de disposar d’un espai 
comú de debat i participació en matèria 
ambiental també es va fer palesa en la 
reunió que la Regidoria va mantenir 
amb algunes entitats de caire ambien-
tal del municipi el passat dia 13 de 
juny. Tanmateix, la convocatòria del 16 
d’octubre està oberta a totes aquelles 
persones que vulguin col·laborar en la 
conservació i millora de l’entorn. 

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

L’Ajuntament convoca  una reunió 
informativa el 16 d’octubre a les 20h
a la Sala de Plens.
···················································
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Les aules tornen a l’acció 

Un total de 1.042 alumnes, 624 del 
segon cicle d’infantil i primària i 418 
de secundària, van començar el 12 de 
setembre el nou curs escolar 2012-
2013 als tres centres públics del muni-
cipi: l’Escola Fabra, l’Escola la Serreta i 
l’Institut Alella.

A l’Escola Fabra el curs comença 
amb 471 alumnes d’infantil i primària. 
El centre és de dues línies però manté 

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

·······················································································································································
Més d’un miler d’alumnes comencen el curs als centres públics de segon cicle d’infantil, primària i secundària.

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

dos cursos triplicats (2n i 6è), un 
menys que el curs anterior.

L’Escola La Serreta inicia el seu ter-
cer any d’activitat amb 153 alumnes, 
quaranta més que el curs passat. 
L’oferta formativa del centre educatiu, 
que es va posar en marxa el curs 
2010-2011, inclou els cursos de P3, 
P4, P5 (amb dues aules), 1r, 2n, 3r i 
4t de primària.

A l’Institut Alella el curs arrenca 
amb 418 alumnes matriculats a ESO, 
Batxillerat i el cicle formatiu de Grau 
Superior de gestió comercial i màrque-
ting enològic. A secundària la principal 
novetat és la posada en marxa de l’ho-

rari continuat. S’amplia l’horari lectiu 
al matí —de 8.15 a les 15h—  i no hi 
haurà classes a la tarda. Els alumnes 
disposaran de dues parades de des-
cans que, inicialment, s’han previst de 
10.15 a 10.40h i de 12.40 a 13h.

Pel que fa al primer cicle d’educa-
ció infantil, la llar d’infants municipal 
Els Pinyons va iniciar el curs el dijous 
6 de setembre. De les 61 places del 
centre, 57 estan ocupades i queden 
quatre places vacants per a infants 
nascuts l’any 2010.

L’Escola d’Iniciació Esportiva fa 
activitats a l’Escola Fabra 
Amb l’objectiu de millorar les con-
dicions de les pràctiques esportives, 
l’EIE ha traslladat aquest curs al-
gunes activitats —fit-kid, gimnàs-
tica rítmica, multi-esport i pre-es-
port— a l’Escola Fabra. Patinatge, 
taekwondo, judo, atletisme i futbol 
sala es mantenen al Poliesportiu. 
Més informació a www.alella.cat/
esports i al 93 540 19 93. 

El Poliesportiu amplia l’horari
El Poliesportiu municipal ha ampli-
at l’horari de tancament fins a les 
24h per donar resposta a l’incre-
ment de l’activitat esportiva: el club 
Futbol Sala Alella té quatre equips 
aquesta temporada, dos més que 
l’anterior, i el Club de Volei ha pas-
sat de dos a sis equips.  

El 24 de setembre es va posar en mar-
xa el primer itinerari escolar senyalitzat 
del municipi. Un recorregut des del 
centre del poble (carrer del Mig) fins a 
l’accés a la zona escolar d’El Bosquet, 
que té per objectiu facilitar que els nens 
i les nenes vagin a l’escola a peu, de 
manera autònoma i segura. L’itinerari 
escolar es va posar a prova a finals del 

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

L’Institut Alella amplia l’horari lectiu 
al matí -de 8.15 a 15h- i no hi haurà 
classes a la tarda. 
···················································

El primer camí escolar ja rutlla 
curs passat i va tenir una bona acollida 
per part de les famílies.

El camí escolar està pensat perquè 
els infants de primària, a partir de sis 
anys, puguin arribar a peu a l’Escola 
Fabra, sense necessitat que les famíli-
es els hagin d’acompanyar. L’itinerari 
arrenca al carrer del Mig, cantonada 
amb el Torrent Vallbona, que és un 
punt establert perquè les famílies que 
es desplacen en cotxe puguin deixar els 
escolars amb seguretat.  Al punt de tro-
bada, hi ha voluntaris i voluntàries i 
agents de la Policia Local que guien els 
infants fins a l’escola. L’hora de troba-
da és a les 8.40h. El camí senyalitzat 
segueix per la rambla d’Àngel Guimerà, 
els carrers Montserrat i Sant Lluís fins 
a arribar a l’avinguda del Bosquet. 

Primer dia de classe a l’Escola Fabra. 



L’Oficina de Turisme obre l’enoteca

Ruscalleda recolza la DO Alella

La DO Alella ha trobat una aliada ex-
cepcional: la prestigiosa cuinera Carme 
Ruscalleda. La xerrada de la xef sant-
polenca del 24 de setembre, amb títol 
‘Productes de qualitat, productes de 
proximitat’, ha estat un dels plats forts 
del programa de la III Setmana del Vi 
DO Alella, un esdeveniment enoturístic 
i gastronòmic que cada any guanya se-
guidors. Enguany hi participen 18 mu-
nicipis del Maresme i del Vallès Orien-

Alella posa en marxa aquest mes d’oc-
tubre un nou servei de promoció del vi i 
de la cultura vitivínicola: l’espai enoteca 
de l’Oficina de Turisme. Així, a més de 
facilitar informació general del municipi 
i del territori de DO Alella, dels cellers 
que la conformen i dels serveis i activi-
tats turístiques s’hi organitzen, l’Oficina 
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La prestigiosa cuinera Carme Ruscalleda va oferir al Masnou la xerrada ‘Productes de qualitat, productes de proximitat’. 

de Turisme també oferirà a partir d’ara 
la possibilitat de tastar i conèixer les 
particularitats d’alguns del vins que 
s’elaboren a la Denominació d’Origen. 

La inauguració i l’obertura al públic 
de l’espai enoteca, que tindrà lloc el 6 
d’octubre a les 12h, s’emmarca dins 
dels actes programats en la III Setma-
na del Vi DO Alella i compta amb par-
ticipació de la sommelier alellenca, 
Rosa Vila. 

L’enoteca s’estrena amb la presèn-
cia dels cellers que formen part de la 
DO. Cadascun d’ells ha escollit un vi 
per a promocionar-lo des de l’Oficina 
de Turisme. Cada tast tindrà un preu 
de 2€ i inclou la degustació i l’explica-
ció i la fixa tècnica del vi. A més, tam-
bé es facilita informació dels punts de 
venda i dels cellers de la DO. 

tal i s’ofereixen 67 activitats, en espais 
públics i privats, pensades per a pro-
mocionar el vi i el territori de la Deno-
minació d’Origen. 

La Setmana del Vi DO Alella, que 
està organitzada pel Consorci DO Ale-
lla, incorpora en aquesta edició noves 
propostes, com ara el I Concurs de Fo-
tografia DO Alella, el I Torneig de 
Pitch&Putt DO Alella o els sopars entre 
vinyes a la llum de la lluna.

La verema romana al Cella Vinaria
El Parc Arqueològic Cella Vinaria-
CAT va celebrar el 15 i 16 de se-
tembre la festa de la Vinalia Rústi-
ca amb visites teatralitzades 
guiades per l’Epictet, l’encarregat 
de l’antic celler romà; la recreació 
del ritual que es feia en honor a Jú-
piter a la llum de les espelmes; ta-
llers infantils i un banquet roma, 
entre d’altres activitats. 

··································································································· ··········································································································· ····································
Curs sobre menús saludables 
L’Ajuntament, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona, organitza 
un curs de preparació de menús sa-
ludables. El curs és gratuït i s’adre-
ça a professionals del món educatiu 
i personal que treballa a les cuines 
i menjadors escolars, i té per objec-
tiu ampliar els seus coneixements 
de nutrició i dietètica per tal de pre-
parar menús més equilibrats i salu-
dables. S’han programat dues ses-
sions per als dies 23 i 25 d’octubre 
que es faran a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament de 10h a 13h. Més 
informació i inscripcions a l’Àrea de 
Salut Pública (93 555 23 39 
ext.131). 

Vacunació contra la grip
Per facilitar la vacunació contra la 
grip i evitar-ne desplaçaments, el 
personal sanitari de l’Àrea Bàsica 
de Salut (ABS) del Masnou Alella 
farà dues sessions al Casal de la 
Gent Gran Can Gaza, els dimarts 9 
i 16 d’octubre, a les 17h, adreça-
des als col·lectius de risc: les perso-
nes més grans de 60 anys i aque-
lles que pateixen una malaltia 
crònica. Per poder-se vacunar cal 
dur la targeta sanitària. A les sessi-
ons també es parlarà de com com-
batre els símptomes de la malaltia i 
de les mesures per prevenir-la.
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El Correllengua torna a Alella del 17 al 21 d’octubre
El Correllengua farà la seva parada 
anual a Alella del 17 al 21 d’octubre 
per defensar la plena normalització de 
la llengua catalana. I ho farà, com és 
habitual, amb un variat programa d’ac-
tivitats organitzat per l’Ajuntament i la 
Coordinadora d’Associació per la Llen-
gua (CAL) i que compta amb la col-
laboració de diverses entitats del muni-
cipi com  Cerquem les Arrels, Ateneu 
Alellenc, La Garnatxa, Ratolins de 
Camp i Club d’Atletisme Serra Marina.

El tret de sortida és la xerrada col-
loqui del 17 d’octubre: ‘La Bressola. La 
situació de l’ensenyament en català a la 
Catalunya Nord’, a càrrec Aleix Andreu, 
president de l’Associació d’Amics de la 
Bressola i en Francesc Franquesa, coor-
dinador pedagògic de les escoles la 
Bressola. Serà a les 20.30h a la Biblio-
teca. El dijous 18 d’octubre, a les 
19.30h, la sessió mensual del Club de 
lectura comptarà amb la presència de 
l’escriptor Jaume Cabré i es parlarà de 
la seva novel·la Jo confesso. 

El 19 d’octubre, a les 22h, el can-

tautor alellenc Narcís Perich farà una 
primera lectura del manifest del Corre-
llengua a la Porxada. Després hi haurà 
música, amb el mateix Perich, Intent 
Desmuntat i el DJ El Chavo.

L’endemà, dissabte, a les 12h, s’es-
pera l’arribada a la Plaça de l’Ajuntament 
de la flama de la llengua portada pels 
atletes del Club Serra Marina i pels ciclis-
tes de l’Associació Ratolins de Camp. 
L’acte central del Correllengua acabarà 
amb la lectura del manifest i l’espectacle 
d’animació infantil Quin Sarau!!, a càrrec 
de la companyia Xarop de Canya.

Trobada d’entitats de recerca 
Can Lleonart acollirà el 20 d’octubre la 
IV Trobada d’entitats de recerca local i 
comarcal del Maresme. ‘Masies, urba-
nisme i poblament’ és la temàtica de la 
trobada, organitzada per Cerquem les 
Arrels amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment, que té per objectiu estimular la 
recerca sobre aspectes patrimonials, 
urbanístics i de poblament. La trobada 
s’inclou dins dels actes del Correllen-

Acte públic sobre la Torre del Governador 

El diumenge 21 d’octubre és el dia de les 
lletres alellenques. A les 12 del migdia es 
donaran a conèixer les obres guanyadores 
i es lliuraran els Premis Literaris Alella 
2012.  Enguany opten a aquests premis 112 
treballs: 21 al Maria Oleart de poesia, 85 al 
Guida Alzina de contes i 6 a l’Isidre Pòlit de 
relats curts d’astronomia. El jurat del pre-
mi Maria Oleart està format per Montserrat 
Abelló, Joana Bel i Eduard Miró. Sebastià Al-
zamora, Ada Castells i Vicenç Llorca integren 
el jurat del Guida Alzina. Per últim, l’Isidre 
Pòlit serà valorat per un jurat format per 
persones relacionades amb l’astronomia i la 
llengua catalana. El lliurament de premis li-
teraris clou els actes del Correllengua 2012.

Els premis literaris

gua i es clourà amb la presentació del 
treball de la 1a Beca de Recerca Histò-
rica d’Alella: Els Desplà com a promo-
tors d’art, de Joaquim Graupera, 

···································································································
L’Ajuntament convoca la ciutadania el 15 de novembre a Can Lleonart a una 

sessió informativa per explicar la situació de la finca.

···································································································
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El Ple de l’Ajuntament del 27 de setem-
bre va tornar a posicionar-se sobre la 
Torre de Governador. I ho va fer amb 
unanimitat, amb l’aprovació d’una mo-
ció conjunta de tots els grups municipals 
en la qual s’exigeix als propietaris que 
compleixen amb les seves obligacions 
de manteniment i conservació dels dife-
rents edificis i jardins que conformen el 
conjunt i que prenguin les mesures ne-
cessàries per protegir el patrimoni.

A la moció també s’acorda la con-
vocatòria d’una sessió informativa, 
oberta a tota la població, per explicar 
la situació de la finca i el posiciona-
ment dels grups municipals i els ex-
perts. A la sessió, prevista per al 15 de 
novembre a Can Lleonart, s’aclariran 
els dubtes i es recolliran suggeriments. 

Prèviament, 15 dies abans de la data 
prevista per a la sessió informativa, 
s’exposarà a Can Lleonart documenta-
ció gràfica i escrita sobre la situació de 
la finca. A més, es convida la ciutada-
nia a participar en un procés d’aporta-
ció d’idees que puguin contribuir a la 
viabilitat d’aquest espai. 

Comissió de treball 
L’Ajuntament ja fa temps que treballa 
per trobar-ne una sortida viable, però 
els esforços realitzats no han donat, de 
moment, els resultats desitjats. Davant 
del progressiu estat de degradació de 
la finca, el juliol de l’any passat es va 
acordar crear una Comissió de treball 
amb l’objectiu d’impulsar actuacions 
per tal de preservar i donar viabilitat a 

la Torre del Governador. La Comissió 
està formada per representats polítics, 
tècnics municipals i experts en patri-
moni. 

Imatge dels Escolapis pressa l’any 2006. 
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La Festa de la Verema aguanta la crisi

Més participació al Concurs d’Aparadors 

···································································································
La Festa no se’n ressent i manté la gran afluència de públic.
···································································································

La Festa de la Verema no decau, ni pels 
anys, ni per la crisi. La gran afluència 
de públic va a tornar a ser la nota do-
minant de la 38 edició d’una Festa que 
és símbol d’identitat i dinamitzador 
econòmic del nostre poble. L’èxit d’as-
sistència es va veure al carrer durant 
els tres dies de celebració i també es 
veu als números. A la Mostra gastronò-
mica es van servir un total de 33.426 
consumicions -13.610 de vins i caves 
i la resta de restauració-, unes xifres 
similars als dels darrers tres anys.

Enguany s’ha consolidat l’ampli-
ació de la zona de degustació - amb 
la instal·lació de taules a la Plaça de 
l’Ajuntament i la Porxada- que es va 
estrenar a l’edició anterior, la qual cosa 
va contribuir a mitigar la sensació de 
congestió a l’Hort de la Rectoria en 
els moments de màxima afluència. La 
venda anticipada de tiquets no va tenir 

Concurs de tastavins 

1r premi: Christophe Dunbar
2n premi:  Gisela Miñana 

MOSTRA GASTRONÒMICA

Els establiments Somnis i Regals, La Cuina i Friselina han estat guardonats amb el 1r, 2n i 3r premi, respecti-
vament, en el Concurs d’Aparadors de la 38a Festa de la Verema que cada any atorga l’Ajuntament. Enguany 
s’ha incrementat considerablement la participació amb un total de quinze aparadors aspirants.
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1R PREMI CONCURS D’APARADORS: SOMNIS I REGALS

gaire incidència, ja que no es va arribar 
ni al 5% del total de les degustacions. 

Les visites i els itineraris programat 
també han tingut una bona acollida, 
amb prop de 300 participants, i cal 
destacar l’increment d’assistents a la 
presentació de vins de la DO Alella i al 

curs i concurs de tast de vins.
L’Oficina de Turisme va incremen-

tar considerablement la seva activitat 
durant la Festa. A més de ser el punt 
de trobada dels diferents itineraris i vi-
sites, l’equipament turístic va atendre 
entre el 6 i 9 de setembre més de 500 
persones, 135 d’elles procedents de 
fora de Catalunya.

L’afluència de públic també va 
marcar totes les activitats festives 
programades, com ara el correfoc, els 
concerts, les havaneres, la botifarrada 
popular o la trobada de gegants. 

Durant els dies de la Festa, l’assem-
blea local de la Creu Roja del Masnou, 
Alella i Teià va recaptar 1.298€ que se-
ran destinats a ajudar famílies necessi-
tades. A més, 53 persones van passar 
pel banc de sang per fer la seva donació. 
D’altra banda, el 317 va ser el número 
guanyador de la “porra” dels taps del 
Casal d’Alella.  

La nova zona de degustació de la Plaça de l’Ajuntament ha tingut una bona acollida. 

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

A la Mostra gastronòmica es van servir 
més de 33.400 degustacions, una xifra 
similar a les tres darreres edicions. 
···················································



PRESENTACIó DE VINS DO ALELLA CORREFOC 

PLANTADA DE GEGANTSINAUGURACIó

TRABUCAIRES BOTIFARRADA POPULAR 

VISITA A ALTA ALELLAVISITA A ALELLA VINíCOLA

Qu
ico

 Ll
uc

h (
De

fot
os

gru
p)

Qu
ico

 Ll
uc

h (
De

fot
os

gru
p)



10 EL FULL

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

Quatre dies ‘Entre Caixes’ a Can Manyé 
·······················································································································································
Del 25 al 28 d’octubre, l’espai alellenc serà l’escenari d’una performance pictòrica i de diferents tècniques escèniques. 

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

Alella acull la trobada comarcal 
d’entitats de recerca històrica 

Can Manyé ens convida aquest mes 
d’octubre a viure l’experiència l’artísti-
ca d’una performance. ‘Entre Caixes’ 
és la proposta de la pintora i escenò-
grafa Pi de Piquer i el seu equip, un 
‘work in progress’ de quatre dies —del 
25 al 28 d’octubre— que ens permetrà 
copsar el procés de creació pictòrica i 
escènica en el marc inspirador d’una 
sala d’exposicions oberta al públic. 

Un viatge pictòric enriquit amb di-
ferents tècniques escèniques, que es 
nodreix i s’adapta a les possibilitats 
que ofereix Can Manyé. L’acció passa 
entre caixes que guarden idees, en-
ginys, troballes, paisatges, moments...

 Pi de Piquer arriba a Alella acom-
panyada d’Alfonso Ferri (videoartista); 
Lucas Ariel Vallejos (disseny de so, mú-
sica i programació); Carles Rigual i Jor-
di Roca (disseny d’il·luminació) i Mark 
Ullod (veu i bateria). Consulteu els ho-
raris a l’agenda d’El Full (pàg.15)

3a Competició d’Skate 
Els afeccionats al monopatí tenen 
una cita a l’Skatepark de la Riera 
Principal el 20 d’octubre, a la 3a 
Competició d’Skate d’Alella. Les 
inscripcions es fan de 10 a 11h en 
el mateix espai i està previst que les 
exhibicions finalitzin a les 15h. La 
competició es divideix en tres cate-
gories: nois menors de 16 anys i 
majors de 16 anys i noies. Més in-
formació a www.alellajove.cat

Presentació de sol·licituds per 
instal·lar parada a la Fira de Nadal 
Fins al 20 de novembre es poden 
presentar les sol·licituds per a la 
instal·lació de parades a la Fira de 
Nadal que se celebra el 15 i 16 de 
desembre. Més informació a l’Àrea 
de Cultura (93 540 40 24).  

Fe d’errades
Xavier Picazo és l’enòleg del celler 
Joaquim Batlle i no d’Alta Alella 
com es va informar per error en 
l’edició anterior.

L’Ajuntament convoca de nou al 
jovent per parlar del Pla Jove 
···································································································
El 27 d’octubre es farà a Can Gaza una nova jornada de participació.

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

L’Ajuntament està ultimant els treballs 
per a l’elaboració del Pla Local de Jo-
ventut 2013-2016, el full de ruta que 
ha definir les estratègies i les accions 
que s’han de seguir per intentar donar 
resposta a les necessitats del jovent 
alellenc en els propers quatre anys. Su-
perada la fase de diagnosi i de recollida 
de dades, arriba el moment de fer pro-
postes. 

Per aquest motiu s’ha convocat una 
segona jornada de participació, oberta 
a tot el jovent del municipi, on es par-
larà de la realitat i les necessitats de-
tectades en la fase de preparació, i es 
formularan les propostes d’actuació a 
realitzar des de l’Ajuntament durant els 

‘Translacions’ , fins al 14 d’octubre 

Fins al 14 d’octubre es pot visitar a Can Manyé  l’exposició ‘Translacions’, una proposta artística d’Artur 
Muñoz que trasllada al terreny emocional i personal alguns dels elements que caracteritzen el procés d’ela-
boració del vi. L’autor ofereix una visita guiada a l’exposició el 7 d’octubre a les 12h. 

propers quatre anys. La sessió, oberta 
a joves d’entre 16 i 30 anys, es farà al 
Casal de Joves Can Gaza el 27 d’octu-
bre, d’11 a 14h. 

La primera jornada de participació es va fer el 19 de maig. 
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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 El camí escolar, feina de tots 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ Catalunya sobirana 

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

Aquest setembre s’ha posat en marxa el primer dels 
itineraris senyalitzats per anar a escola a peu, allò 
que coneixem com camí escolar. Una voluntat polí-
tica i de la comunitat educativa que ve de lluny i que 
finalment hem posat en funcionament. Es tracta de 
facilitar que infants i joves puguin anar a escola a 
peu de forma autònoma i segura. El projecte té un 
vessant educatiu i un altre relacionat amb la mobi-
litat. Anant a peu a escola, sols o acompanyats, els 
menors guanyen autonomia, responsabilitat i refor-
cen o creen vincles amb els companys/es amb qui 
fan el camí. Al mateix temps, adquireixen hàbits de 
mobilitat sostenible i segura com a vianants i futurs 
conductors. Els infants són els principals protago-
nistes, però hi ha tot un seguit d’actors que són 
necessaris per a que el projecte creixi i es consolidi. 
Els docents hi tenen un paper valuós. Activitats a 
l’aula explicant els beneficis d’anar a peu a escola, 
tant per a la salut dels infants com del medi ambi-
ent, poden empènyer  els escolars a sumar-se a la 
iniciativa. Els pares i mares són un factor clau que 
determinarà el grau d’èxit. Són els primers que han 
de canviar el xip i veure els beneficis que compor-
ta, per a tota la comunitat, que els infants i joves 

Catalunya  camina amb pas ferm cap a l’Estat propi. 
El camí és il·lusionant i irreversible. Volem ser Estat 
per a defensar millor els interessos, les oportunitats 
i el benestar de tots, sobretot el dels nostres fills.

El 25 de setembre vam viure un moment his-
tòric al Parlament: el President Mas va convocar 
eleccions per donar la veu al poble de Catalunya 
perquè exerceixi el seu dret a l’autodeterminació, i 
pugui votar en referèndum pel seu futur. Mai en els 
darrer 300 anys hi havia hagut aquesta oportunitat. 

El procés que ara se’ns obre és complexa i de 
molta envergadura. Hem d’actuar-hi amb respec-
te i sensibilitat amb tothom, però també amb total 
determinació. En sentirem a dir de tots colors.  Hi 
haurà amenaces i provocacions, ens voldran fer por. 
Però sabrem mantenir la serenitat i la fermesa: som 
un país de diàleg i de pacte, no un país submís. 

El President de Catalunya ens ha recordat que ara és 
moment de fixar-nos en la força interior que tenim com a 
país. El procés constituent cap a l’Estat propi l’avala una 
història mil·lenària, una identitat forjada al llarg dels se-
gles, una cultura i una llengua que malgrat tot ningú no 
han pogut silenciar. Però sobretot ens avala la nostra vo-
luntat de ser, que és el millor aval que pot tenir una nació.

És moment que els partits  que defensem la ple-

arribin a escola a peu. Som conscients que Alella té 
una configuració urbana complexa, amb molts del 
nuclis separats del centres escolars per distàncies 
que no són salvables a peu en el dia a dia quoti-
dià. No es tracta de demanar impossibles, si no de 
fomentar i mantenir una actitud diferent a la d’arri-
bar amb el cotxe fins a la mateixa porta de l’escola. 
Només d’utilitzar les zones d’aparcament del centre 
urbà (Can Calderó, la Riera) o properes a les zones 
escolars (c/ Sureres, a tocar de les escoles Serreta 
i Laie) i fer l’últim tros fins a l’escola a peu ja hi 
guanyaríem molt. I per descomptat les famílies que 
viuen a poca distància dels centres escolars i que 
poden fer el trajecte a peu sense majors problemes. 
Moltes ja ho fan, i seria ideal que moltes més s’hi 
afegissin.  També comptem amb la participació de 
voluntaris, que guien i indiquen el camí a la canalla. 
Finalment, el propi Ajuntament hi té també molt a 
fer. La Comissió de camins escolars del Consell Es-
colar Municipal, integrada per docents, pares i ma-
res i representants de diverses àrees municipals (Po-
licia local, Serveis Urbans, Educació), treballa per a 
l’ampliació i consolidació del projecte, amb noves 
actuacions que es concretaran al llarg del curs.

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

na sobirania de Catalunya treballem plegats. Al dar-
rer ple municipal les posicions van quedar clares: 
CIU i ERC hi varem votar a favor. El PSOE, que go-
verna a l’  ajuntament, i el PP van votar-hi en con-
tra (el regidor del PP va fer un discurs polític d’al-
çada, respectuós i autocrític). Per la seva part, Gent 
d´Alella es mostrava indiferent pel futur de Catalunya.

Costarà molt d’entendre que Alella es governi 
amb una formació que s’oposa a les aspiracions na-
cionals de Catalunya. Cal una nova majoria muni-
cipal que sumi en la direcció que ha agafat el nos-
tre país: una direcció sense cap altre límit que el 
que marqui el nostre Parlament i la veu del poble. 
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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 Més “cortijo”, menys democracia a Alella 

PARTIT POPULAR Brindis al sol

Al respecto de la reciente moción adoptada por el 
Pleno del Ayuntamiento a instancias de ERC y CiU, 
declarándose “territorio catalán libre”, se informa 
de que éste acuerdo es nulo de pleno derecho de 
conformidad con lo previsto en varios de los su-
puestos del artículo 62 de la Ley 30/1992, de Pro-
cedimiento Administrativo Común. Yendo directa-
mente al núcleo del asunto, el citado acuerdo va 
en contra de lo previsto en el artículo 2 de la Cons-
titución Española, el cual establece la “indisoluble 
unidad de la nación española”. Vemos como pre-
cisamente en el artículo 62 .2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, “se establece que serán nulas 
todas las disposiciones administrativas que vulne-
ren la constitución”, siendo este un caso evidente 
de acuerdo contrario a la constitución, puesto que 
ningún territorio puede independizarse de la nación 
española. Para ello sería necesario reformar el artí-
culo segundo de la Constitución, cuestión que como 
es obvio no está al alcance de un Ayuntamiento, ya 
que para la reforma constitucional de este artículo 
recogido en el título preliminar de la constitución, 
habría que acudir al procedimiento agravado recogi-
do en el artículo 168 de la carta magna. Como bien 
es sabido, los ayuntamientos sólo tienen potestad 

reglamentaria, ni siquiera legislativa, y mucho me-
nos iniciativa constituyente de acuerdo con lo re-
cogido en el artículo 87 de la Constitución. Queda 
claro que el Ayuntamiento no tiene competencia al-
guna por razón de la materia para poder declarar la 
independencia del término municipal. Pero es que 
además, tampoco en la norma que regula el ámbito 
competencial de las Entidades Locales y que forma 
parte del Bloque de Constitucionalidad, como es la 
Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, ni el RD 
2568/1986 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de las Entidades Locales que desarro-
lla a la anterior, otorgan competencia para declarar 
la independencia del término municipal respecto de 
la nación española, ni al Pleno (cuyas competen-
cias se regulan en los artículos 22 y 50 de las nor-
mas anteriores respectivamente), ni a ningún otro 
órgano de la Entidad Local, incurriendo por tanto 
en el supuesto de nulidad de pleno derecho del ar-
tículo 62.1.b) de la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo Común, que literalmente dice “Los actos de 
las Administraciones públicas son nulos de pleno 
derecho en los casos siguientes: b) Los dictados 
por órgano manifiestamente incompetente por ra-
zón de la materia o del territorio”.

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

Fa algun temps qualificava Alella com el “cortijo” 
de l’Alcalde a la vista del tarannà del que fa ús per  
governar. Ho mantinc ara a la vista de decisions 
com la de no donar suport a la II Cursa de la Ve-
rema que s’hauria realitzat si en lloc d’indiferència 
s’hagués correspost amb noblesa als esforços del 
Centre Excursionista, una de les entitats que no te-
nen dret a fer ús de cap instal·lació municipal per 
a deixar els seus materials o a local com la majoria 
ben representada a SxA. Hem de convenir que te-
nim entitats de primera i entitats de segona, però és 
difícil de veure si el govern es nega a fer públiques 
les subvencions.

Hem passat de tenir un regidor d’esports que 
amagava la seva cigarreta en un lliurament de pre-
mis, a un altre que se la lia en ple torneig infantil al 
Poliesportiu. Curiós exemple. Pot ser aquests“perfils” 
tenen alguna cosa a veure amb la manca d’inversió 
i de promoció de l’esport de base d’aquest ajunta-
ment, que se centra en donar una ma de pintura de 
tant en tant a les seves instal·lacions (i gràcies!). 
Això sí!, el 2009 vam fer una piscina que va costar 
4,7 M. d’€ en lloc dels 3,3 pressupostats. I a càrrec 
de la UFEC, entitat més que ben relacionada amb 
ERC es miri per on es miri.

Exerceix també d’”amo” quan considera que no 
cal reunir o consultar la resta de grups municipals 
per debatre i buscar les millors solucions a deter-
minades situacions, o quan es nega a que puguin 
adreçar unes paraules als assistents als actes pú-
blics convocats per l’Ajuntament, sigui la ocasió tan 
especial, com aquest últim 11 de setembre. I si 
declara “Alella territori català lliure” i penja l’estela-
da a Can Lleonart, hauria de ser més democràtic i 
preguntar abans en referèndum a tot el poble. Que 
aprengui i prengui exemple del president Mas; que 
un dia el votessin 1.500 persones, no li dona dret 
a fer-se el seu “cortijo”.

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

manscg@alella.cat

Comencem el curs polític com comença la tardor. 
Cauen les fulles i al mateix moment ens anunci-
en eleccions al Parlament per d’aquí a dos mesos. 
Però aquesta vegada l’escenari és molt diferent. Hi 
ha molt de sentiment i ressentiment. I això ho sen-
tim tots i totes. A Catalunya ningú passa per alt els 
esforços que hem fet com a país per tal de ser bons 
col·laboradors dels nostres veïns, l’estat espanyol. 
Ens sentim incompresos, enganyats, menyspreats 
i és normal. La reacció dels catalans i catalanes a 
aquesta incomprensió, és normal. Estem enfadats 
i farts, sí. Després d’un pacte fiscal no acceptat 
a Madrid, sembla que ara ja no hi hagi camí de 
retorn.

Però cal que reflexionem seriosament que és el 
que volem ser i com ho volem fer. Independència? 
Estat propi? (faltaria entendre exactament què vol 
dir), Estat Federal? Cal decidir què volem, per su-
posat, cal que ens expressem en quin sentit volem 
encaixar-nos amb Espanya, amb Europa i amb la 
resta del món. Tenim la legitimitat de poder defen-
sar la nostra cultura, la nostra llengua, el nostre 
finançament, el major autogovern; però la defensa 
de la nostra identitat no ha d’amagar els efectes 
d’una crisi agreujada per les retallades en sanitat, 

educació i en els serveis socials, cada vegada més 
necessaris. 

Els temps canvien i hem d’escoltar el que de-
manen els catalans i catalanes. Ara cal ser els ac-
tors protagonistes, però siguem-ho des del respecte 
pel que fa a les opinions dels ciutadans i ciutada-
nes de Catalunya. Qualsevol decisió és bona si és 
pren dins el context del consens, de la concòrdia i 
de l’anàlisi racional tant necessari per prendre de-
cisions d’aquesta trascendència.

Nosaltres treballarem per garantir els drets dels 
catalans i catalanes en una Catalunya respectada 
com a Estat, però dins un model federal. 

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

Acords del Ple

Ratificació del Decret d’Alcaldia segons el qual es nomena 
la tinent d’alcalde Isabel Nonell representant suplent al 
Consorci de Promoció Turística Costa Barcelona Maresme.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, PSC i Gd’A i 
l’abstenció de CiU
Ratificació del Decret d’Alcaldia segons es qual es no·
mena el regidor Marc Almendro representant suplent de 
l’Ajuntament al Consorci del Parc de la Serralada Litoral.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, PSC i Gd’A i 
l’abstenció de CiU
Designació del regidor Marc Almendro com a represen·
tant de l’Ajuntament a l’Associació Xarxa de Ciutats i Po·
bles cap a la Sostenibilitat i a l’Associació de Defensa 
Forestal (ADF) La Conreria.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, PSC i Gd’A i 
l’abstenció de CiU
Modificació de la taxa de gestió de residus municipals.
El Ple va aprovar una modificació de la taxa de residus 
que comporta l’anul·lació de l’apartat 1.2 de l’article 5 
segons el qual s’estenia el pagament de la taxa als solars 
sense edificar, locals inactius i aparcaments.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i PSC i l’absten-
ció de CiU i Gd’A

Ampliació del termini de suspensió de llicències en deter·
minats àmbits del municipi.
El Ple va aprovar ampliar el termini de suspensió de llicèn-
cies d’edificacions i instal·lacions d’activitats i usos, pel 
termini d’un any més, en els àmbits delimitats en els plà-
nols P8.1 i P8.2.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i PSC i l’abstenció 
de CiU i el vot en contra de Gd’A
Aprovació de la Declaració de Vic.
El Ple va aprovar la Declaració de Vic pel compromís local 
envers Rio+20: cap al bon govern ambiental i l’economia 
verda.
Aprovat per unanimitat
Aprovació de l’Ordenança reguladora de l’ús d’instal·
lacions esportives municipals. 
El Ple va aprovar una ordenança municipal que regula els 
usos de l’es instal·lacions i espais esportius municipals, 
excepte el Complex Esportiu Municipal. Entre d’altres 
qüestions, estableix els criteris d’utilització d’aquest equi-
paments, les pràctiques autoritzades i els drets i deures 
dels usuaris.
Aprovat per unanimitat

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 9 al 14 d’octubre (12 d’octubre, festiu)
Del 6 a l’11 de novembre
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 13.30 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
www.alella.cat/turisme
Obert cada dia de 10 a 14.30 h i de 15.30 a 17.30 h 
Dimecres tancat 

POLIESPORTIU MUNICIPAL
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

Divendres 19 d’octubre 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: 2 de novembre. La data de recollida del carnet és el 8 de 
novembre. Cal apuntar-s’hi prèviament (tel. 93 555 24 12). 

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: OCTUBRE I NOVEMBRE

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

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

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 20 h i diumenge de 10 a 13 h.
Servei de guàrdies de les farmàcies del Masnou: 93 555 33 08 - 93 555 04 03 

Serveis
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Agenda d’activitats

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

9.30h Cal Xic (autocars Font)*
Sortida. Celler, cooperativisme + modernisme. Preu: 13 euros. 
(Inscripció prèvia). Més informació a www.canlleonart.com

De 18 a 20h Can Lleonart*
Cuina Hindú amb el restaurant Solko. Preu: 17 euros (Inscripció 
prèvia). Més informació a www.canlleonart.com

Dimecres 10 d’octubre

De 21 a 23h Can Lleonart*
Club de tast Alella. Vins de Toro. Tast a càrrec de Rosa Vila. Preu: 
20 euros (Inscripció prèvia). Més informació a www.canlleonart.com

Dijous 11 d’octubre

9.30h Ajuntament de Vilassar de Dalt
Sortida senderista i naturalista. Informació i inscripcions: Punt 
d’Informació de Can Lleonart (Oficina de turisme d’Alella)
Organitza: Consorci del Parc de la Serralada Litoral 

Diumenge 14 d’octubre

20h Sala de Plens de l’Ajuntament*
Sessió informativa sobre el futur Consell Municipal de Medi Ambi-
ent. Obert a tothom. Més informació a la pàgina 4 d’El Full. 

Dimarts 16 d’octubre

7.30h a Cal Xic (autocars Font)*
Sortida. Travessa Oix-Beget. Amb el guia Ramon Rodríguez. Preu: 
22 euros (Inscripció prèvia). Més informació a www.canlleonart.com

17h Casal de la Gent Gran Can Gaza*
Xerrada-taller. Reeducació postural. Recomanacions i pràctiques.

20h Sala gran de Can Lleonart
Presentació dels espais Wi-Fi d’accés lliure i de la nova oferta a 
Alella d’accés a Internet via tecnologia WiMax.

20.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Xerrada col·loqui: ‘La Bressola. Situació de l’ensenyament en cata-
là a la Catalunya Nord’. Amb Aleix Andreu, president de l’Associació 
d’Amics de la Bressola i Francesc Franquesa, coordinador pedagògic 
de les escoles la Bressola.
Organitza: CAL Alella i Ajuntament d’Alella

Dimecres 17 d’octubre

20h a Can Lleonart*
Xerrada. La novel·la negra després de CSI.  A càrrec de Cristina 
Fallarás, periodista i escriptora. Més informació a www.canlleonart.com

19.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura. Jo confesso de Jaume Cabré. Comptarem amb la 
presència de l’autor.

Divendres 18 d’octubre

De 9.30 a 14h Can Lleonart
VI Trobada d’entitats de recerca local i comarcal del Maresme. 
Presentació del treball de la 1a Beca de recerca històrica d’Alella.
Organitza: Cerquem les Arrels

De 10 a 15h Skate Park*
3a Competició d’Skate d’Alella. Inscripcions de 10 a 11h el mateix dia.

12h Plaça de l’Ajuntament
Rebuda de la flama de la llengua, tothom que vulgui acompanyar-la 
ha de ser a les 11.30h al carrer Àfrica. 
A continuació lectura del manifest del Correllengua a càrrec del músic 
alellenc Narcís Perich i espectacle d’animació infantil ‘Quin Sarau!!’.
Organitza: CAL Alella i Ajuntament d’Alella

Dissabte 20 d’octubre

12h Can Lleonart*
Lliurament dels Premis Literaris Alella 2012.

Diumenge 21 d’octubre

9h Església Sant Feliu d’Alella*
Concert benèfic a favor de Càritas amb la Coral Polifònica Joia 
d’Alella. Aportacions voluntàries.

D’11 a 14h Casal de Joves Can Gaza*
2a Jornada de participació juvenil per l’elaboració del Pla Jove. 
Més informació a www.alellajove.cat.

Dissabte 27 d’octubre

D’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 de la Serralada Litoral 

12h Oficina de Turisme*
Acte d’inauguració de l’Espai Enoteca de l’Oficina de Turisme. Amb 
la col·laboració de Rosa Vila, sommelier.

Dissabte 6 d’octubre

A les 9h La Roca d’en Toni (Vilassar de Dalt)
2a sessió del I Ral·li fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral. Més 
informació a www.alella.cat/turisme
Organitza: Consorci del Parc de la Serralada Litoral

D’11 a 21h Pati del Casino del Masnou
16es Jornades de la Salut Mental. Activitats de caire lúdic.
Organitza: Esquima

12h Can Manyé*
Visita guiada a l’exposició ‘Translacions’, d’Artur Muñoz.

Diumenge 7 d’octubre

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Hora del conte. Avis i àvies de la Residència Els Rosers ens explica-
ran La castanyera i Els tres porquets se’n van als Pirineus.

Dimarts 30 d’octubre

12h Can Lleonart* 
Xerrada. Vi, nutrició i dieta mediterrània, càrrec de la Dra. Rosa 
Maria Lamuela del Comitè Científic de FIVIN i professora de la UB. 
Més informació a www.canlleonart.com

Dijous 4 d’octubre 

22h La Porxada
Lectura del manifest del Correllengua, a càrrec del músic alellenc 
Narcís Perich. A continuació concert de Narcís Perich, Intent 
Desmuntat i Dj El Chavo. 
Organitza: CAL Alella i Ajuntament d’Alella

Divendres 19 d’octubre

Del 25 al 28 d’octubre. Work in progress ‘Entre caixes’.
Dia 25 d’11 a 14 h i de 17.30 a 20.30 h Muntatge obert al públic
Dia 26 d’11 a 14 h Assaig obert al públic
Dia 26 a les 18 h Inauguració
Dia 27 d’11 a 14 h Assaig obert al públic 
Dia 27 a les 20 h Performance Bottom Paint 
Dia 28 d’11 a 14 h Vermout de cloenda  

Exposició a Can Manyé*



DEL 17 AL 21 D’octubrE
Xerrada col·loqui ‘La Bressola. Situació de l’ensenyament en català a la Catalunya Nord’.

Club de lectura ‘Jo confesso’ de Jaume Cabré, amb la presència de l’autor.

Lectura del manifest del Correllengua.

Concert de Narcís Perich, Intent Desmuntat i Dj El Chavo. 

VI trobada d’entitats de recerca local i comarcal del Maresme ‘Masies, Urbanisme i Poblament al Maresme’.

Rebuda de la flama de la llengua.

Espectacle d’animació infantil ‘Quin Sarau!!’

Lliurament dels premis literaris Alella a Maria Oleart, Alella a Guida Alzina i Alella a Isidre Pòlit.

(més informació a l’agenda)

Col·laboren: Associació Ciclista Ratolins de Camp, Ateneu 
Alellenc, Club Atletisme Serra Marina, Centre d’Estudis 
Cerquem les Arrels i La Garnatxa
Amb el suport de: Institució de les Lletres Catalanes
de la Generalitat de Catalunya

Organitzen:


